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Вільнюський повіт 
(Vilniaus apskritis)

ВІЛЬНЮСЬКИЙ РАЙОН  
(Vilniaus rajono) 

с. Айрани (Airėnai)
Записала Галина Бондаренко у листопаді 2012 р.  

у с. Айрани Вільнюського р-ну  
Вільнюського повіту, Литовська Республіка, 

від Бай Домінікії Іванівни, 1936 р. н., [1] 
та Торбєєвої Марини Василівни,1941 р. н. [2] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Як  ваші предки потрапи-
ли в Литву? Звідки вони прибули?] [1] Батько родився 
ще там, звідки вони приїхали. Толькі добре не знаю, 
в  матері в метриці написано «Жиравіцкий район, 
Брестська область». Батько тоже там коло Бреста жив. 
Він розказував, що там, де вони були, болота такі були. 
«Ми, – каже, – сюда приїхали, так само було». Оп’ять 
по болоту пасти коров, лужки кругом. Чотирнадцять 
лит йому було, як сюда переїхав. Він [тисяча] вісімсот 
восємсят дев’ятого року, а не шостого. Чогось на три 
роки увєлічівали года колись, не знаю для чого. І мати 
моя тищу дєвятсот второго, а в паспорту робили [ти-
сяча] восємсот дєв’яносто дєв’ятого, тоже три роки до-
бавлєно. [Якою мовою розмовляли батьки?] Так як ми, 
по-простому. Потому што наши бабушки приєхали с 
Бреста. Вони поїхали. Почему вони поїхали, патаму шо 
Брестську крєпость розширяли, землю їхню забрали, 
і вони сказали їхати шукати собі землю. Казали, шо на 
Вкраїну їздили купляти, ну в то врем’я шо було, там 
другі були граніци. [2] Тут було мниго у нас дєрєвєнь: 
Ойрани, Томашишки, Гейсішки. То воно всютки було 
хутора, а послє хутора розселили, колхози начали, по-
сьолок тут зробили. Стягли хати, там же нема міліора-
ції. А в мене тоже там на хуторі жили родітєлі, тоже 
міліорацію зробили. То ше їхні батьки, наші диди при-
їхали. З Брєста, Брєста. Деся там Вятка [річка] пливе. 
І  було їхне село, тоже Вятка називалось, коло самої 
Вятки теї. Мої мати, батько розказували. Батько був з 
тиє сторони, а мати з ціє сторони була на Вяткє. І от 
вони, як зимою та річка замерзає геть, і вони сино, чи 
там приготовлєли коровам, бо тутка в їх не було сина, 
а там сіна було мніго. І от тоє сино вони тими конєми 

возили, і  з батьком познайомились тутка, потом вже 
приїхали сюда, вже тутка поженилися. [Які назви мали 
кутки села? Як у Вас казали: село чи «дєрєвня»?] «Дє-
рєвня», тико «дєрєвня». Ну, билі такіє отдальонниє, 
вони називалися, напрімєр, Натоки, потом Турция там 
деся. [Чому саме Турція? Там турки жили?] Нє, не тур-
ки, наші тоже люди, але як ся отдальонная мєстность, 
там геть мниго, мниго далеко, то говорят «Турция», 
і  називали «Турция». [Які українські прізвища були 
найбільш поширені?] Баїв мніго було, Кравчуків мніго 
було, Амельчуків, Ахримуки, Нечипоруки, Якубоки, 
Ратюки були, Данілюки. Ну і всьо.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [1] В  мойого батько 
було три гектара землі. [Це мало вважалося?] Мало, 
мало. Але він мав пару коней і дві корови, і  штири-
п’ять бичків, п’єть свиноматок, а тиї малиє поросята – 
восем, дев’ять там. А потом вже, як прийшла совєцка 
власть, вже послє той розрухи батькові дали, як всют-
ки тим, котри мало земли міли  – дарували землю, 
і  батькові подарували ще п’єть гектаров. Ну, то чи 
батько вже так розбагатив? Потом вже він захворів, 
і вже стали калхози тиє. [Скільки соток землі дозволя-
лося мати, коли були вже колгоспи?] Зразу шиісят со-
тих, шиісят. А потом уже по три гактари дали. Той чо-
ловік мів і корову, і там свиню якую собі, вот так було. 
[У Вас вирощували льон, коноплі?] Були хорошиє та-
киє коноплі, виростало ввишину з чоловіка, то мати 
ткала всьо мішки, то ще намакували. Ми там близько 
озера жили, то мати занесе туди на озеро, намочить 
тиї коноплі, а  потом вже носять, сушать, і  так само 
льон. Потом тріпачкою ламали, потом тріпали. І льон 
так само: намочать і потом виносять, сушать і висти-
лають... Я все помню, і я прєла. Я зразу таки товсти на 
еті мєшкі прєла, а  патом научилася, і  льон мама за-
ставляла. [Чи багато жінок ткало в селі?] Всютки тка-
ли. Льон товкли, конопля ще була. Бо такі були вє-
рьовки. Батько за хлівом садив, бо вже не можна було 
чи що, перед колхозом. Вєрьовки батько вив, кінь був, 
всьо з коноплі робили. При нас вже не сіяли. Я тільки 
помню: за хлівом ріс табак і там конопля. [Чи були у 
Вас в селі ковалі, чинбарі?] Був коваль. Мій батько ви-
робляв шкури. [Ви в’яжете? Бачу, в’язання лежить.] 

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА  
(Lietuvos Respublika)
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6 ЛИТОВСЬКА  РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКИЙ ПОВІТ

Ага. В’язати рукодєльніца, но вишивати у мене тєрпє-
нія не хватає. А  мати колись, Боже, ти б бачила, які 
вона картини вишивала! Була в мене старенька карті-
на такая, я то тиє любилися, тиї молодиї, як її... [Ромео 
і Джульєтта?] Во. Боже, яка красота! Потом такиє 
квитки хорошиє, рози, потом такиє завитки. [...] Сія-
ли мак, в нас самосєйка була. Мати завсігда пирожки з 
маком робила. В мене було, тут посіяла, великий хо-
роший мак був. Приїхала міліція, забрала той мак, ще 
написала протокол. Кажу: «Протокол не пишите, 
я його зорву». – «То рвите при наших глазах». І я вже 
зробила, і потом треба було закопати той мак ще. Бо 
то недоспівший мак, саме молочко. А потом я ухітри-
лася: тут посажу отако, як в мене город, посажу от 
хати і дороги. І отак, отак їхали і отак, а так вродє у нас 
там баня була, а як їдуть – тутка подсолнухи (насаджу 
подсолнухи, воно више), а тутка маку насію, а патом 
макавки позбираю сухи уже. Два годи тая маковки в 
хліву десь висило, приходить такий лисий до мене: 
«Може, маковки імєєтє?» Я  кажу, шо імєю, но воно 
таке старе. А думаю, як возьме той мак, а потом мілі-
ция приєдєт. «Нє бойтєсь ви міліції»,  – каже. Такий 
лисий, а одьон черненький. Я говорю, [шо] нєту мака. 
А  він каже: «Да єсть наверно, а  нє хочєтє дать, бои-
тєсь». Думаю, ай тую маковку їм дам. Дала їм маковку, 
оставили пейсят рублів, колися, пейсят рублів. Кажу: 
«А зачім дєньгі?» Вони кажуть: «Нам лєкарство надо». 
Послє того казали, шоб не давала ніц не маковки, мілі-
ція ходить, нападе. Харчування. [Чи використовува-
ли в їжу кров забитої тварини?] Нє, нє. Муй батько, як 
колись бив, колись іще, то він просто випивав крові. 
Но дити, як стали бити, то вже не пили. І то чоловік в 
мене не бив нікагда, він курицю не зарубає, а уже пер-
ший син Вітя, то він почав. Кажу: «Докір я буду вже 
кликати тих всютки чужих?» Ну, не чужих, вони дядь-
ки, але кажу: «Докір я буду кликати?» Буде гостина, 
невідомо яка гостина. «Давайте, дєтки, як-небудь 
сами вже». І чоловік, і два сини таких взрослих уже, 
кажу: «Ну хто-небудь, хто-небудь». Той старший і 
взявся. І забив перший раз, забив, то ужас! Його і ла-
пали, і ой, ми смієлися тутка, покі уже кров ни зушла. 
То чи вже він злякався... Каже: «Мамо, я вже більш 
бити не буду, не буду». Потом ізнов бив іще, бо брат 
уже просив там, бо брат тутка женився недалеко, не-
далеко тако через поле брат живе, а він вже тутка жив, 
женився. [Як називали чоловіка, який колов свиней?] 
Нє, ниц не називався, просто так. Ниц в нас таких лю-
дей не було, іменно котори кололи чи що. [Хто  мав 
розбирати тушу забитої тварини?] Розбирали чолові-
ки. Ну то вони, як Вітька вже побачив, як дядько роз-
бирає, так він і став розбирати всьо так. [Чи займався 
колій розбиранням кишок?] Жінка. Куди вже там чо-
ловік  – жінка. Чоловіки кажуть: «Викидайте їх, тиє 
кишки». Ага, кишки, як спечеш, то вабше... Як хто 
вміє, пече отако, во вкуснятіна. [Чим начиняли киш-
ки? Картоплею?] Картошкі. А колись моя мама начи-
няла картошкі і гречкі, гречка з картошкію змішувала. 
Ето что-то! Натріте картоплю, во, зожміте, а  потом 
луку там мниго, цибулі і всьо тако, і гречки, і гречки, 
ой добре! [Чи начиняли кендюх?] Желудок начиняли, 
начінялі, тико знаєте чим? Як я прийшла сюда, мама 
моя нечим не начиняла, потому шо желудок, він тре-
бує мніго м’яса. То добре, коли удастся, а  коли не 
вдастся і великий він той-во..., то мати начиняла сіку-
ни. Сікунчик, ну ето – пухир, мочовий пузир. Да. Воз-

міть от в соле виверніть його і в соле вимиїть, вимиїть, 
і потом вимий до того харошо – і він невеличкий, – то 
ничим не отдає, Боже упасі. І в уксусу там вимочить  
можна, і я так само потом стала робить. А ето я при-
шла сюда, а мати, а свекруха начиняла. І вона начини-
ла як ся сама робила, я не тронулась, бо то, знаєте..., 
і шось в її, шось в її не вийшло. І всьо тако, шось  там 
не так зроблєно, чи може не так зашила. Як вже вона 
вмерла, я вже думаю: «Дай я попробую». То в мене о 
який получився! [Як  у Вас ця страва називалась?] 
«Кендюх», «кендюх». [Чи солили у Вас сало?] Ой! Сало 
солили, але сало завсегда такеє – на долонь було, хоро-
ше таке, тутка розове такоє, ну просто так, як на 
Украї ни, як на України. Вони взяли з України там тиє 
обичаї, ну наши батьки не на України, десь в Бресті 
були вони. [Які алкогольні напої у Вас споживали? Чи 
гонили горілку?] Раньше пиво варили. У  мене єсть 
кому гнати. Син женеть сам. Він береть хліб літовскі і 
цюкор так одьон кілограм добавляє до того. Печений, 
готовий, літовскі хліб такий, велика булка. Він на одну 
згонку бере тую літовску [хлібину], а потом той хліб 
видушує, всьо видушує. Він такий має апаратік. Вони 
ще роблять настоєчку такую, закрашують. [Чи готу-
ють у Вас борщ?] Да, да варимо ми. Я то люблю укра-
їнский борщ. В  мене є тоє капуста кисла, вона не 
йдить, а як я з бурачками – скіко хоч їж. І заре, як тако 
литом, то я тико з антоновки вару борщ, капусту кис-
лую тако, солодка капуста, просто свіжа капуста, і я її 
шаткую, і потом трошки того бурачка красного, і ан-
тоновка, такоє велике єблуко антоновка, і зразу воно 
вариться. Ну, до того я люблю, я не могу, я об’їдаюся. 
[Чи готуєте борщ з квасолею?] Нє, то як супи, то я з 
фасолєю, а борщ без фасолі, нє. А супи люблю з фасо-
лєю. Я вабще, як тако піст, напрімєр, перед  Рожеством 
ілі Паской, ну то я фасолі навару густої і трошки цу-
кру, і трошки ще чуть-чуть теї лимонної кислоти ка-
пельку дам. Ну до того я  вже цим об’їдаюся... І подру-
жок коли вгощаю. [Чи квасили у Вас буряки на борщ?] 
Раньше квасили, а зара ставять, як у мене вже дити, то 
ставлять. [Як ставлять?] Варать, трут, потом шось та-
коє – там уксусу чи лимонної кислоти дають. Я то не 
люблю з уксусом, я тако з лімонним чи з яблучним со-
ком. Як єсть ото антоновка, сього року була вабще ха-
роша, вельми харошая була, то вельми ставили смаш-
ний, то зразу можна закусити, і всьо, а потом і борщ 
зварити. [Чи  готують у Вас на весілля голубці?] Ко-
лись варили пєлємєні. І в нас, було, варили тоже. Як в 
нас було весіллє, то в мене Зенька і Мариська були ку-
харками. Я вже сказала, шоб пєльмєні наварили, то в 
мене пєльмєні наварили на весиллі там. [Чи готують у 
Вас вареники?] Вареники так, як так на сим’ю, то ва-
рили. Варили з тварогом, з яким-небудь вареннячком 
таким густим, з таким варилося тоже. [Чи пекли хліб 
самі?] Сами пекли. Я прийшла сюда, то мати розчиня-
ла, то вона такий робила, робила тако пляцок такий. 
Знаєте? Такий пляцок на закваску, ну а потом вже 
вона тим заквашувала. [У діжі зберігала чи де?] Да, ди-
жечка була, і моя мати так само. [Чи збереглася у Вас 
діжа?] Нє, нє, не осталось, вона розвалилась, розсо-
хлася. [Хліб житній, пшеничний пекли?] Житній, 
житній, тико житній. А як колись в мене батько, іще в 
[тисяча дев’ятсот] сороковиє года, то він жито на 
вальц зробіть, от мати пекла хороший хліб. [Чи пекли 
пироги?] О! Які ще пироги. Пшениця, пшенична мука, 
вальцовая такая. Не так, як зара, якая ж там заре мука. 
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7
А колись пахне той хліб, тая булка. Мати, як одріжуть 
на свята, то ой-ой-ой... А потом іще, чекайте, який на 
Сорок Святих, Боже, як вони пекли мати моєї! [З льо-
ну чи ще з чогось били олію?] Тико зо льну. Колись 
були в нас коноплі, але з коноплі не били, а коли бать-
ко наб’є голию – це сорок літров зо льну. Кажу: «Дайте 
мені». А  ми посолимо і  хліб макаєм  – смакотенєчко 
такоє. Пахтить тим  голийом на всютку хату. [Чи готу-
вали молочні страви?] Молочні да, затирки. [Чи готу-
вали затірки на воді?] Ну як варили на води? Розбав-
ляли, як мало молока заллє. Такі галушечки руками 
робили. Я  не робила. Хліб пекли на закваски. Квас 
робили. Пиво хто робив. Масло били, сир робили. 
Батько ще розказував, як мати збирає сир, шоб про-
дать, а він гвоздічком поламає, щоб наче миш спорти-
ла сир, і вона вже оставляла в хати. Він любив сир. І я 
люблю творог той. Одяг. [Який одяг носили колись? 
У  Вас були вишиті сорочки?] Нє, вишитих у нас не 
було. Я  тако їздила в Україну, нас запросили, то я з 
своєю плємянніцею виступала, тих пісень віночок 
[співали] – «Чом ти не прийшов», потом зразу як то... 
«Несе Галя воду», потом «Ой чий-то кінь стоїть», а по-
том «У вишньовому садочку» – оцих чотири пісні по 
одному куплєтові. То вони дали сорочки, мни виши-
вану і йой – плємянніце. [Як одягалася Ваша мама?] 
Вже просто одягалась. Архітектура. [Яке плануван-
ня було в старих хатах?] Заходиш – сіни, а тоді хата, 
хата, кухня хто, в  кого там. Як построєна. Піч була 
руска. [Так і називалась?] «Руска». [Як  називались 
окремі елементи печі?] «Припєчки». На припєчку, от 
мати не хоче там шо-небудь робить, такиє трьохнож-
ки були, і припєчку, а тутка дим ішов, і вона там під-
палить, там на ходу шо-небудь зробить, дитям чи шо, 
там чоловік приходить з роботи, ну... А колись як мати 
наранку піч витопить, наварить шо-небудь, там чи 
там шо-небудь натушить, то вона закриває і в тую піч 
садить, а ввечора не треба там ніц робити. До вечора 
гаряче, гаряче всьо.

СІМ’Я [Скільки дітей було в сім’ї Ваших батьків?] [1] 
Троє. Два сина і я. [Де було Ваше батьківське дворище, 
ось тут?] Батьків, ще нє, то я вже вийшла заміж сюди, 
а вони в Гейсішках, як до батюшки їхати, там жили в 
Гейсішках. Вже я вийшла замуж сюда, хорошо вийшла 
замуж, по любві. Два года ждала з армії, а потом поже-
нилися, «гола» з «босим», знаєш? І він, як то говорить-
ся, «босий-голий», і я – «боса». У мене батько вмер – 
було батькові сорок лит. У  нього була язва желудка, 
і він всьо не хотив іти на операцію. Був дохтор знако-
мий, хароший доктор такий. «Марковіч, давайтє здє-
лаєм операцію, давайтє здєлаєм», – казав він. Знаєте, 
коли ся ще? В тих [тисяча дев’ятсот] сорокових годах, 
а він [тисяча дев’ятсот] сорок дев’ятого вмер. Ну потом 
вже, як не міг їсти, такая кружечка малєнька була, то 
він такії музічки [їв], мати зробить, і то не пшеничниї, 
а  житньої муки. [Що  таке «музічки»?] Такая, знаєте, 
на води, і така, як манка, як манка. Зробить, і такую-
во тіки манку їв. Казала: «Іди Ваня, іди, Іван, на опе-
рацію, тож дохтор знакомий, всьо що треба, він тобі 
зробить». Зробили операцію. Знаєте, коб не подруж-
ка, мамина знакомая... Колись же, як їхати до Віль-
нюса: автобуси не ходили, нич, тако йдеш двєнадцать 
кіломєтров, чи на попутки, чи кіньми. Вона зайшла і 
каже: «Нюра, зайди до Івана, занеси якого киселю». 
Вона занесла з холодільніка киселю. І він простудив-

ся, і воспалєніє двохстароннєє – і всьо, і вмер. Забирав 
син. Заїхав, а кажуть: «Нє, уже нету, приїзджайтє, за-
бірайтє». Куньом поїхали до Вильна, забрали батька і 
привезли вже сюда. Я прийшла сюда, знаєте, прийшла. 
Батьки були якіїсь бідниє його, а в мене – одна мати. 
[Ви прийшли до свекрухи жити?] До свекрухи, жили 
восем лит. А потом свекруха умерла раптом так. В єї 
було шось з кров’ю там, закупорка крові чи єк. Вона 
посинила такая і все, вона не слабая була, проста рап-
том положила. Каже: «Доньця, мені зроби манки, на-
вари». – «Хорошо, і я поїм, діти поїдять». Тіко стала ва-
рити, а в її тако, шось чую – «чих». Я оглянулася, вона 
геть почорнівши. Я тут така вже кричу: «Всьо! Що?! Ну 
всьо...» Ми якби не ганились нікагда, не ругалися. [Чо-
ловік теж у колгоспі працював?] В  колхозі. Він зразу 
працював на етому, на електронаї, закладував перший 
камінь тої електро, а  я тутка жила, вічно работала в 
калхозі. Давайтє тую пісню заспіваю: 

Моє мати удова, мене замуж отдала, 
Дала мене молоду у велику сим’ю. 
Великая сим’є вечерати сяде, 
А мене молоду посилають по воду. 
По водицю ішла – то й наплакалася, 
А з водицею шла – то й наслухалася.
Шо-то в хати гомонєть, миленького намов’ять: 
– Чом ти жинки не б’єш, чом ти її жалуєш?
– Нашо її, мама, б’єть, коли вміє всьо робить? 
Что не вміє шо робить, прошу мамку подучіть.
Як вийду я молода за новиє ворота, 
Сюди гляну, туди гляну, всьо – чужая сторона. 
Бачу, мати іде і сто злоти несеть, 
Хочуть мене молоду викупити додому.
– Вернись, мати, додому, клади гроші в комоду. 
Твої гроші пропадуть, мене назад не дадуть.

Я нігде їх [дітей] не обманюю, не лізу в їх діла. В цьо-
го старшого лізла пару раз, трошки ледаруватий він 
в мене; такий повольний був, і всьо його треба було 
жінці тягти. А вона бідна такая: і на работу, і в хаті; 
вони жили недалеко. Тримала дві телушки на три гек-
тари, і бика завше вигодує, і тьолку вигодуває, і свині 
тримала, і всьо, а він лежить. Я заходжу, кажу: «Сино-
чок, а чого ж ти лежиш, вона работає як пчолка, а ти, 
кажу, лежиш? То ж ти, кажу, на дев’ять часов ідеш, 
і їй треба було на восьму бігти в Дукшти. Треба було 
в Дукшти, такий, шо там завод, кришки робили, цех. 
Чого ж ти їй не поможеш? Вона побігла телушки доїти, 
ти пішов свиням давати, давай вставай, кажу». – «О, 
ще Вас тільки не було тутка». – «Помні, завтра як при-
йду, тебе не будить, давай, кажу, буде дрин ходити по 
жопі, ти ж мущина, в тебе дити». Вже двоє дитей було, 
і треба було в садік завести теє дити. Послє того по-
могло. [Ваша свекруха теж до Вас гарно ставилася?] 
Хороша, файна. Ми восім лит жили з єю, а потом вона 
умерла. А з батьком свекром восємнадцать лит жили 
ще після того, і він негде тоже не влазив. Тілько одно-
го разу він мене ганив, шо він стільки лит, мо, восім 
лит жив послє матері, і прийшов до нас, показав, шо 
йому наказали платити [податок на майно] там за те-
лушки, за хату. А хата на його була, на батька, записа-
на, а ми тутка жили. Одна старая хата там, ми полови-
ну її одрізали і цюю хату поставили. Наказ прийшов, 
і  той, шо приходить за наказом [податківець], каже: 
«Боже мой, у  вас сім’є, а  на батька всьо: і  телушка, 
і хата записані». – «Хату не чіпайте, нехай вже він там 
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будеть, ну телушкі тиє перепішіть на Альошка». Пере-
писав, наказ на нас прийшов. Як прийшов наказ, шо 
вже всьо на себе! Як розганився. Прийшла дочка із зє-
тєм, і він почав говорити: «Домця всьо переписала». 
Я кажу: «Я не переписала всьо. І то не я, то Володька 
переписав. І  то у вас ми все робим, і  свиней здаємо, 
і  бики здаємо». А  він вже ніц не робит. І  вже поча-
ла дочка ганити, нашо вам тоє. Я кажу: «Хату нехай 
платить, а  за той вже нехай Альошик, вже ми будем 
платити». Але отакі і дити росли. Коб тобі хоч цуке-
рочка з’їли без дєда. Але дєд не вельми так уважав їх. 
Як дочки, то даєть на дєнь рождєнія там двадцять ру-
блів, там п’ятнадцять рублів, а  нашим тим тром два 
літи дасть чи п’єть літів, рублів тих. Воно завши так... 
[До батьків зверталися на Ви?] Да. Нєкоториє тутка, я 
чула, і мні протівно було, шо тикають, а в мене стар-
ший тоже став тикати. Мни ні, а батькові став тикати. 
Я кажу: «Синок, у нас так не прийнято, у нас батьки 
були, ми завсєгда на Ви називали». – «Мамо, на Ви – 
то по-старинному». – «Ну, всьо равно – кажу, – так не 
можна, вона тебе родила, та мати чи там батько, тебе 
воспітував, ну їк ти можеш тикатись?» От тиє менший 
і дівчина і зараз не тикаються, нікогда. А той старший 
тикав на батька, а патом як я стала виговорила... [Як 
кажуть «батько», «тато»?] «Тато», «тато» і «мама». Син 
був попав под машину, і  він дві місяці такий був як 
ненормальний, дуже сильно голову побив. Ну, то він 
прийшов, той старший, і говорить: «Папка, так папа, 
ну як живеш?» А  то: «Дєд, ну як живете?» Не діду, 
а дєд. А батько тако дивиться на єго: «То вже в мене 
такий внук?» Ну  от тако всьо робиш, стараєшся, ну 
вже в мене було, в  мене когда дити були, як колися 
тако, то не тільки в свято, але в такіє дни без ципі-
ліна не лєжуть спати, без пєлєменя не лєжуть спати, 
так картошка заре, якая-небуть такая, шо-небуть ви-
думана. Приходила у мене сусідка такая Єля, і  вона 
завсєгда на телевізор приходила до мене, чудувалась: 
«Домця, ну єк можеш так? У тебе дити, а ти все вспі-
ваєш». І мене зара дити уважають. От уважають мене 
дити. В мене й чоловік не називав якей-небудь, будь-
якею, никогда не називав. Ми так жили душа в душу. 
І дити такиє були файни до мене, і заре вони харошиє 
дити в мене. [Скільки у Ваших батьків було дітей?] 
[[2]] В мого батька було в нашей сем’ї, значить, сємь, 
а в його чотири, з його сім’ї, в його родітєлєй було два 
брата, дві сестри. А нас семеро було. Ще в його була 
перша жінка в [тисяча дев’ятсот] четирнадцатом году 
він попав в плєн, і жинка його вмерла, вже бєрємєн-
на була, а хлопчик його од пєрвой жінки десь пропав. 
Я думала десь розшукати його, він, видно, не згодний 
був, брат його, видно, вельми був врєдний і поучав 
того сина протів батька. То він стіко там врєдного ро-
бив, я  тілько недавно узнала, який був врєдний той 
дядько. Шоб знала, то була по-другому з їм обраща-
лась, бо считала таким родичем. Ну він недобрий, він 
братові був ноги поламав, єблико поднес з-под єблу-
ні. Ви б знали, який був завідний. Яблуній насадить, 
а до батька пошле, а жінка... Дві жінки в нього було. 
Перша була така врєдна, ну не врєдна, він їй подучить, 
ходить повириває, єблуні повитягає, шоб висохло, і в 
батька нема єблень. Пчоли він заводив, і батько заво-
див, дак в батька потравить там шо-небудь. Це рідний 
брат його був? Брат такий був врєдний вельми, і такі 
коричневі очі в нього, в  дочки начали коричневі очі 
робитися, думала, врєдность коричневе, дак плакала. 

Дядько пройде коло хати, подивиться. Бувають з по-
ганим оком, увічливі. Є вельми врєдні. Подивляться 
там на свиню – поросят поїсть, на телушку – молока 
нема. Отакий був вельми завідний брат той, ну то він 
настраював того сина, він якось пропав, ще, мабуть, 
в [тисяча дев’ятсот] тридцять дев’ятом году старший 
син, батько першої жінки. Він приїжджив, ще в мене 
сестра, вже сестра була в мене, вона вмерла, [тисяча 
дев’ятсот]  тридцять шестого року, то вона була ма-
лєнька, може, два-три годіка. Він як поїхав в Аргенті-
ну, ну батько його не вельми там, шо він такий врєд-
ний був, так він, навєрно, так і переживав. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ  Родильна обря-
довість. [Якими іменами колись здебільшого називали 
дітей?] [1] Одьон раз було Світлани, Татьяни, Люби. Ну 
всьо такіє світлиє, разнєйшиє, а потом зачали... А заре, 
повірите, Домініки, Домінік, Домна. Моє ім’я нашли 
в кніжкє. Занесли мене до церкви хрестить, і батюш-
ка сказав. Мати хотіла чи Марія, чи Нюра, а  батюшка 
кажуть: «Не подходить, чи Соломія, чи Домініка – яке 
хоч, значить, вибірай». Ну, говорить мати: «Соломія, 
Солоха – якось некрасіво. Давайте ще Домна, Доміні-
ка, Домініка». Бо Домініка – то польськоє ім’я, а то з 
церковної книжки взялі. Ну й Домініка, ну називали 
мене Домною, Домна. От так. Я  не любила своє ім’я. 
Але заре вельми хороше ім’я такоє. Була в санаторії я 
два года в Друскінінкає, то мені той дохтор говорить: 
«Ну Домініка, ну Домініка...» Ну то так... Любили всюд-
ки мене – як тако назвеш тоє ім’я, то воно пам’ятуще, 
і  мене всюдки запам’ятовали. [Хрещених батьків як 
називали?] «Хросні». [Було таке, що вони подарунок 
приносили хрещенику?] Конєшно, на каждий день 
рождєнія. [Чи існував раніше звичай на Паску йти до 
хрещених батьків і обмінюватися подарунками?] Нє. 
Тілько на дєнь рождєнія. А  в мене так получилося, 
шо мої дити одна мати хрещена хрестила. Всих дитей. 
В мене так виходило, шо запрошу тую мати хрещону, 
не виходить, та дзвонить, я не могу, і вона приходить 
на хресьби, мамина двоюродної сестри дочка. Кажу: 
«Становись, Шурочка, ти хрестиш». Дочки так само, 
братиха каже, як дочку будеш імєть, доцєнька, я буду 
хросна, а  вони в Йонішках жили. Ми їм подзвонили 
і письмо написали, а потом так і не приїжджають, не 
приїжджають, не звонять, ну, кажу: «Шурочка, стано-
вись ти». А в мене було все, шо там треба. Вона потом 
принесла вже всьо тоє, шо треба. [Що потрібно було 
приносити? «Крижмо» чи як у Вас називали?] Такий 
кусок полотна. Нє. Як ся воно називалося, ну, «соро-
чечка». Полотно приносять на сорочку, складують, як 
сорочечку, і потом вже як хрестять ним, ми обтираємо 
тою сорочечкою. А вже тоє одьожда, і нижня, і верх-
ня, приносять, то батюшка хрестить, і  ми накладаєм 
їм. В мене якраз сорочка хлопця була, вона каже, по-
бігла до хати, взяла там три чи чотири метри полотна 
такого льняного, такого хорошого, вони бистренько 
зробили на ходу. Получилось одна мати. Вони як під-
росли, то в неї як дєнь рождєнія, вони всютки утрьох 
ідуть. Я ще не йду, а вони вже зрання побігли. Несуть 
подарка, поздравлєють, вона їм стил робить. Весіль-
на обрядовість. [За якими звичаями гуляли Ваше 
весілля?] Ще по українських. [Чи було сватання?] Да. 
[Що із собою приносили свати?] Хліб. Тутка вже в нас 
по-простому, бутилку приносили. [Молода рушни-
ками перев’язувала на сватанні?] Нє, на сватанні не 
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перев’язувала. У нас, знаєте, вже тойо отходило, отхо-
дило. Може, іще в матері, я не знаю, як було в матері. 
Як ми, то вже як тако прийшли з бутилкею, а ми за-
кускі – і всьо, і посватали. [У який день у Вас гуляли 
весілля?] Була субота. І ми весілля, шлюб брали, в нас 
був батюшка Радіон, він в нашой церкви давав нам 
шлюб. Вінчаліся в церкви, а записувались ми раньше. 
[У Вас коровай пекли на весілля?] Да! Што ви... Укра-
шений такий. Вєточками такими, на вєточкі тиє всьо 
цукєрки вішали, всьо, що... і потом вже тоє... Але як 
вже дарували, то й роздавали той каравай. Боже, тиє 
чоловіки тико водки заливали, тико водки заливали, 
той, хто можуть їсти, хто не можеть, ну тойди ганять-
ся тиє. [Куди лили горілку?] Ну да, як от подносять, 
ну дарують каравай: «До каравая подходьте, подходь-
те до каравая!» – кричить там сват, і він дилить. І от 
дали, в носовичку даєть, а тиє де-небудь тако «чіх» – 
і водки нальють, а тиє жинки ганяться. А вже жинкам 
вже як ся, ну як коровая з водкою їсти... Дають мені 
коровая, і той вже хтось тоже замочив. Ой, інтересно! 
Подходить до каравая, там спивали пісні тиє і всьо. 
[Коровайні пісні?] Ну. [Хто пік коровай? Були спеці-
альні жінки, що пекли коровай?] Просто наши, наши, 
ну неяки спеціальні, в нас нехто не спеціальний, в нас 
були такіє вже самородні. Колись іще, як моє весилля 
було, то мати спивала моя, то тьотя Люба спивала моя. 
Але якиє пісні, ну от відіте, ну от забиваю. А відете скі-
ко лит, уже сорок сим лит, піісят, піісят з чем-то лит, 
як я замуж вийшла. Ми з чоловіком жили сорок сим 
лит. Три года до золотої свадьби осталось,  то ж моска 
не треба було так, кульпачку тую золотую получити. 
Я кажу, от скіко раз тако з дитьми, ми тако говорили: 
«Доживемо до піісяти лит – пойдем до батюшки, нехай 
нам благодарну послужить, а  потом поїдемо в ЗАГС, 
і нам золотую кульпачку дадуть». «Іди ти, іди ти! – всьо 
кричив, – я не буду, я не буду». «Ага, – кажу, – дожи-
вемо, будемо обєзатєльно». Ну так і не прийшлося. 
[Чи  перев’язували сватів на весіллі рушниками?] Да. 
Сват тико, тико сват. [Як у Вас називали друзів моло-
дого?] «Свати», «дружбанти», «дружки». [У Вас робили 
таке деревце на весілля, «гільце»?] Деревце робили на 
короваю тому, ну принесуть дерево тако, поставлять, 
а  тако тутка всютки всьо золотенькі, бумажкі такіє і 
всьо. З  живого дерева поставлять. [Куди його потім 
дівали?] Я не знаю, куди його, спалювали моска. [Які 
страви готують на весілля?] Ой як я вже, то вже раз-
ниє. В  мене мати була вельми рукодєльніца до того, 
вона мніго весилля провожала. [Вона кухаркою була?] 
Кухарка була. То вона, Боже, тут такая йожиков пона-
роблювала, та йожики тиє нихто не їв, тико дивився на 
їх. [З чого «йожики»?] З м’яса, з фаршу. Зробить такого 
йожика, потом тиє іще поставить іґолочки з макаро-
нов тих. Боже, гочки тиє вставить, яки-небудь клюкви. 
Ну, ну вообше вона рукодєльніца, я вже не такая, не 
вдалась до єє, не вдалась до єє. [Борщ у Вас варили на 
весілля?] На весілля нє. Поховально-поминальна об-
рядовість. [У  Вас псалтир читають, як помре люди-
на?] Да. І у нас пісні єсть такі, ми спиваємо вечорами. 
Ввечорі, при покойніке. Ой як ночують в хате, ночуют. 
Я заре Вам скажу тую пісню. От мі сяя пісня нравица:

Нє ропщі на суровую долю,
Крєст тяжолий і скорбний нєсі. 
Нє на Божую волю з терпеньєм
Прасі Бога тєбє памогти... 

[У Вашому селі кладовище розташоване біля церкви?] 
Нє, за церквою в лісові. [Як у Вас казали: «кладови-
ще», «цвинтар»?] «Могилки». [Де заведено було стави-
ти хрест – в головах чи в ногах покійного?] В головах. 
[Ховали третього дня?] На третій день, ну як в кого 
попадаєть, як колись дві ночі ночували в хати. В мене 
тоже чоловік ночував дві ночі і син тутка. [Чи ставлять 
для душі водичку і хліб?] Да. Водичку, і як хто, то ста-
вить водку. [Скільки поминають днів: дев’ять, сорок?] 
Дев’ять і сорок. Повроку вспоминають. Я то кажду не-
ділю ходжу, кажду срєду, то поминають, коли літур-
гія єсть, то поминають. [Поминальний обід роблять? 
Є страва, яку обов’язково на поминки подають?] Да. 
Коливо. Пшениця, пшеничка. Зараз двацятого в мене 
будуть тоже за сина і за чоловіком. В одному місяці. 
Пшеничка з медом. Потроху там кладуть, потрошку 
там. [Які страви готують у Вас на поминальний обід?] 
Всьо. Як пост, то постниє, вже там може яку тарєлоч-
ку поставить, хто не постує, то може не постний день 
геть моцно. Як ідуть Паски [Великодній піст], то ніц 
не дають м’ясного, а як вже перед Рождеством, то ще 
там можуть поставить м’ясо, хто не постить, знаєте 
як, а  так то постне. [На  другий день ідуть на кладо-
вище?] З  родини. Просто провідувать зайдеш там, 
як дити свободни, то ми зайшли на другий день, по-
плакали. Так журилася за сином, поховали правильно 
наче. Снилися мені. В нього жінка була католичка. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ  [Домініко Іванівно, розкажіть, 
будь ласка, як у Вас святкували Різдво? Як називали 
вечір перед Різдвом? Які страви готували?] [1] Да, 
всього дванадцять страв должно бути на Рожество. 
Сьомого числа отмєчали. Сьомого, шестого вже ми 
сидали за стил. «Святий вечор» називався. Кутю ва-
рять, кутю, і борщи два, два должни бути борщи, ка-
пуста должна бути і такий той фасольовий суп, але 
тоже должна бути капусточка там. І вот колись мати 
варила, і потом ми вже тут так, і я вже потом осталась 
господинею, і вже тоже так само робила. То вже я два-
надцять мусила щитати, дванадцять тих страв. [Які 
ще страви готували?] Два борщі, потом тиє, ну як 
вони тиє, ну шо печеш з грибами. Пирожки такіє, пи-
рожки з грибами там, із маком, з варенням яким там, 
з маліною якию там, чи з вишнями, черешнями, ота-
ко, всьо, шо тако єсть. Потом ще сельодка, риба, іще 
там, іще яка-небуть, ще залівна яка-небуть. [Чи вари-
ли у Вас кутю на Різдво?] Да! І кутю, і потом іще в нас 
пшеницю варили. [З чого готували кутю?] А кутя ето, 
кутя ячмінная, з ячмінної тої крупи, то тоже з ізюмом. 
А пшеницю варили з медом. І вже меду поставлять, ну 
от тако всютки дванадцять страв. [Снопа у Вас стави-
ли?] Да. Снопа ставили. І  ето сино, сино потрошку. 
У  святий куток ставили. [У Вас називався «святий 
кут»? А  «покуть» казали?] Нє, нє, святий. Снопка і 
сино тутка, а потом сино, ще сюда под скатєрть, і всьо. 
[У Вас казали «скатерть» чи «настільник»?] «Настиль-
ник», «настильник». І  поднастильник, а  потом вже 
зламала тоє сино і тоє, сьоє сино витягали там, тоє 
сино. [Гадали?] Да. Хто довше буде жити. Інтєрєсно 
було, діти витягають там, і всьо їм інтєрєсно, ще ма-
ленькі були. [Чи ходили у Вас колядувати?] Ми не хо-
дили колядувати. Ми ходили, знаєте, на що? На Три 
Крулі, ну на Водохрещєніє, то ми ходили со звєздою. 
Всютки тиї пісні, а іще до нас, як я була маленька, такі 
тутка з цеї дєрєвні приходили, аж до нас до Ґєсішок 

ВІЛЬНЮСЬКИЙ  РАЙОН 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



10 ЛИТОВСЬКА  РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКИЙ ПОВІТ

туда. Ходили із звездою такі. А на Новий рік вже пере-
дягалися там, як ми молодиє були, вдягались і йшли, 
і  спивали, і  танцювали, всьо такоє наражалися. Ну, 
нєкотори харашо наражалися, а нєкотори так будь-єк. 
Як ми зойшлися: зціля хлопці й дивчета, а ми вже зти-
ля йдемо, з теї дєрєвні. Йдемо, якраз така велика лан-
ка, потом ми встречаємось. Боже, шо ми там робили!. 
А було снигу отако, і в тому снигови танцюєм. Боже, 
Боже! І от ми познакомились з  моїм чоловіком на тих 
ражонках. Гадали перед Новим Годом, на Богатий ве-
чір, тринадцятого гадали завсєгда і чотирнадцятого, 
гадали на коляду. І ходили, я сама іще гадала. Носили 
дрова до хати. Як наносять дров, був малий брат, на-
носять матері дров, щитають, чи пара, чи не пара. Под 
подушку листочки з іменами клали. Потом, як я по-
дросла трошки вже, пашов чоловік в армію, і мни бра-
тиха (ми жили з братом в хати одной, бо ще їм не було 
хати, а потом построїли хати), то я вже пошла спати, 
братиха прийшла, мни колодязя поставила таки. 
З  дров зробила, а  відра закрила. І  я свого чоловіка 
приснила, чесне слово. В другого, в сусіда такий коло-
дязь був, і  в нас колодязь був, но свого колодязя не 
приснила, а в чужого приснила. Так шо він так приї-
хав, на коньові, в воєнному такому. Я кажу: «А чого ж 
ти приїхав до мене?» А  він кажить: «Коня напоїт». 
Я  відро набрала вродє на пойло, як положено. [По-
тім Вам призналася братиха?] Да, каже, шо колодязь 
мені поставила. [На  Водохрище воду святили?] Да. 
Потом вже ми ходили з батюшкєю, ходили і висвячу-
вали хати. [Раніше у Вас на річці чи тут десь на озері 
хреста робили?] Колися, колися, ще я була маленька, 
то іще ходили ми на озеро, в нас озеро єсть, то з церк-
ви ідуть, проводи такіє несуть, тиє ікони. Помню, ма-
ленькі дити несли хреста такого, невеличкого хреста. 
Ще мой чоловік, коли малєнькім був, такий, ну, моска 
лит десять, носив. Ну й накладали биленьке такоє  по-
кривало і несли того хреста. Отут тако, як їдете, липи 
такі велики, і тутка тако поворот, і  зразу до озера з теї 
гори спускалися, і тут хрест ставили. Зимою ходили, 
снигу невидимо скіко, колись сниг був великий. Дити 
тиї йдуть, а  людей стико було, і  всьо таки старенькі 
такі, вже знаєте у моїх возрастах уже такіє. Потом вже 
там люди вирублюють лід, моска на який метр вирізу-
вали той лід і крест такий робили, то вже там і кропи-
лися, і бігали. Хрест той в нас невеликий був, ми не 
купалися, може, потом ноги там сунули і всьо. Заре 
вже водохрещеніє роблять в церкві. Мій менший брат, 
він такий високий голос мав, і старший, то як заспіва-
ють! Як ходили вони під звездою, на Три Крулі – три 
хлопця й мої два брати, то вони назбирають невідомо 
шо: і пирогів, і ковбаси, і кендюхів, і шинки колись ро-
били. Назбирають – і прийдуть потом до нас. Вже зна-
ли, шо мати рукодєльница такая. А  ще були у мами 
сина хрєщьоних два з Кравчуків, і  ті прийдуть. «Ну, 
хрещьона, це Вам!» Вона каже: «Я вам зроблю поїсти, 
а потом забирайте все, матерям покажете, що ви за-
робили, де ходили». [Як святкували Масляницю?] На 
Масляницю тико бліни пекли з мьодом, варенням. 
В нас колись цілий пост ми постили, і дити постили, 
і матері, батьки постили, і работали батьки, молотили 
ципами, батько молотив. Потом дити подросли вже, 
хлопци, то з дітьми так само всьо. То вже наробить 
мати чи картошечки, чи блинив із тим льоном. [З на-
сінням чи з олією?] Нє, не з насінням, а з голиєм, як 
наб’єть батько, поїде там. [Жайворонків на Сорок свя-

тих пекли?] І жайворонки, і тиє бараночки такі мати 
поробить, і кругленькі тиє бараночки, ну разних на-
пече, і то бігаємо з ними, баранка того возьмеш і бе-
жиш. [У Вербну неділю вербу святили?] Да. [Як при-
ходили додому, били вербою?] Да. Приказували: «За 
тиждень Великдень, там не тоє, будь здоровий, як ко-
рова, будь здоровий, як вода, будь швидкий, як пчола, 
будь багатий, як земля». Били каждого, дитину поби-
ли, чоловіка. [Вербу зберігали на покуті?] Зберігали, 
в мне і зараз єсть. А потом на другий рік я, як скотина 
своя була, я  тую вербочку завше в хлив виносила, 
а  потом як вже вона там довго, я  її теж спалювала, 
а потом знов другу вішала на другий рік. [Як називав-
ся четвер перед Паскою? Чи треба було вмиватися в 
цей день?] «Чистий четвер». Тут така річка у нас, не 
річка, рів такий великий, чистенька водичка. Я завсєг-
да набираю до всхода сонця води і пирскаю хату всют-
ки, всютки, і  то знаєте що, то всьо правда. Одного 
року знаєте, проспала я, ну і пошла просто з колодязя 
набрала, з  річки вже сонце зошло. Проспала, ну ду-
маю, все одно Чистий четвер, чистенька водичка свя-
щенна, попирскала хату. Дивишся, там кузочка чор-
ненька якась біжить. [Якщо побризкати водою, набра-
ною до сходу сонця, то комах не буде?] Ніяких. В мене 
у невістки було, коли пожинилися, у них були мурав’ї 
в хати. Каже: «Мамо, шо робити?» І  вони того не зна-
ли, не робили, а я їм сказала: «Чекай, доживем до Пас-
ки, до Чистого четверга, наберу тобі води до сходу 
сонця, а  ти там попирскаєш в хаті». Як попирскала, 
коли бачить, по сий день нема. Вмивалися, я зайду на-
беру води, вмиюся, ліцо, всьо, руки, ноги вмию. А в 
мни був грибок. Я пішла до братихи, давно, ще в мене 
дівчина тільки народилася була, у  [тисяча дев’ятсот] 
восємсят восьмом году, я  поїхала до братихи, в  нас 
бані ще не було. Пошла до братихи в Вільно, в мене 
брат там жив. Вона: «Ідьом, ідьом в баню». Я пошла в 
тую баню, а в мене малая дитина, мені треба вороча-
тись було. Ну, пошли в баню, я согласилась, набралась 
грибка якогось на пальці. От роздерла тиє пальці, па-
зури познімала, ну і шо робити? Тут якраз Чистий 
четвер, я тиї ноги намочила в води. Я пошла намочи-
ла, пошла на босу ногу, намочила ноги і так помолила-
ся: «Господи, – кажу, – хоч би мни тоє помогло, почис-
ти мої ножки». Так як і не було. [Домно Іванівно, які 
страви готували у Вас на Пасху? Що несли святити до 
церкви?] Всьо святили, должно бути і кусочек м’яса, 
яічки було би, потом би коб сир був, коб масло було 
би, хліб, сіль і всьо. Несеш такий, а потом всютки по-
трошку отдаєш і на три дні коб розділити тоє всьо. 
Три дні свячоненькіє буде. [Куди потрібно було  ви-
кидати шкарлупки від свячених яєць?] Курам давали, 
бо вони несуться лучше. [На кладовише ходили на 
Паску?] На кладбіще уже всютки ходили, свячоненьке 
несли, але то вже не Радувницу. [Коли відзначають Ра-
дуницю?] Во второк. [Чи існував у Вас звичай качати 
крашанкою по могилі в цей день?] По могилі там кача-
ли, і люди, чоловіки збирались. У нас на Паску на дру-
гий день ішли в церкву. Матері ішли в церкву, і ми так 
само, а от наші батьки, вони приносили з собою яйця, 
такі качалочки, і  вже і там тиї чоловіки не йдуть до 
церкви, а  граються там. Пускали яйця котитися, так 
качали: той, чиє яйце збивалося, те забирали. То бать-
ко мой занесе тільки двадцять яїчок, таких великих, 
катунов таких, а додому принесе цілюткий такий ко-
шик. То мати і курам давала, де ж ти з’їсиш тоє всьо. 
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На тую качалку колись батюшка наганився. Но ніц не 
помогло: баби всютки в церкві, а вони біля церкви, але 
трошки далі там, шоб гомону того не чутно. А  зара 
ідемо в суботу, через тиждень. [Чи ходили у Вас на 
Всенічну?] На Всєношну ходили, цілу ніч стояли, а ми 
там як співаємо! [Як у Вас називається свято: «Трійця» 
чи «Зелена неділя»?] «Трійця». [Чи був звичай прикра-
шати хату зеленню?] Да, і хату, і натицяють вєздє тиї 
бєрьози, і коло хати ставили дві берьозки об’язатєльно. 
[Як називали цю зелень – «клечання»?] Нє. «Трійця». 
Як по польску «Зельоні свьондкі», в  нас нє, просто 
Трійця. Всютки старалися зелень в хати затикати ко-
лись. Ми там кленові гілля принесем, як лягаєш спати, 
як в райові десь спиш. А  тутка вже, знаєш, потолки 
тиї, нема куди затикати, засуваєш так куди-небудь і 
всьо. А в нас колись гвоздки були вбиті. Як мати вби-
рає хату, на ти гвоздки вішали. Йдеш як по лісові яко-
му, файно було. В церкву ще став’ять берьозки, то ми 
тую зелень брали додому. По пару кусочков кладуть 
дитині под голову чи собі под голову, щоб добре спать. 
Я собі клала под голову, я не знаю, чи то внушеніє, чи 
то шо такоє, но сплю, як мала дитина. В мене зараз ще 
єсть. [Чи казали, що русалки ходять в полі?] Нє. По-
лола мама льон тоже, і я полола, ходили в льон, у нас 
хороший такий, не бачили. [Чи існував у Вас звичай 
робити на полі бороду з колосся, коли закінчувалися 
жнива?] Да! Наприкінці уставляють такую бороду і 
ходять спивають тиї дожинки, а потом приходить до 
хазяїна, а  там вже стил готовий, всьо. Кагда-то стил 
був: блінів напечуть, помачки нароблять, сметана, 
всьо. [Як  готують «помачку»?] Просто сметана, сир 
отдєльно, мьод отдєльно, всьо. Сами робили сири, 
сами всьо матері наши робили. Ну було весьоло. А як, 
Боже, як засєдуть тоді косари тиє, знаєте як... І тиї по-
дбирачки, ой... [Чи святили у Вас яблука на Спаса?] Да, 
на Спаса яблука носили, каждий год на Спас. [Чи іс-
нував звичай святити в церкві букети з маком або з 
колосками?] Нє. То колись святили, як батьки наші 
були. Вже вони засівали тим свячоним житом, то я по-
мню, як зара, як батько засівав. Як батько вмер, мені 
дванадцятий год пошов, одинадцять лит було. Я лю-
била батька, батько любив мене, любив поседить з ді-
тьми. Звечора завсєгда плиту палив (в  нас пічки не 
було, толькі плита), і він седить, пісню співав завше. 
Про волов, як хлопець шукав щастя. [Чи існувала у 
Вас заборона вживати яблука до Спаса жінкам, у яких 
померли діти?] Я читала Пісаніє, так попалося, шо я 
помню, але в якій книжці, не помню: чи в Єванглії, чи 
десь в Новому Завєту, шо то сказки. [Чи існував такий 
звичай у Вашому селі?] В нас казали так. І баби ста-
ренькіє, моя мати, ну в моєй мати не було дітей схова-
них, то вона їла... А зара батюшка наш говорить: «Їж 
яблуко, кушайте». А одной снилось таке, чи то правда, 
чи неправда, тьотка казала. Мниго вона абортов ро-
била та женщина, вона гулящая такая. І їй сниться, шо 
всютки дітки ідуть і всьо по єблучку несуть, все по 
яблучку: «А  моїх нема, а  потім дивлюсь, мої дітки 
ідуть і єблучка не мають». Кажуть: «Мамка з’їла наші 
єблачка». Вона так казала, а чи то правда, чи нє. [На 
Покрову дівчата молилися, щоб Мати Божа послала 
жениха?] Ні, так казали: «Покрова, дай сіно корові». 
Як Покрова, у нас зразу, як я  ще була малая, то вже 
снігу у нас, снігу було! Корови вже всютки живьоли 
стоять у хліві, а  зараз і після Покрови ще непо-
нятно шо.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА  [Чи існував у Вас 
звичай молоді збиратися разом на гуляння, співати?] 
[1] Як бєсєда згодиться. [З якої нагоди відбувалася «бе-
сіда»?] На свято чи якого парсюка б’ємо, парсюка б’ємо, 
знаєте. Ну парсюк, свіня, порося. А  колись поросята 
билі по двєсті кілограм. Сам хазяїн не заб’єть, треба 
когося просити. В мене Альошик вже швагра просить. 
Мойого брата, і братиха приходить, і потом іще свеї се-
стри чоловіка, бо втрьох б’ють. Мой чоловік, ще отой 
швагор і той швагор, ну і прийдуть. А потом ще жинки 
приходять. А всютки голоса такіє хороши, а так вабще 
ой-ой, як в нас колись весьоло. Я як вздумаю і зараз, 
як в мене збирається бєсєда яка-небудь, діти співучіє 
всютки. І батько хороше спивав. Брати хороше спива-
ли. Всютки в нас, як згодиться яка-небудь бєсєда, зна-
єте, спивали. [Які пісні співали?] Які, українскі: «Несе 
Галя воду», потом «Ой чий то кінь стоїть?», потом такі, 
як «Чом ти не прийшов», потом ще, ну які тако до голо-
ви прийдуть і рускі – «Виходіл на поля агроном мала-
дой», вот такіє-во. І дити, які вміють, потом свої такі, 
котори їхни вже пісні. У  нас і попрядки були. [Коли 
відбувалися «попрядки»?] В піст, може, і до посту, я не 
знаю. Кончиться робота всютка літня, то попрядки. 
В нас не було свєту, а батько зорганізував такую гільзу, 
така висока, зробив до гільзи такого ґнота, карбіту він 
доставав, вельми він знакомств мав. Мій батько був 
такий рабочий і такий приятний, всютки прилипало 
до нього, і мать така сама. І попрядки тиє були, а тоди 
як запалить гільзу ту, як електріка сяє, і баби, всютка 
дєрєвня, всютки, і Вєра, і Надя, і Свєта, і Ліза – всютки 
сходились до нас. Батько вельми хорошо читав рома-
ни. Так вони і плачуть тиє баби, сидять прядуть і пла-
чуть, Боже. А ми на піч зализимо, брат був больший, 
вин не ліз на піч, а я і менший брат слухали романи 
і засипали на тий печі. А тако піч була, а тутка тако в 
нас хата була така, велика в нас хата, всютки тут із сво-
їми коловоротками, своїми прялками приходили сюда 
і вже прєли. І  батько читає, а  вони всютки плачуть. 
І польскі романи, а він у польскій школи вчився, а вже 
читав. Так хутко читав, такий був начитаний. Я помню 
одного романа, помню ще зара. Називався... я не знаю 
як. Вона полюбила його, і він її полюбив, а батько не 
давав брати, бо богатий і бідний, а вона була з дворя-
нів, а він ще вищий, як батько не давав брати, як вони 
поїхали, втекли. А тиї сидять плачуть, як вони втика-
ють. [Співали жінки, коли збиралися?] Спивали. Як 
батько не читає, то вже так спивають, протяжні тиї 
пісні, я тоже запомніла пісню «Соловійку рабенький». 
Як зачнеть моя мати:

Соловійку рабенький,
Як твій голос тоненький.
Защебечи тепер мни в чужий дальний сторони, 
В чужий дальний сторони нема родоньку при мени.

[Ви співаєте в церковному хорі? Ви самі навчилися цьо-
му чи запозичили від когось?] В мене мама була, тако 
Наташка, такая моя тьотя і Татьяна, то вони. А ви зна-
єте шо? Як я була іще невеличка, ходила до церкви з 
матерею. Мати була на клірусу, уже спивала, а я була 
ще маленька. Тьотя Люба в мене і тьотя Таня, сестри 
мамині співали в церкві, іще такі тутка були  певчіє, 
я од їх училася. Вони спивають, я стою слухаю, а в мене 
тутка в душі аж перевертається все, і в мене всьо, мос-
ка, вбралося. Як тако раньше встрєтіть мене батюшка: 
«Ну, Домна, – говоріт, – ну как-нібудь, ну пріхадітє Ви 
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на клір». Він мойого батька, мойого чоловіка батька і 
мою матеру ісповєдь робив, вони вже були стареньки-
ми і були больниє. І батька висповедав, і потом я кажу: 
«Ідіте, я прошу Вас, значить, матеру мою висповедать 
(тоже була вже лєжачая була). Батюшка, як пойду на 
пенсію, зразу прийду в церкву, зразу!». Так як в воду ди-
вилася, пошла на пенсію в піісят пять лєт і зразу пошла 
в церкву. І я при тих стареньких вот, і так приладилась. 
Ну і всьо. А потом вже од мене матушка училася, по-
том та Зіна училася, заре ще Люда з Кернова там при-
лучається. І всьо тоє їм я заре передала, а тиє старшиє, 
вони старенькіє, мни передали, во. Матушка як тако 
каже: «Домна, как я тако спутаюсь, так уже ви, ви как-
нібудь». Я кажу: «Ну харашо». А я як уже встану, вже 
мене ніхто не зоб’єть, я знаю свою партію, і вони вже 
то чи подпівають. Нехай вона не дасть заврати. Вот так.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [1] Ми українці. Правда, батько казав, шо 
ми полішукі якісь, а хто то, я не знаю. Ми ше так по-
українськи, по-нашому говоримо. Ше такі от люди, пі-
їсят год і старше, ше говорят і понімають, а діти – по-
рускі. У всякому случаї ми так записані. Правда, внукі 
у нєкоторих вже пишуться литовцями, добавляють до 
фамілії «ас», напрімєр Ратюкас. [Представників яких 
національностей у Вас називають «тутейшими»?] Го-
ворять: «тутейший», «поляк». Мій зять там десь з Друс-
кінінкай. Де вони познакомились, хто знає, але хоро-
ший. Хороші люди, зєть хороший. І невістки – в мене 
одна полька, а одна наша, і я разніци не знаю між ними, 
вони такії хорошиє до мене. [Ваш син змінив віроспо-
відання?] Нє. Вони женилися, знаєте, як жінка – пере-
крутить на своє: зразу пообєщала в нашій церкві шлюб 
брати, а  потом прийшов син, і  вона прийшла, гово-
рить, шо вона отказалась. Думаю, не буду лізти. Кажу: 
«Іди тепер в костьол». То ксьондз, повірите, говорив 
по-руску, і він «Отче наш» говорив по-руску, а їй – по-
польску, син не переходив у польску віру, Боже упаси. 
Потом всютки вони приїжджали до мене на коляду, 
всютки два столи ставлять, як приїдуть. Потом стали 
дити появлятися, уже тепер їх дити до мене їдуть. [У 
якій церкві хрестили дітей?] Син хрестив по-руському, 
бо вона українка і він українець, православні, а  вже 
в дочки – хрестив чоловік, вона тоже за поляком, але 
по-польську вони не вміють говорити, то зараз вона 
лучше по-польську говорить, чим він, такий білорус: 
«чаво?», «куди?». Я  зараз слухаю украінскіє передачі 
по радіо, много польских вираженій, много слов таких, 
як у нас, много таких інтересних слов, я собі записую. 
«Немовля» – це дитина, «літак» – самольот. Там такіє 
світиє пєсні співають, красівиє мєлодії, я аж розплачу-
ся. А це недавно в Дукшті концерт був український, то 
так аж душа розвивається, як слухаєш. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ  [Коли у Вас колгоспи орга-
нізовували?] [1] [Тисяча дев’ятсот] пійсятого года ще 
сияли сами і збирали урожай сами.  [Тисяча дев’ятсот] 
пійсят пєрвого вже колгоспи. То там як ся на Украї-
ни, на Росії, там все раньше тиї калхози, а в нас тако 
в [тисяча дев’ятсот] пійсят пєрвом году почалися. 
На зиму сияли жито, і   хазяїну, скіко хто намолотив, 
давали зерна, а  вже в калхоз сияли. А  потом ще ко-
сили, жали, косарі косять і подбирачки подбирають. 
Ну вабше було весьоло, спивали, з піснями у нас тут 
всьо. [На жнивах теж співали?] Да! «Житняя ніва» 
якось, але знаєте, шо я вже все забулась, не помню до-

жинок. Помню, шо їх всі встрічають з піснями. У нас 
міліанєр був колхоз. Ну і нас було мниго, мниго до-
ярок, я п’ятнадцять лит работала в колхозі дояркією. 
Ну я такая була, шо робила вельми добре, а ще любила 
спивать, виступала кругом. Я виступала в Ємільчині, 
баян такий хороший достала. Я вміла грати трошки, 
але просто подарували, як я спивала харошо. Ну і 
мене забрали учитися тею артісткію. [Куди? В Київ?] 
Не в Київ, а тут в Вільнюсі. Я вчилася дві недили вже. 
Мати прийшла і мене забрала. Брати пошли до вой-
ска, до армії пошли, а мати одна встається. Ну калхоз, 
вся робота на тую мати, знаєте, як вдова, всьо на неї. 
Приїхала до мене з плачьом: «Дитино, я, – каже, – не 
можу, я  шо-небудь собі зроблю. Нехто не помагає». 
Ну, і що, і пошла я додому, хоч вже й общежитіє мені 
дали і всьо. Прийшли забрали мене, і всьо. Приїхали 
машиною, забрали. Я пошла дояркою. Мати була до-
яркою. Тико калхоз начинався, восім тих коров було. 
В  одного чоловіка був хлив такий великий, і  вони в 
тому хлевові тиє калхозні зробили бригаду там. І ко-
рови тако молочниє у нас, молочний пункт такий був, 
принімав молоко. А мати півкілометра носила моло-
ко відрами на такіх з дерева зроблєних коромислах. 
Колись їду я, доярками були, доїти їдем півтора кіло-
метри на возах, їдемо на дойку – спиваємо, їдемо з до-
йки – спиваємо, кажеться, нам всьо було легко, а ми 
руками доїли. У мене двадцять одна корова була, пєр-
вотьолки були, а в матері були двадцять шість коров. 
Одна тьолка не давалася даїти, то ми її роздоїли. Ми 
всютки і місце перше займали, і премії получали, і в 
тєатр нас возили, вєздє. Коб в мене грамоти не було, 
мни не защитали б пенсію. З [тисяча дев’ятсот] шійсят 
пєрвого года соєдінілося два колхози, і наші докумен-
ти всютки пропали. І вони толькі з [тисяча дев’ятсот] 
шійсятого года стали щитати пенсію. А я як показала 
тую грамоту, кажу, відіте, я на своїй групі була дояр-
кою, защіталось з [тисяча дев’ятсот] п’ядесят сєдьмо-
го года. [Яку пенсію отримують колишні колгоспники 
у Вас? Я читала, що в Литві середня пенсія 1500 літів.] 
Може, хіба в начальніков така. Як я получаю, в мене 
велика пєнсія, потому шо в мене стаж то великий, 
і получала я хорошо в то врем’я, то в мене восємсот 
п’ятдесят літов. В мене сама бульша пєнсія. А тиє по 
шістсот, по сімсот получают там. Зайдеш в магазін, 
хочеться шо-небудь купити, зайдеш, пійсят літов да-
сиш, і нема шо бачити. [Чи проживають у Вашому селі 
литовці?] Раньше тут литовців не було зовсім. Тако ми 
тут жили, полякі, рускі, литвини. Коли нєзавісімость 
пошла, літовци стали покупать тут дачі, тепер їх тро-
ха є тут. [Школа була тут російська?] Да, руска і поль-
ска. А зараз польска осталась тілько і литовськая. Но 
польська вже остатній год, дітей немає, в  литовську 
ходять. Внуки в литовську ходять, а одьон польскую 
кончив. А  мої дити ще кончили рускую. А  вже по-
польску учився внук тої дочки, одьон син, і він учився 
в польській школі і все одно по-литовські здавав всьо. 
Мої діти в армії були. Одьон був в Германії (середній), 
а  одьон був аж на Апатітах в Кіровской області. Він 
там год служив в каптьоркє холодной, а на другий – 
в тьоплой. Такий хитрий був, щасливий мусить. Там 
був, ще тищу рублів приніс в хату, рабочим якимсь 
був. В Литві у людей теж пропали гроші, як Союза не 
стало. На його книжки лежало сорок тисяч, а на моїй 
сталося двадцять п’ять тисяч, п’ять тисяч тільки по-
лучила, і він п’ять тисяч, і всьо.
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Брестська область 
(Брэсцкая вобласць) 

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН 
(Бярозаўскі раён)

с. Жичин (Жычын)
Записали А. Залеський і Я. Закревська 1965 р.  

у с. Жичин Березівського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Чиж О. С., 1915 р. н. 
[Говори української мови (збірник текстів). Київ, 1977. 

С. 526–528; метаграфував із фонетичної  
транскрипції Ю. Бідношия]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. У  нас ран-
шей так було: у нас ето женщина, мати особенно, глав-
ная в сім’ї. Ето главная була мати. Она должна була 
всєх оденути, обмити, обшити – і всьо своїми руками. 
Ето вам, ведомо, удівітєльно, як вона могла оденути і 
обшити, і обмити. У нас так: посіют льон, она должна 
його сама ополоти, вирвати, околотити... Ето околоти-
ти – обити сємнє ете, обмолотити... Так, прачем на ток. 
Так кладемо і обмолочваєм. Його намочити, послати, 
а потом вже його, коби он був хароши, вилєжався, коб 
чисте, хороше волокно получити, той льон, готовий 
льон. А потом його вже брати терти. І так терница та-
кая... ето колопні, ну в нас льон... Витрети, витрепати, 
а  потом такиї щотки булі, ґоздзікі побивати. Вичеса-
ти його на ‘дной щотци, на другой, а  потом ето вже 
на третьой щотци – із свинні, ето шчотиннє... вже так 
випачисуємо. І то береш тоди, прадем. Ну, прасти – то 
саме головне... Сорочка коб була тонша, коб була чис-
тєйшая  – ето вже прадеш той льон самий хароший. 
Напрадем... і то сновати, ткати. І тоди вже бере навес-
нє, то вже так у мартє мєсяци, то вже начинаєм снова-
ти, ткати. То тчем цилу весну. А потом вибилити його. 
Ето всьо матери. Хотя там уже, ведомо, і дочка пома-
гає, але то всьо материни роспорадки. В нас сама глав-
на була мати в хазяйстві. Єжелі мать плоха, то плохо і 
семня ходит. Ето тая буде й товста, буде в того товста 
й сорочка, будут і штани товсти і всьо на йому буде 
як невратнє... Ну, тоди вже потчемо... Полотно ото на 
сорочки білимо – щи льодок на воді, а вже ми ростила-
ємо на воду. Тоди вода навесні, саме сонце і воно вель-
ми білица, воно становица всьо равно як перкальове 

білеє. А верхню вже одежу – уже ткалі, уже пралі то с 
хужшого лну, там уже с пачос. І ето вже товшей пралі, 
хварбилі. Ну, шилі ганавици [‘штани’], кафтани мущи-
нам – там отої батькови ілі синови, ілі там уже кому ето 
вже шилі. Ну, а вже на празнік обратно хорошо, тонко 
прадеш ету основу. А ткалі вже вовну ту, з овечок вов-
ну чесали, вже тоненько тоже пралі, вже там хварби-
лі на чорне. То вже чорненько витчут костюми – і так 
ходилі в празнік. Мало коториє мєлі, уже там богатиє 
ілі хто де по заработках де йиздилі, то костюма купит. 
А то всьо ходилі в свойму. А дєти малиє – до петі лєт 
нихто не вмів обутися, ходилі босиє. На двор дитя по-
бижит і босеє справица. А до двох годов хлопец ілі ді-
вчина вона не міла штанов... Хлопец – ето два, три рокі 
штанов вобще не мілі, отам рубашечку наверх. Ну й 
седит воно цилу зиму на печи. А навеснє обратно не 
пускаєм, покуль тепло не стане. Потепліє – пошло над-
вор без ганавичок. І отак ходилі наши діти. І ми в мате-
рок ходилі так. Ну, а тепер вже, ведомо, совсім другоє. 
Тепер дитя у полгода лучей ходит, чим тоди в п’ять. 
Лучей на його, воно вже одітеє. Отак раншей ходилі... 
Ми вовну пралі, ткалі... Ето вовну пралі, ткалі... Осно-
ва льняная, а вже уток з вовни пралі – ето на каптани. 
А пальто шилі, то вже суконна основа і суконний уток. 
Ето вже витчемо, вже везем там, де то була, шо валілі 
його, привалювалі... І сукно хароше, такоє сукно, би як 
шинелі. Ето у нас самотканноє було такоє сукно. Тоже 
шилі хлопци, кавалєри, шилі ето... шилі пальта... Було 
сваточне, а вже воно постаріє – вже його на роботу хо-
дять. Отак ми раншей жилі.

с. Здітово  
(Здзітава)

Записав Г. Аркушин 20 серпня 2010 р.  
у с. Здітово Березівського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від місцевої мешканки, яка не назвалася 

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 138–145]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Войовали, партізани були 
в ліси, а я на хутори там була з мамою. І ми вийдем 
с Хомська  – снаради летіли все туди на... Типер два 
бачимо самольоти летають, летають, летають німєцкі, 

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 
(Рэспубліка Беларусь)
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летають... Ни бире! Нас дали бомбу чи шо – не бире... 
церква... нічим [‘чимось’] облили (гето я паметаю 
ше), облили... [То німці?] Ну, конє... рузкі ш не пали-
ли. Нємци були моста роскідали. Тут партізани окопи 
робили – о, на моглицях [‘кладовищі’]: і їм давали на-
гая, стриляли по їх, і вони в етой рици падали-падали, 
а нам с того... ето нам ми були за рикою, а на правий... 
В  бинокль дивилися нємци, хто куда поворачиєцца. 
А партізани з лісу виходили туда і їх пристигали. Вони 
натто падали много, вбили їх... А  вночі нємци... ци 
ти... партізани... йдуть там до меї мами на Плащ, на-
зивався Плащ – кругом болото, насередіни отам хата, 
там... о там хата стоїть. Кругом болото, а посередіни 
хата наша – Плащ називався (Плащ – моя врочиство 
[‘урочище’], я замужем там). Гета я скажу... дивицца, 
я  паметаю, нємци цілу... Партізани ноччю приїдуть, 
мами корову заріжуть, приїдуть  – свини поберуть, 
приїдуть – обію [‘взуття’] наберуть, приїдуть – нічєво 
не скажеш: вони голи, голи да зачищають нас. Мама 
ше й молока напарить – дві було корові, дасть й по-
вечерати. Пошли, мину подложат нємцам  – і пошли 
в ліс тихо. Нємци приходять дньом: «Партізан в тебе 
був!» Всьо, нас до ями... Як ми осталися живи? Мама 
вночи віником замітає-замітає, їм дасть хліба, всього. 
Замітає-замітає... И  вони пуйдуть. Один партізан... 
не парті...  – наш чоловєк пришов до сім’ї, там був, 
пришов до сім’ї и ліх на печі. Мати напарила молока. 
Йде нємец і каже так: «Партізан!» А в нас на.. на... на 
дверах були теє... половина тая счіталася до нємцев 
ми. Але ми ш швої люде, деного кормили, ни казали 
нємцам нічєво. Счітай, мама пот пулю шла, но парті-
зан кормила. І на Дупках були наші люди (тут Дупки 
називаюцца). Рика, і там окопи були... Все... нємци не 
стриляли тих... и етого... То партізани. Мати каже: «То 
іх сім’я, пришов до сім’ї». Маня, моя систра, плаче вже, 
дивицца, шо заре нас поб’ють, вже в нас етого... і вже... 
ну... ну, должни ми яму були копати на сибе. Й ше су-
сітка була с Калиша. [То німці так заставляли собі ще 
яму копати?] Да. Типер шо робицца? Приїжжає німец-
кій такій офіцер, хоро-оший, все на йому сіяє. Мати 
вишла, поцоловала в ноги, и була дівчина, три годіка 
було їй – дєточька. «Паночько, ми не, партізан я ни ба-
чила (а партізанами ми були), ни бачила я партізан, ни 
бачила...» Поцеловала в руки. Всьо – на три дня строк 
єслі партізан пруйде по вашим хутори (бо кругом бо-
лото, а миж болотом був хутор). «Пануньку, я виїду с 
хутора, я вийду, потому шо я ни гетого... ни зможу я 
ни віду, може, й де проходять, а я ни бачу їх». – «Всьо, 
а ти як вийдеш, а гето запалицца твоя вся хата. И де 
ти з гетими шесьтєро чи семеро дитей де ти будиш? – 
каже. – Повір, то правду мати каже». Но наша корова 
пуйде на гору, ни пуйде – зразу стриляють, бо с парті-
занами... О-о! Було, як споминаєш... А нємци вже за-
бирали кони од людей, чьо... мущин и бороною гету 
дорогу, коб їм проїхати, а ми погібай, а ти погібай. То 
одного чоловіка погнали... Вони гетакії були, очєнь 
тяшко тоді було. [Ви так і не переселилися з хутора 
і були до кінця війни, так?] Та не то шо но [‘тільки’] 
ми, а там много людей – тая сторона була нємцамн. Но 
всі ми ни змогли покинути тую хату, і ми їм ни... тим 
нємцам. Вони так натто, партізани, помагали... Один 
раз приїхали партізани. Раз я зарізала овечку... Я мно-
го вам наговору вже... Овечки в нашуй хати хватають, 
бараниці [‘баранини’] натушать, мняса наварать, мати 
хліба напиче – і гайда в ліс. А тогди ни вспіли – йде 

нємец, йде нємец... Там сусітка була спаралізована 
лижала, і  етого... єї ни забили. Пошукали-пошукали 
кругом, пошли. Ідуть... В нас такая гребля була... на-
зиваєцца. О-ой! Вже всі мертви. Заре нам смерть, всьо, 
нам смерть. Тиї барани... тиї туда, тиї туда, коб ни ска-
зали, шо партізани нарізали. Шо ми робили? А  муй 
шваґер... [Але ж м’ясо пахло?] Я роскажу до конца – 
партізан спас. Міша побіх в болото. Мишку... вона 
руку подниме – вже стриляють, замєтіли. А в ліси там, 
в Нилищах, як називаєцца, партізан замєтів, шо нєм-
ци тут, в умірах всі їзьдять, взяв ружжо – паль!, коб 
вони почули. И рас – усі вбралися, і ми живи остали-
ся. Єсьлі партізан... єсьлі партізан ни стрелів би, нам 
було б всьо! Бо голови лижать, мнясо тушане, и люди 
ше ни втикли од нас. От шо я наказала вам...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Після війни 
церква була тут?] Я  ше рас вам кажу: посьля войни 
церква була. [А  ви ж кажете: спалили?] А... посьля 
войни, нє, ни було. Ми ходили в Піски. [То далеко?] 
Дальоко, кілометрив восємнацить. Ни було й ни було, 
й ни було годов двацить точно в етом... Тут чєловєк 
биз детей був, он очєнь взявся. [То мурована церква?] 
Да. Але вун на тим сьвити, но обоє повмирали в церк-
ви. Тихонтін забіг до гетого с церкви – плохо зроби-
лося. І  до дохторкі  – дала вкола, й  кончився. Жунка 
прийшла. Всі говорать баби, радом сидять  – гоп!  – 
і вмерла. Ну, обоє строїли церкви, і двох повмирали 
в церкви. Бог його знає... Посьля войни ми не змогли, 
бо бєдносьть покуль. Хто там церкву думав. Дальоко 
йшли в церкву. 

с. Соболі (Сабалі)
Записав Г. Аркушин 19 серпня 2010 р. у с. Соболі 

Березівського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Іщук (Желудко) Ганни, 1929 р.н. 

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти). 
Луцьк, 2012. С. 122–131]

СІМ’Я А гето ж була хата, в кажной хати то дванацить, 
то одинацить, то восім, а штирі – то то вже мало дитят, 
чи детей. А заре одненьке, а то й одно нема, а вже як 
двоє, то... А як троє – то многодєтна семня, як кажут. 
Господі... [У вашого батька скільки було дітей?] У на-
шого батька... В мене... ето ш що я була? Нас було дьві 
сестрі, і в мене шисьть братув, а двоє вмерло малєнь-
кіми. Шисьть братув було.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Що ви в будень ро-
били на вечорках?] Ой Боже муй, – пралі. Шо ми ро-
билі? На будні урано встаєш, матери там бульби наоб-
ризвав, корову видоїв, всьо поробив – і за потась и в 
одну хату сєм-восєм дівчин. Ето вдень. Од вечора знов 
додому вже прибєглі, повправлялісь, пособілі матери, 
бо то ш по двє корови було і свини, а детей – то ш тра 
бульби наобризвати повведра чи ведро. Тепер то мож-
на й не варити: то сьоє, то тоє з’їси. [А в неділю на ве-
чорках що робили?] А вже ждеш неділі, невидомо що. 
Тепер же каждий день неділя молодим: и вбраниє, и 
ниц не роб’ят. А тоди ш, Го-оспо-оді... А вже як Руздва 
ждешь, а там дві ниділі, то ввечори сьвятки, – ето ж 
яка добриня: ето ж не прасти. А пойдеш вже на вечор-
кі там, а хлопцув повна хата, а дєвчат – ой-ой-ой-ой. 
То тепер зусім не гетак, тепер невесьоло молодим... По 
телевізорах, по тих інтернетах, причом сидят вони – 
кролята повисежвают, седячи...
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довість. [На весіллі мали вельона чи віночка, як ви-
ходили заміж?] Був вельон, і виночок. То я вже заре, 
як, о, женяцца чи йдут, то ж внукі, вже в мене прав-
нучка, заре замуш йтиме, може, – вже в сьомий клас 
ходят, то чи ж... О Бо-оже! А заре молодуха... хоч єї в 
ходакі став – повголая, і тут яка пелюшку причип’ят 
на голову, і  металячит. Шо  ж то за молодуха? То  то 
молодуха собі плаття до земні довгенькеє, вельон аш 
по земні сунецца, тут вено-очьок, на руку закіне вже 
того, коп не сунувс по земні. А тепер... [А на весіллі 
свекруха знімала вельона?] Здимала свекруха вельо-
на. А вельона здиме, зав’яже юй хусточьку. [Хусточку 
чи плата? Ви плата... намітки не застали?] Нє, нє. На-
метку... ага, наметку нє, в  нас... У  нас тут... то в нас 
етак не одеваліс сабє, як коло Пи-инска ніде [‘десь’], 
там в туй бук. Там вже тако закручвалі нєшо [‘щось’] 
на голови, в  етих світнях  [‘свитках’]. У  нас етак не 
ходилі, у нас – тут Брєсть, кришку такіє булі ентелє-
гентни люди, не такіє вже закіняни  [‘відсталі’]. Ну, 
правда? Не ходілі в свитнях? [А коси молодиці вти-
нали?] Нє, нє-нє, довги коси. І  молодуха роспустит 
коси на плєчи. А щє як убирают молодуху тепер, зо-
всєм я не можу дивитиса, як тепер робицца весєллє. 
То вжє тожє внукі ішлі замуш... А колісь все було хо-
роще [‘краще’]... А щі як молодуху вбирают да поса-
дят їє, да друшка росчєсає, а молодуха пла-аче, а туй 
юй спевают вже пєсьні харошенькі. А тепер молодуху 
вбірают, молодуха и спиває и танцує, як і молодуха, 
то веселіт молодуха. Шо ж ето? Прощаєцца вже-е з 
доброю жизьнію?

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [От тепер чомусь не роска-
зують про жінок, які вміють відібрати молоко в коро-
ви.] Є й тепер. Є, що ізглазят – буде молоко тягнутис. 
[А то могла перекидатися жабою.] То я... й тепер зро-
бят як... Село якоє було? Кулько колєйок?  Три колєй-
кі [‘череди’] було, і в колєйци по сємдисят і по педесят. 
Три колєйкі, а тепер сім корув на село, то тоє корови 
і... і не бачиш. Я свою завела, причепила, а той свою – 
и всьо, і колєйкі немає. [Але ще тримаєте корову?] Я? 
О-о, я вже... вже в мене нема чоловєка трицить шисьть 
літ от заре буде, то шеснацеть літ держала, а вже о пет-
нацить чи шеснацить уже й не держу. Свиней вже не 
держу, ну, ще індикі й кури.

с. Спорово  
(Спорава)

Записали А. Залеський і Я. Закревська 1965 р.  
у с. Спорово Березівського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Волчок М. М., 1925 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 528–530; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ От везла я гнуй. Визу той 
гнуй, завезла на обломища, топіро дивлюсь – іде вовк. 
Я стала, сказала «тпру» на тую кобилу. Стала тая ко-
била. Постояла, постояла... Я подивилась-подивилась: 
топіро біжит другий той вовк. Топіро той третій бі-
жить, четвьортий біжить той вовк. Шо міні робити? 
Чи міні тікати к дому, чи міні той гнуй скидати? Шо 
міні робити? Не відаю... Послі їде одна хурманка, уже 

їдуть, везуть дрова с теї сторони, де тиї вовки. А тиї 
вовки побігли вже на Щавей, а с Щав’я на Димидове, 
а с Димидова... забула, як ота Воронова нива... пошли 
вони туди, тиї вовки, вже далі... А вже їде та хурманка, 
везуть дрова. Я вже поїхала, вже ї тоже вперод, завезла 
той гнуй, іскидала там той гнуй уже на тую свою ниву... 
Їдуть пудводи вже бульш, хурманки везуть дрова. Ка-
жуть: «Ти не бачила вовков?» Кажу: «Нє, ни бачила...» – 
«Ну то, – кажуть, – щасьцє твоє, шо ти, каже, втекла... 
Тут, каже, штири вовки йшло...» – Кажу: «Я бачила, але 
я ж ни відала, чи то вовки чи собаки...» Ну, вони пошли 
вже в другу сторону: так як би дорога так, а вони по-
шли аж так. Пошли в другий табон. А тогда лісник хо-
див і шукав с собаками, ходили й шукали тих вовков. 
Вовков не найшли – повтікали в другу сторону.

ФОЛЬКЛОР [Казка «Як син шукав розумних людей».] 
Ну, як ще не було грамотних людей никого, всі, щи-
тай, дурними були... А  в однеї жоночини вродився 
син, і вже якось був розумніший уже од тих людей. Ну, 
й вин коє-чого уже і грамоти довчив. І раз мати несла 
беремнє дров, і упало одне поліно на земню. От вона 
сіла й плаче. Плаче гуркими сльозима. Пудиходить 
син до її і говорить: «Чого ж ти, матко, плачеш?» – «От 
я, синку, плачу, шо єслі б гето поліно впало да на тебе, 
так уже тебе й ни було б на світи». Той син розозлив-
ся й подумав: «Ну всьо-таки моя мати дурная. Пойду 
я ліпших людей, розумніших шукати по світі дальо-
кум». Іде ж вун да йде, заходить ув одну хатку, а там 
одна жоночина миє стола маратою онучою. Миє вона, 
миє... і довго. Той син задивився й говорит: «Шо ж ти, 
бабко, робиш?» А вона каже: «От, синку...» (Вже вона 
була щербата...) «От, синку, я  мию-мию цілий день і 
ни зможу змити». Задивився той син і думає гето ж... 
і говорить, шо: «Єслі б же ж в чистуй воді вимила б 
гету онучу, то ти б і стола вимила хороше. А так же ж 
ти маратою да калгети розмиваєш і нияк же ж ти його 
ни вимиєш. Наливай в відро води чистої і мий вперод 
гету онучу». От вона взяла чисту воду, вимила онучу – 
онуча стала чиста. Говорить той син: «Виливай гету 
воду зовсім». Вилила баба воду і начала мити с чистої 
води. Говорит: «Який же ж муй стул чистий зробився, 
дяку тобі, синку, дяку!» Ну, думає, і тут же ж дурниє 
люди. Пойду ж я дальше й ще розумніших шукати. 
А тогди люди ще коє-чим, може, й прикривалися, а ни 
було в їх нагавиц [‘штанів’], ни сорочок. Ну, вун зда-
люк бачить: із високого дуба всьо да й упаде чоловік 
на земню. Ще ж вун дальоко, йому видно... Дойшов 
вун, антірисуєца, шо ж ето робица тут. Внизу баба 
стоїть, а вгори – впаде з дуба, і знов тая баба чолові-
ка заставляє лізти на дуб. Ліз... Пудиходить: «Ну що ж 
віте [‘ви’], бабко, робите?» – «Ох, синку, ето ж пошила 
нагавици свойму старому і хочу, коб зложив [‘надів’], 
а вун не зложить. А гето конечно [‘обов’язково’] тре-
ба, шоб вун с того дуба да вскочив в тиї нагавици – як 
же ж вун ни знає ще, як їх класти, в нагавицах ни був». 
І гето вона держить тиї колошви широки і каже: «Ска-
чи!» І як же ж... Той дід каже: «Синок, біда. Ліпш я вже 
був без гетих і нагавиц... Ще класти... Да якеє ж ото 
кладіннє... Заб’юсь...» А вун: «Ну, дайте ж я вам помо-
жу». Взяв помуг, зложив тому чоловікови. Той: «Дяку 
тобі, синок!» І  баба каже: «Дяку, синок! І  мні шкода 
діда, але ж я хотіла, шоб вун в нагавицах був». І той 
дід: «Дяку, синок! Я  вже ж тепер в нагавицах, і  всьо 
ж таки живий буду». Ну, думає син той, пойду ж іще 
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дальше. І тут дурниї. Що ж ото за народ?.. Іде вун да 
йде. Заходить – коло однеї хати бабка тоже уморена, 
вся в поту. «Шо ж ти, бабко, робиш?» А  вона всьо... 
курица і куренятка много... Каже: «Шо ти робиш, баб-
ко?» А  вона всьо ж за їми бігає, гоница. Каже: «Ох, 
синку, уже цілий тиждень, як гети куренятка вроди-
лися, да й цицки курица не дає ссати, да гето ж вони й 
голодни». А той син каже: «Ах, бабушка, єсть у вас зер-
нятка?» Говорить: «Єсть, синку, єсть». – «Ну, то давай 
же ж їх сюда...» Пуднесла баба в горщечку зерняток, 
да взяв той синок посипав, водици поставив у другу 
посудинку. Да тиї курочки понаїдалися да водици по-
напивалися, да й тая курица аж заспівала з радощи. 
А той син думає: «Всюди дурниї. Пойду ж вернусь до 
свеї матера, бо побачив світу і побачив дуросць». Да 
вернувсь да й живе з свею матір’ю.

БРЕСТСЬКИЙ РАЙОН 
(Брэсцкі раён)

с. Бобровці  
(Баброўцы)

Записав Г. Аркушин 4 серпня 2011 р.  
у с. Бобровці Брестського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Лісняк Ніни Олексіївни, 1929 р. н. 

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини. (Тексти). 
Луцьк, 2012. С. 286–299]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи  лякала вас мати русал-
ками, щоб по житу не ходили?] Знаєте, вона не лякала. 
Але в нас тая рачка, о, Лісная йде (вона недалеко, му-
сить, с кілометер од нас, може, й менч), то-о говорила, 
як тако пузно шли нуччу, то шось лякало на вуді: то 
якась лялька крутилася от, то чясом баран бичи-ить. 
Ото там лякало, то буялися ми, як молодиї були, десь 
тако того... Там буялися там прийти, там такий закау-
лок, така там глубина-а – аш крутить тую воду, то бу-
ялися йти: о, здаєцця, зара втягнуть туди в воду тую. 
А так нє, русалками ни тоє...

МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ [Цигани у вас ходили?] Хо-
дили! Ой... Вите знаєте, одного разу... А чоловік був 
робив в го ́роді – я в колхозі робила... Пришла одна, 
ну, я вже дарити думала, подарити шо. «Нє, не треба, 
я... може вам поворожити? Віте больная». Бо я давно 
на ноги страдаю, давно-давно. І... «Не треба мені», – 
я  говору. «Подарити,  – я говору, подару». Алє, зна-
єте, йде друга, а друга такая: кольца такії широкі на 
руці, тойво... тиї зуби всі золотиї напереді – аш сте-
клять. И йде, швирґоче до її по... по-циганську. Ага, 
пришла и той... той-сьой в мене (а я зробила куль-
цо винчальнє на руці носити – таке нешироке такоє, 
тонкувате) хвать мене тоє кольцо, зняла. «Ану, – го-
вору, – оддай!» [Отак прямо з руки зняла?] Ну, тако 
зняла с пальця и зразу за пазуху сюди. «Зара я шва-
ґра покличу». Бачить, шо никого нема, пожирґотала, 
шо я сама, и вже-е хотіли тоє... «А заре о. Сірґєй!» – 
кричу. Злякалась. А тая, чую, швирґоче до єї. Уддала 
теє кульцо. «Нє, отак не роби ти собі, – говору. При-
шли  – подарити подару. А  йдіте вже з Богом, йдіте 
з двурця!» Вите знаєте, то тогди тулько  [‘стільки’] 
наобманювали! Гот с Тюхінічь, о, якось шось руби-

ли  – в  яйцьови волоссє: такій туман пускали. Ох, 
і  наобманювали людей були! А  в нас  – нє... Хотіла: 
тут, думає, сама, одуру. Нє, мене не обдуриш, бо я... 
[Але як – з руки зривати?] Зняла мні кульцо, за па-
зуху. «Уддай, – гувуру, – бо зара о шваґор йде», – гу-
вуру. Ага, і  оддала зразу, і  до теї зажирґотала, і  по-
шли. Отакая-о хороша, така чорна, повни рот золота 
і кольца такі широкі на руках.

с. Галачово  
(Галачова)

Записав О. Скопненко 1993 р.  
у с. Галачово Брестського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Филипенко Олександри Борисівни, 1911 р. н.  
[Скопненко О. І. Берестейсько-пинські говірки:  

генеза і сучасний стан. Київ, 2001. С. 164–165;  
метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Літ було з восімнаццать, 
так було... Я  тутика, бачте, я  пришла служила... Як 
приїхали ми з Росії, була голодовка, ничого ни було 
нигде. Ми пошли служити. От він сюди привів мене. 
І тут я побула чуть ни шість літ. І вже я і з Галачова 
сюди й заміж вийшла. [А чого ви були в Росії?] А нас, 
як німець наступав, то вивозили з Галачова. Усі, як є, 
в Росію вивозили. Ми там були чуть не сім літ, в Росії, 
то я там дещо в Росії поминтаю. А тутика, то як при-
їхали, була тая голодовка. Так по тих службах ходи-
ла, ходила й ни вийшла... [А  в кого ви служили?] Їх 
нима тоже, вже всі вони повмирали. Він, хазяїн той, 
умер. А  хазяйка була поїхала в Росію  – і в Росії там 
вона умерла. А сини в єї були, то всюди: і в Бресті, й за 
Брестом, усюди пороз’їжджалися. Тут то сило було ве-
лике, як я пришла. Типеричко вже мало людей, а тих 
старих то вже зусім нема... Ми, бачте, були в Росії... ми 
були в Козаччини. То там такіх... хахлив називали... то 
хахлив вони, тиї козаки, нинавидили. Вони і так... ми 
як вже стали втикати оттіля додому сюди, о, то ми й 
хахли втикали... Й вони... ми поїхали – й нас були по-
лапали [‘половили’]. Кадєти одступають, а большеви-
ки наступали. Кричать... Каже: куди віте [‘ви’] їдете? 
То я тоє помню, в Росії як ми були... А потом нас усіх, 
як є, гнали в копицю, о. І одни кажуть: на гору йдідьте, 
а другі – з гори. Ну, то на гору... чи на гору... порострі-
лювали тих хахлив... чи з гори порострілювали. А нас 
завезли на Морозовску станцию. Туди нас завезли – і 
вже в нас там позабирали тиї воли, бо то волами їха-
ли, о. І вже по тих, по хатах давай там проситися, шоб 
нас до хатів прийняли. І там ми пробули більш як три 
роки, у Козаччини. Ми були перед їхали цимлою, му-
сить, то корабльом їхали, і  нас вигрузили. Помню я 
так, шо такий байрак був довгий-довгий і столи були, 
і нас садовили їсти... [А як ви повернулися сюди? Що 
тут застали?] Ми в Галачово ниц ни застали. Ни кола, 
ни двора, як говорат... ничого. Тілько, де хата стояла, 
то кругом бирезиною обросло. І всьо. Бо ми так при-
їхали на зиму, зимою просто. Перед Роздвом... Перид 
Роздвом перид нашим до Бреста приїхали, а потом з 
Бреста вже нас привезли сюди, до Галачова. Вже бать-
ков брат привозив, але шо... Привіз на тоє хатниско, 
поставив нас – і де хоч, там дівайся. І до хати навит ни 
покликав до себе. Ой...
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с. Дубиця (Дубіца)

Записали Ф. Климчук та В. Сталович 1982 р.  
у с. Дубиця Брестського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Корнелюк С. І., 1922 р. н.  

[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 
Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 122;  

метаграфував Ю. Бідношия]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Давній, як я ще була 
малая, дивчєта худили зимою на вденькі прєсти пу 
очириді, то ду іднеї, то ду другії. Шли і нисли с субою 
куврітка с куделюю. Вже в тій хати їм гутовили їсти, 
а вечуром туди приходили хлопци, і десь тілько кулу 
півночи русходились. На другий день збиралися вже 
в другій хати. І от удьон раз, помню, пушла муя дву-
юрудна систра Надя на вденькі. Вечуром удьон хло-
пець пруводив її дудому і ніс їй куврітка; та взєв за-
чепився чи пукувзнувся, впав і пубив туго куврітка. 
Вже на другій день сміху було на всьо сило. А той хло-
пець пувулік туго куврітка ладити ду майстра на п’яте 
сило. Цілу ниділю ни міла Надя с чим худити прєсти 
на вденькі. Алі наладив той чулувік добре і кувріток 
послє того спрєв мніго вовни і льону.

с. Мотикали  
(Матыкалы)

Записав Г. Аркушин 4 серпня 2011 р. у с. Мотикали 
Брестського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Пилипука Павла Васильовича, 1933 р. н.  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 276–283]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ Сам я народився в свому селі – Мотикали (на-
голос – Моти́кали). За Бугом є села, котре називаєцця 
Бохукали, от. Батьки мої й діди, котріх я пам’ятаю, шо 
с прадіда жили в Мотикалах, от. Церква була збудова-
на в нас, е, тисячу восімсот сімдесятому році, вона, ну, 
за часів вийни етий Другиї світової, артилєрийський 
снаряд попав и-и, як кажецця, розвалилися на теє 
церква. Зарас церква в другім місьці пос... поставили. 
Люди були набожни, ходили до церкви, сятовали всі 
сьвата. Говорили виключно по-українськи, як я зараз 
з вами говору на такуй самой мові. Ну, певно, шо в 
нас тут були ризни зайди: і-і москалі, і-і полякі, так шо 
наша мова не вельми, сказати, такая вже й українська. 
Ну, західноукраїнська в нас мова, бо ми так говорим, 
як на Волині і... і в Львові (я був у Львові, розмовляв 
з людьми). [А празник у вас коли в селі?] А празник 
у нас... (празник називаємо ми закладом, так-от), от і 
празник у нас на Ганну – зараз буде от – чириз сьомо-
го... сьомого серпня буде от. І на те... на теє сьвято тут 
приїжають з усіх сел, які тут є. І от такоє велике сьвято 
вельми от, гости приїжають всі. Но хто не може дньом 
приїхати, як працює, то приїжають вечером, от. І ко-
лись тут такоє сьвято було, шо, ну, кавалєри наші такі 
були молодиї, наймали музикантув, музик наймали, 
ти музики грали, і тут цілу нич тут були танці й пісні 
були українські. Ну, всяке було... Моя мати тут наро-
дилася. Вона знала багато українських пісень – я вже 
в єї так не вдався: не такий музикальний от і не такий 
вельми, е-е, балакучий вот – в батька вдався. Вона пі-
сень багато знала ризні, все українські. В нас в тисячу 

дивицот сорок п’ятому році тут не було чути ни бі-
лорускії мови, ни етой... ни російскиї мови. Ну, поль-
ське було, потому шо польська була влада колись, тут 
пани... того... і їхня челять то говорили по-польські от 
виключно. А ми тут говорим, як я зараз говору, і зарас 
до сіх... до сього часу. Ну, тут в нашому селі зарас біль-
ша частина, на сємдисят процентив, може, й більше, 
то все люде приїжжі, которі приїхали, і вони говорять 
по-російськи, а ми ше тако, ми разом с собою говори-
мо нашию мовою, ну, тобто українськию. При німцях 
(бо німці прийшли, я в школи... в школі навчався) то я 
говорив на український мови... Було сьвято Шевчєнка, 
добре пам’ятаю там. [За німців ще?] За німцю. Но я 
жив на хуторі мотикальському, я ходив в друге село 
там, от, Тирибун такій, і там от паньське ето... садиба 
була, в тий панській садиби була школа, і в туй шко-
лі навчалися на українській мови. Пам’ятаю, шо про 
Данило Галицького шось там говорили, давно було, 
всяке було, от. І пісні спивали, на руки фороводи такії 
були, хороводи робили. То я добре пам’ятаю, шо ни 
було в нас занять на День Шевчєнка. От такоє було. 
И  никого ни бачили то, бо єсьть такая розмова от в 
наших тут, як то колись в пресі там люди говорили, 
шо, мол: «Я при німцях учився, і нас на німецкуй мови 
вчили». Нихто нас німецкиї мови ни учив – виключно 
тико на український мови, і вчитиля були наші, наші 
місцеви учитиля, і говорили по-українськи так, як ми, 
як я зарас кажу (як будете вважати українськию, тому 
то можна вважати – українська мова). [Молодь при-
хильна до українства чи нє?] А  молоть ни знає, хто 
вона є. Всі кажуть тако-от, бо батькі, то пожили такії, 
вперто говорать, шьо: «От ми бєларуси». Бо записали 
бєларусами. Записували при... приїхали, як записали 
громадянами, хотя ми були пид Польшою, ми грома-
дянами Польскиї риспубліки, а записали всіх бєлару-
сами, і все, і... і так вже с пукоління в покоління йде: ти 
бєларус. А говорити ни вміє по-бєларуски, ни знає, от, 
а себе вважає вроді як бито бєларус. А як добре йому 
роскажеш тую всьо – ага, то й правда шось цікаве, то 
наша мова. А моло... молод... молодняк уже говорить 
тилько по... по-рускі, бо по-другому не знають... дру-
гої мови. [І вже розказати нічого не можуть.] Нічого 
не можуть розказати вже все. Ото наше покоління ви-
мре, і тут вже не буде кому й говорити, так шо, може, 
останецця миш... миш собою так говорять. А так ни. 
[Які у вас захоплення? Що найбільше цікавить?] Ну, 
мене ш, е, все життя цікавила исторія України, от шо 
то такоє, бо нам нихто ничого ни викладав про тоє. 
Хто нам говорив? В школах ни говорили, нічого того 
не було. Я знаю тико одного, шо як пришли, значить, 
совєти, то у назві, назві, де Бєларуская республіка тая 
совєцька, то в нас всьо викладання велося на... на бє-
ларуском, алє люде, ето діти, не пошли в школу. Було 
такоє... І там було такоє шось там... Шось такоє було... 
І... І пісьля того нам всі підручники дали на... тилько 
на російськуй мови, виключно тико бєлорускій язик 
і література. А то ми говорили тилько, о... Ну, я захо-
плююсь... українством захоплююсь, як став розумі-
ти, хто я такий є. Так я став себе усвідомлювати, шо 
я українець. І тако-тако живу, всьо стараюсь и знати 
більш про Україну більше всьо, і  цікавлюсь вельми. 
Й  в мене й зарас єсьть українського... в мене єсьть 
сателіт... сателітно. Я  дивлюсь, е, по супутнику, по 
сателіту, дивлюсь Львів, о, Львів дивлюсь, е-е, п’ятий 
канал український, дивлюсь «Ті-Ві-Ай», а там решта, 

БРЕСТСЬКИЙ  РАЙОН 
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которі я так... так проаналізував там... там, то вони 
тако: там назва як українська, а то... то не українські... 
[...] Я же хотів ше сказати, бо я як, е-е, як навчався в 
школу, мене діт попросив, шоб я зайшов в ету... в пе-
дучіліщє, педучіліщє учі... навчався. Ну, й вот, як тре-
ба було пол... отримувати паспорт, от, в  шиснацить 
літ, то я зашов и написав, шо я україниць там в тих 
етіх паперах. Але мене визвав ду майора (от майор був 
начальнік того паспортного стола), а каже: «Ти хто?» 
Каже: «Бандера чи бєларус?» Пришлось білорусом на-
зватися, отакоє... Злякався... Али ш й на тому не закін-
чилось. Як вони ка... стали за мною сьліткувати, ди-
витися, шо я там кажу тако, бо малоє, то й тут малий 
ше... Ну, й всьо. Чирис пару літ мене, значить, посадив 
за антісавєцкую пропаганду і агітацию, і дали десеть 
літ мині. Я сидів на етум... в Архангельскій області си-
дів, от такоє... [Скільки років тоді вам було?] Ну, було 
ше-е... ето сімнацить літ, сімнацить літ. Але зо мною 
були такі, як я, то їм по двацить п’ять літ дали, ніби-
то вони там шось воювали. Як шо вони там воювали! 
Таку йому шиснацить-сімнацить – шо вони там вою-
вав?! Шо вин там знав вже? Ну, от по двацить п’ять, от, 
и доцці двацить п’ять, вот, а матера в Сибір сослали 
вже. От і всьо... Зо мною були такі люди.

с. Нехолсти (Нехалсты)
Записав Г. Аркушин 4 серпня 2011 р.  

у с. Нехолсти Брестського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Кашини (Шумик) Лідії, 1933 р. н.  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 258–271]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Чому така назва села?] 
Ну, як мої діди росказували і баби, там... там бабушка, 
опшем, росказувала, шо тутика нас не було й ше села. 
Ето село міло стояти над тим... аш на желєзнуй дороги 
туди... аш туди пуд Лисници. А пан... Ни пан, а  їхала 
пань... е, тая... Як сказати? Царица Катєрина. Ну, як... 
Як русказували, то я то не знаю, чи Катєрина. А тутика 
була сама главна дорога на сосу [‘шосе’], за Буг. Цеї не 
було  – була тутека. І  вона їхала, а  тоди був больший 
туман, просто такій вон йшов полосами. А  вона ви-
йшла на оддих, ниби тако стала і каже: «Хто стилько 
наткав холстов?» Вона не поняла, шо ето туман, вона 
думала, шо... ранше всьо ткали ети холсти, полотна. 
А їй кажуть: «Нє, Катєріна, ето нє холсти – ето... то... 
туман.»  – «Туман? Ето нє халсти?»  – вона удивилася 
так і потом говорит: «Ну, єсьлі ето нє халсти, так зьдєсь 
пускай строіт пан дєрєвню». (Який там називався оде 
пан, я вже не знаю). «І будєт називацца дєрєвня Нєхал-
сти». Значит, нє Нєхалсти. Хутко буде то понятно, шо... 
Ну, я так чула, росказували мої прапрапрадіди.

СІМ’Я В мого батька то було тилько двоє детей, а в ба-
бушки то... то було девить, но-о-о повмирали, потому 
шо приїхали з Росії, голодали пощи. [То ще в біжен-
цях?] Да, коли беженци ше, да. Осталося четверо, ну, 
всі пружили довго, тиї четверо, бо вже осталися сами 
крєпки. Тоди які оставалися? Крєпки. А  мого отца 
тико нас двоє було – брат і я.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [Малою вас за-
ставляли до роботи?] О, якже. Так не ходила, як ти-
перичка ходять. Вже бувало мама піде жяти, ну, я йду. 

Ше малая була, спина болить, плачу, нихто вніманія 
не обращяє  – жни і всьо. Ну, але потом отправляє 
дудом вже: «Йди то картошки вкопай, то... то попро-
буй ту картошку свиням звари». А варилось тоди на 
плиті, всьо в хати варилось. Ставлю чи... чигун, бо 
тоди не було відер – в чигунах варили, туди насипаю 
картошки, туди росси... ростопляю пєчьку. Вже вару 
так, навару свиням. Пока мама приде, вже мона їсти 
зварити, зілля нарвати, картошки вкопати. То де ш? 
То ранше так гуляли, як теперичка? Гуляють шо хто. 
А ходели так, як тепер? Мама виткала платтє – такоє 
свеї роботи, сині полосочьки. А тута була такая порт-
ніха: взяла дирку мні прорізала гозьде [‘отут’], рукав 
отако пришила – і платтє. «Мам, то шо рукави, бачте, 
як висять». – «Будиш ходити, добре-добре». І ходи.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ну, а  потом, вісьом літ не 
було, як началася война. Войну то... шо то такоє соби-
тіє, то, кажецця, я помню каждий день пошті... Каждий 
день такоє собитіє помню. Поднимає мама, каже: «Ді-
тоньки, вставайте – гром гримить». Мама не сказала, 
шо война. А вже чого-то зуб на зуб помі... ва-ва-ва-ва... 
тут стьокла летять... Чого по нашому селі били? Тут є 
кругом нашого села, ше я паментаю, як сороковом году 
вони там (сім літ було) точьки всьо робили кругом на-
шого села. Вот в нашому селі найбільш по точьках, но 
в одну точьку не попали. А такії ямки, шо моя хата сху-
валася п в тую ямку. Ну, вони були не запальниї, тиї 
бомби, потому шо озьде серед села, за магазин, отуди, 
тая бомба упала. Ну, тоди забело [‘убило’] вже, е, жен-
щину з дочкою. Вони як то бігли, ше хотіли вродьби 
с хати шо-то винести туди в садок. Туди – вони с цєї 
сторони жили. Якраз бомба, і їх нічого, тико побили, 
лижяли. А бомба... А там такая була ямка, шо не можна 
було до ворит пройти. Стояла хата, і ше стоїть тая хата 
по тий стороні  – не россунула тиї хати, ни запалило 
ничєво, так і стоїть ше та хата. Такі якіс... А с цеї сторо-
ни дві хати россунуло, ссунуло. Не запалила – тилько 
ссунуло. [Німці розстрілювали людей у вашому селі?] 
В нашому селі то тико росстриляли двоє. Хто шо до їх? 
Ну, удьон то вроді в сороковом году був комсомоль-
цем, його забрали. Хлопець молодий. Другий вже був 
немолодий (ето вин кросний мий був). И ничим вин 
не був, я не... ніхто не знає, чого хто... А тоди много не 
нада було – сказав: «О, той то». Пришли німци – за-
брали, ростри... То з нашого села тилько двоє ростри-
ляли. [А хати були спалені?] Спаляни були половина. 
Як наступали нємци, то вони туди били, де... по точь-
ках, потому шо в їх було, видно, план такий, шо точь-
ки кругом села, осіво половина аш туди, за магазін, то 
вся була спаляна. Всіх, і погоріло всьо. Хто... хто зміх, 
е, випустити яку корову чи коня, а нє, то всьо погоріло. 
Всьо, як стояло, так і повтикало. А той конець – нє.

с. Черськ (Чэрск)
Записав Г. Аркушин 25 липня 1983 р. у с. Черськ 

Брестського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Степанюка Якова Семеновича, 1923 р. н.  

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 410–411]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ От було в нас при 
Польщи. В обчесленним ліси був такий там... де охо-
та. От приєжє... Нас, пудросткув, брали, нам було тоді 
пітнацить. От, значить, договорувалися так: платив 
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нам два злоти, у, два злоти, єсьлі заб’є лося. Ше допо-
лнітєльно платев ше два злоти, так шо в нас получало-
ся штири злоти в день, єслі вдачно, канєшно, заб’є. То 
були гроші, да... Вот вин приїжєв кажди мисяць, раз 
у мисяць до нас. Брав нас, о. Їх було два такіх охоть... 
е, загонщикув, шо вин нас завсігда брав, потому шо 
ми знали хорошо мєсность, скиль зайти, куди вигна-
ти. Вот ми всьо время так з їм охотувалися... Вот од-
нажди раз було таке: ми пошли в заранку и чуїм ви-
стрили, два вистрили. Ми пудходим. А вин вбив лиса. 
То там второй вистрил бив. Вот даже просив, шоб ме 
йому помогли пуднести, бо нести таки тєшке. А вин 
обдєлувати, вже як дето вейдем на об’єкт, начинає їх 
руздєливать... Вот тогда, помню харашо, шо вин два 
лиси вбив за один день. От нам так: два злотих – ето 
було як загонщину, а потом по штири злоти заплатив 
за два лиси.

ГАНЦЕВИЦЬКИЙ РАЙОН  
(Ганцавіцкі раён)

с. Хотиничі (Хатынічы)
Записали А. Залеський та Я. Закревська 1965 р.  

у с. Хотиничі Ляховицького (нині Ганцевицького) р-ну 
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Круп’єнич О. Х., 1908 р. н. 
[Говори української мови. (Збірник текстів).  

Київ, 1977. С. 537–538; метаграфував із фонетичної 
транскрипції Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Казка «Про дівчинку і чарівного бичка»]. 
Батько женівся, да тоже так само: била одна дівочка, 
а йон тоже взяв з дівочкою. Всьо тую дівочку посилає 
того бичка гнать й посилає. Та вже дівочка... І надає 
куделі, шоб єна напрала там... напрала й наткала, по-
баліла, всьо подєлала порадкі, в сувойчики погорнула. 
Та вже погнала, дівочка та сиротка, погнала й пасе... й 
плаче... того бичка... А той бичок пришов: «Чого ти, ді-
вко, плачеш?» – «Ой, мачуха мнє задала много, багато 
роботи...» Ну, йон: «Ну, нє плач, дівко. На мнє в праве 
вушко... в лєве подівісь, а в праве подуй...» Всьо сдє-
лала, сіротка так і зробіла, єй всьо в одін час всьо сдє-
лалоса: й попралоса, й поткалоса, й побалілоса, і в су-
вої погорнулоса. Ну, вже женє тая дєвушка... і вже так 
женє, но всьо равно веселощи нєма, потому шо єна 
сірота... Ну, й єна вже на свою дочку, вже другий дєнь: 
«Жені вже ти бичка». Ну, й єна женє, тая дівчина. І вже 
тоже ж плаче, шо нє хочеца... Пришов бичок: «Чого ти, 
дівко, плачеш?» Єна наругаласа, як вона уже знала, на-
ругаласа. А  йон єї за волоси потащив, потащив, ето 
всьо поламав. Ну, і єна вже жене й плаче. А вже мачуха 
до каже: «Ну, ми його взавтра зарижем». Тая сіротка 
пришла к тому бичку да й плаче, говорит: «Бичок, би-
чок, тебе взавтра зарижуть...» А йон каже: «Не плач, 
дівко, ти в етих... у моїх кишечках будє ядєрко, а  в 
етом... у требушку будє жуковінка [‘раковинка’]. Жу-
ковінку вкінь у колодєзь, а ето ядєрко всаді пуд окном. 
В колодєзі будє хароша вода, прилічна, а то яблонь ви-
ростє з золотими яблокамі...» Ну, єна вже так і зробіла. 
Таке є, што за п’ять вьорст ці за скольки пахнуть тиє 
яблока. А тая ж нє одєта дєвочка, сєдіть за п’єччю... Їдє 
царов син, чує запах. А колодєзь золотий. Схотілоса 
єму води напіца с того колодєзя. Ну, і єна вже, та ма-

чуха, по свою дівку посилає, штоб єна дала тоє води. 
Ну, а та сєдіть, платочок гразненький, єна сєдіть так 
ободраненько... Та вже пидишла, царовому сину дала 
води туєї напіца і яблико тоє сорвала йому золотоє. 
А йон єє прилічну одьожу купів, єї одів і в карєту по-
садів – і поєхалі... І я була, мйод піла, по усам текло, а в 
рот нє попало... 
[Казка «Про змія і цареву дочку»]. Було в цара три до-
чки. От йони по садіку ходять, гуляють у саду. При-
лєтєв, значить, змєй. Одну дочку вже вкрав, поньос. 
Пустів к сєбе додому... Ну, прилєтєв і трейтю вкрав. 
Вже дьвє... ці [‘чи’] дьвє вкрав, потом трейтю забрав. 
Вже й там і три. Ну, што ж ани – с такім жить, що вже, 
значить, чоловиком. Вин же ж то змєй. Што їм, каже, 
тут.... як нам зробіть. Йона говорить... Такі сундучок 
вже збів у неї... Йона говорить: «Я  хочу свому бать-
ку посилку послать». – «Ну, шлі. Я тобі не даю?» Ну, 
й йон... Наклала туда всього, вложила туда етого лє-
карства, коб єни вже билі живиє, і говорить так: «Я ж 
буду бачить, як ти будеш несті доставлять. Будєш ді-
віца, што там є...» Ну, й  йон несті, а  йона приказала 
тоюй сестрі, говорить: «Як вин будє доставлять, схоче 
подівіця, а ти скажеш: віжу-віжу я...» І приносіть: «На ́ 
тобі вже, тєсть, подарок». Ну, той тєсть открив – дочка 
седіть там. Через нєсколькі часув (ці через днєй) каже: 
«Я знов хочу свому батьку посилку послать». – «Шлі. 
Я  тобі нє даю?» Оп’ять йона так вторую сєстру туда 
вложила. І  оп’ять же такі хоче поставіть, поглядєть 
в той ящик, а йона: «Віжу-віжу я!» Йона: «Віжу-віжу 
я...» І  оп’ять вторую привйоз туда. Вже й дьві дочкі 
дома. Йона оп’ять сама говорить: «І трейтю я хочу по-
силку послать, алє смотри, говорить, я  буду лєжать, 
а  ти менє не трогай на постєлі». Йона взяла соломи 
набіла куль і одєла єму етого кафтан... і одєла юпку, 
й  хвартуха припнула... сподніцу й хвартуха припну-
ла... і  положила постєль і накрила одєялом. А  сама 
сєла в той же ящичок і сєдіть. Юн схватів на плєчі і 
понюс. Поставів, а йона вже така будто: «Віжу я – по-
тіхонєчку – віжу, віжу я – потіхонєчку...» Ну, приньос: 
«На́, тєсть, подарок». Всє три дочкі вдома. А сам той 
змєй прилєтєв, значить, думав, шо  жона больна лє-
жить. Да раз – а то куль соломи. Йон взяв розодрався.

ДРОГИЧИНСЬКИЙ РАЙОН 
(Драгічынскі раён)

м. Дрогичин (Драгічын)
Записав Ф. Климчук 1950 р. у м. Дрогичин  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Вакульчик С. І., 1870 р. н. 

[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся.  
Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 117–118;  

метаграфував Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Анекдот «Ліки».] Попались нивістка і 
свьокрів вельми сварливи. Ну, обідьві слова одна од-
ний ни впустить. От пошла тая нивістка до знахорки. 
«Тіточко, голубочко, – просить вона, – поможи мині, 
ниц вже я тобі ни пошкодую. Гето ж жити мині ни да-
ють, нападають напрасно, сварать за шо треба, за шо 
й ни треба. Ох, де мині бідний подітись?!» – «Ни плач, 
моя зозулька, ни журись, моя вишинька, моя нищим-
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ничка [‘бідолашка’], моя либідочка, – почала знахор-
ка, – я тобі поможу. Ти оно [‘тільки’] мині дечого ско-
ромного крохи принисеш. В мене є такоє зіллє. Я його 
навару і поговору над їм, і дам тобі. Поставиш ти тоє 
лікарство в комори, шоб нихто ни бачив. І як оно тибе 
почнуть сварити, ти хутенько в комору, набири в рот 
того лікарства і подиржи, покіль сваритимуть. І  так 
кажний раз». І дала тий молодиці самиї простиї води. 
Вите [‘ви’] знаїте – помогло, хоч ше разив кілько при-
ходила. Правда, і скоромного приносила. 

смт Антополь (Антопаль)
Записала Л. Пономар 1992 р.  

у смт Антополь Дрогичинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від анонімної респондентки

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Розкажіть 
трохи про одяг.] І чепці на голові носили, і каптанчики 
носили. Не тоє, шо зараз скрізь. Зовсім не тоє. А нашо 
їм вже тоє, шо було. Вже вони типер вельми розумно, 
культурно одіваються, нашо їм... [Кожухи носили?] 
Ой та й теперачка, тепер люди носять кожухи. [Які 
були спідниці?] Всєкіє були сподниці. Хто сітцеву по-
шиє, а хто й ткану зробить. [Як називалась?] «Ткана 
спідниця» та й всьо. Фартух само собой, свой має по-
рєдок. Є намєтка – на голову завивали. Намєтка так 
завита, я бачила на людьох їє. Стрічку возьме, тиї свої 
коси... Він уже розділить і шось туди закрутить уже. 
Кичка – такая вот, можна сказати, шо мусить з тряпок 
згорнєна, вот такая-во. І вона [молода] – її голову вже 
виберена, – і вона її, коло єї свої коси закрутить і за-
ложить, а патом по гетому всєму чепцем накриє, от. 
А  таді вже, як вона налажається кудися йти, то вже 
тоді намітку одєваєть,  – я бачіла. [Колись виходили 
заміж у вінках з китайками?] Да, да, якийся так... Ой, 
нє, в фатах. Вєльон, вєльон... І допіру одна дівчина йде 
замуж тут, антопольска. [Чи були великі хустки?] Тиї 
вже хустки великі – їх гета на голову вже їх ни брали. 
Велікі. Онде й зараз і в етай сусідкі, шо каля мене, то 
хустка – апинатися хустка. І кутасікі такиї.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Це село  – Антополь, а  я ді-
вчиною була в Першипустах. [У  якому селі?] Перши-
пусти. Тепер «Пєрвий Бай» називаєца. [Ви  там наро-
дилися?] Там родилася, та й стуль замуж виходила... 
[Як ваша фамілія?] Пишіте фамілію. Вже вчора була й 
прокуратура, й батура... Ой, беда, беда... Вчора прокура-
тура чєтвьортий раз за ету хату. Музикальний дом – то 
то наша дома. А вон де он млин стоїть... З млина зроби-
ли склада. [Це був ваш млин?] Ми млина парового міли. 
Дві пари вальцив! Зробили... ізробили етого...млин 
двохетажний був, а вони зробили склад! Моя милєнь-
ка... Савєцька власть, не павірите, шо зробила... Кого 
згубила, кого наградила. [Ви  млина самі зробили чи 
купили?] Милєнька моя... В мого батька хазяйство було 
веліке. Батько вмер. А я асталася, була в батька, бо була 
год на квартірі, як вийшла замуж за його враг. А потом 
послє того вже, батько як умер, то продали батькову 
скотину, зробили хату, а млина... Чоловік адин був, мав 
млина, в його ніяк діло ни йшло. А мужик вельми спо-
собний був на всьо. Тоді вопше п’яніц не було, не було 
п’яніц, так, як типер. Ну й ето той чоловік, в нього ніяк 
діло ни йшло, приїхав до нас, а вже в наших млинчик 
був – п’ять синов було, і всі вельми способни. І вже адин 

блин [млин] був в Дарагичині. Здєсь була коли в Дара-
гичині? За тий старани... справий, як в той бук їдеш, там 
тоже рейковка буде. Там млин був, ето наший млинчик. 
Вони робили. Їх було п’єть братов. А патом етой чоло-
вік хотів продати, так приїхав да мого свьокра й каже: 
«Тимофєй, купляйте мого млина». А вун каже: «Ну, я ни 
знаю, пириначую, то тобі, Кален, і  скажу». Переночу-
вавши... А  то вона моє записує? [Про магнітофонний 
запис розмови]. Хай записує. Я ни боюся. І політікі те-
пер ни боюся, і балітікі... Всьо.] Каже: «Я переначую, то 
взавтра скажу». Назавтри приїжджєє, вун типер схадив 
у ето... в банк – чі банк позичіть гроші. Ето ж прі по-
ляках робилося. Банк сказав: «Гроші позичімо». І  вот 
приїхали потом уже, і вже бире свьокор – банк позичив 
гроші, – і бире, а астальниє – за плату. Гето вже вони ро-
бить. І так вже гуртом і заплатять, один батько і сини, 
вони дружно були – ни п’яниці, нишо. Ну й купили того 
вже млина, і  так пиривизли сюди, і  тут пастроїлися. 
Господі, скулько горя зазнала! Дівчина в сєдьмом класі 
була – умирла. Йому десять літ тюрми дали за хату, за 
млина. І за хату гету. Ше хата на тей бук стоєла, чириз 
ворота тамички-во, с теї старани. А патом сказали на-
чальство, шо пиринисіте хату од мєльніци, бо мєльніца 
буде не ваша, забируть! Уже паназначували... Самі люди 
пиринисли на гетай бук. Зробили тут ту тею хату. А шо 
ви те думаєте: і мало набули, його тут же і посадили. Та 
туди на роботу забирають, з млина вигнали з бишиком. 
То туди посилають, то сюди посилають. Посилали, по-
силали, допосилались до того, шо вже вун і не знав, де 
діватися. Хатів, коб завербаватися. Всьо хотів, ось як 
Бог поможе, якось... І ніхто нє хатів нікуди вербовать. 
Так як типер... Никуди... Всьо. Межа, й  межа, й  межа 
всюди... [Де ви були на засланні, в якому році?] В голод-
ну стєп, в [тисяча дев’ятсот] підесятом году. О. І тамики 
на тим... ті там просто написано було, шо голодний стєп. 
Там такая жара невиносіма. Ідем на хлопок, а патом... ну, 
такий мине розговор тугий. Ідем на... ранєнько поночі 
на хлопок, а два часа вдома отдихаєм, але потом мене 
встроїли в больніцу сенітаркею. [Скільки ви років там 
були?] Двадцить літ, пенсію там заробила. [Ви із сім’єю 
там були?] Муж же у тюрмі, дочка вмирла. [Муж так і 
не вийшов?] Нє, вже й вмер тамечки. [Де він був?] На 
силкє. Був за Мінском, я йому передачу возила, ше пока 
мене не посадили. [Багато людей так посадили?] Ой, ой, 
ой... Три ешелони тягнули... Дєвять покойніков в нашом 
вагоні було. Да Смолєнска доїхати... [Дочка де похова-
на?] Похоронєна там, на ссилках. Захворіла. Мужика в 
тюрму, а мине на лєсозаготовку. Зробили добре. Забра-
ли хату. Тепєр можеш... п’єть раз суд був, і конца не ви-
дно з тим судом. Хай вони вдавяться тею хатою. [Звідки 
були люди, яких заслали?] Ой, Господі! Там много людей 
було. Я вже їх ... З [тисяча дев’ятсот] сємдісят третього 
года я живу в етой квартірі, як стаж заробила. І як ни 
піду до кого, нікого ни бувало... І я приїхала. Тоді роз-
решили, як Сталін умер, о. То знаїте, то є людей много 
ж було, я  іх допіру й позабувала при такому горі. Ох, 
мила мая! [Це вас так розкуркулювали?] Да-да-да, ку-
лачиство. [Скільки у вас землі було?] Зімлі ни було. Ето 
купили зімлі на мєльніцу строїти. Ни було... Тепер світ 
кручений, верчений, пиреверчений.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [У вас яка мова?] Бєларуска, настаяща Бєларусія. 
[Вам зрозуміла білоруська мова по радіо?] Вони тоє го-
ворять, шо там тоє, шо я і панять не ... всьо ету бєлоруску 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



21
мову. [Мене ви розумієте? Я з вами українською розмов-
ляю]. Нє, ти говориш то похоже тою, шо й я. Украінци – 
ето білоруси... Уже польська мова, то зовсім друга. [Яка у 
мене мова?] Такая пошті як у мене, бєлоруска. 

с. Заєлення (Заяленне)
Записали Ф. Климчук та В. Чекман 1971 р.  

у с. Заєлення Дрогичинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Макаревич С. І., 1891 р. н.  
[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся: 

Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 119–120; 
метаграфував Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Казка «Про бджолу».] Один помєщик 
заложився з мужиком, що шо б вун ни казав, то вун 
йому повірить, шо то правда. Мужик каже, шо нє: «Я 
буду казати, і ти ни повіриш!» – «Повіру!» – каже. «Ну, 
кажи!» – «Ну, каже, були в мине пчоли. Я пошов, по-
глядів, пощитав – нима однеї пчоли. Десь пчола одна 
згібла. Я пошов шукати тую пчолу. Коли я йду, а стоїть 
хвоїна [‘сосна’] з дуплом, і в дуплі сидить моя пчола 
і плаче».  – «Може, каже, й  правда, може й було ге-
так».  – «То я, каже, поліз по тую пчолу в тоє дупло, 
да й зав’яз там, да ни можу вилизти. То я пошов до-
дому, взяв сокірку, да обрубався, да й вилиз. А посля 
вийняв тую пчолу стуль. Там ходив муй коник. Я тую 
пчолу віз додому. Сів на коника. Сокірка була за поя-
сом, да й у коника на спини зробилася рана. Там стояв 
тополь, рус. Я каже, одрубав кавалок корини, налатав 
тую рану». – «Може, каже, й правда». – «Коли то я їду, 
їду додому, ни доїжджаю, аж став муй кунь, ни йде. 
Коли я оглянувся: вирос тополь на коневи аж до неба. 
Я,  каже, поліз по тому топольови, заліз на небо».  – 
«Може, каже, й  правда, може ти й заліз».  – «Ну, аж 
там, каже, я походив, аж там лижала громада виліка 
соломи. Коли я дивлюся, а муй кунь пошов далей. Да с 
теї дирки я нияк ни можу злісти на земню. То я, каже, 
скрутив довгого-довгого крутиля с теї соломи і став 
спускатись. А зимня ше дальоко була, крутіль той ни 
доставав до зимні. То я, каже, тут зверху одорву кру-
тиля, а знизу приточу, і все нижей, нижей. Аж потом, 
каже, я впав, загруз я там. А в мине були вилікі коси на 
голові. Сидю я там, прилітає чапля, зробила там гниз-
до, стала нисти єйца. Да я, каже, ухопивсь юй за ноги, 
да вона мине витягла стуль». – «Може, каже, й правда 
було тоє». – «Аж тут, каже, я йду додому, аж див’юся, 
аж твуй батько свиней пасе». – «Ну, гето ниправда!» 

с. Попина (Папіна)
Записали Ф. Климчук та В. Чекман 1971 р.  

у с. Попина Дрогичинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Чипурко Н. М., 1906 р. н.  
[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 

Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 121;  
метаграфував Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Пришов німиць. Дума-
ли вони, шо єк німиць пришов, то вже завладає. Шо 
робилось, єк здумаїш, то мороз по тіли йдеть. Хтось 
заявив, шо комуністи. Тиї німци поприходили сюди, 
сюди о. І я якраз само пришла з жнива. Приходжу я 
з жнива, і тут я руки мию. Коля мій каже: «Ма, давай 

хучій, каже, їсти». А я кажу: «Іди да огонь, кажу, хучій 
свити, а я вмиюсь хоч крохи». Я тут у хату входжу. Аж 
тут тиї німци. Уже до нас два пошло. Машина гонде 
сюди пуд’їхала. Приходять. Уже один схватив старо-
го, другий схватив Колю. Один одному ліворвира, 
другий другому штика. Я пошла в помиз сиредину їх 
улізла. О тут о, надворі поставали тако, і гетой, і той, 
і я помиз сиредини. Кажу: «Пан, бий, кажу, вже нас 
трох, всіх трох, кажу, уже нас бийте!»  – «Матка, до 
халупи, до халупи, матка!» Узєв мине откинув, а сам 
їх побрав, і  гетих сусідей, і  гетих, і повили в школу, 
і  давай тут лупити їх. Давай їх лупити. Вже лупи-
ли-лупили, кілько вже змогли їх, били-били, ни то 
шо. Ниц ни бачиш, ідеш. Ну то в Колі, правда, шо... 
В  Колі була такая спина чорна, єк  оголина... Конєч-
но, шо свої! А німиць знав?! Німиць ниц, ничого ни 
знав. Шо  німиць знав?! І  ше ж приказують: «Єк хто 
ще заявить, то ни тоє вам буде!» Знов літо пришло, 
знов Льлє [‘Іллі’], то штирох забрали. То двох пусти-
ли, а двох застрелили.

с. Симоновичі (Сіманавічы)
Записав Ф. Климчук  

у с. Симоновичі Дрогичинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь,

від своєї матері Климчук Анастасії Андріївни  
(1912–1982). 

[Славянский и балканский фольклор: 
этнолингвистическое изучение Полесья.  

Москва, 1995. С. 335–378; метаграфував Ю. Бідношия]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [С  чого починаїцця висіллє?]  * Як колись, 
в  старину, то зразу були пирипи ́тки, посля запо ́їни, 
посля огля́дини, посля сумо ́вини. А вже пирид самим 
висіллєм, то в суботу ввечири  – то винки ́. Бо висіл-
лє звичяйно починали в ниділю. [Як робили винки?] 
В суботу вдень і пуд вечор молодая ходить збирає свої 
подруги. Приходять подруги до молодеї. Садєцця за 
столом, около стола. Пришли батько, мати, стоєть. 
Одна дівчина благословить. Посля вона одна винка 
в’є. Всі квитки роб’єть, а вона винка в’є. Поблагосло-
вивши, садєцця  – і за роботу. В’ють винка, роб’єть 
квитки. Квиток треба, коб було всім висілникам. Чя-
сом в квитки вбирають дугу, чясом ше шо вбирають. 
Цілий вечор роб’єть квитки, в’ють винка чи шиють 
ве́ліна [‘фату’] і спивають. Посля приходить жиних. 
Приходить с систрою, чи брата, чи товариша возь-
ме. Нима рідниї систри, то двоюридну, чи троюридну 
систру возьме, чи сусідню дівчину. Дивки складають 
квитки в ришито. А  молодая бире тарілку, сипле на 
тарілку крохи жита, накриє платочком. Як зов’ють 
винка, то кладуть на тую тарілку, на платочок. Тоди 
вже жиних з дивками торгуїцця. Жиних скупляє вин-
ка: ставить дивчятюм «за роботу» горілку. Винка на 
тарілци оддають жинихови, а жиних оддає молодуй. 
Молодая виносить винка на тарілци в комору, в сун-
дук. Ришито ́ с квитками тоже виносєть, якая дівчи-
на нисе. Посля садєцця за стил. П’ють, закушують, 
спивають. Батько молодеї згодить, то пузній і мизика 
приде, пограє, а  молодьож потанцює. Типер мизи́ку 
приводить молодий. Крохи погуляють і росходєцця 
по домам. [Який був коровай?] Коровай був круглий, 

* Запитання подано говіркою.
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би булка. Нихто ни в яку хорму його ни клав. В коро-
вай ста́вляли голлє, рогачі, з више ́нь. Рогачі були: два 
двойчяки́ і один тройчя́к. Скручували, обмотували тиї 
рогачі тістом вкругову ́ю. Плитінка с тіста – одна до-
вга кругом коровая. С тіста робили шишки́, бари ́льця, 
птушечки́, обара ́ночки, плитіночки. Насире́дини гол-
лє обмотають – чирвону ниточку, і вішають на її оба-
ранки с тіста, і с паперу лєнту, квито ́к, зілля, ба ́ло бир-
вінку, брусни ́чняку, бирвінки. Діти диржєть риши-
то, кладуть шишки в тоє ришито. Потом кладуть на 
коровай тиї шишки. Посадили коровая в піч. Кро́хи 
припичецця коровай, мажуть його їце́м, коб хоріщий 
[‘кращий’] був, і кладуть на коровая шишки. Спи ́дня 
скоринка – пудошва, гето мизи ́ци. [...] В многих піснях 
коровая прославляють, зовуть «дар Божий», «дорогий 
товар», «дивненький коровай», «вищий за стоги коро-
вай на столі», «удалий коровай», на загніт рубають со-
сонку – «коб ріс коровай на всю піч». Про «мучицю» 
є слова в пісні:

Й у саду голлє вісить,
Сам Господь коровай місить,
Причиста помагає,
Водицю пудливає,
Мучиці пудсипає,
Водиці криничниї,
Мучиці пшаничниї.

А як вже вбируть коровая, то спивають:
Удача, вдача, Манічка (Колічка),
Її (його) коровай удався,
На нове віко зобрався,
В чирвони (зильони) квіти вбрався,
В чирвоний (зильоний) черчик вмотався.

[Шо ше пикли на висіллі з муки, кроми коровая?] Гос-
ти звани, як ідуть на висіллє, то бируть: бохо́нок хлі-
ба, дьві кури́ги і корова́я. Коровай – то вже боха́нка, 
ни с шишками. Курига – булка хліба, виліка, довгаста, 
повкругла. Бохонок – вилікий, круглий. Булка – мен-
ча. Як їхали до церкви, то молодуха брала булочки ́, 
пудру ́чники, маленькі пикли булочки́, таби [‘ніби’] 
галушечки́. Молодуха їх в кишені носила, а може, й за 
пазуху заложить. І  гу ́ска булка була в молодухи. Як 
замісєть коровая, то одорвуть кусок тіста на шишки, 
на булочки, на курижку молодуси, і ше мизици на бу-
лочку. Курижка – довга булочка, молодуха гету [‘цю’] 
курижку бире в сундук; як її вбируть в чипець, то вона 
частує, ламне гету курижку. Пичецця коровай, і  бу-
лочки попичуцця. І  коровайницям булочки давали, 
і дітюм булочки. Тим дітюм, шо ришито диржяли, і ше 
яким дітюм. Шишки с коровая тоже дітюм отако́, с тих 
короваїв, шо люде нанисуть. Як вже забирають моло-
дую до молодого, то юй вилікого бохона хліба втиле-
плєть, і надіжником укручаний, коб надовго з її хвати-
ло. На другий день висілля, як прийдуть свати – жи-
нихова родня – до молодеї, обся ́дуть за столом, в стар-
шеї свашки  – корова́єць. Його пичуть разом з тим 
короваєм. Вона його диржить. Спивають, жартують, 
дохо ́дєть того коровайця. Вона його оддає. [...] Мо-
лодуха прив’язувала ручника до правиї руки. Врано, 
як їхати до шлюбу, прив’язує, а одв’язує – як у чипець 
убирають. З  ручником все времнє ходить, прив’яже 
пудви́чкию [‘стрічкою’] до руки. За ручника жиних 
водив молодую. А в дружка був канчук. Канчук – руч-
ка с пруття чи диривянна, кийок, а далей – з раме ́ню 
сплетяний, з  восьмі рамінних полосок. Канчук  – як 

пльотка в вирхових. В дружка канчук за холявию. Все 
висіллє його дружко носить. Як заходить дружко з мо-
лодими в хату, то канчуком христить двери, гушаки ́, 
порога. [...] В молодого і молодеї на висіллі був «брат», 
один чи два, міг бути рідний брат за «брата», двою-
ридний, сусідський хлопець. Дружко править висіл-
лєм од жиниха, командує висіллєм, і робить, шо йому 
треба робити: благословить молодих, садить на посад, 
спиває чи заспівує, виде молодих, там, де гето треба 
висти, христить двери, йде на пириговори, як стола 
виносєть, з  батюшкию чи с цирковним старостию в 
церкви говорить, одним словом, вин – голова. А пер-
ше, пуд їм  – родня жиниха. А  на третій день висіл-
ля ше є пиризвя ́нський дружко. Гето вже од молодеї. 
Як їде пиризов – родня молодеї – до жиниха, то вин 
пиризвом править... Хрищо́ник бильшу чясть друж-
ковав на висіллі і на запоїнах був. [Чи «чесна» моло-
дая?] Був такий жярт. Колись, поки молодуха в винку, 
то водили молодих в клуню «спати». Можуть ше і в 
молодушиного батька. Вони там ни лажєцця спати і 
ни роздіваюцця, оно посидєть чи постоєть. На миню-
тину їх завидуть у клуню, зачинєть там, двери зачи-
нєть. Пожартують, очинєть двери да й видуть назад. 
[Шо, як висіллє, да йде дощ?] Казали: богати будуть 
молодиї. А жартовали: дощ іде – молодиї пигирки їли. 
[Шо казали дітюм, як тиї їли пигарки?] Казали: ни їж 
пігарки, бо як будиш замуж іти (жинитись), то буде 
дощ іти. А малим дітюм то ше давали пигарочку. [...] 
Шо «дівка сіяла долю», є пісня, але госінна, ни висілна:

Ой у ліси над водою
Там сіяла дівка долю.
Пливи, доля, із водою,
Ни йтиму за тобою:
Хоч ітиму, опочину,
Біли листи написавши
Да й до роду одославши.
Ой хай мий рід гете знає,
Ой хай мий рід гете чує,
Мні посагу ни готує,
Ни посагу, ни виночка, 
Бо я типер ни дівочка.
Потиряла я виночка
Пуд білию бирозию,
Ни п’янию, твирозию,
Пуд зильоними дубками
З молодими козаками.

На третій день висілля родня молодеї їде до батька 
жиниха. Спивають:

Ой дин добрий, добри люде, ми до вас –
Десь прилитіла наша титірка тут до вас.
Покажіте, ни таїте – вона в вас. 
Хоч ни її – пір’їчко її на показ.
Ой дин добрий, добри люде, ми до вас,
Десь завизьона наша дівонька тут до вас.
Покажіте, ни таїте – вона в вас. 
Хоч ни її – красу її на показ.
Чи такоє на юй вбраннічко, як у нас?
У нас була в зильоному виночку,
Типер у вас в білінькому рубочку [‘очіпку’].

Родильна обрядовість. [Родини] Колись, до теї вой-
ни, то в дивок байструкив і я ни чула, і мати не роз-
казувала. А вже посля Миколайовськиї войни, то якая 
амириканка, якая вдовиця. А вже як колись, то якая 
ходить с ким, то й бире її. [Шо ни можна робити, як 
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місячни?] В  нас все робили, тилько шо в церкву ни 
можна було іти. Ни можна засаджувати, скаже: ни 
можна  – я вже ничиста. Але садили. Тяжко подни-
мати ни можна. І до покойніка би ничого. І кумою – 
нє, і на висіллі за кого там – нє, і в коровайниці – нє. 
І  вже десь вельми не вийде. [Шо робили, коб були 
діти?] Чогось «такого» ниц не робили. Скотини, коб 
ни звиргала, дають жито я ́рицю. Коб ни вмирали діти, 
треба встречни куми брати, хто попаде, ни родню. 
Вроді на висіллі давали молодуй подиржяти дитину. 
[Шо робили, шоб родились хлопці?] Ниц ни робили. 
Приказували: їж окрайчика, коб привила жинка сина 
Миколайчика. Вроді на висіллі давали подиржяти ди-
тину, хлопця. [Шо робили, шоб посля висілля деякоє 
времнє ни було дітей?] Ниц «такого» ни робили. Було, 
чиплялись на бочку, чириз бочку, вже як товста, гето 
задушити вже хоче. [Чого ни можна, як товста?] На 
пожяр ни дивитись. Як на пожяр дивитись  – то на 
сибе ни дивись, ни на що, а  бирись за дериво чи за 
що, бо будуть чирвони плями на ліцови. На гадину ни 
можна було дивитись. Була і забила гадину, а в дитини 
би [‘ніби’] браслет на руці, на шкури би одбитий був. 
Йти до покойніка ни розришялось, і  на ужасне ди-
витись ни розришялось, і на здохле. Як іде позичяти 
товста, то як юй ни даси, то в тебе його ззідєть миши. 
Товста хліб носить у хвартусі, пудоткне́ хвартуха, шоб 
ни знати, шо в її пу ́зьо. Приказка-припивка:

Ни мий ноги ногою – 
Останисся вдовою.
Ни сій муки на дижу,
Бо я Богови скажу.

[Шо робили, шоб льокш родити?] «Поможи, чорте, 
хучій родити, то будиш посля смерти в ту́луби ходи-
ти» – то гете й подумати тяжко, ни то шо Бога проси-
ти. Як воно виросте, вмре, то в його шкури буде чорт 
ходити. Чорт в його влізе і буде роспоражятись. [...] 
Місьце, десь закопували його. Пупо ́вину в садку за-
копав, то от був хлопець висьолий. Ги́нче викине – то 
коти ззідєть. [...] Пуповина. На три пальці од живота 
одрізували і лном обв’язували, лном чесаним. А тоє, 
як отпаде, то закопували а садку. А тоє, шо одразу од-
різували – то десь в городи, в садку закопували. [...] 
В чипці родився, то вже щасливий. Разом воно, і пу-
повина, шо одрізують, разом с пуповинию, з місьцем, 
разом і закопують. Пуповина, як буває замотана, то 
скажуть, шо десь в свято воровки мотала, чи шо мота-
ла. [...] Послєдню дитину зовуть: ви ́шкрабок, як хло-
пець, поскріптуха, як дівчина. [Шо могла послєдня 
дитина?] Гри́зя гризе перший і послєдній. Засивати – 
малоє брали, ше воно чисте, то коб жито було чисте. 
[...] Як нихрищане вмре, то воно там буде плакати. 
Треба молітву поговорити над могилию. Як плаче, як 
почують, йду́чи коло мо ́лиць [‘кладовища’], і дитина 
плаче, то треба молітву поговорити тую, шо батюшка, 
як христить, і назвати – як хлопець, то Одам, а як ді-
вчина, то Єва. Гето, хто почує, то треба, коб зайшов і 
поблагословив, то ни буде бильш плакати. Бо там ни 
приймають. [Ше коли тиї ймення називали, може як 
зоря падає чи русалка плаче?] Зоря впаде на хороми-
ну, то може запалити. Як зоря падає, то скажуть: ніхто 
[‘хтось’] вмер. [Шо казали дітюм, як дитина родицця?] 
Скажуть: в капусти нашла, бусько́ приніс, десь у зіллі 
нашли, баба принисла, няка [‘якась’] баба приходила 
да принисла. Припивка:

Ночовали цигане в пала́ци,
Покинули дитину на лавци.

[Коли перший раз стрижуть коси?] В молодиці стри-
гли (молодик – молодий місяць), коб коски одро ́стали 
хучій, як самий молодинький місяць, як сирпок. А в 
конці місяця, як стариї дні, то нє. Ни дивились, шоб 
рик, чи й раній. Мати чи батько стригли – хто ж стри-
же. [Шо робили с тими косьми?] Пудстриже і вткне 
за гушяк, шоб виліке росло, в  щяю [‘щілину’] зати-
кали, хай вижей. [Баба, шо пупа в’яже – як її звали?] 
Звали: «баба». Більшу чясть свикруха пупа в’язала, 
мужикова мати, а  чясом сусідка була за бабу, пупа 
в’язала. Ни зав’яже, то кров’ю зи ́йде, умирає дитина. 
[Коли її частовали?] Тоди, як пупа зав’яже, то часту-
ють. І як прав’єть родини, то зовуть бабу. А хрищо ́нку 
на висіллє зовуть. [...] Як заколихували, то спивали  
дитини:

Люлі-люлі, котки два,
Шяри-бури обидва.
Да й побігли до лясу,
Наробили галасу.
Пошов коток до міста, 
В котка срачка (спинка) пиріста.
Пошов коток на торжок
Ля [‘для’] Васічки по пирожок.
Пошов коток уночі
Ля Васічки по калачі.
А ти, коток, ни мравчи,
Ти, Васічка, спи, мовчи.
На коточка воркунці,
На Васічку дримунці.
Ой ти коток сірий,
Ни ходи на сіни,
А ходи до хати
Яринку колихати.
Побіг коток коля хати,
Кликав Яринку колихати.
Люлі-люлі-люлі,
Чужим диткам дулі,
Ля Яринки калачі,
Шоб спала вдень і вночі.
Ля коточка воркота,
На Яринку дримота.

Поховально-поминальна обрядовість. [Шо скажуть, 
як чоловік пирид смертю?] Скажуть: в дорози, на Бо-
жуй дорози, трупом пахне, зимнею пахне, одна нога 
на гетим світи, а друга на тим світи. [Як кажуть, коли 
чоловік само вмирає?] Скажуть: вмирає, кончяїцця, 
доходить, Бугу душу оддає. [Шо роблєть, шоб льокша 
смерть була?] Молєцця, гуртом, просєть Бога смерти, 
коб хучій його Бог роспростав. С хати виходєть всі. 
Чясом одне одважне остаєцця. Гето коб ни мучивсь. 
Може вмре хучій. На солому клали – в других сьолах. 
Був знахор, то мучився довго. А коб бути нигрішному, 
то як грим заб’є. І як хто вробить, пиривиде, коб умер, 
то тоже нигрішний. [Як скажуть, як вмре чоловік?] 
Скажуть: вмер, Богу душу оддав, Богу душичку оддав, 
пар вийшов, пошов на той світ. [Як зовуть покойні-
ка?] Зовуть: покойнік, покойніца, нибижчик, нибиж-
чиця, мрець, мирець. [...] Труна, а ше колись звали – 
диривище. Молиці [‘кладовище’]. [Шо клали в труну 
на спид?] Клали сіна крохи, потом настилника, чясом 
полотна. А  стружку типер кладуть, а  колись  – нє. 
[Шо пхали в подушичку пуд голови покойнікови? Як 
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її шили?] Покойнікови подушечку пуд голови с сіна. 
Казали, няка баба сама собі з голубців, с пір’я, назби-
рала і пошила. А ше казали, шо ни можна с пір’я, бо 
як почне воно гнити, то покойнік потягне за собою, 
стануть мирти один за одним. Шили гетак, як і все. 
Заре – крижа [‘хреста’] чорного до наволочки (в туй 
подусицци). А колись ни пришивали. Чирвоний вже 
нє. Колись – на груди крижика. Колись – в рогах (в на-
волоцци) квиточки, з ниток зробить квітку, зильоний 
цвіт, з  бавелу (нитки крашани), помотає би накриж 
[‘навхрест’], би крижичка зробить на тих двох угол-
ках. Як кладуть сорочку, то треба ни в той бик (то – с 
полей, а вмершому – с кумиря [‘коміра’], шоб покой-
нік вмер, коб ни ворочався назад). Бо як лижить со-
рочка, то вона вивирняна на лівий бик. [Чим накри-
вали покойніка?] Накривали покойніка настилником 
або намиткию. Настилник – то натто хороше. [В шо 
вбирали покійника, в  шо обували, шо йому клали в 
труну?] То, як і живий, в постолики, ганучки білинькі, 
сорочка, ше друга в запас сорочка пуд голови чи збоку 
голови. Баби – сподниця, хвартух, можна ше й поло-
жити. Мужикови – сорочка, одну ше положить, гана-
виці [‘штани’]. Мужчину пудпарязували поясом. Со-
рочка навипуск. Такиї чяри є, як хто припадочний чи 
ше якая хвороба, то врост мірають кия і кидають того 
кия до покойніка в яму... чи в труну кладуть, ни знаю. 
Щиталось, шо покойнік хворобу забире, хворіти (той, 
кого мірали кийом) ни буде. [Чим зв’язували ноги по-
койнікови?] Зв’язували латкию, хусткию, платком  – 
ноги, руки, а розв’язували на молицях. Чирвоного вже 
ни впотрибляли. Посля в труну покидають. Дають у 
руки свічку. Батюшка на голову кладе пічять – бума-
гу такую. [Шо робили с тею лавкию, де лижяв покой-
нік?] Мили лавку. Назад вернуцця (з молиць), вичеру 
роб’єть. Там наслано, заслано. А як довго лижить, то 
кладуть у труну. [Їжа на поминках.] Вичера – то про-
кидають. Заре носєть одну мисочку вкруговую (по 
сонцю вроді), і кажон прокидає. Перше – гето горох. 
Ше: квас, каша. І кажну їжу прокидають. А допіро все 
всяке. Як горілкию частують, то три рази обходєцця, 
да й усе. А посля всього, то хто килько хоче, тилько 
п’є. При Польщи на вичеру ни робили з горілкию, бо 
ни було. Треба було пуд жита на бутилку оддати. [Чи 
ходили на другий день, посля того, як схавали, на мо-
гилу?] Ходили, такий обичай є. Снідати нисуть. Родня 
нисе. Деякую маленьку булочку розламнуть, гороху, 
і  може повбутилочок (горілки) вип’ють. Прокидали, 
хліба покришєть і положєть булочку, і  горілку про-
ллють. В других сьолах звали – «будити ходили». [Со-
роковини.] Звали: «сороковини», «сороковий день». 
Як похоронили – вичеру. На другий день – обід. По-
том – дивитини, вичера й обід (обід на другий день). 
Як вичера, то ночує все прокиняне, не прибирали с 
стола. Лижєть і ложки, і все. Одна ложка і в горохови. 
Горохом кончяють, поставлєть на стил. (А  кутя сто-
їть в кутку на коляду). Потом – дваццитини (вичера 
й обід). Потом – сороковини (вичера й обід). Потом – 
поврічний стил. Потом  – роковий стил. [...] Диди і 
навський. На любиї поминки і на диди, починаючи: 
булку розламне свіжу, коб пар пошов. Садєцця їсти і 
розламують тую булку, пирид тим, як їсти. Ше й при-
казують: «Прибувайте, змерли (вмерли) душички, на 
обід (на вичеру) до нас». Чиринком, ложкию в булку 
потиче і розламне, бо хліб гарячий, шоб ножя всади-
ти, а колись ложки були диривянни. [...] Диди три рази 

на рик. Перший раз – госиню, пирид Михайлом (Ми-
хайло – восьмого ноября по-старому), і точно пирид 
Михайлом живуть [‘є’]. Михайло на дидовим тижні. 
Михайло в числі. Диди – пирид Пилипивкию, пирид 
постом (Виліким постом) і пирид Трійцію. Диди по-
чинаюцця тилько в п’ятницю. Як хто багатий, то ше 
й в ниділю. Тоє саме, як і роковий стил чи поминки, 
тоє саме варєть і так само прокидають, і  булку роз-
ламують, і горох... Як гороху нима, то биб... Скором-
ного в п’ятницю ни можна, а в суботу шо хоч. Други 
диди – пирид Виліким постом (десь коло мнясниць), 
треті – перед Трійцію, за тиждень раньше. Живе [‘є’] 
свято Вшесьцє, посля диди, посля Трійця. Главних ди-
див нима, всі вони главни, ни було разниці. Навський 
живе в читвер посля Виликодня (Виликдень  – гето 
Паска). Пичуть пиріг, булочки, варєть єйця і нисуть на 
молиці (нисуть булочки маленьки і єйця). Чясом, як 
хто, то обідають на навського на молицях, буває, шо 
випивають. Ни прокидають. А горілку мало хто про-
ллє, п’яниця. Могили поправляють. Крижа і наруба 
зразу ставлєть. А в кого нима, то наруба пузній, на на-
вського. Покладуть єйця, булочки на могили, а старці 
збирають. Посля йдуть додому, вдома обідають. [Як 
зовуть саму блиську родню, шо вмерли?] Скажуть: 
диди, нибижчики, діди, прадіди, вмерли (змерли) 
души: предки – ше давніши. [Де хавали нихрищаних 
дитей, вішалникув, потопелникув, знахорів, хто сам 
себе світа збавив, хто з горілки згорів?] Нихрищани 
діти на молицях хавали, коло родні блисько, де ж ти 
дитину схаваїш. Вішалника – на молицях, але коб де 
скраю, коб ни тісно с покойніком, бо люде гомонєть: я 
коло себе ни хочу, я коло своїх ни хочу. Потопелника – 
коб де либей [‘глибше’], коб йому була вода, хоч і ни 
скраю. Мілко захавали – то дощі йдуть, висна мокра 
чи літо. Крижа на всякому ставили. Знахорям – тоє, 
шо всім. [Шо робили, шоб покойнік «ни ходив»?] Зна-
хор, як умре, то ше й умершим (умерлим) ходить до-
дому. Пубачивши його, отхрищуїцця, пирид собою 
воздух христить, плюють. Пльовали вбик пирид со-
бою, то в той бик, то в гетой (то в той) пирид собою. 
Висвячують хату, приводєть батюшку, і на могилу ви-
дуть батюшку, і батюшка там служить над могилию. 
Бо гето лихоє шось ходить, гето ж покойнік ни ходить. 
Але гетого я ни помитаю, гето росказували. Дитина 
впаде, то плюють за пазуху три рази, ше й води линуть 
на тоє місьцє, де падало. Чоловік як вмре своєю смер-
тю, то його ни боєцця. [Якею собі в’являли смерть?] 
Смерть – пані з косою, в білому баба. Смерть щита-
ли білию, а чорта, то вже чорним. [Чи можна бачити 
душу чоловіка, як умирає?] Казали – наподобіє голуба 
душя, і на іконах рисовали. Душу в кажного видно: тая 
ямочка в нижнюй чясьці шиї спероду. Скажуть: в тибе 
й душу видно, як ни защепняне. Як вмирає, то вихо-
дить пар, гето душя, воздух виходить.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як звали времнє од Коляд до 
Водохрищ чи од Нового року до Водохрищ?] Звали – 
«Коляди». Дьві ниділі коляд, од Коляд [‘Різдва’] і до 
Водохрищ. [Як звали день пирид Колядьми?] Звали: 
коляда. Було всього три коляди. Перша коляда (мало 
так казали: перша) – пирид Колядьми. Сирідняя коля-
да – пирид Новим роком – зовуть «щодруха». Скажуть: 
«На щодруху зловив птуху, одрубав носа, шоб ни їла 
проса». І пирид Водохрищами коляда. [Чи обвязува-
ли лапи [‘ніжки’] в столі воровчинию [‘мотузкою’], 
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линцюгом, пиривислом с соломи?] Такого ни робили. 
Окола лапи, шо в столі, чи окола слежика [‘стовпа’] в 
пичі півня чи альби що (курицю, кота) обводили, то 
ни буде никуди ходити. [Колядна солома. Шо з єю ро-
били?] Ни солома, а сіно. Брали с сторони, скраю од 
тока, слали пуд настилник на стил, на коляду (першу). 
Врано збирали, згорнуть у ручничок, носєть її, сте-
лють на стил, дьві коляди і щодруху. Оддають корови 
і овецци. А коневи ни давали, бо кинь щитавсь гріш-
ним. Десь як Христос родивсь, то кинь сіно в жолоби 
виїв. А в його, бач, кажуть, шо чорт плите ковтуни в 
гриви. Покрохи кажон раз (на щодруху і на коляду 
пирид Водохрищами) добавляли сіна. Воно вже щи-
таїцця свянчоним. Як прибирали, то покропить свян-
чонию водою. Як дьві корови, то кажнуй дадуть. Як 
много овець, то положеть, да хай їдєть. Корови тоже 
клали в засіку. На (першу) коляду ввечери висмикали 
синину с-пуд настилника, чи довга. Як довга, то ви-
лікий льон наросте, а як малая – малий. Найбильш на 
першу коляду гадали. А врано, як прибирали сіно, то 
дивились, чого бильш на столі осталось, якого зерня 
(з  жита, ячменю, проса...), то тоє ліпш зародить. На 
току молотєть, то зернята брищуть в сіно. На Водо-
хрища йдуть на Ордань, де вода, де озирце чи річка, 
а  де в силі, то в колодязи. Прорубають полоньку на 
ріцци. Соломию на щодруху, пиривислом обв’язували 
кажне дериво, коб в’язались плоди. А гето стали со-
ломию обвязувати, коб зайці ни їли. [Чи пикли якиї 
булки в гете времнє?] Пикли ввечири на коляду ше й 
в муку вкачували, валюшили. Колядникам – булочок 
три, ни менч чим три. Колядницька булочка маленька, 
але ни менч кіля, вона кругла. На дубовому листочку 
пикли. Давали колядникам. А  як ни придуть коляд-
ники, то сами ззідєть. [Чи кликали кого на вичеру на 
коляду?] Никого ни кликали. Скажуть: Дай, Боже, 
других коляд дождати. [Шо значив перший чоловік, 
який заходив в хату на Коляди?] Як дівчина чи баба 
зайде, то скажуть (пожартують): сири колотимуцця 
(бо в баби миз ногами росколяне), вже ліпш, коб хло-
пець чи мужчина. [Як і коли гадали на коляди?] На 
щодруху гадали. Дров принисе, щитає: чи вдовець, 
чи молодець? Штахети щитали. Дим – в який бик іде, 
як затопить мати ввечери. Де собака забреше, в яким 
боцци. Чиривика пирикидали чириз хату. Ше някись 
[‘якось’] падали дивки на сніг. І ше: миска, влє кубок 
води і положить пару трісочок, зробить вроді моста, 
і  в конець голив поставить нануч. То вже той пири-
водитиме чириз моста, чириз кладку. Ше було няке 
Василлє, а  коли воно? Мусить, пирид Водохрищами, 
на коляду. А  Василлє  – ше мати доцці насипле в ла-
точку сімня і пудложить пуд голову, і шо присницця, 
і приказує: 

Святоє Василлє,
Сію сімнє.
Позволь, Боже, того в сні видати,
С ким буду на шлюбу стояти.

[Чи гадали коло колодязя? Чи робили колодязика с 
палічинок?] Може, робили с паліччя колодязика коло 
голив. [Коли була кутя на коляди?] Два рази варили 
кутю  – на першу коляду й на другу, а  на щодруху  – 
кашу. [Колядованнє. Коли ходили в колядники?] Хо-
дили першого дня Коляд зранку і до пивночи. Биль-
шу чясьць звечора ходили, а як малиї колядники, то 
зранку. А колись, ни за нашиї памиті, то на щодруху 

щодровали. В Дорогичині, в Суботах, то й заре на що-
друху в колядники ходєть... На Вилиґдень молодуху 
купали, як ни почастує хлопцюв. Колись по пари їєць 
дасьць, чясом бутилку. А  котори ни дають, то хлоп-
ці зроблєть вред. Гинчи хлопці в постіль влють видро 
води, а нє, то її зловлєть, да оболлють водою. [Чи були 
в колядникив коза, мидвідь, кинь, звізда?] Кози, коня, 
мідьведя ни було. Робили звізду чи віртепа. Віртеп – 
би хатка, свічка світить, картінки, корова чи овечка, 
бумагию обклєєть. Звізда шистіугольна, всиредини 
свічка і ікона, звізда крутицця. [Як приказували ко-
лядники господареви, як дякували чи нихороше гово-
рили?] Скажуть: «Дай, Боже, гетаки колоски, як гети 
пиріжки». І  ше дякували, як хто на шо способний. 
А як ни схочуть, шоб спивали колядники, то їм:

В гетуй хати
Нема чого дати.
Сучка виртицця,
На покуті срати садицця.
Іди, господиня, з радном,
Прибирай сучку з гумном.

[Колядницьки пісні. Килько пісень спивали колядни-
ки?] Спивали одну пісню, рідко хто ше одну попро-
сить. А перше, були тикиї слова в колядникив:

Добрий вечор,
Пане-господаре,
Чи спиш, чи лижиш,
Чи в океничку сидиш
(Чи в океничко глядиш),
(Чи за цицку диржиш),
Чи пирожки пирибираїш,
Чи колядничкив дожидаїш?
Якую тобі пісню заспивати (запіти)
(Може, тобі пісеньку спіти),
Твій дом звисилити, 
Чи синові, чи доцці,
Чи самому тобі?
То спиватимо?
– Спивайте.

Поспивали пісню, тоди:
За гетим словом
Бувайте здорови!

Тоди виносєть колядникам: булочку, а чясом ше й на-
кладка якая. А  як ни хочуть, шоб спивали, як отка-
зують, то:

– З Богом, людки,
Ни будите спивати.

[...] Вербниця. Вербна ниділя пирид Паскию. Діти 
били одне друге, мати – дитей. Зразу мати принесе с 
церкви вирбу, то понабиває дитей. А діти – одне дру-
ге тими дубцями, а посля всякими. Посля затикали в 
стріху в хлів тую вирбу, коб роковала. Виганяли ско-
тину перший раз тею вирбою. Посля на другу [‘на-
ступну’] вербницю її в піч. Як били вербою, то так 
казали:

Вирба б’є,
Ни я б’ю.
Якая?
Святая. 
За тиждень
Виликдень;
Мати хрищона

ДРОГИЧИНСЬКИЙ  РАЙОН 
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Дасть виличонне [‘великоднє яйце’].
[...] Чистий четвер  – пирид Виликоднем. Замітали 
окола хати пудруби до зиходу сонця. У второк дижу 
миють, а в сероду раненько виносєть на двир, на дижу 
надіжника. Гето – красний торг. А свічки святили на 
Грумници. [...] Виликдень. Ше: Вилицина (як з дитьми 
говорили), Паска. Святили єйця в суботу, красили – 
хто в суботу, хто рано в ниділю. Шо з виличонними 
робили? Їли. Б’юцця мужики, вибирали моцюка [‘міц-
не яйце’], ходили на гулицю, бились в єйця, хто виб’є. 
Хто виб’є, той забере вибите. Давали дітюм, як при-
дуть. Хрищонка [‘хрещена мати’] давала, родня, сусі-
де дітюм давали. Перше, як зварить урано баба їце, то 
по зимні покотить, ну й вже «лови» на дитину скаже, 
я  тобі покочу. На Виликдень красили. На навського 
варили, то біли, з білими йдуть на молиці [‘кладови-
ще’], а є чирвони, то с чирвоними. Докрашують пер-
шими днями. На молиці по їцеви на могилу клали, 
чясом по пари. Старці по молицях ходили, збирали. 
Як брати засивати (забулась, чи брали, чи нє), то тре-
ба свянчоне, ни крашане. Шкаралюпу  – то курум на 
двир. Свянчону, то може і у піч кидали. [Шо робили с 
костьми с свянчоного мняса?] Тикали в жито на Юр’я. 
Нима поросята, то так мнясо свинняче. Кости до 
Юр’я клали в стужичку (чи кошичок), шо в юй святи-
ли, в туй, так все свянчоне лежить – булочка, хрещик. 
[Чому ни можна було спати, як всюничня чи заутри-
ня?] Як всюничня, то спали. Казали: ни можна спати, 
як в церкви правицця. Ни можна товстуй [‘вагітній’] 
баби, бо дитина вельми росте. Як хороший льон, то 
поляже, і жито тоже.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Демонологія (всяка сила)] 
Русалка. [Хто міг стати русалкию?] Молода дівчина, 
як вмре і замуж ни пийде. [Якії живуть [‘є’] русалки?] 
Дивчята в виночках, в білому вбрани, коси роспуща-
ни. Як їх вбирають (одівають), так вона й показуїцця. 
Ше веритьона в русалки були. [Де й коли можна було 
бачити русалок?] На русалку. Русалка – гето день та-
кий, посля Трійці у тиждень. Сонце сходить – вони гу-
ляють в жити. Главне в той ранок. Чясом і ше деколи 
були в жити. Коля молиць [‘кладовища’] жито живе 
[‘є’], і вони виходять погуляти в жито. Молиці на ви-
сокому, і на високому жито. Дитей лякають, шо русал-
ки можуть закицікати [‘залоскотати’]. А  посля вони 
йдуть на своє місьцє, де їх похавали. Вивишяють до 
сходу сонця, хвартуха повісить пуд хатию на насили-
цю, сорочку, гандарака, намитку, коб було в шо вбра-
тись русалци. Щитають, шо кажна дочка приде до свеї 
матира і коб було в шо вбратись. А котора вже мати 
ни повісить, то тая русалка вже ходить нидовольна і 
плаче. [Шо робили, як судошялись [‘зустрічалися’] з 
русалками?] А вони (русалки) ни чеплєть никого. [Ру-
сальний тиждень. Коли вин живе [‘є’]? Шо тоді роби-
ли?] Живе посля Трійці, од ниділі до ниділі. [...] До-
мовик. [Чи щиталось, шо в хати є хто, шо прияє?] Нє. 
[Чи можна було бити?] Гужя ни можна бити, бо вин ни 
вредний, а гадюку, то гришно, як ни заб’єш. [Шо рос-
казували про гужя?] Бало росказували, шо гуж корову 
сцав. Посля на своє місьце да в нору. Була в баби ді-
вчина малая. Посадила її, сидить на дворі. А с-пуд хли-
ва гадина виглядає. Вона (мати) схватила дитину да й 
понисла. [...] Вовколак. Чоловік пирикидаїцця в вовка, 
в барана, в тиля. Чи його проклинуть, чи хто вробить. 
Той одробить, хто вробив, знахор. С чоловіка зробить 

вовка. Оно [‘тільки’] знахор гете зробить, бильш них-
то. За зло якоє помстицця і зробить вовком. А як хто 
б’є того вовка, то вовк той чоловічим голосом кри-
чить: не бий мене, я той і той. В всяке животне пири-
киницця. Але найбільш надокучяли вовки. [...] [Який 
був чорт?] Чорт – чорний, з рогами, кинськи копита 
на ногах, с  хвостом, оброслий шерсьцю, таби навпа 
[‘ніби мавпа’], биз одежи. Нашо йому одежа, як вин 
кошлатий! Звали – чорт, лихий. Жив в болоти, в лозі 
сидів. Були гочи, нис, рот, подобіє чоловіка. Капалю-
шя ни було, бо роги. [В шо міг пирикинутись чорт?] 
Міг пирикинутись в шо хоч  – в тиля, кота, зайця, 
свинню, півня, дитину... [Чи вихор – гето лихоє?] Як і 
вихор – то гето лихий крутить. Кинь ножя в сиредину, 
то кров буде, заріжиш чорта. Боліє (хворіє) чоловік, як 
вихор налитить. [...] [Ким лякали дітей?] Звали: вовк, 
кука, вово йде. Гето вовк – кука. Вовка кукию зовуть. 
Дитину лякали, скажуть: циган, жид забере, з торбию 
дід чи баба забире, в торбу, в мишок. Кука – за колодя-
зом. В городи жяба виліка сидить (як діти дешо рвати 
ходєть). В жити русалка закицікає. [...] [Як про вроки 
говорили?] Говорили  – уроки, вроки, уроки напали. 
Пиривисти – шо вмирає чоловік, ни скотина. Вроби-
ти, а одробити – ни так хутко. [...] [Знахорка, знахор. 
Як їх звали?] Звали – знахорка, знахор. А «чаровник», 
«чаровниця» – мало звали, гето може де с кніжок чи 
з пісень. А  «відьма»  – бабсько де якоє, тоє саме, шо 
знахорка. [Якая могла бути відьма?] В жябу, в гадюку, 
в свинню відьма пирикиницця. [Коли найбильш тре-
ба було боятись відьми?] На Купалу. Відьма могла зло 
якоє зробити, корову висцати. Клали, тикали прокиву 
[‘кропиву’] на двери, на клямку, в хати, в хливі, на по-
ріг, на гокна, коб відьма попикла пальці, як буде лізти. 
Як якоє бабсько злодийовате, то приде видоїть коро-
ву. [Як можна було познати відьму?] Як нихорошізна, 
як найгидчіша баба, то такая відьма. [Хто найбильш 
знахорством займався, з  яким римислом чоловік?] 
Найбильш – мизика [‘музикант’]. На крижових доро-
гах росписуїцця чортови свею кров’ю, мизинця ріже. 
Десь опивночі, вночі, бо вдень чорти ни ходили. І ше 
дехто був (кроми мизики), хто ни боїцця с чортом.

НАРОДНІ ЗНАННЯ Звірі. [Шо робили й казали, як су-
дошялись [‘зустрічались’] з вовком?] Чоловік втикає 
од вовка на дериво, на хвоїну [‘сосну’] лізе. А бильшу 
чясць вовк втикає од чоловіка. Някось ше огонь пали-
ли, вовк огню боїцця. Някось ше в гочи вовкови диви-
тись треба, стояти, ни ворушитись, вроді. [...] Птуш-
ки. [Шо, як перший раз пубачиш буська [‘лелеку’]?] 
Як ходячого буська перший раз пубачиш, ходячого, то 
ни будиш пальцюв збивати, а як литячого, то будиш 
пальці збивати. [А  як ластовку?] Гниздо ластовчине 
ни можна чипати, бо будиш рабий. А як вмитись жа-
боріннєм, то ни будиш рабий. [А як зозуля?] Як много 
кує зозуля, дівка щитає, килько рик дівкию проживе, 
а  стариї щитають, килько рик на світи бути, гето як 
перший раз закує. А дехто скаже, шо в любоє времнє, 
як почуїш, як кує зозуля, як ше нащосерце. [Шо, як по-
чуїш як на голий ліс закує зозуля чи загримить?] А як 
на голий ліс закує зозуля, то буде трудний рик, нив-
родливий (як ліс ни роспустицця). І як загримить пер-
ший раз на голий ліс – тоже. А як ліс роспустицця, то 
добре. [До якеї пори зозуля кує?] До Питра кує, посля 
Питра вже нє, вже її птушки б’ють. Вже як де кукне, то 
мало, бо вона виновата птушка. [Шо приказували про 
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зозулю?] Баби, одна однуй скаже: «Ох моя зозулька!» 
[...] Бусько [‘лелека’]. Зовуть – бусько, деколи – бусьок. 
А чясом по йменню звуть – то Йван, Іван. [Коли на-
висні судошяли [‘зустрічали’], кликали буська, с чим?] 
Діти кликали на Блавіщиннє. Пикли їм гальопу, бо-
рону, сирпа. Вгору пудниме і кличе, наставить вгору... 
Як став бусько с чоловіка. Були позбірани всяке пас-
куство  – гадиннє, жаби, ящирки, ше шо такоє. І  все 
в мишок. Був такий чоловік  – Іван. Биг [‘Бог’] його 
любив. І Биг покликав до себе Йвана, дав йому гетого 
мишка і сказав, шоб одніс його на край світа і закопав, 
і шоб ни розвязував, ни дививсь, шо там такоє. Биг ни 
сказав Іванови, шо в мишкови. Заніс Іван того мишка 
на край світа, викопав яму. І ни видиржав – розвязав. 
Оно [‘тільки’] кришечку-кришечку розвязав, думав, 
шо одним гоком зирну да й зав’яжу, ниц ни вспіє с 
того мишка вилизти. Але все тоє паскуство зразу ж 
таки вихватилось з мишка і порозлазилось. Іван поду-
мав: обману Бога, скажу, шо закопав мишка. Пришов 
Іван до Бога, а Биг питає, чи закопав мишка, небись 
[‘ніби’] ни знає. А Биг все знав. Іван каже, шо закопав. 
І тут Бог на його: «А, от який ти, я тобі вірив, а ти ни 
то шо ни зробив так, як я казав, а ше й обманути мине 
хотів!» І вже бив, бив того Йвана, найбильш по срацци 
(по задови), по носу і по ногах. То срака аж чорна ста-
ла (зад аж чорний став), а ноги й нис – чирвони, бо по 
їх кров тикла. І зробив з Івана буська. І приказав йому 
і його поколінньови паскуство збирати. І збирає бусь-
ко тоє паскуство, їсць його. Але бусько – с чоловіка, 
то вин ни може бути биз людей, сілицця коло людей... 
Чорний бусько – вожак буськив, вин по їх прилітає. 
Я бачила чорного буська, коло Зосіного лужка ходив. 
[...] [Шо робили, шоб кури добре неслись і шоб с свого 
двора ни йшли?] Шоб добре нислись, то кормили до-
бре. А коб пилновала куриця доми, то окола слежика 
[‘стовпа’] в пичі обводили. [Як клали єйця пуд квох-
туху?] Бире зразу в шяпку, с шяпки – в гниздо. Килько 
положиш, тилько положиш. Гніздо с сіна чи с соломи. 
Хозяйка клала. [Як зовецця їце биз жовтка, з  двома 
жовтками?] Їце биз жовтка  – може, зносок який. Як 
перше, малоє, з жовтком чи без жовтка, – то зносок. 
Їце з двима жовтками – кажуть, шо буде каліка, будуть 
дві голови зрощани... Снєцця єйця – прокльони. [...] 
Комахи. [Шо робили, шоб ни було мухей, блохей, бло-
щицей, прусув [‘тарганів’]?] Мухи гонили хвартухом, 
ганучию, ловили мухоловкию, травили мухомором. 
На блохи полинь кидали. Блощиці парили кіпятком, 
ґазию мочили. [...] Просо товчуть кумарі – на типло. 
[...] Соломняний «павук». Я робила. Можна бильшо-
го, менчого. Вбирали його папером, вішали до бальки. 
Сирідня чясць бильша, з  бокив  – павучинята. Два-
наццеть соломин на першу (сиредню, бильшу) чясць, 
гетак і на кажну. Кажна штука з дванацциті соломин, 
всього п’ять штук, сиредня виліка і штири малиї (па-
вучинята). На углах квитки і папером (бумагию) об-
кручували. Я ше малею робила, до хутирів, вкрашяли 
хату. Зимою його робили, коли є чяс. [...] Ведрик [‘со-
нечко’]. На ведрика гадали:

Ведрику, ведрику, 
Чи пень, чи колода, 
Чи буде взавтра погода?
Як погода, то пущу,
Як нигода, то заб’ю,
Колодию наверну,
Соломию пудпалю.

Як политить ведрик з руки, то погода буде, а  як ни 
политить, лазитиме по руці, то  – нигода. [...] Пчоли. 
Якиї колись були гулиї [‘вулики’]? Були стовпани [‘ко-
лоди’] і рамови були гулиї. Робили з дерива  – може 
бути осина, дуб. Але  – ни хвоїна [‘сосна’]. Стояли в 
садку, на гумні, коло клуні. [Що робили, шоб пчоли 
шиховали [‘велися’]?] Шоб пчоли шиховали, то на со-
рокосвятиї шили. Ше йдуть і сусідни баби, бо вдома 
ни можна, то до того, в кого пчоли, с шиттєм, з робо-
тию. [Чи ознаймняли [‘повідомляли’] пчолюм, як хо-
зяїн вмре?] Може, хозяйка й скаже коли, шо нима вже 
вашого господаря, хто вас глядітиме. А коб одумисно 
казати, то нє. [...] Лічиннє хворобей. Ковтун – од уви-
роди [‘від перенапруги’], тяшко робить, од сиросці. 
І  гинчого бало ковтуни всю голову скрутєть. Є зіллє 
ковтунчик, їм лічили і одговарували. Стрижти і рос-
чісувати ни можна. Ковтунчик – зіллє зильоне, драп-
чястиньке, було в Марчука в корчях [‘кущах’]. Цвите 
розовим цвітом. Його копають в корчях. [...] Як зуби 
боліли, одговарували, до місяця говорили. Ввечири, 
то треба до її (до баби, шо одговарує) йти. «Місяць на 
неби, камень у мори, миртвець у зимні; як зийдуцця 
гети три соколи і будуть в одному золотому крисли 
сидіти, тоди будуть зуби боліти.» [...] Пириляки. [Шо 
робили, як дитина ни спить вночі, кричить?] Буває, ни 
спить, ночами ни спить. Скажуть: няки [‘якісь’] крик-
си напали. Носєть до Павла Кайдашя, коб одговорив 
од криксув. [Як од перелякув лічили?] Чортополохом 
пудкурували, вітраником пудкурували. Косей встри-
гали, як відають од кого, то с того косей, ширсці с со-
баки (як відають, од якого собаки) да пудкурували. 
[...] [Як зводили бородявки?] Треба нав’язати гузлив 
на нитци, пощитати, килько штук, закопують, де тиче 
с стріхи, де мокро, коб хучій тиї гузли погнили. Як по-
гниють гузли, то, скажуть, тоди пропадуть бородяв-
ки. На порози сівши, при місяци личили бородявки і 
гузли в’язали. [...] Работиннє, ластовчине работиння 
[‘ластовиння’]. Робилось, як ластовчине гниздо рос-
кидаїш. Шоб ни було, то треба вмиватись жяборин-
нєм [‘жаб’ячою ікрою’].
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ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Приходить його мати і батько, а більш них-
то. І тоді вже запивають. Дівка согласиця йти, тоді вже 
засватають. Яку там бутилку чи дві вип’ють. Дівка по-
годиця... а може, вона обдумаїця... може, схоче запла-
тити... А  котора вже хоче йти, то вот кириз [‘через’] 
ниділю... в одну неділю засватали, а  в другу неділю 
приходять запоїни вже робити. Вже тоді собирає род-
ню свою дівка, вже з його роднє хто приходить: там 
батько, мати, жиних... може, брат, систра, о... А  тоді 
знов кириз ниділю чи кириз дві свадьбу дєлають уже. 
Готують закуску, горілку куплєють  – це ж куплєли... 
Ну, всьо, варать... там борщ варать, кашу варать... Ну, 
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а там знов кириз ниділю чи кириз дві і свадьбу гуляють. 
У церкву їдуть до вінця, вінчаюца, ідуть до сповиди. 
І вже свадьбу гуляють. Винка на голову кладуть – хто 
з бруслинняку [‘брусниці’], хто покупає винка. Лєнти 
ззаду чипляють. Дружка коля єї ходить у винку, коля 
молодеї... Єк ходить? Єк молода заходить... за єю, уха-
жує за єю, кутахі [‘китиці’] поправлєє їй, о. Молодий 
колись у свитці, с свого сукна свитка... Єк зробляна? 
Витчуть сукна, валєть тоє сукно, так харашо звалєє... 
Тоді жиних кладе ту свитку, квітку йому до шапки 
пришивають такую, платка вішають коля поясниці, за 
пояс уже. Пирипивають, пісні співають, о. В  ниділю 
начинають висіллє. В ниділю начинають висіллє, вра-
но начнуть, два-три гуляють... Забирають її сундука, 
постіль її забирають. Так куріцю бируть, потася [‘при-
стрій для прядіння’] її бируть, того, шо прєсти... Бало, 
листу хамут повісять. В нас колись лист собирали, на 
листові хліб пекли. Єк... от берут на лопату саджєють 
хліб, настилають на лопату лист, а на той лист саджа-
ють хліб, загладжують – і в пєчку саджають. Печеця 
кілько... час, два часа – єк який хліб. Як їде молодий до 
дівки вже, то... як у ниділю вже молодий, од дівки вже, 
як приїдуть, він уже в свеї... там брат, дружко – бо те-
пер то мнега [‘багато’] їздять, а як колись то мало їзди-
ли. І молодий, дружко, там чоловік килька приїдуть... 
Ну, вони поїдуть до вінчєння, приїдуть із вінчєння, 
посидєть у того тестя, погуляють... Тода забираїця він 
до хати свеї. І забирає свою всю дружину, всю родню 
свою. І тоді вже приїжджєють до молодеї, привозять 
коровая свого. Посидєть уже, тоді зачнуть перепива-
ти. Становєть уже того молодого коровая на стіл... і 
становєть теї молодеї на стіл... а посередину вже ста-
новєть терілку – кидають гроши. Сиплять туди жита 
немножко. І  вже тоді насамперед перепиває отець і 
мать. А тоді знов її родня. Вобше родня. І людей... ді-
вка своїх подруг, коровайниць там із десять – єк хто 
прийдеця... Вже того коровая убирають, місять, ка-
чають. От цвітами, в  лісі росте, о... прив’єзують уже 
до тих шишок. І обмотають червонию такею ниткію. 
І вішають таки-йо бараночки... Молодую повизуть до 
винца, а тоді бируть уже коровай пичуть... то не всі ж 
пичуть... та і так воно... Подруги, видимо, вже... нази-
ваюца коровайници. А посля тоже, молодеї їдуть, уже 
ето перезов у нас називаїця. Ідуть до молодого вже од 
молодеї, о. А потом уже роз’їжджєюця, приїжджєють 
до хати, кончєють тутечки та й уже розиходяця. [А пе-
резов як то виглядає?] Її вже дружина, перезов, її вже 
роднє... чи, може, там сусіду побрали чи ше кого там 
узяли... та й збираюця вже, їдуть до молодого знов гу-
ляти. Лошадьми. Колися лошадьми їздили. На лошаді 
посядають та й їдуть. Колися ж не було машин. Єк у 
вас «тєлєги» називають чи єк у вас там, а в нас воз на-
зиваїця. Вбирають, повішають на дуги, поприв’єзують 
квитки такиї от з бумаги, да й всьо. Рушники, бало, 
вішаїть сюда, ля його дружини. [А  що давали їсти, 
пити?] Давали горілку, мнясо, сир, масло. Єк є – мед, 
єк є в кого... а нема  – то й так... Румочками такими 
маленькими пили. Однею треба обійти три столи чи 
штири. Один вип’є, потом другий вип’є, потом третій 
вип’є. А  тепер бач, як  – тепер п’ють, шоб у кажного 
румка була. А колись так було: той вип’є, а той... поки 
до його дийде, то той вже наїсця. Колись, бало, як уже 
винка скинуть із голови, йдуть до колодязя, видуть 
молодую по воду. Вже дружко визме за дужку і моло-
дая та вже за дужку – та йдуть уже. Дружко однею ру-

кою, вона свею рукою – вже за того ключа тягнуть уже 
та воду черпають, та вливають у видро, та вже вно-
сять, та в діжку вливають уже в тую, шо хліб пекти, 
тую воду. Такий обичай був, то так робили. 

с. Старомлини  
(Старамлыны)

Записав Г. Аркушин 19 серпня 2010 р.  
у с. Старомлини Дрогичинського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Дейнеки (Курилович) Марії Олександрівни, 1930 р. н. 

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини. (Тексти). 
Луцьк, 2012. С. 186–193]

СІМ’Я [Скільки дітей було у вашого батька?] Нас було 
п’ятьоро, а заре осталась оно [‘тільки’] дьви: було три 
систри і два брати. То молоччи повмирали: брат з два-
цить восьмого года, то вмер ше... ше й пєнсії не до-
ждав, один в етому... в Москві був, зобирався до нас 
три года тому назад (с сорокового года), зобирався до 
нас їхати, і шо-то... Готовався, складався... [Серце, пев-
но?] Певно, шо  серце. Сестра в Заточчи була  – тоже 
вмерла... Осталась сама старша систра Соня в Хом-
ську, і я, с трицатого року. [Але ви на вигляд молоді 
здаєтесь]. Ну, ото такоє моє обличче. А я, а я... да заре 
ниц робити не роб’ю – я слипая. То ш я... Гете око – 
стина, повносьтю ни бачу. От див’яцца гочи, а  вони 
ни... А  гетим крохи бачу ше. [Коло вас з дітей хтось 
є?] Нє. Двоє, дьви дочкі онде в Бєлозьорску, то Бєло-
зьорск гонде нидальоко од нас, а-а ‘дна в нашєм ра-
йонє, в Дрогичєнськім, але в такім закабутті [‘глуши-
ні’], шо вона до мене мало приїжає – доро... автобуси 
мало ходять. [Вона там замужем?] Замужем тоже, вже 
всі замужем, у  Осіповичах живе, а  робить у рипхо-
зі. Була робила там в Осіповичах, вона акадємію ету 
Горьковску кончала, во, огроном в колхози. А колхоз 
някі  [‘якийсь’] убиточьни  – роскідали колхос. А  тут 
їх радом село Новосьолкі радом, полтора кілометра, 
рипхоз. От  вона, як вже роскідали колхоз, вже не 
треба там, то вона в рипхос пєрєйшла, заре робить у 
рипхозі. [Ви  Купала колись справляли?] Справляли 
трохи, справляли. Ше не надто давно гонде  [‘отам’], 
як  внуки були менчі, то  внуки годово гондо палили 
купалу. Отут палили купало. А заре повиростали: вже 
той в армії, той в інстітуті. То типер вже в нас... В каж-
ниї хаті були внукі  – тепер до нас і внукі тиї не хо-
чуть їхати, бо сило заростає, стариє но [‘тільки’] люде. 
[А школа є?] Є в Хомську школа. [У вас немає школи?] 
То тут... тут і детей немає. Школи нема вже в нас по 
сьолах ниде. Ондо Заточьє, Гошов, Жаб’яне – то були 
вже бульші дєрєвні. І в нас було в Старом Млині шко-
ла, в нас на самий пєрот рос... тую школа роскідалась, 
бо не стало никого дитей. [...] А  типер в прошлом 
году ше хозяїна інсульт кінув. Гонде [‘отам’] впав, то 
його забрали, би [‘ніби’] поліно а биз мови, биз ногей. 
То вун тоже єлє шо ходить, а то тримав лошатку, і було 
і кабанчик був, і куре були. А типер ми нічєво не три-
маєм, бо я зусім ослепла і слабая, а вун тожє, його так 
в бокі водить, ну, ди [‘то’] й ниц ни тримаємо. [То ви 
з пенсії живете?] С  пєнсії, малая  – пєнсія ш колхоз-
на, малая: робили за палочку, за ниц, і пєнсія малая. 
Двєсті трицать платили. То шо гето? До пєнсії то... то 
ж малая. Його гетака малая, його трохи бульша, як в 
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мене. Ну, живем с пєнсії, ше отакого города, картошка 
своя. Ну, на хліб, на де на шо...[А як внуки приїжджа-
ють, то з вами по-якому говорять?] Заре внуки онде 
гете, шо Бєлоозьорску, да й всі тиї, по-рускі молодиї 
говорать, по-рускі. І так вдома говорать, й до... до мене 
приїдуть: «Бабушка...» Всьо по-руски. Я... я  гінший 
рас кажу... [Але вони понімають, що ви говорите?] 
То вони все, бо ж вони тут годовалися [‘виростали’] 
все, такі ж всі люде гов... вони ш тут, ето не то, шо в 
якім велікім городі, вони ш онде, вони понімають усе, 
відай [‘певно’]. А сами говорать по-рускі, вже не... не 
хочуть, школи їх гето... Да вже й дочки молотші... до-
чки то нє, дочки говорать по... большиство, ну, де тре-
ба, то по-рускі, а як так з нами – по-нашому говорать. 
А  зять, вин то тоже десь з Росії, рускі. А  один оде з 
етого... Битова, село. 

с. Суботи (Субаты)
Записав Ф. Климчук 1957 р.  

у с. Суботи Дрогичинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Хведанцевич С. Ф., 1896 р. н.  
[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 

Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 122–123;  
метаграфував Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Анекдот «Кинь очима».] Гато[‘це’] було 
давно, ша єк молодех жинеле їхе батьке з матиреме. Був 
оден хлопиц і схотів він жинетися. Ала ж сам ни підить 
до дівке, траба кого за свата взєте. Ну, кого взєте? Пи-
таїцца він свого рідного дєтька: «Шо я вас хотів про-
сете, дєтьку, може б вита [‘ви’] пушле б за мною в сва-
те?» – «Я то пушов бе, чому б ни пушов, – кажить дєть-
ко, – ала те нєкі [‘але ти якийсь’] хто його знаїть якей, 
с тобою оно [‘тільки’] сорому набирасься. Шоб гато те 
єґжа [‘це ти як’] чоловік, шоб зайшов у хату да кенув 
гочема  [‘кинув очима’] в оден бік, да в другі бік, коб 
люде сказале: «О, видно, шо  хетри  [‘розумний’] хло-
пиц, всюде глєнить, варт за такого дівку оддате». – «От 
задав мині задачу дєтько, – подумав хлопиць, – кенуте 
то кенуте гочема, а да [‘де’] я тилько [‘стільки’] тих го-
чай набиру, шоб їх кедате?!» Ала придумав. У багато-
го сусіда чи то в пана було мнего овац. І шо він наду-
мавсь. Заліз у хлів, єк никого ни було, і повиколупував 
гоче тим овичкам. Наклав повне кишане тих гочай. За-
ходить до дєтька. «Ну, – кажить, – дєтьку, вжа ходімо, 
я вжа буду так робете, єк вита казале». І пушле воне. 
Заходять. Парши йда дєтько, за їм жинех. Оно [‘тіль-
ки’] входять в хату, той жинех виймаїть с кишане жма-
ню гочай, да шпурліть їме в оден бік, виймаїть з другаї 
кишане жманю гочай, да шпурліть в другі бік. Теї люде 
полякались. «Шо гато те за дево [‘це ти за диво’] при-
вів?!» – «Шо гато те робиш?! – накенувся вжа сват на 
жиниха, – якоє те гато мнєсо кедаїш?» – «А вита ж ка-
зале!» – «Шо я казав?» – «Вита казале, шо єк зайдимо 
в хату, то шоб я кенув гочема зразу в оден бік, а потим 
у другі бік». І він росказав про вса: да [‘де’] він теї гоче 
взєв. «Дурню те, дурню, – гедив [‘сварив’] його дєть-
ко, – чому тиба ни розлєщило на глаткі дорозе, хай би 
ліпш зимнє пирид наме провалелась, єк мо [‘ми’] сюде 
йшле. І ни хотів я с тобою йте. І єк зараз будить людюм 
в гоче глєнути?! І всьо чирис тиба. Я тобі казав, шоб те 
кенув гочема, гато шоб те подивевся у оден бік, у дру-
гі бік, шоб люде бачиле, шо те розумни чоловік. А він 

от що наробев! А єк мо [‘ми’] зариз с паном рощитаї-
мось: те ж покалічив усі його овичке! Правду кажуть, 
шо ліпш з розумним згубете, чим з дурнєм найте, бо  
він дуринь!»

ЖАБИНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
(Жабінкаўскі раён)

с. Федьковичі (Федзькавічы)
Записав Г. Аркушин 29 червня 2001 р.  

у с. Федьковичі Жабинківського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Шеди Марії Корніївни, 1924 р. н., [1] 
Панасюк Марії Федорівни, 1925 р. н., [2] 

групи жінок [3]  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 310–331]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [1] [Як у вас гово-
рять?] Так, як я зара говору. А от вже п’ять кілометру 
дірєвня большая Рокітниця, вже вони говорать іначей. 
[Як?] Ну, кажуть... Ну, як то видумати?.. [А ви родом 
звідси?] Ето Федьковичі, Федьковичі. То говорать... 
того... Там як то говорать? Коля! Ну, як в Рокитниці го-
ворать? Трошкі не так, вже отлічаєцця розговор. Слу-
хай, в нас тако, як я говору, – так говорать в Федькови, 
а в Рокитни... Ми кажим, примєрно, «теля», по-руску 
ето називаєцця «тільонок». А  в нас наш розговор 
якийсь такий... я не знаю, який він... виділяющий... 
А  в нас кажуть «теля», а  в Рокітниці кажуть «тилє». 
Я так не скажу. «Тилє.» Я була в Рокітниці восємь лєт, 
я по-їхньому не говорила – по-своєму. Вони ж розбе-
рають, шо я... я ж розбераю, шо вони говорать. Я буду 
ше язика придушувати? «Тилє» казати? Я кажу «теля». 
[А  далеко Рокитниця?] Рокітниця отуда по асфальті 
налєво пєрва дєрєвня такая большая, там тєлєвиш-
ка... де тєлєвишка. [...] У нас ниоднаковий розговор в 
каждуй дірєвні, в каждум селі ніоднаковий розговор: 
одни кажуть «людочьки», други кажуть «людки», а тиї 
кажуть «віте» [‘ви’]. «Віте» – то большинство, то я не 
знаю, то од нас далекувато, то туда, мусить, пуд Каме-
нем, аш туда, сєю в другу сторону. Вже, знаєте, пам’яти 
нема, забуватися стала. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [2] [Ваша мова ближча до російської чи поль-
ської?] Ой, ни до якиї. [Чи до української?] Найблищ 
вроді до українськиї. В нас і польське слово по... попа-
дає, і українське. Ми там по-українську не говоримо, 
але дехто появицця посторонній чоловік, каже: «А ви 
як говорите? По-українську?» В нас не поймеш: в нас 
і такоє слово є по-українську, і  по-бєлоруску, поль-
ське... Я  була на Україні, то там дятьки позбирались 
такиї, городськи такиї, і  тако один на другого каже: 
«Вітчини, а то двері відряпаю!» То в нас вже... Я то по-
німаю, шо то такоє. Каже: «Відчини, бо двері відря-
паю!» Я українськи язик люблю, но може всіх слів не 
понімаю, шо там. [...] Колись прийшли, як я ще ходила 
на хор, отдихающи (в нас тут рядом отих є – санато-
рій), і прийшла молодая до церкви і каже: «Як в вас ба-
тюшка служить?» А я кажу: «По-слов’янську. В нас усі 
на слов’янськом язику кнішки, і-і наша... ми співаєм на 
слов’янськом язику, всьо батюшка по-слов’янську». – 

ЖАБИНКІВСЬКИЙ  РАЙОН 
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«А  в нас по-бєлоруску».  – «Ну,  – кажу,  – я не знаю, 
як там у вас, а  в нас, кажу...»  – «А  шо то ви говорі-
тє,  – послє каже,  – як сам прєзидент по-бєлоруску 
не розмовляє». Я кажу: «Слухай, а шо, тобі тут довго 
бути?» А  вона каже: «До дісятого» (не помню, якого 
чісла). «То, – кажу, – назад їдучи, на обратном путі за-
їдь до прєзідєнта та скажи: шо ти за прізідєнт, як ти 
по-бєлоруску не розмовляєш?» А  я кажу (ну, тако в 
юмор), шо я всі язики знаю. Як хто говорить, так мені 
добре. Ну чого? Польський знаю, руский знаю, бєло-
руский знаю, і по-українському говорити можу. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [2] [Як ви колись вибілювали полотно?] О, 
вибілювали, його вибілювали. То то раншей було, 
когда-то давно, то було каждий день вибілювати нада. 
Варили попел. Із дров. Золу... попел... Ми називаєм 
попел. А ви знаєте, шо то попел? То вже ж той попел 
насип’ють, о, я пам’ятаю, мати як була, насип’ють того 
попелу, и  вже того... гарячою водою, муситька [‘пев-
но’], заливали, – ни холодною. Вже він постоїть і зро-
бицця такий жовтий. О, і вже тоді кладе теє полотно 
в яку-небуть (колися в нас називали «балія») у балію 
(такиї кругли були дірів’яни) і наливають. І вже воно 
стоїть, вже... не знаю, два дні, три дні стоїть. Тоді вже 
возьме там (називали «столець», лавка-столець) такі 
були  – тепер їх нема. І-і вже такій прач спеціяльно 
зроблять, і бахає, прє (називали «пре»), бахає. Ну тоді 
пополоскала, і  вже розослала на поплави на чисто-
му, о. Як дощ, то викідають. Ну, ше там килька разів 
намачають в йому. Той попел, е, заварений, тая вода 
називалась «луг», називали «луг». І  в тому попелови 
вже полощать і билять. А  потом вже стали... Як вже 
пришла послє войни, то вже там його мало ткали, но 
ше ткали трохи полотно... То вже билили по-другому: 
якіся порошок був, називався «хльорка», порошком 
тим, то другим порошком. То вже всі билили. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [2] [Як ви вдягалися, коли виходили заміж?] 
Послє войни бідно було, но всьоравно шили, е. Було 
вже таки полотно, шо можна було купити на сорочку 
(бо в нас називають, ну, трохи більша сорочка), і плат-
тє такоє ситцеве біленьке, і фата. Така-сяка-така була 
молодуха – не так, як тепер вже росфуфирана. [У вас 
молодухою називали?] Називалась молодуха. В  нас 
не молодая – молодуха. Такиї молодухи були колись, 
а тепер, то вже... Вже мої плімяніци виходили, то вже 
того я й не бачила. [Дівкою ви мали вишиту сорочку?] 
Нє, в нас вишитих сорочок не було – в баби була. Я ви-
шивала намницу [‘намітку’], но вже сорочок не було. 
[А рушники вишивали?] І ручники зара вишивають, 
хто вмиє. І є в мене й вишити рушники і скатерті... ви-
шита є. На образ вишають. Ну, не тилько, як колісь. 
Колісь як приїде молодуха, то вже до хати до свікра, 
то вже тих рушників там на кажде рямко, на каждий 
образ (колись образив було більше, як тепер) вішає, 
то вже хороше подивитись. Рукодільниця кажуть, бо 
то приїхала молодая, ну, молодая рукодільниця, своє 
привезла. Бо то колись... колись, то як і тепер, гультя-
їв не вельми любать, і колись не вельми любили. От 
яка привезла, то рукодільниця, сама вишила... Колись 
у нас... колись такоє було (як ше наші були діди – не 
батьки), то було позорно, єслі привіз ваш син чи мий 
десь з десятого села вже собі нєвєсту. То то був позор. 
Вже вин з яким (...) пошов десь на десяте село за жин-

кію, то вже він шось йому трошки не хватає такого, 
шо пошов на десяте село. [То треба було з свого села 
брати?] Так, треба було с свого брати: знають усі, як то 
кажуть, з якеї родні, з якого хазяйства, якії люде там 
ну уже було. А тепер з Москви привези, з-за Москви, 
з Варшави і скіль там не було. [А як брав жінку з чужо-
го села?] От вже везли тую молодую... ну всьо, як ваше 
добре, то й там пошло б, а наше ліпше, то й тут нашло 
б. [А як брав жінку з чужого села?] Як везли молодуху, 
було позорно, шо з другого, десятого села. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [2]

Зажурились коровайночки,
Шо до короваю мниго треба:
Треба бочка води криничниї,
Мишок муки пшеничниї,
Копа яєць молодих курець.
Треба тилько [‘стільки’] до короваю. 

А молодая каже:
Ой не журитес, коровайнички,
в мого батенька всього мниго:
чого не стане – він достане.
чого на буде – роздобуде. 

СІМ’Я [2] Був музикант, а його жінка... вже вин і покой-
ни... він грає, а вона його припєвас. А потом уже він не 
видєржав і припєває юй (співає):

Сіяв льон, сіяв льон,
Потом конопельки.
Коб такая до роботи,
Як на витрибеньки. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] На другий день Великодня, 
е, як пока ще не снідали, раненько повстають, гомон 
на гулиці там, де ми були, на нашуй гулици. Колись, 
ше дивчятами були невеликими, то так обливалися, 
шо принесуть (в нас була такая вдова, яґби я зарас), 
то принесуть (а  в нас колодязь рядом, і  там корито 
тако, шо воду наливали коров поїти), а  вони за тую 
женщину, так як вона є в одежі, і в тоє корито і при-
топчуть там, значить послє вже пустять. В нас то ко-
лись то було – тепер то вже вимерло. Тепер це... тепер 
де с кубка [‘чашки’], де з ведра. А, ну, вопшем вивелі, 
а колись то... А нє, то тако як Паска пузніше вже, то та-
коє болотце (там, де я живу, недалечко було болотце, 
гостинець там наполєоновський був, там завжди були 
рови), то вже туди дивчат засунуть в тиї рови, покупа-
ють! Так то колись було такоє. [А дівчата не сердили-
ся?] А нє! То було завєдєно так. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[2] В нас такого сира варать: той одлиють... тоє моло-
ко, шоп стекло в сирничку, і вже воно не капає с сир-
ничка. Тоді в кип’ячоне молоко солодке кидають той... 
тварог називається... тварог і вже мишають-мишають-
мишають, аж пока воно не зробицця там не розвариц-
ця так, як пшоно, як каша. Вже він розварицця, той 
творожок, тоді в той самий сирник виливають. Стече 
воно, тоді в миску і трошка добавляють соди, теї пі-
тьєвеї, ну, посолять, а дехто ше яїчко б’є, я то нє, не 
люблю такого. А дехто ще яїчко туди поб’є, і тако хут-
ко-хутко тако мишає лошкію. І воно застиває тут же. 
Тут же! Якось те, як желатіна. І такий вараний сир, но 
вкусний, вкусний. [А чим його їсти?] Рижуть, рижуть 
ножиком, так як загусне сразу. 
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КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [3] [Яку весняну пісню знаєте?]

Весна красна, шо ти нам винесла?
Я винесла вам літечко,
Старим бабам посидіннєчко.

– На вулицях сиділи на лавочках.
–  Не на лавочках, лавочок не було  – на грудочку 
[‘горбку’] якому.

А молодим шо ти винесла?
Ой ти, вербо зелененькая,
Як на тобі голлячче гнецця.
Нехай гнецця, ше й поламницця
Да мні верби друга найдицця.
Ой ти, дівко молоденькая,
Як за тебе молодці б’юцця.
Нехай б’юцця та й поладяцця,
Мні, молодуй, друга найдецця. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] А нас було шестеро в на-
шеї мами, було шестеро детей. Один мальчик вмер, 
а нас п’ятеро вигодовала. То як влізуть діти десь в чу-
жий город чи чужу збожину, то лякали: «Йдіте! Йдіте! 
Там Кошма сидить!» В жити чи пшениці там. І каже: 
«Тебе закладов...» Пидуть, витопчуть  – знаєте, як то 
діти. [А яка та Кошма?] Її ніхто не бачив, а все ляка-
ли. Якая вона є – я її не бачила. Все лякали, шо якась. 
Вже ми боїмося йти туди, в тую збожину. А якоє воно? 
Якая тепер Яга? Хто її бачив? Нихто. Всьо кажуть баба 
Яга. [А русалки ходили по житу?] В нас то вже не було 
русалок – то все бильш на Вкраїні тиї русалки.

ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН 
(Іванаўскі раён)

с. Мотоль  
(Моталь)

Записав Г. Аркушин 21 серпня 2010 р.  
у с. Мотоль Іванівського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Філінович Любові Никифорівни, 1934 р. н., [1] 

Рацік Ольги Сергіївни, 1921 р. н., [2] 
Стасевич Марії Костянтинівни, 1927 р. н. [3]  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 215–225]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] [Чому кажуть, що мо-
тольці гонорові люди?] Мотолці гонорови, потому 
шьо вони паншьчину не робили. [Не робили?] Нє, 
паншьчина не була в Мотолі. Е, королева Бона ніко-
ли [‘колись’] проїжжала, їй понаравилоса те місце. 
Мотоль, тут вин був дальшей, навить вин не Мотоль 
звавса, да Цепківка зваласа. А тут возеро в нас було 
(тепер заросло воно), да гозеро ете... Тут був трахтір 
такий, півнушька, єврей торгував, і  його фамилія 
була Мотоль: вот потому зва... звали, зовуть Мотоль. 
А говорилі – ето ж я не знаю, то я вже так як од ста-
риших – що ніколи швед воював, і  тут він... дівчина 
понаравилас, і він до її ходив, а мати протіставала. І в 
нас ніколи в... платтє золилі в жлукту. Мати золила, 
чигуни с печі виймала, як закиплять, і  в той попел. 
А той швет пришов і сів на порози, і задримав. Як він 
задримав, вона нисла того чигуна, на його злила тую 

воду, а  вин зразу и кончивса: кип’ятку налила йому 
на.. на голову. Ну, й  унічьтожили Мот... не Мотоль, 
а Цапківку тую унічьтожили – там на горах вона була. 
Уно хто пуд локніну (то старіші росказували) захавав-
са, то остав. [Під що?] Ну, локно [‘глечики жовті’] в 
нас такє на гозері росте, і от хто захававса... [То воно 
білим чи жовтим цвіте?] Жовтим, жовтим... білим – то 
ето лілія, а то ми звалі локно, паничикі. Ну, й тут мало 
осталоса людей. А королева Бона як проїжала, она по-
бачила, шо тут добре мисце, їй понаравилос, і от вона 
тута решила поставити ето деревню і назвала вона 
йменнєм Мотоль, бо як той єврей. Ну, й шо? Она їзди-
ла купляла людей-умєльцив по других странах, и тиї 
умєльци уже розмножилися, яка дєрєвня оде. А то у 
нас гетакі – вони все вмиють, наші люди: вони ніколи 
[‘колись’] і кожу виробляють, і ткали, прали, все-все, 
і все вміють, і сапоги шили... Все в нас вміють. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [1] [У  вас так само 
говорять, як у Тишковичах?] Нє, там троха инакшей. 
[Вони кажуть «жєба», «качєла»...] А  в нас нє, в  нас 
так не говорать. Наша мова пуд... пуд українську  
похожа. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [2] Мотоль був ше ніколи 
[‘колись’], як шведи були, то тута на горі. То ми ходи-
ли малими, бо там гетака посуда була, шоп як згорів, 
да гета гозеро виринило в нас (отут гозеро), да геті 
гори на... а ми підем на ті гори да такі шклинки зби-
раєм, коб нам класа грати. Да... да питаєм вдома: «Шо 
тутечкі гори такі вєлікі, шо лісу тіко первень ліс?» Але 
ето вже були чисті гори  – без лісу. Вже я садила ге-
той ліс – вжє якій вєлікій. Вже ж ми були... То я тобі 
кажю, шьо ти збирали, а вони, сказав дід мий, шє по-
метатиме, бо мий дід – названіє Заєць. А чого Заєць? 
Чого – вин с Тішковичь, да там кола Мульня вибигав 
на тую гору зайчик, а йо... а його там хата стояла, того 
діда, да... да назвали Заєц, да нас по-улічьному зовуть 
Зайці. Так тут для мене гете, шо в нашим сильсавєти 
правив, да рас пришов да нішо [‘щось’] каже: «Ти не 
знаєш, як я...» Я кажю, шьо потомство – то дідо Тішко-
вичя ми, не то, шьо дідо, – перепрадід, як населилиса, 
бо й тишкувци – то Кульбєда фамилія, то того вже у 
Ленінгради попросили морака, сина його, шьо: «Ізмі-
ни гето: ето ш Кульбєда – бєда». Вин каже: «Нікагда 
фамілію не зминю». 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [2] [Що ко-
лись одягали. як дівками були?] А дівки просто були 
тогди як хто: то й і в крашаному свої... своє ткали гети 
лляниї да були в крашяному. Я вже то не ходила, бо я 
не того... яке? той казав чяда: раз в батька було пув-
ґрунта да ето всього, так я щиталаса ж вже то мати 
всєгда. [Як казали – чада?] Ето в нас скажуть: тая чадо 
бідне, а теє багате. Ну, ето стари гетакі, о. Так були ге-
такі, бо... А які ж бідні? Удовица яка вона могла бути? 
Як в єї коня й воза не було, пока вже де там в кого 
вона озьме чи того гнойку, чи посадить... то її і загін 
її був значний, о. Як письню спивали: удова нещасна 
жито жне, да яке ж воно повклякане да неякє, о, да 
нема кому за єю й снопка з’язати наветь, бо й чоловіка 
немає, бо, каже, був на бойні да загінув муж на войні, 
о, да вона сама вдова... То гето тоє, а як ми були добре, 
то в нас був всєгда й периг, і сало, і мнясо, й що хочь. 
А на празьнік уже, як от Вєліґдень, то ох: коня батько 

ІВАНІВСЬКИЙ  РАЙОН 
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запраже, да гетака коробка с соломею з’язана, шо то й 
би с соломи, да тую коропку... Там і периг, і ковбаси, 
і все... єєц... Да, да шє й нас узьме. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [2] [Чи говорили у вас про 
русалок?] Нє, у нас не було гето, оно [‘тільки’] казали 
на гетих мелих вже, шьо: «Ох, русавка оде». – «А де ж 
вона, бабо?» – як будем питати чи шо кого, чи як на 
гулици. «Етьо седить у зиллі да як вилізе, то вашь по-
їсть усіх». А яка тая русавка, ми її не бачили, бо в нас 
не ходили, о. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [3] [Що ви вміли тка-
ти?] Шьо на світи є, то все вміла ткати: і половичькі 
одного сорту, й другого, й третього, і ручникі, й сал-
фетки, і... ну все. .. [І сорочки могли ткати?] А невже 
ш [‘аякже’]? Полотна і сувоя. В мене й тепер ше, можу 
показати... пороздавала... Шє один ніде [‘десь’] й у 
Данії є: людина приїжала и поинтересоваласа – я по-
дарила цілого сувоя. Вона не вгадала, як благодарити. 
Як ето можна етаку трудок дати? Вона кроха [‘трохи’] 
понімає, шьо треба ранчей напрасти, а  потом його 
вже-е... а потом ткати. Але ранчей льон треба ткати. 
Як начяти спочятком, то треба насіяти лну. [Ви самі 
сіяли чи купляли?] А невже ш [‘аякже’]? Сіяли, льон 
сіяли, все робили сами, все. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [3] Да прадемо цилу 
зиму, ходім по вичюрках, ни збируцца дівчята гетакі 
молоденькі. Кілька ж було мні тих рік? У п’ятий клас 
ходила, а  вже по вечюрках, уже я в школу не ходи-
ла  – не хотіла ходити. Да мні вже на вечуркі, готакі 
хлопчачкі до нас поприходять коло... один сяде кола 
з гетого боку, як... як прадеш, а  другий на дишель 
[‘днище’], на дишлі сяде  – вже путщиплює. [А  ку-
делю пудпалювали вам?] Путпалювали. [А  ви були 
раді?] А нє, недовольни були, нє. А як пуйдеш додо-
му, да шо казати матери? Мати ш дивицца, кілька ти 
напрала, шоб мніго [‘багато’]. Я  то не натто [‘дуже’] 
була  – я була рошкошніца [‘жила в достатку’], бо я 
була... ми були не гетакії, шо в нас натто поля мнига, 
бо були гетакі люде, шо натто мнига поля в їх було, да 
їм сьвит не видьон був. А в нас поля була няка [‘якась’] 
вусімнацита чи шиснацита, мо, й  с пувчетвіркі няка 
читвьорта чясть, а мий батько був чимбар – овчини 
виробляв, да вин їздив. [Він і кожухи шив?] А невже 
ж [‘аякже’], да о-ой! Шьо хоч було  – вам не перека-
жеш гетиї роботи нашиї, шьо ми її переробили і пере-
брали, і  сьвідри [‘светри’] брала, і... і... і не можна й  
пириказати. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [3] [Як ви ткали полотно з 
переборами?] А-а... то гето натикали, гето спіціально 
ґоринь [‘кольорові нитки’] купляли. Як уже приїхали 
ми з Германії, да гети флагі натто не облазили герман-
ськиї, да гети флагі розмотвали, розмотвали. [То добрі 
були нитки?] О-о, гето не облазили. Ґорень був гетакій 
натікати, шо не облазив, а ге, ну, хто був у Германії – 
я була в Германії, то все бачила, и гетого... Вони тоже 
інтєресовалиса, наши люде. [Ви ті флаги сюди привез-
ли?] Кого? Теє? А невже ж [‘аякже’], якшо лежало, на 
дорози. По дорози як їхали, то й взяли. Чому ж нє? 
Взяли. Його мнига не брали, бо не було де подіти, а... 
а троха й взяли. [То ви там були на роботі? Німці за-
брали?] Мні було шиснацить рік, як мене вивезли в 
Германію, от. Огетак я там працовала, зразу шє мні 

роботу важну не дали, але я була натто велікій спи-
ціаліст до коней. Я... в нас у каждий хати був кинь, бо 
поле ж було, то в каждий хати кинь. І от треба... 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [3] Я ше льон не доказала вам, як вже залє... 
гетого його мочили, да ткали тиї, да... да носили по... 
носили по-о оплавухах , як наросте оплавуха, да всти-
лали, да золили, да билили, да ето... ну, да...да устели-
мо тиї... тиї полотна, да встилали, да додому носили, 
да жлукто було, да... да в жлукто, коб білилосо, бо 
не було ж мила, да було попелу (гетой, шо топим по-
пел), да вин був на... за... за... за соду, да то со... золим, 
килька раз чигуни шисть – три і три стоїш – шисть 
чигуней великих тягнеш, да в теє жлукто виливаєш, 
а там дирочька, да... да тече вже, пазоли тиї течуть... 
да... да... Тая... пазоли, вже вода та, шо витікає за той 
таки... она червона-червона, а  потом біліша-біліша, 
да огет цілу весну мотаєсса с тими полотнами. [А по-
тім куди на воду носили – на річку?] Ето чи онде була 
(тут же не було хатей, отут оселица [‘околиця’] була, 
о), гето було тута оплавухі-оплавухі гетака, тут риби 
були, тут шо хоч було... гети місти, ниде хати стоять, 
ну да оті... да вже ми їх устилали. А  як нехто нема 
кому, де встиляти, то завезеш на рику да на берегови 
повистилаєш тиї полотна, порозризваєш, десєть губ 
вже не буде, бо губа – п’ять метрий, а-а... а-а як десять 
губ, то одробишь на... на метри кілька на губ – на губ 
дьви зробиш чи три губі, штирі губі, і зробишь полот-
но, да на рицуку завезеш, да о ге повставляєшь, да-а 
висохне, а ти видром поллєшь-поллєшь, да знов висо-
хне, да поливали, а сам в теє времнє шо... чи в’язали 
свідра, ну, чи вишивали, чи шо-нибуть робили о гете, 
да седіли, да писні спивали. Як в мене кобилка була, 
то я возила людям в Струмент, да в Струмент заве-
зу, да в мене назбираєцца мнига людей (ета Струмент 
був гетакий луг великий в поли), да гетого... Ох, тая 
кобилка ніде [‘десь’] раз утекла од мене, а я як пішла, 
да як зловила, да як сіла, да як дала їй драла, да... да 
б’ю-б’ю, а тут треба поворот, а я лейцами [‘віжками’] 
ґіґ, а вона ґіґ, а я й гопнула. А тиї вже дивляцца, шо 
поливають: оть уже й нагла [‘мертва’], оть уже й тая, 
шо вміє робить усе, а-а вже нагла буде. А тут шє не с... 
не впала – вже седить. А шо ж я – натто сісти вмила 
хутко: ногу на коліно, ногу закінула, да я й сіла на ко-
билку, да й поїхала. [То ви були геройська дівка?] Була 
я гетака, шо в мене все получалос. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [3] [То ви кавале-
ра самі вибирали?] Нє, вибравса, причепивса гет, шо 
я його й не хотіла, не любила. А тоді за любих йшли, 
бо вийна побила. Ай, не... мусила йти – мусить, судь-
ба, мо, й на гете судьба, хто його видає... На гете вже 
судьба. [Але потім добре жили?] О-ой! Добре. Його 
шкодовала, бо вин сирота був, а я була роскошніца, бо 
в мене батько був гетакі, шо їздив іж жидами, да... да 
вони поля ни мнига, да льохко жили, да я й научиласа 
не вельми важно, то я вже як в Германії побула, то вже 
я научиласа добре. А я як удома, то пиду по кобилку, 
там було сто коней, да в гетаких пацанчикей, би як я, 
да я, да я... А в мене кобилка була гер-ройская, неко-
го – я всіх виминювала [‘обгонила’]. А тоди ш ходили 
і бес трусей, і без ліфікей, бошяком, не було... Їдешь на 
тий кобилці, женешь її на всі пар-ра, кілька вона поду-
жає, однєю рукою держисса троха, другею спудницу, 
і вже ж коб не задраласа... О гетака була баба...
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с. Огово (Агова)

Записав Г. Аркушин 27 червня 1996 р. у с. Огово 
Іванівського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Філінської (Горбачук) Софії Федорівни, 1924 р. н., [1] 

та Войціхов Тетяни Андріївни, 1930 р. н. [2]  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 388–397]

СІМ’Я [1] Хата батькова – то польськая хата. Вона була 
хароша хата, то вже сіла в землю вона... черепиця, да 
в землю трохи ето... от... І  був солтисом батько був. 
Батько мий грамотний. І в Польщи жив. Знаєте скуль-
ко? Шено вмер в ап... в апрєлі гето вмер – восємдисят 
сєм літ прожив. А тут би його задавили б – тюрма. Но 
гетих усіх войтів всіх бра... побрали. Котори видержав, 
то видержав. Которих, е-е, ете... А він старався, він хо-
тів в Америку перебратися – не вдалося, його пересла-
ли сюда. Вже він до Огова не їхав, в полякув остався. 
Остався він в полякув... Я була замужна, двоє детей. 
І батько мій казав: «Як ти не шкодуєш мужика, то їдь 
з нами... Їдь». А я... А я його попитала, кажу: «Я поїду, 
може, з батьком?» А він ондо каже: «Ну, як хочеш» – 
бито [‘ніби’] проз зуби. «Як ти його не жалієш», – каже. 
«Як хочеш! А чого ти, – каже, – поїдеш?» – «Ну, кажу, – 
я тоби хлопця покину». А він каже: «Де дівчина, то там 
хай хлопець буде». – «Ну, – кажу, – я й заберу хлоп-
ця». Хлопець в мене був, і дєвочька перша, Надя, була. 
І ну... А я нішо [‘щось’] зайнялася над гетим ділом да 
й не... не поїхала з батьком. Осталася я з їм, і от ми з 
ним... А там Ляховичі. Ляховичі сюди – онде село... Ля-
ховичи, де кантора, – я там була. Батько уїхав, і я пере-
йшла в батькову хату, і чоловік перейшов. І старуш... 
ще матера стареньку горбатеньку батько покинув, о. 
Якби не ми, там мати, ета старушка, то, може, мене б і 
турнули за тую хату, шо батько поїхав. Але мене них-
то не трогав, і бабу нихто не трогав, і я так осталась... 
і осталась... і осталась... [З  котрого ви року?] З  два-
цить читвьортого. [То ви в польську школу ходили?] 
Ходила в чітвьортий клас два годи – ето п’ятий год... 
п’ятий клас був два годи. Ходила в школу, ходила. 
[По-польськи вчили?] По-польськи. От я, е, в Польщу 
пишу по-польску – я по-руску не вмію, я по-польски 
пишу. [Хто у вас у Польщі?] Родня: брат, мати... Брат 
і мати. Мати вже два годи, як вмерла, а батько шено 
от вмер – етак довго вони жили для мене скулько літ. 
А вони прожили скулько, і от... А сестра і брат і діти 
їхні... [А ви в них були?] Була! А канєшно була! О, була 
там. В  Польщи мні трохи не понаравилось, ні. Вони 
живуть, знаєте де? На нємєцком териториї, от, е... По-
знань, от... [...] А муй етий мужик вмер. Тоже хотіли 
дома ми строїти сами, тоже таке положеніє вийшло. 
І поїхав, відати... І поїхали ми... вони поїхали тут чо-
ловік п’ять, зяті, і... і поїхали возами пускати таке де-
рево на гете на все. І так нажав, а його хватив інфаркт. 
Вкололо його, каже, як швайкою. «Мні вкололо серце, 
би швайкию, бито шилом вкололо». І не може дихну-
ти. На тиї хурманци леть привезли його сюда. То вже 
ввели його в хату, і він увойшов в хату... Помню, по-
мощ визвали. Одна не помогла  – другую. Дві скориї 
визвали. Інфаркт міокарда от того... того... Ничево в 
його не боліло, і робив всьо, як має: погреби робив, 
він ковальом був в колхозі нашому, і собі зробив кузь-
ню, і себе... Він вніманя не обращав на гето дєло, ніґ-
ди [‘ніколи’] не болів. Ну, правда, він крохи [‘трохи’] 

все як зима, да все його от кашляння – якись кашель. 
Поїхав він до врачя. «То кашель, – каже, – сірдєчний, 
ето не простудний». Він каже: «Які то може бути сір-
дєчний кашель?» А  серце не боліло, а  все кашляє й 
кашляє, кашляє й кашляє. Ну, врач каже: «Ето не про-
студний кашель – ето сірдєчний». Послє каже: «Хіба 
то врачі, шо сірдєчний кашель?» [...] Там, як має бути, 
робив же він. А посля схватила його ета... ета... хутко 
теє... ета... серце схватило, і завезли до Дружиловичі, 
він три дні побув і вмар.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] [Як роблять віночка з кльо-
ну?] Ну, ото я вам покажю, як роблять с тим кльоном, 
е. Ото тако много-много тут надв’яжемо нитичкію, то 
виночка зробимо, о. Ето вже дєвоцци на голову його 
наложать, а другі... [...] А тиї йдуть за нею і становлят-
ца за порадком, спивають:

Ой, куста, куста, 
Яка, наче вишенька, густа.
Хто ж нам тую наче вишеньку викосить?
Хто ж нам тую дівчину випустить?
Ой, ми не з куста, да з зельоного кльона.
Вийди, вийди, наша пані, с поклоном,
Викинь, викинь хоч нам на черевички,
Бо наш кустік не малєнькі й не величкі.

[А тепер ще водять куста?] Ну, робили, але вже одви-
кають. Ето на Коляду ходять хлопци, спивають що-
дрики. [Що то?] Ето Щодруха  – перед Новим годом 
нашим. [То ходять?] Да, да. Казали: «Хазяйка до хати, 
чи позволиш щедруху поспивати? Щедрий вечор, 
добрий вечор. Господиня до хати, чи позволиш що-
дрика заспивати?» [А як куста ведете, то як питаєте?] 
«Хазяйка до хати, чи можня кустіка поспивати?» Хто 
яїчко, хто грошей дасть, шо-небуть. Гетаки й типер... 
До мене дівчатка прийшли, а  я кажу... «Бабушка, чи 
можня в вас щедрика поспивати?» Кажу: «Дивчатка, 
шено моя мама кросна вмерла, то не можня. Але я вам 
так дам». Я їм дала гроши, вони мні сказали: «Спасібо. 
Поздоровляєм вас, бабо, с Щедрухію». Одна да каже: 

Ой, росла вишенька
Тонка, висока, листом широка.
А на туй вишенци свіча палала.
Святий вечор, свіча палала.
А на таньтой вишеньки
Річенька стала.
Святий вечор, святий вечор,
Річенька стала.

с. Тишковичі  
(Тышкавічы)

Записав Г. Аркушин 20 серпня 2010 р. у с. Тишковичі 
Іванівського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Певка Михайла Федоровича, 1930 р. н., [1] 
та Нікіфорчук Олександри Кирилівни, 1932 р. н. [2]  

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 202–213]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [1] [По-якому у вас говорять?] По-як хто вміє, 
так говорать. [Ви так говорите, як я?] Нє, ми... я ж не 
гетак, я... Ви теж, мо, де з Росії чи, мо, де хто його... 
Скіль вите сами? [З Луцька.] З Луцка, ну, то ж дальше, 
там другий там... Що дєрєвня, иначей говорать, шо дє-
рєвня, то иначей говорать... [У вашому селі говорять 

ІВАНІВСЬКИЙ  РАЙОН 
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так, як у Мотолі?] Ну, в нас трохи не гетак. Мотоль дє-
рєвня – гинша дєрєвня, то гинак говорать. [А то з вас 
так сміються: «жєба єблико качєла»?] Ну, ну, то в нас 
«єблико» кажемо. Ну, ето мотольци смиюцца.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] Вопшем, були в нас 
партізани, а були мадяри в Мотоль. Ну, там вони по 
дірєв... по шлягу їхали. Там-там стояли вони, а  нас 
моста партизани спалили – втикали да спалили. Ішов 
Ковпак, а за Ковпаком гналиса. [То Ковпак аж сюдою 
йшов?] Ковпак ішов з України, да ішов той Ковпак с 
теї Черніговки, а за їм велиса нємци. И до Мотоля до-
йшли, і партізани чи ти... ну, перейшли моста і запали-
ли, запалили того моста і сами пошли на Бусу. В Буси 
Клипная там єсьтя, на Клипній їх там сустрєтіли тих... 
ну, там знов сустрєтіли їх нємци. Там... Там билиса... 
Вот тиї були пройшли той хронт і ге [‘там’] пройшли. 
А пар... а тиї, шо то вже мадяри були в Мотолі, да при-
шли до того моста. Приїхали коньом... приїхали ко-
ньом з дєрєвні... Так вони, тиї мадяри, один – рас – і 
там при кладьбищем... до тьотки там за коп и захавав-
са, а тьотка ше й накрила його бадиллєм. Баба єсьть 
баба. А того мадяра, його забрали партізани и пови-
зли в лагера. В  лагера завизли и там його держали. 
А тут сьвязь була в дєрєвні і мужиків наших, бо шо... 
якшо якась случіцца, то якая там утєчька була. Так вот 
тоди мадяри за ночь окружили нашу дєрєвню всю... і 
пришли  – за нас, із дєрєвні всіх виганяли на кладь-
бища, загнали нас всіх на рострєл чи чорт їх знає, шо 
вони робили. Так от за тий... за того ‘дного мадяра, 
а  той мадяр та... Партізани поїхали, а  той мадяр ви-
льос, а тютка його... и пошов пишком до Мотоля. Зай-
шов він до Мотоля, и тоди окружили дірєвню, о. І той 
мадяр уже ж росказував, шо люде не виновати – то ш 
партізани забрали того мадяра, схватили його, о. Ну й 
тиї мадяри стояли на моглицах [‘кладовищі’], нас на 
колінках поставили на рострєл. І вот там в нас вуйт і 
староста наший дєрєвні (але Мотоль був посторунок 
[‘пост’],  о), и  вот тоди той вуйт и староста вийшли. 
Каже: «Давайте нам двацить штири чоловіки за того 
одного мадяра». Ну й вийшов той, вибрав на... тих му-
жиків брав... ну, здорових, молодих брав... чи навить 
свата він забрав, чи брата він забрав, той вуйт, сво-
го... і вибрав... вибрав двацить штири чоловіки... и за-
брав, повели... Нас с дєрєвні освободили, ни били, ни 
ниц... нас пустили, а тих двацить штири чоловіки, шо 
забрали и повезли – то дванацить вернулосо, а двана-
цить нєкі [‘якісь’] до сєводнєшнєво дня и не знають, де 
вони ділиса. О, отаке діло.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2] Ну, в  нас було такеє 
горе... Казанськая, е, було, да наше село зганяли. [Чет-
вертого листопада?] Нє, етого... [То на четверте ноя-
бря?] Ну-ну, тогди є Казанськая. Ну, да етого... Хотіли 
село в нас вничтожити да нас на кладьбища зганєли. 
Да загнали нас на кладьбища, але вся дірєвня не... не 
зогналаса, да вже нєк [‘якось’] взяли двацить два чо-
ловіки... То дванацить у-у... убили, дванацить, ге, уби-
ли, а тиї десить отпустили, пустили... То-о... то була в 
нас натто сільна партізанка, нас уже щіталаса сільна 
була партізанка, да вже ете село не раз їздили унічто-
жати. Приїдуть уже всьо, то люди втикають, а то знов 
люди назад ворочають. Але все етого ніколи [‘колись’] 
женщини стариї да ходили з іконою Матір’ю Божою. 
А  тоди дірєвня наша... [Кругом села обходили?] Да-
да, кругом села. Наша тоже дірєвня була небольшая – 

не гетака, би заре [‘як тепер’], шо розмножиласа вже 
большая, але й так була большая. А то натто не було 
ни церкви, ничого. Але ми були, бо там за селом вже 
етиво... ну, вже ж тама корчи да корчи да аж в Обрив, 
як ми кажем. Вже нас тут ето не... а гето наше село... 
[...] И тогди ми никогда не думали, шо наша та дірєв-
ня останецца: до Мотоля наїдуть німци да... туди на-
ставляють пулімйоти... Тоно тулько мою одну хату шо 
спалили... ну моє, то, мо, де якіє... ‘Дно мужика, шо 
вбили ніде, як їхали, а  то, слава Богу, пройде в етот, 
за село йдемо. Ну, виїжджєли, бо там корчі-корчі 
були, то батьки да конє... кони позапрагають да туди 
їдуть... і були... але як, слава Богу, стало, ну, той... то 
не було... Але йшли – кілька? – три мадяри йшли в ге-
той... з Мотоля йшли сюди до нас, вже до Тишкович. 
А  там гозеро єсьтя, да кала гозера був сидів чоловік 
(тоже хата построєна – тепер їх немає там, вже тепер 
нішо [‘щось’] закупляно, Бог його знає, шо там заре) 
да гетого... да він на їх гукав: «Не йдіте». А партізане 
сиділи на кладьбищах (шо то в нас кладьбища, ви їха-
ли, там є), и  етого... А  вони тоди ни послухали да й 
пошли. Так один ніде [‘десь’] втік  – Бог одослав, шо 
один втік,  – а два партізани схопили да й... А  за тиї 
два... ей же все село за тиї два отвічає, о... Встали ми 
с утра (а хата наша була скраю ліса), а вони, мадяри, 
ге [‘там’] вже ‘дин кала ‘дного... щелненько-щелненько 
село. Ну, й нас щитався пєрвий номер, і мі сами перши 
на кладьбища вийшли. Ну, але гете вже не дуйшли... 
Ну, а посьлі, няк [‘якось’] вже сталі казати, шо то... Так 
тиї кажуть ето... Да а того вже визвали, шо вже той 
самий главний начальнік, да каже... Стали казати, шо 
таки їх не... Той вже, шо там їх казала, він каже: «А ми 
думали, шо він кличе до сибе партізани». Ну, але один, 
а посьлі той потвердив, сказав: «Точно, він нас так за-
зивав». Ну, як зазивав, то дірєвня остала. Но тиї два-
нацить чоловік...

ІВАЦЕВИЦЬКИЙ РАЙОН  
(Івацэвіцкі раён)

с. Речки (Рэчкі)
Записав В. Чекман 1967 р. у с. Речки  

Івацевицького р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Кота Р., 1907 р. н.  

[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 
Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 125; 

метаграфував Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Почаласа война з нємца-
ми – нас посилають на фронт. Ми окопи копалі. Бачи-
мо – немецка танка йде. Як далі, як далі по йой, вона 
завернула і пошла. Потом пошла пехота на нас, войско 
немецке, а ми в окопах. Билі-билі ми по той пехоти. 
Отступила пехота. Уже вечор, вечера пришла. Ну, хто 
пийде по вечеру на кухню? Узялі ми котьолкув штук 
пєтнаццеть і пошлі. Ми вишлі, да як расходицца знов 
стрельба. Пошлі назад у окопи. Седимо ми в окопах. 
Налєтєлі самольоти немецки да лєтають... От нам пе-
ререзалі путь, і ми осталіса в тилу. Пошлі ми. Дороги 
нема, збиліса. Була ноч, алє йдем. Гукаю на свого то-
вариша: «Яким, ти мене кидаєш!» Подходимо до реки. 
І раптом так осветило нас, а ми до дерева. Там конь 
ходив чирвони. Товариш хотєв сєсти на його, каже: 
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«Подсади мене на коня». Вишли на мост. Ідом за сол-
датами, сем чоловєк нас. А  врано туман, ниц не ви-
дно і все. Я скинув шапку, дивлюс... Потом на ноч за-
йшлі в клуню. Заходю я, а там поночи. Льог я, заснув, 
проспав целу ноч. Мене нихто не будить, никого келя 
мене нема, коб ето я с ким. Ну, шо робити? Вийшов 
я, ажно побачив своїх. Того дня нам треба було сорок 
километров пешком трепати...

КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
(Камянецкі раён)

с. Величковичі (Вялічкавічы)
Записав О. Скопненко 1993 р. у с. Величковичі 

Кам’янецького р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Мартинюк Надії Володимирівни, 1934 р. н.   

[Скопненко О. Берестейсько-пинські говірки:  
генеза і сучасний стан. Київ, 2001. С. 166–170; 

метаграфував із фонетичної транскрипції 
Ю. Бідношия].

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Нас було дві сестри... Ну, 
що дєцтво, то я вже змалу, там вроді ще при Польщі 
було дєло, малими були, а  вже як прийшов німець... 
В батька за Польщи було много зимлі, то треба роби-
ти, треба було робити на туй зимлі тяшко, хазяйство, 
мати всьо на світи, ой Боже муй, тяжола жисть для 
його була. Ну, як ни робили, но міли свуй хліб, міли до 
хліба, усьо міли. Муй батько мів зимлі, мів много, в їх 
було два брати, но вони за тую землю, значить, як ска-
зати, хотіли тую землю зберегчи. Топір сусід, якаясь 
там була родня, ни знаю, якая там вже була родня 
вони, хотів тую землю, половину забрати теї землі. Ну, 
а як забрати? Вун мів, як сказати, гроши, і за тую зем-
лю треба ш платити, вюн судився всю жисть, судився, 
а муй батько вигодує корову – продасть на суд, виго-
дує свиню – продасть на суд. Всьо продавав на суд, бо 
то треба тую землю зберегчи. Як вже тоє, тутака всьо 
кончилося, тая польска власть, всьо полетіло прахом, 
твоя зимля никому ни потрібна вже, всьо. Пришла 
война, осталися биз зимлі. Тут война, фронт, пушли 
на фронт, пошов батько на фронт, осталося нас дві ма-
лих дівчат, батько пошов на фронт, мати осталася з 
тею зимльою. Хліба нима кому убирати, жито на полю, 
то ш сорок вторий год, літом началась тая война, жито 
лижить на полю, треба ш його убрати, треба ш усьо, 
нима кому ничого робити. Тяшко, тяшко було, покуль 
той батько пришов. Годувались якось ми, люди пома-
гали тоє ш убирати, зерно, орати так же само, зорати 
треба було ш тую землю, посіяти. Посіяли якось, 
якось уже жили, покуль той же батько с фронта при-
шов. Пришов же батько с фронта, уже стало вроді вже 
й лучче. Вже ми пудрусли трохи, хоч малиї десь там. 
Вже німецька власть настала. Як настав той німець, то 
ще гурей [‘гірше’] стало, зимлі же що, плати тиї нало-
ги, як стали вже налоги збирати, то вже було страшно, 
позабирали. То вже тоє то справлю, бо то тоє моє дє-
цтво, то поминтаю, нас було дві малєньких такіх. При-
їхав вуйт в сило, приїхав вуйт в сило і питаїцця: хто 
поставку оддав, ну, хто оддав поставку? Ну, ще ка-
жуть, що ще муй батько не оддав всеї поставки. Як не 
оддав поставки? Ну, не оддав ще. Ну, не в сілах намо-
лотити стулько зірна, то ш мнуго зимлі було, а як же єї 

оддати? Приводять до хати того вуйта, і: «Подіте-но, 
дівчата, покличте батька». Побігли ми, побігли ми, по-
кликали. Приводять того батька в комнату, вуйт куль-
гавий з кольбею [‘ковінькою’], в комнату його. «Скуль-
ко ти вдень намолочуїш?» Вун говорит, кулько там 
намолочує, мусит, мало, значит, намолочує. Той вуйт 
кольбею того батька давай гвоздити, давай гвоздити, 
а  Боже ти муй коханий! Ми в крик, нивиликі були. 
Боже муй, ну за шо ш ти його б’єш? Давай у плач. Ви-
били. Тут сусідка прибігла – а його батько, того вуйта, 
був священніком в Волчінє, – каже: «То так духовного 
батька син робит? Ходит з кольбею і, каже, перит лю-
дей?» А вун за єї давай бігчи, давай єї вже налякати 
трохи. Ну, шо ш ти вже там, налякав, ни налякав, всі в 
силі говорят: ой-ой-ой, приїхав в сило і ще, каже, лю-
дей лякає. Ну, то тоє вже я поминтаю добре. Ну, вже за 
німця трудно було, хліба ни було, картошку всю за-
брали, бабушка ще в нас була, хліба ни було. Помин-
таю, ходили побиратися. Вже так було жити... От за-
раз всьо плачимо, шо плохо жити, а тогди то вже було 
так: жито всьо забрали, картошку  – на сімена десь 
була – й тую забрали. Ну, шо ж... голодний сидіти ж ни 
будеш, пушла бабушка в сусіднє сило з мишком хліба 
побиратися. Привезла пару мишки хліба, поминтаю, 
нам давали по кусочкови. Хто типер іде по силі поби-
раїцця? Нихто, нихто... Ходила побиратися  – і вже 
привезла, і вже на якийсь час нам хватило того хліба, 
вже ми їли. А як ми вже далі були, ни помню, як ми з 
того всього викарапкалиса потом вже. Ну, як началися 
вже калхози, я в школу ходила, тоже трудно було: ни 
було в що одягчися, ни обутися, босота, голота, труд-
нота була. Начався той колхос, а в том колхозє, то шо 
ш, пєрвоначально, за що ми робили? Ми ж робили ни 
за що, а їсти ш то треба. Тяшко було жити, тяшко було 
жити... Ну, а типер шо ш... попала на тую станцию, о, 
замуж вийшла вже, то, знаєте, як кому жисть зложиц-
ця: іншому сложицця льохко, іншому тяшко. Пришла 
сюди жити, ще ми хату... показує вун, сіту [‘цю’] по-
строїв... ну, построїв ти хату, то построїв, добре. Ще 
ми в єї й ни войшли, як нам по сусіцьку діти пудпали-
ли тую хату, да... Тут звонят нам, шо приїжжайте, ди-
вітеся, хата горит. А я думаю: там, де ми живемо, якая 
ш хата горит? На станциї... Привозят мине сюди  – 
дивлюся: правда, хата горит, один вже комин, уже ту-
тика всі гасили, усьо на світи. Ото вже буде, скулько... 
дваццать дев’ять лєт, оту хату, як ми уже єї построїли. 
[А як німці були, пам’ятаєте?] Поминтаю, я нивилич-
кею ж ще була, ще я нивиликею була, моюй систрі 
було год. Да, разница. А мині дев’ять літ було. Добро-
вольци стояли в нас в силі, ну, добровольци стояли. 
Войну поминтаю, добре войну поминтаю. Поховалися 
по... Вже, кажут, война буде. Покопали такії схрони, 
усьо с хатув повиносили в тиї схрони, значит, всю оде-
жу, де що єсть, а хати пустиї. Ну, і вже тутака ми жили 
коло Буга. Буг протикає коло нашого сила близько. 
І тутика вже нагнали тих краснопьорув, тих... Казаки 
нагнали тих німцув, всі втьоки за Буг, за Буг утикали... 
Ті вже кажут: война... Стриляют... Ми додому попри-
бигали, я свою коробочку з тими своїми пацьорами, 
с своїми лєнтами куди в схрон понесла, бо малєнька ш 
була. Влізли, сидимо, ну, война, стриляют, страхоттє, 
не вилизти. А  систра була в мене малєнька моя, ще 
було токо годік, сидимо в том схронє, тутака так дают, 
так дают, що вже ни вистояти. Токо де що хто схватит 
що-нибуть з’їсти і втьок, знов ховаєцця в схрон. При-
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їхали німці пуд хату до нас, в нас хата стояла соломею 
крита, була, ага... І по сусіцьку тоже так нидалеко, так 
яґ би от наша літня кухня і хата, то так сусід, по су-
сіцьку хати стояли. Тутика німець десь запальнею пу-
лєю як кінув і вже, бачу, сарай наш горит, вже й сусід-
нє всьо горит, ну, вже всьо буде горіти. Наша бабушка 
каже: «Всьо, вже хати ни буде, згорит...» Взяла іконку 
«Нєопалімая купіна» і обийшла круговую хати три 
рази, й десь пушла, ни знаю – в поле чи куди, вже я ни 
помню. І тая хата сусідня, що горіла, то та згоріла, як 
свічка вгору. А  рядом  – коб тобі де іскра впала, коб 
тобі що-нибудь упало. І наша хата осталася. І казали: 
якім вона чудом осталася, Божа сила сохранила її. 
І осталася наша хата, і ми міли де жити в тий хати. Ну, 
ховалися. Німці придут, булки пекли в нас в печі. 
Привезли, десь набрали муки, що-невідь, яєць, чого 
там наколотили якогось, бляхи... Як начали палити 
тую піч, то ми думали, що вона розвалицця, вже туль-
ко навалили дров, горит, бистро повсаджували... Ту-
така вже їх наганяют рускі. Раз наганяют рускі, то 
вони повихвачували сироє, ни сироє, якоє там, з бля-
хами схватили, впірод!.. Поїхали... А вже сиділи-сиді-
ли в тум схроні, бачать, вже бида, вже всі давай утика-
ти хто куди. Хто на Лонку, в дальоку уходят, що куди. 
А муй батько каже: «Куди ш я з тими дитьмима пуйду? 
Двоє дитей малих. Давай ми поїдемо...» А скуль? З Ве-
личкович на Став, осюди їхати... Ви ни були в сій сто-
роні, ни знаїте? Ну, кілометрув, може, шість-сім... Да-
вай, туди поїхали. Ну, давай їхати, забрав, набрав в 
мишки одежу саму лучшу, обувку свою забрали, дитей 
посадили. Мама, і нас двоє, і батько. Вже їдемо, тулько 
десь заїхали за сило, тутика рускі: «Давай, давай, отєц, 
коня, лошадь давай нам, нам лошадь нада...»  – «А  я 
куди?» – «Ну, ти сіді зьдєсь на дорогє з тима дитьмима 
і...» О... о... Нє, нє... «Куда ти хочєш єхать? Нікуда нє 
поєдєш...» І завернувся муй батько назад, привіз вже 
нас і там вже ми цілу войну просиділи: що вже буде – 
буде, поб’є – то поб’є німець, ни поб’є – то так оста-
немся. А вже бабушка в нас такая була, вона в пятьде-
сят втором году умерла, нима. Каже: «Що має бути, то 
кругом тебе найде, де б ти втикав би, ни втикав, чи ти 
поїдеш і за п’ять і за десять кілометрі, чи ти, о... де бу-
деш, а я нигде вже ни пойду, вже я старая, глухая, ниг-
де мині ни треба йти...» Ну, так і просиділи всю войну, 
й нихто... всі осталися живиє, нихто ни погиб, а хто 
десь і там, і на Лонци, було, мусит, два чи три чоловіка 
вбило. Де достало. Вже кому де суждєно погібнути, 
той погіб, так як і типер: кому погібать  – погібнеш, 
а жити – будеш жити. Так і я про себе говору: кулько 
раз вже я падаю, кулько раз вже з мене тих аваріюв, 
але ш все ще якось... 

СІМ’Я [А ваш батько де похований?] Муй батько похо-
ваний... Забрала його сюди, тутика хотіла, коб жив. 
Мама умерла, вун остався сам. Остався сам, тяшко 
йому жити. Ну, вун ще взяв мамину систру жити. 
А  мамина систра тоже вже була такая в годах, два 
года ни пожила й умерла. Знов остався одьон. Ну, ше 
одну буду брати. Одну... ше бере з города одну. А та 
як пришла, тут год ни прожила, взяла його обокрала 
й втикла. І пошла в город, к чорту. А вун знов одьон 
остався. Журицця: «Як я буду жити...» Я кажу: «Ну, то 
йди вже до мене». Ну, що ж... Забрала я його, пришов 
вун до мене сюди жити, але ж ни зладився вун з моїм. 
Ну, і плохо, нима ладу. Мені кажицця: то мужик, а то 

батько. Хотіла їх зладити – ніц не получалося. Пошов 
в Брест до систри. І там же пожив... ни знаю, кулько 
літ вун пожив... літ п’ять чи шість пожив. Потом же 
злюг зусім і вмер. І там у Бресті його й поховали, бо 
дальоко ш везти з Бреста туди. Типер же всьо так до-
рого, шо нигде ніц... А кажут: всьорамно зимля, де ни 
зимля... І в городі поховали. Ще сей год і ни була, ни 
їздила. З тею рукою як сіла – вже два місяці сижу й ни-
куда. Отуда їздила, провідала свою матку... [У вас ще 
є рідня, крім сестри?] Єсть батькув брат, ще у Висо-
кум живе. Але вже вун старий-старий. Я до його й ни 
їжжу туди. Ни їжжу. У його вже, мусит, і жунка умер-
ла. Вун же сам сидит. Ни знаю. Я вже казала лі його 
[‘йому’]: «Ти тую хату... кого... Як ти вже сам остався, 
пирипиши кому тую хату. Нихай тибе вже глядять до 
посліднього вже дня. Як ти вже ж зусім немошний – 
хто тибе доглядит, хто доїздит? Нихто до тебе ни до-
їздит...» Та ни знаю. То систра заїжжяла – казала: «Сам 
сидит одьон, коб ти бачила, сам сидит...» Кажу: «Ну 
й нихай сидит, раз шкодує тую хату...» Комусь всьо-
рамно ш вона мусит бути? Так? С собою єї ш ни за-
биреш?.. Колись, як ще мої... в мене дівчата родилися 
малиї... каже: «Оддай мені одну дочку свою в Брест, 
туди, до мене. Нихай буде годуватися, то вже їй хату 
пирипишу...» А вона: «Ой, мамо, а сіта [‘ця’] хата кому 
буде? В нас хати будут, ми будем жити. Нащо нам його 
хата?» Хто типер хоче їхати до когось?

Записав Г. Аркушин 4 серпня 2011 р. у с. Величковичі 
Кам’янецького р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Горося Володимира Олександровича, 1939 р. н., [1] 
Чижової (Іванчук) Ганни Панасівни, 1925 р. н. [2]  

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 60–83, 516–523]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [1] [Якою мовою вчили у ваших школах «за 
німців»?] То не только в нас, і в Новосьолках там же ш 
учили, і кругом учили на українском... на українскуй 
мови. Ну, німци розобрались, мусить, яка тут на... ето, 
нация на самом дєлє. Ну, то ш обично по мові опри-
діляють, правда? Да. Рас по-белоруски не говорать, 
по-російски не говорать, а  говорать по-українски, 
значить, українци – і всьо, нікакіх тут... Вона так і є 
на самом дєлє, по-моєму. Правда? Да, так. [Інші теж 
ходили до школи, але вони...] Но... но себе українцами 
тут нихто не щитає  – от удівітєльно. Да. А  я колись 
ето... А мене зацікавило (то ше був совєцький час), и я 
полу... получав жорнал такий – «Політічєскій собісєд-
нік». А я написав туди: «Почєму шо ми щитаємось бі-
лорусами, вот наша мєсность, а-а нихто по-белоруски 
не говорить, а  говорить на українском діалектови». 
Я написав пісьмо, мені інтєрєсно стало, і тут написав 
пісьмо, бо тут тако питав коє-кого, учітелю [‘учите-
лів’] питав, вони толком об’яснити не могли. И оттуда 
прийшов мині... пісьмо написав там професор Лець, 
такий работав вун тогди, профєсор Лець написав і 
сказав: «Всьо очєнь просто. Заїтьте в Каменец, подиві-
тесь: там же ш єсьть Біла вєжа, і там єсьть музєй, і там 
в тому музєї на... ізображено, шо... там сопщаєцца, шо 
там... шо колись було Галицько-Волинське княжество 
тут, шо тут живіли [‘жили’] волиняне, а  вони ваши 
претки. И всьо: ви пошли од волинян, поетому в вас 
мова українська». [...] Но подивися... Я  вже дивився 
карту вот з... за див’ятий вік, до див’ятого віку, по-
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сьлє див’ятого віку тут дреговичі николи ни живіли 
[‘жили’]. Тут живіли дулєби до дів’ятого вєка, посьлє 
дів’ятого вєка дулєби, тиї сами дулєби стали воли-
нянами, а вже чіть пожже тє же волиняни стали на-
зивати бужані ще. Бужанє, волинянє, дулєби – чисто 
українське племя. А дреговичі жили он на восток. [...] 
А в нас тут такій діалект, шо тут ше мої родітєлі, то 
ше й польські слова употребляли, і даже... даже пару 
немецкіх було, даже пару. От, в часності, немецке було 
«оберлюхт» – ето значит верхня форточка, ето верхнє 
окно «оберлюхт». И-и-и «фаєркас»  – ето страховка, 
значить, «фоєркас». Ето чисто немецкі слова. И поль... 
польскі дужо [‘багато’] було, дужо польскіх – то ж де-
сить років були тут пут Польщею, то за десить років 
вже тоже трохи схватили й польського. Ну, а  так на 
своюй мови всьо время в основном говоримо, ну, ка-
нєшно, російських дужо. Для мене вже російський – 
то тоє само, шо свій, шо російський язик, бо все по 
світі їздив тако, мні часто приходилось миж росіян 
бути, то для мене вже ридний язик став тоже. [...] Но 
тут я як єє писав, то я писав на діалєктови на свому, 
але тут українці мні помогли, так пуд... пуд Украї-
ну зробили – ну, чистій, опшем... [читає свої вірші з 
українського альманаха] «Тут Батьківщина»... А то я 
так балувався, канєшно...

Тут и Бух тече близенько,
Б’є з землі криниця,
Побіч тут с селом сусіднім 
Річка Ростяжниця.
И не тильки на Вилиґдень
Сонце вранці грає,
Тут на рідній мові пісьню
Соловей співає.
Тут колись мій батько
Землю орав, поле сіяв,
І не раз в війну страшенну
Вихор смерті вияв.
Тут коли...
І колись тут моя мати – 
Не забуть ніколи –
Зустрічала с фронту брата,
А мене зи школи.
Тут я ще зовсім маленьким
Коня водив пасти,
Вечорами з бахурями
Бігав груши красти.
Звіці ми, селянські діти,
З батькової хати
Розлетилиса по свити,
Наче пташенята.
Тут колись в старенькуй хаті
Пахло хлібом, квасом,
Хоч бувало і без хліба,
І бес квасу часом. 
Тут у нас такії зорі!
Тут так жито має! – 
Шо не можу розказати,
Слов таких немає.
Все тут гарне, миле, любе,
Скажу бес сорому:
Рідний край та рідну мову
Не віддам нікому.
  [...]
«Я волинянин»
Тут мололось все, як жорна.

Але... але розберусь:
Біла тут, Червона, Чорна,
Мала чи Велика Русь.
Всі носили свою мрію,
Шоб навіки вічни тут
Волинянину на шию
Свій накинути хомут.
Був москаль, поляк, литовець,
Всє ґеноссе ще й сподар,
Але спершу українець
Тут од віку господар.
Здавен-давна свою матір
Він, як око, шановав.
Каменец та Красну вежу
Волинянин збудовав.
Живе з нами в наший мови,
Не губляючи яких,
В пісні, радості і горі
Український діалєкт.
Не москаль я, не литвинець,
Не ятвяг, ни білорус,
Бо мій пращур був волинець, – 
Пам’ятаю и горжусь.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Косарі, Кренки  – от 
такі от названія люди попридумували. А ш чим воно 
зв’язано? То хто його знає, е. Тут єсьть такі етот... Вже 
дочка то моя не відає етого, канєшно, не... не понімає. 
Е, очєнь много таких місьць, шо я позаписував наветь, 
бо ше мало хто... От такіє місьця тут єсьть. Бажанте-
рия, ето кагда-то бажанти там жили. Бажанти  – ето 
фазани. Бажантерия. Смулницьке  – такоє мисьце, 
смулу точили колись. Смолницьке назвали. А от Ка-
литинськи гори. Почему Калитинськи? Нихто не знає 
до сіх, ето самоє, е... То там Тросьцєноє, там тросьти-
на росла. Мокувщина – но там мокро було. Рідичи – 
тоже такоє рітке місь... Ето... А  Величковичі ш чим 
зв’язане, хто його знає, ни маю поняття... [А поля то 
великовицькі називали?] Місьця, да. По місьцях такії: 
ну, Дубина там єсьць, ну, там дуби ростут. До сіх пур 
Дубина, во. Вербина, Дубина. Ну, Лонки. То там ясно – 
лонка [‘лука’] була. Топіро, е, озера такії: Кругле, Пень-
кі, Лучаниї. Лучаниї, чом вони Лучаниї? Ну, Пенькі 
тоже невідомо. Причом тут пенькі до... до озера? То 
пенькі десь в ліси були. Правда ж, старим позризу-
ване? Ну, так люде... люде поназивали. [Як у вашому 
селі взялася вулиця Шевченка?] А-а-а! Ето чисто, му-
сить, случайно, потому шо... Гулиці... в нас гулиці не 
міли колись назвіска. Як стояло село над Бугом, то там 
одна гулиця була, там не буль... там тулько... Там, де 
ми живіли [‘жили’], то називали Кавкас. Чом Кавкас? 
Бо згурки, згурки, всьо на згурках стояли хати. А далі 
вже, е, ривне поле, ривне ето було... То нас називали 
Кавкас. А... а Шевченко – то вже названіє давали про-
сто так, чи сильсовєт, ну, власть. От комусь схотілось 
Шевченко. Був би який-небуть там хтось другий, при-
йшло б на ум, то б другого би ето самоє... А то назва-
ли Шевченко. Ну й слава Богу. [...] Ще тут одне цікаве 
мисьце є. Вони не знають, а я знаю, мні Ретькова по-
койни росказував. Тут в ліси є Козацька горка. Про єї 
тут в селі, кроме мене, вже нихто не знає, навєрно, о. 
Шо за Козацька горка? Ето ш там, мусит, времйон Та-
раса Бульби. Як воювали українці с поляками, то хо-
вали забитих во врємя боя, хто погібав там, то, значит, 
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ховали і шяпками вроді землю наносили. Такій курган 
зробили. Бо в Польщи тоже, кажут, такій курган єсьть. 
[Сусідка: А де ш то? То Камецинска гора?] Нє, нє, по 
Ковальовуй дорози, да. От я не дам ради, я б вас завів 
би. Там такій згурочок, згурок. Недалеко от теї точьки 
взорваниї, од того дзота. Да, там перехресьтя дорогі 
якраз було. Ковальова так шла і неширока йшла, і там 
почті на тому перехресьтьови згурок був. Мене Реть-
кова показував. Каже: «Ти знаєш, де Козацька горка?» 
Кажу: «Не знаю». [Сусідка: А там такая вульшинка ще 
заросла, мусить, бо всьо ми ходили по зіллє, то каза-
ли нам родниї [‘батьки’]: «Не опочивайте там, е, коло 
вульшинкі, бо там лякає».] Ну-ну, бо ще вун казав, що 
в Польщи такая сама була, тоже козакув поховали, 
але там було ни в ліси, а просто на польови. Ну, то ш 
якій гот, то ж шишнацатий вєк, мусит, був ето. То, е... 
то там люде робили землю і тую горку пудорували-
пудорували, то виоровали ще старинне оружиє там, 
снараженє, муніцию – ну, хто як був похований, там 
які пряшкі муніциї, якії пуговіци, ґузікі там,  – то то 
виоровали, находили там всякі еті... 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] [Коли ваше село пере-
селили сюди?] А! Переселили в сорок сьомом роци, 
в сорок сьомум. [То всіх силою?] Да! Да. В сорок сьо-
мом переселили... В сорок сьомом переселили, а в со-
рок дівя’ятом вже колхози стали робити. А  в сорок 
сьомом переселили... Ой! Шо там було! Я помню ето 
діло. Люде ш не хотіли, то ето самоє... Як зобрались 
баби, як пуд... пудняли крик, як стали плакати там!.. 
З-за Буга поляки збигались, дивились, шо в нас тут 
робицця. Вроді би ето самоє... Ну, то ш насільно... 
В кого була черепицію хата крита, то брали тичку тако 
сунут, сунут, і попадає, шоб дощ капав, шоп той чоло-
вик розбирав. Було ще дужо хат соломою крити було, 
то залізут на гору, одоб’ют нєсколько таких лат, дирку 
зроблят, шоб дощ капав. Всьо тако силию робили ето 
діло. Ну, люде побачили, шо никуда не дінися. Шо ш? 
Всьо равно протів власті не повоюєш, і ето... [А звідси 
скільки кілометрів до Буга?] Е, до Буга тут кілометрув 
два. Да, наше ш село то там стояло над самим Бугом, то 
там... Шо там – сто підісят метрув тако осяя хата була.

СІМ’Я [2] В мене родина була: систра була в мене, шва-
ґор, топіро мої родниї – тато, мама. Повмирали – одне 
вмерло... тато в сємдисят первом году, мама вмерла в 
сємдисят п’ятом году, о. Остали ми вдвох з мужиком, 
троє детей міли. Діти допіро [‘тепер’] в Брєсті мої, 
а  вже тринацятий гот, йак його (вітіран войни був, 
да), і йак його нема, вмер вже. [То ви зараз самі?] Сама 
живу. Діти приїжджяют, приїжджяют, ни хочу наріка-
ти. Приїжджяют діти, помагают мні, але вже в мене 
года такії, шо, знаєте, отказуют. [З котрого ви року?] 
Двацить п’ятого. Вже о – восімдисят сєм скоро буде. 
Кози маю, гуси маю, свиней вже не тримаю, корови то 
вже давно, як хазяїн живів [‘жив’], то... Да, да, тяшко 
було б вже, о, а так помалєньку... Ну одробила рукі й 
ногі в колхозі, і благодарності ниякії нима. да. Гінчи 
рас то, знаєте, обідно, аж заплачю. Ми тую землю всю 
перегребли  – о. Як но [‘тільки’] колхос став, ми ру-
ками, а тепер, бачте, кулько машини кропили. О, що 
робицця в бураках. Бало мої хлопці були (бо два сина 
й дочька старша) ага! поберу їх – до школи ходили – 
поберу в поле бураки полоти. А бураку то було дужо 
брали – сємдисят, восімдисят тон, да. З Жабінки при-
дут машини с прицепами. Ми при фонарях (а фонарі, 

ну, в їх сьвєта був од машину) грузимо ночью. Прицеп 
нагрузимо, однуй машину й прицеп, другуй – соїдіня-
лися с сусідами, бо тяшко було. Всьо руками грузили, 
и  всьо тиї рукі перегребли. Полемо буракі. Ага! По-
шлю хлопцюв, дам тяпкі. Ану, хлопці, впірод! а я за 
вами. Будут, будут полоти, вже, знаєте, як то діти, лєнь 
їм пришла. «Мамо, роскажіте мні... нам каску якую, як 
давній живіли». А мні де мама там росказувала дещо, 
я  запаметала,  – їм нальгу, нальгу н-н... Вислухали, 
спочили і-і впірод. [«Нальгу» – то неправду розкажу?] 
Ниправду, ниправда... Ото так ми живіли [‘жили’]... 
Ну ще, царство нєбєсноє, Скєвіч був прєдсєдатєльом, 
бувало склоницця, поговорит. А  типер... Откритку 
пришле пуд восьмого марта. А  типер на нас... і вро-
ді би ми вітірани труда, мужикі вітірани войни – нам 
ниякиї благодарності ним, ниякиї. Нихто нас не згане 
[‘згадає’]. [Ви пам’ятаєте село, де родилися?] Приїха-
ли ми... Мої родниї [‘батьки’] були в бєженстві с че-
тирнацатого года в Росії, були в Чєлябінску... далеко 
В  Чєлябінску були мої родниї, о. Ну, восємнацатом 
году вернулися, а я вже родилася тут вже, в двацить 
п’ятого... начало двацить п’ятого года вже тут, на ста-
рий дірєвні, от. Систра була старша мене, була с вось-
мого года, менша ще була – вмерла в Росії, в Чєлябін-
ску, систра, а я тулько одна остала. От такоє наше жи-
тьє було. [А старе село вам сниться?] Сницця... Знаєте, 
допіро [‘тепер’] вроді би... мене внук в... полковнік по 
границі, то я всьо казала: «Саша! Завези мене перед 
смертю зобачити родіну». Над Бугом живіли. Якая то 
була красота! Якая то нам була жизь! Бало, знаєте, мо-
лодосьть була. Тато навчив жяти. Пуйдимо в жьниво 
(в юлі місяци жниво), сонце пичє, поставлять мене на-
пєрот, шоб мні... а бо назат постав’ят, то мні лєнь буде, 
знаєте, а як напєрот – постаті я їм даю тоді вже. [Тоді 
ще й підганяти будуть...] Да. І жнемо, жнемо ми... 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2] Ой! Переживіли. А пє-
рєсєлєніє! Ето тре було переселитися... Нас пересели-
ли в сороковом году пуд Верховичі. [То не на це міс-
це?] Нє! Нє, пуд Верховичи. В сороковом переселили, 
е, село Бєрозувка. Може, чули? Знаєте? Там ми пере-
їхали туди, бо то вже бульш землі було в нас, то вже 
щиталися, знаєте, кулакі, то вже тата преселили туди, 
а нєкоторих сюди переселили. Не сюди, а в Новосьол-
ки тако по туй дорози, де допіро [‘тепер’] Бай живе. 
Може, з... не знаєте? Сюди-о, де на Воч... на Войчин 
дорога. А ми поселилися там. Ну, добре... Пришов ні-
мець, совєтув одогнав. Пришов німець, нас уже люде 
с теї землі: «Їтьте на свою родіну! Шо вите на нашуй 
землі?» Німець каже: «Паєхалі». Давай ламати знов бу-
динкі, перевозити назад. А ми ш там за лісом, над Бу-
гом, жили. Перевезли ми, добре. Потом, знаїте, давай... 
давай німець отступати, савєти давай гнати німця. Ну 
й зробили там границю, нас уже сюди отселили. Давай 
ми знов тоє всьо ламати! То тре було кажду кірпічіну 
перевести. Кулько мні було літ? Двацить п’ятого года, 
а в сороковом году пересіляли як на Сушкі. Запрагут 
мні кобилу в вус [‘віз’], положат дилюв [‘колод’] чи по-
лапа [‘дошки зі стелі’], там полапини теї: «І так, дети-
но, їть в Високє і...» [І ви самі?] Сама! Сама. «Так, шоп 
ти вернулася за день – туди і назад». Добре, ага, в Ви-
соку, оде в Городникі в’їжджаїмо. Ще, знаєте, появили-
ся тиї трахтори, дізєлі тиї. Як затаращав той дізєль, як 
мні тая кобила була не заковзьняная [‘загнуздана’], як 
вона мні згурка в Городнік туди, де на Високє, як вона 
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мні пудорвала, то вона мене роскінула мні всі тиї дилі 
і по... полапина ціла хура була. Чуть... там такоє озеро 
було направо, думаю: всьо. Но я її стримала, стрима-
ла! Розвернулася, позбирала ту... тоє всьо, уложила на 
вуз, завезла, скінула, приїхала на вечор додому. Вспіла. 
О, отакая була жизь... Ето жизь була вам... Наша жизь, 
моїх родних вопше... О, тих родних, которе, е, стари-
ши – Чєлябинск переселили, де кого куда, о. А наша 
знов, бачте як: то туди, то сюди, і переселяют отако, о. 
Ото була жизь нам?! Вся молодосьть пройшла отако – 
пфу, і всьо. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [2] Ше так було, що мні во-
рошка ворожила. А в нашум силі, то даже з меї – не 
родини, а сусіди – Марця мені всьо ворожила, що та-
кій-такій буде, такого й такого волоса мужик, но ти з 
їм довго живіти не будеш. Тако... [Сусід: То шо – вга-
дала?] Вгадала. Буде в тебе другий, ага. Добре. Такого-
такого тоже волоса, такій, значит, бльондин... Мні го-
ворила всьо времнє, о. І як фронт той був, як забрали 
чоловіку [‘чоловіків’] на фронт уже, то я, е, ворожила 
в єї, то вона мні казала, шо вернецця, но ти з їм живі-
ти не будеш – буде в тебе другій. Вона правду сказала. 
Такоє життє наше було. О!

с. Ворле (Орля)
Записали Г. Аркушин і В. Місіюк 4 серпня 2011 р. у с. Ворле 
Кам’янецького р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Сігінчук (Сахарук) Ганни Яківни, 1912 р. н. 
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 54–59]

СІМ’Я То я була вже спора [‘здатна до праці’]. То там в 
одного, е, дяді... діда забили, одьон син був в його  – 
забили на войні чи як, я  не відаю. А  їх двоє живіло 
[‘жило’] в Сивках, то я в їх там годовалася [‘вирос-
тала’], то я й робила. Колодяза не було – з Буга воду 
носила, стірала і хліб їла, бо бєднось була. А вже як ви-
росла, вони хотіли мене взяти до себе за дочку. А муй 
батько з матер’ю мене не дали: «О-о-о, – кажут, – така 
хороша і хітра [‘розумна’]. О-о-о, не дамо». А  вони 
плакали, просили мене, шо: «Дайте нам за дочку, ми 
землю перепишем, хату». А муй батько мене не дав з 
матирою. И  нас годувалося, нас п’ятеро годовалося, 
ось як. Одна ше була сестра, пушла купатися до Буга й 
втопилася, и витягли, і вже ни... ни виратували – по-
ховали, от як. Робити робила, але спокойно живіли. 
Всьо руками: пряли, ткали. Всьо руками. А типер... ти-
пер всьо готове, всьо готове. Типер ни роблять, мало. 
Як типер і в колхозі ни роблять. Бувало бураки по-
лоли. Ой Боже муй, Боже... А  типер бураки посіют і 
чимсь покроплять, і бураки го якиї! О-о, типер живут, 
добре живут, але сєравно кажут, шо кєпсько, кажут 
кєпсько – мало платять, а всьо дорого, всьо поднимав. 
Машини покупляли. А шо тиї машини? А бензін, со-
лярка вгору, вгору, вгору... Всьо гроши давай. З Бресь-
тя приїхати сюди  – машина бере сорок тих... літер, 
сорок, е-е, тисяч... машина бере бензін  – не можуть. 
А як був танчий [‘дешевший’], два дні – і в мене внук 
тутака, два дні – й внук тутака. А типер нє-е-е, типер 
дорого вальми [‘дуже’], типер ту тяшко. Типер на всьо 
машини, а всьо вгору йде всьо.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Староє сило  – топіро там 
одни корчи, ни влісти, о. Оде [‘тут’] вже заросло, а та-ам!   
Ой! И  там же полоса, там загорожане, там Польща 

туди, а  ми тут, ось як. Там границя... там границя... 
Віте були? [Були, були.] Ну, от криниці просто заста-
ва, там погранічнікі, там начальство, всьо там... всьо 
там... І топіро [‘тепер’] там їдут, воду берут, усьо. А там 
од води вже староє село, але воно заросльоне. Мине в 
машини Сірожа возив, муй внук – то вже, мусить, літ 
два, як возив показувати – то ни пузнати, ни пузнати 
там ниц, ось як, ни пузнати... Ой Боже... [Чого поки-
нули село, розкажіть.] О, жеб я чула, жеб я бачила... 
[Чого люди покинули село?] А хто покинув! Вислали! 
О-о-о! [А чого?] То ми... як я, то штири... штири рази... 
хату до Мелник пуд річку перший раз туди пересели-
ли. Там савєта прогнали – пришов німець. Пришов ні-
мець, и ми за хати знову туди, в староє село. Заїхали в 
староє село, поживіли [‘пожили’] – война. Німця ви-
гнали, Москва погнала, и знов нас пирисиляли осьде-
во [‘сюди’]. Вже ми другий рас. Штири рази розбирали 
хату, як я штири рази розбирала, два рази ставила, оть 
як. Бо перебралися з Мелник до села, до Вурлього. Як 
була вуйна, німець думав возьме Москву, а там як дала 
Москва, і  побрала всіх на войну, побили, и  вже Мо-
сква стала на сьой день. І нас отселили, бо там грани-
ця, полоса, нас вже ближей, вже до Малник нє, а вже 
в сяє мисце. То була хата коло хати була оде, а топіро 
шо бачите – як заросло: оде бур’ян-бур’ян... [У вас так 
багато квіток біля хати. А хто їх доглядає?] А то мене 
внук, внук – мо... мого сина син, внук. И в його д... до-
чка, в його жунка, в його син. Дочка грамотна: одьон 
инстітуть кончила, а  топіро другий поступила вже 
платно, е, в Вітібску. Дочка учицця, але робит то в Бе-
ресьтя, а заочнє учицця. Вже топіро через... через два 
института. Вже два еґзамени здала, ше поїде в третій 
здавати платно. Платит гроши й учицця. Живут до-
бре, и  вони приїжают, мене оде одвідуют, оть як. То 
хароший син, то й внук хароший.

с. Кащенники (Кашчэнікі)
Записав Г. Аркушин 4 серпня 2011 р. у с. Кащенники 

Кам’янецького р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Демчук Ніни Андріївни  

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 94–101]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [Що вас малою заставляли робити вдома?] 
Шо робити? Ну, шо ж – по хазяйстві робити, ну, всьо 
такого помагалі. Помагала я і мій брат, и по хазяйству 
для батька, матера. [Корови пасли?] Канєшно, пасла. 
[А де у вас ліс?] Був отам... тамво, о, ліс. І билі по лісу 
паслі по лісу... по полю, по лісу. [А блудили в лісі?] Я не 
помню про ето такоє дєло. Ну, ну, буває ж у лісі заблу-
диш... [Гриби росли в лісі?] Рослі. [Які збирали?] Ну, 
якії попадалі: лісічькі, маслята, рижикі, ну, такі-о всі... 
[А як мухомори попадали?] Нє, нє. [Опеньки росли?] 
Рослі, рослі, но я мало брала опенькі, бо я сначала не 
знала, якії вони є. Ну, потом вже... вже, е, сказалі, якії 
вони, показалі, то я їх вобше брала.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Чи збиралися ко-
лись дівчата на вечорниці? Казали «вечорниці» чи 
«вечоркі»?] Да, вечоркі. Канєшно, ходилі тогда... тогда 
збираліся і ходилі на вечоркі. Танци, на музик ходи-
лі – то теперичка вже нету такого-го. [Дівчата співа-
ли?] Спивалі, канєчно, спивалі всьо врємя. Тепер то 
нема молоди, а тогда було...

КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН 
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СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи розказували, що були 
такі жінки, які вміли одобрати молоко в корови?] Од-
обрати? Ето шо? Чародєйкі? Не росказувалі про та-
коє дєло. Отак ізглазити, то були, отакоє дєло було, 
бульо... Случаї булі. Ну, шо однимати молоко, то... 
[А  хто вміє зглазити?] Зглазити? Ви знаєте, шо того 
не можеш знати. Просто ето такії бивают... чєлавєк, 
такая в його кров, навєрно, врєдная. Ну, я не могу до-
казати. [Він завидує так чи що?] Да, да. І потим вже 
поврєдіт, о. Зависьть, ето от зависті. От корова, при-
мєрно, хороша, вона молочная. Ето зависьть і може 
повредити. Буває... такії случаї, ну. [Ви в сни вірите?] 
Да. Я всьо время в мене так сни тиї сняцця. Я просто 
сама, одгадую їх сама собі. [Як покойна мати сниться, 
то добре чи ні?] Нє, нє очєнь, нє-нє. Шє як батько, то 
лучче троху, но як мати – ето болєзь, я вже спрахти-
кувалась. [Ну, а мати ж повинна бути добріша?] Да-
да-да! Добріша, канєшно. І ти і хочиш і довольни, шо 
ти побачив, даже во сьнє, но повредіт ето. Я не знаю, 
мні рас приснилося, шо мати пришла, і в чорному та-
кому всьо, до... додому пришла. То я заболіла сразу, 
заболіла в той же: от снилася, а вдень я захворіла. Ну 
шо ш, я не знаю, почєму то... [А як сниться мрець?] 
Шо то буде? Інтрига такая, недобре. Нє, як сницця, 
то і нєкотори говорят, шо на погоду, погода ізмєнє-
ніє. А алє болшинство – ето такая, е, сницця м... м... 
мертвець, то минтрига [‘тривога, сум’яття’] яка, рос-
тройство якоє...

СІМ’Я Знаєте, я не могу ходити, я на ноги больная. Ну, 
як же я могу? А в мене ш машини немає, і нікого нема. 
Я такая одінока, знаєте, нема ни ротствєніков ніяких 
онде, ни... ни... [А як зиму зимуєте?] Зиму я страдаю, 
мучуся... Ох, мамо мої, як я мучуся тую зиму, алє ш... 
Ну, шо ти зробиш? Мусиш. [А дрова?] Дров нємношко 
такоє єсьть. [І  мерзнете?] Мерзну, я  вже так мерзну, 
шо я, е-е, буюсь просто дожидати. Алє не знаю тепер, 
шо робити, чи йти вже на социальну койку. Социаль-
ную... мене... ето... Знаєте социальну койку? О, там 
принімают у Високе. Там мало – тилько шест мєстов, 
трудно попасти туда, о. Ну, канєшно, мніго тепер такіх 
одінокіх... [А молоді трохи є в селі?] Е-е, молодьожи? 
Нема ни одного, ни... Ну, так, примєрно, такії-о вже, 
е, вже пожилиї всьо. Одінокії єсьть тутика по... єсьть 
у хатах, то в їх дити є, їх на зиму забирают, тико на 
літо приїжжают сюда, як на дачу. Ну, а я не маю детей. 
[І город не садите?] Не сажу, бо оде ничо не... не родит. 
Гляньте, о дерво кругом, і... і одне... ети кориннє пуска-
ют. А я вже копати не могу, шо до того мене нема кому 
помохчи ничо – так вже я й не садила ничо.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [У  вас говорять 
«стил» чи «стул»?] Стул. [На коня як кажуть?] «Кунь», 
е, не «конь». По-руску то «конь», алє... Нє, по-руску 
то «лошадь», а по-нашому «кунь». А на носа? «Нус». 
[«Ходили» чи «ходилі»?] Ну, обм’якшают, бо україн-
ци, то вони, е, троху твердій. Ну, і в нас онде в нєкото-
рих дєрєвень, то тоже так само говорат, ну, а в нашум 
селі, то... [Ви так говорите, як і ваші батько й мати го-
ворили?] Так. [А по-якому ви говорите?] По-якому?.. 
В  нас нация то бєлоруская, но ми по-белорускому 
язикє... ми не говоримо. [«Хадзіць», «рабіць»...] Нє! 
Ми так не говоримо. [То по-якому ж?] Ну, ето тро-
ху українски знаходит, больше розговор українский. 
Ну, алє тоже не... не совсьом, правда. Ну, в нас обль... 
 обмякшают.   

КОБРИНСЬКИЙ РАЙОН 
(Кобрынскі раён)

с. Дивин (Дзівін)
Записала Т. Назарова 1968 року в с. Дивин 

Кобринського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Свидонович М. М., 1902 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 546–548; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Йде молодець до дівки і каже: «Мамо, я буду 
жинитися». А мати каже: «Сину, жинися». – «Ну, йде-
мо, мамо в свати...» Йдуть у свати, сватають дівку. Ді-
вка соглашаїця, йде. Вбираїця молодий, убуває посто-
ли, біли онучі, волосяниї волоки, іде до дівки в свати. 
А  дівка каже: «Пийду...» А  мати каже: «Ану хочеш, 
дочко, йти  – йди...» П’ють горілку. Приходить мати, 
батько... батько хрищоний і роджьоний і мати... п’ють 
горілку. Запивають дівку  – і йде ж дівка замуж. От 
випили горілку, кирис [‘через’] кілько... ниділь дві... 
роблять висіллє. Роблять висіллє, приїждяє молодець 
і вбираїця, кладе [‘надягає’] латуху [‘верхній одяг’], 
пудпаризуїця крайкою, їде до молодеї. Молодая дає 
йому пристеня, дає хустку – і йде молодий. Пришива-
ють квітку до шапки. Йде за стил. Йде молодуха за їм. 
Сядають за стил. Посидєть за столом. Принесе хустку 
молодая, за пояс заткне. Забираюця, їдуть у церкву... 
Молодиї забираюця, їдуть додому. Приїждяють до 
молодухи, у молодухи засядають за стил, вичерають. 
Всьо. Повичерають, виходять. Гуляють. Потанцюють, 
пограють. Відемо вже, як наше старосвітське висіллє 
було. Так і робилося. От погуляють вони  – молодий 
їде додому, а молодая остаєця дома, в своїй хати. При-
їждяє на другий день з свахами, привозять курувая, 
скупляють брата. Скупили брата, дали там скілько 
там... два рублі, рубель  – хто їх знає, скілько дадуть 
уже... І тоді молодий вилазить, молодуха сядає, дівка. 
І тоді вже вони сядають обідають. Обідають... Пообі-
дають, а тоді виходять, танцюють. Тоді вп’ять ідуть за 
стил. Вечьором сядають уже пирипивають. Кладуть 
гроши. Там хто спудницю, хто пулутнєника, хто літ-
ника, а хто й латуху, а хто кусок полотна. І такий пи-
рипий у нас був колися. А типер то вже по-другому... 
Як курувай пикли? Привозять свати... Я вже забула... 
Курувай привозять, чорний хліб  – буханку, так, ну, 
може, пувпуда буханка. Крають хліб, ріжуть сира. 
Виходять на улицю, дають курувая запорізьцям, сир, 
хліб, горілку. Пувгощають, запорізци розийдуця. Ку-
рувая роздадуть. Приходить та мати хрищьона в хату, 
гуляють. І все. Гуляють до вечьора вже вп’ять... Шо ка-
зати... Тоді пирипивають, забирають молодуху, їдуть 
до молодого, а в молодого гуляють. І молодого пири-
пивають. И так уже там висіллє начинаїця в молодого. 
А вже там нема ничого в дівки. І все. Я там не знаю 
бильш, шо казати.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. Була в нас терниця. Сушили ми льон на пичі. 
Били прачем. Поб’ємо той льон і йдемо в терницю, 
руками тремо-тремо-тремо... Посля трипечкою тре-
плимо, такая була лопатка в нас ізробляна для старих 
людей – и ми так трипали. Упосля на щутки ‘бдирали, 
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потом прєли його хорошейко і ткали, снували. Було 
полотно. А с того полотна шили нагавици [‘штани’], 
шили сорочку, шили спудницю, всьо такоє. Даже й 
хустку завивали, як вибилимо біло... Як ткали? Було 
бердо. Накидали в нит. А в бердо всували, були набил-
ки такиї спеціални зробляни, шо вже ми ткали. І ви-
ходило в нас полотно. І  тоє полотно билили і шили 
сорочки... Харчування. А  в ліси в нас біле гриби, 
є масляки, є зилинички [‘рядовка зелена’], є пуддуб-
ники, є сируїжки. Разни, разни гриби є, бо виликий ліс 
і мніго є. Ягоди хороши є, малини є, медведини [‘ожи-
на’] є, брушніка є. Так шо всьо в нас у ліси є. Шо хоч, 
тоє в нас у ліси найдеш. Шо подобаїця, тоє є. А в садах 
яблока. Єблика хороши ростуть, грушки хороши рос-
туть. Падають єблика хороши, ми сушимо їх, варимо 
такоє, чай такий варимо з єблик, із ягуд. Всьо в нас є... 
Шо варили? Капусту варили, бульбу, бульон, кашу, 
кутю, биб – всьо такоє в нас було колися. Тепер то вже, 
канєчно, другоє. А в нас такоє по-старосвітськи всьо. 
Биб, бульба, бульон, капуста. А як заб’ють кабана, то 
роблять кишку, наливають, роблять такую кашанку 
[‘кров’янку’] – то то кашанка одвіку називалася. А с 
кавдуна [‘нутрощів’] роблять... вичистять салтисона, 
салтисона хорошого, напихають мясом хорошим та-
ким, там нирки, то м’ясо, то сало сдобниньке, то на-
пихають сальцисона... А с кишок тонких... миють ха-
рашо, чистять, то знов робимо ковбаси, хароши ков-
баси такиї, сдобне. У  нас так роблять. Я  не знаю, як 
де... А стьогна в нас такиї називаюця стегна, шо ‘дру-
бують уд кабана, то вісять у нас на чірдаку и сохнуть. 
Вони в нас хароши, копчони. Вони закоптєця харашо 
за літо. Такоє м’ясо свіже, копчоне, воно вкусне, очінь 
укусне... А хліб пикли... діжка вилика, рощинимо два 
пуди, насиплимо муки, рощинимо... вин кисне цілу 
ніч. А потом биремо сиплемо муку, чірнушку [‘кмин’] 
туди, місимо хліб. Саджєїмо буханку здорову такую, 
шо ни пудоймим – може, десять кілограм є... Був хо-
роший хліб, смачний. Ми колись так пикли хліб, шо 
пувпуда ‘дна буханка важила.

Записала Л. Пономар у серпні 1992 р. у с. Дивин 
Кобринського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Корнійчук Ганни Степанівни,  
Корнійчук Марії Степанівни, 1927 р. н.,  

та Баліцької Ніни Сильвестрівни, 1940 р. н.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. Єслі беруть кого за куму, за кресну матира, 
то вона дулжна принести пударок. Ну, напримєр, як 
ранше-ранше в старинушку приносили плата. Путом 
стали вже плати... вже путом вийшли з моди, ста-
ли приносити пударки хто якого... ну там: і матєр’ял 
на платтє, покривало. Ну і гроши. Ну, гроши, ну ето 
на кашу вже. Путом як уже пуп’ють, пуїдєть, пуд ко-
нець кашу поставлять. А зразу, як тико приходить – 
то і пільонки, роспашонки. Ну якії ж були пельонки? 
Хорошу стараїться, Ну, канєшно, там вже пару штук 
хороших дадуть. Крайкую пувивали. Ето «повивач» 
називали. І  крайку принесе, як має, хрищена мати 
принесе пільонкі й крайку, і пудв’є. Такі-то пільонки 
само собою... А пударок, напримєр, колись-то плата, 
а путом уже як плати... я ж кажу, як плати вийшли з 
моди, то вже стали, ну, хто  – матєр’ял. [Після церк-
ви сідали за стіл?] Да уже й за стіл, да й уже й гуля-
ли. А кашу путом, уже пуд конець. Уже розходяться, 

кончеють пити-їсти – уже кашу, пшонну кашу. Узвару 
із молоком наварять, аж нарозсипалася. Всі їли, і  на 
стил... Пока каши взяти, то треба гроши пуложити на 
кашу Так і казали: «Гроши на кашу». Вроді купити тую 
кашу. І посля каши вже всьо. Посля каши – нема ліп-
шої паши. Весільна обрядовість. [Які пісні співали на 
весіллі?] Я зара буду казати. А то тоді вже спевати тре-
ба, єк єму треба їхати по свати. По свати. То в нас їде 
по свати, бере свою родню і іде до молодеї:

Та чого, Петічка, думаєш-гадаєш,
Та чого, Пєтічка, думаєш-гадаєш,
Пораду дома ти не дбаєш. 
Без тебе вдома порєдку немає. 

А він каже: 
Я молоденьок до дому роденьок. 
А мене перстинько довго частує, 
Довго частує, 
Й свою дитину навік дарує.

Ето коротенька така пісня. Ну то ж я вміла і мнего 
вміла, та позабувала. Вже він іде, єк ото є, перед поро-
гом спевають. Він іде вже до батька, до матера, то його 
батько й матер стрічають. О. А  він уже набирає тут 
своїх, своїх, знацця, родину і йде обратно вже до діти, 
і тоді вже там погуляють, і тогда забирає вже додому. 
[Чи садили молоду на діжку?] Ето на діжці, на столі, як 
забираються до шлюбу. Розпускать її будуть – коси за-
плечени, чи єсть і розплітають, і тогда вже... [Як моло-
дих благословляють до вінчання?] Вінчать виряжають 
отак: кладуть булку, хліба на стил, обходять кругом 
стола, бере дружко молодую і... Брат іде, і  обходять 
кругом стола. Мати з батьком сидить в конці стола, 
вона з їм, і  целуються. Целує булку, хреститься, по-
том целує родітєлєй. Так ото провожають. [Як потім 
зустрічають молодих?] Знов батьки виходять з хлібом, 
соллю, на ручникові нисуть хліб на тарєлкє, і на по-
дносє несуть. Ну, тепер-то шампанське, кода-то – вод-
ку, і тоже з льодом, і сідають за стил. [Що дарували мо-
лодим? Як у вас називали цей звичай?] «Перепивали». 
Колись даровали й скотину, всьо даровали, хто чим... 
Нєкотриє ше й зємлю, каже, й зємльою перепивають, 
там тобі яку десятинку, і полотном, і льном – такими 
косами сплєтьоного льна. [Молоді їхали на конях?] 
Кони вбрани, такі звоночки цепляли, вельми хороше 
їхали на конях. [Як зустрічала їх свекруха?] Встречає, 
кожух вивертає, і  з тим кожухом іде вона, встречає 
молодих і заводить, сажає їх. Посидить троху, так 
вип’ють, і вже тоді йде свекруха, знимає з її ото вельо-
на. Знимали ту намітку, зав’єзували її хусточку, яку 
там найхоріщу вибрали нивістки свої. Пропадають 
вже наради такі послє свадібни. Ето висільна пісня: 

Вийшла дівонька на загумині, 
Вийшла дівонька на загуминь.
Глянула по полю: 
Да ни батька й мого... 
Глянула по полю – не рідного.
Ой, поле, поле, да не мого батька, 
Ой поле, поле, да не рідного.
Ой жни, нивісто, не огинайся, 
На моїх диточок не сподивайся.
У муїх диточок єсть батько й мати, 
Єсть батько й мати, будуть пуджинати.

Ето вона вже пушла до молодого, ето в молодого спе-
вають. Поминально-поховальна обрядовість. [Чи 

КОБРИНСЬКИЙ  РАЙОН 
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ховали у весільних сорочках?] Сохранєють. Ну рідко 
їх хто сохранив, в  которой вінчалися. Кладуть. Мой 
як батько вмер, і  сохранили тую сорочку, в  которой 
вінчалися, в ній були, то ше вложили тую свічечку, шо 
вінчалися. Зберегла.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як називали журавлів, які по-
верталися навесні?] Треба казати «виселики», то бу-
диш виселитися. То як бусня бачиш, як перший раз 
прилітає... Як малими були,то... Як стариє – не пере-
ворачиваються, бо не може. Така баба перекинеться, 
а тоді не встане... Качєлись так... [Чи пекли якісь кор-
жики?] То пекли на Благовіщенє, ґальопу такую вже 
пекли. Ну просто такії... така бонда і пальци, коб було, 
ну, з  тіста роблять, бонда  – пиріжок такий. Виходи-
ли і казали: «Бусень..» «Бузь-гальопа, чорная ж.... На 
тобі гальопу, дай мені жита копу». [Як виганяли ко-
рову вперше на пашу?] Вербою свяченою. [Що брав із 
собою пастух?] Паску свячену, хрещика брав. [Якого 
хрещика?] Перед Паскою сім неділь Пуста. Три неділи 
Пуста пруйде, а четверта називалась «Середохросна» – 
потому шо посередіни Пуста. І на тий... того тижня, на 
тий неділи пикли хліб. Із хліба брали, робили крижи-
ка такого. Скачеють. І ще дна скачеють, і так на пере-
крест положать. Називався не «крижик», а «хрещик». 
І вже як пастух жене пасти перший раз, бере хрещика 
з собою. [Чи святкували в селі Купала?] А чом? Свят-
кують. На озеро їздили. Кулись, кулись святкували. 
Ну, празнували, не робили. Гуляли. Спевали. Збира-
лися мулодьож, спевали, а допіру вже почали... [Як у 
вас починали жати?] У нас жали так. Як ідуть уже на 
ниву, у біле всьо вбираються, сорочка вимотана – ето 
вишита, ілі наткана. Ну і хусточка коб білейка була, 
і  завойко було білейке, червоне трошки такі, кругом 
ноги вже... Завої, шоб ноги не кололися. Тико в білому. 
Жнець вельми хороший, як на ниве у біло вбраний. 
Такій звичай. Жали в сорочках, ну в таких сорочках, 
коб абізатєльно була вишивка. [До Г.  С.  Корнійчук 
(народилась у с. Окдемир): У вашому селі теж був зви-
чай зажинати в білому?] В білому, всі йшли в білому. 
Мужики в сорочках, баби тоже таки біли кофточки, 
«каптанчики» звали, каптанчики, і споднички такі бі-
линькі, ну всі... І ти хусточки єк називали ми тонинь-
кі, «батістови», – ну, хороше вбиралися. [На полі вінок 
лишали?] Да. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Собирались на ве-
чорници. У кого хата трошки більша, вже йдуть про-
сять: «Пустіте нас на музику». Так казали: «На музику». 
Ну єслі хазяїн, хазяйка розрішить, значить там і музи-
ку роблять у хаті. Клуба ж не було. Ну, як на вичорки 
розходилися, собиралися вже вечорки, ну, прядуть, – 
хата в нас велика, – то кажний вечор грали, а ні – пуд 
хатою прамо грали, спивали. Грали польки. Які були 
колись танці! «Полька», «Вальс», «Краков’як», «Стра-
даніє», «Коробочка»... [Ваші батьки теж танцювали 
такі танці?] Такіє. Скрипка була. У нас онде старий ще 
отакий грав на скрипці. І бубон був. Скрипка як за-
грає, то як язиком вигаварує. Просто, кажеться, вона 
словами каже. [Чи пряли на вечорницях?] Пряли. О-о! 
Вичорници... У  нас був такий... така лампа, круглий 
книт був. То велика хата, я  ж кажу, вона згоріла,  – 
то нигде ни було лямпи такиє... У нас такий круглий 
книт, то всі посєдают кругом, кажний вечор, кажний 
вечор. [На чому пряли?] На коворотку. На гребеня 
уже тоді ніхто не пряв. Ну та ранше. Ви б пришли, як 

ми ше кросна ткали (ми цілу зиму ткали). Зараз ми 
всьо покажемо, шо ми за зиму наткали. Ми наткали 
в церкву, бо откриватиметься церква, ми хочемо по-
дарити. Цілу зиму в сий хаті ткали!

с. Петьки (Пецькі)
Записав Г. Аркушин 30 червня 2001 р. у с. Петьки 

Кобринського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Талан Ольги Яківни, 1915 р. н.  

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  
Луцьк, 2012. С. 355–363]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ От я вам роскажу свою біо-
графію. Приїхала з Росії, мині було вже тогді, як ви-
їжджали в Росії, то мене охрестили і повезли. [То ви 
тут хрещені?] Тут, і щє тут метрики були, потому і год 
мій звєстни. А сестра моя вмерла вже в январі, то в її 
не було метрикув, то так юй комісія признала, и всьо. 
То юй було десь без десять днєй сто літ. Отака була... 
І  от приїхали ми з Росії. Мені було вже шисть літ в 
Росії, е. [А пам’ятаєте, де в Росії були?] Я не паматаю, 
но я чую по росказу мами, шо то в Вороніжи була. Е-е, 
щас забуваю сказати, от... [Внучка підказує: Орен-
бурзька область.] Приїхали сюди. Батька там вмер 
в Росії наш, дід умер в Росії, і мама сама нас четверо 
привезла сюда. Хата згорила, никого... ничого ни було. 
Мама нас четвиро привезла, і  не було вже де жити. 
Так вона... Ми жили, знаєте, там... Хто ранше приїхав 
з мужиками, то той вже сіна наробив і стожечку на-
клав, то корови вже понаживали. А ми нияк не могли 
сісти на... на поїзд. Мама сама, і ми малєнькі всі. І так 
то отстане от поєзда, то нияк не сяде, то знов ночуєм 
на станції тако. Ми приїхали, то ми ночували, знаєте, 
пот стошком у людей, в сусідив. Як погода, ми ночу-
єм, спимо, як стане дощь, тягнем малиї хто... хто шо-
небуть возьме і сунем. І намочить нас, і вєщі, і всьо. 
Куди? Под хату йдем – в хату нихто не пускає. То знов 
йдемо, як роспогодицця, под стожок. Потом знайшли-
ся якийсь такиї сусіди, шо пустили на квартіру. По-
були на квартірі всі. Мама старшого сина, е, которого 
забили на войні, на етой войну, оддала в Новосьолки 
кони пасти. І систру, шоб тоже, е, на три года старша 
мене була, за няньку в Новосьолки оддали. Я малєнь-
ка і пасти не могу, і... і за няньку не годжуся. Мама йде 
на роботу, мене кидає, я плачу: чом вона не бере мене. 
И, знаєте, пошла вона до... ето по-польську називався 
вуйт... пошла до вуйта, стала просити, шоб в такім по-
ложені – ни хати, ничого, й дітей нема де діти, о. Той 
вуйт написав на двоє дітей, на сестру й на мене (на три 
года вона старша мене) і написали мене на те... в при-
ют оддати. Куди? В  Кобринь... А  тут топіричка вона 
пєрва школа, отам красниє дома єсть – ето наши дома, 
де ми були в тих красних домах. І посля войни якось 
тяжола така пора була і... і були і ни... і ничистота всьо. 
Напала трахома на нас. [Що це таке?] Ето, мусить, по-
теперишн... ну... на глаза стали боліти, о. І... і сєтого 
дєтского дома, с пріюта, двінацить нас, дєвочєк, завез-
ли нас аж под нємєцку границю. Сєрен, такий город 
там був. Ето польсько-американськи комітєт помоци 
детям єґлічни, бо то називалася ґліса, о. Там була три 
года, пока вилічила очи. Да, довго. Хороше там лічили, 
хороше кормили. Такий був приют – Америка опіку-
валася їм. І-і завше под Новий год такиє больши-и-иє 
ящики подарков нам туди, кукли – ну, так, як дітям, о. 
І вже три года я побула там, вже мені було двінацить 
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літ. [А хотілося додому?] Хотілося, ага. І, знаєте, вжє 
мама мені пише туда, в етот Серен, шо я хату будую, 
а сама старша дочька пошла до жидив служити (вона 
найстарша була). І шо получить гроші, і мама возьме 
тиї гроши і їде на базар купляє дерево на хату. [То ця 
хата?] А нє! Там вона в дірєвні хата тая, о. і ми стали 
бодовати. Вже мені пише: «Я  хату,  – каже,  – будова-
ла, жьду, шоп ти приїхала вже». Скучає за мною. Ну, 
стали вже етого... отправляти мене сюди. И видно то, 
шо було сопщено начяльством польським тим, шо 
вже я їду. Поїзд був. Ето посадили мене до Варшави 
я їхала з ди... з дитьми, од Варшави вже їхала сюди 
сама одна. І сижу так поглядаю й боюся вже – дитьо. 
Думаю, шо так на мене всі поглядають. А вони пере-
говорили з етім... с проводніком, шо я їду з дєцкого 
дома в Кобринь. Приїжджаю в Кобринь: стоїть подво-
да с коньом, во всьо... седить баба... Нє, стояла вона в 
воротях, баба. І ми злазимо с цим звощиком (приїха-
ли, правда) на станції... Злазим з етого звощика, той 
начальник каже: «От і мамуся,  – каже,  – стої ваша». 
Я не познала її – шисть літ без мами була, не позна-
ла. І вже мама до мене кинулась, давай цилувати, пла-
кати... І так... такоє життьо було. [І увесь час уже тут 
жили?] Да, в  тий хати жила, там, де мама будовала. 
Сюди замуш пришла, в ету хату. [Коли замуж виходи-
ли?] В двацить, е, второго фєвраля в трицить п’ятом, 
кажицця, году. Було мені дев’ятнацить літ, як вишла 
замуш. Як приїхала с приюта, мий як зобачив мене – 
ну, всьо, никуда! Никуда. Ходили-ходили, потом ста-
ли ете... і говорить: «Давай будем женитись». І  він с 
такого года, й я. Він народився в дорозі, а я родилася 
дома, мене малєньку в два днь... в дві неділи повезли в 
Росію, о. І там виросла до шісті літ, отак.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ете казали: «Кинь черевика, 
і  куди носком ляже, туди замуш підеш». Я  вийшла і 
взяла кинула сво черевика, але зогнулася, а той чере-
вик мене в голову. Всі як засміюцця всі... І сюди носком. 
Кажу: от сюди... [...] Ну, другиї ете... е... Три чи штири 
(кулько там дивчат) кажда голку з ниткію і вбивають 
в потолок, в бальку там. І коб етє були конці всі рів-
ні, одінакови, і  тоді знимають їх і запалюють. Котора 
найпєрот, е, нитка згорить, тая напєрод замуш піде. [...] 
А знов, е, ходять дрова кладуть. Чули? Вносять дрова 
до хати і мірає: вдовець, молодець, вдовець, молодець, 
вдовець, молодець. І хто попаде. Ага, вдовець, значить, 
за вдовця підишь. [...] І на зєркало всяку чепуху робили, 
в зєркало дивились. Тра дивицця-дивицця, вже в очах 
потемніє, і не знає, хто там чи шо. А знов там був один 
такий аматор найшовся, фотокарточку подложить под 
стакан, ете, коб не бачив нихто, і наливає воду, і тая фо-
токарточка там лежить пуд стаканом, і вже кличє: «Іди, 
будеш дивитися свою судьбу». І вона дивицця-дивиц-
ця, глянула в стакан – кавалєр є! Всякі фокуси.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи обливалися на Великдень 
водою?] Ой! Як тоді було! Там в нас за селом рив був 
такий великий, і там води було мниго. Ми вже... Тепер 
то вже не обливаюцця, нє. Тепер би попробуй облій, то 
будуть судити, захворієш. А тоді ловили хлопці дівчят 
і в той рив кідали, а нє, то схватить, зловлять дівчину 
(дівчата хавались, хавались!), зловлять, один тримає 
коло колодяза, другий с колодязи воду ллє. О, як було! 
[А дівчата сердилися?] Нє! Смиялися, да. [А хлопців 
дівчата обливали?] Да! Да! Хто кого, хто як де. До нас 
до хати подийшов один і так стоїть. Я не бачила: видро 

вин поставив коло хати. Окно открите, говорить зо 
мною, говорить тако, потом глянула – шльоп те відро 
мені в хату! А ми знов з сусь... з подругами зайшли в 
одну хату там, обливалися. Вони конечне нас, шоб до-
стати, а ми засунули сіни. І вони стануть откручувати 
там сіни, а ми черес ети і ллємо на їх. Вже в нас води 
вийшло  – нема, всюду лили... Помиї... І  давай помиї 
літи. О, як було.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ніде в мірі так не співали, 
як в нас співали. Як вже вийшло такоє, шоп етот сол-
тус, староста сільський розганяв, миліція приказала, 
коб всі спали до двінациті чясов, коб тішина була. А ми 
тако за руки поберемося хлопці з дівчатьми: шеронґ 
дівчат, шеронґ хлопцюв. І-і всім селом туда і назад, і з 
пєснямі, то, знаєте, тиї політіканти [‘політв’язні’], шо 
були в тюрмі в Кобрині, то, каже, чули наші писні. О! 
Чули! І солтис вийде, вже нас розганяє по... розийде-
мось. Тилько солтис закриє двери і пуйде в хату, ми 
знов збиремось і знов спиваємо. [Які пісні співали?] 
О-ой! Пісень в нас много... мниго... мни-иг! [Подайте 
початок хоч одної.] 

Лугом іду, коня веду.
Розливайся, луже.

Знаєте такую? Ну от. [Як ви називали пісні, які співа-
ли навесні?] Навесні? «Рогулі». [Хоч якоїсь слова про-
кажете?] 

Конця...
Йшла на конці, на конці,
Там стояли молотці, молотці...
Но Іванко найбільш грошей кладе...

Нє... е...
Клали гроші на танці.
Іванко найбільш гроші кладе,
Він Ганночку за рученьку веде.
В її хустка найбілішая,
Вона йому наймилішая.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ото вже тоє... Дитина буде 
врічлива, о, єслі другий рас при... приложицця до 
мами [після відлучення знов ссе груди]. О, то ве... На 
шо гляне, ну, хоч він і не хотітиме, то всьо равно по-
шкодить, о. Врочливий буде, да. І того треба... Нєко-
тори, то він і сам єслі він знає ете, то він і сам каже, 
шо єслі шо послє мене шо зробицця, то прийдіте мні 
скажіте, о. Ете вроки. Ете чоловік завидує, о... Красі-
вий – о, багатий – о... [А як скинути вроки?] Ете то я 
не знаю, як скинути.

с. Повіть (Павіцце)
Записав М. Михалевич у серпні 2017 р.  

у с. Повіть (Повіття) Кобринського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Савчука Федора Йосиповича, 1927 р. н. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Я воював за рідну Україну. 
Та й воював за рідну Україну. За рідну Україну я попав 
у смертну камеру. От. Полтора місяця у смертній каме-
рі сидів. Мене судили на розстрєл. От. Потім мене 
оправдали. Послали на каторгу на Воркуту. І робив я в 
шахті. Получав сто грам хліба. Та й сто грам хліба. 
В шахті десять літ проробив. От такая моя жизнь про-
йшла. Воювати воював. Бив і нємців, і бились з руськи-
ми, бой тоже. Перебивалися. Та такая тепер жизнь про-
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йшла. Тепера, хвалити Бога, живу, дев’яносто літ уже. 
В нас же сто тридцять чоловік було! [Із Повіті?] Із По-
віті в Українській повстанчій армії. Я в сотні був, то я в 
сотні був. [Хто був командиром?] Хмара  – продажна 
шкура. По тому в Заприпітті [Заприп’ять] нас окружи-
ли, і там же ж мене і зловили, в тому Заприпітті. Мене 
ранили, в ногу ранили. Ранєного мене і взяли. [Як ви 
стали бандерівцем?] Брат був в Германії, забрали його в 
Германію. Він із сусідом Ячніком приздумали утікати з 
Германії. Льова. Леонтій. Як вони змогли з Германії 
втікти – я не понімаю, удвох? І втекли. Приходять до 
хати... [пізніше про втікачів чутки поширили] он – то 
німці пустили їх, вони шпіони. Того Ячніка, Варйо 
звався, приїхали і на ліжкові забили. Партізани роз-
стріляли. А нам шо робити – у бандеровци. Батько мій 
сюди-туди. Я з братом пішли в ліс. Так скривалися. Іде-
мо в Хабовичі, пішли в Хабовичі, нас беруть. І  всьо. 
Дають вінтовки зразу... [...] Якось ми стояли під Пін-
ськом на такім острові, шо тіко сам пройдеш. А ми, я і 
ще два, поїхали в Хабовичі, одкопали кансерву амери-
канську, бо той... бо значала із самольота спускали і пе-
редавали уночі, самольот прилітав. Ну і тую кансерву 
на санки, отака була дорога погана. І їдемо. Напрамую 
ми їхали, бо ще ж можна було їхать через болота. А ми 
ящіки нагрузили... Вісім ящіков було: тушонка, консер-
ва американська. І  заїжджаємо у ту, у  крайню хату. 
Кажу на тих двох хлопців, парєньков. Кажу, що про-
стіте, я  забіжу у хату, попросю в тітки кусок хліба, 
може. Я заходю, а комната тако скраю хати, і стукаю в 
окно, бо ше спала тітка. Стукаю в окно, а та тітка в окно 
глєнула і тако тапанула і косе – «нізя» потой. А я дога-
дався, що у неє партізани, то єсть фронтовики. Чи пар-
тізани, я не хочу казати, на підлози сплють, а поста не 
було. Я тоді на хлопців: «Вйо!». А тут дорога не вельми 
була, з санками і коні не хочуть бігти. А вони за нами. 
Троє коней у нас було. Я остаюся, повернув я наліво із 
села, із подвірки, і  в ліс. І  в ліс заїхав, і  всьо. А  вони 
удвох поїхали, а за ними пуйшли і вони [руські], а мене 
оставили. Шо робити та шо робити? Але чую, значить-
ся, потоє... вже переїхали вони озеро... озеро, там річка 
проходить. Що робити? Чую стріл. І так, і значить от-
бой. Значиться, вони вдвох і потоє, вобщем, вони ті 
хлопци, покинули... коней покинули. Вони їх не поби-
ли. Ну і всьо. Вони пуйшли, а мені шо робити? Беру я, 
розгружаю у лісі, розгрузив ті ящики, і виїжджею та й 
виїжджею у Хабовичі через ричку вже, отако намочив-
ся. От я перейшов коло того моста на санках, стою 
тако. Шо робити та й шо робити? Під’їжджаю туди, там 
на хутор недалеко, де стояли хлопці потоє, до дєдька 
заїжджею. Каже: «Синок, нема, розбили». Каже, шо 
розбили вас. Самальотом на ето і бомбу кидали, і ко-
ней побили. [Де це було?] Под Пінском. Таке діло, кух-
ню побили, і хлопців побили. Шо робити? Я тоді назад. 
Я коня того взєв, замотав лєйци [‘віжки’] і на дорогу 
вивів – іди собі з Богом куди хоч! А нашо він мені? Вже 
йду, пулємьота я покинув, правда, узяв вінтовку, узяв 
той. Вже хлопци побити, взєв вінтовку і йду. Шо роби-
ти та шо робити? От я приходю сюди, он де боївка, 
я тоді сказав: «Братіхі», вже вони потоє. Ну, я з їми, до 
їх прийшов, і  ми почали збиратися в дорогу. Напря-
мую, через болото. За ноч у Картуз-Бєрєзу зайшли, по 
карті, по компасу знайшли. Брат веде, покойний. (Його 
забили ше в [тисяча дев’ятсот] сорок шостому році). 
От і тоє, шо робити та шо робити. Значить, побув, по-
ходив із їми, у Картуз-Бєрєзу ми прийшли. Е-е-е, а тут 

уже мене связниє шукають. Ну, так, якби командір по-
щітав, шо я – дізєртір [...]. От уже мене направили в со-
тню. Командір шо робить: в’єже мені руки В’єже руки 
вірьовкою і всьо – вже вирок: «Розстріляти!» Але мій 
братіш і той з Канади догадалися, і  вони слідом за 
мною. І підходе до того командіра, шо він мені в’язав 
руки потой і тако автомата під бороду йому. Кого ти 
в’єжеш? Кого ти розстрілювати будеш? Ну, став ізвіня-
тися. Було б уже потоє – розстріляли б. А він оказуєть-
ся прєдатєль – розстріляти його самого треба було. [То 
Хмара був?] Хмара. Його треба було розстрілити. Він 
був зв’язаний з ними, водив нас. [Чи давали вам фор-
му?] У своїй одежі. Нє, не давали. Там, туда під Карпа-
ти, там була одежа, форма та, як має бути. А  онде у 
нас – її не було. [Де ночували?] Де ніч займе. [Самольот 
спеціально скидав тушонку для вас, бандерівців?] 
З Канади спеціально прилітали [...]. Вернули нас назад 
в Хабовичі, і нас уже схапудись тоді, передали сюди, на 
Волинь. І забирають на учєбку. [У Велику Глушу літом 
[тисяча дев’ятсот] сорок третього року]. Ми в Задухов’є 
стоїмо вже, вже учебка пройшла, уже всьо. Стоїмо в 
Задухов’є. Передають мені люди потоє, знакомі люде, 
шо батька ранили. Вісім пуль дістав. Руки побили. Беру 
я коня, беру того пулємьота і сам їду за батьком. На 
річці в землянкі був там на хуторі. А то вже було зи-
мою. Забіраю батька, і тільки я виїжджаю, за мною по-
гоня. Батько не може коня держати, руки побиті попо-
тоє, кожух ізмерзся, бо в кожухові був, кров тоє. Я іду 
коня погоняю, того в живот, погонєю, погонєю, і  шо 
робити? І так, не доїжджая до Ухова, може. із кілометр 
який, шо робити? Я  тоді приостановив кон, і  тоді на 
санки ззаду падаю, за пулємьот, і давай. А я тоді взєв 
діска запасного, вибив одного діска, почав другого, за-
ложив другого. [Звідки ви знали, що то партизани?] 
Сказали. Я  тоді і не доїжая, там гребля через дорогу, 
і вони одстали, всьо, вернулися. За межі не пішли, по-
тому шо сотня там. Батька взяли медсьостри. 
Перев’язку зробили, помили, руки потоє. Правда, че-
рез місяць батько став їсти сам. [Батько з братом були 
бандерівцями?] Батько з братом оружиє тоже взяли, 
але вони нігде не були. [Після тієї «учєбки» присягу 
приймали?] Обізатєльно. «Служу вірно Україні. 
Я такий-то, такий-то» і всьо... У Повіті сорок чоловік 
молодьожі забрали [німці]. Ми зробили засаду за мос-
том. Жито невеличке було. Ми зробили засаду. Воп-
шем, освободили, німців побили. Но, правда, одну 
женщіну ми не хотіли [випадково куля зачепила], але 
одкрили ми огонь. Ми крикнули: «Падайте!» А німець 
не понімає, шо там ето, то хлопці потоє, дівчата попа-
дали ж в ту канаву, у рів попадали. Ми тоді огонь од-
крили. [Чим молодь везли?] Підводами. Ми поїхали у 
розвєтку із Самарів. Ну і сказали, шо таке і таке діло, 
шо німці молодьож беруть потоє. А ну раз таке діло, ми 
ж одважилися утрох засаду робити. У  мене ж «дєх-
тьор» – кулемет з діском. І засаду ми зробили потой. 
[Ви і в Самарах базувалися?] Ми ходили і по тому. Не 
тілько ж шо в Самарах. В Самарах ми зайдемо поїсти, 
розпрєділили по хатах, бо, допустім, заходимо в село, 
от командір розпрєділєє по два чоловіки на хату. Єслі, 
допустім, у хату зайдеш і тіки самовольнічаєш – пуля в 
лоб зразу. Пуля в лоб без разговорів. Що дала тітка – 
дякуєш і всьо. Огурочка там, хліба кусочок, і всьо. Була 
значала в нас кухня. Кухню возили за собою. Кухня, все 
так, як має бути, варили у лісі потоє. Ну а послє сільні 
стали облави на нас. [Де взяли кулемет?] Бракувало пу-
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лємьота. Десь там привозили, аткуда я знаю. [Хто при-
возив?] Доставщики. Связниє. Патрони, автомати, пу-
лємьоти, находили даже тяжолиє пулємьоти. [Коли вас 
контузили?] У [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятім на Трій-
цю. У Заприпітті мене взяли вночі. Напали на нас. То я 
стояв на заставі. Той, шо з вінтовкою стояв, потоє, бо я 
на центральній дорогі стояв Заприпіття. А той, шо на 
хуторі, там хата, і коло тєї хати з вінтовкою потоє, то 
його забили зразу же. То його забили зразу, а по мені і 
не стріляли даже. Не стріляли, ні раз не стріляли. Ну і я 
не стрілєв. Напарник мій покинув коло мене вінтовку і 
пішов. Це той, шо їсти носе, варе. У мене помошнік був. 
Третій той, шо діски носить, а четвертий – пулємьот-
чик. Ну і покинули потой, забрався, пішов по путі, я не 
знаю, живий він чи не живий. Я тоді того пулємьота 
кидаю на пенькові, кабаньок такий товстий. На пень-
кові я покинув того пулємьота, взяв вінтовку. Ну з він-
товкою пішов я. Прийшов я у болото таке там, на За-
припітті. Йду так болотом свободно, не біжу, нічого. 
Думаю, до лісу туди, добратися. І так з правої сторо-
ни – «ф’ю» – пуля понад носом. І всьо, і більш по мені 
не стріляли. От я перейшов островок, жито, і я в тоє 
жито. І вже з жита мені осталось так, ну, може, з полкє-
лометра до лісу, та до лісу. Тіко я з жита вихожу потоє, 
із діхтяра по ногах як улупив, та як улупив погано  – 
кость задєла розривная пуля. Ну і мене у тоє взяли. 
[Коли вас поранили, енкаведисти присудили вам тюр-
му?] Спочатку дали «вишу мєру наказанія». Послє 
вони самі написали помілуваніє. Я полтора місяця си-
дів у смертній камері в Бресті. Прийшло з Москви  – 
значиться «помілувати». І двадцять п’ять літ замінили 
каторги. І  – на Воркуту. [Скільки відсиділи?] Десять 
літ. А вже, як людоєд Сталін вмер, як несовєршенолєт-
нього, мене випустили. [Скільки вам років тоді було?] 
Сімнадцять. [...] То в тюрмі в мене черви завелися у 
нозі, перев’язки не робили. Був у Бресті льоччик сидів, 
не знаю, за шо посадили. Льоччик казав: «Усю війну 
пролітав – і... двадцять літ». І вони шо роблять? [Спів-
камерники] побачили, шо в мене тоє, вже черви, вже 
місця не нахожу – на нозі кость точать. Тоді вони на-
чальніка тюрми визвали, і шо робить потоє – сказали 
начальніку, шоб відро дали. І вони, а начальнік заста-
вив того надзіратєля – дали відро, хлопци понасцика-
ли, понасцикали, і  той льотчик так мене врятував. 
І туди я в воду ногу – отако! Червів вийшло! І в мене 
зразу рана чиста стала. Мені й легше й стало. І вже й, 
правда, приходила жінка-врач, вже перев’язку мені ро-
била на ногу – от і вже мені таким способом отий льот-
чик мене тоє. [Вас били?] Слєдоватєль бив. Кажи тоє, 
шо то єсть. Кажи – і всьо. І вже бив пістолєтом по лобі. 
Спрашує, спрашує, я кажу: «Я не знаю. Я не був там. 
Повірте мені, шо я не був. Де я був, я вам кажу...» То де 
я був? Кажу, шо ми під Ковелем і взорвали поєзда ні-
мецкого, та взорвали. А сказали, шо то руські ті, парті-
зани. Не ми, значиться, не бандеровци, а  партізани. 
А  то ж ми взорвали ешелон. Під Ковелем то було на 
желєзній дорогі. Скілько нас? Вісім чоловік було. Ми 
міни підкладали. Підкладували потоє. А  німецькі 
міни – такі діски з цими, шкапселями. То три міни по-
ложили, то два вагони і паравоз проскочили. А тії – у 
воздух. Німці танки везли. Шо то руські партизани – то 
Фьодоров написав, що то вони – у лісах під Ковелем. 
А то шкуродьори були, вони ходили по хатах грабили. 
Людей грабили. Дівчина йшла серед неділі в цьоркву, 
бо ще я вдома був. [Партизан] наганєє тую дівчину, на-

ганєє і злазить з коня, тою пльоткою, і знімат заставив 
тую юбку. Роздів. Ну, треба та йому була юбка, і сів із 
тею спідницею потоє наверх і поїхав. А одного такого 
розстріляли самі біля церкви. За те, що бабу одну десь 
насілував. Було [зібрання] коло церкви, ну і там йому 
зачитали і всьо, він командір був. Латучиху ізнасілу-
вав, і вона пожалувалася, і пішла до тоє, і одкрито його 
розстріляли коло церкви. [Як називали записки, які 
передавали?] «Грипси». [Чи були зв’язківці, чи  ходи-
ли?] Ходили, обязатєльно. [Кого з них ви знали?] Дубо-
вий, Цигра [він теж тоді загинув] – псевдо такий. І Вер-
ховинець. Трьох я знаю. [...] [А ви про Костра шоcь зна-
єте?] По селі вони ходили. Стрибки. Ходили, ходили 
вони, по хатах потоє. Мати робила, капуста стояла, 
взяли бочку перекинули, жорна забрали. Ото защіщі-
тєлі тої совєцкої власті. То»стрибки» називалися. [Як 
на засланні виживали?] Ну як у тюрмі, сто грам хліба 
получав, і  в шахті робив, десять літ я в шахті робив. 
[Що добували?] Уголь. [Що, крім хліба, давали?] Хліб, 
ще й той з рісу. Мілкого рісу. Нам, шахтьорам, то несе 
хоч баланди теї кришку, трохи більше, а вже тим... [По-
мирали з голоду?] Вмірали так, шо лежить коло мене 
напарник, лежить на нарах потоє [мертвий], і не кажу, 
шоб пайку його получити. А шо ж там сто грамів хліба 
того? Шо ж там молодому. Я  нічого не хотів, ну шоб 
тіки наїстися. [Чи давали рибу їсти?] Давали, гнілую. 
Нєкоторі по помойним ямам ходили і голови із тої сє-
лєдки. Наїсться – та й умірає. [Ви як воювали, то знали, 
що воювали за вільну Україну?] Чого ж я не знав? Я ж в 
учєбкі був. В Глуші. Любишів. Два місяця. За самостій-
ну Україну. [Співає:] 

Боже Великий, Творче всесильний,
На нашу рідну землю споглянь!
Ми були вірні Твему завіту, 
Вислухай нині наших благань. | (2)
Люд у неволі, край у руїнє,
Навіть молитись ворог не дань...
Боже Великий, Творче всесильний,
На нашу рідну землю споглянь!
   ***
Ударили всі дзвони в цю сумную хвилину,
Там двоє синів вмірає за неньку Україну.
Один син України Білас Василь,
А другий син України – він Данилишин Дмитро. 
Боролися соколи, боролися обідва, 
Хотіли визволити Україну з ярма. 
   ***
Ми йшли до бою темненької ночі,
А зорі ясні восіяли,
Гармати били, а ми наступали 
Один по другому падали.
Бачив я, бачив раняного друга – 
Він упав на землю ще живий.
З грудей червона кров текла рікою,
Останнє слово говорив:
«Напишіть до батька, напишіть до неньки, 
Напишіть до любої дівчини, 
Що куля гостра грудь мою пробила
Опів до другої години». 

[Що скажете за Армію Крайову?] То то начали Украї-
ну розстрілювати. Ми не стикалися, но ми [знали], 
хотіли зробити польську колонію. Мені з Бреста ка-
зав хлопець, приїжджав недавно, шо, значить. поля-
ки требують, шоб Україна заплатила. Хай поляки за-
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платять! Поляки ж начали розстрелювати українців. 
[...] Село... та йдемо, не доходя до того села на хуторі. 
Зайшли на хутор – дєдько каже: «Хлопці, шо ж ви так 
ходите? То ж поляки розстрілюють нас. Убивают». Іде-
мо далі  – сидить хлопчик під селом, під мостом, він 
думав шо (ми) поляки, бідненький дрижить потоє. 
«Шо таке?» «Я не знаю, я не знаю, я не знаю». «А шо 
там таке?», – «Батька і матір розстріляли». Заходимо 
в село, а ті, коториє спаслися, – «Поляки», – кажуть. 
Вони проходили патрулем у нас в селі [...]. [Як жили 
раніше за польської влади?] Та нічого, нормально. 
У нас було шестеро дітей, батько і мати. В мене ж брат 
погинув  – тоже бандеровцем був. У  сорок шостім 
році. [Брата як звали?] Льова. [А по метриках?] Леон-
тій. Загинув біля Картуз-Берьози. Вродє, казали, шо 
його взяли ранєного. 

Ходить, ходить батько Сталін без очков 
беружком,
Підганяє Україну батожком, батожком:
«Іди, іди, Україно, в комуну, в комуну, 
Віддам тебе жиду рудому.
Буде тебе рудий жидик научать, научать,
Як у колгоспи на голоту працювать...»
Працювали ноч у дні, працювали день і ніч,
Заробляли трудодні.
Ой бодай ти, Сталіне, не дожив,
Як ти нашу Україну грабував. 

У развєтку їздив часто на коневі. У мене був кінь та-
кий, шо, єслі засада... посилають на развєтку, то єслі 
буде засада потой, кінь нікагда не піде. Хропе, голо-
ву подіймає і всьо. І  ми їдемо, вже Дівін переїхали, 
їдем на Повідь. І он де у Дубах, ми Дубом називаємо, 
за мостом даже, партізани засаду зробили на нас. І ми 
доїжджаємо до етого. Доїжджеємо туди потоє, тоді 
ж не було там лісу. Ґвалт – кінь, і нівкаку. Два хлоп-
ців із Самарів і я. І, ґвалт, кінь не йде і всьо. Я кажу: 
«Хлопці, ворочаймося, ворочаймося, бо, кажу, за-
сада – там засада». А один: «А твій кінь шо там роз-
бирає?» І вони ж не послухали мене. Я не поїхав, не 
поїхав, я постояв потоє, а вони тіко потнулися і всьо – 
побили. Я тоді назад, і доложив командірові, шо таке 
діло і всьо. [З вами були лікарі в сотні?] Да, врачі були. 
Медсьостри. 

Довго спала Україна,
Довго Сокіл спав.
Як проснувся, спом’янувся,
Всіх українців зібрав:
Збирайтеся, українці,
Ми пройдемо цілий світ...

[А де працювали? Не чіплялися до вас?] На фермі. 
Причиплювалися люди. [Де одружилися?] В  Казах-
стані. [А мати жінки?] З Гомєльської області. [А в Ка-
захстан як потрапили?] Поїхав на заробітки. [Назива-
ли бандерівцем?] Казали. 

с. Ставок (Ставок)
Записала Л. Пономар у серпні 1992 р. у с. Ставок 

Кобринського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Садовської Надії Філівни, 1914 р. н.

СІМ’Я Бидовали колись люди. Тяжко було робити. Мно-
го дітей мали. Ни то шо зараз – девять, десять, одінад-
цать. У меї мами було девять, всіх девять. Я сама мень-
ша. А шє ж в мене є старшиї... І так ми робили, і так ми 

працовали всі люди. Діти маленькі, і всіх було заданіє 
по одному. Всі... Кажен своє мусив сполняти. Прийде 
обід – шоб всі чисто сіли за один стол, поїли. Бо єслі ти 
опоздав – настулником хліб закритий, і ти вже сам не 
будеш їсти, і не достанеш з печі нічого. Бо поварилосе 
в печі – каша, поставлять у миску каші, помаже там 
мати салом, поллє таку бочку молока, вот ето поїли, 
капустою закусили, і всі разом – батько, мати – поїли, 
поїли, з однеї миски, у каждого ложка. То... надворі... 
«Іди гукай! Бо будим обідати». Всі должни прийти на 
обід. Всі будуть дома. Картоплі копали  – також всі: 
мале й велике, йшли на поле, всі робили. Льон коло-
тили. А льон був хороший, і дуже прали, дуже робили. 
Ми робили, сим’я робоча, робоча. В нас був батько за-
ставляли учіцца, й бив за гета, шо не хоче учіцца. І всі 
учьониє, всі грамотниє. І всі робили так, до поту. Ни 
так, як типер. Тепер на девять-десять літ не довіриш 
корову минати. А тоді чужії пасли. Ми самі пасли свої 
корови. Ходили в школу. І коші плила, уміла. З разного 
возраста. І корзинку я люблю. Бувало ножика... нима 
чого робити, до диривяного ножика зроблю, додому 
принесу. І кошика зроблю, і корзинку зроблю, шо хоч. 
Время ж то великє. Но оно іде по наслєдству – мати 
научіла: і пироги пичуть, і короваї пичуть, і тчу, і косу 
клиплю, і косю, і копаю, – все роблю... І ору, і волочу 
сама, всьо роблю сама! А мужик больний зараз. Я була 
больная – тепер уже, слава Богу, от уже четвертий год 
живу й роблю.  А вун... больний. Цо то біда вилика, 
бо всьо треба на мині. Тепер ше й хуже. Ото хоть був 
удома, помагав косити, то гребти, а тепер ше й хуже... 
А колись робили до поту. А мой батько вмирав – ді-
віносто сем літ, – заболіло в його рука. І вун каже для 
мене: «Шо то, Вєра, в мене вельми рука болить». А я 
кажу: «Батьку, а чого ж ти так злякався? Ти ж уже про-
жив ни так мало. Тобі ж уже дівіносто сем літ. Як уже 
умреш, то ж усі люди повмирають, і ми ж повмираєм». 
А він каже до мене: «О, дохно [‘дочко’]. Хіба ж типер 
так жити, як мі. Були ж ми бідовали, молотили, да... 
мучились. А типер, до хліба можна три тонкі диржа-
ти...» А  мати на його ж вже, була ж стариця: «Ах ти 
старий, що ти плитеш?» Уже старі люди шо казали, о. 
Шо типер був хліб вельмо добрий. І льохко було жити, 
льохко. В  послєднє время вельмо льохко. А  люди не 
цінили жить. Вельмо порозпивалиса. Стали молодиї 
ни почитати ничого. Понакрашуюца, шо страшно ди-
витися. Страшно... [Що тчуть у вашому селі?] Всьо, 
всьо тчуть: і полотєнца, і  радюги, і  рушники... О де 
моя робота лежить. У мене обшіване. Хіба то вишівка 
погана? [Гарна]. А витчєне о, виткане... Ето все моїми 
руками. [Це перебори?]. Пирибори, да, ето пирибори. 
Пирибори мусить... мо то зо сто осталось! [Ваші бать-
кі свята шанували?] Почитали, шанували. Мой батько 
був малограмотний, но он у Кіїв на святок їздив. Як 
ми були малиє, то мати ше й на його кричала. Каже: 
«Чого ти туди їдеш?» – «Поїдимо на молебень, на мо-
лебень поїду». І  їздив на молебень, і  стуль привьоз 
яку книжку, то чітав усе. Чітав. Ми ж тоді по-рускі не 
вміли чітати. А  книжка тоді на руском язику. То чі-
тав. Батько молився, чітав. І мати ходила в церкву. Но 
один раз казала проти мене, що, каже, на Паску їхали 
паску святити,  – снігу нападало, що, каже, як їхали, 
дорога крунула, а санкі забігли у снігу, і паска випала. 
Отака холодна була одного року Паска, – казала мати 
для мене, що каже, – вся паска випала, і діти повипа-
дали з санок. Ето ж гето вті снігу було навесні вже. Так 
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жили колись. Так було. І всі коней запрягали і їхали до 
церкви. Красили яйця. [Чи робили писанки?] Нє. Пи-
санки – то ни мали сього робити, ни вміли, а красни 
яйця всіґда були. Но ни знаю, батько пив чи ни пив, 
но я ни помню. Колись у нас була такая хата вилика, 
о, то збиралиса хлопци пити туди, як танци наймали 
в батька. Батькови дадут два злоти, і батько пускав з 
усіх молот у цюту хату, танцювали хлопці. То я...на 
грубу, – у нас було три, і всі дівчата молодиї, – ну, два-
надцять літ, читирнадцять, тринадцять – у матера. То 
тиї хлопци возмуть поставлять стул, і дивкам роблять 
пиририв. Ето будут хлопці випивати. Мати принесе 
їм капусти, гуркув. І тиї хлопци возмуть тую бутилку 
водкі – ни знаю, кулькі кругом стола їх сяде – дванад-
цать, і п’ятнадцать, і тую бутилку – два рази обийде та 
бутилка – хлопци вже п’ють. Ето вже п’ють. Теперіш-
нього світа, то ето б нихто не подумав же. А дивчата 
пуд окном стоять, бо дивчата ж ни п’ють, а дивляца, 
хто як там вичерає. Повичерали хлопци, стола осми-
кають, і знов танцують. А танцовали вельмо хороше. 
Такіх танцов не було... Ото танцують краков’як, пара 
за парай, а путом через одну, а потом кулечко, а пу-
том у берка... А типер нема. Типерніш [‘тепер’] як за-
йдеш – моргає, моргає у етому клубі, не поймиш чого. 
Моя внука пошла, – да ніхто хто кричав биля клуба. 
Я  думаю  – он же радом  – пойду ж, подивлюса. Ого! 
Я пудийшла – там світа Божого не видно! Там ни лю-
дей, ни танцув  – ничого ни видно... Я  ни знаю, шо 
типер за світ, і як ето воно повирнуло до всього того. 
[Про вінчальну сорочку матері:] Була лляна сорочка, 
пошита длінно, рукав короткій, виріз тут пуд шею, но 
так пошита тоненьким швьом, що просто й машина 
так не пошиє. І  она мені так веліла, шоб я її ховала, 
як умре, то положила в труну. Я її ховала і... і положи-
ла юй в труну. Вінчальна сорочка, Дожила, моя мама 
прожила сто один год.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи ви колядували?] Ну так! Да 
ще й як! Я коляди знаю і вмію! Колись то то наража-
лись, робили такії, ну, Коляду, звізду, й ходили пупод 
окнами. [Як робили Коляду?] Звізду робили, і крути-
ли такого барабанчика, свічка поставлєна, і крутять, 
і спивають:

– Заґрай, жіду! – Шабат, панє.
– Бадем, жіда. – Зараз, панє.
Трам-бам-бам. 
Як там каже, так іґрам. 

Отак казали. Сядуть уперід церкви два солдати і так 
спивають. Сядуть уперед грицарь два солдати і так 
спивають. І  так в хату зайдуть, і  так потупчуть, по-
тупчуть, поспивають. І пашлі, хлопци. І дають коля-
ду, давали сало. Водкі ни було, ни давали, – ковбасу, 
сало. [Козу не рядили?] Козу не рядили, но в солдат-
ське одивалися. Я бачила, шо прийшли, шаблі поро-
били, дві шаблі. [Що співали господарю?] «Лягать чи 
спевати?» – «Спевати». – «Дай жє, Боже, на здоров’є 
славному пану, пану-господарю. Чи вите щодрика спі-
вати, чи співати святой хати чи вашому дитяти?» От 
так. Вони вже так благословили. Як скажуть: «Спи-
вайте!» – Спивайте.

– А в етой хати й усі святиї, 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Оно [‘тільки’] нимає гіллі святеї, 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Гілля святая по полю ходить, 

Щодрий вечур, добрий вечур!
По полю ходить, житийко родить, 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Жито-пшиницу, всяку пашницу, 
Щодрий вечур, добрий вечур!...
Мати казала, коб кусок сала. 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Батько сварився, коб ун звалився. 
Щодрий вечур, добрий вечур! 
Ставляй коляску, лізь по ковбаску. 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Ставляй страминку, лізь по салинку. 
Щодрий вечур, добрий вечур!
Дай жє, Божє, на здоров’є славному пану, пану  
 господару! 
Дай жє, Божє, за год Щодрика дождати да й  
 здоровими бути!

І коляди сповали:
Темна хмара стала, як на небі хмара.
Звізда ясна над віртєпом свєтло восіяла. 
Гдє Хрістос роділся, з Дєви воплатился,
Там чоловік перед Богом всьо й Богу моливса:
– Хвалим тебе, Цару, небесний шахвару, 
Даруй літа щасливиї цьому господару...

То так було. Єслі був сільний неврожай ілі сільно 
страдає село: часто люди мруть, такиї случаї страш-
ниї. Бируть збираюцца, і  за одну нуч таке зроблять 
полотенце  – всьо пудготовлять  – виткати і послати. 
Обрук такій. А нє – то йде по п’ять сьол і збирає мо-
лодиця шо-нибудь назбирає, нєсколько людей і всьо 
заносять в церкву. Ето продають ілі так заносять. Був 
такій обрук. От іде мати праде, ми робим таєї – мо-
лода пришла, кале, жіноччини на обрук. Такую вже 
жіночу нихто з хати не випустить, мусить обізатєльно 
послєднє оддають, бо она несе на жертву. Ето обрук – 
ето щитається большая жертва. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Я много людей 
надарила їх, тими рушниками,  де хто в гості приїде. 
Один раз приїжджав даже рожу спалювати до ста-
реї бабки. Я йому дала полоценце, бо то треба через 
лляне. Он мені ворочав, я кажу: «Нихай тобі буде на 
пам’ять». Я їх роздала мо сто, мо туй больше. Кажду 
весну ткала.[Коли дівчина йшла заміж, скільки руш-
ників брала до свекрухи?] Рушников пятнадцать було 
оно вишітих, а  пирибори... А  тих лляних  – то ше й 
 зараз є. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Чи садили молоду на кожух?] Я ни помню 
того. То було ше ранше. Бо в нас як молода замуж, то 
ставлять на подушку, сіють жито, коб стала на жито 
ногами і кладут на лаву подушку, шоб було добре 
жить. Так, як я помню. [Чи розплетені коси були у 
молодої?] Ну то ж канєчно. [Вінок] з лєнтами. Лєнти 
[були] ... украінци танцуют з лєнтами такіми. Косникі 
казали. Ето длінниє, шоб були не менш полтора метра 
косникі довгії. У чіпцю, щє мама й ходила моя у чіп-
цю. Такій чєпец зроблений бі [‘ніби’]. Те їхали молоду 
привезли. Уже повіз – значить були в сватах і забрали 
молодую. Спивали: 

Ми бували й у Кракови,
Ми бували й у Киракови.
Там і люди й одинакови.
Краков ми звоювали,

КОБРИНСЬКИЙ  РАЙОН 
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Краков ми звоювали,
Собі Надєчку й забирали...

[Коли забирали молоду, що співали?].
Захотіла калача з медом, 
Бо я була под медведьом. 
Я думала й умру, умру,
А я його вельмо люблю.

с. Яремичі  
(Яромічы)

Записав О. Скопненко 1993 р.у с. Яремичі 
Кобринського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Семенюка Віталія Степановича,  
1922 р. н., освіта 4 кл.  

[Скопненко О. І. Берестейсько-пинські говірки:  
генеза і сучасний стан. Київ, 2001. 

С. 171–172; метаграфував із фонетичної 
транскрипції Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Ви пам’ятаєте своїх бать-
ків?] Помитаю. Маму помитаю. То було мні кіко? 
П’ять років. Ну, а як мій тато вмер, то було мні вісім, 
див’ятий рік, я вже в другий клас пирийшов. [А скіль-
ки класів ви закінчили? І  в якій школі?] Я  в школі 
польской. Тогді ж ни було гетой. Було в триццатом 
роци чи в триццать другом... третій, о. Було тоді всьо-
го в нас штири класи. А ти должин сім літ одходити, 
то по два роки сиділи. Правда, другоє вже учили. Но 
всьорамно ти штири класи за сім літ кончав. По два 
роки. В третім, четвортим – два роки. А вже більше 
ни було. Пізніше вже зробили школу другу, от тогді 
вже сім клас було вже тогди ходили на курси вечоро-
ви. У п’ятий клас ходив, хто хотіли. [У якому році ви 
закінчили польську школу?] В триццать п’ятом роци. 
[Після тридцять п’ятого року ви більше не вчилися?] 
Нє, не вчивсь. Там трохи пизніше ходив на вечоро-
ви курси й тако, о. Вже ни ходив никуда. Я ж був сам 
господар, треба було робити на хазяйстви. Хазяйство 
було вилике. А от нас – я й систра, о, була... Баба ше 
була, матирина мати була з нами, о. Так шо ни було й 
коли вельми. Скоріше вже взявся я за плуг. І пишов 
робити. [Ваша сестра розповідала, що ви з фронту 
повернулися до дядька. Це так?] До дядька. Ни було 
ж куди. Отут, де ми сиділи, хата була наша. Наше все 
в сорок третім роци бандити ети, совєцькі, спалили 
нас. О. Самий отаман банди був Орлов, руский такий, 
о. І  він с факелом їздив і пудпалював хати. О.  Саме 
вона навивала кросна тогди, систра. Ше друга систра 
пришла, котора зара ув Америці осталася, двоюродна 
систра. Навили вони кросна... Знаєте, шо такоє крос-
на?.. Ну, во... і ткати. А мій дядько посіяв за клуньой, 
там, де був лісок... так, як я вам казав... сирделю [‘ко-
нюшину’] посіяв, бо в мене хутор високий – там була 
часть. І  я вже став волочити, волочу  – і бачу: конно 
їде спод Мінянки, хтото конно їде. «Люди конно ни 
їздять,  – думаю.  – Вже шото такоє...» Там ішла одна 
дівчина  – й бачу: він став. Дивлюсь: би автамат зза-
ду, за плечима. Ну, я ше волочу. Аж то приїхав в сило, 
з автамата тр-тр-тр... І дві фури бандитув із Мінянки, 
з сила... от там кіломитир Мінянка... І пруть, і коней 
б’ють прикладами, як можна. І приїхали, і давай па-
лить сило. О. Ага. Ну... Ну, тогди ми вже давай с си-
строю викидати дещо, шо смогли, всьо такоє, о. Да-

вай... І  спалили. Якраз вітьор був. Наше все згоріло. 
І ми тогди пошли с систрою до дядька. Шо там міли, 
взяли с собою. Тряпки... На другий день вранинько ми 
пошли осюда на пожариско. Я ланцюха взяв, шо коня 
прив’язувати. Бо кобилу я випустив, кобилу вже там 
зловив. Дві корови було. До дядька загнали, вже там 
зробили пиригородки, о. Ну, ідем. Бачу: спод Мінянки 
толпа людей іде. Німці. А я думаю: я нічого ни вину-
ватий, ні в чім. Іду. Там до ‘дного дядька на футор так 
стежка була. Німиць: «Ком, ком!» Ка, поїдите в Герма-
нію. Ну, поїдим, так поїдим. Всьорамно вже мині нима 
чого тутика, всьо згоріло. Ага... Двоюродний шваґор, 
моєй двоюродной систри мужик, його взяли за яздо-
вого вже німці там возити. А забрали його жінку, мою 
двоюродну систру. А його ни брали, бо батько був в 
Германії, а батько був діпутатом. Стали прив’язувати 
німці. І  він поїхав. І попав до того господаря, де ко-
лись в плєну був в штиринаццятому роци ще. О. Так 
совпало. От шо. А його ни бируть, бо раз батько, то 
ти будь дома. А він каже: «На, о, лєйци [‘віжки’], їдь 
коньом, будь яздовим. А я поїду в Германію. Раз жінку 
бируть – і я...» І я так остався. От шо. Систру мою гету 
забрали в Нимеччину. Повезли тогди їх всіх, побрали. 
Тут же хто в облави були... Німці, літовці були, о, сол-
дати літовські. Гето... побрали. Ну, я вернувсь до хати. 
Ну, і так в дядька жив з бабою. О. Жили. Потом гето 
пришли большевики, ше тиждинь побув – і забрали, 
о. Ну, забрали на фронт...

МАЛОРИТСЬКИЙ РАЙОН 
(Маларыцкі раён)

м. Малорита  
(Маларыта)

Записав О. Скопненко 1993 р.  
у м. Малориті Малоритського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Чуль Тетяни Євтихіївни, 1925 р. н.  

[Скопненко О. І. Берестейсько-пинські говірки:  
генеза і сучасний стан. Київ, 2001. 

С. 155–156; метаграфував із фонетичної 
транскрипції Ю. Бідношия]

СІМ’Я [Скажіть як вас звати, по батькові і прізвище?] 
Нє, нє, нє, то я понімаю. По очиству я Макаровна. Ни 
пиши... А по... по паспортови я Євтіховна, я низакон-
норождєна. Мати пошла за батька, батько ни схотів 
вінчєтися, о, так шо я низаконнорождєна. То пиші-
те Татяна Євтіхєєвна, то по дідови пишуся, я  пишу-
ся по дідови. Мати... нас було троє й мати умерла в 
дваццять див’ятому году з дитини. Вона вийшла за-
муж за того чоловіка, так, от мати й умерла й бульш 
вона й всьо, конець. [І як ви жили?] Як ми жили? Всяк 
приходиця сіротом жити. [Хто вас жалів найбіль-
ше?] Нас жалів батько, бо батько десять літ жив сам 
з нами, в нас ше був дєдько читвертий, нас осталося 
троє, дєдько був читвертий, о. І батько жив десять літ 
сам, тіко з нами з читвирма, а потомика в сороковом 
году взєв другу жінку собі. Ну з тею тоже ни вінчєв-
ся, він ни розписувався, отак, бо яґби розписався чи 
звінчєвся, то ми були б законнорожжєни, а  так ми  
низаконнорожжєни. 
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КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [У  вас було своє 

поле? Що ви там сіяли?] Було, гречку сіяли, просо сі-
яли, картопли сіяли, всьо сіяли. Батько нас у віз по-
садить, троє, а дєдько читвертий, і поїдемо й робимо. 
Отак ми робили, жєли сирпами, ше люди смієлися, 
бо мого батька було Макар звати, то ше смієвся, ну, 
каже, вже він... бо дєдька, во, забрали в армию поль-
ску, а нас осталося троє, Яша був наменший. То сміє-
лися люди, шо, знацься, того, вже Макарчик згине, бо 
в його троє дити, ни буде кому робити. Шість гикта-
рив зимні, то мніго. Три гиктари пахотне, три гикта-
ри, того, сінокосу. А він косу в руки, і ми дві подгри-
баїм, вже ми в’язати ше ни вміли, ну, подгрибати, ми 
подгрибали. От так. І так жили, батько сам хліб пік, 
сам золив... колись золили... того... А як уже мині ста-
ло дванацять-тринацять літ, вже мине баба хрищона 
вчила ткати. Поставить у нас ув хати кросна, а ми – то 
систра залізе два рази кине, то я два рази кину. Ота-
коє наше житьо було. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [А як ви жали, то чи дожи-
нали до кінця пшеницу чи жито? Чи кидали?] Аяґже, 
дожинали. То вже на обжинках такую могилку на-
сипали, в  куньці, як уже кончимо жито... гречку ни 
в’язали, а  жито то в’язали. І  виночка зов’ємо. І  на-
ложимо й прикопаємо тиї колосочки, шоб на другий 
год були, росли, хороше жито. [Може, вам хтось роз-
казував за знахарів?] Нє, нє, за знахурів то я вам ни 
скажу. Ничого такого ни робили, батько наш ничого 
ни росказував. От типірика то я вам все роскажу. От 
двацяті літ в мине була асма, і вот уже в цітум [‘цьо-
му’] місяци, шість літ, як в мине нима асми. О тіль-
ко мине літ мучила асма. [А як воно так вийшло? Ви 
щось робили?] Ничого я ни робила, по тілівізорови, 
дай йому Боже щастє, здоровлє, де він ни ступить, 
де він ни поверниця, Кашпировський мині забрав. 
О... Тоє я скажу, а  як воно далі буде, то вже кунець  
хутко буде.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. Ше 
в нас є вишні, є в нас єблика. Зілля [‘бур’яну’] повно. 
Зіллє ми рвемо, викидаємо з города, шоб воно ни 
росло, шоб було чисто, о. А  на поли тоже так само, 
картошка тілько типерика росте в нас, сирпів нам уже 
ни нада, плугів нам ни нада, боронів нам ни нада, бо 
воно нам уже ни нужне. Отак. А  зіллє викидаємо с 
картошки, я от і сього року ходила, то бульш як п’ять 
день рвала зіллє с картошки. А во брат приїхав, об-
горав, а я повикидала.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Колись ми робили на Новий 
год. Була такая миска, свички, такиї малюсінькі сви-
чечки. І в тую миску води налиють і колотять, так-о 
лошку возьмуть. Ну, шо, тиї свички гореть. І  так-о 
Новий год справлєємо. Пуйдим на двір, штахети 
вкрадемо, дров накрадемо. Постоли розовалися, чи-
риз хату кидали – хто дальший кине. Хто пирикине 
хату, той хутчій заміж пуйде. А  хто ни пирикине  – 
той, як батько скаже. От так. Перстиня в воду кинимо 
і нада його ротом доставати, то той хутко замуж пуй-
де, хто достане з води, з миски. Миску вилику нали-
ють... такі миски були, чириплєні виликі... хто доста-
не, то той хутко замуж пуйде. Колись було... Кашу ва-
рили, крупу зносили, бо то вже дівчин десять, вусім, 
там спускалися... хлопци були пуд окнами, заглєдали, 
шоб тую кашу з’їсти було.

с. Високе (Высокае)
Записала Т. Назарова 1968 р. у с. Високе 

Малоритського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Степанюк О. М., 1906 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 540–542; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. Одяг. Їхали в поле, волами орали, волочили. 
Льон сіяли, потом пололи його, ирвали, били прачом, 
переносили на плечах в’язками и стелили його, й зво-
дили зновийка, на печі сушили, прачом знову били, 
у терници терли, трепали трепачками, на гратках чеса-
ли. Потом пряли на ковротках, на гребенях, веретьона-
ми. Потом сновали на стені, потом на кросна навивали, 
накидали в бердо, в нит човником ткали, на потахови 
цивки сукали. І полотно тоді виходило. Сорочки виши-
вали на тим полотні. І шили сорочки сами, парубкам 
шили и собі. И дітюм шили, нагавици [‘штани’] шили 
дітюм, сорочки дітюм. Не було купованого полотна. 
Мишки шили, радюги були такиї, постелю – всьо тка-
ли с того полотна. Робили радюшки всяки. Потом на-
вчилися костюми парубкам ткати. Сами ткали, краси-
ли краскою. І нитки біли купляли, мішали. Так ткали. 
І такоє дітюм ткали всьо своє, бо не було купованого. 
Шили... У кроснах були такиї статовки [‘рами’], воро-
тило, роспирки, заперенки [‘пристрій, що затримує 
зворотний рух навою’], воротило велике, воротилце 
малоє... гратка такая була, ключки вішали... нита чепля-
ти і набилки чепляти... [...] Колись баби в нас одягали-
ся – рабиї полотняники, вишити натягани сорочки, за-
стягалися застяжками, завої завивали, хвартуки такиї 
вишити, наткани. Сами ткали на тих кроснах, всьо тка-
ли, кожушки такиї. І так жінки одягалися. Парубки так 
само одягалися, вся в своє. Сорочки такиї довги шили. 
У нагавици не вбирали сорочок, всьо ходили довге, по-
ясами червоними заперязани, застяжкою застяганий, 
комір вишитий... комірци вишити. На ногах були по-
столи, волоки. Отую сорочку подереш на онучі і закру-
тить... ондерака... подереш... сукнянки... Зимою обува-
лися, волоками замотували. Не в кого чобит не було. 
На голові шяпка така кругла. А ще в кого капалюш, то 
с соломи сплетуть. Жита наріжуть літом, сплетуть... та 
ше китайку виткуть. Такиї кросна робили парубки... 
Ше на капалюш китайку виткуть, учеплять... А баби за-
пинались хусткою. Та ше за меї памняти... та ше й плата 
взав’є – три метри полотна на голову. Там і жяли так, 
так і сіно гребли й косили в тих платах. У такую жару, 
в  пекоту... Харчування. Робили з мняса... Кормнять 
осенню, дождуть Роздва, заколють того кабана і порі-
жуть там, зложать у той, у сундук зложать його. Пові-
шають теє мнясо на тичку й кобаси начинять – і посу-
шать на печі. І тоді приймають, на гору носять.

с. Горіхове (Арэхава)
Записав А. Залеський 1966 р. у с. Горіхове 

Малоритського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Луцик С. Ф., 1896 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 542–544; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Коли колодязя копати... 
Копають колодязя, копають. Векопали колодязя, вода 
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бежить, а пан кажа: «Давай-но я буду тягти воду, ви-
чищєти...» Як став вичищєти, та всьо... Йван там у ко-
лодязе, подає вадро, чарпає. А пан тогди взєв на того 
Йвана гразною водою і побрезкав-побрезкав, облів 
його. Потом вжа велиз... «Вилазь!..» Велиз. Помазав 
маслом одну помазанку хліба, а  другую гурчицею  – 
і  дав тому Йванове, шо водою обризкав, з  гурчецею. 
Каже: «А  тобі, Йвана, смачний?»  – «Ой, проша пана, 
гуркей...» То давай того Йвана бети, бети – за то, шо 
сказав гуркей: «Бач, той кажа, що смачний, а ти кажаш 
гуркей!» О... Пришов до баб. «А ти не так, – кажа, – по-
полола!» Узєв грушовінє, палок колючих, і давай бети. 
Бев-бев... То мій батько росказував... А мама моя мо-
лодай умерла... [...] От так і жили. Робели, труделися. 
Пани притісняли за дрова, за сіно. Не давали сіна. Було 
всєк. Попросиш – то дасть. Накосиш. Отак було. Труд-
но було. Але ж я жила помалу. Я робела у панів. Всьо 
робела: полола і сіно гребла, жіла [‘жала’], картошку 
копала, коней водела, як обгорували картошку, обси-
пали... Всьо робила. Я мусила робети у панів. Корове 
доїла у пана, пітнацять коров доїла. У  штирнацятого 
года пушла доїти, у штирнацять годов пітнацять коров 
доїла. О. Бало попухнуть... Як иду до двора до пана до-
їти, то по ровах була вода, то мочу водою... то поки я 
зайду, то трошки поспадають. Отак було. О. Було всьо-
го. Тепар добра живуть. Живуть лягко діти. А як я го-
довалась [‘росла’], то всього було. П’ятеро дитей. Нема 
й одного, тико я осталася, всі повмирали діти...

ФОЛЬКЛОР [Казка «Про Телашика».] Батько вмар, мати 
вмирла. Остався хлопчик, звати Телашик. От він: що 
я буду робети? А  тіко хросная мати була, хрищонка. 
«Піду, хрищонко, я по ребу на гозеро». – «Іди, пока я 
обід звару». Пушов, ловить і ловить, і ловить ребки. А й 
думка такая: піду клекати на обід, обідати... А  відьма 
була такая із боку. Вийшла вона, тая хрищонка, і клеча, 
кажа: «Телешику, мій синоньку, ходи-но вжа обідати!» 
А відьма... у відьми таї була дівчинка Настьочка. Каже: 
«Настьочко, ой, то клеча обідати, то він ребок наловив 
мені, о, то я пиду поклечу, хай до мена прийде, нам при-
неса...» Каже: «Йди!» А він так: «Тьху, тьху, тьху, от ста-
ра клича мена обідати. Я до її не пиду, реб не понасу...» 
Хрищонка й ща вейшла, клеча, о. І він тогди вже йда. 
А та відьма взяла мешка і батога такого, шоб замотати 
йому ноги, шоб він покотевся. Сіла за вуглом і дожидає. 
От він іда, реби неса, а вона батогом свесь по ногах – він 
і впав. Тоди взяла вона його в мешок і принесла додому 
й кажа: «Настьочко» на ту дівчинку... «Настьочко, На-
стьочко, пале добра пічку. Напале, напале добра пічку і 
його на лопаточку посади і в пічку посади – хай він іж-
жариця. А я пиду по родену всюю і зробимо гостену». 
Вона й пушла по родену, а Настьочка палить, палить. 
Напалила пічку, лопаточку положела, кажа: «Йди-но, 
Телашику, сєдь отам-о, як воно тепло, добра». А Тела-
шик кажа: «То я не знаю, як там сядати, покажи-но мні». 
Она й сіла. Як вона сіла – а він її ших у пічку. Она вже й 
розправелася там і жариця. А сам пушов у сіни засунув 
двари, а сам у воканечко вилез, пушов у садочок і ліз на 
яворочок і седить. Приходить уже з гостьме тая відьма: 
стук-стук-стук. «Настьочко, очени!» Ось таке, ось таке, 
меле: то вона так натомелась-наморелась, заснула... Не 
збудела. «Виставлєйте і в окно лізте». Улізла в окно. Аж 
думає, шо то Телашик ижжаривсь, не дивицця на На-
стьочку – да пошла кудись... Тогди на стіл всьо, п’ють, 
їдєть, гостєть... «Ех,  – кажа,  – гостоньки, гостоньки, 

ходімо-но ме у садочок, поспиваємо, погуляємо». Пуш-
ле. А Телашик седить на яворочкови в садочку... А той 
собі так спеває... Е, догляділися – там Телашик седить. 
«Я  пойду до ковалє, хай міні сокірку скує». Зайшла: 
«Ковалю-ковалю, іскуй міні сокірку не велику, не малу, 
не [‘на’] мою ручку». Трах-трах, сковав ту сокірку ко-
валь. Вона прийшла – то в камінь, то в явор, то в явор, 
то в камінь... Бела-бела, явора не повалела. Сіла. Давай 
усі плакати...

с. Замшани (Замшаны)
Записав О. Скопненко 1993 р.  

у с. Замшани Малоритського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Волчик Ганни Макарівни, 1921 р. н. 
[Скопненко О. І. Берестейсько-пинські говірки: генеза 

і сучасний стан. Київ, 2001. С. 157–163; метаграфував 
із фонетичної транскрипції Ю. Бідношия]

СІМ’Я Батько й мати родилися тут, і тут жили, бо то й 
по сусіцьку вони й побралися, і тут жили. От уже при-
їхали з Росєї, як виїжджяли туди в бєжинци, приїхали 
з Росєї, вот, і я тут родилася вже, от, у тому, в двац-
цать пєрвому роци. І от так і були, й жили, й типер так 
живемо. Якая жисть? Як тутака типер жити? Можна 
жити? Хиба то жисть? [Було велике господарство у 
ваших батьків?] Було, було... Було шість коров, поля 
мніго [‘багато’] було, мусить... ни знаю, скіко гектарув 
було поля. Жили мої батьки, добре жили, в  їх всьо 
було, і свини були, й скотина була, і всьо було. Дити 
то ни було... Було дити мніго, було дев’ять штук нас, 
але всьо вмирали. От впирод мене троє вмирло, це 
четверо, я вже четверта родилась, я живу... І так, і по-
кіль посля мене всьо вмирали, а вже малиї два брати 
в мене, то осталися – мати малейкими покинула, вже 
мати умерла. От... і так жили й жили, жили ми нипло-
хо жили. Бо в кого було менш поля, то ни хватало їсти 
шо. А в нас поля хватало, їсти було шо – робити ни 
було кому. Отакею-о вже пошла жито жяти і всьо ро-
бити з материю, вже мине мати потягла. Як отая ді-
вчинка, я  ходила й робила усьо. Колись шо робили? 
Жяли, копали, то ж то ни то, шо типер колхос, а всяке 
своє. А жита нажинали мніго, сорок кіп... Ти знаєш, 
шо то копи? Нє?.. О. [Розкажіть.] Шо? Тиї... жито жяти 
серпом, в’язати снопи і складати в такиї стожки, копи, 
на поли. Ото сорок кіп нажинали ми того жита, в нас 
жита хватало мніго. І гречка, і ячмінь, і овес, всьо було, 
всьо було, й просо... Всього хватало, бо було на чому 
робити. То тіко шо ни було кому робити, але робили 
помалейку, жили. А послі вже мати з батьком повми-
рали. Батько то ше жив довшей, мусить, восємдісят 
три роки був. А мати то вмерла – було сорок вусім літ, 
молудею умерла, бо малиї діти покинула, два хлопци: 
однему було шість літ, а другому дванаццать. Я то вже 
була замужа, тутака-во. А  чоловіка тоже забрали на 
войну, три роки побула й забили. Була дочка... була... і 
колито умерла? Вже десять літ, мусить. Тоже двоє дити 
осталося. І  так я сама, з  внуками живу. Нима нико-
го: ни систри, никого нимає. [А  хто доглядав ваших 
братів і вас, як ваша мати вмерла?] Хто? Хто доглядав? 
Я доглядала. А хто ж доглядав? Батько ше взяв мачуху, 
бо треба було й на поли робити. А мачуха такая була, 
шо ни дивилася. А батько шкодував дити, глядів, от 
потом вона вже покинула, пушла. А вони... А я вже все 
времня кала їх, всьо все времня, вже я їх і удягала, я їм 
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і мила, я  їм усьо робила. І  їсти варила: онде варила, 
а туди носила їсти. А жила тоже кала чужих, кала све-
кра й кала свекрухи. Чоловіка ж то ни було, тіко тая 
вже внука одна була, але ж вони в мене ниплохиї були. 
От я з їми жила й тії діти гляділа. От так я й прожила. 
Ни прожила, а промучилася. А типер ше на старії літа 
треба костиля совати. А типер такая жисть, шо о... Ше 
дадуть гроши, то ше й на хліб ни хватить. Отак і живу. 
Бодай же, в кого є кому, то добре жити, чого ж нє? Бо 
всяке гроши заробить, получить – і є. А як сам-одін і 
такий-о, шо бисприютний, нима до кого прихилитися, 
то вже ж видомо, якая жисть. Як такему, шо й ходить-
во шляющий, шо нима де до кого. Як і вдома так-во, то 
тілько всього, шо походжу-походжу, то плачу. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Чи пам’ятаєте ви, як кол-
госпи робили?] Бодай нє. Я то довго ни йшла в кол-
хоз. Ше ми коня тримали. Однолічно були. Було в 
мене дві корови, хоть я сама баба була. І той кінь ше в 
мене був третій. Косила й сіно робила, всьо тримала. 
А колхоза боялася. Мине обобрали зусім, на нєт. Шо 
тилушку продала – заплатила налог. Свиню такую ви-
лику продала – всі гроши тоже оддала. Покинули го-
лу-босу мине, ничого ни осталося. А послі вже... Ну, 
шо ж робити? Картопля нима де посадити. Ходжу по 
людьох. Пуйду день копати – кошичок дадуть мині за 
день люде картоплю, за тоє, шо я цілий день копаю тії 
картоплі. І  от... І  так мучилась-мучилась... Але при-
шли, давай казати, шо, значить, дояркою... От я пушла 
дояркою. І в колхос ше ни писалась, так робила ше рік 
цілий. Ну, а за коня забрати? Але тут був такий прид-
сидатєль колхози, шо вунь за мною уступився. Вунь 
мине знав, шо я... який я роботнік. Вже на другий рік 
приймали в колхос і мине, і ше одну там. Її коня за-
брали, а мого сказав ни треба брати, бо муй кінь ста-
рий уже. Той придсидатєль так сказав. Так сказав – так 
той кінь остався. По силі шлявся-шлявся і пропав той 
кінь. Здох, бо ни було кому дивитися. А вони ж ни да-
дуть тобі його назад, того коня. От так жили-жили-
жили... Потом вже давай у колхос... шо ж ти зробиш... 
писатися. Вже записали в колхос. Ну, вже дали соти, 
вже картопля посадила. Трохи вже ліпш стало жити. 
Хоть картопель свуй був. А то ж ничого ни було. Отак 
і жили й мучились все времнє. А батько муй, то вунь 
ни йшов в колхос. І  вмер. Вже брат оженився, взяв 
братиху, то пушов вун в колхос і братіха в колхози ро-
била. А батько нє, батько заявлєння ни давав в колхос. 
Так вунь жив. А хто дав – от для того типер пєнсію по-
лучає, всьо. Хоч типер всі получають тую пєнсію. Ота-
кая жисть. Може, ше не здумаю всьо... [Ви ходили до 
школи?] Ходила. Я тіко ходила пуд школу, а ни до шко-
ли. Коли тоді було до школи ходити? Як треба на полі 
робити. А ни вельми хотілось і вчитися. То пириходи-
ла с першого класа в другий, с другого в перший – от 
два роки, мусить, тіко ходила. Я й ни роспишуся сама, 
ничого. Як ось гроши получати, то вона роспишицця, 
а то ше хто. То до сусіда йду, як принисуть до хати тую 
пенсію. Такая жисть. Якая там вже жисть... А батько... 
Батько жив, муй батько добре жив. Приїхали, погру-
зили шо було: жито, тилушки. Коня запрягли, всьо 
погрузили на віз і забрали. Повезли. А батько остав-
ся голодний. От якая жисть була. Тоє, шо я знаю, тоє 
скажу. Хай мні шо роблять, ни роблять – я їм у вочи 
кажу... Шо, кажу, забили, а  мині ниякого ничого ни 
даєте, ниякої помочи, шо чоловіка забили. Бо навіть... 

О... Ничого на світі ни дають, нє... Яґби мого чолові-
ка так за Польщи забили, значить, в польську войну і 
власть їх була, то я би жила, я би гора ни мала. А то ж 
тую дитину годувала. Ну, шо вони... триццять рублій 
тілько мині дали на тую дитину. Я її вигодувала сама. 
Там... Хоть тоді грошей ни було, бо ни було де... Так, 
як то типіро, роботи ни було нигде. Ото на посадку 
пуйдеш де-небудь, то де-небудь до чоловіка пуйдеш 
поробиш, то заплатить. Отакиї гроши були, так заро-
бляли. Типерийка то по роботах всьо ходять, а тоді ни 
було роботи, ни робили. Отакая жизня, отакоє всьо... 
Як роскулачували, як брали, всьо побрали, посунули 
і всьо... [Ви пам’ятаєте, як німці прийшли?] А чом ни 
пом’ятаю? Всяк було. Вдома ни ночували. Всьо... Якая 
ж там жизнь була. Тоже так само було. Ше тая моя до-
чка малєйка вродилася якраз у сорок першому роци. 
Його ни було, його забрали в армію, а вона ше роди-
лася. І малєйка була, якраз три ниділі було, як война 
стала. Лигли спати в суботу – і всьо бручить [‘гуде’] і 
бручить, самольоти летають... Е, е... В обід німці при-
їхали кіньми. Вже по силі їздять. Ну то як за німця, як 
типер. Як нигде нихто никуди ни ліз, то нихто й ни 
зачипав. Бодай же... боялися, бо то села палили, то ж 
тоді всього було. Вдома ни ночували, в ліси ночували. 
А, значить, по злобі всьо вже, його треба внистожити. 
А  ни знаєш, чи заб’ють, чи ни заб’ють. І  всі йдуть в 
ліс – і собі в ліс ийдеш, ше й дитина малєйка, сунеш за 
собою. Отак жили... А вже як істи... ну, то то вже тоді 
вже ни можна було ни лижяти, сидіти, бо боялися. То 
поб’ють, то спалять... Ась ті пришли – тоже такая сама 
жисть. Шо ж то за жисть? Шоб то оддав чоловікови 
свободу, гроши заробив, коб їсти було б шо. Нима ни-
чого  – шо за німця, шо зара в нас є. За Польщи хто 
як жили, то всякий своє мав. Але всьорамно налоги 
накладали велики і за Польщи. Як у кого мніго зимні, 
то треба дві корови продати ше, колись казали, пода-
ток оплатити. От. То оплачували податок. Так і колись 
жили, так і типер. Хто ше ліпш робить, хоть і трудно 
жити, то ше ліпш має. А хто ни хоче робити, то й нима 
чого їсти. Як колись, як типер. А  типер молодим ни 
хочицця робити. Ни так, як колись.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Розкажіть, як у вас Різдво 
справляють?] Типерийка, мої дорогейкі, як той казав, 
ничого нихто ни робить. Колись так робили: снопа 
жита принисе, поставить кала ікони, сіна принисе, 
кала того снопа, значить... І  вже як... куті там нава-
рить, всякого, то тих ягод наварять, грушок наварять, 
як уже на Коляду, такоє посне всьо і їдять. Того сіна 
настелють на стіл, настілника постелють  – і так ся-
дають їсти. І  вже тоді кличуть Коляду, шо, значить: 
«Ходи з нами вичерати...» А  як було, ни помню... То 
тоє робили, а типерийка нима ни того жита, ни того 
снопа, типер магнітохони стоять, от шо. А колись то 
було такоє, колись ше стариє люде були, ше онде були 
старий... Старий такий був, то вун, о, вун би... всьо 
мутилом би политіло, шоб такого ни зробив, шо того, 
шоб робили... ци с салом їсти, ци шо, тут ни було того, 
нє. Тут робили ше, всьо справляли по-Божому, всьо 
по-Божому справляли. А типерийка, то... Шо є – при-
шов з’їв і всьо, і пошов. І такая й Коляда, такоє всьо. 
Колись було ни так, колись було й добре, й  хороше. 
І на Водохрище так, і на тую Коляду. В вас Водохри-
ще... тоже є пиред Водохрищами Коляда посна? Тоже 
так саме, крижі [‘хрести’] писали по хатах... Типер у 
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вас  – нє? Пишуть? Типер я й своїх заставляла, шоб 
вони ходили, хату писали кругом тоже, бо я вже ни 
доїду никуди, а вони ходили, хлопци писали. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [А ви не чули що-небудь про 
русалок, відьом?] Відьми? То люде. Хто ж? Чоловік від-
ьма. Шо вони роблять? Коли то? На якоє то сьвято? А, 
на Купалу... Знаєш Купалу? От пирид Купалою роздя-
гаюцця наголо, роса, і бижить голий, по росі качаєцця. 
І от іде, в тибе корова є чи у мине є, вже вун приходе 
й забирає молоко твоє. Вже зайдеш на другий день – 
нима шо доїти, і нима й нима, й нима, й забрав молоко. 
То тутака у нашому силі були, то й ловили їх тоді, бо 
хлопци сиділи з дивчатами, а вунь голий біг, от його 
й зловили, тоді побачили. А в їх то такоє видецця: їх 
й диди, й прадиди тим займалися, і вже вунь молодий 
тоже тим займався, от. То такиї калдуни, такиї зьмеї... 
А русалки? Колись казали тиї... діти лякали, шо русал-
ки є по житови. Як то жито вже, волошка бало цвите 
по житови. «Ни йдіте, бо там русалка сидить» – то тоє 
казали. А її нихто ни бачив. А тая русалка, хоть вона 
і є, вона той... як ото дитина вродицця і, значить, ни 
охристить її, і  закопає ниохрищону, ото воно ходить 
русалка, ото називаєцця русалка. То то ше казали ста-
риє люде, то я вам тоє кажу, шо мині казали, то я вам 
тоє кажу. Ото всьо так казали, шо то, значить, тиї діти, 
шо нихрищони, то русалки. От як. А  правда то, ни-
правда... Казали так... От як ото наши були малейки, то 
лякаєш: «Ни йди, бо там русалка, ни йди туди». Типер 
то вони ни бояцця. Колись боялись, о, колись ни пуй-
де дитина. Куди?! Коб там русалка задушила?! А типер 
воно ничого ни признає... А  колхози то вимучили, 
вже... голоду й холоду, всього... А типер то й вже й тєм 
болєй. Ше в кого є сила, то той живе, а в кого нима, то 
той пропащий. Бо гроши ни заробить і нима їсти, як 
свого нима ничого й нима шо їсти. А типер же само-
шечча цена. Онде в нас одін чоловік казав: сала нима... 
Скіко то вунь казав сало, кіло сала вельми мніго сто-
їть... Типер же ж ни рублі, а тисячи всьо, тисячи. Ну то, 
як є де, то купить, а як нима тисячи, де їх набиреш? Як 
тую пєнсію дадуть, там тіко на однуй пєнсії, то шо ж? 
І на хліб... Булка хліба стоїть... І ше сала купи, як свого 
нима. То тяшко жити. Хоть воно й типер і в городі так 
тяжко жити, всюди так тяжко жити. Гроши самошеч-
чиї, всьо, і  жисть самошечча такая. Бо таки нидобра 
жисть. Колись люде стариї... виїдеш на сило – вечур, 
спивають, хороше... Говорять... А типер чоловік вийде і 
всьо гоче в зимні, всьо гоче в зимні, вунь ни пудуймає 
догори їх, тих гочей. А шо задуманий? Нидовольний. 
Которий чоловік довольний, которий... такий, той ше 
як-нибудь, але большинство такиї, шо всьо приунили, 
до зимні. От такая, тоє... Тілько я всього знаю. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Розкажіть, як у вас коляду-
вали.] О... ходили, в нас були такиї тронщики... Я ни 
знаю, ци в вас так було... Тронщики, шапки такиї с кар-
дону поробльони, бумагою облипльони. І  ни знаєш, 
скілько їх чоловік, дванаццить ци то тринаццить чоло-
вік було. І, значить, приходять до хати, з гармошкою – і 
Цар, і Бог і Старик, і... ой, всякому названіє, всякому 
названнє. І приходять до хати, і от вони вже доказують, 
і ш шаблями, і ш шашками, з усім, тиї шапки як тако, 
о, ризіни тиї такиї, чубати поробльони, то аж трасецця 
голова. І приходять до хати й вони... вже музикант на-
чинає грати, а вони начинають танцювати в хати. І тоє 
всьо, значить, вони спивають, виказують. О, то такоє, 

шоб я ни забула... О, то пісня хороша, хороша то пісня, 
як Царьови спивали... якось: «Ми к Царю ідьом, ідьом, 
золотой вінєц єму нисьом...» А шяпка в його такая, як 
то вінчики в церкви, отакую шяпку тому Царьови на-
кладали. В тих то чубати шапки, а в його такая шяп-
ка, і  вже той Цар, тую шяпку накладають і так йому 
спивають. О. У нас одін мужик був, то вунь всьо знав, 
але його нима вже, вмер, вунь всю пісню пириспиває. 
І от уже їм платять за тоє, вони назаробляють за Роз-
дво гроши, і сала, й кобаси, шо їх на місяць буде їсти, 
бо до якеї хати ни зайдуть, так їм дають, так їм дають. 
А силом то йдуть діти руйом за їм, хоть і люде, бо таки 
хороше. Шо хороше, то хороше, типер нима такого, ни 
зроблять. От ходять якось з звіздою були ходили – то 
нє, то ни так. От уже я доживаю вік – і такого нима, 
нима вже. Я й казала хлопцям своїм і людьом казала, 
шо, кажу: шо то такоє, чи ж то вони ни могуть зро-
бити? Приходять от, як на Коляду, приходять до хати 
і типерийка приходять, жито посипають, посивають, 
але так нима, так нима хороше, як було. Шо нима, то 
нима, бо ни вміють зробити. То хлопци всьо... такиї ка-
валєри були, і ото вони ходили... й вони вже, скіко там 
вони ходять, тую одежу роблять, тиї шапки, тоє всьо, 
ідуть до такеї хати, шо тіко одін вунь, значить, і туди 
сходяцця і там тоє всьо собі липлять. А вже на Роздво 
вони йдуть, ідуть, о, по свему силі... По свему ідуть, по 
чужих селах ходили, їздили, ходили, коньом хиба за-
везуть, бо тоді де ж тоді машини були за Польщи, хто 
там їх возив? Кіньми. І вже оттіль сунуть – всього... і 
мняса, і  сала, всього... І  гроши... Гроши то в кармани 
бируть. І от хлопци живуть. А типер нє, типер ходять... 
Школьніки вже типер ходять, приходять... Бало, школа 
ж ни пускала й ходити... Де... Колядувати ни пускали, 
боялися йти пуд окно, а типер ходять, типер і вчітіля, 
приходила сюди вчітільніца до хати. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [А як це, волос виливати?] Як ото 
рана вже нашне і ни гоїцця, і до дохтора їде, і всюди... 
Ничого, дохторі ни признають хвороби. У мине зять 
був тоже, вже в Брест одправили на опирацию. При-
їхав, ни дав в Бресті робити, приїхав додому. А я йому 
так кажу, кажу: знаєш шо, давай-но, кажу, волос коб 
вилити... А хто його вилиє? Нима кому. Але тут одна 
баба іде й питаїцця мине, каже: «Ну, як твуй зять?» 
Кажу: «От вже на опирацию пуйде, кажу, ногу вирі-
зувати, там вирізувати, кажу, а там на тоє накладати, 
зашивати...» А вона каже: «Знаєш шо, волос вилити...» 
Нє, я  кажу: «Може, ти знаєш, хто волос виливає?» 
Вона каже: «Я  виливаю волос...» От вона пришла... 
«Я, – каже, – взавтра приду...» Пришла вона... «Най-
ди колосків дев’ять штук, одщитай їх назад, ни щитай 
упирод, тіко назад одщитай дев’ять штук і, каже, вже 
води нагрій – і я приду...» Ну, от вона пришла, нача-
ла виливати той волос – і всьо, й начало згасати рана. 
Вже рана поменшала, вже рана звузилась, вже теї рани 
ни стало, і стала нога гоїтись, гоїтись.

c. Ляховці (Ляхаўцы)
Записала Л. Пономар у серпні 1992 р. у с. Ляховці 

Малоритського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Міщука Федора Артемовича, 1903 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Що ко-
лись одягали?] Одягали постоли, одягали латушки 
такиї о. Мати зробить їх із шерсті теї. [Це діти одяга-
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ли?]. Ну да, дітьми. Було всьо своє вбранє, [Як казали 
на старий одяг?] Лахи. [Де зберігали одяг?] Сундуки 
таки дірив’яниї були, ше в мене й ше є. Я ше купив 
в шеесят другому році. А тепер, ушло вже на шкафи 
всьо.. Тепер о, вже я й кажу, знаєте, дівчині своїй, зна-
єте, кажу: «Я тобі дам скриню». Каже: «Начорта вона 
мині...». То каже: «Шкафа возьму..» [Вона мальована, 
скриня?»] Мальована. Господарські заняття; про-
мисли та ремесла [Садки були колись?] Не було. [Де 
тримали бджоли?] Пчоли тримали по ліси, по ду-
бини. Чепляли по дубах большей частю тиї... вулля. 
Набивали, значить о, колодки тиї із товстого дерева 
[Як робили «вулля»?] Із... старинниї дерева попада-
ло, виріже на повтори метри колодку такую, уже там 
видовбе всередині, усі уже позакладає тим, шоб пчо-
ла тая не йшла там, де їй не положено. [Багато таких 
вуликів мав господар?] Було, колись богато було. Як 
хазяїн був, то такий, шо десять мав, а бидніший сим 
мав, штири там... Одне другому помогає, знаєте, от як 
де яки своєк чи шо такоє: «Я тобі дам вуллє». В мене 
тоже було [пчоли] перед войною, дали тут... Але тут 
груша стояла, пуд. грушею вони в войну стали, об-
стріляли, побили хату, побили вулля, мусив хату 
другую робити вже. Ше стояли сараї для коров, для 
вечок, для свиней. Тіко всьо отдєльно було так. [Кури 
теж були в сараї?] Тоже кури були...Зимою то вже їх у 
хати держали, шоб не померзли. [Чи плели з соломи 
великі, як бочки?] Були, не у всякого були коробці. 
[Чи були в селі майстри? Хто вам робив бочки?] На 
базарі вже є, такиї, знаєте, люди-спеціалісти. В Мало-
рити був базар, в Мокрани був базар. [У селі були свої 
майстри?] Плили, мастри свої такиї. От корову пасе 
разом і виплитить кошика, в которого копає картоплі, 
коториї в пєчку кидає – значить о, пече картошки то... 
то значить, з ручками. [У вас були плуг, рало?] Плуг і 
борона, і всьо, все... Коняка була. То вже як без коня-
ки живе, то вже бідненько вже так. [Коня всі мали?] 
Мали. Коняку всі мали. [Скільки корів мали господа-
рі?] Корови мали, як хто. Як хто багатший, мав штук 
чотири-п’ять. А бідніший – то дві, три. Овечки три-
мали, овечки то побольше – по пітнадцать штук дер-
жали. Свині тримали. Кури тримали, гуси тримали, 
кроліки тримали. Поле було, тих сємдісят сотих, – то 
в двадцяті дев’ятьох місцях було. І  прожили так, то 
мусіли наймати бідніши – корови, овечки пасти, шоб 
шось-нибудь заробити. Бо на своїм полі не прохар-
чуєшся. А плата була малая. Три пуди зєрна за коро-
ву, шо попасе ціле літо. Дєтей багацько було, внукув. 
Було сємнадцать внукув, а  дєвітнадцать правнукув, 
о. [Коли ви оженились?] У двадцять чітвьортом году, 
женився. Тяжко, тяжко було жити [за Польщі]. [За 
Совєтов було краще?] А  за Совєти... то якби не той 
колхоз... К колхозу послє прівикли вже. А спочатку – 
то було очєнь і очєнь тяжко. Ше за Сталіна то так 
крєпко було, шо...так нужда вже тоді значить... Прав-
да, усі, знаєтє були...і усім було трудно. Вуйна... Архі-
тектура. Хутори були вже перед самею войною. Ето 
вже Польска вироблєла хутори. А приїхали... Совєти 
пришли, давай робити колхози... [До Польщі і Совє-
тов хати ставили вздовж вулиці?] Ну да. Так, як ото й 
тепер о. [Багато хат було колись?] О, богато. [Скільки 
землі колись мав господар?] Зимлі то у нас малечко 
було. Я  чоловік був сємєйний, зимлі було дівіносто 
сотих з пасовиском, із сінокосом, і всього там... [Які 
колись будували хати?] Колись хати будували курниї 

такиї. Дим ішов на хату зразу. Тілько труб ни було: 
так ми називаєм тепер комини тиї, знаїте, колись ко-
зуби називали. [З чого вони були?] Дірівянниє такиє. 
Такую розколе ольху, всередини вичинить уже тую 
мєлоч. А там зверху вобручем зоб’є і поставить у кон-
ці хатини. Дим ішов на хату, шо топили, а вже з хати 
отим кузубом уже виходив надвір із хати. [Як клали 
дерево?] Одне на друге, так як ото й тепер кладуть, 
в  угла. [Сокирою обробляли?] Сокирою. Були ше й 
сіни в нас. Була й комора. Там дехто, значить о, трохи 
богатший, то ше деякий... кумірка називав, значить 
о, там ставили, шоб... зимою утіпляли.. капусту там, 
гурки, бочка стояла. [Ця комірка була під одним да-
хом з хатою?] Під одною соломою. Колись як свадь-
бу робили, то вже, знаєте, почот такий, як вже в хати 
нема де ошатнішого такого, знаєте, то вже в комору 
заведе вже отако свата, то молодиє, то... Тіко так, як 
ото в нас січас, через сіни називаємо «сіни», там яких 
три метри буде ширини, і три метри там комори теї. 
Там сало, бочка жита буде, капуста стоїть. Ми на-
зиваємо «сіни». Яких три метри буде ширини, і  три 
метри буде. [Раніше були великі сім’ї, де всі спали?] 
Де спали? Лавки такиї, знаєте, дірівянниє. До лавок 
ще примощалися стульці. І там лягало... В одним боці 
буде двоє лягчи, в  другим боці двої. А  де якоє ста-
ріше, слабше, то коло пєчкі буде там. Запек назива-
ли. [Чи був «піл» чи «нари» з дощок?] Лавки, запеки 
були. [Були ліжка?] Були, тико самодєлочни були, 
дірівянниє. [Як городили двір?] Плотом, плетівники 
такиї. Колки били так як густо, і  такими кустами... 
Корчєми такими переплатували, і  хороший забор  
получався. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Як колись сватали молоду?] Сватали так, 
як батьки, на большу часть... От батькови понарави-
ця такая-то такая дівчина, в такого-то такого хазяїна. 
Отак як, в товариша сказати в свого, так як, от, пона-
равиця  – робить харашо, спиває там, от. Син може 
й не схотів би брати, а батько: «Озьмем, озьмем тую, 
заберем тую». І от і забирали, так як хотіли. Батьки 
ж як скажуть: «Ідем туди до й туди в свати, отам до... 
там до Саливонив чи Кринів там...»  – ето названіє 
було улічне, знаєтє такиє. І от уже заходять уже, зна-
єтє, посватають, вип’ють пивлітру, поспівають. І  це 
значить вже назначають, коли свадьба буде. І вже до-
жидають свадьби, пудготовляються так. [Молодий 
приїжджав на конях?] На конях. [Двоє коней?] Всяк 
бувало. Як бугатший, то бувало є двоє. А як бідний, 
то з одним. Ше такиї були, шо без коня, то позичє-
ють от, просять от. От: «Дай, Міщук, коня, молодую 
вивезти», – так як підвезти до церкви, з церкви, зна-
чить, о. Чоботи ше, знаєш, не вельми було в кого, то 
чоботи позичєли друг у друга. А то в лаптях ходили 
всьо. [У вас казали «постоли» чи «лапті»?] Постоли. 
[Чим застеляли воза молодим?] Стелили, стелили. 
Одіялами, раднами. Свої такиї ткали радюшки. [Мо-
лоді їхали разом чи окремо?] Разом садили. [Як були 
вбрані молоді?] Латухи такиї шили сукняни. Самі 
ткали, самі прєли, вовняниї, такоє. І вже такиї були, 
знаєдьо, портниє, будто би, знаєтє , ручною голкою 
поковираєся так, і так і сходило. [Вінчалися в білих, 
сивих чи чорних латухах?] А то якая в кого була. [Яка 
шапка була у молодого?] Були такиї... брилі нази-
вали, капалюш. По мєстному  – капалюш. Зимою то 
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то шапки такі виробляли. [У вас казали «шапка» чи 
«шєпка»?] «Шєпка». [Чи пришивали молодому квітку 
до шапки?] Молодому вже як їде до вінчєти, то вже 
пришивали. [Коли молодий забирав молоду додому?] 
Потом ше пару день [молода] побуде у батька, в ма-
тера, погостить там, а  вже як вивозять, тоді спева-
ють, і барабани, і гармонь... Гармоні там не було, тіко 
скрипки були большу часть. На скрипку грають, і вже 
тоді в вечор отак, хоч кому й не весело там – танцює, 
путскакує. Свекруха виходила їх за ворота встрічати 
іс хлібом, із водою, знаєте о. [Чи вивертала вона ко-
жух?] Нє. Де може так і було, по других селах. Отак за 
меї пам’яті, до хороше, радостно встрєчає, свекруха, 
те... [Мати, виряджаючи дочку, накидала їй плата?] 
Плата. [Що робили з платом?] Перев’язують. Зни-
мають плата і перев’язують. [Хто скидав вінка?] То 
вже свахи [подруги молодої] скидають. [Що свекруха 
робить з платом?] Шо робить... Ото є перев’єзують, 
беруть знимають плата і перев’єзують, як сказати, – 
дружка платом. То вже свахи вінка скидають. [Моло-
дих вели у комору?] А , знаєте, от нема місця в хати 
вже, вже заводять у комору, там почастують уже їх, 
честь, канєшно, вже, ліпшая, як ото, общей... [Моло-
дих закривали у коморі?] Закривали. [Приїжджала 
рідня молодої у гості?] Приїжали. Батьки, сестри, ше 
родіна, яка є, перезви. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Що брали з собою, коли пер-
ший раз виганяли худобу на пашу?] Хрещик. Завєдє-
ніє такоє, шо будто би Господь пособить із хрещиком 
тим. [Які пісні співали навесні?] Сповали «копали». 
[Казали «веснянки»?] Називали «копали», та й годі. 
[Коли співали «копали»?] Ну, там, де вже живе Паска, 
і  послє Паски, значить о, послє Паски живе. [«Вес-
нянки» не казали?] Казали «копали» просто, й  годі. 
Дівчата й хлопці вже, значить, вже собираютьсє там, 
гніздо такоє вже, співають і танцюють там разом, 
і бьються...

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де збиралась мо-
лодь гуляти?] Молодьож... Десь-небудь у такій хатині, 
знаїш, шо вже вона там не вельми заіндересовани, бо 
міліція не давала гуляти. Міліція як довідається, шо 
де молодьож тая гуляє, то поставить...[Тоді ж міліції 
не було?] Не було. Але приходила з района, приїж-
джєла спеціально – молодьож розганєти. [Це було за 
Польщі?] За Польщі. [Чи були вечорниці?] Були, були 
вечорниці. [Як гуляли досвітки?]. Досвітки? То же са-
моє, так як молодьож... Дівчата беруть шось-небудь 
вишивати. А  старіші беруть прясти, там шерсть, 
льон. А там розвидніє, ідуть по роботах значить, о.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Ви вважаєте себе білорусами?] Білорусами. 
Говорили, шо тут живуть поліщуки ше. Ми були на 
України, значить там, у бєжинцах, в Єкатерінослави. 
Ото ми... там напротів своєї мови нихто вже там не 
росточував, всьо по українські. І так наче я ше копіру-
вав на деякії слова, є такії, шо українські. [Ви слухає-
те радіо білоруською мовою – там же не так говорять, 
як ви?] Нє, нє, там нє. [Сміється]. Сьоровно, за тоє 
нихто ничого не принижається ше зараз. [Скільки 
кілометрів від вашого села до України?]. Пітнадцать 
кілометров роздиляються вже от Білорусії з Укра-
їною. [Які сусідні села українські?] Заболоттє, Тур в 
Ратному... 

c. Хотислав (Хаціслаў)
Записав Г. Аркушин 3 серпня 2011 р.  
у с. Хотислав Малоритського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Денисюк (Антонюк) Антоніни Оксентіївни, 1931 р. н. 

[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини. (Тексти). 
Луцьк, 2012. С. 458–463]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Ви в школу ходили?] Ой, 
скіко я там ходила! Шо ходила, шо не ходила – всьо 
були войни. За Польщи рік походила всього до школи, 
до польськії – там вуйна, пришли руски, знов до рускії 
походила... не знаю, чи рік чи там трошки більш, скіко 
вони були, – знов вуйна, німци... Німци, пришли нім-
ци. До німецкії ходила тоже, ну то-о по... по-немецки 
нас мало вчили – по-вкраїнськи вчили. [Була україн-
ська школа?] Ага, ага. По-вкраїнськи вчили, о, и по-
немецкі трошки вчили. Трошки запомнілася, а шо то 
такоє маленьке стіхотворенє, бо ше ж ми малиї були:

Іх бін Петер,
ду біст Пауль.
Іх бін фляйсік,
ду біст фауль.

О... «Ну, а шо то такоє?» – кажемо. Каже: «Я є Петер, ти 
є Павул, я є пильний, ти – линивий». Ото такоє стіхот-
ворєнє запомнілося так. Ну, й знов вуйна, и пришли 
руски  – уже я не пушла, вже не ходила. Там ходили 
вже такиї доросли, всяки, а я не пушла вже. Ото так 
я ходила до школи – усьо начинала й начинала... Але 
по-польськи росписатися вже не вмію.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ну, казали, шо  якісь знахо-
рі, казали. О-ой, колись як... стануть казати тиї наші-о 
(ше ми малиї були), наш дід, бало, росказувати про тиї, 
як колись знахорі були. Знахорі були вель... (ну їх на-
зивали «знахарі») – ну й на молоко, й на шо хто хоче. 
[От і розкажіть, як дід говорив]. Скотина... здохне ко-
рова – знахур зробить. Їде биками (колись биками їха-
ли), їде биками той чоловік, каже, двима биками їде, 
а  йде знахур, великий такий знахур був, і  той знахур 
зробив: бики лягають і здихають. Ага. А  той чоловік 
вже знав, шо то знахур. Мниго тоді, кажуть, знахорів 
було: тепер, кажуть, люде недобре, а й колись недобрі 
люде були. Той чоловік... Ага, розминулись вони – той 
пушов, і бики його лягли, здихають. А той вже поняв, 
шо то зробив так, тоді він за шо там... за кулка й за їм. 
Той йому зайшов, каже: «Заб’ю, тико мої бики не вста-
нуть, здохнуть – заб’ю». – «Йди-йди, встануть, однако-
ви будуть». Га. [І встали?] Встали й пушли. [...] А муй 
діт... Бало, ше я малая, ходжу по хати... Ми на краю села 
жили, чось до нас люде ходили, наш батько то майстро-
витий був до цього – то кузьнєц, оде хто пришов пе-
редав, приходив, шоб зробив. То бало діт так росказує: 
«То, – каже, – такий знахорів буле: ну, сарай – як сарай, 
хлів. Ну, там щелі є чи десь світицця, а там, – каже, – 
шо зробить: корова ногу задере і туди-о втикне копита 
свого». О! шо... шо робили. А-а мниго-мниго такого не 
запомню, мниго... А-а... а баба (то Воля... село), то вна 
в нас замужом була, вже... вже пожилая, так моя мати 
(то я ше була м... молодая), то вна росказувала про тиї 
знахорі, тоже каже... Ото який-то день, шо ходять... На 
Юр’я чи коли ходили в поле с хлібом? На Юр’я... [На 
Юр’я.] На Юр’я ходили в поле, там молилися. Ото вна 
з Ляховець, і, о, мні запомнився, як вона росказувала. 
Каже: муй батько тоже пушов с тим хлібом на поле йде. 
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А там який там який-то рив був прокопаний чи канав-
ка і клатка – верва лижєла. І перейшов він вже керес 
тую беру, вже тут начинають полє... поля, і лижить шта-
ни, рубашька, верхнє й спиднє – всьо лижить, о, а чо-
ловика нема. «Ну,  – каже,  – думаю: то то хтось шось 
комусь пришов робити вред на поле, шоб не виросло 
чи шо, як там робили». Каже муй батько, за тоє всьо за-
брав тоє вбранє і-і назат іде-е... іде-е... Іде: стіно, хто ж 
тут вред робить? А я понесу, а воно ж буде йти в село – 
хай йде голе. І каже муй батько, пуд руку і-і йде до села. 
Аж то бижить чоловік і кричить: «Постий! Постий!» – 
«А шо?» – оглєнувся. «Ой, дай... – а він голий-голісь-
кий – як мати народила. – Ой, одай – то ш то... то ш то 
моє вбранє... То ш то оддай – то я голи». – «Нє, бижи 
голий, шоб люде знали: ти якійсь вред робив комусь... 
якийсь вред ти робив. Хай люде знають тебе». – «Одай, 
одай». – «Скажи, шо ти кому робив? Який вред?» І ска-
зав. Каже: «Я с своїм братом посварився і з... і зробив 
так братови, шо  в його бики завтра здохнуть».  – «То 
так,  – каже,  – братови робити? То  ш ти посварився з 
братом, – каже, – то й то поладитися. С чужим сварєц-
ця й ладяцця, а нє – с чужим можна й не ладитися. Ну, 
на́, – каже, – сихоть, – каже, зроби, шоб бики не здо-
хли». – «Вже, – каже, – всьо, вже здохнуть, зробив так, 
шо вже нічо не поможе». І каже: «Жив... жив... жив муй 
батько,  – каже  –, тако ми недалеко того його брата, 
і вночі тиї бики мичєть, мичєть і мичєть, шось ревуть, 
і за нич до днє і здохли». «Отак», – каже...

ПІНСЬКИЙ РАЙОН 
(Пінскі раён)
с. В’яз (Вяз)

Записав В. Місіюк 6 березня 2012 р. у с. В’яз  
Пінського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від місцевої мешканки.  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 250–257]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Коровая одного робили на весілля чи два?] 
Ну, одного, одного, а... а дин вже молодий... молодий 
же везе коровая до гетого... до дівки, вже ж першого 
дня. Чи я кажу в ете... Їдуть у етого... у сваттю, то вже 
везе молодий коровая. Ну, що? [А що співали, як пе-
кли коровая?] Ну, спивали, спивали:

Ой, хороший да пригожий
Коровая месили,
А губатий да горбатий
У пич усадили.

О ге спивали. Не яґ би як... [Ну, ще раз!]
Ой, хороший да пригожий
Коровая месили...

О, я... то нехороше сказати...
А губатий, деренатий
До оно [‘тільки’] у піч заглядали.

Ну, гету спивали. Я  їх і вміла, да позабувала пущи 
[‘майже’]. Я  їх, бо я ходила й по весіллях, бо в мене 
семня вже велика бувала, то... то... то оддавали, то спи-
вали. Ой, побая [‘розказати’], як спивають. Тиї пере-
зване да й спивають:

Вийди...

Ну, як там зовуть тую дівку, шьо ж пошла вона...
Вийди, Манєчка, чи-и... с хати – 
Приїхала твоя мати,
Да винесь калиноньку,
Звесели родниноньку,
Да винесь червоную,
Звесели рожоною... 
Та ше невістка багата – 
На стул настульничок,
На колочьок ручничьок,
А на дєжю да надвирничьок.

Ой, сьпівали... [Як викупляють молодому місце біля 
молодої?] Як? Вкидають гроші, вкидають гроші да... 
да стануть, а  ти... тиї кричать вже, шьо мало, а... а... 
«А-а, хватить». Да... да стають, да стоять, да торгуюц-
ца. А вони вже ж стоїть за столом молодий, бо вже ж 
вони... А той вже кае: «А я не встану (вже брат вже мо-
лодої), а я не встану, поки ти не даси тулькі грошей». 
[І коли ж він встає?] Ну, як... як молодий викіне гроші, 
то встане. Да спивають уже:

Тетерчюк братейко, тетерчюк,
Продав сестрицу за канчюк...

Ну, Боже, побаю [‘розкажу’]... Вона ше довга була – за-
була... От яка я... [Коли молодій косу розплітають?] 
Росплете, як до венца їхати. Да й каже:

Росплюв братейко
Сестрейко косу.
Де вун тиї пльоти [‘стрічки’] подевав?
Чи на море,
Чи на долє попускав?
Чи... Чи младшуй сестри подавав?

О, то спивають вже ту пісьню. А  може, ниде [‘десь’] 
вже викине той брат тиї... тиї пльоти. А венчалися – 
росплетяни коси, тоді казали, оно венка наложать, о. 
То вже тепер то вже гетого... [...] Прийде сваття, при-
йде сваття, сяде за стул, вже й молодая ся... сяде. Я за-
була, чи то вже молодий садивса, мусить, то і моло-
дий, – я вже й позабувала, добре не знаю. А гети вже 
молодої три етих... баби стане да етого... жита набере в 
платок, да спивають:

Першим разом
Божим указом
По бережку ходю,
Жито сиплю... чи ето...
Я ш тебе, молодая Маньочка,
Добром осипаю,
Добром, добром, добрицею,
Коб була молодицею.

Ге ото проспиває вжє, і вжє тиї свахі спивають, спи-
вають і осипають тую дівку. [І скільки рази так оси-
пають?] Три рази сипне по етих, по їх. [І  за каждим 
разом приказує?] Ну-ну. [...] Бо я в весіллі була, вжє 
весілля була, а дятька рудний женив сина, да й мене 
позвали, да етого... Я... Тато пошли до... на те весил-
лє. От вжє того... тиї свати... чи теє весиллє... Тоді на 
конях оно [‘тільки’] їздили. Ну, то я вжє на першим 
возу вжє не їхала, бо... бо я вжє питаласа, о. А... а той 
батько, як приїхав до своїх ворут, щє не очіняв двера 
да запалив, запалив снопа, да етого... да тим коням би 
пуд ноги. А баби спивають. Як ето?

Коники огньом, огньом,
Да не буйтеса жару,
Бо наробим ми людям

ПІНСЬКИЙ  РАЙОН 
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Да великого жалю.
Да не так же тим людям,
Як рудному батьку
А чужому свекратку.

А гете то спивали, то я гете чюла, я... О, да вжє того... 
того одгребе, очинить ворота да й нажене кони... да й 
поїхали на двур. От що.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Як война була, тиї друго-
го села зберуцца, а... Ето в нас німці були, а партізани 
в етим... в ліси. Ото партізани прийдуть да оберуть-
оберуть усіх. Бувало, хліба не напичєш, прийдуть ти 
партізане: «Хавай хліп, давай, щьо єсьця. Отак, ти на... 
ти на... етого... напечєш і-і бульби, й чього хочь, а... а 
нам треба в ліси бути». То брали корови й овечькі. Все 
було, бо война була. [Партизани й бульбаші  – то те 
саме?] Ето то посьлє бульбаші, посьлє були бульбаші. 
Вже тиї ни сюда, ни туда.

с. Дубой (Дубай)
Записала Т. Назарова 1969 р. у с. Дубой  

Пінського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Удовиччик У. Н., 1912 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 533–535; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. Хо-
дила в ліс, брала гриби у куш. Принисла додоми, об-
ризала їх. Вимила помилом піч, висипала на солумку, 
а  остальниї пожарила. У  чугун вложила, пожарила, 
посмажила. Ну, потом гриби [‘білі гриби’], сироїжи, 
лисици, зильоници, краснюки, подомшняки, рижки... 
Лисици ростуть висною, гриби госинню, зильони-
ци госинню, масляки так же саме осинню і красню-
ки тоже осинню. Сироїжи висною. [...] Хліб пичуть у 
нас у діжци. Вимітають помилом, сажають на лопату, 
виймають потом обратно лопатею – і кушають, їдєть. 
Варим картоплі, товчем товканицу с салом, варим бу-
льон с салом, капусту с салом. Ну, вот. Гурки, поми-
дори засолюємо у діжку. Гурки так же само солимо у 
діжку. Гурки збираїм і солим – даємо хрін... хрін даєм, 
чосник, лист лавровий, соль і вода. Всьо. Одяг. Про 
льон. Сіяли мущини іс хвартуха, бороною боронова-
ли, потом ми пололи його, рвали руками. Потом знов 
рвали, прачєми колотили, слали його, збирали, терли 
ручною терницею такею, трипалом таким трипали, 
на щотках таких обирали ми його. І прели веретюнь-
ми, на потесю... сновали, ткали в полотно, билили – і 
шили тоді сорочку. Цвите льон синім цвітом, поспіє – 
уже головочки каричнявиньки таки, сухиї. От вам. 
[...] Ну от, шо б то було, якби ми роскрили скриню. Як 
ми колись жили... Там було полотно, були отреп’я на 
полотно, були там свитки, були... сукно було, от... Со-
рочки були там нашиваниї, намитки були, ето всьо... 
як ето ми клали. Бодня була, називалася бодня. Не 
скриня, да бодня називалась. Бодня робилася вона з 
дерива. Шо дівка там ето собі... ще мати юй наклала, 
надбала... сукно, сувуй полотна, там ето... сорочки... За 
етею боднєю вона йшла замож. Архітектура. Я рас-
кажу, як ми ставили ранчій хату. Клали дуби, подва-
ліни називалися дубовиї, потом клали хвою [‘сосну’], 
робили в вугли... Доробили, потом ставляли балки. За 
балки так же само бариш. Поставлять крокви, поб’ют 
лати, пацияти пороблять – поставлять виночка май-

стри. Хазяїн тогда ставляє водку їм. П’ють, гуляють. 
Потом начинають піч робити. Заливають хундамент 
цементом, цеглу бируть, глину месять, подають... 
Хазяїн подає мулярови, виводить комина наверх ис 
хати. От і всьо. А  накривають соломию. В’яжуть... 
кулики називаюца. Прив’язвають до крокви, до лати 
прив’язвають. От так хата... чиротом і соломию, кули-
ками... от так хата будоваласа ранче. Будовали клуню 
ранчій, возили снопи в клуню, робили тока з глини, 
заганєли туди голички, коб мисили глину, тока як ро-
били... Возили гречку, возили просо, возили що було 
с поля... і возили так, клали. [...] Тепера в нас от по-
длога єсця, і кровать, і люстро. А ранчій? Був тук. За-
мазвали його... из глини, из писку... запик [‘запічок’]... 
Клалиса люди намитусь [‘врізнобіч’], молоди й стариї, 
спали разом усі. Була хата курна. Тепер груби єсця, 
кахвельниї. А тоди бис комина було ішов на хату дим, 
от. А зара вже зовсім по-другоми... Свєт – а тоді лампа 
була висіла... і шкло закурене. Тепер шкахви єсця – а 
тоді вішали на балци кожуха, свитку, курту. Постоли 
под запиком лижєли, волоки, ганучи... Дівани тепера 
єсця, а ранчій не було. Ослун стояв, стул, настульник 
лижєв там-от іс своєї роботи, во. [...] Ткали настулни-
ки на верстати, пирибирали. Пирибори такиї дощич-
кию, поножі висили, нит був, о, бердо, лєди були, по-
ножі... І ми то ткали ручники, на стину вішали. А те-
пер совсьом по-гинчому. Кавйор, тепер кавйор єсць. 
А  ранче ми с свеї роботи вішали. Застилали кроваті 
рєднами, о, с свеї роботи всьо було. Половики. Поло-
вики... тепер половики є, а ранчій не було. Ходили так, 
бес половиков. 

с. Жидче (Жыдча)
Записав Г. Аркушин 8 листопада 1983 р. у с. Жидче 

Пінського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Зіньчука Костянтина Карповича, 1918 р. н., [1] 

та його родича [2]  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 486–489]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [1] Йду я по до-
рози, маю я собі тичьку, шоб од дороги вискочити в 
сторону. Посля зайду по гущаках  – хоп!, позбираю. 
Де... де хороша стешка є, беру я обрубаю-обтереблю 
до самого верха. Потом знов поцюкаю друге дерево, 
подставляю под той затьон и гапельку [‘петлю’] че-
пляю. Єслі звєрь бижить – лисица або й заєц – тур-
зонув [‘смикнув’], и  воно вгору, і-і-і понесло, о. Ну, 
правда, мене попутав другій лисник и потсказав мой-
му батькови. Правда, вин мене добре збив, збив вин 
добре мене й пов’юв за шкуру взяв: «Иди и збирай! 
Бо взавтра буде польованнє, то мні буде в нас за гето». 
Я пошов. Ну й так сам собі иду я, прогляну вгору – лис 
висить. И я осмихнувса. А батько мене ше й в потили-
цу нагнав кулаком, я й впав. А посля кажу: «Ех, бать-
ку! За що ти мене б’єш? Подивис угору, шо над тобою 
вісить». Як подививс, тоді вин засмиявса да вже бульш 
ничо ни казав, оно каже: «Позбирай!» Ну, правда, я по-
збирав. А пани там проходили, и я однеї не замєтів, не 
знайшов. И подхватила за ногу. Хи (сміється). И при-
подняла ногу, впав и кричить все: «Ратуйте! Шо гето?» 
Так вони зразу так дивилиса, метиковали і фотогра-
фіровали, но всьо равно вони не могли – тилько так 
уверси гапелька. И... и вин сфотографіровав, а ето не 
муг зробити, шо як вона стояла. [...] Посля польован-
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ня то я завсігда ходю позаду, то як шо-небудь раняне 
знайду, то беру за... захаваю. Як вони вже с гетого те-
реню вийдуть, пуйдуть у другий, то я тоді собаки веду. 
И собаки ловлять раняни, о як. [...] [2] Стариї [вовки] 
кидають няньку для молодих, шоб вони часом не кри-
чали. Ну, и як хто стане вабити, коб воне не давали, не 
обзивалиса. А  то на кублі, значить, кидають няньку. 
І єтая... і етая нянька, єслі десь-нібуть, так вона не дає, 
коб вони обзивалиса, о. Так ето називає... називаєцца 
нянька, котора... коториї стариї вовке її кидають, ко-
ториє етиє вовки кидають її за няньку для охране. До 
стане... то станить хто вабити, а вже вони обзиваюцца 
на кублі. И от етая нянька не дає, значить, як оно ста-
не... стануть воне обзиватса, так вона йде б’є ногами 
її. Копа тех молодех, коп воне не обзивалиса. От такоє 
дєло. [1] И знов так: як бачать, шо нянька з вовчуками 
окружана, та вона стараєтса, як є двоє-троє, то вона 
хватає за лапи їх – одне, друге, третє – и с того кубла 
втикає. Ну... о.

с. Ласицьк (Ласіцк)
Записав Г. Аркушин у 2011 р.  

у м. Малорита Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Романович Людмили Сергіївни, 1965 р. н.,  

родом із с. Ласів (Ласицьк) Пінського р-ну  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 498–507]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ Я родом с Пінська, сюди переїхала п’ятнацать 
літ назад, живу ето зусім поряд в першому под’єзду от 
гетої хати. Ми не зразу познакомиласа з Владіміром 
Івановичем. Я бачила, шо до його пудходят люди, шо 
до його багато приходять, з  їм говорать. Ну, він для 
мене був такий дід, який дуже любить поговорити і 
все. А я багато літ прожила на Гродінщини, де живуть 
у нас етнічниї поляки, тому я стала зусім рускомовная, 
муж мій, е, теж рускомовний і, переїхавши сюди, ро-
била на таможні, тому вже я була зусім такая, як ето – 
немісцевая, я вже була така вся рускомовная. Але тут 
люди гово... говорили тею ж мовою, якею говорать в 
мене на... на Пінщинє... И  я зразу не з Владіміром... 
Я його бачила, я знала фамілію, знала, хто такеє, але 
в Бресті я познакомилася с паном Петруковічьом. То 
тоже дуже цікава людина, и той мені почяв росповіда-
ти, шо я є українка. Ну, ми... я робила в строітєльствє 
разом з їм. Е, думаю: яка я українка? Откуль україн-
ка?.. І от, притставте, шо мні вже було сорок три роки, 
я говорила тею мовою, я родиласа за п’ять кілометров 
од української граніци... [Я перепрошую, а ви село мо-
жете назвати?] Село Ласів Пинського району  – ето, 
ето сами болота, куди тяшко доїхати... Така... З наших 
вікон ввечери вид... видно бляск в окнах українських 
хатей, о. І коли мні почали росказвати, шо я є україн-
ка, я дуже такий чоловік, який любить спорити – со-
отєствєно, я почала доказвати. Питаю в Петруковича: 
«Який ти?» Я думала: чоловік переїхав з України, такий 
патріот який-то є, чоловік старіший, ну, треба пова-
жати... Але я його потом питаю: «А ви откуль родом?» 
Він каже: «З Берези». Кажу: «Боже мій, – кажу, – в ди-
тинстві, мусить, з берези впав. Якиї в Берези україн-
ци?» Я його з їм почала сваритиса. Я можу доказвати, 
шо я українка, бо шо такеє п’ять кілометрув? Шо то за 
ростояніє? Ну, не може бути, шоб народ от так вот був 
тут один, а черес п’ять кілометрув другий... И він мені 

почав давати першу літєратуру. И він питає, чи знаю в 
Малориті пана Харсюка. «Так, – я кажу, – то мій сусід». 
І получаєцця, шо той Петруковіч направляє мене до 
пана Харсюка. Я тоді поняла, шо всяка літєратура, яку 
він мені давав, Пітруковіч, – у гетого пана. Дуже він... 
він вопше любить учити людей, і він, його та літера-
тура – ето два чоловіки, яки для мене... Я потом стала 
вивчати, шо таке «Просвіта», я  знаю, шо вона живе, 
але вона живе, тая «Просвіта», на тих людях, які вже 
старіши, яки от життя оддали на гетеє. И його бібліо-
тека, шо чоловік збирав все життя, – ето є теє, щьо по-
сьлє сорока літ мене навучило заново, пришло посьлє 
спора, посьлє читання тих... А, вибачте, я  говорити 
говорила, – ну, так, як говорать в мене, в мойому силі, 
але, на жаль, я не могла читати. Я с такею тяшкосьтю 
читала українську літєратуру, а Владімір Іванович не 
мох поняти, чого я плачу. Він мні дає, я прихожу, він 
мні дає три великі книжки. Боже, я дома чотири лист-
ки прочитаю с трудом таким, и  вголос читаю, и  так 
читаю... И мова – то моя, але не читаєця: я освіту на 
других мовах получала. Для його то є лехко и просто, 
а для мене то було черес сльози, а... а він ше як дасьть 
якусь філософ... філософську книшку таку історичну 
вже, навучну, тяшку, а  я думаю: мні каску українску 
читати. Знаєте, як діти починають з ма... з малого?.. 
І от получаєцця, шо за тиї чотири роки я... я змінила в 
своїй свидомості мою національносьть, я поняла, хто 
я, я  перестала користатися без потріби російською 
мовою. И  за мною в мойому колєктіви в нас тільки 
заре два чоловіки говорить російською мовою – весь 
колєктів говорить... говорить... Людям но, но те при-
шло поніманє тому, шо я все-таки таки більш чоловік 
державний, був час, я  робила в рай... райвиконкомі, 
тому для мене, я б хотіла, шоп тая... гету проблєму по-
днимали улади меї держави, яка називаєцця Білорусь. 
Тому мене тош... трошки другий погляд на теє, я хочу 
гете доказати, розказати і коп усві... усвідомили дер-
жавниї наши структури, шо тут живе трошки другий 
народ. І де можна, і де нільга [‘не можна’], я тепер гете 
росказваю, де буваю, на якіх-буть то яких міропрія-
тіях, я всігда говорю: «Вибачте...» От, допустім, наша 
опозиція, вони говорать билоруською мовою, я кажу: 
«Вибачте, я  с Полісся, я  буду говорити на мові мого 
краю». Слухають хлопці, слухають, с  повагою одно-
сяцця теш... теш наші влади, наш райвиконкам. Я бу-
ваю по роботі, з  якого-то момєнта я перестала там 
користатися російською мовою. Але такії люди, шо 
николи... ну, вони всі наши, більше їх місцевиї. Прихо-
диш рас, другий рас, і вони теш починають говорити 
так, як говорили в їх дому. Але було недавно, я росказ-
вала, була така ситуация, я зайшла і була заговорила 
російською мовою, и мні вперше в райсполкомі зро-
били заувагу: «А  чого на російській? Привикли, шо 
ви говорите по-нашому...» [...] І приходить поніманіє, 
шьо коли я зразу познакомилася с тими людьми, мні 
здавалося, шо все це, шо то якась нипробив... нипро-
бивана такая стина, и теє, шо вони роблять, воно таке, 
ну, як мишиная возьня якая-то. Ничого гете не робиш 
и – ну, як? – бес толку, нічого с того не буде. А потом 
я зрозуміла, як стало переробляти мене: то такая ро-
бота  – сидіти, прочитати книшку, поопсуждати тую 
книшку, е, подилитиса якими-то статтями, якиї ми на-
йшли. А потом диви... дивишся, і хтось коло тибе так: 
«А шо то там? А шо то такеє?» Ми по-другому стали 
їздити в музеї, ми по-другому стали задавати питан-
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ня, ми по-другому слухаїм пісьні, ми другії пісьні спі-
ваєм на наших міроприятіях уже. Як там в нас є така 
Мар’я Вановна, як вона знов починає співати «Ви-
хаділ на поля маладой аграном», всі кричать: «Мар’я 
Вановна! Не треба того огронома! Уже хватить!» І вот 
получаєцця: для мене то є велика робота, якую роби-
ли тиї люди, то хай теї «Просьвіти» нима, но її діло є, 
і теє діло – от так от – вже в неміцних руках, але вони 
положили на теє життя, і... і певно, нам шось треба для 
того робити, коб воно... [...] Мені зарас сорок шесьть 
лєт, і можете написати, шо сорок два ро... роки до того 
я була білоруска і по паспорту, і  по (рукою до скро-
ні), ну нияких навить мисьлєй ниде ни було, шо мене 
може бути якась друга национальносьть. В сорок два 
роки я переродиласа зусім, я стала по-другому спри-
мати світ, свою... свій рідний край, своє село, свою ба-
бусю, свою маму, теє, шо ми вишивали, ше й заре ви-
шиваєм, теє... теє всеє. [...] І-і, на жаль, е, наші влади за 
тоє... за тиї три роки, бо я дуже актівний чоловік, вони 
мні показали, і навіть апазіция наша мні доказала, бо 
я думала: «А шо такеє, як я буду доказвати отеє, шо 
я вам зара говорю? Ето ш так добре, вони ж будуть 
хвалити» [склала долоні, як для молитви]. Я була така 
дурненька... А потом об’яснили, шо я є сама страшна 
опозиция в державі. А знаєте, чого? Тому, шо вони ка-
жуть: «Ви доказваєте теє ваше ріднеє, і вас за теє ніга 
[‘не можна’] бити, вони вам не можуть слова сказати, 
вони так возмущаюцця, ше шось, но, – каже, – ви не 
видумалі чоловіки, ви не видумалі чоловіки, і  ваша 
проблєма, і ви, – каже, – як пуднимаєте... ну, хай там 
опозіцию б’ють, там ше шо... а ви кажете про етноцид 
цілого народа». 

с. Молотковичі (Малоткавічы)
Записала Л. Пономар у серпні 1992 р. у с. Молотковичі 

Пінського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Задерецької Ганни Ісаківни, 1923 р.н. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість.. Молодий як звінчаєца, посидять у молодеї, 
і забираєце на ноч, іде до себе. Молода остаєца вдома. 
На другеє утро приходить молодий до молодеї сваєю 
свадьбою і забирає молодую і везе до себе. [Молода 
знову одягала вінок?] Вінка... рано встане, наложать 
йой, і вбере вже. Їде там, і  заїде до молодого, беруть 
йуй уже знимають того винка, накладують уже хустку. 
Хліба боханку давали под руку, тарілку, ложку. 

СІМ’Я [Маленьку дитину клали у плетену чи полотня-
ну колиску? Чи у вас «ненька» казали?] Колібіль зва-
ли. Да. О, каже, колібіль вже анде понесла дитину на 
поле. Колібіль. [А «колиска» – не казали?] Ето тепер 
уже. А  ніхто ни казав «колиска». Колібєль полотня-
ная була. Ше й я в колибели клала. Палки ето три, ето 
на полю вже три палки поставлять, да обипнуть уже 
настолником, шоб не було гаряче тому малому. А по-
лотнянинка малая  – каблуцка загнуть, да натягнуть 
наволоку туда такого або мішка, да й кладуть те дитя 
в теє полотно.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи виганяли корову перший 
раз на пашу свяченою вербою, чи клали щось перед 
нею?] І тепер гонять із вербою, святею водою кроплять, 
но кладуть нєкотриє, – етоко, вже стариє кладуть баби, 
коториє вже пожили. Тепер молодьож ни знає... Беруть 
того, шо тчуть  – нит, кладуть на порозі,  – через нит 

іде. По етай обичай ше тягнеться старинний, ше пере-
дають бабки для молодих. [Що робили, аби спина не 
боліла під час жнив?] Соломею еті самею житнєю пєр-
вою, як різнуть, із’яжуть. Я й сама, кулькі мала жита, 
сама гета робила. Кулькі мала жита, всьо врем’я кае 
тако обв’яжеться, кауть спина не буде боліти. [Жали 
тільки в білому, чи можна було в будь-якій одежі?] 
В  чорному мало хто, хіба би де яка жалоба, а  всьо в 
білом. Ето спєвали, спєвали, як уже дожнуть, да вже 
зроблять козу, положять хліба з суллю туда, і ополють. 
[Що таке «коза»?] Ето з жита заломлять уже такиє, да 
лєнтачкию красною зв’яжуть, ето треба, коб так було, 
і теї соли положуть на хліб туда, і спевають:

Покотивса винок з поля,
Та просивса до покоя,
Бо вже ж он настоявся,
В полю буйних вітров наслухавса.

[Це вже казали «дожинки»?] А, то послє вже дожинки. 
Ну, ето ж послє вже дожинки. Шо ставайте... Уже кон-
чать усьо, уберуть. [«Козу» роблять – це ще не дожин-
ки?] Нє, нє. То вже дожинки  щитаютса, но ж ето на 
полю там ни п’ють, та дожинки так не спевають. [До-
жинки співають за столом?] Да. [Коли йшли додому, 
чи несли снопа?] Нє. Всього жменю нажнуть, ето вже 
святити. На Спаса то вже святєть, а  потом теє жито 
обминають, да сиплять уже у тую рож, которую мають 
засевать. [Як те жито називалось?] Венок. 

ПРУЖАНСЬКИЙ РАЙОН 
(Пружанскі раён)

с. Кобиловка (Кабылаўка)
Записали Г. Аркушин і В. Місіюк 14 листопада 2011 р.  

у с. Кобиловка Пружанського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Рожкевич Марії, 1934 р. н.  
[Аркушин Г. Голоси з Берестейщини (Тексти).  

Луцьк, 2012. С. 18–23]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Била в нас весьо-
лая – ни гетака би заре. Танци билі хороши, а сьоння 
товкуцца но [‘тільки’], шо може детей наробіті  – так 
товкуцца. Шо ш то за танци? Развє то танци? О, ко-
лісь танци, дєйствітєльно шо танци хороши. Весєло 
било: на роботу йдеш – споваєм, з роботи – сповают, 
на перекур оно сядемо – і пєсьні в нас. А сьогонні? На 
свадьбє засповают, то скажут, скажут: «Здурєла вже – 
споває». О-ой, колісь совсєм другоє било. [Які танці 
танцювали?] Польку, краков’як, фострот, оберек звалі, 
подиспан – всяке танцовалі. Ну, й хороше било. Коман-
довалі хлопци, танцуємо. А сьогонні не поймьош, шо 
робіцца. Развє то танци сьогоні? Ну, може, молодьожи 
сьонні зарашні [‘теперешні’] танци нарав’яцца  – ну 
нам то нє. На роботу ходілі, робіті тяшко било – не так, 
як тєпер. Тєпер тєхніка всьо робіт, а ми вручную всьо 
робілі, всьо. Тяшко вопше било робіці, тяшко било 
робіці, но весєло било  – не так, як сьоння. Вийде на 
уліцу шє, то на кажной скамєйкі чуці пєсні – то там, 
то там... А сьогонні... а сьогонні совсєм другоє, совсєм 
другоє  – всьо пєрємєнілосо... всьо за воткой... А  ми 
ш... [За воткою і спивають.] Кого сповалі? Б’юцца но 
[‘тільки’] – от и всьо. Вони сповают за воткой... Вотка і 
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віно больш сніцца. А ми ш колісь, свадьба якая, то тую 
вотку покуштуєш трохі. А пєсьні! Весьоли – нивидомо 
як. Сьогоння подівіса, натто молодьош, то все п’ют і 
п’яниє, п’яниє... Ой, до чого гето?

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Як у вас говорять? Чи по сусідніх селах так 
само?] Так, як в нас тут говорат, вопше по тих сьолах 
так само, як я говору. [І в Хорове?] І в Хорєвє так. Ну, 
коториє, може, но приєжжи, то, може... То воно тоже 
по-иначей... а так, коториє такі, би я – коренниє, то всє 
гетак говорат, як я. [А в Заружанской пущі?] Тамика 
крихи [‘трохи’] иначей, там вже не так. [А що не так?] 
Ну, вони совсєм другоє, якось больш до белоруского 
язика, по-белоруску вже чисто мову. А  ми... А  наша 
мова не розбереш, не розбери-пойми якая, хто його 
знає. А там вже иначей, там якто делікатнєй. Та вже й 
в Добичин, вже иначей говорат коло Пружан. [А там 
як?] Як вам сказати? Нє, там делікатнєй якто говорат. 
[По-бєлоруски?] Да. От ми кажемо, примєрно, «сме-
тана», в  них «смєта-ана». Вже буде делікатнєй такі, 
делікатнєй говорат. [А знаєте, хто такі гідуни й літві-
ни?] Ліцвіни – то гето под Рожани звалі. Под Рожани 
гето ми звем літвіни, а вони нас паляшукі. Да, о. А вже 
туда, пуд Кобрин, то там якось всьо кажут то по-
гідунски, гідуни. [А що приказували на гідуна чи літ-
віна?] Нє... Под Рожани в нас нема нікого, і с Кобрина 
нікого нема. [То як ви знаєте, як там говорять?] То ми 
знаєм, шо говорат гетак, ну, то ж встречаєса з людьми, 
бачиш і чуєш їх розговор. А  нас с-пуд Ружан  – гето 
(...), то вони подрожани, хоростане – Хоровє. О, тії на-
стоящєму говорат по-літовски, як ми кажем. А тиє по-
своєму, по-літовскі, літвіни по-літовски говорат.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [А  от весілля однаково, як у вас і як там?] 
У нас вроді з літвінамі не так крохи, як ми кажем ліц-
віни. Там начинают свадьбу ввечори, а в нас нє, в нас, 
як и раньше, то з утра – чясов двєнацить, і начинают. 
А  там вже нє, там на ночь собіраюцца вони. Може, 
й переменілоса і там вже? Бог їх знає, раньше то так 
било. І приїде женіх до нєвєсти – нє пусьтят у хату, по-
куда чисто весь той нєвєсти род не зберецца. Бо єсьлі 
раній сядут, то вже тая обіжаєцца, шо мене не дожда-
лі, і ше кого.

НАРОДНІ ЗНАННЯ На Благовєщанє птуха гнизда не 
в’є, дювка коси нє плєцє.

СТОЛИНСЬКИЙ РАЙОН 
(Столінскі раён)

с. Білоуша (Белавуша)
Записала Л. Пономар у 1992 р.  

у с. Білоуша Столинського р-ну  
Брестської обл., Республіка Білорусь, 

від Волчика Прокопія Фомича, 1920 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. Здєсь я ра-
дівса, здєсь, как гаваріцца, годовавса, в школу ходів. Ну, 
послє школи на роботу ходів, трудівса, знаєте, када-то 
було колісь – не сєйчас, правда. Маткі, отца слухав. Нє 
так, як: «Нє хочу, нє пойду» – ето нє било. Отєц сказав 
ілі мать – закон, всьо. [Ви пам’ятаєте колишній одяг?] 

Мнє мать розказувала, я  ше даже помню, ше й мать 
даже носіла. Крайкі такіє, пояси, ето повєрх світкі. 
Такі світкі були, ну вони тоже ткаліса в руках, сукон-
ниє. Вони булі вот такіми клінкамі, вроді тими клінка-
мі, інтєресниє. А хусткі булі такоє... ковпакі такіє...ін-
тересно, ну як індійци, біли такі зав’яже... Крайкі булі 
красниє, ну, разниє булі цвєти. Кутаси булі, понімаєте, 
то було почот, то інтересно було. Молодому двє хусткі 
то вже збоку – то ж уже молодий, знають. Молоди ж, 
женіх, не знав дівку, дівка жиниха не знала. Мой отєц, 
ваш отєц знакомий його, – Іван, Стєпан, давай поже-
нім, у мене дочка, у тєбя син. Ну так от. А вони, знаєте, 
вона може вона й крива, вона й сліпа була – вони ж 
не зналі, отакє було. [У  якому одязі виходила заміж 
ваша мама?] Вони в світках виходілі. [Чоловіки теж у 
свитках?] У домотканах. Домоткани звалі. Бо такії ко-
роткії булі курткі. Із свого сукна, із домашнього сукна. 
Ілі куплялі даже в магазині, такє сукно було, такє тов-
стоє. Хвартухі булі, вішитиє хвартухі булі. Да, тканиє 
булі. От уже я жинивса, от,  – сорочка була: вже тут 
вішитиє чохли булі, тутейка була вішита – то вже по-
чот дзівці, а женіх – так ето вже знаєте: вішита, гово-
рать, сорочка! Чирвониї, чорні ниткі, маніжка тако.. 
Красіво було. Зараз уже немає – у войну всьо... Ков-
ніри булі, зашпилювались отако вот. Алє отак – вроді 
надів боком, сторона вся права вишивалася, красіво! 
Потом уже прамо: тут маніжка, і тут маніжка [навко-
ло розрізу]. [Які були жіночі сорочки?] Полотняни, 
портниє, длінниє, по колєна. Рукава перетикани булі, 
у трі полкі. Рукав же той був натиканий, а тута, як і 
к кофті, так і пришівалося сюда, ето подручніка шілі. 
Тута полотняне [низ сорочки], тута перкальове [верх 
сорочки]. Сорочку дєржат, даже і платтє, шо вєнча-
лас, тоже дєржалі, да, да. Казалі, хай на смєрть будє 
ідті. Ето рєдко, рєдко в кого, када надєвалі. Кошулю 
[кофту], сподніцу надєвалі. Косніков багато нашівалі: 
по восімь, по дєсять косніков разного цвєту. Красіво, 
знаєте така сподніца, сподніца, да косніков багато, го-
ворять, вот красіва дівка пошла! А вже як дівчина мо-
лода прийде така – сукєнку пошіла вже. А шапкі булі, 
разни шапкі, так як січас є: фуражкі, шапкі тоже булі. 
Кєпка, козирок, капилюші тоже булі. Но капилюші – 
то вже з соломи носілі. Красіви тоже, бо крашониє 
даже. Шилі піджакі, шилі. Тоже покуплялі, но боль-
шиство свої роботи то було. Постоли носілі. Постоли 
то я і січас ще можу плєсті. Волокі куплялі. І рамінниє, 
кожаниє, і  плєлі із конопель. Чіривикі, чоботи, хро-
мові чоботи, називалісь фокстроти. До одна говоріть: 
«Ідьот в фокстротах. Ето знаїш, какой хароший жиніх, 
багатий». Вони билі в корках, да хороши, ну такіє на 
задніках такіх вісоких. Їх обувать було бабам тяжело. 
Ну, оні дєлалісь просто... дорогі то були... у Століні я 
помню, то сапожнік, полячок, Ліс ето його звалі, то он 
брав сорок злоти. Так надо було, примєрно, коровку 
продать. Бєдни кавалєри – то нє мав. [Що носили у хо-
лодну пору?] Жупан, палітон, а ше називалі, як пошиє 
портна, то футерко. «Кавалєр пошив футерко!» Счас 
така куртка хороша, о, мужская. Футерко називалось. 
Тоже с воротніком, осьдє булі такіє кольца о, на рука-
вє, тоже був пояс, на ваті шивса, короткіє. Хлопци-ка-
валєри заказувалі і шилі, вони дорогі булі. Жупан сво-
єї роботи, із сукна, тоже там...палітон. [Жупан носила 
жінка?] Там тоди не малі разніци. [Чим жупан від під-
жака відрізнявся?] То короткій. То лєтнік називавса. 
Сачок, сачкі тоже шилі, женскіє. Сачок шивса на ваті, 
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на клочі шілі. А дальше світка. Штани... Ну так пошив 
до туфлєй ілі до чіревик. Брукі, штани по-простому 
називалісь. «На кльош – на, поший». – «Ну, а скоко ші-
рини?»– «Ну, двадцать восім, шоб була колошва». Ну, 
альбо вже до сапог, шоб на празнік. Ето вже ґаліхве, 
ілі на коліно шво, такі на празнік. Крайка – то вже бабі 
носілі, а дід до уже вроді пояс. Кожана папружка була. 
Кожухі булі із овцов. Своє роботи. Тулубі булі. Роби-
лі повшубкі, вишивалі, на червону там, на красном... 
Камізєлькі булі такіє от. То вже дєди, коториє кураж, 
така камізелька, вона коротенька, тут карманчік, а нє, 
то камізелька... Там же тоже мєшочок с тобаком, там 
те кресілце – калітка казалі. То як, як дє... Ножа там 
тоді держалі. Нож такій, шо ето висікає огонь. [Чи ви-
вертали кожух на весіллі?] Виверталі кожуха. Дружкі 
як приїдут, уже ж їдуть молоду браті. [Хто вивертав?] 
Дружкі, як приїжджають. І мати як встрєчає. Обичай 
був такій. [Чи покривали молоду, виряджаючи до мо-
лодого?] Ето намєтка. Скривают. Ето вже хто приводіт 
до свікривєй, да кого свікровко хоче, того вже: хоче – 
він мужик, а хоче – вже молодого брат, схоче вона – 
зятя. Садять її на лаві, на покуті, вже її там приказу-
ваєце. [Чим стола накривали?] Ето скатерть. І раньше 
звалась скатерть. Ето скатєрть закривалі, свої роботи. 
Свої роботи було всьо. Ето ткалі, вишивалі, посєрєді 
прошивка така була. Втіральникі свої були тканиє, ну, 
рушникі. Ну, казалі тода, рушникі, а  тоді  – втіраль-
никі, не полотєнца, а  рушникі. Втіральник, рушник. 
Мона батьків вязать, молодих путпаразувалі. Моло-
да – гостє молодого там... 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Співали у селі веснянки?] Да, 
вєсну, ето вот на Паску або перед Паскою. От даже 
помню: 

Зімовала – не сповала,
Да й у Бога вєсни ждала.
Ой вєдітє весєляночкі, погукайтє вєсіняночкі. 
Отакії о. Ну а потом отам: 
По сєлу бєгу да б’ю конопелькі,
Наші конопелькі, наші воронєнькі. 
Самі нє беруцца, нам нє даюцца.
Як приїхав журавель, да до наших конопель, 
Коноплі забрав і ... 

[Як виганяли перший раз корову на пашу?] Святилі 
вербу, да через вербу вона іс хліва йшла. Такій обічай. 
Клалі ланцуга перед дверима, поза порог. Шоб здо-
рова була корова, о. Її ж поклалі примєрно, шоб була 
кругла. Вєрбу, оту шо от на Вєрбну свячена, етою вер-
бою виганялі.

с. Видибор  
(Відзібор)

Записав Ф. Климчук 1975 р.  
у с. Видибор Столинського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Шахрай Г. С., 1901 р. н., [1] 

та Лебедівської В. Я., 1915 р. н. [2] 
[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 

Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 120–121; 
метаграфував Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Весільна пісня.] 
[1] Пливе утонька, пливе сіринька с своїми  
 утючками,

А за єю силизенчичок с своїми силизнями.
«Постуй, утонька, постуй, сіринька, я тобі  
 ніщо [‘щось’] скажу:
Ставляють сітки на твої дітки, на тибе  
 сіринькую».
«Нихай ставляють-пириставляють, гетого ни  
 боюса:
Сітки подийму, дитки пропустю, сама я  
 похилюса».
Іде Манічка, іде молода с своїми дружичками,
А за єю молод Стипанко с своїми дружичками.
«Постуй, Манічка, постуй, молода, я тобі ніщо  
 скажу.
Був я в місти, чув я вісти про тибе молодую:
Шиють сукиньки, рублять сукиньки ля тибе  
 молодої».
«Нихай шиють, нихай рублять, я того ни боюса:
Із ниділиньки на пониділок я в гете убируса».

[Загадки.]
[2] Рикнув вул на сто міль, на сто пічок, на сто річок, 
на сто дваццеть каминюв. (Грум гримить.)
Сичуть-рубають – по всюм світи траски літають. (Грум.)
Штири плюще, п’ятий свище, а шостого шухля [‘про-
пасниця’] трасе. (Кунь штирма ногами бижить, хвос-
том махає, а сам дрижить.)
Лижить баран, на йому сто ран. (Колудка, шо дрова 
рубають.)
Скулько на неби зурочок, стулько на зимні дирочок.  
(Пужня [‘стерня’].)

с. Глинка  
(Глінка)

Записав А. Залеський 1965 р.  
у с. Глинка Столинського р-ну  

Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Язубець К. М., 1895 р. н.  

[Говори української мови (збірник текстів).  
Київ, 1977. С. 538–540; метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Ми девки вже були, 
пуддевчуки вже, ми вже ж хочем музику наняти. Бо 
вже свата ж, то вже хочем музику наняти. А де ж му-
зику наняти? Треба ж де хату попросити, де в кого 
бульша трохи хата – ну, коб же вони пустили в хату. 
Треба ж нам ізберати девки да по копици збирати – 
ще ж ото гроши були, ето по копици. Ну, копіка, дві 
копіки, три копіки, п’ять копійок... Хоть би й тепер... 
Але ж ото щи були миколаєвськи гроши, ето щи ми-
колаєвськи були... Так ми збирали тиє гроши. Хочем 
же ж музику наняти – ну, треба ж музиці заплатити. 
І хати ж немаєка. Так ми йдем до дядька і просимо 
того дядька... Ето гета баба, що седіла, шо вона ка-
зала «розкажи, як ти жениласа»... То в єї свукра була 
велика хата, так ми йдем до єї свукра і просимо, і в 
руки цолуєм: пустіте нас у хату, хочем музики наня-
ти... Ну, то ж вун хоче, коб ми йому що заплатили 
ж. То ж ми зберем по копици, зберем да й заплатим 
там на пачок тютюну чи на кулько. А музици треба 
особенно заплатити. Треба ж і музици заплатити. 
А девкам треба пудлогу ж вимити, шо потанцовали 
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та помарали. Да на другий день ідем пудлогу мити. 
А  ето в етої баби, що стояла, що казала «розкажи, 
як ви женилиса»... з нами вони сусіде. То гето ми в 
їх танцовали. Ето ми йої свукру платили. Ето музи-
ци по копици збирали. А на Великодня, то збираєм 
яйца. По яйцу, по яйцу збираємо – й ето вже музици. 
Наймемо музику. Девки наймали. А як гинчий вечор, 
то вже хлопци. Як вже хлопци наймуть, то вже ж... 
Як девки наймуть, то вже тоже хлопци танцують. Як 
хлопци наймуть, тоже з девками танцують. Але ж як 
уже наймають девки сами собі, а  вони сами собі... 
разом танцують... але, значить, музики наймають 
девки... От ми зберемса, ну, десять чи... зберемса по 
тих п’ять копийок і наймемо ж уже... хату попросимо 
і музику вже наймемо – і вже ж і хлопци танцують  
із нами ж. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. Один у нас був, ще про одного розкажу. 
То як пошли за його в свати. То вже чужиє, то вже 
не мої, не яки, не кревни, але чужиє. То вун не хотів 
нияк тої дівки, нияк не хотів. Ну, а батько ж ісхотів з 
матерою. Ну а як пошли єї сватати, так уже... А єї вже 
ронниє [‘батьки’] кажуть: «Ге, то ж вун, мусить, с то-
бою ж не ходив, вун же тебе не хоче...» А вона каже: 
«Чому не ходив, як я...» Ето ж, ето истєнна прав-
да, ето не то шо доказанеє [‘вигадане’] чи то там... 
А вона каже, гета дівка: «Ой, чому не ходив? Як я гна-
ла воли і вун гнав – то вун мене батогом жарнув...» 
Щоб я не дождала, шо ето личная правда! Ето в на-
шум сели... Ну, вже ж пошли до єї свати... Як пошли 
до єї свати, то тут був у нас лис велики щи, то вун 
побіг ув етой лис – та пошли всі, облавою вели із ето-
го лису. Ну й оженилиса. Шаталиса, поки тиї, поки 
стала война. Да вже, як німец до нас... хронт стояв 
у нас же повгода... да тіх уліз у село. То вун на ху-
торі вмер. Даже його й не ховали, без домовини уже 
люди прикопали. А вона то щи пережила й войну, да 
вже гето недавно умерла. А детей не було... «Що бато-
гом жарнув, – каже. – Чому не займав?» – Каже: «Да 
вун тебе ниде не займав, да вун с тобою ниде не...» 
Значить, ето як говори... говори... в нас же кажуть 
«баяти»... «Вун же, – каже, – до тебе николи не баяв, 
вун же ж тебе ниде не займав...» А  вона каже: «Ох, 
як я гнала воли й вун гнав воли, то вун мене жарнув  
батогом...» 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Тепер уже й діти розум-
ниє, бо ж вучать, бо ж навука. А шо ж темниє... От 
як муй чоловік був хлопцем, то ж вун он як хотів 
учица. То був няки дід старий да збирав у хату детей 
собі, і вже вун крохи був грамотний, то вже некоторе 
дитя пудучував, як уже писати. То муй старий, от був 
хлопчиком, і вун ходив... то вун ходив, то вун каже: 
«Я ж он як хотів вучица, он як хотів... Хоч би нехай 
би той чоловік мене крошки пудвучив...» Ну, то ж 
батько не дав. Батько каже: «Треба товар пасти, а де 
ж ти будеш вучица...» Ну, й гето вже, як уже була гета 
война, вже етая царськая, то вун... щи той год його не 
забрали на войну... да була няка учителіха на вичир-
ні. То вона повучила вечорами, да вун ходив вечора-
ми зімою, да то повучивса. Хоч умів пісьмо писати, 
ке росписаца, пісьмо написати. От як був на хронти, 
то вже сам пісав. Яка і навука була... А не було ж не 
вучителів, а  не було ж нищо. А  де ж ото були... Не 
було ж, нихто не вучив... А де ж ото вучили...

с. Річиця (Рэчыца)
Записала Л. Пономар у 1992 р. у с. Річиця 

Столинского р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Шимчук Аксенії Яківни, 1914 р. н.,  

та Усенькової Степаниди Макарівни, 1927 р. н. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. От, примєрно, я – маті, так, а ви моя дочка 
будите. Мі вже ... Я свого внука ето вже христю, а ви 
своє ето [дитя]. Так ві должни вже брать куму своєму 
і кумі, і оддарите вже йому подарка. Куму колісь ру-
башку дарать, дарать етого... Ну колісь ни така зави-
денція була. Ето вже зараз стала уже, як я помню – по-
слє фронта. А до фронта, то бувало так: єслі породіца 
роженіца, то от примєрно я должна, я, ну, я – баба, ті 
маті, і я...Ну, маті, так як і я, – в хаті, а баба вже... Ві моя 
маті, а моєї дочки уже баба, – вона вже пиче пирожні, 
і вмочає у мед, і кампот варить із груш, із яблок. Там 
кідає черніку ілі шо... І бере пільонкі малому, кофточ-
ку  – сорочку, мі казалі. Пільонка ж тоже ни звалася 
«пільонка», – пілюшка, казалі, о. І ето нисе вже на ро-
діни. «Родіни» ето в нас називалісь. Вона вже нисе на 
родіни внучі. Отак. Отакє було. [Якщо дитина захво-
ріла, давали «обрук»?] Обрук давалі, да, давалі обрук. 
Нє то шо... Кае, – вот там шо-нібудь нє в порадкі – на 
обрук, да пойду там в церков, там от занесу, то і то дам, 
на крест там... Ето обрук називаєца.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які щедрівки, колядки пам’я-
таєте?] Я помню, щодровала: 

Щодровенька, щодравала,
Пуд вукенцем ночувала.
Що ти, бабо, напикла, повинось, бобо, сюда.
Колядин, колядин, я у батька один,
По коліна кожушок, винесь, дядьку, пирожок.
Казав дядько, млинця дати,
А дядина помазати, а дід ковбаси,
А ти, бабо, винеси! І тобі бабочко щодрець!

с. Рухча (Рухча)
Записав В. Веренич1979 р. у с. Рухча  

Столинського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Веренич Н. Я., 1908 р. н. 

[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 
Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 118–119; 

метаграфував Ю. Бідношия]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ От як прийде сьвято яке чи 
неділя, то зберемоса, бувало, на лавці пуд чиєю-ни-
будь хатою чи коли де в кого на дворі, да й споминаємо 
про колишнє. Хто про що говорить. От співнять [‘зга-
дають’], як по сіль їздили колись до Пінска. Діло було 
коло Роздва. Ворочаючиса назад, обмеркли [‘діжда-
лися темряви’] в дорози. А тут, як на беду, в старого 
Олеська віз поламавса в конці Тирвовицкої греблі. 
Зірко, мороз узявса, кругом не душі, оно  [‘тільки’] 
вовки виють ніде [‘десь’] за Третьою Горою. Їхав ста-
рий в конці обоза, поки огледивса, що і як з возом, то 
компанія вже й далеко од’їхала. Став він гукати людей, 
але нихто не почув. Поки наладив воза, то вже й пів-
ні заспивали. Доїхав сяк-так до Стуболец, де на межі 
росла старая груша, аж бачить – кони почали хропти 
і стригти вушами. Глянув він управо  – п’ять вовків 
так і сунуть од лісу до воза. У старого коси дибом ста-
ли. Схопив з воза сокіру да до коней, почав кричати, 

СТОЛИНСЬКИЙ  РАЙОН 
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улюлюкати, звати на помоч. А  вовки постановилиса 
оподаль і ждуть собі. Старий ледь огню викресав да 
почав віхтями палити солому. Добре, що почув ніх-
то [‘хтось’] з хуторанцув, побудив синів да пришли на 
виручку старому Олеську. Вовки, кажуть люди, були 
ще не вельмо голодни, бо іначей старий не оборонив-
са б. Не так старий шкодовав себе, як коней, бо були 
добриї, свеї годівлі. Так і прогалайдять люди цілий 
день. Каждий про своє роскаже. Тепер таких зборнєй 
почті вже не буває, як і бувають, то вельмо рідко.

с. Струга (Струга)
Записав Ф. Климчук 1982 р. у с. Струга  

Столинського р-ну Брестської обл., Республіка Білорусь, 
від Тарчила Л. Р., 1904 р. н.  

[Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняго Палесся. 
Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 126; 

метаграфував Ю. Бідношия]

ФОЛЬКЛОР [Казка «Про собаку, кота, лисицю й вов-
ка».] Був багатир. Держав вон собаку й кота, і  вони 
охранялі його, кот од мишей, а  собака од злодейов. 
Як собака став глухі і сьлєпі, то не став хазяїн давать 
єсті. Сказав: «Іді в лєс, да нехай тебе вовкі з’єдять!» 
Пошов собака в лєс, стречає вовка. Вовк тоже сьлєпі 
і глухі. Собака каже: «Будьмо, друз’я!» І  пошлі вони 
разом. Тепер і кот сьлєпі і глухі, і його хазяїн прогнав. 
Пошов кот голодни і холодни в лєс. Стречає лісу. Ліса 
каже: «Як я була молода, була здорова, годовала дєті, 
а тепер нема мнє де голови деті». Кот каже: «Будьмо, 
друз’я, ходємо!» Ідуть вони, аж седять вовк с собакою. 
Договориліса. Уже всє разом ідуть. Ліса каже на кота: 
«Давай поженімса, весєллє зробім, пригласім своє 
дєті». Вони сталі приглашать: вовк по-вовчі гукать, 
собака по-собачі брехать, кот по-котячі. Зобраласа 
молодьож: молодиє вовкі, ліси... Зобраліса дєті, нанес-
лі м’яса... І все.
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м. Нур-Султан (Нұр-Сұлтан) *
Записав Д. Чернієнко 28 жовтня 2018 р.  

у м. Астані, Республіка Казахстан, 
від Макущенко (Роздорожньої) Лідії Миколаївни, 

1947 р. н., родом із Житомирської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗА СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [За яких обставин Ви 
приїхали в Казахстан?] В  Казахстан я переїхала в 
1970  році. Хотілося тоді якихось змін в житті, роз-
витку. Працювала до того на пошті, в  сберкасі, була 
навіть трохи місцевим депутатом. Приїхала сюди в 
Казахстан, тоді [місто] Целіноград, потом чуть пізні-
ше перевезла всю сім’ю. Влаштувалась на роботу на 
завод «Казахсєльмаш». Поки я працювала, ми не дуже 
де цих українців бачили. А потом я багато рідні сво-
єї перетащила сюди  – брата з жінкою, двоюрідного 
брата з жінкою. Окружила себе рідньою. Збирались 
компаніями. Життя так ішло своїм чєрєдом, а потім 
вийшла на пенсію. Чоловік помер, діти поженились, 
роз’їхались. Я осталась одна. Познайомилась з україн-
ським культурним центром.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. Я привезла багато чого з України – рушнички, 
сорочки вишиті. Моїми руками вишиті. І  тут я про-
довжувала вишивати. На деяких заходах я це демон-
струю, показую. Картини вишиваю. Але не всім це по 
душі, у каждого своя тяга до чогось. Рушники у когось 
були. Харчування. Багато разів мене приглашали на 
тєлєвідєніє. Там готовила вареники, сало, котлети з 
гов’ядіни. У мене інтерв’ю брали. А так люблю гото-
вить борщ – наше національне блюдо. Туди і свєколку, 
і морковку, і лучок, і помидорки чи томатну пасту. Що 
під рукою, все пережаруєм, і фасоль добавляєм, щоб 
був такий густий, насичений, як застине, то як холо-
дець. Раньше із свининою робили, тепер вже свини-
ни багато їсти нєльзя, то для вкусу говядіну ще тро-
хи кладем. А вареники і з вишнями, і з творогом, і з 
картошкою, і з капустою. Це готую в повсякденному 
житті. На свята це совсєм другоє дєло. На Різдво готу-
єм особую єду – соблюдаєм пости. Варим якійсь такий 
супчик із свіжезамороженого оселедця, тоже з фасол-
лю, лаврушки побільше і перчику, щоб гостріше було. 
Він такий густенький виходить, тому що фасоль роз-
варюється хорошо. Рибку піджарюємо. Кутю робимо. 
Сильно так мудро нічого не робимо, а просто рис пе-
реварюєм, с ізюмом, медом, можна орєхі. Так вже не 
робимо, як раньше в Україні. Пшеницю не найти за-
раз. А як я зараз одна, то й багато не роблю.

* До 23.03.2019 р.  – м. Астана.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. Як ми роби ли своїм дітям свадьби, то, ко-
нєшно, рушниками пере в’язували. Мої діти в церкві 
вінчалися об’я за тєльно. В  1987 році я женила стар-
шого сина, в  1990-му  – молодшого. Всі вони вже 
роз’їхались, молодший живе в Канаді із сім’єю. Сваха 
у мене попалася тоже українка, із Західної України, із 
Ровно. Свати рушниками в’яза ли  – то да. Мама тоді 
прислала мені з України рушники спеціальні, щоб 
я зробила так. В  церкві коли вінчались, то рушник 
стелили, на нього становились, і в ЗАГСі на рушник 
становились тоже, когда розписувались. Пісні в осно-
вном українські співали, тому що самі популярні були.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Собиралися на празники  – 
Різдво, Паску відмічали. Ходили в церкву, святили 
паски, потім приносили додому, розговлялись. Трош-
ки колядували, трошки щедрували. Це дорослі роби-
ли, діти ще тоді мало що понімали. Потом вже не діти, 
а онуки учились в українській недільній школі, узнава-
ли український язик, традиції. Це вже в 1990-ті роки. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ В 2005 році я написала заяву, що я хочу уча-
ствовать в ансамблі «Червона калина». Хотя я пісні 
співала тільки так, в застольях і ще колись в шкільно-
му хорі. А тут вже познайомилась з ансамблем, ходила 
на концерти. І  так все це мнє понравилось! А  до ан-
самблю у мене в общєнії не дуже багато українців було. 
Но мені повезло. У мене замдиректора був із Вінниці 
родом, так він мене вєздє трошки захищав, якось по-
могав. А так на роботі не дуже оглашалось, що є земля-
ки, земляцтв не було. Поки не прийшла в ансамбль, не 
було такої можливості, щоб говорити на українській 
мові, не було з ким. Всі якось перейшли на російську. 
А в культурному центрі вже трошки говорили, розви-
вали мову. Онуки вже мої закінчили українську неділь-
ну школу, старший внук учився в Києві, його направ-
ляли від Посольства, закінчив там виш, а зараз живе 
в Канаді. Но вони там тоже спілкуються з українцями 
через церковну громаду. Тому наше українство не іс-
чезло нікуди, а так движеться дальше. [Як, мешкаючи 
в Казахстані багато років, Ви зберегли рідну мову?] Те, 
що з молоком матері привито, то вже не іскорениш. Це 
зов душі. І пісні, і книжки! Я люблю свою Україну, якою 
би вона ні була! Мої корні всьо равно там. Ми любим 
Україну, а какоє там правитєльство, нас нє інстересуєт, 
ми любимо просто свою Родіну! А большинство начи-
нають: «Да там Президент такої-сякої! І в них вже люб-
ві к Родінє нєт». Я прєсєкаю всі ці розговори, бо шо тут 
обсуждати – кажда страна має право на свої празники, 
на свої язики, на свою культуру і на всьо остальноє. 

РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН  
(каз. Қазақстан Республикасы)
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А казахи Україну понімають! Багато казахів учились в 
Україні, вони знають українську мову. З нами співали 
українські пісні, вони тоже їх знали, тому що приїзжа-
ли ж багато з України людей в разні часи. Хтось жив 
рядом з українцями, хтось в гості ходив. Багато казахів 

знає українські пісні. Самі улюблені пісні  – це «Несе 
Галя воду...», «Ти ж мене підманула...». Президент Ка-
захстану [Н. А. Назарбаєв] дуже любить цю пісню! Як 
наша громада з ним зустрічається на празниках, всєгда 
її співаємо, і він с удовольствієм слухає!

Мангістауська область 
(Маңғыстау облысы)

м. Актау (Ақтау)
Записав Д. Чернієнко 27 жовтня 2018 року  

в м. Астані, Республіка Казахстан, 
від Лесниченко (Любарець) Тетяни Степанівни, 

1955 р. н., родом з Вінницької обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Розкажіть, будь ласка, як 
Ви опинилися в Казахстані.] В Казахстан ми приїхали 
з сім’єю. Це був 1976 рік – ще не було року, як ми поже-
нились. Наші друзі, теж українці, вже жили і працю-
вали в Казахстані, тоді город Шевченко. І це мене заін-
тересувало, що саме Шевченко. Думала, що там така ж 
сама Україна. Він тільки начинався строїться. Там ще 
служили хлопці з нашого городка. Велику роль также 
зіграло то, що там були великі зарплати, і ми виріши-
ли з чоловіком поїхати туди жити. Поїхали самі, без 
направлення, я ще вчилась заочно. Нас прийняли як 
молодих спеціалістів, город тоді став як три роки від-
критий. Приїхали, думали, на п’ять років, а живу вже 
сорок два роки, і город з нами разом ріс. Тут родилися 
наші діти, наші внуки. Тут ми состоялися як люди, як 
батьки. І все наше життя пройшло в Казахстані. Ми 
вже тут живемо в два рази більше, ніж на Україні. Ми 
були молоді, в  нас був вибір, куди поїхати, ще й на 
БАМ люди тоді їхали. Но ми вибрали тут, бо почули, 
що город Шевченко. Тут було дуже багато українців, 
молодих спеціалістів із технікумів, інститутів. Як при-
їхали, казахів було тринадцять процентів. Дуже багато 
людей різних національностей – з Кавказу, Росії, Кир-
гизії. Я працювала в системі громадського харчуван-
ня, общепиту, в столовій. Як пощитали, то в нашому 
колективі (робоча столова на заводі пластичних мас), 
було чотирнадцять національностей з п’ятдесяти двох 
чоловік. Тоді дуже сильно розвивалося хімпроізвод-
ство, вперше в Союзі була построєна атомна станція 
на швидких нейтронах, були откриті уранові руди, 
розвідка газу, нафти, було велике городообразуюче 
прєдпріятіє  – Прикаспійський горно-металургічєс-
кий комбінат. З України їхали в основному інженери, 
управлінці по направленням. Через три роки, як при-
їхали, я  вже возглавила столовую на комбінаті. Тоді 
город строївся, молоді люди дуже швидко продвига-
лися по кар’єрі. І на заводі я працювала вісімнадцять 
років. У місті дуже багато українців було, насамперед 
випускники різних технікумів з моєї рідної Вінниці, 
з  Черкас люди були, з  Донецька, Харкова, Львова, зі 
всієї України. І  примєрно з трьох направлених два 
оставалися на все життя. Город був молодий, краси-

вий, зелений! Було хороше постачання продуктів! 
Наприклад, разом із Прип’яттю ми відносились до од-
ного міністерства  – середнього машинобудівництва. 
І десь до середини 1990-х років багато було українців. 
Много уїхало, у нас в думках тоже було уїхати, но так 
Бог розпорядився, що живемо тут.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
мес ла. У  нас був ансамбль «Смерічка», який органі-
зувався двадцять років назад. І  перші сорочечки їм 
вишила їхній же руководітєль – Пономаренко Вален-
тина Михайлівна. Вона з українців Кубані, з Красно-
дара. Вона вишила сама п’ять сорочок. Дівчата в них 
виступали, до сих пір вони є. Зараз вже легше – ви-
шивають машинною вишивкою, замовляємо в самому 
городі в ательє. А так у Пономаренко багато виставок 
було, привозили даже в Астану. Портрет Шевченка є 
вишитий, «Заповіт» вишитий. Один «Заповіт» в му-
зей подарили, вони його експонатом вивісили. І  ви-
шили портрет Шевченка для ансамблю «Альтаїр», та-
нець «Рушники» називається. Є любітєлі, коли йдуть 
на пенсію більше жінки вишивають. У  нас є гурток 
з вишивки  – діткам преподаєм, набираєм чєловєк 
п’ять-шість дівчат і вчимо. Буває, що сьогодні одні 
прийшли, завтра другі. В  основному це свої, онуки. 
Ще вчимо співати їх наших пісень. Но в молоді зараз 
робота, ініціативи, щоб сказати: «Я буду це робити», 
немає, в них немає часу. Тому що життя таке настало.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. Старалися всєгда рушник привезти. Якщо 
розписувались, то його стелили під ноги молодим. 
І  руки перев’язати. І  коровай пекли, но не було та-
кого, щоб вдягались в українське в радянський 
час, віночки, лєнти тоже не вдягали. В  основному 
було в кафе, в  ресторанах, вспоминали якісь зако-
ни, що треба на другий день тещу скупати. Рушники 
були обов’язково  – коли розписуються, стати, руки 
зав’язати, і хліб на рушник, коли батьків встречають 
коло хати чи коло кафе і ресторана. Це було всєгда. 
На другий день ряжені були – жениха, нєвєсту одіва-
ли в противовес – жених маленький, нєвєста велика. 
На другий день, як кажуть, «цигани» наряжалися і хо-
дили в гості, по галереї, щоби бачили гості. І пісні спі-
вали українські! А було весілля у сестри, ми привезли 
пісенник. І як прийшли викупати-забирати, ми співа-
ли, і на весіллі співали з дружками. Але це рідко, тому 
що більшість весіль і сімей були вже змішані. А було 
ще й так, що тут для молодьожі празновали, а додому 
їздили і там ще для батьків весілля робили. А дівич-
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вечір ми перший зробили, коли моя дочка заміж ви-
ходила, а до того так не робив ніхто. Обичні дєвишни-
ки робили, а не було, щоб по українським традиціям. 
Ми пекли коровай, коровайниці грали, їхні чоловіки 
були старостами, цей коровай потом роздавали. В цей 
вечір нєвєста іде приглашає на весілля на завтра. Всі 
дівчата одєти в українське. З ними баян, далеко по го-
роду ходили. І ми їй розплітали косу. Гільце молодьож 
вбирала. На другий день на весіллі і чоботи вдягали, 
і кухарка танцювала, і фату знімали, а на третій день 
на тачці возили на море, молодьож гуляла – одівали-
ся свати, старалися все, як на Україні. Хрестини. Ми 
проводимо, наприклад, хрестини – хочемо показати, 
як це було, як наші батьки це робили. Тому що ми в 
нашому городі емігранти першого потоку. Ми ще ви-
росли на Україні, ми це помним. Наприклад, родив-
ся у мене внук, і ми пішли всією громадою в церкву, 
похрестили дитину, принесли її – і на кожух ложили, 
і калачі пекли, тапки одівали. А дєвочка в сусідів піш-
ла в перший клас, ми їй зробили заплетення кіс, а  у 
другої сім’ї дєвочка чотирнадцяти років  – то їй, на-
оборот, вінок оділи – це считається, що у цьому віці 
можна вже йти на вечорниці і гуляти.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Різдво тоді було в робочий час, 
не всєгда попадало виходний, і в нас не було церкви. Її 
построїли в началє 1990-х. І ми празднували так – хо-
дили друг до друга в гості, колядували. Дорослі коля-
дували, бо дітей треба було вчити. А коли діти підрос-
тали, то в основному ми їх вчили щедрувати, бо ко-
лядні пісні для дітей тяжкі, а щедрики маленькі, і ще 
посівати вчили. І ми своїх хлопчиків посилали друг до 
друга. Казали: «Сію-сію, посіваю, з Новим роком по-
здравляю!..». І щедрики: «Дайте, дядьку, п’ятака, щоб 
не рознесли хату...». Дуже подобався празник Калити, 
запам’ятався ще з дитинства. І  ми пекли цю калиту, 
в одній хаті збирались. Це всєгда на Андрія було, ве-
чорниці проводили, гадали, віник на перехресті кла-
ли. Сажі ж не було, нема, де попіл розвести, тому ми 
туш жіночу розводили в воді. І якщо хтось бере ру-
ками калиту, то дядько Калита мастив по лицю, і хто 
більше вимазаний, значить, більше зробив нарушє-
ній. І ще сьоме дєкабря празновали всєгда – Катери-
ни. У мене дочка Катя. А Ніколая тоді якось не праз-
новали. Стіл різдвяний обов’язково робили. Робили 
кутю об’язатєльно. Присилали нам посилкою домаш-
ню пшеницю, вже стовчену, тоді посилка йшла три-
чотири дні. А  люди, яким не було звідки висилати, 
робили з рису, добавляли в основному сухофрукти, 
чорнослив, горіхи. Що в магазині можна було купити. 
Мак не кладуть в рисову кутю, ніколи не бачила. На 
Святий вечір, на кутю ми знали по батькам, що вече-
рю треба готовити, нікуди в гості не можна ходити, 
були дома. Ніколи не забували ставити на стіл дванад-
цять пісних блюд. І всєгда після того як вже повечеря-
єм, кутю з ложками оставляєм на столі. Кажуть, що 
в цей час приходять всі наші рідні, яких з нами нема 
вже, і вечеряють кутю. Ще всєгда рибу робили, голуб-
ці овочні, мучні блюда, терли картопляники-драники, 
гриби, кашу варили, з  гороху робили жидке пюре і 
туди прожарені гриби, і така подліва, картопля була, 
солонина  – це капуста, помідори, огірки, вінігрєт. 
Раньше самі всю заготовку, засолку робили. Потом у 
нас велике було свято – Меланки, ми це свято знали. 
Уже плавно переходило в Старий Новий рік. Но ми 

всєгда знали, що це Меланка. У цей день діти вечером 
щедрують, а утром чотирнадцятого уже хлопчиків ми 
відправляли, щоб посівали. Якщо не було жита, пше-
ниці, то посівали крупами, в основному рисом. Паску 
празновали. Вона всєгда в неділю, і  люди старались 
гарно виглядати. І через те, що в нас не було церкви, 
то на перший день Паски люди ходили на кладбище. 
І зараз є й церква, і кажуть, що нєльзя, но такий вже 
закон неписаний є. Люди до сих пір йдуть на кладби-
ще на Паску з паскою, з їжею, поминають. Также кра-
сили яйця, пекли паску, но її не святили, бо церкви не 
було до начала 1990-х років. Мабуть, хтось звозить її 
кудись, або привезе. Для паски уже були всі продукти. 
І кожна хазяйка пекла чи [за] батьківськими рецепта-
ми, чи шукали друг у друга. У нас такі дома були, що 
на другий етаж з улиці вхід в квартиру, це галерейні 
дома, де виходиш – і ціла галерея. Получається, як в 
селі – всі люди на улиці, всі друг друга знають, чи горе, 
чи біда, чи радість. Тому паски пекли багато, потому 
що старались всіх, кого знаєш, угостити. У нас в домі 
жили казахи, то їхні діти тоже всєгда ходили коляду-
вати, виучать два-три слова, і на Паску приходили нас 
поздравляти. І  ми всєгда їм готовимо тоже подарки, 
як заведено  – конфети, гроші, горіхи, печиво. Їм це 
було цікаво. Ще у нас було Івана Купайла, його всєгда 
празнували, і за радянських часів. Ми собиралися че-
ловєк дванадцять-п’ятнадцять, кілька сімей, і на море 
виходили чи в городі спускались, чи їдемо кудись, тоді 
ще не запрещали. Вінки робили і в море їх пускали, 
багаття складали, палили вогонь на березі, пригали 
через вогонь, сиділи, гуляли. Сонце сідає, а ми покупа-
ємось, потом вечеряємо. Вінки для дівчат були. Цвєти 
купляли в основному, тому що в городі не прийнято 
було рвати. Ще Маковея всєгда празновали, ми пер-
ші показали, всєгда привозили мак. Терли мак, пекли 
коржі. Знали, що в цей день ідуть в церкву, но в нас не 
було церкви, то ми цвєти просто собирали, букети ро-
били, считали, що вони в нас святі, як оберег ставили. 
А там же зразу і дев’ятнадцате число – Яблучний спас. 
І ці два свята не скажу, що об’єдиняли, но старались 
друг до друга в гості ходити. А Троїцю так не відміча-
ли, хотя знали це свято. Кожен в хаті у себе старався, 
якщо знайдеш зелені, то украсити – у нас карагач, то-
поля, іва коло хати росла, ми її поливали. У нас Івана 
Купайла тепер проводиться біля пам’ятника Шевчен-
ку, совпадаєт ще з празником столиці Астана – шос-
того липня. Зараз на море не разрешають, ми все про-
водимо біля пам’ятника – обливаємся водою, угощаєм 
друг друга, співаєм пісні. Потом начинаються народні 
гулянія, людей дуже багато! Беремо гілки, добавляємо 
капрон красний, ставимо вєнтілятор  – як огонь по-
лучається. Люди пригають через цей «огонь». А коли 
ми вже самі остаємся, то розводим коло кафе насто-
ящий огонь! 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ У нас такий клімат, що вікна майже всьо врє-
мя відкриті, особенно начинаючи з березня і до само-
го листопада. Бувало, що не бачили дощу за цілий рік. 
І вот, бувало, ідеш – і слухаєш, що то з того кінця, то 
з того співають українські пісні, просто з квартир! Ро-
дичів там немає. То ми через друзів знали, що є наші 
земляки. Наприклад, ми з Вінниці, то коли дітей виво-
зили літом на природу, з нами збиралися з Немирова, 
і звідти-звідти. Один відвозить, інший забирає. Були 
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дружні компанії. У  нас, наприклад, при Домє куль-
тури був ансамбль народного танцю «Альтаїр», йому 
вже п’ятдесят три роки. Спочатку там кавказькі танці 
були. Но мінялися руководітєлі, і потім у 1980-ті роки 
прийшла Думановська Тамара Іванівна (у неї чоловік з 
Молдавії, українець), яка працювала до сьогодні. Вона 
робила на заводі і раніше сама танцювала у цьому ан-
самблі. А як пішла на пенсію, то вже руководила цим 
ансамблем, зробила його український уклін. Костюми 
українські в Харкові заказали, вони до сих пір в нас 
як нові та цілі. І на всіх виставах, на всі празники го-
сударствєнниє приглашали, приймали участіє. Бувало 
даже, що й називали  – «ансамбль українського тан-
ця». А Шевченко ще був побратимом міста Черкаси в 
Україні. За радянських часів це був єдиний побратим, 
до нас часто приїздили делегації, виступали творчі 
колективи, були концерти, фестивалі, виставки, Чер-
каси сприяли встановленню пам’ятнику Шевченкові. 
Був активний культурний обмін, діти їздили в літ-
ні табори. [Спілкуючись поміж собою, чи спостері-
гали Ви, як зберігалась національна культура серед 
українців Актау, в  яких формах?] У  всіх людей було 
щось. Наприклад, у мене, коли жила ще в Україні, не 
було сорочки-вишиванки, а коли вже переїхали жити 
сюди, то хотіла мати вишиванки, купувала і привози-
ла, першу ще у 1980  році, потім другу, потім глечик, 
рушничок... У  Вінниці все купляли. Це не тільки в 
мене, це в кожній родині було так. У нас така погода 
літом, що просто вдягала і ходила. Вона в мене є до 
сих пір, я її одягаю тому, що перша. Вона була повсяк-
денною, можна було під піджак одіти. Якщо в гості хо-
дили, то жінки вдягали. Багато так не було, а я ходила! 
Вишивка така скромна була, що можна було ходити, 
вона скрашувала одяг. І ми були дуже раді, якщо десь 
збиралися і було з ким поговорити по-українські. Вдо-
ма ми розмовляли на українській мові, бо й чоловік в 
мене українець. Так повелося, що ми з вулиці зайшли 
в хату і розмовляємо по-українські. І,  слава Богу, 
у мене діти розмовляють, ну, тою, якою ми розмовля-
ли, і внучки в мене чисто співають українською. А на-
приклад, в нас друг був українець, то він старався з ді-
тьми розмовляти українською. Вони розуміли, но уже 
не получалось говорити, у нього жінка була наполо-
вину руская, наполовину грузинка. А якщо українська 
родина була, то все розуміли. І ми в сім’ї розмовляли 
українською, і було інтересно чути не тільки у своїй 
сім’ї, це вже привично, но і з другімі людьми пообща-
тися, поговорити. Коли хтось уєзжав, то приносили в 
центр, і даже зараз уєзжають, то мені приносять – це у 
людей хранилося в сім’ях. І нам віддавали атрибути – 
якісь глечики, ковшики. Є рушник, на якому вишито 
«Ще не вмерла Україна». Це в нас був голова центру 
самий першій – Шевчук, журналіст, і це була вишивка 
його бабусі з Львівської області. Коли його вже на ста-
ло, то його жінка, вона руская, принесла нам сорочку 
вишиту, цей рушник, кувшинчики. Ми це храним до 
сих пір, все підписано. Є стара домоткана сорочка, яку 
носили на Поділлі, з великими, широкими рукавами, 
но вона була не дуже вишита, така стєпєнна, но по-
шита по-українські. Ще є буси, як з Трипілля, намиста 
старинні. Що в людей було в сім’ях, то стараються не-
сти, оставляти. І в нас дуже багато українських книг. 
Люди уєзжали – просили, щоб забрали. Осталась ве-
лика бібліотека. Наприклад, у нас є «Кобзар», випуще-
ний 1957 року. Це в нас принесла Надєжда Бережная, 

вона ніколи не жила на Україні, батько її з України. 
І  там даже помітки є, де він читав. І  вона в пам’ять, 
щоб не одна таке бачила, подарувала цю книжку в 
центр. Наступив такий час, що дуже багато людей 
стали уєзжать. І в 1990 році собралися люди, які дав-
но тут живуть, і вирішили образувати народно-куль-
турний центр. Наприклад, армянський центр був уже 
в 1989  році. А  ми ж не можемо українці отставати! 
Було об’явлєніє в газеті, я його прочитала. Собрали-
ся українці, думали-гадали, вибрали предсєдатєлєм 
того Шевчука. Цілий зал був людей, чєловєк, напевно, 
триста, і наші друзі. Багато було – вчителі, директора 
школ, училищ, предприятій, такі люди прийшли, інте-
лігенція, цвіт нації української. Як всєгда діло в началє 
буває, а потом у кожного своє. Буває, ходять одні ак-
тивісти, потом щось случається – чи виїхали, чи якісь 
проблеми. Ми, правда, ходили на свята в основному – 
прийшли, вареників зварили, подивились, поспівали 
пісень! Але були й такі, що з першого до цього дня 
ходять, ось Володимир Сторожук. Вже багато людей 
нема з нами. Ми стараємся всєгда їх піддержувати і 
в останню путь проводити. У нас був такий Ляшенко 
Микола Петрович. Він приїхав сюди, як тільки город 
начинався строїться. Закінчив Одеський архітектур-
ний інститут, як кажуть, знав кожну трубу, що про-
ложена в городі. Він така людина, що всьо віддав би за 
Україну! Він рідко туди їздив, був сиротою з дитячого 
будинку після війни, не було там родичів, жінка у ньо-
го руская була. І у нього не було вишиванки. І я йому 
привезла першу вишиванку, і коли вже болів, то ска-
зав: «Привези мені ще вишиванку, я хочу нову, коли 
будете мене хоронити – у вишиванці». І ми його у ви-
шиванці похоронили. Хоронили всім городом, з цен-
трального Будинку культури, бо заслужена людина, 
був почесним громадянином города. [Як  з’явилась 
ідея створення національного центру?] По-перше, 
люди, які виїздили, вони залишали свої речі в етно-
культурному центрі. По-друге, дуже багато речей з 
мого села з Поділля – рушники, простині, наволочки. 
В основному вони вишиваються гладдю. Це речі моєї 
мами, сестри, є сусіди, які віддавали. Прялка – тоже 
моєї мами. Ми привезли машиною. Почали збирати 
ще в [тисяча дев’ятсот] дев’яностих роках. Каждий 
раз їхали, що-небудь привозили. У 2003 році відкрили 
своє кафе, зразу був маленький кіоск. Десь роки через 
три зробили більше, і у мене зразу така задумка була, 
щоб відкрити українські хатку і музей. І  місце дуже 
гарне – тут пам’ятник Шевченку, тут стела Шевченку. 
А до того все вдома зберігалося. «Бістро» розрисову-
вав мій племінник, з Вінниці приїздив, робив ремонт і 
сам все малював. Задум дизайнерський мого чоловіка, 
а племінник його виконав. Наше кафе – фактично як 
український центр. Якщо люди приходять з якихось 
питань, то вони скоріше сюди йдуть. І в 2007 році я 
стала головою українського етнокультурного центра 
імені Тараса Шевченка. В радянський час були свої ви-
ставки продуктів, дні національних кухонь. Я більше 
всього проводила, бо мені ближче українська кухня. 
На Перше мая, Дев’яте мая, осінні свята, День горо-
да – ми із своєї столової возили все на площі, там ва-
рили, тин ставили, одягались. А в [тисяча дев’ятсот] 
дев’яності роки ми не знали, куди своє діти, і я стала 
ходити в центр с удовольствієм – тому що пісні укра-
їнські, обряди українські, люди ставляться з увагою. 
Стали проводити свої празники. 
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Північно-Казахстанська область 
(Солтүстік Қазақстан облысы)

м. Петропавловськ  
(Петропавл)

Записав Д. Чернієнко 29 жовтня 2018 р.  
у м. Петропавловську, Республіка Казахстан, 

від Хамрачової (Черепій) Лідії Василівни, 1960 р. н.,  
родом з Івано-Франківської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Розкажіть, як Ви опини-
лися в Казахстані?] В Казахстан я приїхала з Росії. Ві-
сімнадцять років я прожила в Україні, а потім поїхала 
в Росію до свого тата, бо вони з мамою були в розлу-
ченні. І так доля розпорядилася, що вийшла заміж там, 
а мама мого чоловіка жила тут в Казахстані. І дві мами 
кликали нас, моя мама – в Україну, а мама чоловіка – 
в Казахстан, то ми стояли на розпутті, куди їхати. Але 
його мама переубедила, і волею долі я опинилась тут в 
Казахстані, в селі Боголюбово, це п’ятдесят кілометрів 
від міста Петропавловська. Це було в 1987 році. Потім 
з чоловіком ми розійшлися, а я не хотіла звідси їхати. 
Переживала за Україну, за родичів своїх, але все-таки 
залишилась тут.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. Багато салфеточок мені понав’язала моя мама, 
я її привозила в 2000-му році. Я все це мамино бережу. 
І рубашка в мене вишита є, це моя мама вишивала, я її 
також бережу вісімнадцять років. І я сама вишиваю – 
і  хрестиком, і  гладью, і  в’яжу. Вишиваю рушники, 
дорожки. Узори сама вигадую. Я  була дитиною, нам 
мама з братом кусок ткані, полотна дасть, нарисує там 
щось, і ми мали вишити гладью. Мене не вчили, я ди-
вилась, як хто що робить. Я більше в’яжу: можу світер 
зв’язати, носки, тапочки, варєжки. Узори з квітками. 
Ось в’язала чоловіку довгі шкарпеткі, то побачила 
один узор такий, він українській – там і косичка, і тут 
по бокам як лєпєсточки. Так і зв’язала. Але скільки я 
тут хожу, я не бачу сукна на рушники, не змогла найти 
такий матеріал. Харчування. В кухні – це драники, ва-
реники, голубці... Вареники з фасолею. А тут кажуть: 
«Як так з фасолі варить?» А я кажу: «Та це українське 
блюдо!» Потім ще лєниви частенько роблю. А борщ – 
то це на першому місці в нас! Борщ я люблю, а супи 
не їм. Як робимо? Фасоль обов’язково, буряк, капус-
та, морковка, помідори пережаруєш. А  на Кубані я 
жила, ми аличу ложили, вона придає кислоти і туда 
вже уксус не треба. Драники у нас часто, бо картоплі 
багато тут. І вареники з картоплею, з вишнями, смо-
родиною. Вишня і своя є, і дика – багато є. В нас як сад 
кілометра три-чотири, і там вишня маленька. А ще я 
пам’ятаю, мама варила, не знаю, як  воно називаєть-
ся, це м’ясо вариш, потім тісто розкатуєш і закручуєш 
отак, і капуста квашена. І я тоже частенько роблю так: 
м’ясо зварили, потім картоплю туда ложиш цілу, вона 
звариться, і тісто розкатав просто тоненько-тоненько, 
і закручуєш рулет просто з тіста, і потім зверху ще ка-
пуста, а ще й цибульку. Ніби «струдлі» називали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ми завжди ходили колядува-
ли, переодівалися, так що не узнаєш, маски одівали. 
Я гармошку беру велику. Вертеп робили, по селі ходи-
ли, до домів заходили, колядували українські колядки, 
або збиралися в хаті один в одного, за столом. Я знаю 
колядки, ще пам’ятаю. На Святвечір стіл робимо, все 
українське – голубці. А в першу очєрєдь я роблю свою 
кутю – пшеничку, як мама нам робила. Мак розтира-
єш в ступі з цукром і горіхи грецькі. Не пам’ятаю, як 
точно називається все, бо я вже сорок років не живу 
там, але всьо равно все роблю. Вареники ще робимо 
з картошкою, з фасолі, з капусти. Солодкі я не роблю. 
Рибу, драники ми робим обов’язково. На Святу вече-
рю все пісне, цього ми дотримуємось, щоб дванадцять 
страв було. А в Казахстані кутю не так роблять – вони 
рис і ізюм роблять, така кутя як на поминках. На Пас-
ку в церкву ідемо пасочку святити, ковбаску, сир, таке 
все. У нас в селі церква є православна, ми туди ходим і 
святим там. І на Крєщєніє ідем тоже, водичку святити. 
Дехто купається, руб’ять хрест, приїзжає батюшка свя-
тити. Приїзжає з Петропавловська і ще з Новоніколь-
ська, через річку є село, там церква велика. Там про-
ходять всякіє свята, ікони приносять разні. Святої Ма-
трони приносили і був поход, з іконою йдемо по селі. 
У нас ще в селі при Домє культури була новоапостоль-
ська церква, німецька. Вона і тут є, в Петропавловську, 
і  я ходила туди співати церковні пісні, ми з другими 
дівчатами. Ті пісні такі мелодійні, на органі грали. І ми 
молились, приїзжали з Гєрманії люди. І  считаю, що 
нема різниці, де ти ходиш, в яку церкву, главноє, щоб 
ти вірив. На Паску з родиною прийшли – посвятили, 
прийшли додому – причастилися, помолилися. А по-
тім вже яйця, паску берем і йдем до друзів похристосу-
ватися. Подружки також дотримуються такого: ми до 
них, вони до нас. Холодці варимо, в кучки збираємось. 
Яйця стараємося красити красиво. Це, напевно, прав-
да, що заложено в крові  – дотримуватись, щоб воно 
було красиво. Щоб ідеш в церкву, і воно було тобі як 
раньше, як я ходила маленька. Не дозволяли в церкву 
сильно ходити, так, крадучись. І  ми ходили, дивили-
ся по кошикам і хотілось, щоб в тебе саме красивіше 
було. Пам’ятаю, мама пасочку в середину ложила, кру-
гом ковбаска, яічки, сир. І ми паски самі печем – мар-
гарин, молоко, сметана, дріжжі, цукор. А перед Триї-
цєю чоловік везе нас в ліс з подружками, ми ріжемо 
березові листочки, вєточки, квіточки, які красиві, все 
зов’язуєм, робимо хрестики дома дерев’яні і всьо при-
биваємо, на двері, по всім парканам. І букетики квітів 
польових ложиш. І дуба ще листочки, але в нас дуба 
мало. В нас своя хата. Ще я хожу і дома, і коло дома, 
і  все святою водою з Крещення окропляю, молитву 
читаю «Отче наш» і всьо дома крещу. І подружки так 
само все роблять, украшають – і квіти, і береза дома, 
і  на парканах букети. Видно, де українець! Знаю, що 
Миколая дотримуються ті, в кого внуки є. А в нас вну-
ки далеко живуть, в місті. Але все рівно купляємо по-
дарочки, везем сюди, але вже не під подушку.

м. ПЕТРОПАВЛОВСЬК
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Коли Ви сюди приїхали, чи побачили що в 
області багато українців? Як  складалось коло Вашо-
го спілкування, українське середовище?] Я співаю по 
життю і якось познайомилась у Боголюбово із жін-
кою, яка, здається, з  Вінницької області. Вона там і 
живе зараз – дві сестри – Галина і Тетяна Бабчук – дві 
сім’ї. Працювала я шофером в автопаркє, а потім на-
чала співати. А співаю я вже тридцять років україн-
ські пісні. Бабчуки теж добре співали, і я зібрала в селі 
свою вокальну групу, однодумців. Ми почали з ними 
співати. Спочатку ми на три голоса співали. І створи-
ли таке тріо «Мареничи» друге. Спочатку це шутка 
така була, а потім нас почали всюди кликати. Потім я 
вже в Будинку культури в сусідньому селі Вознєсєнка 
робила директором і акомпаніатором. Тоді я вже по-
знайомилась із Аркадієм Анатолійовичем Польша-
ковим – головою української громади області. Це був 
десь 1998 рік. Познайомила його за нашою роботою, 
з  гуртом. А  гурт наш став сюди в Петропавловськ 
приїжджати. Потім я й другу вокальну групу создала. 
З українських сіл – у нас тут Полтавка українська, по-

тім це Вознєсєнка, там половина українців живе досі, 
Новоішимка, Якорь, Прес новка, вони там українці. 
Там тоже був український центр «Українські посі-
дєлкі». Майже в кожному селі є українські ансамблі, 
вони підчиняються обласному центру. В деяких селах 
я була – в Вознєсєнкє часто, я там працювала. Ми там 
співали українські пісні. Як села виглядають? Ну, хат 
під стріхою там вже нема. Але роблять з дерева візе-
рунки всякі й розписують фронтони і стіни. Видно, 
що українець живе. Якщо кров українська тече, то я й 
хочу так зробити! У нас тоже у Галі Бабчучки ворота 
розрисовані, там квіти і ще якісь ромашки на паркані. 
Видно – о, українка живе! А у нас ще нема, бо стройка 
іде. Але баня в нас побілена, а хата цеглою обложена. 
А до хати заходиш – також сразу видно, українці – ви-
шите все! В Вознєсєнкє я таке бачила. Ми ходили до 
старих, по хатах, помогали, співали на якісь свята, по-
дарунки дарували. Там рушники повішені як образи. 
А ще й гостинність у нас в крові! Як до Бабчучки за-
йдеш, то вона ніколи тебе з хати не випустить, за стіл 
посадить – тарілку борща наложить, салату, чаю пов-
ний бокал – попробуй не з’їсти!

Східно-Казахстанська 
(Шығыс Қазақстан облысы)

м. Усть-Каменогорськ 
(Өскемен)

Записав Д. Чернієнко 26 жовтня 2018 р.  
в м. Астані, Республіка Казахстан, 

від Волкович (Базів) Ярослави Володимирівни, 1951 р. н.,  
родом із с. Курипів Галицького р-ну 

Івано-Франківської обл. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. [Коли Ви дівчиною були, мабуть, вишивали?] 
Вишивала! Мене мама навчила. І до цього часу я ви-
шиваю, у  мене й рушники, і  картини всякіє. Хрес-
тиком вишиваю, і  бісером, і  гладью. Но традиційно 
хрестиком. Тканину з України купуємо, коли їздимо, 
і присилають. Схеми розроблені шукаємо, дивимось, 
і кольори. Буває, що всю зиму вишиваю, коли роботи 
іншої нема. За зиму рушник вишиваю, довго виходить, 
по чуть-чуть получається. І дочки вміють вишивати, 
у  них свої рушники. Молодша дочка вже припасла 
сину рушник на весілля, йому ще мало років, а старша 
тоже – у неї дві дочки, вона їм повишивала рушники. 
Ще з бісеру тоже роблю картини. Є одна робота – «Ве-
чора на хуторі близь Диканьки», Солоха, Вакула.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Розкажіть, будь ласка, як Ви потрапили в Ка-
захстан?] Я народилась на Західній Україні, приїхала в 
Казахстан в 1969 році. Чоловік мій народився на Да-
лекому Сході, в Охотську. Його бабця з дідусем жили 
по-сусідству, вони приїзжали до нас кажді три роки, 
батько чоловіка – українець, сусід наш, мама – руская, 
і його руским записали. А його брат рідний – украї-

нець. Ми з дитинства подружились, потім він відслу-
жив в армії і привіз мене сюди. Родина мого чоловіка 
виїхала тоді «на материк», вони отримали тут коопе-
ративну квартиру, коли мій майбутній чоловік ще був 
в армії. Вчилася вже тут, закінчила училище техніч-
не – майстер з пошиву верхнього одягу. Відпрацюва-
ла сорок років в  ательє. Двоє дітей в нас, дві дочки, 
тепер вже троє внуків, троє правнуків. [Чи було вже 
тоді в Усть-Каменогорську багато українців? Як скла-
далось коло Вашого спілкування?] Тоді ще не було ні-
якого кола. Було два-три чоловіка, кого я узнала через 
знайомих. І  так дружимо ми до сих пір. І  ось перед 
пенсією, у 2008 році, пішла я за справкою, на пенсію 
оформляти документи, треба було переклад зробити. 
Куда? Пішла в Будинок дружби. І так познайомилась 
із вчителькою  – заслужена вчителька України Леся 
Іванівна Мєньшикова, за чоловіком, сама вона з Пол-
тави. І  вона мене притягнула в український центр, 
вона його й заснувала у 2000 році. Ще був директор 
м’ясокомбінату Браташ. Він у перші роки був головою 
українського центру. А до того часу у мене була подру-
га – українка з Хмельницької області, з нею познайо-
милась, ще коли працювала. Так і дружимо до сих пір. 
І збиралися на свята, особливо на Різдво, на Паску. І в 
центрі українському також святкуємо. Зараз нас мало 
людей, бо молодьож не йде. Раньше було сорок п’ять, 
а тепер чєловєк тридцять, активісти. Но на свята при-
ходять більше. Вот ми 29 вересня проводили обласний 
фестиваль українського творчєства, було дуже багато 
людей! Ми тоді перейшли з Будинку дружби во Дво-
рєц металургів, там сімсот місць, то місця не було сво-
бодного, люди стояли! У Будинку дружби у нас є своє 
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приміщення, кімната велика, і  там є музейчик неве-
личкий, і там все в вишивках – і рушники, і картини, 
і бісер. Всі свої пожертвували вироби. Є гурток «Ча-
рівниця», прикладне мистецтво, збираються, вишива-
ють, свята відмічають. Постійно, щороку, від початку 
товариства. Є недільна школа при товаристві, україн-
ську мову вчимо, і діти, і дорослі, хто не хоче забувати 
свою рідну мову, приходять, дві години кажду неді-
лю заняття. Зараз ходять ще дві молоді казашки, десь 
по двадцять років, кажуть, що хотять їхати вчитись 
на Україну, в Київ. З 2007 року в нас є ансамбль «Бар-
вінок», дванадцять чєловєк, но всі жінки літні. В ре-
пертуарі вже більше двадцяти українських пісень, всі 
народні. Часто співаєм «Реве та стогне...», «Думи мої 
думи...» Шевченка, «Ой у вишневому саду...», «Чайка», 
«Тече вода каламутна...», «Їхали козаченьки...», «Ой 
у полі калина...», «Цвіте терен...». [До того, поки Ви не 
приєдналися до товариства, у своїй родині як Ви збе-
рігали українські традиції?] Усі свята ми відмічали по-
українські, як було в нас заведено. На Паску – яйця, 
ковбаса, сало, паски. Стараємось все зберігати до цих 
часів. З дітьми я говорю по-рускі, в мене свекруха була 
руская. І діти вже говорять по-рускі, а я по-українські. 
Но дочки написали, що вони українки. Вони розумі-
ють все, але не говорять. Мова вже трохи по інерції за-
бувається. Як на Україну я їду, то перший-другій день 
трудновато, а потім вже чисто розмовляю. [У Вас в об-
ласті були українські села? Що Ви знаєте про них?] Да, 
були – Таврія, Українка, Донскоє. Раньше нас запро-
шували туда, в школах встречалися. В школі Українки 
музеї є, там про українців є, і вишивки старі. Ми там 
виступали, концерт давали. Но там вже майже нікого 
нема, щоб з України. Уже народилися там, а назва збе-
реглась поки що. Ще старенька бабця якась там була, 
в Українкє, 98 років, по-моєму. В Усть-Каменогорську 
тоже стара жінка-українка, 1925 року народження, їй 
вже 93. Ще є «етносело»-етномузей, там кажда діаспо-
ра, каждий центр маю свою хату. У  нас теж  – укра-
їнська хата. Її тут побудували, но по плану вісімнад-
цятого століття. Там дві кімнати. Я ще білила там. Як 
заходиш – коридорчик – «сіни», як в нас казали, потім 
кладовочка, там всяка утварь, і там кімната, піч, по-
українські все обставлено, вишивки, і  друга кімната 
тоже также. Хата дерев’яна, обмазана, побілена, до-
лівка. Там самоткані дорожки, подушки вишиті, пле-
тень. Дах  – камиш. Всередині музейчика є кроваті, 
люлька, люди віддавали, зі старих сіл українських. Ще 
діляночка  – грядки, цвіточки сіють, берези і ялинки 
вокруг, калина. Виступаєм там часто, з районів при-
їзжають, делегації приходять на екскурсії. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Розкажіть, які свята Ви тра-
диційно в родині відзначаєте? Як вони проходять?] 
Святий вечір, як на Україні, тільки що в нас нема сіна. 
Батько мій заходив з охапкою сіна, здоровкався – «До-
брий вечір!», всі відповідали йому, потім сідали. Свіч-
ку запалюємо. На столі в нас кутя, пироги з грибами і з 
картоплею, голубці. Всі блюда як мама робила, все піс-
не. Пісний стіл на Святий вечір. Так я все зберігаю до 

цих часів. Все сама готую. Кутю я не можу зробити, як 
мама робила, бо там була пшениця пихана. Ступи такі 
були дерев’яні, і вони туди пшениці насипали, кропи-
ли водою і її в ступці [товкли], щоб шелеху очистити. 
Ну, а тут у мене нема такого, то я беру перловку. За-
мочую, потім варю і туда мак, тоже у ступці потовчу, 
тому що нема макітри такої, як на Україні, такі кєрамі-
ческі, глиняні. Потовчу з цукром, з медом, горіхи туда 
гречеські. Спочатку усі хрестяться і пробують кутю. 
Потім вже можеш, що хочеш їсти. Ще в нас на столі 
вареники всякі – з капустою, з картоплею, з грибами. 
Пампушки на олії, як баурсакі. Сама все роблю. І всі в 
родині просять – бабусю, давай все своє. Дочки вчи-
лись від мене, на кухні допомагають. А на Різдво ми 
ще й колядували. Ми й тепер в Будинку дружби коля-
дуємо по-українські. Я й зараз пам’ятаю: 

Нова радість стала, яка не бувала, 
Над вертепом звізда ясна на увесь світ запалала. 
Де Христос родився, з Діви воплотився, 
Як чоловік пеленами убого оповився. 
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком 
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють 
– Ой ти, Царю-Царю, великий Владарю, 
Даруй літа щасливії цього дома господарю. 
Цьому господарю і цій господині, 
Щоби мали щастя й долю, щорік, щодень,  
 щогодини. 

І в кінці як пожеланіє: 
Шла звєзда до Віфлєєму, показати їм дорогу, 
Привітати Діви сина і віддати поклін Богу. 
За цю новину просимо дати маленьку гостину, 
Буде вас Бог благословити многая літа прожити. 

І  ось в Будинку дружби в Усть-Каменогорськє ми 
каждий раз на Різдво колядуємо, приходить батюшка, 
столи накриваємо. В сім’ї ми ще Паску відмічаємо – 
печем паски. Замішую здобне тісто, молоко, яйця, 
цукор, коли ізюм. Замішую на дрожжах, воно стоїть, 
потім виробляю і зверху, вот у рускіх збивають бєлок 
і разноцвєтнимі сладостями посипають, а в нас з тіс-
та виробляють квіточки, колоски. Вот я также роблю, 
потім яйцем змазую і в пічку. Пасок кілька роблю і 
роздаю. Потім ще роблю, мама називала, «плескан-
ка»  – з творогом  – сир, яйця, всьо змішую, цукор, 
зверху яйцем змазую і в духовку. Така запіканка полу-
чається. Вкусно, і мої діти не признають паску, якщо 
нема плесканки. Также яйця красим, носим до церкві 
освящуєм. Раньше розписували олівцями і фломасте-
рами всякі узори українські на яйцях, а тепер просто 
крашу, краску купую і роблю однотонні – жовті, зеле-
ні, голубі, червоні. Триїцю тоже святкуєм, но вже не 
так, як дома. Було, ми ходили аїр дьоргалі на болоті, 
у  нас «шувар» називали, видірали, очищали, мили і 
приносили домой, і робили всякими узорами, на пол 
стелили той аїр. Запах такий! Аж до цього часу у мене 
остався! І на Івана Купала тоже – звіробой, душиця і 
ромашки, букєтікі дєлали. А тут вже так не робимо. 
Головні свята у нас – Різдво і Паска. 

м. УСТЬ-КАМЕНОГОРСЬК
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ЄДИНЕ ́ЦЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Edineț)

с. Голя́ни (Goleni)
Записала К. Кожухар у вересні 2018 р.  

у с. Голяни Єдинецького р-ну, Республіка Молдова, 
від Томчак (Тютюнник) Євгенії Петрівни, 1943 р. н., [Т. Є.] 

та Фондофан Галини Анатоліївни, 1965 р. н. [Ф. Г.] 
Розшифрував О. Головко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗА СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Т. Є.] Село було в нас, 
в нас ж велике було село. В нас було сімсот дворів, а в 
дворах було і по п’ять, і по шість, і по десіть [жителів]. 
Я  як зачала май якос щитати відтиво від долини, та 
в Василя Нінайового було вісім дітей і їх двоє, у Па-
трекєла  – десіть дітей і їх двоє. Це ж було і народу! 
Було по п’ять, по шість  – це саме менче дітей було. 
П’ять і штири, а то було десіть, вісім. І було село – кіл-
ко цих людей, щитайте. Село невелике, али був народ. 
[Коли була збудована Ваша церква?] [Ф. Г.] В [тисяча] 
дев’ятсот тринадцятому році. [За радянського часу 
вона працювала?] В  нас не було церкви, і  в [сусід-
ньому селі] Руся́нах не було церкви. [Чи є в Голянах 
якийсь музей?] Досить довго тут був Музєй авіації та 
космонавтики. Я  була екскурсоводом цього музею, 
коли в школі навчалася. Це була така експозиція. І до 
нас приїхала Маріна Поповіч. Правда, я  не застала 
цей час, я ше була дуже мала, до школи не ходила. [Це 
дружина відомого космонавта?] Дружина, дружина, 
так. І вона сюди приїхала. З різних сел, навіть з міст 
в музей [приїздили]. Були у нас, нам привезли суди і 
зразки харчування космонавтів, були моделі косміч-
них кораблів. Також далі літак такий здоровий був, 
також модель літака. Ой, автографи космонавтів, 
багато! Було дуже цікаво. Тому що, мабуть, тоді був 
такий час – всі хотіли в авіацію, наші хлопці всі мрі-
яли бути, працювати. [Чи маєте в селі самодіяльний 
ансамбль?] «Ґоля́ночка»  – взрослий, жіночий. В  них 
разні состави. По разові, чоловіки, як нема роботи, та 
вже і чоловіки співают. А як є робота в полі така, то 
типер жіночки, жінки. [На скільки частин поділяється 
Ваше село?] Ко́да – отам, де ми живемо. І в ту сторо-
ну – Фє ́рма (того, шо там фєрма була у нас). А щє Бри-
гада є: «на Бригаді». Отак ми і поділяємо, шо той коло 
фєрми, той коло бригади, а той в Коді. [Що таке Кода?] 
Кода – мабуть, я не знаю, фіст якись. Тому що ця час-
тина, починаючи від Ольги Ніколаєвни і вже аш туди, 
вкрай, до поля – це в нас Кода. [Маєте якісь місцеві 
назви урочищ, ділянок?] Ми маємо Жиї ́ – от така [міс-

цевість] за селом, в нас там озеро є, сливки там були 
колись посаджені. Називаєця Жиї. Не знаю, чому 
так називаєця. [Може, від молдовського діалектного 
слова «жия» – виноградник?] Може, і виноградники. 
Були колись виноградники. Ми маємо, ну, Герто́п – це 
скрізь таке зустрічаєця. Зерло ́ї [ще є]. Чому Зерлої? 
Озеро також. Це ділиця по ставах: став у Жиях, став у 
Зерлоях, став у Гертопі (і також не знаємо цю назву). 
Так всі казали, так ми кажемо. Або по кирницах щє 
[називають довколишні місця]. Щє кирниці у полях, 
щє дуже багато кирниців є. То в нас, я хочу сказати, 
чи де був, чи де що росте, то кажу: «Коло Парубо́цкої 
кирниці», коло щє якоїсь... От, по кирницах. Пару-
боцка кирница – бо парубки копали. Це тоже знаєм, 
тому що там недавно поставили такий камінь вели-
кий з надписом, хто з хлопців саме копав ту кирни-
цу. То вона називаєця Парубоцка, бо були парубками. 
[Це не так давно було?] Ну, це в двадцятому [столітті], 
п’ятидесяті якісь роки, я знаю, щє. [Т. Є.] Ау ́зова кир-
ница є попри дорогу. До́вбушова, Дє ́рманова є кир-
ница (типер зробив, при совєцкій власті). Це в полі є 
[криниця] – дуже добра вода. Дєрман, Царство йому 
Небесне! Зробили таку добру кирницу у полі. Щє 
є Івана Ауза кирница – така добра тоже вода, і така, 
з колачом. Та й Ґаврі́лова є кирница. Є багато кирниців 
у полях: та й Дубко ́ва кирница, та й Козако ́ва кирница 
(коло нашого поля там є). Багато є кирниців.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Як  раніше збирали 
урожай?] [Т.  Є.]  Серпом жали. Клані́ [стіжки по де-
сять-двадцять снопів] робили. Та й відтак молотили. 
Наробили земню, замітали та таке, як цемент робили 
[рівне місце], тверде. Там молотили. Потом збирали. 
А відтак, як всі уже тото зібрали, ту пшеничку та й со-
лому, то всьо повозили додому. Та вже кукурудзи ві-
жали. Та й мали поле люди. Та трахторів ни було. Али 
зімня була, мо’, така мняка, шо колис, ше як в колхоз 
ходили, та до кісточок заходила нога в земню. А типер 
так, як щебінь – цими потравами зробили цемент з цеї 
земні. Та й дощ такий іде, є з ядами. Та й приходили 
жінки такі, як і я, і май молоді, з торбою ніби. Прихо-
дили пішки з торбою. Та й мала половину ґіктара там 
поля того, кукурудзи сіяні. Та й чисте [поле] таке, бо 
вона віжала ті кукурудзи, забрала, лиш щоточки́ [ко-
рінці залишились]. Та тоді йде та й сіє пшеницу, бо 
вже пшеница шоб була на другий год. Ни воране 
[поле], нічого. Це «на́волоком» [таку озиму сівбу] на-
зивали. «Наволоком» та й посіє всю ту бука́тку [ділян-
ку]. Там тако було поле, а там долина, та пасли вівці 
взимку, пасли вівці з бараном уже, чи щє сти ́на була. 
«Прожени прудко вівці туда і відти, в  моїй букатці 
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тій!». – «Добре, тьотя!», – бо вже знали. Та й той чоба́н 
прожине, а вівца копитцом, та й то в ту земню пше-
ничка закопаласи. Та й пішов дощ, та й та бабина пше-
ничка зійшла. Ни воране нічого. А ди’, вотак сіяли, це 
«наволоком» було. Али зімня була мняка, та й щотки 
собі ті були. Та й потому вона [пшениця] віросла, що-
тки прогнили, бо низенько жали, бо люди знали, шо 
це робити. Та й тоди вже літом та пшеничка росте та 
достигає, та й бабка йде, та жінка і чоловік, чи сама 
бабка вже, та йде та жне ту букатку. Та й в’яже 
перевесло́м з того, з пшениці тої, ни нитками, так, як 
типер. Та й зробе перевесло ́чко, та й в’яже, та й клані ́ 
(там по десіть сно ́пів, по дваціть) та й поклала. Та й 
потом приходе, кару ́цою [возом] забирає та й бире до-
дому. Та робе дома тік. Казали, шо то тік – замітає таку 
[чисту рівну ділянку у дворі]. Та й ніякі ни веретки, ни 
брезенти  – нічого [не підстеляє]. Та й моло́ти. Та й 
змолотила, та й зібрала, та й звіяла, та й йде до млина, 
та й меле, та й їдят. [Казали молитву, коли починали 
чи закінчували роботу в полі?] Та шо мали казати?! 
Бога просили, шоб дав урожай. Та й як ткати начинала 
мама, та й тоже хрестилася, та й: «Господи, допоможи 
це довести до кінца!». Молилиси кажний раз, шо на-
чинали робити, та кажний раз. [Коли розпався кол-
госп, чи взяли люди землю для господарювання?] Як 
«перестройка» началаси, каже хлопиц [син Ігор]: 
«Збирем, мамо, наші шість ґіктарів». Бо ми маїм три 
квоті [паї]. Та й взяли поле отдєльно. То посіяв він чо-
тири ґіктари цеї культури, шо їсти, а  два ґіктари  – 
цего, люцєрки, бо корови мали. І я мала дві корові і 
наймала щє собі дві жінки за молоко, там кілко мені 
було тих гроший. Нічого ни купувала, лиш наймала, 
шоб то зробити. І так уродило в той год! З ґіктара – 
дванадцять тон почат, ніби, кукуруз уродило. Бурака 
май мало, бо сімнаціть лиш тон. А пшениці – три тоні, 
соняшника  – три і половина, а  кукуруз  – дванаціть 
тон почат, струків. І ми тото як пощитали: лєй уложи-
ли, а два взяли. А на другий год – менчє, менчє-мен-
чє... І дойшло до того, шо уже ми не сапаєм. Сіїм і ти-
пер поле. Сіїм усьо їдною культурою. Соняшник – та й 
здали. Та й здавали ми соняшник. Али ми шо давали, 
та давали туда, на ту фірму «Флорі сорілор». Ми зда-
вали, приходили посрєдніки та кілко давали коло 
плота – шо в мене там було соняшника того, на тілко 
тисяч. Ни була фура, али було, машина, може, й само-
свал. Бо кілко, аш навіть три тоні, та й вісімнаціть 
тон  – два самосвали. [Зараз, мабуть, важко самому 
поле обробляти?] Та й коли начинає чоловік ворати то 
поле, підоймают солярку, бо він мусе купити. Потом, 
коли збирати хліб – він уже тоже підоймає. А вже так, 
а я шо, маю бочки тут, цистерни та куплю?! Купую, та 
вляла в трахторя?! Бо я й трахторя не маю, я наїмаю та 
й платю за трахторя, та й платю май дорого солярку. 
Та вже ни ходе нічого. Та й казала цей год хлопцови: 
«От, бери та здай [землю] до якогось лідєра [орендато-
ра] та й усьо». А він навчивси, та й вже тото їму добре. 
Там є з по триста, чотириста лєй на ґіктарови, шо як 
шість ґіктарів  – та зо дві-три тисячі є, шо їго. Та й 
каже: «Най буде!». Та й тоті [гроші], шо він вложив, та 
вже трошки білше [в кінці сезону отримав]. Та й жиєм. 
[Де Ви зберігаєте зібрані з городу овочі, консервацію?] 
В мене такій подвал здоровий – чотири метри тако до-
вжини. А я не годна в него йти. То в мене всьо, всі бан-
ки закриті, я  собі по шіссот грам, по півкіли всього 
позакривала потрошки і туто [в  кухні поставила] в 

ящички. І я туто під руками [маю напохваті]. Того я й 
в хаті жию, бо я ни хочу сидіти, я маю кухню, али ни 
хочу. Та всьо туто, а ди[вись]: морква, і картошка, і ци-
буля, і  всьо тут сидит. Бо я негодна ходити в погріб 
вже, приносити, али тут усьо [у кухні]. А ми колись 
ткали, ми колись пряли, ми колись робили і штани, 
і сорочку, всьо, усьо робили. Всьо робили, бо ни було. 
А  мама мене укривала шерстяною вереткою. А  ди’, 
такою-во, такою-во. Бо це я сама зіткала, бачте. А ди’, 
вже рвутса, бо це вже мают, може, [багато років ці ве-
ретки]. Такє-во було, та удвоє нитка, та й зшила доку-
пи, та й вкривала мене. Та так кусало. І на лавці спа-
ла  – така-во трошки май вузенька, як ця краватька 
туто. Та й під коноплю пряли, та такі-во ті бу́чки були. 
Та як простелиш, та як устанеш рано, ізвіняйте, та тут 
[на тілі] тото, як рушничок був, знаїте, з ямочками. Та 
й тако аш чирвоне! Бо на тім спала, та й вкриваласи 
тим. [Чи  маєте в хаті ткані доріжки, налавники?] 
В мене в хаті там нема, коврики на стіні. А це такі [на-
лавники в кухні]. Це я знаю, кілко год?! Цему налавни-
ку, може, триціть, може, сорок. [Ви самі їх ткали?] Ну, 
а шо! Це я і набирати знала, і ткати знала всьо. А ти-
пер, може, вже й не знаю. [Як цей узор називається?] 
Це – «купочки». «У купочки» налавники пересновані. 
А це – та тоже «у купочки». Це я маю такі щє нові – 
такі файні. Маю й вишньовий такий новий [налав-
ник] щє. Мама моя була портніха, шила. Та й лишали-
ся таківо лускутки́  – то кудіцки ́ були. Та й мама то 
шила, і їдно до другого, їдно до другого – вона [зшива-
ла] всю ту веретку шерстяну. Та й пришила кругом, та 
вже було мнякеньке. І зробила перинку з пір’я тоже. 
Та якес, веретка-ві́янка була, тоже ткана так. І мішки 
ткали, і штани ткали. А штани такі лупкі ́! Та як убе-
ретси чоловік, та тако туто червоні ноги, бо тото ж 
таке тверде, льонне. В мене, якби я май догадалас та 
показала б Вам полотенце ткане, щє бабушка мені 
дала, таке-во маленьке. Як тото вона пряла?! То той 
[рушник] ві ́дкала мені та дала, як я віддаваласи. Це 
уже пеєсять вісім год. Та й я його нічого не робила, со-
хранила його, шо він є в мене, тото полотєнєчко. Та й 
ткали на колачі [весільним] батькам таке, такі вкрива-
ли, як вінчалиси. А моя мама та в вісімдеся ́ть [років], 
бо жила дєв’яносто, та в вісімдесять п’ять мені шила, 
а  ди’, щє ту ро ́кію [сукню]  – сидит тамо [лежить у 
шафі], щє добра на мене, сітцову. І так добре. А баба 
вже  – вісімдєсять п’ять год мала, шила рокію. І  так 
шила добре таке всьо. І як вона шиє! Вона була така 
мастєріца: і в’язала так на подушки, таке файне 
в’язала, і  до рушників тіво горбуці ́ки [мережива], 
і шила так добре. А вона таке мені шила добре, шо я 
типер таку маю матерію то думаю: «Якби мама жила, 
щє би мені сшила шос таке лєгеньке». А так треба лиш 
майку вбирати, бо то шите та й тисне отут, куплене, не 
знати, як повірубуют. Архітектура. [Це у Вашому 
селі зовсім стара хата?] [Ф.  Г.]  Це, мабуть, половина 
жилої, а половина – там господарські якісь були для 
худоби [приміщення]. Хати старіші – от, вони мають 
лише одні двері до хати. А потім почали пристраюва-
ти шуйки ́ [прибудови]. От, якшо в таких хатах є і пере-
дні двері, і збоку щє є – то це шуйки вже присторєні 
пізніше. Потому шо я пам’ятаю, як їх [добудовували]. 
От, бачте, тут достроїна шуїчка, збоку вже йде. [По-
дивіться, яке маленьке віконечко на задній стіні хати.] 
Це на печі в нас такі віконця. [Чим Ви пропалюєте у 
хаті восени, коли холоднішає?] [Т. Є.] Я маю переїдки, 
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я  кладу [палити] переїдками, бо я не даю корові 
кукурудзя́нку. Али відрубую по той стовк тако, тото 
чисті [стебла] такі, як сирники. [Як тут називаються 
господарські будівлі, де тримають худобу?] 
[Ф. Г.] «Коровни ́к», «сара́й». Сарай – для мішків. От, 
ми так дома кажемо, шо сарай для мішків, сарай для 
худоби («коровник» називаєця щє). Інших назв ни 
знаю. Це наша колега Зоя Ніколаєвна, її батьки приї-
хали з України, то вони дома кажут «ста́йня». Ми вже 
звикли до цього. А  в нас  – сарай, коровник. [Амбар 
був?] Гамба́рь. Зараз покажу Вам. Оце  – гамбарь. Це 
збитий з дожжо́к [дощок], збитий або складений. Він 
був біз цвахів складжений якось. У гамбарьові трима-
ли зе́рно, у гамбарьові тримали посуд. У мої тещі гам-
барь на каміннім [фундаменті]. Якщо ми підем до на-
шого папи Христі, до нанашки Люби щє сьогодні, він 
також дуже багато цікавого знає. А в неї гамбарь на 
каменнім фудаменті, так підо́йменний високо. І в неї 
там чого лише нема, в  тім гамбарьові. Вона там все 
тримає: і посуд, і зерно, і старі якісь речі. [Бачу, у Ва-
шому селі майже в кожному дворі є криниця.] Так. 
В нас води багато. Ну, так, є в котрих і по дві кирниці 
в городі. От, поряд є село Ґа ́шпар – там такі глибокі, 
там по п’ядисять метрів треба до води, дуже глібокі. 
А в нас це у городі – вісім мєтрів до води (це коли води 
немає). А коли є вода, коли дощі ідуть, то два мєтри, 
на три мєтри до води залишаєця. [Є в селі люди, які 
вміють мурувати криницю?] Да, вимуровують. Виму-
ровували раніше камінням, в  нас дуже багато. В  нас 
колодязь за хатою нашою з каміню вимурований. 
[З бута?] Природній камінь, да. І робили дуже довго 
це, розповідали. І ми також не знаємо, хто копав цю 
кирницу. Питалися у сусідів, у старих. От, мій дідусь 
був, він сказав, шо коли він прийшов на цю магалу ́ 
[куток села], ця кирница вже була. Питалася у дідуся, 
котрий саме народився тут, і він також казав, шо все 
своє дитинство він пам’ятає, шо та кирница була. [До 
цього часу вона напуває?] Да. Ми користуємось, от, 
водою. Вода в хаті в нас звідте, тому що перед хатою 
ми з труби, викопали тако вузенько, вона в нас ше для 
[поливу] города, для таких нужд.

СІМ’Я [Т. Є.] Я з сорок третого году, з восьмого марта – 
дєнь рождєнья. Али я виросла в такій сім’ї: у мене дє-
душка був грамотний. Він був тим, як його, як дуже 
писарьом був дівізіонного лазарєта він. Був щє колис, 
щє за царскою [владою]. [Як  його звали?] Іван Фьо-
дорович, Тютюнник фамілія. Він українец був. А  ба-
бушка мо́я була чистокровно циганка, дєдушкова 
[дружина]. Це мого тата родітєлі були. А тоті мамині 
були родітєлі: дєдушка був австрієц, а  бабушка була 
українка. Мама Дубик моя, а тато був Тютюнник. Дід 
[Тютюнник] всьо знав, бо його мама була чистокровна 
полька. Та він, поляки були такі шутливі, українці  – 
вони шутки, прибаутки, шутки, сказки. Там повна хата 
була в діда людей. А знаїте, як колись жили? Тако хата 
і сіни, і в тій хаті жили люди, і в тій повній. І під при-
пічком солома. А це було тоді ше, в [тисяча дев’ятсот] 
п’ядисятім. Бо я в [тисяча дев’ятсот] сорок третім 
[народилася], та повню вже від [тисяча дев’ятсот] 
п’ядисєть третого, [тисяча дев’ятсот] п’ядисєть чит-
вертого. В  [тисяча дев’ятсот] п’ядисєть сєдьмим до 
школи пішла. Та жили в дєдушки: мама з татом в їдній 
хаті, а вони в другій. Я ходила до школи лиш сім кла-
сів. Пішла у Ру́жницу у восьми́й клас та й заслабла, та 

й мене мама забрала. Я не пішла до школи, мама мене 
підлічила і взяла з собою на роботу. Я з мамою каждий 
день ходила у колхоз на роботу. Пережила багато: від-
даласи, мала хлопчика, тішиласи, росла, хату зробила, 
радуваласи. Тато умер – дваціть чотири годи мені було. 
Потом мама така слаба лишилас. Брат в армію пішов. 
Потом брат прийшов, женився, мав діти, я так тіши-
лася, мав два хлопчики. У  мене їден лиш син. І  вже-
нивси, ну, в него неудачний брак, він уженивси пізно, 
чось ни хтів жинитси. Та взяв жінку з дитиною. Вона 
їму не хтіла подарити, шоби щє [рідне дитя] було, бо їй 
було триціть чотири годи, а їму триціть шість, як вони 
пібрались. Може ше мати дит[ей]. А  хлопчику було 
її їден год, як він її взяв. Ну, та й я не була протів, бо 
судьба є судьба. Шо, я мала шукати їму другу?! Він кон-
чив Братушанський цей тєхнікум, як тепер «колєдж» 
шо називаєця. Та й кончив з красним діпломом, пішов 
у Кішіньов, у  сільхозхозяйственний інстітут. Там він 
мав, приймав у него тут ікзамени у Братушанах Крім-
чанінов (був прєподаватіль). Та він приймав ікзамени 
і понравив його, шо він знав. Та й сказав: «Прийдеш 
до мене!». Він пішов, то здав іден екзамен, заслаб на 
жолтуху. Так він і не кончив інстітут. Мені так жал-
ко, бо я хтіла, бо він міг. Ну, та й так рішилося, шо я 
лишилася бєз унука і лиш з їдним цим сином. І про-
йшло, в одіннацатім [2011 р.] умер чоловік мій (був він 
старший вісім год). І війшла якраз на пєнсію рівно в 
піїсят п’ять год. Син заслаб – удалили почку. Бо я піш-
ла, бо мала ґрижу, бо як я мала тілко роботи, то я мала 
чим зробити її. Пішла субі робити опєрацію, а він пі-
шов на УЗІ і найшов [камінь в нирці]. Сказали срочно 
удалити. В  него ше не було страшне, лиш сказав той 
хірурґ, шо німєдлєнно. І він пішов, удалив. Слава Богу, 
з десятого [2010 р.], а ди’, він живе. Почку удалили, що-
року провіряют, і  щороку трету групу [інвалідності 
дають] – орґана нема. Нікого не маю, лиш цего сина, 
і маю два плім’янніки. Та й вот так і жию. Було й до-
бре, і недобре потом... У п’ятнацятом году [2015 р.] три 
ґрижі мала. Як йшла уже у бо́лницу в Бе́лци, виїха́ла з 
Гуля́н, та й сочинила стіхи, та плакала аш у Белци, бо в 
Белцах мені [операцію] робили:

Я роділась в Молдові, 
В маліньком сілє.
Здєсь дєтсво і юность
Пролєтєло, как во снє.
Училась в сєльской школє, 
Тут робила, тут жила, 
Тут замуж вийшла,
Построїла домик, родила сина,
Робила, де могла. 
А годи йшли, і врєм’я двігалось впірьод,
Било в моєй жизні много радостєй, горя і 
трєвог.
І всьо прошло, как в сказкє, как во снє,
Скоро настанєт час прощатса з Вамі мнє.
Прощай, сєло, прощайтє, мої друзья, 
Прощай і ти, любімая родня.
Прощай мой дом і ти, мой син родной,
Єдінствєнний, любімий, дороґой.
І я войду во вєкі вєков і навсєгда, 
І больше вас я нє увіжу нікоґда.

Та й плакала аш у [Бельци]. А  це я виїхала з села і 
так казала це. І так, а ди’, жию я з п’ятнацатого году 
[2015  р.], слава Богу, і  роблю. Тіки два годи не дуже 
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робила, а цей год тіки роблю. Бо як сидю, та бо ́юсь, 
шо сядю, та вже не встану. А так тіки правда. Як ли-
жу-лижу, як встану – вже ни годна ходити. А як піш-
ла-пішла – та й вже ходю. Та й ни їм всьо, їм кашу, їм, 
дієту їм. Ни їм кисле, ни їм соле́не, бо ваде. Та й гіпар-
тонник, дают мені таблєтки. І так і роблю, і типер ше 
тримаю корову. Помагає син, приходе рано, увечер. 
А я саменька, та й маю кусочок городу. А шо, думаєте, 
вигодно? Молоко три п’ядисять, корова їсти хоче, на-
воз треба убрати, доїти траба, поїти траба, свєт пла-
тити треба, дрова – восємсот лєй складометр. А мені 
туто цего топити треба саме менше вісім складоме-
трів на зиму, бо зими май більше, як літа. Та й отак і 
жию. Я не годна вже, жінки, мені робе [сусідка] Ґаля 
всьо. Ґаля приходе та робе уборку. Та й має прийти, 
али вона, сара ́ка [бідолашна], та жне – осадьби, горо-
ди понабирала. Та й я вже їй прощаю, най! Вона мені 
помагає всьо. А я не годна. Я не бачу на вочі, схилюс та 
нічого не бачу. Та й тако жию, як баба. Али Ґаля каже: 
«Гайд, ти не вогори́ [говори], бо в молодих май непо-
рядок, як в тебе. В тебе добре!». Та й во-таке.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Коли у сім’ї з’явилася дитина, сусіди прихо-
дили на родини?] [Т.  Є.]  Та йшли на родини, йшли. 
Тако, як уродитси, та хто хтів, сусіда там дарувала – чи 
яєць зо скілка, чи вулії [олії] фляшичку, чи там якус 
пеленку дитині. Бо колис так, пелинки були. А там ка-
пейки, якихос зо десіть-п’ятнаціть лєй [ще подарує]. 
А ди’, ца Танька як родила Ярика, а я взяла кусок біло-
го матєр’ялу зо три метри, та взяла дваціть лєй та й 
пішла до цеї сусідки. [Ф. Г.] Не було такого, шоб дити-
на народилася, і  її не охрестили. Мене хрестили 
[у 1965 р.] в Є́динцях, коли я народилась. Мої нанашки 
до церкви не заходили, тому що мій нанашко був ди-
ректором школи, нанашка була завучем в школі. 
І  вони до церкви не заходили. Коли на весіллі, коли 
вони вінчали моїх батьків, у нас же свічки несуть на-
нашки оці. І вони свічки не несли, тому що вони були 
комуністами. Мама казала мені: «Нанашка до церкви 
не заходила, коли хрестили». Але коли я народила 
Хрістіну [у 1990-х рр.], і пройшов тиждень, пройшло 
два тижні, а ніхто Хрістіну не збираєця хрестити. Моя 
бабуся прийшла і сказала: «Ми будем хрестити? Дві 
неділі дитина жиє нехрещена! Як можна?!». А ми ка-
жимо: «Ше ни приготовилися, ше ни купили все, шо 
нада».  – «Охрестіт дитину, як є, а  потом будете собі 
готовиться!». Ми Хрістіну хрестили  – їй були три 
тижня, коли ми хрестили. Тому що вона, бабуся, не да-
вала мені спокою, години не дала ніякої. Вона казала: 
«Як це воно жиє дві неділі, воно щє не хрещене?! Як 
дитина дві неділі може буди нехрещена?! Дитину тре-
ба хрестити зразу!». Бо мене хрестили, не знаю, п’ять 
днів мені було, коли мене хрестили. Зразу після наро-
дження. Колись так було. І от моя бабуся так і від мене 
вимагала, шоб і я похрестила. Коли я поїхала, ми за-
лишили Хрістіну мамі, Хрістіні було вісім днів. Ми по-
їхали на весілля в Єдинці. Мама з дитиною лишилася 
і годувала з соски. Дитина захлібнулася. І мама Люба 
[бабуся] сказала: «Ти бач, дитина нихрещена. Була би 
хрещена – було би всьо добре!». Допекла нас, і ми по-
хрестили швидко. [Т. Є.] Як родивси у Мнясниці, та 
треба у Мнясницю ухрестити. А як родивси в піст, та 
в піст, шоб вже ж ни пройшло, ухрестити скоро. Ну, 
так, чос такий убичай був. Мій Їґорь вродивси 

дів’ятого ноября, та й то вже зараз мав бути піст, шо 
йде до Різдва. Та й ми скоро ухрестили. А хата була з 
половою мащена, в нас ні вікон, ні дверей – хату роби-
ли. Вікна якіс старенькі, замуровані, і  в хаті зімня. 
І шо, ми могли христини робити?! Ухристили. Взяли 
штири куми та ухрестили. А тепер, то я щє дала двом 
[кумам] колачі, бо тоті повмирали, та лиш діти їх були. 
Та й дала колачі, та й було [у сина] весілля. [Ф. Г.] За 
мене тоже колачі давали, я  була як вторім класі, ни 
зразу. В мене мама Люба крепко кричала, шо похрес-
тити: «Ти ухресті, та колачі колис потом дасте». 
[Т. Є.] А колачі типер дают укриті, а колис ни давали 
укриті колачі, так давали. Типер, як христят дитину, та 
дают укриті [колачі] – купуют постільне більйо, купу-
ют щє то. [Колись бабі, що приймала дітей, щось дару-
вали на хрестинах?] Баба була  – брала діти. Та бабі 
тоже давали рушник, умивали руки бабі на хрестинах. 
Купали дитину та й бабу клали в то купання, в цебе ́р 
той. В нас так казали – «цебер». Та й клали в балію ту, 
бо там кидали капийки, кидали васильок, дитину ку-
пали. Нанашки давали пеленки, гроші, канфєти тіво 
бєз папірчиків, як з цукром повєрха, подушинки такі 
добрі. Та кидали [це все] в купання. Та й вже тото ві-
носили та клали бабу туда ту, шо вона брала дитину, 
шо вона «бабка» була. Відтак, пу ́пицу робили – пикли 
таке-во, як помина, здорове, франзо́лю таку плечену, 
як колач, али такаво [велика]. [Це хліб так називався?] 
Да, «пупица». Та тото давали кумам усім уперед ту пу-
пицу та клали туда гроші – то бабині [гроші]. [Просто 
в той хліб?] У той хліб. Тото кілко кумів – та хто тілко 
там впхав. То бабину пупицу дали: «Гай бабі б на пу-
пицу! Хто дає бабі на пупицу?». Давали і типер, як 
хрестили малу цу Андрейку, та Альона була бабка. Та 
давали тото, бо Альона була, теща була, ніби [бабка-
повитуха]. [Ф. Г.] Тепер у нас вже нема цих жінок, шо 
приймают роди. Мама чиясь: чи тата, чи мами [на 
хрестинах за «бабу» була]. [Назва цього хліба  – від 
слова «пупчик»?] Да. [Т. Є.] «Та гай бабці на пупицу». 
Та й вже дают бабці там, хто кілко може, та у пупицу 
[вкладають гроші]. Та й вже баба то забирає. 
[Ф. Г.] Коли останній раз ми були на куматрі ́ї [хрести-
нах], то були в рестарані, али все одно пупицу через 
стіл пускают. Усі так заковирювали гроші, шоб потім 
той хліб розкремсати, шоб те все достати звідте. Кла-
дут гроші трубочкою, складают конвертиком таким 
дрібнюсіньким, запихают. Знают, шо це треба зроби-
ти, а чому це робиця – ніхто ни знає. [Як виглядає цей 
хліб?] Я пом’ятаю, шо квадратний такий якийс роби-
ли, тоже переплечений. А типер – просто колач берут. 
Вже ніхто не заморочуєтси. Берут колач, і запихають в 
колач ці гроші. [Т. Є.] Та й потом вже [кумам] дают ко-
лачі. А як купают дитину, та дают подарки там. Нана-
шка вбирає дитину. Типер від єден до сім год. Типер, 
вже є такі села, шо дают убрання до сім год [дитині]. 
І палітончики, і курточка, і сапожки – то нанашка ці-
лий уберемок [дарує]. [Раніше нанашки так багато не 
дарували?] Нє. А  типер, та як Андрея хрестилас, та 
вона там робила так, та й тут дала повно всього. 
А  «бокові́» [куми] були  – та тоже давали. «Бокові» 
куми – шо ни христили, а  так, приглашонні. Та й їм 
давали тоже колачі. [Ф.  Г.]  Вита́ют [дарують] так, як 
усі, али вони ни христять. Куми – ті, шо христять, і в 
церкві пишутси, шо вони охрестили. А «бокові» – це 
так, як родина. В нас як кажуть, шо там брат, сестра ни 
христя, напрімєр, рідні не можут хрестити. Та їх кли-
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чут, їх кличут за «бокових» вже. [Т. Є.] Та як Андрейка 
була [хрестилася], та я була, та понесла простинь (ше 
від совєцкої власти), та принесла пе́туру таку (щє від 
Совєцкого Союза). Та так дивилис! Бо це усьо одно-
разове, це-во, ці пли́ти [пледи]. Та вони шо, такі, як 
тото, плотні?! Та вони так дивилис! Та по ́душичку 
сшила таку файну та й дала костюмчик. Бо в мене 
[син] Іґорь тоже має, я не знаю, кілко, триціть чи кілко 
кумів, бо хрестив і хрестив... Він робив з тим завєдую-
щим на фєрмі, та всьо село кликали [його за кума]. А я 
піду в магазін, та й стопку покри ́вальців дєцких таких 
[куплю, наготую на такий випадок]. А там костюмчи-
ки такі куплю. Бо колис прийшов [син] та й каже: 
«А ди’, хрестити!». А я не маю коли йти купити. А я 
відти рубашичок, повзунчиків, всьо [візьму]. Та мала 
щє костюмчик такий з якорьом, таких тих щє совєц-
ких [часів], не теперішніх, шо тото роз[лазяться]. Та 
понесла той костюмчик та й понесла простинь та 
пе́туру, та й щє, не знаю, і подушину. А вони так диви-
лис! Та й каже: «Це добре [полотно], а  це наше  – та 
лиш цідити кисляк на це». [Що таке «петура»?] А це 
одіяло ватне та таке хлопкове. Були петури такі хлоп-
кові. Вишньові були, склітчаті були і білі були, голубі 
були, розові, разні. Ті хлопчаті, ніби з хлопка. Та воно 
таке плотне та тепле, стелити, так мняко спати на нім. 
[Чи були ще якісь обряди, пов’язані з хлібом на хрес-
тинах?] Як хрестини були, як хрестили діти, та як да-
вали колачі, та рубали з колача їдного тако цілушку, 
букату [шматочок] колача, і то лишали на столі. Тако, 
як дали колачі, та й відрубают тако цілушку, тако ці-
лушку з колача, та й лишали. Там миска спіцьяльно 
була, та й клали тоті кусочки там. А  на другий день 
робили «по́правку». Та кажда жінка, кілко було, десіть 
кумів, вісім, п’ять, кілко було, та й хліб під паху і горів-
ки, ішли. Це мама моя ходила, дуже багато хрестила, 
та я це повню. [У  яких випадках жінки не йшли на 
хрестини?] Як минструація – та не можна було до ди-
тини підходити, не можна було. [Чи знаєте якісь при-
кмети та заборони, пов’язані зі сном немовляти?] 
Примета була: старалиси, шоби ни спала дитина, як 
сонце заходе, шоб вже потом спала. Ну, є, заснула та й 
спит. Та шо, будеш бутити? Буде плакати маленьке. Та 
й клали сільничку з сілльою на вікно. Шоб ни заспала 
сонце – так чос казали. [Як сповивали маленьку дити-
ну?] [Ф. Г.] Коли [дочка] Хрістіна родилася, мама Люба 
мені вшила спови́вач. І  принесла той такий довгий 
сповивач. А я кажу, я навіть не знала, шо це таке. [Що 
це?] Сповивати ноги, шоб ноги були рівні. Довга така 
смуга тканини, отакої твердої, міцної. Сповивати 
ноги, шоби ноги були рівні. Тоді навіть не пеленали, 
каже, навіть пелюшок не було. Весільна обрядовість. 
[Т. Є.] Були такі [пари], шо любили друг друга і ходили 
[зустрічалися], а родітєлі не розрішали, бо той не має 
поля, він бідний, та й нема з ким зійстися. У нас у селі 
це було. А були такі, шо соглашалися [грати весілля] 
та й посилали чулувіка  – то староста був. Староста 
був любий чоловік. Ну, вот, тоди хлопец дружно жиє 
там з жинатим хлопцом чи шо, та й бере [його за ста-
росту]. Най буде чи родина, чи не родина, чужий по-
чті. [Староста приходив сам чи разом з молодим?] Ра-
зом з молодим. Брав [староста] горівку у кишеню, 
фляшку, та якусь там франзо ́лю. Я забула, як то каза-
ли... «Же́вна», «жевна» казали в нас. Йшли сватати з 
жевною. [Що таке «жевна»?] Та це такій батончик, ба-
тончик печений. То вдома пекли, мама молодого пе-

кла. Та й давали жевну, та й горівку, та й прийшли, та 
й ломали. [Це «договор» називався?] «Договор», да. 
[Як приходили, що староста говорив?] Та й він при-
ходив, та й каже, шо ми прийшли... А ди’, якось вони 
ше казали, я вже май позабувала... [Дівчину питалися, 
чи хоче вона за нього?] Питали: «Чи хочеш, чи нє?», 
«Чи тато хоче дати?», «Чи ни дає?». [У випадку згоди 
жевну на стіл] староста поклав та й горівку, та й дали 
стакани, бо він не брав стакани. Староста [жевну] по-
ломав. Та й віпили там, ніби, мама і тато, і той старо-
ста, і молодий. Та й довогорилиси. Молодий вже з мо-
лодою собі там вогорив. А вони [батьки із старостою] 
собі вже це віпили могорич, бо засватали. А ди’, я на-
гадала, як казав [наприкінці сватання] тато: «Спасіба 
Вам, шо Ви прийшли вінести камінь з хати!». Це була 
дівка – камінь. Тато мій казав, як вони [свати] віходи-
ли. Та й оце запомнила. А я кажу: «Татуню, я в тебе 
камінь?!», та й зачала плакати. Каже: «Бо це так колис 
казали...». Та й як казав тато, та й дочка тота його, шо 
вона хоче йти [заміж за парубка], та й йшла. А як нє – 
та й [свати з відмовою] віходят. Та вже сміютса – «об-
лизав макогін». Мій тесть [ходив] був сватати трьох. 
Та й сміялись, шо облизав три макогіни. Та йшов, ці-
лий вечір ходив від їдної [до іншої дівчини]. Ходив до 
Олі Мухової – та й не хтіла йсти. Відтак пішов до Наді 
Кірилової, та й та не пішла. А він прийшов до [дочки] 
Василя Мораря. Та й тут засватав з [старостою] 
Демняно́м. Трьох сватав в іден вечір. І засватав такі. Та 
й не дуже знали, а потом узнали [про дві відмови]. Бо 
ті дівки фалилиси: «Бо в мене був сватати!». Та й він 
був з хадзяїв, бо той Деркач був богач, мав коні, мав 
поля багато, Ваня, цей тесть мій. Та й вже як засвата-
ли, та й вже чекают робити заручини. Та й вже дівчина 
робе. У дівчини це робили заручини. Та й приходили 
[родичі від молодого] та й там договорялиси: як, шо 
дає сват, як весілля, кілко пар кликати, де буде, шо, як. 
Та й по разові ни сходилися. А ди’, Люська Валюньова 
розійшлася на заручинах. Вона йшла за Вертіца, Івань-
ки Фросинюка брата. Та й розійшлися на заручинах, 
та й всьо. Та й він пішов, взяв якус із України жіночку 
та й жиє, а  Люську ни взяв. Та й Циньки Троянової 
тота Людка – тоже були тут, та й були заручини, та й 
розійшлися у заручинах, ни зійшлися, ни взяв той 
хлопєц. Ни довогорилиси та й розійшлиси. Та й вотак 
було. А  як вже [домовилися]  – та й робили весілля. 
[Як пара обирала та запрошувала весільного батька-
нанашка?] А батька тоже йшли та шукали. Тоже йшли 
з горівкою просити батька. Та й як хтіли [обрані по-
важні чоловіки бути за батька], та й вінчали, а як нє, 
відказували  – то шукали другого, та й той батько. 
Тоже довогорялиси, шо батькові купити, давали по-
дарки якіс. Ну, ковйор купували чи кофти якіс дорогі, 
чи там гроші давали трохи – шо довогорилиси. [З чим 
ішли просити весільного батька?] З колачами і з горів-
кою йшли, просили батька. Та й вже довогорялиси, шо 
дати батькові, кілко людей він буде мати со свої сторо-
ни, та й шо дарує батько. Шос дарував тоже – гроші чи 
давав якес теля, чи порося тоди, по тім времньові, шо 
не було дуже грошей. Та й дарує там, дарує дві вівці 
батько чи там дає телицу, чи дає двоє поросят там, 
трохи гроший якихос. Та й вотак. Та й купував моло-
дому рубашку, а молодій [матерію] там на ро ́кію [сук-
ню], та й фустку, шоб нанашка завила. Бо фустку тре-
ба завити, бо біз фустки нема як. Та й там купували 
якус посуду, шо могли. [Хто йшов запрошувати гостей 
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на весілля?] А на весілля як ни просив молодий сам, та 
дворнічє́ли [дружби] просили, дворнічєли ходили. 
А  Ніна це Мотузкова [весілля гуляла], та як убрали 
бричку (була бричка така на двох колесах), та так 
убрали її, розкрасили. Та й сіла дружка та й дворнічєл 
та й кликали усьо село на весілля. А нє – дворнічєл на 
коньови. Мій Іґорь на коньови до Кольки всьо село 
кликав на весілля, дворнічєл був. [З чим ходили про-
сити на весілля?] Так тіки, без нічого. Відтак вже ходи-
ли з коньяком, батько просив. Типер вже ходя. А рань-
чє йшли та й: «Просим Вас на свадьбу, на вісілля про-
сим! На вісілля вот тогди, вот тогди прийдете!». Та й 
казали, шо йдут, та й казали, шо ни йдут. Али тоди ни 
довогарювались, типер довогарюютса, бо мєсто в рус-
турані. А тогди прийде – прийде, а ни прийде... Клика-
ли, всіх кликали, а  хто прийшов, а  хто не прийшов. 
Таксу ни клали, али тілко ти даш. [Як готувалися до 
весілля?] Вдома пекли великі [колачі для нанашків]. 
Такі були та́ви [дека], щє й мали тако на середині щє й 
так, як труба, та тако клали, шоб він [колач] був з дєр-
кою тою. Та й май малі були тави, такі круглі, вісокі. Та 
й були жінки та й йшли, вже мука, та й печут. Які вда-
лиси [колачі], то такі й були. Знали всі жінки робити 
це. [У який день пекли колачі?] Та ж уже, як вісілля 
мало бути у неділю, та пекли в вівторок, у читверь пе-
кли, як могли. А то [решту страв] у п’ятницу, чи в су-
боту вже готовили на вісілля. Було штири колачі такі 
здорові, штири чос колачі – давала сваха свасі вкриті 
колачі. І ца сваха давала тоже вкриті. [Обмінювалися 
на весіллі?] Мінялися колачами. По два колача великі. 
[Їх якось прикрашали?] Вони колись ни дуже [при-
крашені], так, учетверо, і пелюстка була тако. Не так, 
шоб із того, але такі файні колачі, такі, як типер, а ди’, 
печут, на хрестини дают, на вісілля. Тісто кочали то-
ненько та й клали листок з клєна такий здоровий, та й 
рубали по тім та й клали зверха, плєли його вчетверо. 
Такі жінки були спіціалісти, шо любили це, та й 
квіточ[ки], рози робили, всьо робили. Та й пєчєньє 
пекли для всьої свадьби. [Увечері перед весіллям мо-
лодій плели вінок із барвінку?] Нє, нє. [Дівич-вечір у 
Вас організовували?] Ні, ни було. Дівічніка ни робили. 
[Учасників весілля у неділю зранку перев’язували?] 
Купували квітки такі файні з воску – робили дружкам 
у нас. А  хлопцам платинки́ такі, платочки носові 
в’язали. Котре старший [дворнічєл] – та на обі руці, 
а котре такий – та на їдну [руку в’язали]. А були хлоп-
ці щє май старші – та рушники в’язали вішиті на руку. 
Були дві дружки старші і два дворнічєли. Старости 
були чи два, чи їден. [Ф. Г.] Старостови клали [руш-
ник] через плечо. [Чи йшов у неділю зранку молодий 
за весільним батьком?] [Т. Є.] Ішли з музикантами за 
батьком, молодий йшов. Та й брали батька, та й вели 
до молодого, а  нє  – йшли вже прямо до молодої. 
[Чи переймали молодого на порозі хати молодої?] Ко-
лач тримали дворнічєли, а дружки тримали піднос з 
горівкою, така файна фляшка, там пічєнія, канфєти. 
Паднос, і дві дружки та й сиділи на дверьох. Та й вже, 
відтак, той колач та тримали ці від молодої, а ті від мо-
лодого два дворнічєли та й дерлиси [билися за колач]. 
Їден на дверьох був колач. То ті біз колача молодого 
[дружби були], а з [боку] молодої та був колач. Але не-
великий такий колачик, малий, убраний такий, учет-
веро плечений, убраний ниткою червоною, васильок, 
канфєти там прив’язані. Та й тоди, як відерти ті [друж-
би молодої] не дали – та ті ло́мня. А як ті [дружби мо-

лодого] відерли, та й ті ломня. Та й кидали людьом, 
шоб їли. [Ф. Г.] Хто первий поломе, то той у хаті голо-
вним буде. Та так билиси, шо це вже я застала, я тоже 
дівкою була, шо аш веранди били, аш вікна вібивали. 
[Чи  випускали замість молодої удавану наречену?] 
[Т. Є.] Та вбирали бабу якусь – та клали васильку, кла-
ли квіток разних сухих та шалий якис. Та й баба йшла, 
а молодий ни брав. А вона каже: «Давай гроші! Чо по-
зориш мене?!». Та й платив бабі. Та й баба йшла. [По-
тім виходила справжня наречена?] Вбрали дівчата мо-
лоду, та й давали за стіл молоду молодому. Йшла мо-
лода через стіл, так молодой сидів попри стіну. Дво-
рнічєли вели молоду, до молодого за стіл давали. Та й 
вже молода там їла й пила [поряд з молодим]. 
[Ф. Г.] І молода молодого кропе у нас, як молодий при-
ходе, васильком. [Після недовгої гостини пара йшла 
до церкви вінчатися?] [Т. Є.] Ішли у церкву, вінчалиси, 
а як нє – у примарію вже йшли, ни в церкву, та й там 
писалиси. Там давали тоже тому, шо пише, колач, 
рушник. Та й був староста той, шо сватав, та з рушни-
ком. Та й [весільний] батько з рушником, з колачами, 
свічками тими. Ті вінчальні це свічки, такі грубі купу-
вали. Свічки клали такі грубі, здорові свічки, білі такі, 
украшені квітками були. Та й там і букєт васильку був, 
і  ті свічки. Ни йшли до церкви, як вінчалиси, чос ні 
тато, ні мама. [Батьки дівчини зустрічали молодят піс-
ля вінчання?] Та же ж, як вони йшли вінчатси, та вже 
сиділи на воротях тато, мама з хлібом, з  падносом з 
пряниками, з  горівкою. Та й ішла молода і молодий 
попід той паднос. Та й вже брали, там вже весілля. 
[Які обрядові дії відбувалися після застілля у домі мо-
лодої?] Та й відтак завивали молоду. Клали, вбирала 
мама молодої скіл [стіл] – пічєньє, торти там, шо вона 
лагодила, канфєти. Та й купувала там посуду, ну, бага-
то того [начиння], шо до хати їй. Та й і родствєнніки 
клали фартух, ро́кію та фустку. Та й нанашка завивала 
молоду вже. Вже здоймали ту фату та й клали [її на 
голови] дівчатам, шоби віддавалиси уже дівчата другі. 
Вбирали дівчат та й гуляли. Та й вже завили молоду та 
й подарки подарували, хто міг – сидів до конца, хто 
пішов спати (бо всю ніч вісілля). А  то вже як брали 
молоду [у дім молодого], сиділо дві дружки, і віходіли 
з хати, бо в хаті молода була, та й били тако буком [па-
лицею], так, як хрестили одвірок. І кидали бук через 
хату. Та й вже віводили молоду. А ззаду мама йшла та 
кропила пшеницою і капийками кидала, гроші, капи-
йок багато в мистці. Та й як вже брали молоду, та й 
вона сіяла ззаду, мама, за молодою тото. Та й вобраз 
должна молодій дати мама була. Вобраз з рушником 
шоб був. Та й вже як віходили з хати, та й мама желала 
там щастя і молодому. Ну, щастя мама желала, щастя, 
здоровля, шоб були мир у сім’ї, таке-во. [Чи кропила 
святою водою?] Кропила. Кропила і водою, і пшени-
цою ззаду кидала, капійками. І коли, як вже йшли до 
молодого, та й вона ззаду плакала, мама, кропила ва-
сильком та й кидала. Та так збирали, бо й конфетки 
були в пшениці, там і капейки, повна миска. Та й мама 
ззаду кидала. [Чи  давала мати дочці придане (дзе-
стри)?] Мама давала дзе́стри. Була скриня така роз-
красина – були зелені та чорні букети [намальовані]. 
Та там тоті налавники, таке-во, половіки були, подуш-
ки (такі вішіті були, вібиті, плечені цим крючком). 
Дві-три подушки чи білше. Котра мама та й налавни-
ків [дочці подарує], та й водя ́л [ковдр], ну, кадрє ́л [ки-
лимів]. Кадрєли були – вустє ́ ткали та уплітали нит-
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кою та й клали на скіни [стіни]. Типер ніхто не кладе, 
типер вобо́ї [шпалери] та й матерія, та й коври персід-
скі. Типер вже й коври не кладут, лиш вобої та й вже 
всьо. Та й на земню палас [зараз стелять], а налавників 
ніхто ни хоче. На сторону [ті дзестри складали], а туді 
грузили на машину та й брали туда, як молоду зави-
вали, та й так то і лишалоси. А як тут [у домі чоловіка 
завивали молоду], та послє [дзестри] везли вже, бра-
ли. [Коли забирали дзестри, щось співали, говорили, 
«ухкали»?] Як брали дзестри, та «ухкали», «ухкали». 
Складали на машину та й чи на каруци́ (на підводу). 
Та й їхали каруцою. Їдна каруца везла молоду. А Ма-
руську ту поштарьку Вася мій віз з Канілом. Та Каніла 
віз дзестри і музиканти, а мій [чоловік] віз молоду. Та 
так лляв дощ! Так в’язали фустки чи рушники до ко-
ний, пара коний. Та приніс такі фустки, шо як у воду 
вмочив, в болото, бо дуже дощ лляв, а ті коні, то всьо 
було у тім [болоті]. Та й «вухкали», та й забирали [дзе-
стри], най буде дощ, най буде шо, та й їхали, бо молоду 
везут. Та й вже вели молоду до молодого, та й там мама 
й тато з тим [підносом] устрічали. Вже клали за стіл 
молодих та й світили ті [вінчальні] свічки. Та як горі-
ли свічки ясно й файно – та жізнь буде ясна й файна. 
А як куріли – та й жізнь буде паршива. Це ворожили. 
Казали, [виправдовуючись], шо так це погода була, шо 
то така була свічка, шо ку́ріла, бо нитка та ни така. 
[Чим пригощали гостей на весіллі?] Го́лубці робили 
зразу, «бабу». «Бабу білу» лиш, «чорної» не було. «Чор-
на» – типер, май пізно. «Баба біла» – вона така, таку 
робили добру, з місяного тіста, ніби, самі на яйцох мі-
сили. Робили баби. Пла ́тію робили – це з ворєза вари-
ли так, як кажу, али на молокови, така файна, ни оця, 
шо типер роблят солоденьке, али таки платія. Із кури, 
у каструлі, та й клали по кускові в ту платію з тої ка-
струлі, лляли юшки на ту платію. Це було. Студинец. 
Салата з патлажанів. Накришут вгиркі ́в, патлажанів 
таково повну миску, та й то посоля, та й в миску здо-
рову. Та й понакладают у тарілки ни дві патлажанки 
таково. Сільотка чищена з цибулькою, з уксусом мо-
чили, був вже ускус, та й тако трошки цибульки. Ни 
клали ж шє чогос: лімонів (так, як типер), шпротів не 
було, кансєрвів не було. Це була сільотка, студинец, 
колбаса, салтісон робили, шиґі́ри робили. Рубали сви-
ні та робили. Отбивні не робили, не робили. Голубці з 
капусти і з винограду, і з щовнику (щавелю) робили. 
[Чим їх начиняли?] Клали пирловку, клали цу пше-
нишну крупу (з ярої пшениці, арнаутку цу клали). 
Самі робили ту крупу, ни [купували готову]. І кукуру-
зяну білше, білше кукурузяну [крупу у голубці начи-
няли]. Та й рубали кусочики мняса туда та й цібульку, 
та й моркву. Та й капусту парили, а кисла – мочили. Та 
й робили голубці такі добрі. Голубці клали в піч, та 
вони так в пічі віварювалиси. Перше – студене давали. 
Давали холодец, давали салтісони, давали шиґіри, 
котлети, той воселедец, салата (як літо було). А  як 
зима – та давали кусочок вгирка кислого там коло си-
льотки, чи шо. Зимою відки салату [зробиш], типер є 
патлажани літо й зиму. Та начиняли, знали, шо весіл-
ля, та начиняли капустою перец цей болгарський. Та й 
тоді клали і перцу того на скіл. Та й картошку клали з 
м’ясом свинячим, з  рьобришками. Та й цево було. 
[Шиґірі як готували?] А шиґірі як? Рубали [м’ясо], ше 
й ни на мнясорубку, бо то ни було мнясоруб[ок]. Ру-
бали дрібненько пічінку обварену, льохкі, кусочик 
хавки цеї з поросяти, з  голови, так дрібненько. Та й 

мішали, клали соли, спиців [спецій], бо ни яйці, нічо-
го ни клали в нього, ни хліба. Та й була сєтка у кабана 
така тота біла, така, як сало. Та й заробили такі, вєликі 
тоті [шиґірі] та й клали в піч. І котлети робили, та у 
піч, – такі, як долоня. Та й клали дві-три котлеті, а там 
кусочок салтісону у миску. [Як готували салтісон?] На 
салтісон уварювали [свинячу] голову. Голову уварили 
ни так, крєпко шоб аш, али шоб від кісток [м’ясо віді-
йшло]. Та й кістки забирали, та й то мнясо сікли на 
кусочки. А є такі, шо клали цілі куски тако. Та й пер-
чили, солили, клали перец пахнющий і перец трошки 
гиркого, чосник, усьо туда клали. Та й тоди були, такі 
мішочки шили, та й набивали туда та й клали, лляли 
юшки тої, бо воно так, як холодець тото там варилося. 
Та й тоді клали його під прис [прес]. Та й як вітягали з 
того, то так, як сало тако. Та й рубаїш, та там і м’ясо, 
і сало – салтісон був. [У свинячий шлунок салтісон на-
чиняли?] В жулудок у мене сусідка робила. Клала і пі-
чінку, всьо клала в него, гобварене тото сало. Та й так 
клала в піч його, у таву. Та й пекла хліб, та й [салтісон] 
клала в піч. Май, то таке добре! Та й як застигне, вона 
ни клала вже його під прес, та й рубала. Воно віжарит-
са там, та й таке було, як ковбаса, добре тото. [Казали 
«жулудок»?] «Бугу́н» у нас казали. Бугун з поросяти. 
Лупили його, гет тото, бо воно лупилоси та лишалоси 
лиш там [м’ясо], тото всьо [нутрощі] злуплювали. Та й 
полокали, мочили добре та й набивали в тім [бугуні]. 
Май добре! Та й робили кровлянку. Я робила цеї зи ́ми 
тіки. Рубала сала кусочки дрібненько та й кров вари-
ла. Та й на мнясорубку, та й тоди то сало і клала. Ни 
клала я специ [спеції], бо я ни люблю, як то чути. Ни 
чосник, нічо ни клала, так. Та й наливала, кишки ті по-
локала, ті грубі кишки, не ті тонесенькі. Та й наливала, 
відтак щє й клала тої води трошки. Та й так клала у 
воду, та й його варила. Та й получалас така ковбаса до-
бра! Там кров, і рісу клала щє трошки, обвареного та-
кого. [На весільному столі ковбаса домашня була?] 
Ковбасу купували. [Домашню не готували?] Робили, 
али то тяжко, то багато мняса траба. Я колис робила з 
тих кишок тоненьких ковбасу. Начиняла тим мнясом 
та клала в піч. Всьо в пічі робила. Та й заливала тим 
жиром. Таке добре! [Як студенець варили?] Каструлю 
здорову, та й клали холодець варити надвурі. Та й кла-
ли вугонь на каміннях. Алюміньові чавуни були здо-
рові, та й були ці каструлі такі здорові. Та й варили 
надвурі, бо шо, був газ?! Варили всьо надвурі. І голуб-
ці клали надвурі, парили капусту, всьо то, та й горш-
ки. А студенец варили зразу у горшках тих, шо голуб-
ці. Тако, як нароблят жару та й кладут, кіпит воно, кі-
пит в каструлі, наливают в ті горшки, та й у жар той, 
та й воно мліє там, мліє. Та такий червоний той студе-
нец був! Ни так, як типер, шо видко дно, али віваре-
ний такий. Та такий смашний був! Ну, всьо робили 
люди. Як могли тоди, так робили. Були жінки – нази-
валися «кухарьки́». Та й кликали їх, та й вони коман-
дували. Були, багато було таких, старенькі май жінки, 
та й йшли помагати на весілля – замастювали піч, ро-
били. А потом вже жінки самі усьо навчилися, ці май 
типерішні, та й всі знают. [Кухарці на весіллі якось 
дякували?] То ж давали її тоже, вона вита́ла [молодят], 
та давали їй тоже колач і давали гроші за це, шо вона 
робила. Вона так, як кухарька щиталаси. [Що готува-
ли на другий день весілля?] А  на другий день клали 
знов тото всьо в піч, вляли води, трошки вулію. Та й 
вже робили «по ́правку». Вже сходилиси люди. Вже ни 
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всі, там сво ́ї самі – сват той, той вже здибалиси. А це 
вже дарували ше шос дітьом, казали, шо той то помо-
же, а той то. Та й мені тато дав дві вівці й порося. А цей 
старий дав тоже дві вівці. Та й всьо, кончилос, більши 
ніхто нічого ни дав. [Борщ варили на другий день?] 
Да, варили борщ, щє й з кропом, ни з капустою. Клали 
кріп, як ни було зиленого, та солений, і з рьобришка-
ми. Та казали, шо то «за́ма». У молдованів [закислений 
суп] – «зама». Та й варили борщ такий легенький, ни з 
капустою та з м’ясом. Али рьобришка і картошичка, 
ріс і зєлєнь цево. [Це обов’язковим було?] Було. Це «на 
заму» йшли до [молодих]. [Цей борщ молода варила?] 
Нє, ни молода, це там варили кухарьки, жінки. Це й 
типер у Калінінскі цей борщ варят. [У Вас уже не ва-
рять?] В нас ни варят, навіть даже «поправку» ни ро-
бля. А у Калінінскі роблят. [Коли батьки наймолодшу 
дитину одружили, їх вшановували, «обжинки» роби-
ли?] Нє, в  нас це ни робили. [Ф.  Г.]  В  нас же ж 
перев’язуюют, перев’язували всіх [гостей], всіх 
перев’язували. [Т. Є.] Перев’язуют, дают подаркі. Да, 
давали подарки. Типер же ж не дают. [Зять тещі чобо-
ти купував?] Нєе. [Не було такого звичаю?] Не було. 
В  нас тако, а  ди’, давали той рушник, фустку. А  ди’, 
даже як Аліна віддаваласи, та мені дали фустину, а Ва-
сьови рушник. Це батьків тато і мама були, він був [ве-
сільний] батько, син мій. Та дали мені фустинку – та-
ких тих, по два лєя були такі-во. [Ф. Г.] Кумна́тів [сво-
яків] перев’язують, нанашкі ́в там всіх, фіні ́в, якщо щє 
є фіни – це всю родину близку. [Т. Є.] Молода це, мо-
лода [перев’язувала]. [Ф. Г.] Було таке це. [Т. Є.] А ти-
пер – нима. Нима, типер не дают цево. [Скільки днів 
весілля святкували?] Зо три дні було весілля колис. 
Поховально-поминальна обрядовість. [Т.  Є.]  То ж 
колис та люди кликали когос, бо вмирав чоловік, та 
кликали свічку тримати. Та й кликали купати. Та й 
вже купают [покійника], та й кладут його на лавку. 
А потом робля гріб, робили, а тепер заказуют. Та й хо-
вают. Та й дают тим, шо купали, дают тоті помани. 
Є, шо дают полотєнца лиш, а є, шо дают май великий 
подарок якийс [тим], шо купали, а є, шо платя гроші. 
Лєна колис дала по дєв’яносто лєй, як Любу купали, 
тогди ше, кілко це год. Дала по рушничкові і дала 
дєв’яносто лєй їм. А яму копают – та дают плиди [пле-
ди]. А  я щитаю, шо [краще] гроші дати чоловікові. 
[Ф. Г.] Плєди, махрові простині купуют. [Чи дають ка-
лачі, хліб?] Колачі до всього дают. [Т.  Є.]  Тут у нас 
[хтось] та сидит коло покойника, хто би не був. Просе 
[рідня], шоб сидів до ранку. А нє – сам сидиш з покой-
ником. А по других селах є, шо гася світло і замикают, 
ніби запирают, свічки гася і лягают спати. Є села тут у 
нас, тіки недалеко. А  в нас та горит свічка цілу ніч, 
і  чоловік чи жінка, чи хто, просиш, та й сид[ить]. 
[Ф. Г.] Є такі люди, котрі кажут, шо ми прийдем та й 
будем сидіти до ранку. [Т.  Є.]  Ну, сидя, шоби горіла 
свічка, шоби не був покойник сам. Та й є, шо ніхто ни 
йде, та сидя родствєнніки, міняютси та сидя. Та такий 
обичай. [Що не можна робити, коли покійник у хаті?] 
[Ф. Г.] Замітати не можна в хаті. А ди’, мені казали, шо 
ни замітати в хаті, пока не винесут мерца. Вже потом, 
коли поховали, тогди лишаєтса жінка та й замітає в 
хаті, прибирає всьо. [Т. Є.] Дзеркало [слід] закривати. 
На третий день ховали покойника. Стеля налавник і 
подушку, кладут під гріб. Та й вже забирают покойни-
ка, та й то дают за поману – то і подушку, колач такий 
здоровий на подушку кладут. Свічка, колач, як хто 

хоче, то й полотенце кладе, на полотенце. Та й подуш-
ка, колач, свічка. Та й покойника забрали, а той налав-
ник дают чи Вам, чи Ґалі, чи мені  – кому хотя. Та й 
дают і два, і три налавники, як мают. [Чи дають комусь 
на похороні стіл за поману?] Дают стіл у нас (стіл та-
кий новий, файний), два стула. Мені тьотя Маня дала 
стіл, не мені, [сину] Іґорьові: і світільнік, і тоті сахар-
ниці, повні канфєт і пряників, миска з голубцами, 
миска з студенцом, зо шість тарілок тих «полборща», 
і файний такий паднос з якимос набором, кувшинчик, 
щє й скатерка. [Ф. Г.] Це шоб на тому світі всьо було. 
І стіл шоб був вбраний гет, полностю. І світільнік обі-
затєльно кладем. [Т. Є.] А як не було, та й лямпу клали. 
Лямпу, скромну, нову лямпу купували. Я маю лямпу, 
я  купила була. [На нього «земний стіл» не кажуть?] 
[Ф. Г.] Нічого не кажут. «Стіл за поману». [Т. Є.] Та й 
той стіл дают за поману. Та й там всьо на столі, всьо. 
[Когута не передають через труну?] В нас дают курку. 
В’яжут [курці] ноги та й лляют води на ню, та й дают 
через ноги покойникови. [Навіщо?] Ну, я  знаю, чо 
дают?! Дают курку. [Чорну?] Яку-небудь. Марусі дали 
білу. Бо дала Лєна мені, як ховали Борю. Марусі дали 
курку, та й Лєна несла, її сестра, бо вона несла вобраз. 
Тьотя моя робила коло курей в колхозі, мого тата се-
стра, та сказала: «Як я вмру, курку за мене не дасте за 
поману, бо я дуже наїлася коло курей...». А на воро-
тьох дають скатерть файну (чи плюшеву, чи таку 
ажурну, чи яку), і кувшин, і  стакан. На воротьох, як 
винося [покійника]. [Що несуть люди попереду похо-
вальної процесії?] Дают вобраз, дают коливо, дают 
сто́чек [велику спіралеподібну свічку]. [Ф. Г.] Воско-
вий такий [сточек] з чашичкою чи з ві ́деркою. [Т. Є.] Та 
й хто тримав свічку, вони дают сточек, як тримав свіч-
ку. Та й він палит його, шоб світя там, де він вмирав, 
шоб та свічка згоріла. [Ф. Г.] До сорок день траба спа-
лити. [Т. Є.] Та й нисе жінка вперед – та й вобраз дают, 
та й казан [відро] дают. Та й вінки, тепер ввійшла 
мода, купа. Та й в’яжут по два полотєнца до вінка. Там 
рушники до вобраза, до коліва. Чи там платочок, фус-
тинку, як кажут, чи шо. [Коливо в якійсь мисочці на 
цвинтар несуть?] Дают у блюдо, чи якась така файна є 
салатница. Та й кладут канфєт вже повно та й дают. 
Дают, та й нисе вперед. Вобраз іде вперед, а потом ко-
ливо, сточек, казан і короги [корогви]. До корогів чі-
пляют рушники такі файні та великі. Та й це вже про-
цесія йде вперед і батюшка. І  батюшка йде та й тоті 
жінки, шо співают. Та дают казан [комусь нести]. 
І тоже кусочок веретки чи покри ́вало до казана. [Ка-
зан – це відро?] Відро таке маліроване. [Ф. Г.] Відро, 
да, з чашечкою, прив’язана. Украшают тоже канфєта-
ми і пічєньям  – прив’язуют так до ручки, до дужки 
воце, васильок кладут тоже. [Т. Є.]  І водички трохи. 
Не повний казан. [Це жінка якась на цвинтар несе?] 
Чи чоловік, чи жінка – кому дали. [Ф. Г.] Жінки в нас 
білше. [Т. Є.] По дорозі колачики дают. [Ці колачі на 
землю ставлять?] В  Русянах кладут перед машиною. 
А в нас – куди-небудь кладут. [Ф. Г.] А в нас так дают, 
так роздают по дорозі. [Т. Є.] Стеля типер тоже так, у з 
бочини машини, та вже проїха ́є машина, та й вже ка-
жут там чи самі знают, та й дают там людьом котрим 
рушничок і колачик. [Ф. Г.] На кирниці гроші кладут в 
нас, копійки. На кажду кирницу, попри яку везут по-
койніка, та кладут. [Т. Є.] Та колис в нас дванаціть [ко-
лачів] клали дорогою, а типер – дваціть два. [Ф. Г.] Два-
націть раз батюшка стає читати по дорозі, та й двана-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



78 РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ціть цих поманів давалося. [Т. Є.] А типер – дваціть 
два вже треба. Вже тако чос мені казали. Коло цвинта-
ря як заходят та ляют водички трошки на тіх воро-
тьох, а відтак ляют коло ями там, кладут тої води. Бо 
трошки води кладут. Бо шо, буде нести казан води на 
цвинтар жінка, якас баба стара чи дитина?! Такі файні 
дают вйодра типер – поливані, з кришкою. Та й літру 
таку файну, чашку чи літру. Та й той сточек такий 
файний тоже в літру [ставлять, як несуть]. Та й во-
браз. Такий той в Атаманюка файний вобраз дали. Ка-
жут, якийс такий дорогий, якийс імпорт. Як Атама-
нюк умер, та дали ікону. Файні ікони, є дорогі, є файні. 
Стеля на воротьох [кладовища], як занося мерца, ку-
сок половика, налавничок чи покривало. Як занося 
покойника тоже в церкву, тоже треба покривало клас-
ти. [Як поховали людину, повертаються на обід?] Та й 
вже поховали, їдут додому. Та йдут, в нас є зал тут, та 
й дают там їсти. [Ф. Г.] Вже всьо в нас в залі. Ми роби-
ли за маму дома щє. І ни хтіла в залі, тіки хтіла вдома. 
І  ми ресторан не заказували, тоже готовили. Тогди 
тьотя Ґаля була в нас, тьотя Ґаля всьо це взяла на себе, 
готовила вона. І коло печі [в нас готувала], і піч у себе 
замастювала. [Т. Є.] В нас дают калачики, як робля по-
мінки. То дают калачики, хліб, горівку, воду, канфєти, 
пряники. Це чоловік купує. А вже то, шо в пічі зама-
щене, привозя, організація є така. А колис дома роби-
ли, робили всьо в пічі. І колачі пекли – пекли по сто 
колачів, по два ста колачів. Жінки дома та собі, та собі 
розчиняли, та помогали си, та й робили люди, помога-
ли їдно другому. [Що було обов’язковим на обіді у 
день похорону?] Та клали бринзу, сало, горівку, пря-
ники, канфєти – вже тото. Варили вже в пічі всьо, тото 
всьо: го́лубці, «бабу», студенец. Тоді не було таких де-
лікатесів, як типер разні блюда такі. Тоди були голуб-
ці, воселедец, салата. В  нас та робили коливо з рісу. 
А типер – та вже не робля. Кладут канфєти й пряники. 
Не варя вже тото нічо. Повну миску того (канфєт і 
пряників)  – та й то коливо вже. [Борщ не варять?] 
Борщ варя лиш як тим, шо яму копають, і як помага-
ють ті, шо готовили. А типер вже не готовля. Празники́ 
[поминальні обіди] робили третій день, та й робили 
дів’ятий день, та й робили шість неділь, та й робили 
год. Та й робили празники, які могли  – май великі, 
май малі. А  вже як вмер другий покойник, шо з цеї 
віри, та кладут тоже полотенце чи покривало, чи про-
сто і колач, стелиш, та й вже занося другого покойни-
ка. Це міняли вони. Каж[уть], шо сидит покойник на 
воротьох, чекає, шоб хтос умер. А як вєрущий [про-
тестант помер] – та ніхто не міняє. [Ф. Г.] У нас мама 
Воля вмерла восьмого апрєля. Після неї вмерла Нюся 
Марічина. А вона була в цій вєрі якіс, не знаю. І вони 
не міняли маму Волю, ми не стелили, бо сказали, шо 
ни треба. Получилося, шо після неї вмер тато Вася че-
рез сорок день. Ми готовили сорок день, празник ро-
бити за маму Волю, а вмер тато Вася. Та й зробили по-
хорони дідови. Бабушка вмерла, і через сорок днів дід 
умер, не міг біз неї прожити. І получилось так, шо ми 
стелили за маму Волю уже на воротях, ховали тата 
Васю. Свої міняли своїх. І щє в нас вечером ідут до по-
койніка. А ди’, як, напрімєр, в нас мама вмерла була, 
після мами вмерла нанашка Ніна Зайцева, та й той, 
хто поховав уже перед цим, та вечером ідут до покой-
ніка з піченьями, з  канфєтами, з  вином, з  водою, 
з усім. І тоже угощают усіх там вечером, вже коло дру-
гого покойніка. Цукерки, печиво, вино, горівка, вода – 

це вже каждий, хто шо хоче брати. [Т. Є.] І в нас щє 
такий був обичай, шо як умерла моя мама, та казали 
тоди: «Девіть покойників треба пісти [провести], як 
вмерли після неї». Шоби, вот, умерла там хтос, та йсти. 
Чи маїш шос, чи яблука, чи шо, та й береш чи канфєт 
трохи, та й там гостиш. Девіть покойників... Та й я хо-
дила і до баби Кривчихи, бо вмерла посля, Люсі Коста-
кєлової мама, потом то Матрос умер Ваня... Багато я 
йшла, скрізь, де хто вмер. Бо так чос казали, та й я мо-
гла та й йшла ввечір, коли могла. Та й йшла і вночі, бо 
так казали, і я йшла. Брала там якихос канфєт, пряни-
ків та й давала там зо скілка жінкам. [За поману?] Да. 
Та й посидю, понесу. Та й понесу свічку, засвітю. Та й 
кладу там, як маю, рубля на груди там тому покойни-
кові. Та й йшла, девіть траба покойників йсти, як вмер 
хтос свій. Та й я могла, та й йшла. А типер вже й не 
годна і дома ходити. [Чи кажуть у Вашому селі, що на 
певні свята померлі приходять?] Шо приходять з 
кладбища умерші? Та же кажут, шо дзо ́ркали [на Свя-
тий вечір] мисками, чули. Я в це не вірила, я в це не 
вірила. Ану, хто прийшов, відколи ми жиєм, хто вер-
нувси відти?! Ці вєрущі є єговісти тут у Калінінскі. 
Вони йдут до мене, али я з ними за тоту віру їх не 
вого́рю [говорю]. А вони начинают: «Та будут воскре-
сати, та умерші та вернутси...». А я кажу: «Шо, ви при-
йшли до мене? Шо вам дати, кофе? Дати вам яблука? 
Дати вам шос поїсти? Я даю. І вогорю з вами за жізнь. 
А я тото не хочу чути!». Ану, за із покон вєков наші 
дєди, прадіди, котре, хто знає, хто вернувси з того 
[світу]?! Лиш вернувси той, шо в комі був. Шо він впав 
в кому, та й могли поховати. Бо колис ни знали. Та й 
було, шо через десіть день вставав, через місяць при-
ходив у себе. Може, й ховали живого чоловіка. Бо ка-
зали, шо розкопували якіс гріб, та вмерший був обер-
нений в гробови. Може, й закопали, шо в комі був. Ну, 
ніхто відти не вернувси і не вернитси...

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як  у Вашій сім’ї зустрічали 
Святий вечір, Різдво?] [Т.  Є.]  Ну, як встрічали  – чи-
кали той день. Було, шо ни їли скоромно від цего 
дваціть первого ноября, це від Міхайла, це свато Мі-
хайла. Та й ни їли до сідьмого января [скоромної їжі]. 
Бо ми празнували, шостого [січня] Святий вечір був, 
а вже сідьмого – Рождєство Святе. А ці, як казати, ко-
толіки – та дваціть п’ятого дікабря вони празнували 
Святий вечір. [У селі були й католики?] Ни було в нас. 
Це польське було Різдво. Скрідона дваціть п’ятого 
[грудня] празнували, це свято називалося «Скрідона» 
в нас. «Спіріодон» вони кажут. Та й вже на Святий 
вечір пекли паланиці, варили всьо їсти, варили ско-
ромне. Риби студенец – то їли на Святий вечір. Бо то 
[скоромне] вже робили на Різдво  – мастили піч, го-
лубці, мнясо клали. Більше мнясо в нас, це «пічінка» 
[печеня] називалася – рьобришка тако в каструлю. Та 
як нема пічінки на нашій магалі – та то не Різдво. Це 
пічінка називали тото мнясо печене таке, в юшичці. Та 
й голубці, та й «бабу» – та й всьо скоромне таке роби-
ли. Рубали свині, було таке. Було свато таке якес, та 
рубали на него тото свині. Та й вже, відтак, готовили. 
Та й чикали Різдво. А на Святий вечір та дівчата ішли 
у утіл [в огорожу] до овец й ворожили. Та й ловили, 
котре баран – та знаїте, має ни вімня, ни цицку. Та має 
вімня, вівца, – та вже не віддасци. А котра попала на 
барана – та вже віддасци. Та пішли до діда. В нас дід 
мав сто овец тутово. Та пішли, а дід розібрався голий 
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та вбрав тулуб догори тею вовною та й сидів. А вона 
котрас прийшла та й піймила діда. Та так тікала! Та 
й каже: «О, віддамси!». А він каже: «Віддажси, дочко, 
віддажси!». Це там, де Маруся Брендішова, був [дід] 
Міхантьо. Та так сміялися, бо це ж шутка така. На 
Святий вечір у нас варили пшеницу та ходили з пше-
ницою кругом хати. «Кутя» тото називалася. Кутя  – 
цукрили, з маком. Та ходили кругом хати, та й до по-
рога з буком і з мискою, ту пшеницу всю поколотят 
тим [буком]. Та й йде чоловік та й ходе кругом хати. Та 
й приходе до двєрей та й «Гуп!». А жінка відти каже: 
«Можна-можна!». – «Благословіт кутю!». Каже: «Най 
Бог благословит!». Та й йде знов. А  то зима, а  дітей 
було багато в хаті, на порозі та й лед, чи воду вілляли. 
А він як прийшов третий раз та упав, а та миска була 
черепляна та розбиласи. А вона каже: «Най Бог бла-
гословит». А він каже: «Та й вже куті нема, не будем 
їсти пшеницу». Та й, а ди’, вотаке було. Ни це казка чи 
анікдот, це у жізні було. Всі варили пшеницу. Це на 
Святий вечір не було такої хати, шоб не варили пше-
ницу. Наваря повний чавун. Дітей багато – по четве-
ро, по шестеро. Та вже й віддані [діти] – та приходи-
ли. Та й їли рибу, варили. Та й ше й не дуже рибу їли, 
пшеницу, сливки  – такево. На Святий вечір [пекли] 
палани́ці пісні – з боштано́м [гарбузом], з капустою, 
з картошкою. Пекли повну миску. Та й моя теща на-
пекла паланиц. Це я не була, це вона розказувала. Та 
й приходила кириле ́йса [церковна община], йшла, хо-
дила селом. Піп з своїми та й ходили. Та й вона лиш 
[паляниці] витягнула з печі, а піп прийшов та у мішок 
ті паланиці всі, та й лишилиси діти голодні, троє ді-
тей. Кирилейса  – тото, шо в церкві є, то тіво старо-
ста, там тівово всі, шо ходя. Та й вони ходили з попом 
попід хати  – то кирилейса. Та й читали, та й давали 
там шос. А вони таки паланиці всі [забрали]. Може, 
і горівки тим дали, бо попи пили колис. Та й лишив-
си чоловік, жінка і троє дітей голодних. Та й їли, шо 
мали, та й всьо, бо піп забрав паланиці. Та так читав 
[згадував] тесть мій, вже й я була тут, читав. [Кутю на 
стіл клали чи на покуть?] На стіл клали, а куда?! В нас 
клали на стіл та й їли, відтак. [Тато казав: «Благослови, 
Бог!», а  потім сідали вечеряти?] Вже сідали та й їли. 
[Хто першим куштував кутю?] Тато. Тато давав дітьом 
у миски з тої миски та й їли. Али більши з їдної мис-
ки їли. А щє й чай пили з їдної миски – така здорова 
миска черепляна, як «макітра», казали. Та й там чаю 
налляют з бурянами, бо шо, чай був?! Та й цукря, та 
й з хлібом їли чай льожками так, як молоко, так, як 
борщ – так чай. Ни пили літрами [чашками], бо й лі-
три, літрів не було. Шо, думаїте, шо було?! Це типер, 
совєцка власть, – по п’ятнаціть копійок, та по дваціть 
чашок всього. А  тогди те не було. Черепляні мис-
ки, ложки деревляні. [Свічку палили під час вечері?] 
Клали свічку, палили, на стіл клали. У калачик клали 
свічку на Святий вечір. Та й горіла, кілко їли. Та й вже 
наїдятси та вже загася та й тото. [Діти залазили під 
стіл?] Залазили та «квокали». Та збирали, конфєти ки-
дали, діти збирали. Та сміття забирали під припічик, 
шоб квочки сідали. На Святий вечір не замітали, сміт-
тя кидали під припічик. «Ни замітаю кришечки, а за-
мітаю квочички»,  – шоби квочки сідали, шоб курий 
багато мали. Та й правда. [Ф. Г.] А ди’, чо в мене квочок 
немає. [Т. Є.] А ти тожи не замітаїш? Треба замітати! 
[Ф. Г.] Я нє, я ніколи, я не робила це. Я не знала за це. 
[Т. Є.] А я, а ди’, мені Ганька це сказала, таво Маріцина, 

Дружбанова тота. Та й я як зачала, та й того року зо 
девіть квочок сіло. Я ни знаю, чи так, чи це так мало 
бути, али я робила цево та помагало. Али я знаю, чи 
це правда, чи нє, али так воно війшло. Та й замітали 
тоті кришки. [Після Святої вечері зі стола прибира-
ють?] Не прибирают, не прибирают. [Решту страв, по-
суд залишали на столі?] А то всьо сиділо, бо казали, 
шо вмерші приходять та й їдят. Весь стіл лишали так і 
нисобраний. [На Святий вечір ходив хазяїн до худоби 
годувати її кутею?] Та ж годували. Ну, а шо, голодну 
тримати?! [Кутю їй давали?] Ми нічого не давали ко-
ровам, нє. Святили свяченою водою, як, а ди’, цево, шо 
Йордана було. Та брали води, та, от, святили. Як шос 
бачим, шо корова там, вроді, бодаєтси, такево, не си-
дит тихо, та тоже кропили, мали воду свячену від свят. 
А так, та нічого не робили друге, шоб йшли там гуду-
вати [худобу]. Врано вже [на Різдво] вставали, мили 
[посуд] та й ті помиї лишали для того, шоб не навріка-
ли. Вже як рано помили миски, та й ту водичку прята-
ли, бо то від вроків помагало – діти вмивати, худобу, 
як наврочили. Йшли до церкви, а увечір колядували. 
Колядували колядки. В нас більше в ходу:

Гой, дай, Боже, 
Гой пане, пане Іване!
Вставай, не спи,
Застелюй столи,
Бо прийдут до вас гості рокові ́ –
Три товариші.

А ми, то мали [колядку] від дєдушки свого:
Під небо чорні хмари в’ютси,
Попід вікна колядники в’ютси:
«Пустіт нас до хати,
Будем колядувати
Файненької, красненької!».
Пустили до хати, 
Кажут мені: «Сісти!»,
А я заглядаю,
Чи нема шо зісти.
Як заглянув – пироги!
Аж мені серце обмерло ́,
Та й уже, та їв вже.
Та я за ті пироги
Та й начав тікати.
Їден в писок, в торбу два –
Оце ж моя коляда.
Та й уже, та їв вже.
А мені тих пирогів
Та й не стало,
А я поліз
На під та за салом.
Та щє сала не дістав,
Та з драбини добре впав,
Побився, побився.
На той час
Гості були в хаті.
Ходзяї́н вибіжа́в,
За чуприну ізпоймав –
Набився, набився.
«Пані господарю,
Не кажіть нікому,
Пустіт мене
До лиха додому».
Смішки, не смішки –
Дайте горішки!
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Дайте коляду,
Бо змерз та й іду!

Та ми як колядували, дід нас навчив, та всіх брали до 
хати і давали нам гроші. І просили, шоб ми щє коля-
дували. Бо ми з братом ходили. А потом Рома коля-
дував цеї [колядки], а тепер вже Андрея колядує цеї. 
Бо це наш дєдушка, наш, їх уже прапрадідушка був, 
щитаєтси, дід Іван наш. Али дідова мама була з Поль-
щи, та й вони жили на Укра ́їні. Та й колядувала, їх на-
вчила, вони нас навчили. [Як  колядникам дякували, 
чим пригощали?] Давали гроші, давали колачі, давали 
канфєт, пряників, всього печеного такого. Це канфєти 
лиш купували, а то всьо пекли. Та й ми брали торбину, 
та й гайд селом. Та й ходили, малі щє були, бо великі 
вже ни ходили. Та й колядували тако. Колядували раз-
ні [колядки]:

Коляден-коляден,
Я у батька іден.
До куліна кужушок – 
Дайте, дядьку, п’ятачок!

Такі, котрі маленькі, [цю колядку співали]. Та нас так 
кликали, та так ми колядували, так питали, як, та щє 
колядували. Та надоїдало, та вже «Гой, дай, Боже...» 
колядували. Та як діти... Було весело. [Із «звіздою» хо-
дили?] Нє. [Розкажіть, як Ви у дитинстві щедрували?] 
Ну, та ж і ходили. Кажу Вам: «Щандрий вечір, добрий 
вечір!». В кого були вівці, та співали:

Щедрі-щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Стала вона щебетати, 
Хадзяїна викликати:
«Вийди, вийди господарю,
Подивиса в свою кошарю!
В твоїй кошарі Божая радость,
Божая радость твоя весела.
Твої вівці всі сі покотили,
Всі ягнички поробили.
А ягнички – клапаучки,
А баранчики – круторожки,
Твоїм дочкам на кожушки».

Таке, до прикладу, співали. Та й йшли, та другу 
[співали]: 

Шандрий вечір, добрий вечір,
Добрим людьом на ввесь вечір!
Чи дома-дома пан ґосподарь?
А я знаю, шо він дома,
Сидит в шубі, в шубальові.
А в тій шубі дзінкато ́ря,
В дзінкаторі – сім червонців:
Сему-тому по червонцому,
А нам, хлопцам, по рубльови!

Та й бігали діти, та й люди тішилис та й виходили. 
А типер замикают двері і на поріг не пускают, бо нема 
гроший. А я даю дітьом, як приходять, по п’ять лєй і 
по десіть. З «Козою» ходили. «Ка ́при» [«Кози»] з Русян 
більше йшли, «Капрі́ца» та. Прийшов Сірожка з ру-
сянскими [хлопцями] до Соні, Соня не пустила, бо ни 
пізнала Соня-небожка. А  він прийшов до мене  – я 
його пізнала. А він каже: «Баба мене не пізнала, а ти 
мене пізнала». [Коли ходили?] Як шандрували це. Це 
на то, шо жандрували – на Новий год з «Козою» ходи-
ли. [Увечір] протів Василя ходили та поздравляли з 
Новим годом. [Як робили та вбирали «Козу»?] «Козу» 

робили – клали шкіру та й тут маску та й ходили. Та 
молдовани це білше з Русян приходили. Наші – не ро-
били. В нас «Маланку» лиш робили. «Маланка» в нас 
була – дуже крєпко файна «Маланка». Таке багато та 
було. А тепер зо два годи назад вже вони [гурти ма-
ланкарів] не ходять. Вже ніхто не робив. А тогди вони 
щє так файно співали, так файно. Таке багато, багато-
багато таке, повний город [двір]. Хлопец [син] взяв та 
дав їм дваста лєй, шоб я побачила, та дав їм дваста 
лєй. І вони мені тут так цупа ́ли [танцювали], щє й бо-
лото було, та так бризкали! Файно так та «Маланка» – 
співают і разно кажут. Та й співали файні такі пєсні. 
Вєлика та пєсня – ге-ге-ге, там тра’ цілий день співати, 
як вони цупали. Той то казав, той то... То були й «Ци-
гани» там і «Ляхи», і «Жиди» – всьо було там. «Солда-
ти» і «Турки». І «Маланка» – то хлопец був, вбирали в 
фустку, у плаття таке файне, такий шал клали її. Вели 
«Маланку» попід ручки. Та й збирали гроший багато. 
Таке давали люди, котрі були такі лідєри, маґазіни 
мали. Там їден в нас дуже хитрий найшовси. Той взяв 
та розбив тоту їх [скарбничку], бо то зробили таке, шо 
запечатане, та лиш в дирочку клали гроши. А він роз-
бив та забрав. Та вже з тих пор і не роблят [«Малан-
ку».] Та щє робили, бо костюми є. Али не робля, бо 
ніхто ни хоче йсти, бо той закрав гроші та й їм нічого 
не дав. Бо вони там пили, їли – баль робили. А відтак 
на Йордана йшли до церкви та вже «Маланку» купали. 
На Йордана святили воду. Якіс були хрест убирали та 
туди в воду. Та й освіщали подвіря. Та й хату святили. 
Ходили попи та святили хату. Піп святив, та й там да-
вали калачики, попові давали. Та й піп собі це осві-
щав. Робили так, як обід, трошки празнували. [Сиро-
пуст чи Масляну святкували у Вашому  селі?] Це ро-
била май білше цу Масляніцу Расія. А в нас не було. 
«Пущення» називалоса у нас. Вже як тото, шо начина-
єтса [Великий] піст. Та робили, али рідко. Вже типер, 
в послідне времня ніхто і ни згадував. Пекли палани-
ці, робили блини, тоже замаслювали піч, мняса, всьо, 
всьо варили. Та щє на другий день казали, шо то мож-
на щє їсти, та й їли. А потом вмивали горшки колис 
содою та милом, шоб вже той горнец [скоромною 
їжою] не чути. Тримали піст – їли капусту, їли угирки 
такі-во у діжці. Шо, думаїте, в баночці тово таке-во? 
Діжка. Та варили навесні чавун бурака червоного та в 
ту діжку. Та той буряк роби червоні ті угирки. Та й 
було в Мані тої, Колі Деркачова, погріб, де Нюра жила. 
Та ми з мла́кі [з долини] та забіжимо в погріб та отакі 
угирки як возьмим, а руки такі невмиті, повні болота 
були. [У червоному буряці квашені огірки?] Ну, та же 
в діжці квасили угирки, в діжці, та такі-во здорові, ни 
тоті угирочки, а угирки. Ну, та й вже навесні той уги-
рок вже крєпко кислий, він у погребі. А жінка бере та 
нарубає червоного бурака, начисте його та повний ча-
вун здоровий зварит. Та з усім, з тою юшкою червоною 
буряк. А  він солодкий. Та й ті угирки такі роблятси 
різкі та добрі. А ми граїмса на млаці, такі були, по де-
віть год, по вісім, по сім, по п’ять, та бігом у той по-
двал до тої баби. А баба була стара, ни дуже бачила. 
А ми, такі руки повні болота, бо у [річці] Чу ́гурі рибу 
ловим. Та набирем тих угирків, та тако так кусают за 
руку, той розсіл. Та йдем та так їмо ті угирки. Та й баба 
як побачила – лове. А ми так тікаєм по убирками ́ від 
[неї]. Та й їмо, на млаці посідаєм та так їмо. А воно так 
кусає і за бороду. Та й ни були ми слабі, ни кашляли, 
нічо не було. Таке було діло. [Як свято Юрія у Вас від-
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значали?] На Юрія в нас та примовляют коровам, на 
Юрія. І  корови колис ни вігонили на поле, пока не 
буде Юрія. Юрія – це для худоби свято. Клали кицки ́ – 
вербочку і земню [дернину] з травичкою такою фай-
ною. Та й клали на воротьох, відте й відте на фіртці, та 
й коло корови, та й коло кирниці. Клали кицку протів 
Юрія. Це ввечер йшли та й копали кицок на млаці [до-
лині] чи, там, під плотом, де могли, тої травички. Та й 
робили це-во, примета була до худоби. Та й тикали в 
стріху коло корови тих вербів. Я знаю, така примета 
була. [Щоб добре було худобі?] То жи так. Ну, а  шо, 
шоб вело́си, шоб було. [Скільки та дернина була на во-
ротах?] А  сиділо, а  відтак попадає та й позбирают 
коли. А  є таке, шо йшли [інші люди] та брали. Та й 
люди так волнувалиси, бо чо це взяли, шо це фабули 
[порчу] робили?! А йшли жінки та збирали ба́лик від 
корови, кізяк той. Та й йшли, збирали в казан то. Та 
Пашу чуть ни били, цу Матюшо́ву. [Навіщо збирали?] 
Бо казали, шо вона шос робе коровам. Я знаю... То по-
магало її, чи корові, чи кому – я ни знаю, шо вона ро-
била. А таку жінку та не любили в селі. [Якісь спеці-
альні страви готували, печиво до Юрія пекли?] Та шо, 
святкували свято. А шо, варили їсти. Були «храми́» в 
людей по селі, по світі, в районі. Хто хоче, та ладитси, 
в кого «храм». А в кого нє – та й варит борщ та й кар-
тофиль, та й їст. По других селах є «храми», то там ла-
годятси. [Як  у Вашому селі святкували Вербну неді-
лю?] Як було Паска, та була «Шуткова ́ неділя» тота – 
Вєрбовий [день]. Та ту вербу брали там у церкві та 
приносили, шоб ніхто ни мацав. Взяла та й ниси додо-
му. Та й клали в кутичок, та й як вже йдеш на базар, 
люди мали свині з поросятами, продавали, вівці, яг-
нята, корову йшли продавати, та й віходили з горо ́да 
[двора] та й тою вєрбою били корову. Та й каже, як 
дерлиси, бо там [у церкві] друтса за цею шуткою [га-
лузкою] так, як за водою свяченою. «Як [за] шутку 
друтса, так шоб мою корову купили!» Чи, там, свиню, 
чи так мої поросята... Та й було так, шо як привезеш 
поросята, з цим зробиш, та тако купа людей сидят, ку-
пуют. Це якас примівка була така. [На Шуткову неділю 
галузкою били один одного?] А вже тото, як били, та 
вже та шутка не помогає. [Для цього іншу гілочку тре-
ба взяти?] Це треба таку, шоб ніхто нічого не мацав її. 
Ту ни треба бити. Та вже шутка ни поможе [для успіш-
ного продажу худоби]. А то казали: «Шутка б’є, ни я 
б’ю! За тиждень  – Великдень! Паска йде!». Це брали 
шутку та й били по плечох. [Як Великдень святкува-
ли?] А на Паску в суботу пускали рике ́ти [запалені ко-
леса], більши хлопці. Та робили тоті минджі́ з платків, 
з скатів від машини вже в послідне времня. Та й роби-
ли та й шли, пускали рикети, палили мла́ку. [Ф. Г.] Па-
лили колись, як я мала була. Та по сто скатів за раз 
запалювали. [Т. Є.] Та так палили! Та й відтак йшли та 
купалиси. Та й лягали спати. А  рано йшли вдосвіта 
святити паску. Та святили паску, та й не їли, заким не 
принисут свяченого. Та й приносили свічку свячену. 
Та й паску пекли. Та й піч замаслювали. Та й празнува-
ли три дня – перший день, другий і третий. Три дня 
празнували Паску. [Що готували на Великдень?] Та 
всьо: і голубці, і «бабу», і мнясо, і студенец. І кабани 
рубали. І шиґіри, і котлети – всьо робили. І яйці кра-
сили. І пряники пекли, і паску таку файну пекли. Такі-
во паски здорові пекли. Маю же ж чудо [духовку]. Та 
хтіла маленькі такі, як булочки, спекти, бо в тім [у ду-
ховці] немає, як високо. А воно, світло сі загасило і ни 

було. А я напалила скраю трошки в пічі та спекла собі 
в двох тавичка ́х. Та й бо маю піч і тут [у кухні], і там 
[у хаті] маю піч. Та й спекла зо дванадцять пасочок та-
ких файних. Так вдаласи були. Та й добре пекти. Али 
на яйцох пекли та й ізюму клали. «Кулічі» тоті рускі 
кажут, чи як. А  це  – «паска» у нас називолоси. Та й 
всьо лагодили та й їли. [Писанки писали?] Писали ко-
лис. А типер ніхто не пише. А типер хто має писати?! 
Де хто є?! То молодих треба. То воском писали, вос-
ком. Мама моя такі файні [писанки] писала колис по-
кійна. Я із нею писала. Та воском. Та якос то варили, та 
й той віск ни красивси. Такі файні були писанки! 
[Як ті орнаменти на писанках називалися?] Та ж були 
«грабельки» і «драбинки», і «звьоздочки» якіс робили. 
Файні такі яйці робили. Мама так любила моя та так 
робила тото. [Галунками вмивалися?] Нє, нє. [Цокали-
ся крашанками?] Та жи казали: «Христос Воскрес!» та 
й цокали. Та й бив той старший, а  менший тримав, 
а  відтак обиртали яйце, як той, котрий, та вже той 
того бив. Та й цокалиси. А типер крася ́ с по п’ять яєць 
баби... [Ф. Г.] Нє, я красю багато. І цокаємси. Приїха ́є 
Анжела, ми всі збираємся. Та й так це. [Т. Є.] У вас Ан-
жела є, та й діти приходять, а в мене хто?! Я вторік за-
красила п’ять яєць, щє й цібульою, цібульою. Такі 
файні! Тою лупи ́ною [цибулинням]. [Ф. Г.] У нас баба 
Крістя красила тоже цібульою. [Куди викидали шка-
ралупи від великодніх яєць?] [Т. Є.] А я ніколи не во-
рожила, кидала. А як багато накрасю, та вже кури їдя. 
Бо хто хоче того яйца, як на Паску є всьо варене. Али 
я вже і піч не замастюю. Кажний год лагодиласи, як 
був чоловік, був брат, був брат в Єдинцох їден, та й 
приходили. Та й я розмастю піч. Вже типер я сама. 
А  вони приходя, Ганька мені принесла і голубців, 
і «баби», Ромкова Ганька. І принесла мені якус салат-
ницу. Та й принесла студенец – та й зверьха лаби і го-
лова когутяча. А  та салатница така-во. Студенец це. 
А я кажу: «А ди’, голову щє зім, а лаби як?». А я тото 
зібрала. А там два стегна і вотой заде́нок зверьха. Та й 
вотаке. Я  розтопила та зробили зо штири [тарілки 
студенця]. Али зверьха поклала, бо в неї не їдя ́ лаби, 
вона принесла, бо в мене ко ́тей [котів] багато. Та й так 
мені казала: «Я  принесла Вам ті лаби, шоб дали 
ко́там!». А там купа студенцу щє. Та й каже: «Я не хтіла 
Вам у мисочки розкладати, в  їдну наклала». Та й то 
ззаду всьо з м’ясом, два стегна й крило, і пухло́ (той 
жулудочок), ше й зверху голова і лаби – та таке-во ви-
соке, салатніца повна студенцу. [Коли у Вас Проводи?] 
В нас Зелені свята, на Троїцу та в нас Провади. Ми не 
робим Провади тогди, коли є після Паски тиждень. 
Ми чос ніхто, не годен пере[нести]. І вони ходя і на 
Провади багато, а ходя і на Троїцу. Це в нас Зелені свя-
та – це ми на Провади [ходимо]. Тоже по селах є «хра-
ми». В Ружниці, а ди’, «храм» на Провади, на Троїцу. 
[Як  святкують Вознесіння?] У  нас на Вознесенія у 
Котфрумо́сі (було хутор)  – то там були Провади на 
Вознесенія. Та й типер йдут, бо вони мают там цвин-
тарь, та й йдут ті. Бо їх переселили вже в Гуляни, али 
вони йдут на Вознесенія туда на Провади – там мают 
покойників. [Це на Вознеcіння ще галунки фарбува-
ли, паски пекли?] Ага, да. Печут щє паски, та й вже той 
день щє кажут: «Христос Воскрес!». Та й вже всьо, 
кончилоси. А на Провади щє красят яйці, бо то тиж-
день лиш, дают яйці за поману та й і паску дают за по-
ману, печут та й здобне (разні пряніки). Так, як на 
Паску, так і на Вознесеніє. Це кажут, шо так, як Паска, 
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це свято. Та й ше кажут: «Христос Воскрес!». Бо це так 
си роби, відколи світ, та ми тримаїмси, ціво ми [стар-
ше покоління]. А як лишутси, я знаю, ці наші діти – чи 
будут робити шось чи не будут? [Розкажіть детальні-
ше про святкування Трійці у Вашому  селі.] Троїца – 
субота, неділя і понеділок. Та й три дни святкуїм. Ми 
йдем на кладбіщє та й даєм за поману, курим гроби. Та 
й жиєм по-стариму времньові. Ми не годні, я не годна, 
например, шоб на Зелені свята не пісти до покойника. 
Там маю тата, маю маму, чоловіка маю, брата такого 
молодого маю. Так мені жалко, бо лиш їдного мала, та 
такий молодий пішов з жизні. Та й йдем та даєм по-
ману, курим гріб. Даєм за поману колач, рушник, ру-
башку – шо можим, даєм за поману. Канфєти, пряни-
ки, паланиці... Печем шос, варимо шос. Піч замастю-
вала колис, а тепер таке варю шос, шоб було шо їсти. 
[Що готували на Зелені свята?] Та всьо, всьо. І пала-
ниц більше. Паланиці й колачі. Пекли колис в пічі 
всьо, ни купували. А типер закажим колачі, та й пря-
ники, конфетки в маґазіні [купим]. А це пекли і пря-
ники, і тоті колачі, і паланиці. Основне на Зелені свя-
та, паланиці шоб були. [З чим паланиці?] З капустою, 
з боштаном, з сиром, з бринзою і кропом, з бурачин-
ням, як є вже всьо зелене. Повну піч пекли. Та й при-
ходили родствєнніки з Єдинец, хто мав в другім селі, 
приходили. Та й робили так, як празничок. [Паланиці 
з якого тіста пекли?] Є, шо на укусові пічут. А  я та 
пічу: кладу дві кілі води і півкіли волію, і  пачичку 
дрождів цихво отакіх-во. І місю – та повна піч, сім та-
вів. Та такі добрі, як мука добра. Ни пичу такі, шо ни 
годен укусити, як казати, слойоні – посидят, та так, як 
цементовані. А це такі пухкі та добрі! Та й печу повну 
піч. Напечу сім тавів, та по шість паланиц в таві – та й 
є шо давати за поману. Такі, як калачики, тако роблю 
закручені. Али типер не печу, бо ни годна. І не бачу, 
і не годна, і не має кому. Та дівчата печут та принося 
мені. А по разови печу в чу́дови [духовці] там собі зо 
дві-три, та й зім. [Хату прикрашали зеленню?] Та жи 
клали горіхи. Клали на земню, йшли на млаку, там у 
нас такий є той-во чобричо ́к [чебрець], казали, таке, 
синеньким цвите, таке пахнюще. Та й стелили по зі-
мні. Али типер не стеля, бо типер паласи. Вера Котова 
колис наклала того чобрику на паласи та не могла по-
вішкабувати, полісосів щє не було. [Зелень лежала, 
поки не висохне?] Да. Та жи то пахло так в хаті. А це 
кладеш в стакан там трохи листя з горіха, а там квітку 
якус. [На ворота зелень чіпляють?] На ворота в нас не 
кладут. Ми брали на цвинтарь. На цвинтарь брали го-
ріха листки, квітки. А типер тих сухих [штучних] ку-
пуїм  – віночки, квіточки, букетики тоті такі, та кла-
деш. А то шо – покладеш, а та квітка зів’яла. А це – як 
поклав, то сидит. Я  на [могилу чоловікові] Васьови 
поклала вторік, та й сидит повна та [корзинка], такі 
файні ті [квіти] з папіра. А як тоту [живу квітку] та 
поклав, та вона вісохла та впала, та й не видко, шо був, 
чи не був. [Івана Купала у Вас святкували?] Івана Ко-
пала  – та в нас йшли за бурянами та рвали буряни. 
Кажут, шо ті буряни дуже крепко помагают, шо на 
Івана Копала копати. Шоб їх копати, сушити – та вони 
помагают. Ни вот-то, шо рвеш коли-небудь той бурян, 
али треба на Івана Копала. І ромашку на Івана Копала, 
і тисячелісник, і той-во є петрів-батіг, цикорій [збира-
ють]. Я вчера пішла на город, бо жала якіс буряни там. 
А там в мене такого маленький посходив і зацвів ци-
корій. І мої котята прийшли і так їли той бурян. Ба-

чиш, шо він лічєбний. І вони ж валєріянку їдя, а це той 
цикорій так жняка ́ли котенята мої, такі молоді котики 
є, пішли і їли. Я кажу: «А дивись, як вони знают, шо це 
лічєбний бурян  – цикорій?!» [Чи  існували заборони 
на певні види робіт під час літніх свят?] Було [30 лип-
ня] Марина свято, було свято Марина. Та й ца моя се-
стра Марія колис ходила [прати]. А я кажу: «Шо йдеш 
робити?». – «Іду прати!». Кажу: «Ти не пери, бо содні 
Марина, свято!». А вона: «Нє, я йду, бо нема коли. Це я 
йду прати!». Коли чую, вона кричит. Вона там включи-
ла [пральну] машинку, пішла надвір, а там получилос 
замиканіє, піймивса кожаний діван у тій шуйці [при-
будові], вже половина згуріло, і  машинка згуріла. 
Я  кажу: «Шо, Марина тибе наказала?! Чо прала?!». 
Ваде [шкодить], є, шо ваде. [Як у Вас святкували Пе-
тра і Павла?] На Петра празнували тоже, бо це свято. 
Петро і Павло, казали, шо і Павло, й  Петро. Али то 
перша кла́ня [10–20  снопів]  – робили у полі первий 
раз на Петра. Начинали пшеничку убирати та стара-
лиса набрати колосу тої пшенички, шоби зібрати ко-
лос. Соняшника, тих маленьких соняшничків, котре 
зацвили, ни тих здорових, али такі маленькі, та й за-
сушували. Та й на цуво Богородицу Перву [28 серпня] 
та й йшли до церкви. Мак вже був, брали мак, головки 
тоті, та й квітки, али не рози, такево. Али були таківо 
тоті шерсти-квітки, купчаки (жовтим цвили), чорно-
бривці, васильок, чобриц такий був, як васильок, пах-
нющий. І колос, і той соняшник клали. Робили трі ́цу. 
Називаласи «тріца»  – то букет такий. І  в’язали бин-
дою, а  потом [ниткою з] краскою, з  шерсти, овечої 
шерсти в’язали. Та й то святили на Богородицу і на 
Маковея святили, Маковея як було. Та й потом той бу-
кєт, як котра дівчина не могла віддасци, шо вот уже 
має дваціть вісім, триціть год, і то молодий сватав, ли-
шив, то вот то, баби були такі, та й розв’язували ті ґу-
дзи, шо вона [дівчина] зав’язувала у краску. Так 
роз’язували шлюб її, та й дівчина віддавалас. Моя тьо-
тя Люба купу дівчат у Гулянах таких старих повіддава-
ла. Вона знала і робила. Треба квітки тіво святити на 
Перву Богородицу і на Маковея. Це – тріца. Й мак там, 
і соняшник, і колос, і цей васильок, і ни рози, али воці 
квітки – крокіш тойво, шерсти-квітки і астри. Вотакі-
во, ціво квітки. І купчаки, і чорнобривці. І цей чобри-
чок, і  васильок. І  робила моя тьотя  – такавуво тота 
[тріца]. Та й син її возив аш у Єдинці, бо Вітя мав «уа-
зіка» государственного, то возив директора там на за-
воді. Та приїха ́в, то аш у Єдинцох [тьотя тріци освячу-
вала], як тут церква не робила по разові в Русянах. Та 
вона робила і на Маковея їдну, і на Другу Богородицу, 
і на Першу вона робила ці тріци. І котра дівчина при-
ходила, і вона це робила – віддаваласи. Паші Здраєвій, 
не віддаваласи довго, та зробила, шо віддаласи. Щє ді-
вчата були такі, шо ни віддавалися довго, і вона [їм] 
роз’язувала шлюб. Вона не робила на недобре, а на до-
бре вона робила. [Маковея як відзначали в селі?] Ну, 
та Маковея празнували, святкували свято. Готовилис 
були, в кого «храм» у селі, та робили, а так у нас [осо-
бливо не готувались]. [Пекли коржики на Маковея?] 
Не пекли на Маковея. Це на Андрея пекли коржики. 
[Коли у Голянах та сусідніх селах наступала пора хра-
мових свят?] В нас було [храмове свято] на Миколая, 
а ди’, цево, шо зараз буде зимою [19 грудня]. Бо в нас 
Храм роблят села, літний є Миколай, у майови, два-
ціть второго мая. А ми празнуїм дів’ятнацатого діка-
бря. А є, шо, а ди’, на Богородицу Другу Храм, а є на 
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Першу, а  є на Юрія Храм, а  є на Дмитря Храм. 
[Ф. Г.] У Русянах половина села «храмує» разом з нами 
дів’ятнадцатого дікабря, а половина – типер, на [Дру-
гу] Богородицу була. [Як  тут Дмитра святкують?] 
[Т. Є.] Дмитря – вівці пускают з бараном. Мій хлопєц 
ро ́ждєний дів’ятого ноября, а воно [свято Дмитра] – 
сідьмого. Та й казали, шо «Діма» дати мня. А мій чоло-
вік служив з якимос Іґорьом в армії, та дав «Іґорь» 
мня. Та й ни хтів, казав: «Я ни хочу «Дуні ́тру» мня» (бо 
то –Дмітрій). Та він рождєний тако, шо Дмитра було 
сідьмого, а  він дів’ятого. [Як  Андрія святкували?] 
Було свято Андрея. Та пекли якіс булочки та клали 
кажда свій, та песика кликали. Та котрий песик возме 
котрої ту булочку, та та віддасци. [Булочки чи бала-
бушки?] Та жи балабушки тоті. Бо ́ханчики чи шо то 
вони пекли. Та клали тако в ряд, кажда знала, котрий. 
Та й кликали пса, котрий [балабушок] пес взяв  – та 
віддасци. [Перша?] Да. [Черевики кидали через хату?] 
Нє-нє, в  нас це не робили. Али це робили  – песика 
клали. Та віходили надвір та дзеленькали ложками, та 
на котрій магалі пес гавкає, та й на тую магалу мали 
віддавацци. Та й до мене прийшла моя сусідка Паша 
Гамдзанова: «Та гайд, будем стукати ложками!». Та й 
там ми в долині, де Рома жив, хата стара була. Ви-
йшли, коли чуїм, а воно не знаю, чи Коля Тратирів тут 
жив, чи моя теща: «Ня-ня, вшіть-вшіть», – тро́ве пса, 
шоб гавкав. Почула, шо [стукають ложками], бо ж 
вночі чути. А Паша каже: «А ди’, на, віддамоси на ту 
магалу, али затровляні»,  – каже. Робили, сміялиси. 
А так-таки віддаласа в той город [двір], шо пси гавка-
ли. Бо це тут теща моя жила, та й вона тровила пси. 
А я в долині там [ложками стукала]. Та й відтак уже-
нивса син її на мені. Та й таке. [Як ще ворожили?] Від-
так на Андрея це робили щє – барана йшли провіряти, 
[як і на Святий вечір]. Якос у дзеркало дивилиси... [Ви 
скакали, калиту кусали?] Нє-нє. В нас не робили.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Коли влітку була посуха, що роби-
ли, щоб викликати дощ?] У нас ховали ляльку, як дощу 
ни було. Ми колис ходили в поле, та ни було дощу дов-
го, та зробили гріб, зробили ляльку, поклали, та коло 
Довбушової кирниці. Та там ми ходили, відте, від До-
вбушової кирниці на Редимарський гота ́рь [межу між 
полями], бо то траба на готарь йсти ховати ляльку. 
Та так співали. Там в нас Маня Биховска покійна так 
знала поповскі читати [молитви], була піп. Та рушник 
дали її. Та й несли ляльку, та й люди йшли, ставали, 
хрестилиси. Великий зробили такій-во [гріб]. Ляльку 
таку здорову зробили з платків. Зробили голову і на-
йшли якус ляльку стару та поклали тоту пластмасову, 
а туда зробили руки з чогос. Та й зробили. [Це давно 
було?] Давно-давно це, е! Та й ми там шос робили: там 
в тій посадці наробили голубців, наробили того, кот-
летів, пряників напекли, набрали матерії – давали за 
поману. На рокії ́ давали [полотно], рушники – дорогу 
стелили. Нас багатенько було. Та робили похорон. Та 
й поклали якіс плакати – та й короги́ [корогви] були. 
Та на боку хустки. Всьо було. І йшли, машини їхали 
на Ґашпар, туда, та й наші, та ставали та хрестилиси, 
здоймали кучоми [знімали шапки]. [Це було десь в ти-
сяча дев’ятсот сімдесяті роки?] А я ни повню. Давно 
це було. [Ви ще молодою були?] Да жи шє в калхозі ми 
були. Та там, у тім саді старім, в уголкові там ми сіли 
та робили там празник [поминальний обід]. Та як уляв 
дощ, та насилу прийшли тою долиною додому! [Зразу-

таки дощ?] До вечера, до вечера. А воно, як уляв дощ, 
та туда, долиною. Вже лінія була цево, жилізна дорога 
була. Та йшли жилізною дорогою, та так бив вітер нас 
там, кидав з дороги. Лінійою йшли, бо ни могли йсти – 
таке болото було. Та хто був лиш у сітовій рокії [ситце-
вій сукні], та й як намочило, та так, як голі були, бо то 
попритулювалось. Прийшли додому – як миші мокрі. 
Али так ляв дощ аш до Гулян, відти, долиною. [Раніше 
люди вірили, що причиною багатьох хвороб були вро-
ки. Як захищалися від них?] [Т. Є.] Вмивали миски на 
ранок [на Різдво], і такі помиї лляли в фляшку, та дуже 
помагало від уроків дітьом. Вмивати діти від уроків, 
як малє́нькі діти, з тими помиями, шо мити миски від 
Святого вечера. І корова, як наврочут, поросята... Та 
й лляти тої води в фляшку, ни виливати ту воду, али 
лляти в фляшку. Та й налляти в фляшку, та й та вода 
помагала від уроків. Та й примовляли від уроків. При-
мовляли примі ́вку. Мама моя навчиласи від баби, баба 
Дзені ́ка примовляла. А мама навчила мене, тим дітьом 
як примовляти від переляку, від вроків. Та й мама на-
вчила мене: «Врокі наслані, врокі заспані, врокі з їди, 
врокі з води, врокі з холоду, врокі з голоду, чи ви ді-
вчачі, чи ви парубчачі, я  вас, врокі, буду візивати з 
пальців, з-під пальців, з п’яти, з-під п’яти, з кулінца, 
з-під кулінца, з серца, з-під серца, з зубий, з-під зубий, 
на сине море відсилати, де чорний кугут не запіває, де 
чорна дівка чорну кіску не заплітає, і  де чорний бу-
гай навріка ́є. Там тобі, переляче, водою переливати, 
каміннями перекидати, до хрещеної, породже ́нної 
Ґалі діла не мати». Це я тобі примовля [звертається до 
Ф. Г.], бо ти менча, бо мені не можна старшому. «Шоб 
Ґаля спала, спочивала, шоб лік-годинку мала, на себе 
тіло клала, від сьогоднішного дня до її віка. Ущезай! 
[тричі]». Та й васильком і ножом на плечох примов-
ляти. Це така примівка від переляку. Али я май поза-
бувала, дівчата. Помню співанки ́ якіс, таке-во, а це – 
май позабувала. Я  ни люблю це робити, шоб хтось 
йшов примовляти чи шо. Шо я знаю, я даже й не вірю. 
В мене була тьотя – дуже знала ворожити – Вола́рька. 
Та й я йшла до неї, та вона і примовляла, й ворожи-
ла, й дуже вгадувала. Та так сказала, жінки, шо в мене 
такий анґєл, шо мені ніякі фабу ́ли [порчі] не клеют-
са. Най хто мені шо робе, до мене це не клеїтса. «Тобі 
нічого ніхто не зроби, бо в тебе таке, шо тобі ніхто не 
годен зробити, шоб ти покориласа їму. Такий в тебе 
анґєл, такий!»,  – вона ворожила і оце сказала. І  так 
воно й було в мене. Слава Богу, я була здорова, заким 
не підорваласи коло роботи та зробила собі цево біду. 
Та й вотаке. [Ф. Г.] Колись був цей дядя Андрій – він 
коровам [від уроків] примовляв. Та й, а ди’, вмер, та й 
нема. Цеї Нушки Дірілюкової тато. Він до нас прихо-
див, примовляв корові. А ди’, нема дяді Андрія, то ни 
має ніхто примовити корові. [Т. Є.] А мене навчила та 
баба Маня, Черепаха її казали. Та примовляла корові, 
мене навчила примовляти: «Йди, Марсіянко, до Ійор-
данної кринички та напийся там водички. Манночку 
свою найди, дітя своє прокорми, хадзяїна нагодуй. 
Хто переміряє пьяддью небо, мори і земню, той мою 
Марсіянку (бо корова – Марсіянка це називаїтса по-
божєственну), той мою Марсіянку наврікне». А тако 
три рази це казати, та й ніхто корову не наврікає і ман-
ну [молоко] не бере. Це Маня мине, та Черепаха, баба, 
казали їх чос так, [навчила]. [Як ще, крім замовлянь, 
захищали худобу від відьом, уроків?] Як на Паску свя-
тили, та святили часник і сало. Та коровам мастили 
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межи рогами, тим салом з часником били та й намас-
лювали межи рогами. Казали, шоб манну не брали від 
корови. Та цево робили. Сало свячене, святили каж-
дий раз сало й часник. Та й натовчут та й прийдут, та 
й на Паску святили  – корову мастили межи рогами, 
там зверьха тако. [До яких дій вдавалися, щоб корова 
після того, як отелиться, благополучно очистилася?] 
А хрещу́н давали коровам. Пекли, первий раз це, як на 
Рідзво, пекли колачі жінки в печі та перший раз роби-
ли хрещун – чи [плетену з тіста] восьмьорочку тако, 
чи робили як голубика, та й лапки тако. Та й той хре-
щун давали, як корова телитси. Як уже отелилася, та й 
моче [той хрещун] у водичку, бо [корова] ни телитси 
тіки на Різдво, [він] сухий був. Та й давали кусочок 
того та казали, шо корова, місце тото, шо вона роде 
щє послє теляти, та [хрещун] чисте скоро. [Де зберіга-
ли цього хрещуна?] А клали тако коло вобраза. Клали 
коло вобраза на цьвашок, та й він там сидів. У каждій 
хаті тото в уголочєк клали в вобраз, та й коло вобраза 
на стіну цьвашок, та й там він мав дирочку, та й чіпля-
ли там. Та й в каждій хаті був хрещун. А нє, так, як, 
полочка була, та на тій полочці [хрещун зберігали]. Та 
й це обичай був такий – хрещун давали. А я та типер 
по разові і не маю, бо я ни пичу, та даю [корові] хлі-
ба сухого. Сухарі такі є, та намочу трошки та й даю 
корові. Кажу: «А шо, то хрещун, а це хліб святий. Та 
й най їст цей сухарик!». Як корова розтелитси, ну, та 
й червону кукурудзу та й налущити в фартушок та й 
дати, шоб вона [корова] з подолка шоб зіла. [До яких 
дій вдавалися люди, коли щось загубили?] Як шос по-
кладити Ви, та й забули, де поклали, та й не знаїти – 
та класти на поріг літру [чашку], догори привернену, 
та й зразу находити. Я ніж загубила, і так си журила, 
шо корова зіст, бо кинула в ясла, та корова пожм’я́ка, 
поломе його чи шо. Та й лиш так, та й нима ножа, та 
й нима ножа, та й нима ножа... Та й взяла та й покла-
ла літру в хаті там, шо до сіней йти. Пішла на другий 
день – а воно такі в корови під ногами [ніж лежить]. 
І найшла ніж.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ До Бога кажний раз баба ка-
зала, бабка моя і прабабушка, як була, та казала: «Біз 
Бога ни до порога». Такі були присказки, шо Бог най 
дає всім добре. Моя мама кажний раз казала мені: «Ти 
просиш Бога, та не проси собі, али кажи: «Дай, Боже, 
здоровля і щастя всьому мирови, мені і моїм дітьом». 
Шоб ти не просила собі лиш! І ніколи не клини ́, шо є 
тако: «А Бог би тебе побив!». А шо ти маєш казати Бо-
гові, шоб Бог єго бив?!». Кажи: «Бог їму судья», – най 
Бог суде його, як Він щитає нужним. Ни заставляй 
Бога, шо Бог би тебе побив. Шо це Бога заставляєш. 
А  ти кажи: «Бог тобі судья». Чо ти кажиш так? Ни 
траба, бо Бог най робе, добре шоб було і тобі, й мені. 
Ніколи, – каже, – ни клини когос». Як та в мене [за-
купівельниця зерна] вінесла шос дві тоні і чотириста 
пшениці з гаража, і  шість тисяч [лей] ни дала, при-
шла та вінесла в бус, та забрала, та мішки принесла, 
та й гроші не дала. [Ф. Г.] Це хто? [Т. Є.] З Сударки, 
їдна Марґаріта була. Це у п’ятім годови [2005 р.]. Взя-
ли купу грошей – шість тисяч у п’ятім годови. Та то 
гроши були ж! Воно і типер, ці шість тисяч – гроші. 
Али тогди-такі, щє були май гроші. Та й я все тако: «Та 
й Бог її судья! Бог її судья!», – хто спитає. Ни клину, 
кажу: «Бог най її суде! Я  не просю, най жиє!». Їдно-
го дня та й я сидю, а вона дзвоне мені, а я не пізнаю, 

хто, бо шо, я її дуже знаю. Кажу: «А Ви хто?». – «Я – 
Марґаріта з Сударки. Я хочу в Вас спросити?». Кажу: 
«Шо?». – «Я приснила, і в мене внук, год і половина, 
вмер. Та так мені жалко. А я приснила, шо це Ви мене 
прокляли. Ви не клинете мене, али кажите, шо Бог 
мені судья. Та не кажіт це слово!». А ди’, христюся, як 
я це брешу. Аже мені мороз тілом пішов. Кажу: «Мар-
ґаріта, та шо ти хочеш від мене?». Я їй тако сказала. – 
«Ой, який в мене траур  – в мене вмер хлопчик від 
сина, год і половина». Кажу: «Най з Богом спочиває! 
Я тобі нічого не винна! Ти мені винна, я тобі нічого не 
винна! Я тибе не клину!». – «Ну, не кажіт це слово, Бог 
мені шоб був судья, – вона мені це. – Я приснила, шо 
Ви клинете мене, шо Бог мені судья. Я продам порося-
та, бо свині мают пороситися, і принесу Вам гроші». – 
«Спасіба, Марґаріта, за інформацію, най Бог тобі до-
помагає». Минає Паска, минає літо – вона не приносе. 
А там питают мене: «А шо, тота тобі дала вже гроші?». 
Я кажу: «Бог її судья!». Коли пройшло зо скілка день, 
як я це сказала тій жінці, а воно знов – [дзвонить] ті-
ліфон. Я  підоймаю трубку, а  вона: «Ой, тьотя Женя, 
в мене всі поросята поздихали, я ни мала відки. Я ти-
пер паданицу збиру з яблук, у Калініск буду здавати, 
Вам дам гроші. Ой, тьотю Женю, не кленіт мене, шо 
Бог мені судья». Кажу: «Ну, я вже не буду тебе клясти». 
Та й я цего року подзвонила до неї. Та взяв син труб-
ку – казав, шо вона крєпко слаба. А він: «А Ви хто?». 
А я кажу: «Падруга з Єдинец її». І не сказала, хто, і не 
просила її. Най Бог її суде по своїм законам, як вона 
рішила мені. Такі мучені руки, і я зробила той соняш-
ник, занесла в гараж. Вона з усім, з мішками забрала. 
Мішки принесла, а шість тисяч і сто пєїсять лєй мені 
не дала. І цево ни від дві тищі п’ятого году. Та й вже 
шо від неї можна хтіти?! Та й я ни просю, лиш кажу: 
«Бог її судья». І всьо. Най Бог її суде по своїх законах. 
Я її не клену.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Чи  був колись у Вашій 
місцевості панський маєток?] [Т. Є.] Був тут дворєц, 
тут жив пан Тріньковский. Та й привіз відти собі всі з 
Польщі тоті слуги́. Та й вони тут і повіддавалиси, ді-
вчата. Моя ца бабушка, мого тата мама [була серед 
них]. [Ф. Г.] Це ця [панська будівля], шо в Русянах, шо 
правлєніє колхоза туто було. [Т. Є.] Да-да. Та то була 
там кухня, де то правлєнія. Там був двір, де та арка, 
прямо до церкви. Тако була дорога і прямо до церкви. 
І там такий був двоітажний [маєток], казали, шо мра-
морний. А він був зцементований, такий дворєц був 
двоітажний  – там пан жив. Та й завалили в [тисяча 
дев’ятсот] вісімнадцятім году тото ж. Бо як совєцка 
власть це була в [тисяча дев’ятсот] вісімнадцятім году, 
та й завалили гет. Та й пани повтікали в Польшу. Та й 
лишилиси тоті [господарські приміщення] і всьо. Та й 
вотаке. [Чи  розповідала Вам мама, бабуся, як вони 
жили до війни?] В [тисяча дев’ятсот] дваціть читвер-
том году та йшли люди в Америку, в  Бразілію. Моя 
мама йшла в Америку, та завернули її. Та й вони про-
дали поле, хату, коні. Шо мали  – усьо продали. Та й 
вже були коло границі, а там пропали документи, та й 
прийшли ні з чим. Вони хтіли пісти туда на жітєль-
ство. Бо йшли люди із села. Був цей Анрій Томчак, був 
Валєріка Косого тато, дід був цего Валєріка. Та верну-
лиси. Бо вони обманули. Та й є такі, шо не вернулиси. 
Ганьки тої Щурової мами сестра – та й тепер в Амери-
ці вона, її нема, є діти. Вони були тут, були. У гостях 
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щє були. Такі культурні люди, бо там май развіта та 
страна, як ми. Там тогди щє були, за руминскої власті 
в нас, та були комбайни, там трахторя, там всьо було. 
Та й вони хтіли, бо брат був дужи майстир мамин, та 
дуже він хтів туда, в Америку. Та й продали хату, коні. 
Мали таку добру хату, де Свєтіцца жила, там тота хата 
була. Та й продали. А мій дід [жив] там, де Любка Гри-
нишина. Та тота хата мого діда була (щє й типер є). Та 
прийшли. Та сиділи у Віті в [кімнатах] найминих, бо ж 
ни мали [де жити]. По шість дітей мали, і  там було 
шість дітей, і там, щє нежонаті. Та й вони вернулися 
відти та й жили, відплатювали хату та й мучилися, та 
й поля не мали. [Як  тут жилося до війни при руму-
нах?] Та й був румин у нас дваціть два годи. Та дороги 
не було цеї-во, шо туто є асфальт, бо це щє асвальт від 
совєцкої власти, і  міст, і  асвальт. А  то топилиси 
каруци́ – [калюжі] були по осі. Та тако, та потом зача-
ли робити [дорогу] з каміня. Та як зробили то з камі-
ня, шо такого перемісили, бо шо вони там того каміня 
[дрібного настелили], такі-во каміння. Та казала мама 
моя, шо пропаде ́ннє було – туда не було ніяк не їхати, 
тою центральною дорогою. Та їхали з Єдинец на 
Соро́ку (бо це там був наш уєзд). Бо так чос було, ни в 
Єдинцях чи в Окниці, али в Сороках було тото усьо 
[повітове управління]. Ну, та й жили. [Що змінилося в 
житті села з приходом Радянської влади?] Як прийшла 
совєцка власть, та й високовольтну [лінію електропе-
редач] поклала та й дороги поробила, та й заводи по-
робила. В  нас в Єдинцох було п’ять домів бита, був 
завод «ЗДС», були два комплекси, їден – свиноводчес-
кий (туто, коло Слободки, як їхати). Дуже багато на-
роду там робили. Свиний було тисячі там, свиний і 
коров. Вони віращували телиці для коров і бики для 
мняса. Вже так було всьо. І  раз  – і  розвалили, всьо 
прихватізірували (бо ни приватізірували, а прихваті-
зірували), і  ніхто не знає, де воно. Були бази: було 
нєфтєбаза, була й база, шо приймали скот, була й база, 
шо зирно приймали. [Розкажіть про Вашу роботу в 
колгоспі.] Колис ми робили за хліб, ми не робили за 
гроші. Платили нам хліба там по кілко тото на той 
трудодень. Бо трудодні були, ни гроші. Та й заробляли 
трудодні, а так давали чи по сімсот грам пшениці, чи 
по кілі, чи по півкілі, чи по триста грам, як був уро-
жай. Та й тото ми годували скот та й мали поросята, 
мали телята, мали вівці. [Чи були за радянського часу 
торгові зв’язки з Україною?] Я знаю, шо до нас приїха ́в 
за вином у калхоз їден чоловік з Вінниці, вінно-коняч-
ний там завод був. Та приходив Кирніцкий з жінкою – 
така була жінка файна, Ліда. Та принесли мені такий 
паліто ́нчик файний  – таке пальточко дємосізонне з 
поясочком. І  капелюшок суконний, і  принесли мені 
валяночки такі, як бурочки, али на корочках, сивень-
кі. Так, як валяночки, але вони не валяночки, так, як 
бурочки, підшиті кожою. Та я така була па́нячка, йшла 
до школи. Вони відти, там Україна була май развита, 
там шили так файно всьо, матерія була. Там чос євреї 
продавали. Туто в Атаках був, в  тім Моґильові[-
Подільському] були маґазіни, али вони відти, з Вінни-
ці приносили дуже. Та й воціво риби соленої там були, 
а  тут не робили, у  нас в Молдавії. А  там і копчена 
[риба] була, і всього, м’ясо, сало. [Ф. Г.] Ми всьо врем’я 
в Моґильов їхали. [Т. Є.] Україна була розвита. Украї-
на і типер має дешево всьо. Тади той Керніцкий, я так 
чекаю, лиш прийде, вже мені обновки якіс приноси-
ли – якіс халатики, якіс комбінізончики, калошики. Та 

ж тато купив, вони ж не дурно приносили. Він заказу-
вав. Та й я така є з капелюхом здо ́ймена [сфотографо-
вана] з бабушкою, така, у капелюшкови. [Як зараз жи-
вуть люди у селі?] Шо, ми жиєм – віживаєм, віживаєм. 
Це не можна сказати, шо це жизнь. Ми не жиєм так, як 
жиют. Та й вотак. Діти не роблят, пішли десь світом і 
ходят. А  то сидит, усе пусте, попродали. Комбайни, 
трахторя мали. Тепер зовсім май лєгко, але дуже до-
рого, і дужи ни щитают труд цей. Ану, тако пощитай – 
можна прожити пєнсіонєрови за тищу триста лєй, 
у місяць получити?! Шо можна купити за це?! Тепер 
вже хоть пілюлі май дешево ці лишили, а другі – та до-
рогі. Бо це ці [бюджетні ліки], а такі ті – та вже дорогі. 
Та й дрова дорогі, та й їда дорога – та й всьо дороге. Та 
як жити?! Колись жили люди, хати робили. Ану, тепер 
попробуй такий чоловік, шо сидит тут, в Молдові, ні-
куди ни йде, най построє шос. Він нічого не годен, по-
тому шо нима за шо. Діти полишали, діти ходят попід 
пліт бізпризорні, пішли [на заробітки] в Польшу, піш-
ли в Італію. Котрі сєм’ї такі, май з головою, та пішов 
чоловік та жінка, там роблят, діти лишили у надьож-
них руках, а нє – взяли й діти туда. А це полишали, 
коло мене туто є ці два хлопці Ґуцули. Лишили їдного 
в сім год бабушці, а бабушка стара така, як я. Вони вже 
мают по триціть год, ніґде не роблят. Мама – і тепер її 
нема, з татом розвелась. Тато взяв якусь другу жінку. 
Вони [діти] вже нікому не нужні. А вони неопріділе ́нні, 
нічого не мают. Купили їм по хаті – ті хати валятса, бо 
хатам треба тоже уходу. І от жийте, жийте, пожалуста, 
і робіт, і процвітайте Молдову... Хто буде процвітати 
Молдову? Та й, а ди’, вот таке. Та й шо робити? Ми не 
годні нічо це зробити. І грузіни в нас є, і арм’яни є в 
нас у Молдавії, і  романи, і  євреї, і  ґаґаузи, і  турки, 
і нємці, і поляки – всьо в нас є. Ми всі родилися вже 
тут. Ми всі родилися тут, бо тих уже нема, наших тих 
людей, шо були тут, а вони змішали. І в Грузії так, і в 
Україні так, і скрізь так. Та й типер народ, той хоче Ра-
сії, а той хоче Америки, а той хоче Європи. Мой, люди, 
а нам дали суверєнну рєспубліку – ви будьте сувєрєн-
ні і рішайте, шоб народ цей жив тут і сидів тут, і шоб 
робив, і шоб процвітала. Бо молдавани наші – такі ра-
батящі люди  – пішли всі туда [в  Росію], поробили 
фєрми, понабирали поля, поробили сади (там роде і 
виноград). Ни в Москві, али у Ростові, в Калінінґра-
ді  – їх скрізь є, молдованів. І  вони зробили, шо там 
усьо є, даже зробили, шо робе масло таке, як у Калініс-
кі в нас. В нас там пішла жінка і робе масло. Бо тут 
сократили, а вона пішла і зробила там той завод. І на-
брала з Молдавії людей і там робе. І так наш є чоловік 
русянський, шо взяв дуже багато ґіктарів поля, і він 
там старший, і  набрав людей. А  іден корови розвів, 
а ди’, Андрюшка був. На три неділі був там, де є люди 
від нас, шо робля на фєрмі. Коровники, і всьо обору-
дуване. Наші люди крєпко май роботящі. Щє колись в 
нас був Бурдейний (прєдсідатіль), і  жінка його була 
русянська, та вона була там у Кішіньові по росторанах 
старша, як казати, ну, вона тото всьо доставляла, по 
росторанах була старша. Та вона як прийшла сюда, 
в Русяни, а в мене є родствєннік, та й я пішла. А вона 
тоже родствєннік з тими моїми, та й казала: «Май ра-
батящих людей, як ґуляни і Русяни, та нема в районі!». 
Це крєпко рабатящі тут люди. [Ті,] шо лишилися, взя-
ли поля, а шо з того поля – яблука всі не приймаєм, 
і Расія не приймає, збили [ціну], по лєєві дали, слив-
ки – по лєй вісідесять. З чим чоловік би жив? Платит 
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двєсті лєй робочому на день, шо собирає ту продук-
цію. А ше до того він той сад культівірував, він його 
чистив, а  кропив (яди страшно дорогі), і  типер він 
збирає. Двєсті лєй на день чоловікові платит. А здає ту 
продукцію по лєйові, по лєйові на соті. Шо він має, шо 
виходе? А збирає, бо тому шо там гніль, там зараза ли-
шаєця, воно ж зогниє, і  їму пропадає сад. Може, ду-
має, надієтси на шос друге. А той ни йде збирати, як 
ни дає два ста лєй, бо Європа платит. Та й пійшли, 
в  нас типер десіть чоловік та пішли в Польшу, п’ять 
сімей пішли, люди вже пішли, а жінки мают йти. Це я 
тим, шо пішли за границу, сочінила:

І вот, развалілі Савєцкий саюз,
Давно вже одкрилі окно нам в Європу.
Уєхала туда в основном молодьож,
Туда, за рубєж на работу.
Осталіся в сьолах одні старіки,
І бродят по сєлу бізпрізорниє внукі.
Родітєлі тяжкую службу нєсут,
Старіші за внуков в отвєтє.
І вот уже осєнь в Молдову прішла,
Уже проґрімєлі послєдніє ґрози.
На молдавскіх полях собралі віноґрад,
Пустуют на ніх віноґрадниє лози.
Открой мнє, Молдова, простори свої,
Завєтниє чащі открой ненароком,
І так же, как в дєцтві, мєня напої
Своїм виноградним свіжим соком.
Я помню простори родного сєла,
І вєрби, котори над Чугром всьо гнутса.
Сюда ми, в Молдову, в родноє сєло
Должни нєпрімєнно однажди вєрнутса.

Та ж я стіхи сочиняю. Мені дали діплом, маю медаль 
«Народний поет села». І дали діплом, шо я всіх людей 
в селі знаю. І робила сорок год у полі. Лиш сім класів 
маю. Це я «народний творчєскій поет, поетеса». І нігде 
не записую, всьо в [пам’яті]. Всьо тримаю в голові.

Записала К. Кожухар 28 вересня 2018 р.  
у с. Голяни Єдинецького р-ну, Республіка Молдова,  

від Бурденюк Марії Василівни, 1936 р. н., [Б. М.] 
та Дарійчук Ольги Миколаївни, 1947 р. н. [Д. О.] 

Розшифрувала К. Кожухар

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Д.  О.]  Маїте зимну 
ретьку? [Б. М.] Ни маю. Усьо бурак. [Д. О.] Я тоже маю 
чирвоний бурак. А ви коли сіяли цей чирвоний бурак? 
[Б. М.] Е-е, я сіяла весною, та ни зійшов. Та після до-
щів [сіяла]. [Д. О.] А я сіяла, тьотю Маню, в полови-
ні іюня. Та як пішли такі крепкі дощі, та маю моркву. 
Ни прорідила моркву, бо Нюся Кольова каже: «Я ни 
рідю, та май добре, бо вона ни пукає» [потім не тріс-
кається]. [Б. М.] А в мене морква – два пакети поклала 
[посіяла], ничьо ни зійшло. Два рядочьки я посіяла, 
та Ґа ́шьчина мині дала, і  я поклала, та той рядочік 
зійшов. [Д. О.] А воцево [півники-квіти маю] – такє 
в мене файне, леш ни такє вісоке, бо я пізно у Вас 
брала. Я  вливала [поливала] ціле літо, бо посадила 
пирит порогом. [Б. М.] Я буду микати. Самі, самі зі-
йшли. Отут був «король», і навіяло вітки мині стіко. 
Такі-во здорові [квіти], я кажу «король». [Як назива-
ються ці квіти?] «Питушки́» ми кажимо. Тут, а ди’, ни 
вбив ше морос. [Д. О.] Бо тут за́тих [затишок] від хати. 
[Яку худобу колись тримали Ваші батьки?] [Б. М.] Ми 

жили туто в долині. Де Николай Трофімович жив  – 
тут наша хата. Тут я родилася, в цій хаті. А в нас так 
у цій хаті [господарство] ни йшло. Вже курова, при-
гнали  – здохла. Вже вівці такі файні  – вже здохло. 
Уже заміняли в сти ́гні [місці для літнього утримання 
овець на] свині. Тато в армію [пішов], в кончєнтра́ря 
[військові збори в армії королівської Румунії]. Ву ́йко 
[дядько] Ваня Нігратів каже: «Фіро ́ньо, продай ці сви-
ні». Да́ли [свині] до Парфу́ши. Там, де млин, там була 
хата, жив Парфуша – нас всіх христив. В него [в оборі 
було] зо штирнацить поросят, щє бире цих чєтвиро 
наполови́ні годувати – нам і субі. [Д. О.] То вам лиш 
двоє? [Б. М.] Лиш двоє. Ти й мама плачє, те й плачє, бо 
ни йде [худоба на обійсті]. [Як виготовлялися килими, 
налавники, подушки, що у Вас у хаті?] [Д. О.] Це – ка-
дрєл у п’ять нит [вказує на вовняний килим з геоме-
тричним орнаментом]. Це де Ви таку [прямокутну] 
зробили по ́душку? [Б.  М.]  Це я шила. [Д.  О.]  А  Ви 
знаїте, як на цій подушці спати? Тако кладе ́цце голо-
ва, а ці рішки ідут до ух. І так тепло! Бо в мене тоже в 
спальні такі. [Б. М.] Я тоже сплю на маленькій такій, 
як цево. А  типер дала Люські [подушку за поману]. 
Мої мамі було в середу тринацить год, як умерла на 
Чєсного Хреста. [Д. О.] А Ви знаїте, шо со́дня [28 ве-
ресня] – День Вєри, Надєжди, Любві і їх матері Соні. 
Нада шос за Соню дати за поману. [Б. М.] А я нидав-
но дала. [Д. О.] То Ви дали за маму, а типер треба за 
Соню. [Як  називається цей простелений налавник?] 
А це налавник «куочьки». [Ви самі ткали?] [Б. М.] Нє. 
Наймали. Це вовняний. А я ше маю їден в дівані та-
кий. Це міні дали [за поману] за Волю. А ди’, а він ше 
й туто довгий. [Д. О.] Я тоже маю. Моя мама ткала і 
мама Ганя ткала. Я тоже маю в со ́фці такі налавники. 
Я налавник такій-о, май зносений, поклала піт ноги. 
Та йду, та кажу: «Вот ни бачє моя мама. [Вона б сказа-
ла:] «А тибе буліли руки? А ти знаїш, як цей налавник 
прявса? Як цей налавник ткавса?». Дуже шкода, ти й 
я поздоймала всьо. Типер в мене лиш пала ́си й коври 
на зимні ́ [на підлозі]. Бо ми сидимо́ [живемо] в хаті. 
[Як  цей налавник називається?] [Б.  М.]  «У  ві ́льцу». 
Вовняний, ни на катушці. [Д.  О.]  Мине моя мама 
вчила: «Воля, на їден бік лиш носи́ [застеляй кили-
ми]. А  другий  – шоб був новий». В  мене тоже так. 
[Б. М.] А це – «умбра» [вовняний килим-ско ́рца, три 
на чотири метри, на всю стіну – від стелі до підлоги]. 
Одяг. [Маєте ще той давній кожух?] А  я цей кожух 
маю спрятати дес. Це кожух давний. Це ше с Тюмені 
цей кожух. А  ди’, тако я зимою вбираю, як студино́ 
[холодно], ти й йду до церкви. Я ни знаю, шо сором? 
Я  маю зарис дубльонку купувати? [Д.  О.]  Як в мене 
є дубльонка, то шо, я  її хочу? [Б.  М.]  Та отакє. Були 
хазії колис. [Як  зараз перете одяг?] [Д.  О.]  А  я пиру 
лиш водою цею дощьовою. Я вчьора тоже так назби-
раласа во́дів [після дощу]. Попіткладала і каструлі на 
сорок кіл, і ванну. У мене є де [води з ринви зібрати]: і 
коло хати, і коло сарая́ [житлової споруди на одну-дві 
кімнати для постійного проживання]. Архітектура. 
А  ди’, в  тьоті Мані щє с  сволока ́ми хата. [Б.  М.]  Да, 
всьо. А я туто, та на пічь були лампачі ́, камі́ня – всьо 
тут було. І  вже гладити [мастити стелю треба]. Газу 
ни було. Варила борщ, їсти там в мами Волі на пічьці. 
І мама пішла, Ваня пішов, усі пішли [померли]. Лиш я 
ома [сама]. Я то всьо пирикладаю, кладу козел. Тьотя 
Маня каже: «Дівчино-дівчино, шє ни бачила, шоб так 
мушіласа, як ти». Бачіте, така рімна стеля була, воно 
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так рімно. [Д. О.] Моя мама ни йну стелю вимастила. 
Це щє моя мама мастила [стелю і стіни в залі]. Поди-
віцца – нігде ло ́пного нима. [Б. М.] А чьо нима – тато 
зробив дощічьку таку. Прийду с  поля, і  вотак, і  во-
так – затирала вугли й затирала. То ни лопло. Па ́зила 
[пильнувала]. [Д.  О.]  Того, шо [попередньо] затерте 
було. А в мене потріскало. А мама Ганя [бабуся] каза-
ла мині, уприкала мине: «Твоя мама вимастила Марусі 
хати, та ніґде нима пу́клиного [потрісканого]». Та лиш 
прийде до мене до хати [і сварить]: «А  ди’, як попу-
кало». [Б.  М.]  Ну, моя мама, шо, могла мастити? Ми 
наймали. А  до біло́вання [стін і стелі] мама гладила 
[натирала стіни] с дру ́гою глиною. С першою ми з ма-
мою задра́пали [заштукатурили], а другу глину [бра-
ли, щоб гладити стіни]. В  ту [другу глину] й ба́лиґа 
[кізяку] клали, і то Маня мастила. [Д. О.] Моя мама. 
[Б. М.] А до біло ́вання [стін йшла] та Ганя Марійчи-
на. Ганя мні мастила. Ваша мама [білувала] стелю. 
Ну, наймала всьо. [Д. О.] Ну, то ни могла всьо [одна 
жінка] повимастювати. [У якому році будували хату?] 
[Б. М.] В [тисяча дев’ятсот] шиїсятім. [Д. О.] В [тися-
ча дев’ятсот] шиїсятім годови зробили хату. В [тисяча 
дев’ятсот] шиїсят первім, а  ди’, вікна поробили, две-
рі. Тяшко було. Цеминту на хату с Флоре ́шт [невели-
ке містечко неподалік] привезли ми. Петя був, Ванін 
брат, зоотєхнік, і вітти привіс. Було вкрите таксі – ма-
шина така, лиш халабуда. Та привіс тона й половина 
цеминту. Та я хтіла йсти дорогою й кричяти: «Вой, 
маю вже цеминт!». Бо є с  чього зробити чєрипи́цу. 
Таку добру чєрипицу робили на хазяйстві в колхозі.

СІМ’Я [Б.  М. показує світлину із сином]. [Д.  О.]  А-а-а, 
Колька піонєр. Царство Нибесне. Дуже май розумна 
була дитина. А  воспітанний, а  честий, а  послушний. 
[Б. М.] А тут, а ди’, під йолошькою в спортівнім [кос-
тюмі син сфотографований], бо фіскультура була. 
Машина вбила. Я одінока. Нікого нима. Мав двацить 
сім год. А  це, ди’, с  армії мині дав, с  армії откритку. 
[Д. О. читає текст листівки:] «Дороґіє мамко й татко! 
Поздравляю вас с  Новим вісімдисят третим годом! 
Жилаю вам крєпкого здоровля, щастя, успєхов в ра-
ботє. Ваш син Коля. Амурская область, станція По-
здєєвка». [Б. М.] Аж на Дальній Восток [сина в армію 
забрали], аш Нахотка. [Розкажіть про сімейне життя 
з Вашим чоловіком.] Такій в мене був чуловік! Жила 
п’ядисят год, ни хватило год [до золотого весілля з 
ним]. П’ятого ноября ми писалис. Рас мине ни ударив, 
рас мине ни поругав: «А ти чьо це купила? Тубі нашо 
це?». Ніколи мине ни сварив, ни спитав. Ну, правда, 
я їго ни вобідила, я їго ни опозорила. Йшли на хрис-
тини вобоє, вобоє й прийшли твирезі. І я їго там ни 
лишила, а сама побігала там с кимос. Коло него, с ним. 
[Д. О.] Любов була вилика! [Б. М.] Була. А то як тирпі-
ти їдно другому?! Я б їго вобідила, сказала: «Ти такий, 
шо...»?! Ні рас ни сказала, кроме «Ваня». Так дружно 
жили. [Д. О.] А Ваша мама, шо ни так жила? [Б. М.] Так 
мама с татом всю жизнь. [Д. О.] Та мали в кого навчи-
тис! [Б. М.] Я благодарю Бога Сьватого за то, шо Бог 
дав міні таку судьбу. Ни бита, ни сварина. Їсти ни піш-
ла до мами, ти й пла́чю, шо ни маю шо зготовити їсти. 
Ти й мій чулувік і ни пив, і ни курив. І в колхозі [все 
життя працював]. Маю два [його] ордєна. [Д. О.] Тру-
дового Красного Знамєні... [Б. М.] А миґдалі́в [меда-
лей] – від водин до десіть. І побідітєль кукурузи. І по-
бідітєль соцсорівнованія. Перший раз получив трах-

торя. Визвали та дали [орден] «Отлічьний трахторіст 
Молдавії». Той трахторьок і типер там є. І книжичька і 
той [орден є] дес у шка ́фі. А вітак то дали «Отлічьний 
трахторіст Молдавії», а  вітак лєнту «Отлічьний кол-
хозник». У мене в тій коробці всьо. [Скільки землі має 
Ваша сім’я?] Я маю дві квоті й половина. [Д. О.] А я 
маю штири. Маю дві від родітілів і дві від [брата] Ва-
лєри. Валєра ніколи ни приїхає ні за чим. [Б. М.] А як 
продати? [Д.  О.]  То Валєрій [власник тої землі]. 
[Б. М.] От бачь. [Земля передається у спадок тільки ді-
тям чи й зятеві, невістці?] [Д. О.] Та ж мама Ганя ни 
дала [землі зятеві] Тольови. Толя ни її син, лиш Роза 
ї дочька. [Б. М.] А моя мама – та дала [моєму чолові-
кові квоту]. Тако було. Тато на пічі лижит слабий. А я 
кажу: «Дамо Ваньови поле». А тато каже міні с печі: 
«Манцьо, ни роздавай, бо тубі буде треба». Треба було 
Ваньови дати поле, уже як умре тато чи мама, послє 
смерти. ...Добре, шо в мене такій чоловік був, шо ни 
запріщяв [мою маму провідувати]. Пічю хліб, палани-
ці, булки і нису мамі. Мала дів’яносто три года. А ди’, 
вона на карточці с паспорта. А як всьо вона робила! 
Уважала дітей. Усі діти повибавила. [Д.  О.]  Та квоти 
тата й мами кому дали? [Б. М.] Та квоту дала я Ваньо-
ви. А я маму опходю. Тако прийшла Волька, Нюся, ка-
жут: «Шо? Як мама?». «Я ни годна опходити», – Воль-
ка каже. І Нюся тоже: «Я ни годна». [Д. О.] Бо це ни-
вістки. [Б. М.] І я опходила маму. І опходила, і купала 
сама. Дуже тяшко. [Д. О.] Я тоже маму опходила год. 
[Б. М.] Тако туто кроватька, там білія. Я тако поклала 
і  скупала, помила, всьо. Уже треба покласти на кро-
ватьку. Там кроватька, вікно. Поклала підодіяльник, 
ти й покладу там, закутаю. А я підоймити ни годна. 
А я мучюса. Насилу я підоймила. Поклала там, заку-
тала її. Ти й уже тако. А  вона ни каже, шо даю тубі 
хату. А я кажу: «Мамо, шо, Ваня ни возьме хату?». – 
«Манцьо, а він шо ни бачє, шо єго жінка опходе? Як 
він може від тебе взяти, як ти опходиш?», – тако лиш 
[мама говорила]. Я й ховала, я й празник [поминки за 
нею робила]. Ніхто, це я ни судю, ніхто і одну бутил-
ку води ни приніс. [Д. О.] Ну, ти й хату кому лишили 
мама? [Б. М.] Міні. [Д. О.] А квоту? [Б. М.] Міні все.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Д. О.] Робили до посліднього [вагітні жін-
ки]. Моя мама цілий день лупила кукурудзи, склецком 
носила по драбині на під, росчинила хліб. І  вродила 
мине. І мій тато, як у мами начялоса це всьо, мій тато 
побіг за бабою Фуртунячькою. Прийшла баба. Тато 
лишив маму с бабою, а сам пішов до баби Кіци: «Кіца, 
іди пикти хліб, бо мама Вольку вродила». А названа я 
в чєсть первої жінки татової. Пудумайте, яка моя мама 
була умна, вона нічього ни сказала. Він каже: «Як буде 
дівчінка, та я хочю, шоб вона була Волька». Перва жін-
ка  – Воля  – вмерла. Тато був на фронті, а  вона була 
дома. Була слабенька. Він слабу її взяв. А як мій тато 
прийшов с фронта, а вони робля шість неділь [поми-
нальний обід] за Волю. Стіни голі, лавки голі, всьо 
голе – баба всьо забрала, бо Коля пропав на фронті. 
А тато як зайшов, а люди так і встали всі. Ни споді-
вавса ніхто, шо вирнувса с  фронта живий, ни раня-
ний, ни калічиний. Нє, раняний був, такє ранєніє ни-
вилике. [Бабку-повитуху кликали аш тоді, коли в жін-
ки починалися перейми?] [Б.  М.]  Та баба так бігла 
ношшьою [вночі]... [Батьки дитини] дали муки, хлі-
ба – такє-во давали бабці. Тут ше ни коньчила [дитя 
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брати], а вже друге приймати. Мамі треба було роди-
ти. У мої мами хлопиц [син] був Колька. А вони якус 
бабку Сєньку найшли. [Д.  О.]  Да-да, Сєнька була. 
[Б. М.] Та це так. [Д. О.] А Сєнька – це ни Верки Сяні-
ної прабабушка? [Б. М.] Я ни знаю. Бо тако: їдна [по-
витуха Сєнька] там була, і їдна тут. [Було дві повитухи 
в селі?] [Б. М.] Та було. [Чи приходили родичі, сусіди у 
дім жінки на родини?] [Б. М.] А родини шо? Як у бол-
ниці, та й прийшла. А робота. Хто дома був? Ніґде ні-
кого – всі на роботах: колхос, норми. [Д. О.] Ніхто ни 
прийшов поздравити Вас? [Б. М.] Ну, та як... Прийшла 
Машуня Ву ́стьова, принесла там пряничьків. 
[Д.  О.]  А  білше нічього? А  мині приносили. Женя 
(Колі Рехтового, Сірошки Буга), медсистра патронаж-
на дєцка прийшла, як зарис помню, принесла білі по-
взунки, білу кофточьку і білий чєпчик. Сказала міні: 
«Я Вас поздравляю. Я Ваша буду патронажна мєдси-
стра дєцка. А в це Ви вбирете Гальку, як будете при-
ходити на взвєшиваніє». І ігрушку якус вона подари-
ла. А потом, я якрас родила перид Зиленими сьвата-
ми, я  родила восьмого іюня, а  восімнацатого іюня 
були Зилені свата, прийшов Сірожа Фуртуняк с Лю-
бою. Це фіни ́ [похресники] мої свікрові. Тоже прине-
сли подарки, пиленку принесли. І на цім всьо. [Вас з 
чоловіком часто обирали хрещеними батьками?] 
[Б.  М.]  Христили шістдисят дітей. В  Жори два [по-
хресники], у  Бинилька два, у  Ліди с  Санькою два, 
у  Люби Яньчикової два, у  Мані Костакєлової їден, 
у  Матроса два, у  Вало ́йніка два. Свєти три [дитини] 
христили: два я, їден – [син] Колька. Христили Маші 
Попової Нюсю. І Іґорь, той, шо жив с нею, [теж наш 
похресник]. Два христини разом. І  ми христили. 
[Д. О.] А подивіцца, вони [потім] пожинилис. А шо, 
в одній воді купані? [Б. М.] Канєшно. [Д. О.] В одній 
воді купані, убоє пожинилис. [Як відбувалися хрести-
ни?] [Б. М.] Кликала бабка, ходила. Була бабка Форту-
нячька колис. [Д. О.] Та, шо роди приймала. Баба-по-
витуха. [Б. М.] Та й ходе бабка, та й кличє на христи-
ни. Кладе фляшку горівки, там шо закусити, шо було. 
Ни дуже паланичьки пикли туді, як могли. Вже в [ти-
сяча дев’ятсот] шиїсятих годах та тяшко так було. Як 
типер, вже май суда, та в болниці родили. [Д. О.] А Ви 
де родили Кольку? [Б. М.] В болниці вже. Та й йшла 
мама просити моя [на хрестини]. Чи, може, яка тьотя, 
як мама молода... Та йшли [на хрестини гості], с дому 
взяли, шо могли, там випити шос. А там тота хазяйка 
дає муки трошки, там ше шос дає бабці  – «бабці на 
капці». Гроші дає там, муки трошки, а  там хліб... 
[Д. О.] С порожньою рукою нихто ни йде. [Б. М.] Ка-
зали, шо «бабці на капці». І так, як христят, тоже роби-
ли такий довгій колачь. І як вже дали колачі [усім ку-
мам], і  вже бабка с  тим колачьом [залишається]. 
[Д. О.] На «пу ́пицу». [Для бабки калач називався «пу-
пица»?] [Б. М.] Колачь такій для бабки. На «пупицу» – 
в нас так казали. Та й дают той колачь [бабці]. Та й той 
[кум] дає гроші, той дає капійки – так пхают в той ко-
лачь, шоб бабка шукала там тих капійок. Та сміюци, та 
так сміюци куми. Ну, те й так дали колачі. Знов хозяїн 
чястує людей. Те й співают, те й то, ти й росходяца. 
[Які  страви готували на хрестини?] Колис так було: 
холодец варя с вутки, с пєтуха, куріци нихто ни варив. 
Весільна обрядовість. [Як  Вас сватали?] А  сватали 
тако. Я ни фалю́са, я кажу правду. Там карточьки [фо-
тографії], Ви побачите, яка я була нівєста. До мене хо-
дили всі мої ровесники. Такі  – с  [тисяча дев’ятсот] 

триццить шистого, [тисяча дев’ятсот тридцять] сідь-
мого усі цово хлопці. А парубки були – Колька Дикого 
був, Вікторь був, Федя Ко́та, Ваня мій, Ваня Воли́нин, 
Мішка й Вась Сименов, та щє багато. Але ми підем 
с [подругою] Маньою в клуб, бо щє хочим в клуб. А на 
вічірінку щє маїм йсти, а ці парубки нас ни пускают. 
Там Вітя Патрикєїв, Толя нас бире: «Пустіт їх, най 
йдут. Лишіт їх, най йдут». Уже нас пускают, ти й я 
с ними [йду]. А ті старі до нас ни дуже ходили паруб-
ки, бо ми молоді дівчята були. У двацить год я відда-
ласи. Я була на вісілі. Я ни була друшка. Мине ни кли-
кали на вісіля, а  Ваня [майбутній чоловік запроше-
ний] був. Васька Капакі́в жинивса, Ганьку брав. Уже 
прийшли з молодою вітти. Але я ни була [там], де мо-
лода, то далеко. Уже в Капака так бирут мине гуляти 
парубки ці старі. Був Пєтя Балан, парубок с Русян. Так 
бирут гуляти. І  Ваня взяв раз. Те й вже вечір, вісіля 
росходицси. Йдем с мамою, гуворю: «Мамо, я хлопца 
[вподобала]... Я їго бачила, с Ваньою говорила. Він так 
вогорив до мене. Міні наравица  – такий спокойний. 
Нима й водного рушника [щоб сватів перев’язати]...». 
А мама каже: «Ти на це ни дивиси. Всьо се зробе. Лиш, 
як хошь віддаватиси, дивис, як хошь». Сразу мама так 
тішицца, шо Ваня мине бире: має тата і майстер. А він 
такий бідний, сара ́ку [бідолаха], і  так робе. Ше при-
цепчиком робив там, де типер бар, на горі. Та 
с Ню́ньом робе прицепчиком. Ше й ни трахторіст, бо 
прийшов лиш с школи. Те й так. Ввечиром вони [сва-
ти] приходя с фляшкою, с горівкою. Я кажу: «Я буду 
віддаватиси. Я тікати нікуда ни буду, але пока ни даю 
слова. В  мене нима ні рушників...». [Д.  О.]  Знаки́. 
[Б.  М.]  Ваня тако сказав, уже й засватав: «Маньо, 
я знаки ни биру. Я тата ни маю, я гурівку варю, я то 
роблю, то. Я тибе пазити [стерегти] ни буду. І спати у 
тебе ни буду аш...». Бо я боюс, сором мні. «Ни бійса, 
я  у тебе спати ни буду, аш після вісіля будем спати. 
В мене тата нима – тата вбили. Я гурівку варю, я ходю 
на роботу. Я ни роспе ́щєний, мині треба робити». Ти й 
тако й було [сватання]. А Сірошка (він староста був) 
каже мині того вечира: «Манько, мині рушників ни 
тре’, я  возьму з дому рушник». [Що таке «знаки»?] 
Шоб я дала [на сватанні подарунок], шо він схочє. 
А ди’, жиніх: «Я биру ковьор, я биру оцу скатирку, шо 
май добре, одєжду». [Д.  О.]  Це залог того, шо вона 
буде чикати. [Б. М.] Я нікуди ни втічю від него. Я їго 
буду нівєста. І я то даю залог – знаки. І в случяй, шо я 
втікла до другого, то всьо так і [в парубка] лишаїцси. 
Вітак уже Ваня начяв ходити до мене. І п’ятого ноября 
писалиси, двацить пєрвого ноября я родиласи, і два-
цить п’ятого ноября свадьба була. І дуже мині мій но-
ябр милий і добрий – усьо мала. [Хто і як Вас убирав 
на весілля?] Побачіте, карточька є. Ни було [матерії] 
на платя білого ніґде. А Ваня, мій чуловік, мав в Бєль-
цах двуюру́дного брата. Тьотя там жила, татова си-
стра. Їхав маленькій автобус такий, як моршрутка ти-
пер. Ми пуїхали туда. Ходим по магазіні. Їму шапку 
сиву купили. Він тоже субі купив, шо тре’ їму. І мині 
на пла́тіє [матерію вибираємо], ходим. Ніґде нима. 
Є пуплі ́н, а пуплін твердий – таке, як накрохмалене. 
І кри ́мове [полотно в асортименті]. Ни хочю я. Є сєре, 
сєрий такий крєпжоржет. Білий цвіток тако, а кругом 
сєрі цвітки – так, як на воді [лілія] плаває. Такє файне. 
Купили ми того [матеріалу] мні на ро́тію [сукню]. 
Шшили гет довгу. Маша Рибакова (була в нас німа, ни 
вогорила) шшила мині: так туто шля́рошьки, клиня. 
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І ті клиня тако погладили докупи. І як тако [рухаєш-
ся], а вони тако росходяцси. Вінок – такий барі ́з до-
вгий-довгий, як фата. Тут бабушка була і робила ві-
ночєк такий. Купили той віночєк. Та робила с  того 
баріза, складала і тут робила фарбара́йку таку. І воно, 
цей вінок туто, а  то вищє, і  тако туто зав’язували, 
а  йшов ззаду той баріз. [Що таке «фарбарайка»?] 
[Д. О.] Зарис я скажу. Вобо ́рочька. А ди’, тако склада-
ли, отако. Воце називалоси «фарбара́й». Воно тако 
росходилоси, та так файно було. [Б. М.] Жиніх купив 
мині, це він купив [матерію] на платіє, ни я. [Д. О.] А Ви 
їму шо? [Б. М.] А я їму нічьо. Типер, а ди’, купуют їму, 
вбирают. А  тоди  – ничьо. Молодий должен молодій 
купити. Купив комбінашку таку файну голубо́ву. Те й 
в полі, там жінки [говорили]: «Так усьо, даже сорочь-
ку купив». Баби те й ни знали, шо то комбінашка. [Під 
фату плели вінок із барвінку?] Ничьо, ничьо. В мене 
коси такі були файні, та й я заплітала тако, ни на тут 
робила, а отут. Те й три ті́сточьки [кіски] робили: отут 
їдну, а тут дві. Ца йшла суда і тако, а ца йшла рімно. 
І ці дві косичьки туто складала тако: цу віцси, а цу – 
віцси. І  тако складала. І  два бантіки такі вишньові. 
А вони ни витко, але заплечєна. [Д. О.] А котра [на-
речена] ни мала тата, то коси були роспущєні. 
[Б. М.] Котра тата ни мала, та в’язали чьорну бинду, 
й коса ззаду. [Д. О.] Даже ни заплітали. [Б. М.] Да, зза-
ду коса сиділа. У мене ж файні коси такі були, грубі 
такі дві косі. [Дівчата напередодні весілля збиралися 
на дівич-вечір?] Нє-нє, цего ни було. [Д. О.] А вели до 
другої хати Вас убирати? [Б.  М.]  Да, до Верки 
Петирере́хти. [Молоду вбирають не в батьківській 
хаті?] [Д. О.] Нє-нє. [Б. М.] А як приходе жиніх, на по-
розі вітчиняют геть двері. Пічут колачь такій, вбира-
ют файно – конфет, усьо... [Д. О.] Васильок. [Б. М.] Цві-
точьки, лєнта чірвона, шо вона чесна. Даже й краску 
робили. [Д. О.] Хто ни мав бинди, то краска. [Краска – 
це червона нитка?] [Б. М.] Да-да. Пря ́джєна, а ди’, оце-
во, отака чирвона [нитка]. Ну, я знаю, шо я чєсна від-
даласи. [Д. О.] І я тоже. [Б. М.] Чесна-чесна. Ни мала 
ничього. Ни мав чуловік шос колис мині дзьобнути 
[дорікнути]. [Як  молодий приходить, то відчиняють 
навстіж двері?] І  дві друшки тримают колачь: їдна 
с цего, а їдна с цего боку. А дві друшки тримают по-
днос. В тім подносі ми варили вареня с ґуте́ї [з айви]. 
Рвали ґутеї такі дрімненькі і трошки води, чуть і са-
хар. І воно такє кремове, і такє файне! І така маленька 
сахарничька  – наклав туда. Тут маленька така бути-
лочька файна, тоже с  бантом. [Д.  О.]  Чірвоним. 
[Б. М.] І стаканчіки маленькі. Жиніх пітходе. Я долж-
на подивицса упирет, побачити єго в дєрочьку. [Через 
калач?] Чєрєс колачь. Вітак, вже я віходю на поріг. 
[Д. О.] Нє, станьте! Пока колачь ни обмінявси, ни ви-
ходите. Ви там сидите. [Б. М.] Та жи чястую батьків. 
Я віходю на поріг. Та й є, шо жиніх шос [якийсь пода-
рунок] кідає на плечі. [Д. О.] А Вам давали? [Б. М.] Я ни 
помню. [Д. О.] А молода жиніхові давала, молодому. 
[Б. М.] Ничьо ни дала я. Ничьо ни було. Це типер уже. 
Вітак чястую молодого. Я  наливаю і даю жиніхови, 
даю нанашкам і старости. Вітак друшки підоймают 
колачь, і жиніх, і нанашки  йдут до хати [попід кола-
чем]. Тоди вже дворнішє́ли [дружби] жиніха рвуцца за 
колачьом. Хтя хапну́ти колачь від молодої. Та й тоди 
вже поломали й фурля ́ют [кидають розірваний колач 
в гурт гостей]. А вареня, як почястували, те й биреш 
сахарничьку, там є ложичька  – вони кушают. 

[Д. О.] Горівка – горько! А вареня – шоб слатко. [Чому 
Ви дивилися на молодого через дірку колача?] 
[Б. М.] Шоб побачити впирет женіха чирис дєрку. Це 
так треба. Був обичяй такій. [Д. О.] Я тоже це так ро-
била. [Б. М.] Те й зайшли до хати. Та як є палатка [бре-
зентовий шалаш], та віходя вже, тато мій віходя чи 
староста. Те й староста просе всіх: «Гай, люди, всі за-
хотьте в палатку». В нас було [весілля] зимою, двац-
цить п’ятого ноября – палатки ни було. Тоди ни дуже 
робили палатки. Та й котрі нанашкові люди, котрі 
найблишчі, ти й йдут до хати. А  котрі такі, пригла-
шонні, та йдут до другого, до сусіди. В нас у [сусіда] 
Дєні були, в Колини були. Там і носили їсти, віцси туда 
носили. А  нівєсту видут  – [переодягнену] бабу. Вже 
жиніх за столом. [Д.  О.]  Станьте. Нівєсту видут до 
другої хати вбирати. [Молода ще не вбрана?] 
[Б.  М.]  Ше ни вбрана. Так була: розвита, заплечена 
файно, платіє своє яке, у своїм взутю (туфлі чи сапош-
ки). Сапошки ни було! Боти були широкі. [У  платті, 
але не весільному?] В своїм якім. А то взяли на руку 
[весільне] платіє, вінок, всьо, і пішли до сосіди, убра-
ли там. Два дворнішєла молодого взяли мине за руки і 
видут убирати. І вітак, брали вони попід руку і приви-
ли до молодого. Там готовля бабу [вбирають удавану 
наречену], дали квітку. І  вона прийшла  – привили 
дворнічєли тоті. А молодий каже: «Це ни моя, моя ни 
така!». А вони кажут: «Це така хозєйка, вона так всьо 
робе, вона поле має, вона то...».  – «Най має. Це ни 
моя!». Та так там. [Д. О.] Торгуїца. [Б. М.] Да. Та тоди 
почястує молодий ту «нівєсту», та відводя, а ту [справ-
жню наречену] приводя. Тако туто люди, стіл тако 
туто, тут услін. Встают люди, вона стає на цей стіл і 
пириходе до молодого, до жиніха. Він за столом. А мо-
лода чирис стіл пириходе до него. [Чому через стіл?] 
[Д. О.] А як? А куда, як кругом люди? [Б. М.] Тут люди 
їдя, п’ют, а мине приводя вже, як дают слатке, пла́тію 
[страву з рису на молоці]. Тоди вже мине приводя. Та 
я черис стіл, та й пішла. [Які страви готували на весіл-
ля?] Як я виходила замуж п’ятого ноября, в п’ядисять 
сідьмом году [1957  р.], та купила тильонка, бичька. 
Жиніх із нами наполовині [грошима склався]. І роби-
ли холодец. [Д.  О.]  С  тиляти? Перший рас чюю. 
[Б. М.] С тиляти. На свадьбу. [У Вас казали «свадьба» 
чи «весілля»?] [Б. М.] «Вісіля». І варили-то студинец 
с тиляти. І в нас був погріб там, на горі. І ми клали в 
погріб. А Колька Фу́сів жинивси, та погріба ни було, 
в нас зайнятий. Ти й аш до Колі Ясько́го [несли про-
дукти на зберігання в інший куток села]. Носили аш 
туда, і віти тарілки на свадьбу. [Д. О.] Ни було холо-
дільніків. [То що було на весільному столі?] 
[Б. М.] Студинец, восиле ́диц був. А ше [раніше] воси-
ледиц ни був, лиш кілька була. Щє Ганюта Кута́ як від-
давалас, кільку клали. Так і клали фостиками догори. 
[Д. О.] Так, як шпроти. [Б. М.] Ти й там трошки цібулі, 
чи шо. І купували ґоґоша́ри [перець сорту «ротунда»] 
закриті. Такі, як типер я зірвала – чьорні аш, зилені. 
І тоті ґоґошари були закриті в банки на три кілі. І ни 
вікідали ту сірідінку [з перця], а вотак порубали [по-
різали] з зерньом, с усім. І так і клали, і то всьо з’їдали, 
лиш фостик кидали. Стакано ́м пили  – бурачянка. 
[Д. О.] Їдним стаканом всьо вісіля. [Якою склянкою?] 
[Б.  М.]  На два ста грам. То були сару ́шики тоди ше. 
Вже горячи [страви] – дают го ́лупці. [Д. О.] З мнясом? 
[Б. М.] Хто бачив м’ясо? Вулій, капуста кисла зимою і 
кашу. Типер в нас дают ріс – пла ́тію. А то [раніше] пла-
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тію давали, але с галаку́ [ячмінної крупи]. Тато мій ро-
бив галак. Зробив такій макугін. І  мочим ячимінь, 
і  б’єм, б’єм у тої ступі. Бирем, вісипаїм на припчєк, 
сушим. Звіяли тото, шо сушилоси, шо злущилося, 
знов помочим і знов б’єм, заким ни зробим чистий га-
лак. Це тако робили, як я віддаваласи. А мамка [була] 
у нас ку ́харька. Ти й маїм галак, поклали в такій «кол-
хозник» галаку. [«Колхозник» – це казан такий?] Такій 
горнец, чяун, тут широкій, а внизу ниско, шоб у плиту 
заходив. У мене є й той «колхозник». І поклали той га-
лак тілки в пічь. Але поклали ріс. А вона ни знала, бо 
шє ніхто ни робив ріс. Це нам Питро [односелець з 
Кузбасу рис] привіс та дав. А вона налляла [води за ре-
цептом] так, як галак. А  воно тра’ кілу рісу, а  три  – 
води. Ти й вляти улію, цібулі кинути, посолити – ти й 
платія. А вона зробила густе – той ріс лиш набух і тако 
стоїт в каструлях, такий білий. І вже шо? Прийшли за 
молодою – нима шо дати. А вони той «колхозник» з 
галаком, і  всьо вісіля, молодьож приймили і ввечір 
людей. І вотак було вісіля в нас. [Чи були серед чинів 
весілля світилки?] [Д. О.] У нас ни було. В нас нанашка 
кладе свічьки в колачі. І нанашка сама купувала свічь-
ки. [Б.  М.]  Вона приходила субі с  свічьками. 
[Д.  О.]  І  тако лєнти красіві  – були об’язані свічки. 
[Б. М.] Це уже типер вийшло. [Д. О.] Від [дому] нана-
шка і нанашко нисе, й  нанашка. Тако лєнта красіва. 
А колись ни було такого. [Б. М.] Свічьки кладут в ці 
[колачі], шо нанашкові. Вони сидя [лежать] на столі, 
ти й кладут. [Д.  О.]  І  запалюют. А  Ви віньчяні? 
[Б. М.] Нє-е. [Д. О.] А ми тоже ни віньчяні. [Б. М.] Ми 
ни віньчяні – Ваня ни хтів. [Д. О.] І Толя тоже ни хочє. 
[Б. М.] Казав міні тако: «Шо, я свою нанашку-систру 
заміняю на Зайца? Шоб Заїц був мій нанашко?». Ни 
хтів, і всьо. Або Колька цей Раб’юк, або Ґрек – ці вінь-
чяні. Та й треба було цих брати [вінчаних за нана-
шків]. [Ваші батьки були вінчані?] [Б.  М.]  Віньчяні. 
Ну, колис усі віньчялиси. До свадьби вони віньчялиси. 
Їх віньчяв Перґунів тато – Вася Маничєв. [Д. О.] А шо, 
він був попом? [Б. М.] Нє, нанашком. [Д. О.] В церкві 
вінчяв за румунів? [Б. М.] За римуна. Да, давно мама 
це [розповідала]. [Які  весільні хліби випікали нана-
шкам?] Були колачі нанашкам. А ди’, уже як на другий 
день [весілля], ми вишили дорошки гладью та давали 
вкриті нанашкам дві дорошки на колачі. І мама його 
купила міні ту́лик. [Д. О.] Платок. В мене тоже є. Білий 
чи чірвоний? [Б. М.] Білий, білий. [Д. О.] Це в’язаний 
платок ширстяний. [Б. М.] Зарис побачите, який. Це 
шістдисят два годи, як я віддавалас. А я маю вісімди-
сят два зари. А  мама моя купила штапилю на рокію 
[сукню] нанашці. [Хто пік калачі для нанашків?] У пі-
карні типер. А колис мама пікла. [Сама мама?] Уся ро-
дина, родствинніки. Та й приходя, та й котра май мо-
лода, та май знає: та то робе, а та то. Кажда має роботу. 
[Для кого ще, крім нанашків, випікали колачі?] Вітак, 
два колачі для старости [пекли], як два старости́ (бо є, 
шо й два старости). Є й два нанашки́ по разови. А як 
нє, то [одному] нанашкови колачі кладут штири. 
[Д. О.] Нанашкові штири, а старостам по два. І нана-
шкові рушник на шию. [Б. М.] Да, да. А нанашці тоже 
шо [дарують] – мама штапилю купила. І тоже рушник 
нанашці. [Чи випікали калачі для дружбів-дворнічє-
лів?] [Д. О.] Нє. З рушниками на руках. Тото старшим 
дворнішєлам (були меньші й були старші). [Б. М.] Ді-
вчятка – квіточька туто [зліва на грудях], а хлопці – та 
плати́нка [хустинка] була. [Д. О.] В’язали отут [руку 

вище ліктя] дворнішєлови. А  дів чятам квіточьки 
с папіра́ робили, мочяли у віск. Це була бабушка, тут у 
нас робила. Бабушка Олімпія робила це. І пришивают 
квіточьки. Го, це така церемонія с цими платинками. 
[Б. М.] А котре май такій [жонатий] хлопец, то клали 
полотєнец такий молдавскій, такій здоровий. [Перед 
переїздом в дім молодого Вас мама благословляла?] 
Казала: «Шоб ти була здорова, шоб ти слухала, шоб 
всьо тирпіла». Бо я всьо тирпіла. Вото, вото казала. 
[Д. О.] А як забирали молоду, то в тарєлку клали пши-
ницу, канфєти та вже гроші. Ти й ззаду кідали. [На за-
гальне застілля гості сходилися увечері?] Як сходивси 
народ колис, та й приходили вночі. Вночі йшли на 
свадьбу, бо треба [зранку] вести свата до жиніха. І там 
сходилис, й там [і в молодої, і в молодого]. Та клали на 
стіл тако на вугли же́вни [весільні колачі]. І клали тво-
рог і хліб. І хто приходив на садьбу, підходив: тут си-
дит староста та й дає горівки стаканьчик і си творог 
с хлібом. Ну, сир, а зарис кажут «творог». [Д. О.] Ми 
обрусіли. [На весілля приходили з хлібом?] [Б. М.] Ні-
чьо, нічьо. Леш то [приносиш], шо будеш дарувати, як 
будеш вита ́ти. [Які обрядодії відбувалися у домі моло-
дого, коли привезли наречену?] А такє вісіля крєпкє 
було тут, як привили ввечері молоду. Тут у нас гараж – 
та там палатка була. А Ваньові люди [гості молодого 
заходили] від вуріт, аш гет нишчє той сарайчик. А ві-
так, шє була шу ́йочька [двосхиле накриття] під откри-
тим небом. Тако віцце столи аш туда. А музика – такі 
труби, так грают. Сидит нанашка Вєра (Мішки Петро-
вого, Вольки Шестко мама) і Думніка. Такі-во дві мис-
ки: в їдної біла алюмінієва, а в їдної – зилена поливана 
[емальована]. Нанашки мої [цей посуд нам подарува-
ли]. Ти й вже зайшли. Кажний має [обдарувати моло-
дят:] рушничьок, каструльку таку алюміньову білу, 
мисочька така алюміньова. [Курку живу дарували?] 
Ніхто ни дав тоди курку. Двацить п’ятого ноября в 
мене свадьба бу́ла, [а невдовзі було свято] Віде́ніє. Та 
баба, Вані Колісова бабка (з Ваньовим татом троюруд-
на систра) туда до мами принесла зо́лник [домоткане 
конопляне рядно], два яблука такі здорові, курку і ко-
лачь. Кілко Віденіїв було, вітколе я віддаваласа, тілко я 
ту бабку згадала. Чирвону курку, два яблука, золник 
принесла. [Д. О.]  І велиса у Вас кури? Вона лехка на 
руку була? [Б. М.] Ве ́лиса, велиса. І вотак було. [Після 
обдаровування в домі жениха покривали молоду?] То 
наїлис уже, повита́ли [піднесли подарунки], вже люди 
хтя йсти дудому. Розвивают молоду. Те й співают якус 
таку жалісну [пісню], та так плачут. Баби співали. Так 
ті старі баби знали. Леш нана́шка скидає цей [вінок], 
кладе, завиває в фустину. А то нанашка завила і по-
клала суди-во гроші (під хустину спереду). І вітак хто 
пітходив, цілював і брав гроші, жилав, шоб хозяйка 
була. [Д. О.] Клав, клав гроші. [Б. М.] Да, за суди-во 
[спереду під хустину]. [Д. О.] А рокію нанашка дарила 
Вам? [Б. М.] Гу-у. [Д. О.] А посуду? [Б. М.] Таку-у ма-
леньку каструльку подарила. А біднота була, шо гово-
рити  – після войни, після голоду... Завили молоду, 
всьо. Це вже люди росходяца. Як тут, в силі, та видут 
[проводжають додому] нанашка. Та й гуляют люди ті. 
А довго сидя, ни хтя йсти. Батько [весільний] ни хочє 
йсти, бо всі люди хтя щє йсти [гостювати до нього]. 
Співают, як провожают, музика щє грає. [Д. О.] Нана-
шко йде с  колачями, тими, шо дали єму на вісілі. 
[Б. М.] А гуляют с тим колачьом! [Коли на ранок на-
ступного дня до молодого приходили тесть і теща, їх 
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зустрічали з музикою?] Так грают музиканти! І дуже 
гуляли [танцювали] Волін тесть з мамою, мій тато з 
мамою. [Які  танці танцювали?] [Д.  О.]  «Гостропе ́ц». 
[Б. М.] Е, «Гостропе́ц» – то, шо йдут за молодою, шо 
«у́хают», шо батька видут дудому. [Д. О.] І матку нисут 
на руках. [Б. М.] Да. То «Гостропец». [Д. О.] А співали: 
«Наша матка джун джу ри́ста». [Б. М.] Дуже крєпкє ві-
сіля зробили. І мама Воля бис чоловіка, і чєтвиро ді-
тей, бо п’ятого вбили на фронті. Й тата вбили на 
фронті. Ту ́ра, Вєра Ре́ґова, Волька Ві́сьова, Ну́ся всьо 
попикли́, так всьо поробили на свадьбу. Три свадьбі 
їдну ниділю [було, як ми одружувалися]. У  Васюні 
була свадьба, дівчина віддавалас, ми були, Колі Бумба-
ків хлопиц жинивси. То були Октябирські [дні] й ни-
діля. Ці три тако сьвата були. Та ми на всіх свадьбах 
були. Да, і ми були у ниділю там, а в пониділок при-
йшли суда, бо там ше «по ́правка» [святкування друго-
го дня весілля]. Та ми пішли на «поправку», ти й дали 
нам колачі. [Д. О.] Так, хто ни приходе на вісіля, ти й 
йшов на «поправку». Щє як моя Ґаля віддаваласи, це 
вже дваццить девіть год, як моя Ґаля віддаваласа, та 
тоже [так було]. Анна Івановна Довбуш ни була на 
свадьбі (ни знаю, по якій причині), та прийшла на 
другій день. [Які зейстри [придане] привезли від мами 
в дім чоловіка?] [Б. М.] Нічьо, бо то ж така була бідна, 
як він. [Д. О.] І шо Вам геть по ́душку ни дали? [Б. М.] Та 
жи мама дала. Ни йшли [із зейстрами, коли молодий 
забирав молоду]. У нас ни було цего [урочистого пере-
везення приданого до молодого]. [Д.  О.]  Колис мій 
тато росказував, шо було. На кару́ці [на возі] везли. 
Спіціальна була каруца. І  то, шо мама давала дочці, 
молоді [гості весілля] складали на каруцу: со ́фку, на 
софку подушки, налавники, рушники. Це мій тато 
росказував. А він, з якого [року]? Ого-го-го, сто двад-
цять років, с  [тисяча] дівятсот первого [року]. 
[Б.  М.]  А  мій з [тисяча] дівятсот див’ятого [року]. 
[Д. О.] Но на фронті були оба і їден другому помогали, 
спасали їден другого. Разом попали і вони дружили 
всю жизнь. [Б.  М.]  Мій був майстер та тотак робив 
усьо скрізь. [Д.  О.]  Як мій тато вмер, мій тато май 
старший, та перший вмер. Помните, як я с цвинтаря 
йшла, та зайшла до Вас. Тато Ваш уже був слабий. 
І дала поману татові Вашому . Кажу: «Тато весь вік ка-
зав, шо ви були на фронті і спасали їден другого, як 
могли».

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Б.  М.]  Дуже була я 
гулящя – танцор. У нас кажут: «Вот гулящя дівчина! 
Гуляє, танцує дуже». З Маньою Костаті ́ловою ми дуже 
були подружки – ідем в Русяни [сусіднє село] на да ́нці. 
Данці робля. А  ди’, в  Русянах був храм. [Д.  О.]  Хо ́ру 
[молдовський танець-хоровод] робили. Хо́ру на мла-
ці [на долині]. [Б.  М.]  Там, де базарь. Де базарь був, 
шо вже віте забрали. Там музика грає. Ми прийшли, 
стуїмо збоку. Нас русянські хлопці бирут в даниц. Уже 
свадьба. Всі гулящі йдут в Русяни на сватьбу. І ми при-
йшли. Русянскі парубки нас бирут туда, в даниц гуля-
ти. [Д. О.] А дівчята русянскі ни сердилис? [Б. М.] Ни 
сердилиса. А шьо? Таких було дівчят, таких хлопців! 
Я  була на бальо́ви. Коля Скрипників брав на баль. 
Іше їден русянський хлопиц тоже взяв мине на баль. 
[Що таке «баль»?] Баль? Типер так діскотєка, а  тоди 
музика грала. Кавалєр, котрий дуже хазяїн отєц їго, 
він наймає содні даниц. На вулиці танцуют дівки, па-
рубки – всі танцуют. Вечір, кончивси той [баль]. Бире 

той хазяїн, той парубок, ну, хазяйский син, най буде 
Колька, Мішка, [молодь на гостину] дудому. Мама 
злагодиласи, дала їм їсти, погудувала. Вже як мають 
вони дома де зробити баль, робля. А той чуловік за-
городив таку [площу] – лиш стіни. І тоди вже за гроші 
[влаштовував] баль. Уже йде в Голяни [парубок], бире 
дівку, чи русянську, і платит гроші – дєнюшки за дівку 
й за себе. І проходя, і танцуют, кілко хтят. Тілко дівка 
вже хочє дудому, бо ноги болят танцувати в туфлях на 
корках. [Д. О.] Тато й мама вітпускали? [Б. М.] Та вже 
парубок прийшов. Шо думаїш, так, як типер? Колис 
йшов, ніко’ ни боявса. І  у клубі в нас робили танці. 
І хлопці такі, як я, моя вирста, робили вічірі́нку. Хата 
була [недобудована, де збиралася молодь]. Те й бире 
мине чи Вітя Патрикєєв, чи Сірошка Колі Ре ́хтова, чи 
хто, ти й я йду з ним. Маня Костатілова – тоже с ко-
тримось. Щє дівчата [приходять]. Йдем туда. Там сті-
ни лиш гладжєні, нима білого. Лямпа на ціва́шкові. 
І тут зімня́ [земляна долівка]. І так гуляїм [танцюємо], 
аш пиль іде. Вчимо хлопців гуляти. Такі, як ми, хлоп-
ці: Вітя Кужу ́хів, Ванька Трояні ́в. [Д. О.] Всі повмира-
ли. [Б. М.] Всі. Сірошка Андросіус мого году. Є в мене 
карточька з армії, як він міні написав. Сірошка, Колі 
Рехтова, сидів напирет мене на парті. Були ручьки, шо 
писати, с пиром. Возьме ту ручьку, напише так дрім-
ненько: «Я тибе люблю». І поклав ту ручьку, і поклав 
міні. [Д. О.] Записку. [Б. М.] А я так дю ́ґаю плечі. [Ще 
один парубок] Вітя тоже дружити хтів зо мною. Всі 
мої товаріщі повмирали, всі ті, шо вони мине брали 
на вічірінку. [«Вічірінка» чи «вечорниці»?] [Б. М.] «Ві-
чірінка». «Вичорниці» – то, шо прийшли, у нас багато 
є пр’ясти, і  мама кличє на кла́ку [безоплатну колек-
тивну взаємодопомогу] ту, ту, ту. Прийшли ти й пря-
ли «кукли», пряли клоччя. Та й мама робе ту клаку. 
І  замастила пічь. [Чим вгощали людей, що прийшли 
на «клаку»?] Голупці, картофлі. А туто жінки прядут, 
співают. А туто парубки в сіньох. [Д. О.] Курудзи лу-
щили? [Б. М.] Нє-нє. Сидя, сидя, співают. Дівки віц-
си, а вони вітте. Коньчиласа клака. Мама дала там їм 
[вечеряти та випити], кілко могла – по сто грам чи по 
піїсят. То вони випили, наїлиси. Це клака. Парубки їх 
та й повили дудому. Те й вотако було. А  вичирниці 
тако. В нас така хата була тепла, так добре було та чис-
тенько. Приходя сусіди: Ґа́сіні дві, або й три, Ґалама́ґу 
ізо дві (Воля й Ганя), діда Андрія (того Лаблюка ́) була 
й Надя, й Люба, й Волька і Сєня – усі вітте приходя. 
А [дід] Корзе ́й Сиверина сідают піт припчєк і роска-
зуют. А ці так сміюца по лавках. А ми на пічі всі слу-
хаїм. Так сміюци тоті всі. Та шуткували. А мама пикла 
картофля́ники. Наварит картофель. Картофель бага-
то наварит, тоди кладе муки, єйцо б’є то і замісе. І в 
та́ви довгі [у форми для випікання покладе]. Возьме 
балабушок, ти й отакі, май виликі [картофляники] 
ни робила. І клала тут, тут, тут – повну таву́. Та шість 
тавів разом у піч та зробит. А ті [гості на вечорниці] 
як прийдут, та так їдять картофляники. А вітак, мама 
пічє хліб – напічє бо́ханців с чьосником. І як прийдут 
вони, та так їдять ті боханці такі добрі, та й мочяют в 
той волій. Та й тако було то в нас.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Б.  М.]  Корзе́й Сиверина 
та казав так: «Буде зілізний конь ходити польом». Шо 
це «зілізний конь» – а ди’, трахторь. «Буде світ дро́том 
обмотаний». [Д. О.] Шо, ни обмотаний?! [Б. М.] Я ма-
ленька була, як це казали. [Д.  О.]  Я  тоже це помню. 
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[Б. М.] «Зілізні ворони будуть литіти». Шо, ни литит 
самольот?! А  колис ни було. В  Соро ́ку [місто Соро-
ки] ми ни йшли пішки?! [Д. О.] Кілко там? Зо вісім-
дисят кіломитрів. [Б. М.] Та було так, шо мама йшла 
с дідом Мігала ́кійом. [Д. О.] Бо це був уєзд Сороцкій. 
[Б. М.] Уєзд, да. І йшли туда. [Д. О.] Це при римунах. 
[Б.  М.]  При римунах. Тато у кончинтра́рі [служив]. 
[Д. О.] Шо таке «кончинтра ́ря»? [Б. М.] Так, як армія. 
Але тако, побуде два місяці, три, штири, год  – і ду-
дому. Я Вам би показала, яка [була тоді] форма. Мій 
тато є в тій римуньській формі. [Д. О.] Мій тато тоже 
є солдат у римуньській формі. Тьотю Маню, а Ви в яку 
школу ходили? [Б. М.] Я в руску ходила, а в римунску 
я ни ходила. Але бігла Манька Ґа́сіна, Волька та в нас 
була, та я хтіла [з ними піти до румунської школи]. Та 
й тато мав торбинку таку, шо хати вкривав та клав на 
шию, та тут ціва́хи [у ній ставив]. А я взяла ту тор-
бинку, пішла з ними до школи. Та мині дали були їсти 
у школі, уже як я пішла з тими дівчятами, ззаду бігла. 
[Д. О.] А хто дав їсти? [Б. М.] А там була ґраді ́на якас 
[город], там, де цей фіст в школі. Та я знаю лиш, шо 
фасулі давали, а білше я нічього ни знаю. [Чи розпо-
відали Вам батьки, як людям жилось у той час?] Мама 
с татом тяшко жили. Мали лиш половину поля. Поло-
вина гіктара. Та с чим жити. А ди’, Ванів тато, мама, ба-
бушка мали п’ять гіктарів. Кутрі богаті люди, ті мали 
земню, а бідні ни мали зимні. [Д. О.] А Ваші шо, були 
бідні? [Б. М.] Мої? Най як ни мали зимні, та ни бідні?! 
Типер хто ни має кво́ти [земельного паю], багатий, 
має шо їсти?! Ну, ти й бачите.

КАЛАРАС́ЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Călărași)

с. Гиржа ́вка (Hirjauca)
Записали К. Кожухар та В. Кожухар у червні 2016 р.  

у с. Паланка Калараського р-ну, Республіка Молдова,  
від Ротару Петра Олександровича, 1935 р. н.,  

родом із с. Гиржа́вка Калараського р-ну,  
Республіка Молдова.  

Розшифрувала К. Кожухар

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Єсьть лєгєнда така, шо ми 
[українці сіл Гиржавка, Паланка, Миндра], наші прєд-
ки, всі с Буковини, з Западної України. А вітки ми точ-
но, ни скажу. Ну, другі говорят, лєґєгда, про монастирі 
це говорят, шо якій-то ґінірал, коли ізганяли турка 
с Балканів, от, да, і ґінірал той був раняний. Суворов 
його догнав і сказав так: «Найди місце тут де-нибуть, 
лічися, бо ти пока до Сумської області [доїдеш], ти 
пропадеш». От, тоже Україна, Сумська область, да. 
І  значіть, він взяв посилився тут, де монастирь, в  ці 
долині. А  церьков оца, шо тут є, вона с  сімнацатого 
столєтія. Церьков стара, диривляна  – оце подарок. 
Подарок, даний був монастирьом нашому силу палан-
скому. [Церква розташована в с. Паланка, а монастир 
у с. Гиржавка]. Коли він лишивса тут, і як виздоровів, 
він (ґінірал Спірідон якій-то, говорят) сказав так: «Я 
там, де міні спасли жиснь, я  построю храм Божий». 
І  він построїв тут церковь. Одну, другую церковь. 
Всьо тут построїв. І говорят, шо ми с Сумської області. 
Одні говорят, шо с Сумської, а другі – с Буковини. І ни 

знаїм точно, вітки ми. Ну, говорят, панщина була на 
Україні, і народ тікав с Западної України і посилявса 
тут у лісах. У нас даже є тут поляни такі: «Кліньчюки ́» 
(«на Кліньчюка́х»), «на Тулуйо ́ви». А Кліньчюки у нас 
є тут, так прозвіщє їм – «Кліньчюки». [Які ще є міс-
цеві топоніми?] Ріка Реу ́т, шо тут у нас протікає [не-
подалік, в Оргеївському р-ні]. То єсть, Ґи ́ржа. Я кажу 
Реут. Реут – це на І ́кілі. А наша [річка] – Ґи ́ржа. С цеї 
ріки [походить] названіє сила Ґиржа ́вка. Ну, так. У нас 
говорят: «У ярках живут люди». У яркє [живуть], бо 
там колись оползні були. Ярки там такі. І люди жиют у 
ярках. По магалі́ [розрізняють частини села] у нас. Ни 
говорят у нас [у Паланці], як називаїца магала. Я ни 
чув такого. У  Гиржавкі  – там є [магали] «Мілістє ́в», 
«Флуїра́ш», ше там. Молдаванє білше посилилися там.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ 
МИНИ Яка-то є разніца мєжду нами, мєжду гир-
жа́в скіми і пала́нскіми [людьми у говірці]. Ну, як, 
Гиржавка й Паланка, пошти вони схо́дяца. А  от уже 
Миндра – росходяца. Всьо на молдавском. Ми кажим 
«ярок» чи там «річка», а вони – «рипа». Ми кажим «сі-
янка», а вони – «симонату́ра». Є багато таких слов. Ну, 
в Гиржавці говорят «порті́ца», а ми [у Паланці] кажим 
«фі́ртка». Ми кажим «видро́», а вони [у Миндрі] кажут 
«калда́ря». Там змішано. А ми тут вроді так, ну, ни кяр 
[не дуже] усьо по-укра́інскі [називаємо], єслі так розі-
братиса. Я  українского язика чистого, літєратурного 
язика, я  понімаю. Дочка приїжжає, вона на Україні 
живе. Приїзжає с України, я кажу: «Шо це за слово?». 
А вона міні отвічяє, вот. Зятя питаю (зять тоже конь-
чяв там, висше образованіє має), кажу, от такє слово, от 
такє... Знаю, в Гиржавкі, як я родивса, там большинство 
людей говорили пошти на молдавском язикє. Да как і 
[села неподалік] Гирбове́ц, Газинє́шти. Там же люди 
пере[йшли на молдовську мову], там укра́їнци були. 
А типер молдаванє пошті всі стали. Нихто ни разгова-
рює на українскій мові. Витко, навєрно, там жинилиса 
українец на молдованкє. Молдованка тягнула єго лиш 
по-молдавскі [сміється] гуворити, от, балакати.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Як Ви жили з батька-
ми, яке господарство мали, що їли?] Така сарачі́я [бід-
ність] була, така біднота, шо ни мали шо їсти, якшо 
тако розібратися. Я вам скажу, шо й типер ни мают шо 
їсти. А чьо ни мают шо їсти? Ни хотят робити. Я-от на 
їдній нозі ходю з бабою. Сидимо в городі, ковиряїмса. 
То пражу́їм [сапаємо], то то, то другоє. Картошку са-
жаєм, всьо, шоб було шо їсти. А типер є такі люди, шо 
ни мают шо їсти! Ни хотят робити! Іди ти до зимлі, 
обробляй землю. Для тебе лекше. Держим корову вот 
у такім возрасті. Я храмаю, та і жінка тоже храмає. На-
німаємо [пастухів]. Коли жінка там іде с  хлопцами 
пасти корову. Лошка молока у хаті є та ше смитана. Це 
як люди кажут, шо корова в оґра ́ді [на подвір’ї] – це як 
роднік. Усьо, всьо є: і смитана, й  творог, молоко, 
тішля́к [кисляк]. Кисле молоко – та це ми рідко коли 
робимо. Я, напримєр, банку трьохлітрову кладу в хо-
лодільнікі. Я возьму та ту банку до вечира [вип’ю]. Є в 
нас дві чириді. Ну, в нас було штирі чириді в силі – вот, 
по сорок, по піїсят голов [у кожній]. По пояснітєльной 
запіскі, «Дємплан» села, ну, колхоза нашого-вот, в Гир-
жавкі, Паланкі, Миндра, то в нас било чєтрєста шес-
надцать дворов в [тисяча дев’ятсот] шеїсят восьмом 
году. В Гиржавкі – там був сєльсовєт всьо времня. Так, 
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читириста с  чєм-то дворов  – пошти каждий вторий 
двор мав корову. Каждий вторий двор! Чотири ряда ́ 
[черги випасу] було: їден там, їден там, їден там і дру-
гий коло фєрми. [Чи наймали пастухів?] Нє, по очірі-
ді. Маїш дві голові – два дня йди паси-от. Маїш одну 
голову – їден день іди відпаси. Таким мєтодом пасли. 
Типер тоже тяшко, но ми корову ни здаїмо. У внука 
родивса син. Ми хтіли її продати, бо я козу купив. 
І козу маю тоже. А кози чо я купив? Бо корова должна 
була тилитиса примєрно-тако в це времня. Отилиласа 
нам. Та ще дома її держим. А тут правнук родивса-от, 
і треба дитині молоко. А тут корова [пішла в запуск], 
залишили ми, вже ни доїли. Ну, ти й я пішов в Гиржав-
ку, купив козу, ти й давали тому хлопчику [молоко]. 
А  типер у внука родилиса два хлопчика  – блізнєци-
правнуки. Та маїмо ізнову ни продати. Він уже подна-
вєс сіном забиває весь. Та ви знаїте, якби ни цей кос-
тиль... У мене, тово, розрушився, коліно розрушилоса 
полностю. Лиш треба міняти сустав полностю. Та я, 
дивіца, йду с хлопцями, і я косю с ними, косю. Так пи-
ридвигаюсь на одній нозі. Тягну тоже потіс [покіс] з 
ними-от, с хлопцами. Всьо нормально. Ца, права нога, 
хароша. А ца [ліва нога] туді, як зломалас, двацить три 
года пошти, даже замєтно й ни було, шо в мене був 
перилом. А потом сказали, шо вже возрост. [Яку худо-
бу, крім корів і кіз, раніше тримали в господарстві?] 
Хто міг, двуїх поросят диржав. Но большинство їдно-
го диржали, потому шо зимлі мало було. А виращува-
ли птицю разну. То даже лекше було, потому шо забив 
птицю – й зразу її зварив. Ну, вівці ми тримали. Ми 
мали де-то вісім овець. Білше я ни хотів. Давав на 
сти́ну [в  обору здавав чабану на цілий сезон]. Тоди 
віджинеш, ідеш на мі ́ру [контрольний удій]. Напри-
мєр, там десіт стаканов маїш двєстіґрамових [надоє-
ного на мірі молока] – десіть ґаля ́т [діжечок] дісятікі-
лограмових молока биреш-от. І вот оті десіть ґаля ́т – 
робиш бриндзю овечью. Він [чабан] там натяґа́в всьо 
[заквасив молоко]. Привозиш додому, кладеш там у 
бочьонок ілі у бак бідонний, бідон для молока. І  на 
зиму [зберігаєш бринзу] у зе ́рові [сироватці]. Просо-
люют усьо, засолюют. Відкрив  – взяв кусок. [Кролів 
тримали?] Тримали, ще й багато тримав. Дома колись 
ми тримали. Ми даже поставку [повоєнний податок 
платили кролячим м’ясом]. Треба було давати два-
цить кілограм м’яса, сто кілограм молока за корову, 
вот, і щє, ни помню, сто яїц. Так ми кроліки диржали. 
І  це на підводу, на лошадь, на кобилу  – і в Калара́ш 
[здавали]. На Заґотскот відвизем, там нам зважут. 
І  там, напрємір, дєсіть там кроліков – і здали норму 
м’яса-от. [Чи були в селі сливові сади?] Була така біла 
сливка. Білі сливки були, «ґолда́ни» [сливи сорту 
Golden] такі молдавскі були  – слаткі, сильно слаткі. 
[Чи займалися в Гиржавці виноградарством та вино-
робством?] Раньче, до войни і послє войни, до [тисяча 
дев’ятсот] сорок дів’ятого года, до коліктівізациї, 
люди мали і європєйскі сорта-от [винограду], потом, 
вот еті, як їх, гібрідниє сорта. Було сильно багато. 
Було, значить: «кра́ска» була, «за́йбил» був, потом 
«куди ́рка». Я, правда, нєсколько кустов посадив. Хочю 
зробити, потому шо вона [«кудирка»] похожа на 
«шослу́». От, як «шосла ́», але біла така. Много сортов 
туді було. Вина робили с «краски». Як зроблят вино, 
так старалися, як ти удітий в чім-то, та старалиса, шоб 
ниґде ни капнути. Настояще чорнило було, фіолетове 
[вино]. А с «кудирки» (вона біла, як «шосла») хароше 

тоже вино, но сахарісность вона мало має в собі. 
І  вино ни крепке, таке слабеньке  – дамське вино. 
[У довколишніх лісах було багато грибів, їх збирали?] 
Ви знаїте, раньче було сильно. Коли німці тут були у 
нас, та вот там, де вінзавод, там сиділа дівізія німецка. 
Вот окопи були, всьо там. Вони жили там. Коні, ору-
жіє  – всьо там сиділо. То ж нидалеко тут, чирис дві 
гурі, за цею горою, туди дальше, це третя лінія тут 
була, на цій гурі. Сиділи тяжові, як цей, пушки. А туда 
дальше – нидалеко, де-то, ни на І́тіль, а на Кулє́ – перва 
лінія вже була там. Та я всьо времня ходив за грибами 
туді. Ви знаїте, було, німці міні даже тако показували 
[погрожували зброєю]. «Век! Век! Век!» – кричали на 
мене. Корзинку брав, таку па ́пурну [рогозяну] кор-
зинку. І туди обійду, повище них. А туди нихто ни хо-
див, бо боялис. Ну, кілко мині було років, сім, отакого 
де-то, вісьмий год. Я  ни боявса ніколи. Ішов, назби-
раю [грибів]. Так там були і підоси ́шники, синяки ́, бі-
лий гриб, жовтий гриб, лісічьки, голубінки́, зилені там 
і другі-вот, ну, сироєшки (по-рускі). Підосишники, 
знаєте, такі високі і головка у него така красна-красна. 
Красіві такі, вкусні були. Ситуни́ – отакі, як поткова. 
Даже «потко́ва» – так їх і називали. А ситуни вже [по-]
рускі. Точно, як копито лошадіне. Пітпе ́ньки восіню 
[збирали]. Ліда [дружина] в мене і син любе за піт-
пеньками [і зараз] ходити. Вона насобирає, назакатує. 
Та всю зиму роскатуїмо банку літрову, і  зажарим. 
Є гриби. Щяс дощі ці пройшли, і є гриби в лісі. Міні 
принесли, там знакомий їден хлопиць. І  я говорю: 
«Вей, приниси пару грибів там». Та він приніс жовтий 
гриб, білий гриб, нєсколько голубінок і ситун їден. Нє, 
два ситуна – значит, вот еті піткови. Два рази варили 
ми мамалиґу. І два рази зажарили ми с Лідою [ці гриби 
до мамалиги]. [Яким гончарним посудом користува-
лися?] Я помню торта́рь. Десь він є у мене на поді́ [на 
горищі] ще там. Тако, биреш у руки тако, він має 
ду́шку таку. Так, круглий він. Так іде, значіт, снізу 
ускій, потом сужаїца. Горлишко такє, примєрно, вєлі-
чіни. І  тут душка така ісроблена, як ручка. Биреш в 
руки і йдеш. То «тортарь» називавса. Ну, раньчє, як на 
полю робили, та брали [у тортарь] борщь. Були такі 
ґавано́си. Ну, це молдавске слово. Та це жарили мнясо 
в ґаваноси-от, і зверху закривали-от і клади в подвал. 
[Банька була?] Ба́нька – та с горлишком. Вузенькє гор-
лишко. От вона іде так, іде суда – рас і токо горлишко 
виходе. Має ручьку. Банька на шість кілограм, на три 
кілограма була. А тоже воду носили. І вино [наливали] 
ба́ньками. Це типер ми трьохлітровими бутиля́ми 
пользуїмося, а колись молоко [зберігали] в гладущях. 
Ґончярні гладущі ́. Купляли. Тут у нас Ґоджінє́шти і 
Слобода́ [там купляли у гончарів]. Там рипа одна така 
розділяє, канава така розділяє: Слобода с  того боку, 
а [з іншого] Ґоджінєшти. Молдавське сило, а то укра-
їнське сило. А вони щяс всі по-молдавскі там гуворят. 
Так они ґончярним ділом занімалися в Ґоджінєштах. 
Там глина хароша була. І вони це приїжджяют, корову 
запрягали. Туди коний ни було, послє войни. Да, коро-
ву запрягає і там накладає [гончарні вироби на воза] 
навкруга с соломою. Ну, там горшки разні, і тортарь, 
і горнець, і шо там лиш ни було, і баньки. І вот, хочиш 
узяти, а гроший нима. І биреш, значить, ага, от, треба 
гладущі – ілі два рази наполняю зирном, ілі полтора, 
як сторгуїса. І за зирно міняли. І потом зверху стікло 
ілі досточьку клали-от у нас обично [як накривку]. 
Батько в мене був столяр, дід був столяр тоже. І  от, 
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коли запилюю ці попиречні бруски, вони шириною на 
дєсіть сантімєтров, десіть на десіть. Дощочки такі прі-
мєрно полтора сантімєтра. Воно чисте с їдної сторони. 
І ото були кришки такі. [Гладущі] були даже с кришка-
ми. Утим закривали тоди молоко. [Назвалася «криш-
ка»?] «Капа ́к» по-молдавскі. Почикайте, ми якос ще 
називали... «На́кривка». Харчування. [Які страви го-
тували з кукурудзяного борошна?] Варили мамали ́ґу. 
Пікли мала́й [солодку запіканку] – там дзер [сироват-
ка], і  ше ни знаю шо. Я-от жінці мої ни рас кажу: 
«Може, хто знає? Спитай кого-нибуть». Ви знаїте, як 
укусне. Так, як запіканка пошти було. Клали в піч. Ну, 
там трошки муки пшинишної-от, кукурудзна мука 
[здебільшого]. Там соду клали, ше там, ну, я ни знаю, 
робили. «Мали́сник» то називавс. Їли люди. Трудно 
було. Ни було так, шоб всьо роскошно було, як типер. 
Типер, хочь дорого, но шо хоч можиш найсти, лиш 
гроші май. Мамалиґу зваримо, тока ́ну биреш с грибів 
[до мамалиги з’їсти]. С грибів ми робили токану [тра-
диційну молдовську страву з тушкованими грибами 
та овочами]. Ну, можиш і самі гриби сухі. Я научивса, 
шоб жарити гриби, сухі шоб були. Биреш только лук і 
масло растітєльне. «Грибна токана» називаїцца. Саме 
вкусне, канєшно, [їсти мамалигу з токаною]. А  єслі 
тако розібратиса, биреш смитану, гриби кладеш, 
шкварки, чьосничьку, чьорного перцю-от. Звариш ма-
малиґу, от туді йде і стакан вина. [З мамалигою пода-
ються] гриби, смитана, яішница (по-нашому  – 
смажини́ца). [В якому посуді варили їжу?] У нас – оце 
чюгу ́н. Казан  – варити там повідло. Казанок такий 
здоровий на видро, на два води-от. Ну, казани іше де-
то на чітириста літров були тоже в хозяйстві. [У чому 
ще готували?] Ну, горнеці, я  ж кажу. Є  і ґончярний 
горнец-от, потом чюгунниє були. Такий чюгун, знаїте, 
тонесинькій. От возьміт чюгунки ціво, шо ми варимо 
мамали́гу. Був тоненький чьорний чюгун. А  типер  – 
літьйо. Не поймеш: не чюгун, і не алюміній. То чюгуни 
були хароші. Та-от горнеці були такі тоже. І  потом 
горнеці були то, шо чюгунні. Раньчє, як ни було пліт, 
та варили в цім, у пічі. Та цей, як їго, рогачь... Та тим 
рогачьом заталкували в піч і виймали тоже ним. 
Я даже-от коли служив в армії, я в Смолєнской облас-
ті служив, нас посилили в одної старушки. Вона с до-
чькою жила. Так я у то времня ни бачів в них плити. 
Ни було, понімаїте. Це [тисяча дев’ятсот] п’ядисят 
п’ятий год. І  вони оцим рогачом [ставили] горшки 
прямо так, як молдовани кажут: «Ла ґу ́ра коптьо́рілор» 
[в отвір (рот) печі]. І туди єго – рас, поклали. Пусти-
ли – вийняли. Зварилоса – виймают. [Які спиртні на-
пої вживали в селі?] Я, Ви знаїте, ни кяр [не дуже] лю-
бітіль спіртного. Так міг с хлопцями де-то після пла-
ньорки, ти й могли ми зайсти де-то по сто грам випи-
ти шампанского. Ну, в чєсть чього-то дєнь рождєнія. 
А  так ни очінь я. Я  всігда роблю вино. Самогонку з 
вина пириганяю, єслі ни випили. Та раньчє хоч про-
давав, а типер і нихто ни купляє. І пити – нихто ни п’є. 
[Яким алкогольним напоям надавали перевагу?] Ну, 
як? Вино луче пити, чим самогонку. Самогонку, коли 
там чьо-то внутрі, в животє шо-то-от [болить]. Бо я 
робив самогонку, та був у нас травматолог. Прийшов 
він до мене як-то їдного вечора: «Пьотр Аліксандро-
вічь, – ну, по-молдавскі він гуворив, – я прийшов до 
тебе, так і так, і так». – «Іван Євмільєвіч, давай садісь». 
Кожокарь фамілія. Сів він зо мною тамо за столиком. 
Кажу: «Шо будим пити? Вино ілі самогонку?». А він: 

«Самогонка с чєво?». Я кажу: «З вина». – «Віноміцин?» 
[сміється]. Так-от, я приніс самогонку, а вона де-то пі-
дісят два-три градуса мала-от. А він каже: «От Пьотр 
Аліксандровічь, будєт у тєбя что-то там у животє та-
рахкотєть, ти піїсят грам ото, ілі сто грам [випий], 
і всьо. Саме луче. Нє іді в любой маґазін, потому шо 
щяс любая вотка нєнатуральная. Всьо спірт. Вот етот 
тєхнічєскій спірт фільтріруют і дєлают. Ето рєдко-де 
можиш найсти харошу, натуральную вотку, ілі 
коньяк-от». У нас «гурі ́вка» казали. Ни «горілка», як 
українці гуворят, а «гурівка». Як ці вже рускі прийшли 
та казали: «Самогонка, самогонка». [Були якісь різно-
види горілки?] Ну, да. Варили с сливок. [«Слив’янка» 
називалась?] Нє, нє, просто «гурівка», варе́на с  сли-
вок. Одяг. [Який одяг носили раніше?] Ну, во врем’я 
войни і до войни, там трудно з усім було. Мама сіяли 
коноплю́, льон сіяли. А потом мочили ми у річці, а по-
том вітти, з річки, сушили їго-от. А потом мама мала 
сильно багато роботи з ним. Там начинат їго тіпати, 
б’ют, вивтирают і аш до того, пока прядут. Спряли і це, 
як їго, ткали таку тонінькую нітку. І називавси «торт-
ін-торт» по-молдавскі. І  шили брюки с  того-вот. 
[Як  вони називалися?] Ну, «брюки». «Пантало ́ни». 
[Якого  крою вони були?] Ну, як обично. [Штанини 
широкі, чи вузькі?] Сиредні. Так, як обично, поясок, 
і  тут пуговічка. А  як хто ни мав, то робили тако 
пітя́жку. Сплети тако кусок якої-нибудь [тканини] 
там, с коноплі тоже там. Зачепили сзаді, і тут зачипля-
їш за пугвичку, ти й усьо. [На чому ткали?] Кросна. 
Я-от порубав. То на поді [на горищі] всьо сохранило-
ся. А кросна порубали ми. А у Тані [Т. А. Попи – засно-
вниці і директорки музею «Casa părintească» (Батьків-
ська хата)], у Тані є. Вона має [у музеї кросна] і прялку 
має. Ділов було багато. Ви знаїте, ми получали сімди-
сят два рубля. Нас троє було малих дітей біз батька. 
Батько був вбитий на фронті. І платили нам сімдисят 
два рубля. В  якім році мінялися гроші? В  [тисяча 
дев’ятсот] шиїсят первім. Так-от нам платили, зна-
чить, до восімнацить лєт сімдисят два рубля. Та мама 
ішла та купила нам це, як їго, як спіцовку. Як спіцовка, 
біс потклатки, біс нічього  – такі брюки. Мині, я  по-
мню, корічньові, а  Ваньові сині, братові. І  шляпки́ 
тоже такі, от воєнної форми-от. Тоже, тоже под цвіт 
мама купила. Так Ви знаїте, наші родичі от усі в Гир-
жавкі, такі хлопці були, як у нас у вуйка [дядька] Вла-
димірі, вуйка Колі, вот там. І вони приходили причі-
щятиса, йсти в церкву. Так приходили і просили: 
«Дайте дітей заприщіщяти». Мама давала. Лиш каже 
«Ни заляпайте». Давала таке дрантя [одяг]. Повню у 
нанашка Колі, маминого брата, так вони с етого «торт-
ин-торт», хлопцам отакі-во рубашки шили, дліною 
[до середини литки]. І ніяких трусіків, ничього. Як ді-
вчина, ходили-вот. [До якого віку?] До школи. Да і в 
школу, по-моїму йшли даже. Бо там, де щяс церкву по-
строїли, там була школа, начяльная школа в Гиржавкі. 
Та я повню, бо там [в сорочках хлопчики] приходили. 
Я ни ходив у школу, там, напримєр, послє обєда. До 
обєда йду, а послі обєда – другі смє[ни]. Да, я бачу – іде 
в школі, ідут пєрвокласніки, ідут у таких рубашках. 
[Як казали: «рубашка» чи «сорочка»?] «Сорочка», да. 
[Їх вишивали?] Ничього! Якє там? То заліплене, таке 
було нестіране. Ви шо? О-ой! [Якого крою?] Мішок 
обикновєнний. Як мішок. І оттакі рукава коротенькі. 
Як мішок, зроблене. Може, чуть-чуть такий роскльош. 
Був чуть-чуть, чуть-чуть. А  прямо мішок ушитий, 
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і всьо. Отако-во, отако-во як майка Ваша. От прямо 
так вирізано, і всьо. А в мужиків, як шили, напримєр, 
с такого, то для мужика отак, набік [виріз]. Сто ́їчка – 
воротник такий, стоячий. І  тако на праву сторону 
всьо врем’я [виріз]. [Як одягалися жінки?]. О-о-й, які 
там дівки були. Як хлопці ходили, так і дівчята. Шоб 
Ви знали, в якихос шалінка́х тако [дівчата були зави-
ті]. В мене даже є де-то фотоґрафія в альбомі. Я паца-
ном перид армією, годів де-то сімнацить, отак де-то 
було. В восімнацить лєт забрали. Пошті дивітнацить 
було, як забрали в армію. Восени, восьмого ноября, на 
Дмитра. Якрас Храм був в Миндрі. Та є фотоґрафія 
там. Тако сидиш, дивишса: дівчята, такі якіс клітчяті 
були платки, грубі такі  – шалінки ́ такі. Та-а, шо там 
говорити? В фуфайках [ходили]. Боже мій! Туді хто шо 
міг натягати, то [й носив]. Це тако типер викідаєш. 
Носиш-носиш, бачиш, шо вже має їдну дюрочку, те й 
кидаїш єго, там коло скота закриїш [вікно старим одя-
гом], як ночою холодно зимой. А нє, викидаєш куди 
на вогонь куди-небуть, де-нибуть там викинув. А то ж 
[раніше], Ви знаїте, шоб було тако постірати, підлата-
ти тото – як за первий сорт було туді-от. Та ви шо! Во-
тако звисало всьо, аш туді покидали. Аж звисали 
ло́тки. Лотки звисали с неї-от, спідниці. [Спідниці теж 
із домотканого полотна шили?] Тоже с такого. С само-
тканки тої-от. Самі й красили бузиною. Бузину брали. 
Де туді можна було найсти порошок?! Мняли, варили 
йї [бузину], а потом кидали туди цу, як її, ту юпку, ілі 
спідницу-от. І виймали, сушили. [Якого вона набувала 
кольору? ] Такого синого. Дощь як іде, дивишса – іде 
жінка, з неї смуги течут сині. Ну, а де там буде [фарба] 
триматис?! [Жінки вишивали сорочки?] Було-було до 
войни. Вишивали национальні рубашки. І  мужикам 
тоже. Де-то до [тисяча дев’ятсот] підісятого году труд-
но було страшно-от с  одєждою. Вже послє [тисяча 
дев’ятсот] підісятого году, повню, я вже з армії прий-
шов, в армії я робив старшиною роти связі ти й полу-
чав триста сємь рублєй, до [тисяча дев’ятсот] шеїсят 
пєрвого года ці гроші. Я субі там кустюм купив, ру-
башків купив. Уже було іначе. Да, я субі хромові сапо-
ги там зробив. Я  купив ялові [чоботи] командірові 
взводу там одному, те й кажу «Віктор Тімофєєвічь, 
давай поміняїмса». – «Давай, Пьотр, я нє протів». Да, 
я кажу: «Я хочю пофорсіть – поєду додому». Вони ж 
май крепкі, теплі сапоги, тоже воєнні. Я з «Воєнторга» 
купив був. [Чоловіки ходили в чоботах?] Які чьоботи? 
Постоли були – шили з усіх животних. Скотину, коня 
там, здох, ілі забили, свиняче тоже-от... А вже потом, 
як начяли двігацца машини по сьолам, появилиса ка-
мери вот еті. Камери, не скати. Я як достав? Возив єв-
рєй с Лівордо ́є, сушку возив. І там на горбок піднімав-
са. А  [вантажні автомобілі] «Зіли» такіго  – «Зіс-
п’ятий». Вони даже були на цім, на дровах, такі, с тру-
бами були. Ти й він [пробив камору]. Побачили хлоп-
ці. І їден там є гиржавский, бачив, шо вона там стоїт 
на ящиках, та камера. Він ту камеру снімає. А той ни 
міг оставити машину посирит гори. Треба було ви-
йсти на ровне [місце], потому шо там тормоза ни дир-
жали. Туді були такі машини. Да, і с тою камирою він 
утікав. Аж чють ни за монастирь він [власник авто-
мобіля] догоняв. Піня, єврєй той догоняв. Та я пас 
скот, стиріг скот. А той старший мене був. Та вділив 
міні резини тої на їну пару цих постолів. Та я пішов 
там до дядька Питра їного-от. Той шив красіво. Як 
ушив, то мині казалос, шо я хромові сапоги обув. Тож 

нима ні воні, ничього – ни дубльонні. Шкура дубльон-
на, намочиш – воняє, а Боже мій! Це де багато хлоп-
цив, то в хаті нилзя було усидіти. Вонь! Намокша шку-
ра, заносиш ї в хату – вона там воняє. Рано, як вихо-
дят, то треба відчиняти [вікно], кришу чуть ни сніма-
ти с дому. Архітектура. [Чим колись покривали дах 
хати?] Крили дранкою. «Шінді ́ла», от, по-молдавскі. 
Ви знаєте, це прамо єль [ялинові дощечки] так по 
слою ножом кололи. Ну, це ми купляли де-то в Запад-
ной Україні та крили тим. Тим хати крили, хто мав 
гроші. А большинство крили соломою с того, як єго, 
с жита, околотом. Житна солома – вона довга. [Сту-
гом (очеретом) крили?] А в нас мало стуга. Було тоже. 
Привозили з Їкіли [р. Ікель]. Но в нас мало стуга. Це 
на югі. Там большинство крили стугом-от. Ну, я Вам 
скажу, шо то кришу, напримєр, стугом, ілі околотом 
[покрити], ти й воно типліше в хаті. Шо типер цей ши-
фєр? Він тонесинький, продуває кругом. Я сам накри-
вав околотом ни хату, а сарай, де корова наша була, то 
тепло. Стискаїш, шоб вода ни пройшла. Робиш пири-
висло і робиш такійо сніпок. Такійо сніпок робиш, да, 
а потом ділиш йго пополам і пирикрутюїш – і плиска ́чь 
получаїця. Оце два отакиго круглих [сніпки] – полу-
чаїцца плискачь. Та тим плискачьом [покриваєш]. 
Кладеш його рівно, і примєрно де-то черис полмєтра 
другу в’яжиш-от. Ну, воно пирикриває їдно другу, 
прикриває-пирикриває. І ни тикло. А літом прохлад-
но на чірдакє. Ану, вилізи сігодня тако, вилізи на 
чєр[дак]. Ни вілизи – там нима чим дихати. [Казали 
«чєрдак» чи «під»?] «Під». Під у нас всьо времня, всьо 
вреня, я помню. Та й типер ми кажемо: «На поді». [Що 
зберігаєте на поді?] Всьо держимо на поді. Ну, муку, 
хто мав, сьоняшник. До млина йдеш – [зерно набира-
єш на поді у] мішки. Ткали мішки-вот с коноплів. Там 
і пшиницу диржали. А потом визеш на мелницу. Зме-
лиш, привозиш, заносиш [борошно] на під. [Як  і де 
зберігали кукурудзу?] В  кочянах. В  нас [робили] це 
тіш [кіш]. Роби їго так-от наіскось: снізу май вуське, 
а  сверху май широке. [З  чого його робили?] Ну, 
с пру ́ттів. Малі такі, тонесинькі прутіки с лісу. В лісові 
вибираїш рімненькі-рімненькі. І от робиш колачь, і на 
колачьови заве́ртуїш такі стояки, і  поміжду них на-
верх пішов-пішов – заплів зверха. Покрив соломою ілі 
дранкою оцьою, шо я казав, шінділою-от. І там куку-
рузу диржали. Ни всі. Ни мали всі. Хто мав гроші, на-
примєр, тото с того [брускового дерева коша] вже кла-
ли. Забивали такі бруски сантємєтров по п’ять і пол-
сантімєтра чи сантімєтр пространства. І тоже [в таких 
кошах] висихала харашо кукурудза. [Які ще господар-
ські споруди були у дворі?] Напримєр, для курей  – 
хлів. «Хлів» по-українскі ми говоримо. Для поросяти 
(там у мене тоже є) – ку́чя. А для корови – сара́й. От, 
ондо в мене тут: тут від гори двері  – корова сидит, 
а від долини – кобила сиділа (я її продав, нима її). Со-
сєд лишив кару ́цу [підводу] тут в мене. Ну, він ни ли-
шив, в содня вони ходили де-то с внуком, культівіру-
вали кукурузу (от, папшо ́ю). І  лишив тут, бо каже: 
«Я послє обєда піду ізнов». Це він мою підводу взяв. 
Жіка ска[за]ла: «Підводу ни продавай. Возьмем у со-
сєда коня, ти й шо такоє, ти й поїдим». Продав, Ви зна-
їте, [кобилу]. Я ни можу ходити добре, а водити треба 
було аш туди наверх кобилу, пасти на пастбіщі. А я ни 
міг, ти й за щьот цего я її здав. [Продукцію, що швидко 
псується, в яких спорудах зберігали?] Я повню в діда 
Ївана мого, по мамі, так він викопав яму в подвалі. От, 
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і  засипав опілками. Опілки, ілі солома, або ца, як її, 
полова с пшинишної [соломи]. Засипав, і туда накла-
дали льда. Такий зробили ящик. Культурно. Зимою 
всьо заготавлювали, і  там всьо літо то диржалось, 
пока аш ни стопиця всьо. Приготовлять їсти, шо ли-
шаїца, значит, туда. Закриваїца люк сверху. Ну, пока 
ни стопица, лед пока вес ни стопица. «Лидяна яма», чи 
як-от [називали]. Така примєрно мєтр на мєтр. І мєтр 
глубіни-от. І  досками опшита навкруга. І  зверха 
капа ́к – люк. І туди закидают солому. Значит, слой по-
лови, слой цего, як їго, льда. І він потихенько [танув]. 
І подвал холодний був. Він там де-то до цего времня 
[кінець червня] ше був, лед-от.

СІМ’Я Я – житіль сила Паланки Ротару Пьорт Аліксан-
дровічь. Второго фівраля [тисяча дев’ятсот] трицить 
п’ятого года [народився]. От, проработал долгоє врє-
мя бригадіром по строітєльству. Я двацить п’ять років 
проробив бригадіром по строітєльству в цім хозяй-
стві. І тринацить – остальноє врємя пирит пєнсієй ра-
ботав зав[ідувачем] цинтралного склада (там, де щяс 
музєй). От, там та вся тіріторія, там склади були. От, 
де церква та нидостроєна, там склад був. Я с Гиржа́вки 
[сусіднього села, центру комуни] сам. Я віддавса суда 
вот. Я жив отам. Там брат мій щяс живе, вищє церкви. 
Де церкву построїли, там школа була. І вищє церкви 
наш дом. Там мої прєдки жили – дід Їван, дід Єроф-
тій. От, ці всі, мої прєдки [з Гиржавки]. А я вже послі 
армії дімобілізувавса, начяв работати тут у столярной 
мастєрской у Паланкі. Ну, так тут і жинивса. А білше я 
пирийшов суди, бо в брата ни було місца на построй-
ку дома. Я  отдав йому всо то [батьківське обійстя]. 
«Ладно, – говорю, – ти йди туда, а я тут лишуса». Він 
каже: «Як? Ти потом будеш на мене обіжатиса». «Нє, – 
говорю, – ни буду». Всьо. Єслі я сказав, значить – всьо.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Які  страви тут готували на весілля?] Ти-
пер, єслі розібратися, повторяїца всьо, шо було колис. 
Голупці́ в їдно времня шото в нас ни робили. А типер, 
бачю, роблят і на свадьбах, і на куматрі ́ях [хрестинах]. 
Роблят голупці-от тоже. Ну, щяс там по двацить блюд 
роблят, шо скіл [стіл] заб’ют таково. Ну, от щяс ни 
готовлят пла ́тію на свадьбу. Подают платію, значит, 
жиніх должен поцілювати нивєсту. Бо горька платія. 
Воце я ни бачю, такого нима типер. А туді шо на ви-
сіля? Голупці, соус цей – картошка, мясо, таматом за-
крашено. М’ясо курінне ілі свіноє, смотря яке. Гуси на 
соус ішли. А с когутів (пітухів) холодец робили. Ти й 
с гусей, думаїте, ни варят?! Бирут шкуру с поросяти-
от. Вона хароша-от шкурка, єслі держиш порося. На-
прімєр, жінка моя всьо время держит в холодільніку, 
там йден кульок. І  от коли хочиш холодец, дивиш-
са там – пітуха нима, а є качюр, ілі утка. От возьме, 
шкурки тої покладе, і застигає так, як настоящий хо-
лодец. От на вісіля, я  Вам кажу, шо тілки платія ше 
туди була. Да, от коли я жинивса, а потом послє того, 
де-то черис зо два чи три года, вінчяв систру мою. Вот, 
да, повню, туді була платія. А  потом, після того вже 
платію закинули. Уці три блюда [платію, соус і холо-
дець – на весілля подавали]. Може, там ше який салат. 
Могли робити там з ретьки, ілі з помідор, огирки, ше 
периц тоже. Як робили восени тако – периц тоже, пер-
чица. А пили вино, як у Молдавії. [Горілку пили?] Нє. 
[Як готували платію?] Вариш молоко. Ріс промиїш на 
воді. А потом, як начинає молоко збігати, от, і засипа-

ют ріс. І всьо времня мішают, і мішают, і мішают, шоб 
ни пригуріло. А потом, у крайнім, єслі шо, то клали в 
це, як єго, у піч, там, де варилиса голупці і остальноє 
всьо. Да, клали в піч. Замуровували, і вона виходила, 
та платія, тако жовтява. Укусна така получалася, топ-
льоная. Сахарь клали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які  свята відзначали у Гир-
жавці?] Всі оці цирковні празники ми диржали. Це 
строго було. Вот, пости оці ми всі постили. Я помню 
пацаном. Чьотири поста в году. Особинно перид Пас-
кою Виликий піст, то вопше нам ни давали, даже і 
ростітєльноє масло ни давали дві ниділі. Строго було. 
Наше поколєніє боялоса і закону ґосударствинного, 
і Божого закону. [Які пости тримали?] Виликий піст, 
Різдвяний піст, Питрівчин піст і Спаса піст. Да, всі по-
сти. Це було строго. Молоко було (в нас корова всіг-
да була), так мама робила творог. [Так і казали «тво-
рог»?]. А, нє, бриндзю. Робили бриндзю і такі робили 
кадушки, і в кадушки клали. Всігда, кажен тиждень її 
[бринзу] промивали, вот. Клали полотєнце чисте, вот. 
Солили, просалювали. І  коли кончявса піст, туді ми 
їли молочьне, вот. [Як Святий вечір відзначали?] На 
Сьвятий вечір до нас колись, я  помню (щяс ми уже 
постаріли) приходили наші фіни́. Діти-от, яких ми 
христили, приходили с  вичерьою. На Сьвятий вечір 
варили кутю. Ми даже ни казали «кутю», а «пшини-
цу»: «Гай, зваримо пшиницу!». Був мак раньче. Ми 
сіяли мак. С  цими наркоманами це й всьо заприти-
ли. Я сильно любив мак. Посієм ма ́чьники. Спичимо 
с жінкою на плиті коржі, аш такі, шоб аш сухі були-
от. Возьмеш, намочиш там у горячій воді з маком. 
А шо типер? Лиш с горіхами можиш їсти ма ́чиники-
от [коржі]. Об’їдєніє було їсти. Це на Сьвятий вечір, 
перид Рожиством. Це щиталося двінацить стравів-от. 
Ну, напримєр там паланиці с картофлями, а кутю, ма-
чиники, ну, там паланиці с  картофлями. Всьо пісна 
їда. А кісили ́ца – це як компот. Тіки в кісилицу клали 
чирешню, ілі ве ́шню суху, сливку, грушку і яблука ру-
бані, сухі. Ото «кісилица» називаласа. Її даже, як ни 
було шо їсти, та їли с мамалиґою. Всьо сухе. Сливку на 
лозниці сушили. Яблука рубали [різали] так – долька-
ми, тонесінько так, п’ять мілімєтров. І на солнишкі, на 
ля́скі там [сушили]. Чірешню [сушили] тоже там, на 
лозниці, ілі в пічі, де пікли хліба. І дику мошна, й до-
машню [черешню сушити]. Ни вся гирка [дичка]. Є й 
хароша чирешня в нас. Кампот цей, як вариш, кіси-
лицю, то тоже всьо с кісточьками: сливки с кістками, 
чирешню, вешню тоже. Перид Рожиством [на Святве-
чір] та діти приходили с  тарілкою. Ну, миска, ілі та-
рілка зав’язана так в хустині. Ну, як старінні. Зав’яже 
так і нисе: «Просили мама, й тато, і я просю, прийміт 
нашу вичєрю!». Фіни як приходили, напримєр, до 
крьостних там, кладут за стіл їх, угощяют тих дітей-
от. А потом дают їм тоже шото назад-от. Там, значіт, 
снізу колачь пичєний такий, плечєний, і  зверьху та-
рєлка, ілі миска покладжєна с кутю-от. Отак ходили 
на Сьвятий вечір. Знаю, шо Сьвятий вечір, як приходе 
жінка, ілі дівчина, от, значить, роде корова тиличьку. 
Як приходе хлопиць – бичька. [Як святкували Різдво?] 
А  Рожиство? Мама всіґда пікла колачі. І  приходили 
колідники ́. Хто с колядкой (там нєсколько пар) приїж-
жяв, мама – пару колачєй [їм давала]. Бо туді гроший 
ж ни було. Трудно було гроші мати-от. Нильзя було 
ниґде ничього продати-от. Да, і  празнували. Прині-
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мали цих [колядників]. Дома тоже приходили. Уже 
фіни батька і мами-от, приходили в гості. Рожиство 
так, і  Паску [родичі разом святкували]. [Пам’ятаєте 
колядки?] Як ни помню? [Заколядуйте.] Ни можу я. 
Українскі колядки? От є «Зажурулиса гори», потом є 
«Гей, пане й пане» тоже. Ну, я мало її знаю. Ну, от, на-
примєр, оту [заспіваю:].

Зажурилися гори й долини,
Го-ой, дай, Боже,
Шо ни вродило жито й пшиниця, 
Го-ой, дай, Боже.
Али вродило зилене вино...

Ну, так і дальше. Воно хвате так... Міні вже тяшко. Вже 
восімдісят два года, от, рока уже мині скоро ісполни-
ця. А на Різдво, вечиром, ходили с колядками. Я знав 
колядків багато. Позабував усьо. Шитайте, до армії це 
всьо було. А вже послє армії пройшло шиїсят с чим-
то год. [Це гиржавські колядки?] Да-да-да. А  в Па-
ланкі – тут «Пану ґосподарю» [колядують]. Шос такє. 
От, є  май старі. Є  мужик тут на одинаццить років 
старшій, див’яносто с чим-то год має, дядько Йосип. 
А я ни знаю, як він. Я єго бачив в прошлім году. От 
він самий май старий у нас, у Паланкі, тут. С [тисяча 
дев’ятсот] дваццить чітвьортого року він. [Які страви 
готувала Ваша мама на Різдво?] Туді усі страви гото-
вила, да. [Що саме?] А саме шо? Шо туді було? Туді так: 
го ́лубці, холодець, соус (картошка с мнясом, томатом 
заправлений, юшкою такою). І  пикли, той, варили 
всьо в пічі. Бо с печі самая вкусная єда. Брали в горш-
ках оцих ґончярніх. В ґончярніх горшках. Сама вкусна 
єда – це з них. І в Паланці, і в Гиржівці так називають: 
«Горшки». Жамбо́н тоже вот [готують]. Рубают [сви-
ні]. На Рожиство, ну, бать, єслі рубав... Я батька плохо 
помню, бо всьо времня при роминах на кочинтра́рю 
[військові збори в армії королівської Румунії] єго бра-
ли. А потом забрали на войну і вбили. І ни помню їго. 
Трошки я помню, потому шо міні вже сім с половиною 
років-от було. А  жінці даже трьох років ни було, як 
убило отца. Й вони, як забивали кабана, так обізатіль-
но оден клуб (жанбон) вони лишали на Паску. Єслі на 
Рожиство забивают, значить [один жамбон тоді готу-
ють, а інший залишають] на Паску. Задимля ́ли його в 
годжяко́ві там [пристосуванні для копчення у димо-
ході]. Пікли, вимачювали, солили. Заправляли раз-
ними там [спеціями]. Ну, куїшо́ри там, по-молдавскі. 
[Що це?] А от я ни знаю, як вони називаюца по-рускі. 
Як би Вам об’яснити? Такі вони дліною, і мают таку 
маленьку головочку. [Гвоздика?] А-а-а, гвоздіка, да. 
Гвоздіку там, чьоснок, лавровий лист, і другі там [пря-
нощі], соль – цим заправляли [той жамбон]. Да, я го-
ворю, єслі на Рожиство забивают, значит лишают клуб 
їден на жанбон на Паску. [Коли у Гиржавці щедрува-
ли?] А  шандрували на Сьвятий вечір перид Новим 
годом. В нас так називали єго – Сьвятий вечір перит 
Новим годом. Так і шандрували:

Шандрий вичір на Сьвятий вечір!
Чи дома-дома пан господарь?
А я знаю, шо він дома.
Сидит субі в кінец стола,
На нім шубу, шуба льова.

[«Шуба льова»?] Шуба! А  с чього вона зроблена? Із 
льва, чи шо? Ну, так співали. Це тринадцятого [січ-
ня], да, перид Васи́льом. Це всі ці колядки співали. 
[Колядки чи щедрівки?] Шандрівка. [Яких ще спі-

вали?] Та Бог єго знає. Я й забув вже. Пирид Новим 
годом ходят с  «Маланкою». [Розкажіть про гиржав-
ську «Маланку».] Та вона така, як і паланська. [Нам 
казали, що відрізняється.] А  знаїте чьо? У  нас спі-
вали її так, с  підголосниками [з  підспівуваннями]. 
Знаїте, як по-настоящому українці співают пісні  – 
с  підголосник[ами], от. А  тут, у  Паланкі, я  вітколи 
прийшов, тут співают так бистро: 

Мала ночка, Питривочка
Ни виспаласи... 

Пашол і пішол... А  у нас її співали пєрвим голосом, 
вторим голосом, подголосник. І так-от, як хор співає, 
казачі хор співає – красіво так. Так і у нас хлопці спі-
вали очінь красіво. Так і «Маланку» співали. Там як 
співали: 

Мала ночка, Питрівочка 
Й ни виспаласи Маланоч...

От, таким [помірним] темпом, с  протяжностью. І  як 
співали, так они де-то полчаса співали «Маланку» у 
хадзяїна їного. А тут [у Паланці] – нє. Тут так: третє 
[слово] чирис десяте, і всьо, кончилоса. Обшим, співа-
ли хлопці тоже красіво тут. Я помню, тут на мої магалі 
були, от, сильно красіво співали хлопці. Так, як і в Гир-
жавкі. [Збиралося] чіловєк дваццить хлопців таких, 
послє армії. Це йдемо во двір: «Можна в вас заспіва-
ти «Маланку»?». Хадзяїн виходить. Начинаїм співати. 
Пока ми співаїм, він там вже закіпятив вина. Вот, жінка 
виходе с хрустиками. Ну, це ми типер називаїмо «піче-
ня», а туді «хрустики» казали-от. Хрустики, і колачики 
такі малесинькі [господиня] робе, як бублики-от, ви-
носе. Дає канфєти там-от, вино горяче, ізва́р. Ми каза-
ли «варене вино». Ни було [назви] «ізвар». Уже суди як 
прийшли рускі, то ті казали «ізвар». А дотипер: «Варе-
ного вина гай зваримо!». Знаєте, другий рас, я-от лю-
блю варене вино. У мене получаїца варити. Коли при-
ходе дочка вітти, с України, ти й каже: «Гай, тату, звари 
вина!». Я, Ви знаїте, даю чуть ни кипити. До кіпячєнія 
пошти доводю. І рас – убавляю, снімаю. Ну, кладу там 
сахар, периць. Ну, периць я ни кладу. Ну, потому шо 
Ліда, там, серце в неї. Я люблю, перцю шоб було у цім, 
у вині. І сіли, випили по крушкі, по дві вина. Прямо в 
хаті, ни то, шо на улиці. А колядників як приймали ілі 
«Маланку» як приймали, це гріли [вино] спеціально, 
потому шо вони ходя замерсші. Буває, шо тепла пого-
да, а буває, шо мороз такій тріскучий – двацить-два-
цить п’ять градусів ночьою. «Маланка» – всьо в масках 
було. Всі пошти в масках. Ну, у Тані [Т. А. Попи – за-
сновниці і директорки музею «Casa Părintească»] є всьо 
написано. В нас шили, значить, «Діда» й «Бабу». Вот, 
«Баба» с косами такими – с коноплі коси. Коси запле-
чені, такі довгі, там лєнти отакі в тих косах покладже-
ні. Точєні с дєрєва мосорки́ [котушки] – та с тих мосо-
рок буси поробимо в «Баби» такі здорові-вот. Да, буси 
пороблені. [Так і казали – «буси»?] Ці, як їх, пацьо́рки. 
Так по-українскі  – «пацьорки». А  вбиралися: с  баби 
якої старої юпку содрут, кофту содрут, спідницу. Спід-
ницу содрут с  баби, така шоб була с  нашивками там 
разними. Де-то на читвирть від зимлі три такі полос-
ки  – лєнточки такі клали. Просто вони чьорні були. 
Юпка корічньова, тоті чьорні [стрічки] – ну, це «Баби» 
так ходили. Це «Бабі» віник у руки. Вона йде, приходе, 
замітає поріг  – ходзяйка-вот. «Дай коупійку міні!»,  – 
просят. А на «Діда», значить, [чіпляють] коропку. Зро-
бят бороду, уса. Тут чуб здоровий на «Діда». Накрасят 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



98 РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

чирвоні щьоки такі, як той, шо нап’єца вина. Кужух та-
кий на него виворачуют наізнанку, навивороті. Виво-
рачівают і кладут їму тала́нку сзаді на цепь, шоб талан-
котіла «Дідові». І  булаву таку, як Богдан Хмільніцкій 
мав. А виробляли самі, кілко там, узяти кусок брєвна 
та виробити. «Цигана» й «Циганку» шили – от, [такі 
костюми]. Тоже в чьорне їх красили там усьо. «Жида», 
«Попа», «Чьобана», «Доктора», вот, «Жандармєрію» 
(«Жандарма» руминсково) [костюми шили]. Це всьо 
було. Й «Коня» тоже робили. Очєнь посто: голову це 
виробляют, потом кладут тут вату, їно-другоє для голо-
ви всьо обдєлуют і зашивают усьо простиньою. Рань-
ше рушники були ці самоткані, бо простинєй туді ж ни 
було. І тут, сзаду, дєлают, тоже украшают. Даже ізверха 
кладут таку квітку. Роблят с чього-нибуть. Кругом ко-
локольчики, вожжи. Бире на пітяшки їго [імпровізова-
ний муляж голови коня], тако на себе кладе на дві пі-
тяшки і вожжами [керує] – поїхав. [У Вас є фото з «Ма-
ланкою»?]. Нє-е. У Тані [у музеї] найдете. Та кажин год 
їх приймає і фотоґрафірує. Дажи визиває с Кішіньова 
[журналістів] – приїжджяют, їх фотоґрафіруют. Визе їх 
[фотографії] у Кішиньов. Там їх собірают, ни знаю де, 
у Кишиньові. У Тані найдете. У нас було по дві партії-
от [маланкарів:] йні май молоді, а ці – пожилі пацани, 
котрі с армії прийшли, робили оддєльно. Ти й кажда 
[молодіжна група] мала свою видумку там разну. Там 
ше «Бугая» [робили]. Знаїте, як масло колис били,  – 
от, мазниця така. Та то всьо забирают, снімают, то, шо 
зверха. Капа́к той [накривку] забирают і натягуют на 
шкурку. Шкурку таку тоненьку [беруть], суху-суху, 
шоб була. Натягуют там їго, обручьом їго зажимают. 
А пирит тим с коня шерсть, с фоста бирут отакий [пу-
чок], такий примєрно дліною. Зав’язуют с той сторони 
в узіл. І чирис ту, як її, шкурку витягуют надвір. І от 
борщя [закваски з висівок] оцего, шо борщ варя́т, шо 
с  ґрису [висівок] роблять, саме луче, це ржаной ґрис 
ілі прамо дерть ржана, с жита. То ки-ислий такий плу-
чяїца [борщ]. [Ним той кінський волос змащували.] 
Так тягниш лиш за цей волос – гу-у-у-у-у-у [виходить 
низький глухий звук]. Їден держе, а їден тягне, гудить. 
Таня должна [у музеї «Бугай»] мати. Вона всім цим за-
німаїца. От, маладєц. Я, напримєр, привєтствую. Стара 
вона, с їдного году с жінкою мою, с [тисяча дев’ятсот] 
сорок пєрвого. Но вона маладєц: висилит, собірає там 
[гостей], приїжджяют до неї, вона там готовица. Я, на-
примєр, привєтствую, шо вона видумала там музєй. 
Дід її жив у тім домі. [Чи забороняли за Радянського 
Союзу такі новорічні обходи?] Їдно времня запріщали 
комуністи, запріщали це всьо. Наказували-от, до церк-
ви [забороняли йти]. [Чи посівали на Старий Новий 
рік?] Да, посівали. На Новий год рано. Діти, дівчята, 
хлопці; ротсвінніки та й чужі тоже [приходили посіва-
ти]. А щяс ни йдут, щяс ни посівают. А раньчє йшли, 
посівали. [Чим посівали?] Пшиницою, папшо́ями, вот 
[кукурудзою], житом. Ну, хто шо мав. [Під час посіван-
ня промовляли:]

Сію, вію, посіваю, 
С Новим годом поздравляю!
Сійся-родице, жито й пшениця!
Будьте здорові с Святим Васильом!

[Чи  пригощали посівальників?] Ну, вгощять  – ни 
вгощяли. Брали там камфєт. І мама, й ми от вітколи 
пожинилися, камфєт биреш, пічєнья, ілі яблока, як є. 
Та й йно яблуко, пару камфєт, пару пічєній ти й да-

сиш рибьонку. А там уже ротствінніки, як родичі які 
там, ілі фіни прийши там – яку-то копійку даєш їм-от. 
А щяс ето вийшло із моди. Батьки ни пускают дітей, 
до нанашків шоб пішли, до крьосних-от. [Чи готували 
Святу вечерю перед Йорданом?] Іорданскій Святий 
вечір перит Кріщєнієм Ґосподнім – це тоже Сьвятий 
вечір. Варили кутю.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Що розказували Вам 
батьки або запам’ятали Ви про життя села за румун-
ської влади в 1918–1940-х  роках?] А  трудно було. 
Вопщє-то, коли були ромини, так нас большевіками 
щитали. Били, ни давали нам пройсти тут ниґде тут. 
Я-то малий був, а росказюют уже ті, батько росказю-
вав потом. С роминами очєнь трудно було, от, с [ти-
сяча дев’ятсот] сімнацатого года і суди, до [тисяча 
дев’ятсот] сорокового. Іздівалися крепко над нашим 
народом, [обзивали:] «Болшевіки». «Большевік». Даже 
й щас, от, у [тисяча дев’ятсот] дівяносто втором году. 
Я робив завскладом, піонєрскій лаґєрь під Лєвордо ́ю 
[сусіднє село, що входить в комуну Гиржавка]. Щяс 
продали єго кому-то, ни знаю, хто там купив. Я  єго 
строїв, той піонєрскій лагєр. І ходив за цим, як єго, за 
творогом. У нас молочна фєрма була, і наше молоко 
йшло на молочний завод у [районний центр] Кала-
раш, от. А  в Калараші я ішов, там в двацить пєрвім 
маґазіні брав творог, смитану, там другі продукти, 
крупи разниє, консєрви, дітям пічєнья там. І були такі 
націоналісти, шо говорили: «Ви ше суда ходите? Туда, 
у долину!». В Москву вроді направляют. «Ви же протів 
нас!» – по-молдавскі. Я умію трохі так розговарювати 
по-молдавскі. Так я єму сразу отвєтів так, шо він по-
том даже ни хотів зо мною здибатиса... Ромини, туді, 
як ввійшли, вони католіки, а ми православний народ-
от. Ти й у нас чітирнаццатого числа-от Новий год, а у 
них пєрвого [січня]. Так обічьно по новому стілю. 
[Чи колядували у Вас, чи щедрували?] Лиш на румин-
ском язикє, на молдавском. Руского ни було ничього. 
Даже ви знаїте, шоб ти сказав пару слів на украінском 
язикє, сразу на пост  – і пльотка. Да-а-а. Іздівались. 
Хлопці по тому, послє войни, я  помню, співали на 
улиці оціго [пісні], я  помню, «Посіяв я вогирочьки» 
і другі красіві там рускі, українскі. Нихто їх никого 
ни спиняв. Співали красіво. Типер нима! Молодьож 
щяс ни знают співати. Нас колис, то я помню, обуча-
ли пєні. Був урок пєнія. [Що пам’ятаєте про повоєн-
ний голод 1946–1947 років?] Я вам скажу, шо в голо-
довку в [тисяча дев’ятсот] сорок сідьмой – в [тисяча 
дев’ятсот] сорок шистой год, та отам вище Гиржавки, 
як говорят, на Сіні ́ною, под Виго́дою, там були такі чи-
решні толщиною, шо їдному трудно було обій[няти]. 
Старі дирива і сильно вісокі. Так Гиржа́вка, Пала́нка, 
Урікова, Сипоте ́ни і Ми́ндра [навколишні села] – увес 
народ туди збиравса, і хто міг туди, аш на самий верх 
[дерева залізти]. Я так був приспособився. Йду я. Чи-
решня здорова, грубе дерево, нильзя на ню залізти. 
Находю такий, знаїте, тонесинький грабок, ілі клинок, 
ілі ясинь-от. І лізу-лізу на него, аш на саму макушку. 
І  роскачююса, роскачююса, пока піймуса до [тої че-
решні]. Нє, ни пирискакую. Биру, вирхушку в’яжу за 
той кряк, залазю на чирешню. Нарву субі там у сум-
ку, ілі в шо я рвав чирешні. Іду назад-от. І спускаюся. 
Нитку жалку ту, мутузок, розв’язую, кладу в карман. 
І ни боявса нічьо. Старі такі ни лізли. А молоді хлопці 
та тоже лазили по тих диривах. Я повню, їден с Мин-
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дри, там, де Діоніска, Котиґа ́рь йому прізвищє було, ти 
й як упав з диривини – забивса зусім. Та я його стяг-
нув, начяв трусти єго. Те й там, нидалеко в нас було, 
в  Ясинька́х роднічьок такий нивиликий. Ну, прямо 
калабатина така була. Ти й я висипав чирешні з мої 
пусудини, та пішов та чирпнув води, та полляв єго. 
Але шото він був поломав, ілі ключицю, ілі... Даже ни 
помню точьно, шо він поломав. Збирали [черешню], 
сушили, їли. [Чи змушували Вас за Радянської влади 
вступати в партію?] Я проробив довге времня брига-
діром. Там парторгша в нас була. Ну, багато парторгів 
було. Даже й придсідатіль колхоза – Ткачь був – дав 
міні і устав: «На, ізучяй. В  партію нада поступати!». 
Я гуворю: «Я і так [без партії буду]. Єслі я вам нарав-
люсь такой. Ни наравлюсь – ізвініт». І в партію я так і 
ни вступив. Проработав двацить п’ять год бригадіром 
по строітєльству і тринаццить год на цинтральном 
складі. А в партію ни вступав. Наравица вам – хара-
шо. Ни наравица – можите мине виганяти с роботи. 
Я  субі найду друге місце. Вони ни хотіли, бо знали, 
шо я работаю ниплохо. В мене була бригада комуніс-
тічєского труда. От, знамя всьо времня ми брали пє-
рєдовоє у хозяйстві. Було крепке хозяйство, коли був 
Ткачь Ніколай Фідотовіч. Це партія комуністов на-
правила в сєльскоє хозяйство тріцатітисячніков. Да, 
і туді він приїхав. Він сам с України. Отам, я забув, як 
той район називаїца, як їдеш на Київ чирис Умань, так 
там, отуда. Дубосари проїжжяїш, не доходя там до, 
Ананівський район. Так він там був істориком, припо-
давав у школі. А суди прийшов – в нас хозяйство по-
шти розвалене було. І він з ничього зробив пірідовоє 
хозяйство в районє. [Що ще запам’ятали з колгоспно-
го повсякдення?] Тяжко жилоса, но люди виселі були, 
співали. Це ідут в ковхоз на роботу, [тисяча дев’ятсот] 
сорок дів’ятий год, щє були межі. У кажного хадзяї-
на мижа, вісока така. Той від долини ввітпахував, ти 
й робилося, Ви знаїте, такій, як горбок, як трамплін, 
прімєрно. Сідают на той трамплін віддихати – і сразу 
пісню. Дівчята таким голосом співали. Ви знаїте, кра-
сота було слухати прямо. Українці вопщє красівий на-
род. Ліда моя, як ішла в Ніколієв, на базар с яблоками, 
продавати, то вона каже: «Пєтя, якби ти знав, які там 
дівчята гарні». Я кажу: «Я знаю, там в Ніколаєві, красі-
вий народ. Українці очєнь касівий народ. Симпатічні 
дівчата».

с. Ми́ндра (Mîndra)
Записали К. Кожухар та В. Кожухар у 2016 р.  

у с. Миндра Калараського р-ну, Республіка Молдова,  
від Копитінської (Мельник) Тамари Філіповни. 

Розшифрував О. Головко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Про історію, як ми тут по-
пали, відки, розпитували ми і дідів наших і бабів, шо 
як ми среді молдавських сьол оказалиса їдні українці 
тут. То заяк мені колись розказували, заяк колись роз-
казували батьки – вони самі толком не знают, відки ми 
тут появилиса. Но кажут, шо коли образовавса, вони 
мені розказували, у тисяча вісімсот сорок втором ше 
году [Гиржавський чоловічий] монастирь цей наш, то 
вот суда приїжали українці, були, заселялиса відти. 
І вот так потрошки-потрошки наші села – вся родня 
українців получиласа, бо їдні туда женилиса, в  одне 
село, другі в другі. І от, ці три села [Миндра, Пала ́нка 

і Гиржа ́вка] – ми зробилиса чисто укра[їнські]. [Чому 
ваше  село називається Миндра?] Ну, вот як по історії 
я знаю, шо в давності, коли там було, май ше в нача-
лі, вообшє кажут, шо це наші сєлєнія організувалис в 
тисяча шістсот сорок четвертому году. Та й вот, я по-
мню, шо колись наші діди, родітєлі наші, як праба-
бушка моя розказувала, шо як організовалоса це по-
сєлєніє, вроді би, в тисяча шістсот сорок третьому чи 
шо году. [Як з’явилися тоді] перві посєлєнія українців, 
то були вони об’єдєні с Речу ́лою, ше було село Речу ́ла 
(молдавске село типер). Тоди тоже, як поселялис, були 
молдавани. Та було названо «Поя ́на-Ми́ндра»  – по-
молдавскі ета значіть, як долина «Гордая поляна». 
А наше-от сєлєніє українців називали «Пояна-Ґо́ріц» – 
ну, то, шо ґорци прийшли ше суда, ґорци. [Ваші пред-
ки прийшли з Чернівеччини, з  Карпат?] Я  не знаю, 
відки ці українці суди прийшли. Ну, от наше село на-
зивали «Пояна-Ґоріц». Но потом сказали, як осо там 
зробили село Речула, а в нас вже образовалоса [село] 
як Миндра (в переводі – «гордая»). [Про сусідні села 
Паланка і Гиржавка Ви знаєте якісь історії?] Я не знаю. 
Но тоже вони так, як ми, тут їдєн від другого рядом – 
туди-суди женилиса, повіддавалиса, і всьо.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ Скілко я прожила в цім селі, постоянно ми 
общалися на укра ́їнскій мові. У нас кругом три сєлє-
нія [Миндра, Паланка і Гиржавка] – молдавска-укра-
їнский разгавор вєсь кругом. Молдавского язика – ми 
мало шо общалиса, потому шо кругом укра ́їнці. Ну, 
як, ми не чисто українці, бо вісімдесят відсотків в селі 
у нас українців, а є два відсотки руских, є й ґаґаузи, є й 
болґари і друґой національності. Но, в основном, от, 
вісімдесят відсотків у нас – це українців. Колис в нас 
була школа, то в нас преподававса українский язик. 
У школі до дів’ятого класа ми учили українский язик, 
у нас був учітєль свій і всьо. І діти інтєрєсувалиса. От, 
тоже їм інтєрєсно було. Особинно ми там українскі 
обряди проводили з дітьми, разні посідєлки ці з ді-
тьми, вечерниці робили там, «клаки», як колис казали. 
Там ми: «Всьо, гай, пішли клаку!». Ми при школі мали 
школьний участок, і вот ми шуткували: «Всьо, ідєм на 
клаку!». Колис йшли на клаку. Наші діди нам розказу-
вали, шо всьо робилоса по клаках. А типер ми, гай, на 
клаку – на наш школьний участок собирати кукурузу 
там, чи фасолю ми садили, чи шо. В основном так. Тя-
жело нам типер приходитса, потому шо язик воврємя 
не вивчивса, а  типер [складно] вивчити молдавский 
язик. Ми жиємо в Молдавскій республікі. Нам сором-
но, шо ми не всі знаєм молдавский язик. Но, по часті, 
може, й наша вина, може, і не наша вина. Так історія 
сложиласа, шо ми тут є. І ми, канєшно, хочим знати 
свою тоже історію. Ми не відказуїмса від молдавского: 
від традіцій молдавских, від молдавских обичаїв, язи-
ка знати, всьо. Но нам інтєрєсно знати і наші корні, 
[яка] наша історія, як ми тут оказалиса. От, дивишса 
українскі передачі там – дуже інтєрєсно вот там їхній 
язик, їхні традіції, їхні обичаї. Ну, в нас тут вже в се-
лах переплелося: і молдавска [культура], і українска – 
всьо вкучі. Так от ми і доживаїм це. І  в нас вже тут 
коріння опущене глібоко. Відки ми, наш корінь, но 
ми считаємса корінні українці вже тут, поколєніями 
ми тут – і діти наші, й ми. І в паспортах ми українці, 
і  кругом ми. Хотя живйьом в Молдавії, но ми укра-
їнці. Як ми є – молдавські українці. Це наша родіна, 
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но наша українська родіна тоже. [В околицях сіл Па-
ланка і Гиржавка] ближче є молдавскі села. От, [поряд 
є село] Лєордо ́я – вони там і работают більше вмєсті 
[українці з молдованами]. От, у них там якос чуть щє 
язик май захватюїца. А ми якос май далеко. У нас даже 
типер, як була школа, там [у Паланці та Гиржавці] уве-
ли молдавску, руско-молдавску школу, а  у нас була 
чисто руска школа. Язик то ми преподавали україн-
ский, но учоба була на рускім язикови, потому шо не 
було чисто українских школ, і спєціалістів не було. Ми 
даже типер учителя як шукали, та тяжко, пока дівчина 
пішла на курси. Но вона родиласа тут, трошки поні-
мала українску мову, та й так вона і преподавала нам. 
І дали нам книжки. Було багато літєратури українскої. 
Інтєрєсно було дітям. [Де зараз та література?] Часть її 
забрали, котра така май нова, як школу [в с. Миндра] 
закривали, у  Горжавский ліцей. А  счас там щє є яка 
[література], в класі їднім склали – учєбнікі по укра-
їнськой мові там. Та й так. [Ви працюєте сільським 
бібліотекарем?] Я  – да. Типер я лишиласа на тєріто-
рії школи. Вот відкрили зданіє: у тій комнаті зроби-
ли бібліотєку, у  тій, рядом, зробили клуб, відкрили, 
а там рядом почту перенесли, шоб сохранити хотя би 
воце майнове зданіє, потому шо то старе вже прожи-
ває свій вік. Та й оце, шо лишилоса пока на селі. Діти 
всі ходя учитца в Гиржавці, туда возя їх, їздят. [Якою 
була реакція батьків на те, що тепер дітей слід возити 
у гиржавську школу?] Дуже-дуже батьки були возму-
щєні. Ми писали, ми судовали, ми визивали комісію. 
Ми доказували, шо ми можим сущіствовати. Но ді-
тей було мало: було сорок дві дитині, і нас шіснаціть 
персонала було. От, с п’яті сьол тепер возят всі в Гир-
жавску школу. Даже Гербове́ць – тоже до нас суди їзде. 
[Гербовець – це молдавське село?] Колись він був тоже 
український. Там багато було українців. А потом вони 
со времінім [перейшли на молдовську мову]. Вони 
зразу були українскі. То потом вони зробили молдав-
ску школу, і в них молдавскі. Да, в них молдавске щи-
таїця село. [Там вже ніхто не розмовляє українською?] 
Ну, є, єдініци є. Даже я з бібліотєкаршой той, я знаю, 
шо ми вже ро́дні по язикові, общаємся, то ми говорим 
на нашій українській мові. Я молдавский тоже трудно 
знаю, а вона знає молдавский. Но ми говоримо на на-
шій [мові]. Бо вона знає молдавский язик. Вона каже: 
«В  мене діди говорили». І  там в селі в мене є даже 
родственніки, відти бабушка моя. Моя баба з Гербів-
ця, відти. Тоди ше, в началі, багато годів, як вона щє 
з [тисяча дев’ятсот] шостого года, то щє був україн-
ский язик. А  потом постєпєнно вони вже перейшли 
на молдавский. [Розкажіть про Вашу бібліотеку.] Ну, 
наша бібліотєка – у нас в селі сімсот три чітатєля. Бі-
бліотєка невелика, маленька, но, як сказати, робим ми 
тут не на повну ставку, по сємсят п’ять ставки ми ра-
ботаїм. Вот, зробили нам типер дуже добре: востано-
вили новотєку, ввели два компьютера, увели прінтор 
нам. Люди можут присти, зробити на ксєроксі доку-
мєнти. Які-то діти часто прибігают, ни часто, а прям 
постоянно прибігают – реферати роблят. Даже взрос-
лі є бабушки у селі, котрі діти далеко, вони не знают. 
І  вони мене десь там здиблят та й: «Тамара Філівна, 
не можна прийсти, шоб побачити моїх дєток?». Я  їх 
приглашаю, особєнно по воскрєсєньях. Я  работаю в 
воскрєсєньє. Вони можут – приходят, пообщяютса з 
дітьми по Скайпу. От, вони приходя, мені написано на 
бумажкі: от така й така. Всьо, ми можемо найсти. Отак 

бібліотєка [працює]. Фонд нам віділяє, гроші нам віді-
ляют каждий год. Вот, в прошлом году в мене читири 
тищі взяли книжок, цей год ми маїм на п’ять тисяч 
кніг. Їдемо в Кішіньов, вибираїм книжки, які можна, 
і на молдавском, і на руском язикови. На українском, 
правда, в  нас май мало книжок. Ну, трошки є. [Ми 
Вам сьогодні ще трохи літератури українською мовою 
подарували.] Да, ви нам ше добавили трохи книжок. 
Отак бібліотєка в нас. [З цих книг Ви дізнаєтеся тро-
хи про історію українців Молдови, їхній фольклор 
та традиції.] Ми благодарні Вам! Дякуїм, шо Ви нас 
трошки піддержуєте. Потому шо в нас вже тут тяже-
ло, шоб найсти яку-то [україномовну] літєратуру чи 
шо. На молдавскім це вже. Проблєма в нас. Ми вже 
даже на рускім  – іде в нас мало вже, вибор книжок 
тако, шоб вибрати, тяжело. [Якою мовою переважно 
читають діти?] Рускою. У нас школи рускі, у нас всьо 
на рускій мові в основному. [Але всі діти добре зна-
ють по-молдавськи?] Да-да. Діти, там школа руско-
молдавска, у  них срєда общєнія є. Вони потрошки, 
і типер уже білше язику молдавскому уділяют. Колис, 
у мої врємена, не так були трєбованія до молдавского 
язика. А  щас всьо кругом на молдавском. І  діти уже 
болєє-мєнєє лучше вже знают наших. Например, мої 
діти оба знают молдавский язик і свободно говорят, 
і всьо. Вот, а ми вже, май хто не виучив в своє врем-
ня, тепер уже тяжко: ни та пам’ять, ни то общєніє, ни 
то, вже май тяжко навчитса. А діти схватюют бистрєй, 
май бистро, та й учаца. Нада знати і той, і той – це не 
мішає. Це добре, шоб всьо знати, любі язики знати і 
ценити общє традіції всіх людей. Сьодня ми празнуїм 
празник молдавских традіцій, а завтра най буде наш 
український, най буде любий, шоб люди якось тако 
дружно, шоб був мір, шоб ни враждувати мєжду со-
бою. І хоть ми разних національностєй чи разних мо-
вів, но шоб люди жили дружно.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Бочки робили люди з 
деревів. Це занімалиса бондарі ті, коли-то було це. 
З дуба в нас робля бочку. Тепер робля з акації бочки 
деревляні. [Чи  виготовляли «кадки»?] Це у нас [єм-
ності, в  які] морату ́рі (помідори) ми кладемо, на за-
солку помідори як солим, то колис в старіну називали 
«каду́шки». [На скільки літрів?] Ну, разні вони. Піді-
сят і до сто дваціть [літрів]  – такі вот кадушки. Ка-
душки є в нас. В  їдну кладем гарбузи, в  кадушку, 
в другу кладем капусту кадушку, в трету помідори ка-
душку. Отак. Для вина [є дерев’яні] ка ́ди. Кади – май 
великі для солєнія, таких квашень (моратурі). [Таки-
ми посудинами, як діжечка, користувалися?] Діжеч-
ка – це май мала бочечка яка-то. От, то бочка здорова, 
а діжечка – це як то, шо май мала бочка якас. Так на-
зивали колис, у старіну. [У яких ємностях вивозили в 
поле воду?] Воду в поле возили в бачках. Були такі 
бачки. [Металеві чи дерев’яні?] Нє, такі мєталічєскі. 
Пласмасові, мєталічєскі  – цево. Желізні такі баки. 
А колис, може, й були бочечки такі маленькі. Вивозю-
вали, може, на гору ́. [Який гончарний посуд викорис-
товуєте в побуті?] Та такі горшки є глиняні. Закальон-
на глина така. І  їщо перев’язані вони, сплечані про-
валкою кругом, шоб він ни лопнув, ни розпавса. У та-
ких голубці [у піч ставили]. Вони є разні: є й на десіть, 
є й на вісім, є й на двінаціть [літрів]. Ну, в основном на 
двінаціть – самий май здоровий, бо він ни влазе у піч, 
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у ту пройму печі закласти. Гладуші щє в нас були на 
молоко. Гладуші їдні такі, где-то на полтора літра, на 
два. Гладуш з май широким горлом  – для молока. 
А банька – це була тоже з такого, глиняні робили, но 
узєньке такі-во горлишко, маленьке горлишко. І  то 
казали: «Ну, йди, принеси ту баньочку там з тим чи з 
тим...». Ото баньочка була. [Там вода була?] Вода. Мо-
гло бути і вино там у них. Шото таке робили. А борщ 
відогрівали, робили «кислий» борщ ни в банькі, 
у  горшках таких. [У  горшках чи в «ґаваносах»?] 
«Ґавано́си». Високі ґаваноси. В мене тоже є зо два щє 
від дідів, сидять на поді́ [горищі]. Я  кажу чоловіку: 
«Викинь!».  – «Нє, лиши!». Там цілий ряд назбирав. 
Я кажу: «Для чого ти їх назбирав там?». А він каже: «Та 
най сидят там!». Цілий ряд тако на поді разних: май 
великі, май малі. Харчування. Пошти каждую суботу 
ми пекли хліб. Не було такого, шоби ми, як счас – пі-
шов в магазін, узяв. Тоди обізатєльно ми пекли це 
всьо. [Ви теж мамі допомагали?] Да, да-да. Ми тоже. 
[Розкажіть технологію випікання хліба.] Мама май 
звечера вставала, робила опа́ру (як то кажут), потом 
вставала май вночі – підбивала ту опару щє. І на ранок 
уже там доїла корову, як треба було до вертути шось, 
тепленьке молочко, тато свіже привозював, мама вже 
дальше [тісто замішувала]. Це місила в їдній лоха́нкі 
[великій мисці] здобне тісто на вертути ́ там на разні, 
а це – на хліб. Пекли в основном хліб на «дзе ́рові» [си-
роватці], як у нас кажут. Бо помню, всо времня як ка-
зали: на дзерові – то він [хліб] не так прокисає. Це я 
помню від мами. [Коров’ячий «дзер»?] Коров’ячий, да, 
коров’ячий. Ми і вівці держали колись, но коров’ячий 
дзер, в  основном коров’ячий дзер [використовували 
для тіста]. І замісювали, ставили знов підходити його. 
Потом ставили у та ́ви [форми] такі – підходило [тісто] 
у тавах. І круглі в нас були, і квадратні були [тави]. Піч 
була здорова. [Як у Вас називаються челюсті в печі?] 
«Чєлюсть». У тої май велика чєлюсть, у тої пічки май 
мала чєлюсть. [Затула як називається?] «Грата́рь». Шо 
закривати піч  – «гратарь». [Кажуть:] «Ви дайте гра-
тарь закрити піч». [Як називався спід печі, куди ста-
вили тави?] «Ватра». [Просто на ватрі хліб пекли?] Нє-
нє. Лиш у тавах. Ми ніколи не пекли таково-вот. По 
старіни у фільмах бачили [такий спосіб випікання], но 
ми у тавах пекли всьо времня. Мама в тавах пекла. 
Може, колис, як не було тих тавів чи як, но я такого 
времня не застала. Ми вже в тавах пекли. [На чому са-
дили хліб у піч?] На лопаті. Така кругла лопата. А по-
том щє була така «коцюба», як казали. Коцюбою ви-
тягували з печі, а на лопаті клали туда, у піч. І щє про-
віряли піч. Я помню, як мама: «Ну, йди, провір, готова 
піч чи нє?». Ми брали папшо́йну [кукурудзяну] муку і 
кідали тако в піч: єслі вона не загораласа сільно, лиш 
так, значіть, можна класти хліб. Так училиса ми в то 
времня у своїх родітєлів. [Чи  пекли разом з хлібом 
якісь булочки?] «Буханці» пекли, як у нас казали. 
З  часником робили мужде́й такий: душили часник, 
улії ляли, соли трошки. І  ті буханці (такі маленькі 
хлібчички) клали в миску, мама поливала тим мужде-
йом, підкидала, накривала їх трошки. А вони відбуха-
ли – такі мнякенькі. Ми так любили ті буханці їсти. 
І ми вже тоже трошки пекли. Ну, вже май забуваєца. 
Уже тепер всьо готове, печене, тепер рідко, можна ска-
зати, і паску печемо. Всьо купив – та й маїш. А то, вот 
в то времня, я вот це захватила щє – це ми училиса 
[самі пекти хліб]. Вже потом мама постаріла, та ми 

вже з сестрою тоже пекли. Бо діти, які коло тебе, та 
треба було, шоб було в хаті шос печене. [На чому Ваша 
мама замішувала тісто, коли ще не було дріжджів?] 
А мама робила вінні «ботка́лі». Як восени шумитьца 
вино в кадах, як ми робили вино, і вот це броженія як 
проходит, мама всьо времня збирала ту пєну (шу́му, 
як по-нашому). Збирала вона ту шуму і ставила туда 
трошки кукурузної муки, трошки білої, місила такі 
блинці. Такі блинці робила  – називалиса «боткалі». 
І висушувала їх на пічкі, на теплій. І потом, коли пе-
кли, вона їх зверчера замочувала, як я Вам кажу. Вони 
начинали бродити. Потом добавляли щє трошки 
муки – вони щє побродят і щє. І так пекли хліб. Баба 
моя колис пекла хліб на половину з кукурузною му-
кою, вот, «папшойною», як в нас казали. Трошки, 
жменьку папшойної муки. Баба: «Тамара, поклади 
жменьку папшойної муки». І  тоди хліб получався 
жовтенький. [Чи  пекли із хлібом «голубки» якісь?] 
Пекли. От, з вертутами. Як ми пекли ці вертути, баба, 
мама робила рогалики разні, потом «голубки» тако 
якос переплітали там. Пекли разні штуки. Для дітей, 
для свої сім’ї, шоб хватило на цілу неділю празника. 
Пекли на Різдво вертуту, там разні булочки с начінка-
ми, такі, як на празник. Як тісто було, пекли й тоді «го-
лубки». Імєнно, «голу́бки» в нас казали. «Гай, зробимо 
нєсколько «голубків!», – отак. [У чому замішували тіс-
то?] Щє як я помню при бабі, було таке корито 
дерев’яне, длінновате таке корито зробене. І вот в тім 
кориті баба місила. І ми діти малі тоже туди ручки – 
помагали місити в тім кориті. Уже в мамине врем’я, 
мама вже моложе, ми вже мали такі маліровані лоха́ні. 
І [місили тісто] в таких лоханях. Це вже суда, під [ти-
сяча дев’ятсот] сімдісяті, [тисяча дев’ятсот] шіїсяті 
роки. [Крім квасного, яке ще тісто замішували?] Здо-
бне тісто і прєсне тісто. [Що пекли із здобного тіста?] 
Ну, вот, я  кажу, вертуту. «Рулєт» по-руски, а  по-
нашому – «вертута». Ми пекли разні вертути. Пряни-
ки разні у тавичках там виробляли: то з повідлом, то з 
варєннями разними. Ті разні «голубки» пекли. [Що 
випікали з прісного тіста?] Ну, ми пекли з такого пріс-
ного тіста палани́ці. Оце в нас були тоже паланиці ці. 
Це, як то щитаїця, то листочки такі – паланиці у лис-
точки розтягували. Пекли з такого тіста, не дрождіво-
го, такого прісного тіста. [Тісто на паланиці листове 
було, витягувалося?] Да-да-да. Витягували. Робили як 
папір тоненький-тоненький, складали. [Які інгредієн-
ти входили до такого тіста?] Лиш вода, сіль і всьо, 
і більше нічого. Його місиш, воно тонко робиця, таке 
тонесеньке-тонесеньке. Розтягували так, шоб було 
видко рисунки з [простеленої на столі] клейонки. 
І мастили улійою, складали його, складали, потом із-
нов мастили. Складали, робили такі кружочки. Клали 
трошки в холодільніки чи на холодне мєсто, лишали 
на півчаса там, на сорок мінут, воно спочивало. Потом 
оп’ять розкатували його тоненько-тоненько, клали 
начінку. Складали його ілі рулєтіком (так робили кру-
жочек, потом розкачували), ілі складували ко ́лциком 
[колом] тако – плаци́нди такі робили вот. І типер ро-
бим його. [Ці вироби називалися «плацинди» чи «па-
ланиці»?] Паланиці, паланиці, паланиці. [На чому ви-
пікалися?] На улії, в духовці. Можна їх так же робити 
і в піч їх класти так. Можна і в духовці на улії. Як хто 
желав – на сковородці. [Як у Вас кажуть на сковоро-
ду?] В нас «теґа ́я» кажут в селі. [Які страви готуєте з 
кукурудзяного борошна?] Мамали́ґу варимо. [З якого 
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посуду Ви раніше їли?] Колис у нас [були] миски. [По-
лумиски були?] Таке слово було в обіході – «полуми-
сок». Полумисок – це май мала мисочка. А май вели-
ка – це була миска. «Фарфурі ́я» у нас щє [на цей посуд] 
казали. По-молдавски – «фарфурія». [Чим борщ наси-
пали?] Поло́вником. Черпак, половник... Кажут: «Дай 
той черпак» чи «Дай половник». [Чим помішували 
мамалигу?] Мелиште́вка [дерев’яна лопатка]. У нас ка-
жут: «Дай мелиштевку!». [У  яких ємностях у вас ва-
рять їсти?] У нас називаюца «чауни ́», називаюца «ка-
зани». [Що таке чаун?] Це тоже казан. Но «чаун» – це, 
навєрно, по-молдавски, а  «казан»  – це по-руски. Це 
їдно і то же. В мойом прєдставлєнії казан – це здоро-
вий, май здоровий казан. «Вей, принеси той здоровий 
казан!». А чаун – це май маленький. От, в чаунах ми 
мамалигу варимо, ну, всьо. І в чауни голубці робимо. 
[Які  були колись ложки?] Лошки були деревляні. 
[Вилки були?] «Виделки» в нас кажут. Лошка, видел-
ка – так воно. [У чому сіль тримали?] Со ́лнички. [Чим 
п’єте воду?] Ну, крушкою. У  нас кажут  – «куфля́та». 
Типер вже ми май по-культурному [кажемо] «круш-
ка». А колись при мамі: «Йди, принеси куфля!», «Йди, 
ковшик принеси!». Тако було. [Чим «ковшик» від 
«куфляти» відрізнявся?] Ну, ковшик – це у нас з руч-
кою. А куфля – це таке май [мале]. А ковшик тако мав 
длінну ручку, шоб ковшнути. Май глібоко достаєш 
ковшиком. [Які  ті кухлики були?] Ну, разні колись 
були куфлята. Даже й глиняні були, з глини зроблені. 
Типер – то вже фарфорові, жилізні, які хоч. А раньше, 
в  старіну разні були такі. Одяг. [Який одяг носила 
Ваша бабуся?] Колись були сорочки такі – ткали самі. 
Ну, ми то, канєшно, ни застали. Но я помню, моя баб-
ка розказувала, шо вона ткала. Даже для тата там со-
рочки шили такі длінні, аш чуть ни до кулін. Тако 
коли-то давно. [Вишивали сорочки?] Да. Деякі були 
даже з вишивкою, бо фотографії колись [бачила]. То 
бачила в баби там. Ну, вже типер ни бачу цего, не знаю. 
Я  помню, колись мої бабки носили  – снізу біленько 
тако видко, гарбацички ́[мережива] були с-під юпки. 
Оце я помню на фотографіях – десь колись я бачила 
там. І бабки то йшли на празники чи шо, то обізатєль-
но було, шоб с-під юпки тако трошки видко гарбацич-
ку, такі под’юпники. Ми кажим «под’юп ни ки», а вони 
«спідниці» колись казали. [Фартухи носили?] Фарту-
хи – постоянно. [На свята теж фартух вдягали?] Нє, не 
помню я, шоб одівали на празніки. Я цего вже не за-
стала. [Старий верхній одяг пам’ятаєте?] Ни повню. 
[Які убори носили на голові старші жінки?] Шалі ́нка, 
фусти́на – воце. [Чим вони відрізнялися?] Фустина – 
маленька. Платочок маленький  – то фустина. А  ша-
лінка – це вже май велика [хустка]. Особинно україн-
скі в нас [шалінки були], бо колись я застала, з такими 
тороками. З тороками – вот це шалінки були. З цвіта-
ми були. І чорні були, і з цвітами були. Но большін-
ство, як на празніки, жінки наряжалиса у шалінки з 
цвітами, з  тороками. Вона йшла така нарядна в том. 
[На плечі накидали чи на голову?] Коли на плечі, коли 
на голову тако зав’язувалиса. [Кінці шалінки догори 
зав’язували?] Ну, і так було. Даже й так я помню, баб-
ки ходили. Тако якос зав’язували туто бантиком тако. 
[Ніби рожки були?] Да, да-да. То й таке вот було. Коли-
то так ходили бабки. [Дівчатка ходили у віночку чи зі 
стрічками?] Коли-то було давно. Ми даже в школі 
тоже віночки ці мали – празніки робили. В’язали до 
віночка лєнточки. Коли-то давно-давно ходили. Це на 

празніки разні, концерти, такого які гуляння, то роби-
ли. Но уже типер це потіхоньку відходе вже. Нема вже 
такого всього. [У  чому прали одяг?] Були колис такі 
деревляні корита, видовбані з дерева. [Процес очи-
щення білизни називали «стірати», «прати»?] Так я за-
повнила – «стірати». Старі люди колись казали: «Ми 
йшли на річку стірати, полоскати». [Можливо, гово-
рили «полокати»?] «Полокати». Казали, і типер старі 
люди кажут: «Полокала одєжду. Пополокала». Архі-
тектура. [Бачу, у Вашому  селі багато криниць.] Но 
всі сухі. В нас проблєма. Особинно, ца сторона [села] 
щє має трошки воду, а вот в ту сторону, де ми жиємо, 
проблєма з водою. Всі кирниці в нас повисохали. І ко-
пают кирниці, даже триціть шість мєтров копают, 
і  уходе вода. Ми типер, от, [якщо б не провели] цей 
водопровод, у нас би була біда з водою. Спасєньє, шо 
провели ту «бурку ́тну» нам воду [з  водогону], і  ми 
маїм в домах воду. А  так була б біда. [Щоб достати 
воду з криниці, використовують відро?] «Калда́ря» [на 
відро] у нас кажут. Колись всьо времня [говорили]: 
«Йди до кирниці, принеси калдарю води!». [Чим ще, 
крім відра, зачерпували воду з криниці?] Тре́вка в нас. 
Ну, це по-молдавскі [слово]. [Що це?] Тревка – це ко-
лись було коло кирниців, де кирниця була, та й вйо-
дрів не було, особинно по горах. Та були такі, як ковш, 
видовбані з дерева такі ковшики. І  тако прибивали 
ручку длінну, і тою [тревкою] доставали пити воду з 
кирниці. Нима вже таких тревків. Типер нима. [Дер-
жак, до якого чіпляли «тревку», як називали?] Ну, то 
«гара́ґ» казали. На гараґ прив’язували ту тревку і до-
ставали воду з кирниці. Це в старіну колись так на по-
лях були кирниці, робили люди, і доставали там воду.

СІМ’Я Мене зовут Тамара Філіповна Копитінская. В мо-
лодості я була Мєльнік. Прородиласа я тут, і мої бать-
ки родилиса тут, і діди мої родилиса і бабусі тут – всі 
ми тут прожили, у цім селі. Виучиласа я по спеціаль-
ності [бібліотекаря], вернуласа в родне село. Тут ви-
росли діти, тут ми поженилиса, тут ми і жиємо. А баба 
у мене була з [тисяча] дів’ятсот шістого году. А я була 
мала, я  з [тисяча дев’ятсот] підісятих годів, то я по-
мню то, шо захватили від баби ми, бігли до баби. Баба 
Аліксандра в нас була. Баба в мене була, вона щє, на-
вєрно, руска була, бо в неї фамілія дєвічья  – Ґубіна. 
І вот, вона суда до нас попала у [село неподалік] Гербо-
вец. Якіс був лі́сник чоловік, його, я так поняла, баба 
нам розказувала, шо його як вербували, відце відпра-
вили кудис у Сібір, туда. Ну, як «заміжного», як колис 
казали, як то, шо як розкулачувати. От туда його від-
правили. [Репресували?] Да, репресували, ну, да. І там 
він встрєтівса з мою прабабою, получилоса. У  неї 
вмер чоловік, і  відти він її привіз, ту мою бабу суда, 
і вона тут. Привіз іще з іним, двоє дітей лишилоса там 
старших, а моя баба, їй було сім год, і братчикові було 
дев’ять год – от, вони прийшли суда і жили в Гербівці. 
Та й потом баба віддалася у Миндрю, суда. Було, в об-
щим, так. Баба вже виросла українкою. Вона, їй шо, 
сім год було. Вона прийшла, тут общалиса вже всі по-
українскі – баба вже стала українка.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Я  помню по молодості, шо на 
Святий вечір колис моя мама казала, шо треба, шоб 
було тринаціть блюдів. От, ми на той вечір готували. 
[Не дванадцять, а тринадцять?] Чото я помню трина-
ціть от. Особинно ми чикали тої пшениці, як то кажут. 
Варену таку пшеницю [готували]  – кутю. Мама всо 
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времня казала: «Треба, ми содня должні їсти кутю!». 
На Святий вечір готуїмо ми кутю цу, хто з чим – хто 
з халвою, хто з горіхами. [Які  ще були страви, крім 
куті?] Ну, в основном, знаїте, вареники вот ми робили 
на Святий вечір. Тоди мама [ліпила] вареники з карто-
шкою, з капустою, ни з творогом (бо то ше піст якос 
тако, май). Вот, щитаїця, шо на Святий вечір треба всю 
їду пісну їсти. Я це помню, ми варили такі блюда. Ро-
били, в нас кажут, «колочена фасоль» така. То блюдо 
я вот так помню по молодості, як ми робили та мама. 
«Колочена фасуля» – так в нас [говорять]. [Що ще?] Шо 
ми ше робили – салати якіс май кришили. [Огірки, ма-
буть, квашені, помідори, капусту?] Ну, це постоянно до 
фасулі, це должно шото таке бути, огурци. Бо зимою – 
тоди лиш квашене. Свіжого тоди ни було у це врем-
ня. [Перш, ніж вечеряти, батько дивився до худоби – 
годував, напував?] Ну, це ясне діло. Ми мали корову, 
держали. Треба сначала всьо нагодувати, всьо справ-
ляли, а потом сідали вже їсти тоди, коли живность на 
місці, всьо нагодовано, всьо закрито, всьо справлене. 
[Чи виносили кутю худобі?] Це в нас не було такого. 
Кутю – нє-нє. [Кречуна для худоби випікали?] Ну, то 
це пекли той кріщу́н обізатєльно всігда ми. На Рождє-
ство кріщун [ставили] в углови коло ікони. На цівах 
мама ставила той кріщун. І ми його держали, я правда 
не помню, кілко, чи сорок день, чи шо, і потом мама 
його давала жівотному. Скотині по кусочку ділили, да-
вали скотині той кріщун свячений, як казали. Шоб за 
здоров’я – свяченого дати тоже животному. [Коли Ваша 
мама випікала той кречун та інші хліби?] Пекла вот де-
то перед Різдвом в читверь-п’ятницю, вона це всьо пе-
кла. Разні там і хліб, і вертуту, і той кріщун ми випліта-
ли, помагали мамі косичку плести. Робили з сестрою: 
котра май гарно його зроби, кріщун той. Це колис, як 
тоди було це. [Які страви готували на Різдво?] Ну, раз-
ні: і голубці, і холодець варили, і салати разні робили. 
При мамі варили соус з качки. Рубали всьо времня на 
Різдво порося. Вот, я знаю, шо всьо времня мама не на 
Новий год, як типер якось тако, а тоди на Різдво всьо 
[більше готувала]. Після Нового году втарого [січня], 
чи шо, на Різдво ми рубали порося. Там вже робили 
колбаси разні. Ну, домашні, з м’ясом. Кров’янку роби-
ли. Вот, «салтісон», як у нас казали, робили – жилудок 
той. У нас колис у пічі був тако годжа́к [пристосування 
для копчення у димоході], і там клали сало коптити. На 
такі крючки каптили сало. Клали сало у ящики, солили 
і клали на поді тако. Зими тоді були май холодні. Соли-
ли, в дерев’яні ящики клали сало. [«Жамбон» робили?] 
Робили той жамбо́н. Я вже в своє времня ни [робила]. 
Я  помню, шо мама якіс марінад робила, там солила 
цево [м’ясо] і клала туда, у той [маринад]. Я не внікала, 
як. Но клали трошки в таку каструлю. Він [жамбон] 
там вимокавса. Потом пекли його якос, клали у тавич-
ки і клали у піч. [У годжакові жамбон не коптили?] Ни 
коптили ми його. Ми сало отако коптили, почеревину. 
[То жамбон одразу пекли, без копчення?] Да. Клали у 
тавичку і пекли у пічі. [Тільки на Різдво робили «жам-
бон»?] Да. Лиш тоди зимою, коли рубали поросята. 
[Чи ходили на Різдво колядувати?] Вот на Різдво коля-
дували. Ми на Різдво, вже вот я взросла була, ми ходи-
ли колядувати. Вот, з хати в хату ходили. І мої батьки, 
я помню тоже, гостювалиса, приймали гостей, ходили 
колядувати. Під вікном разні [колядки співали]. І вот, 
даже ми, я вже трошки забула, ми тоже співали укра-
їнску колядку:

Ой там за горою
Сталаса новина – 
Там дівчи ́на-мати
Породила сина.
Як його породила –
В пелени повила...

В общім, там така довга [пісня]. І у нас щє була вчи-
телька, жінка, музикальний работнік – ми її брали з 
гармошкою. З хати в хату ходили, колядували. До сімі 
часов ранку ходили, веселилиса. Молодьож була 
тоди – було желаніє ходити. [Діти ходили вдень і спі-
вали своїх колядок?] У школі ми учили колядки. Вот, 
даже на цих уроках. Як приходили ці празники, вони 
там учили колядки  – молдавскі, українскі, рускі ко-
лядки. І ходили тоже з хати в хату. Діти ходили, ми їм 
гостінци давали. Ми тоже от ходили, нас приймали. 
Хазяїн виходив з тарєлкою, там сладості, всьо, здоби 
там – вгощали, приглашали в дом. Дітям гроші дава-
ли. Ми вже як взрослі – вийшли [господарі, налили] 
по стаканчику вина, пошуткували, поспівали, пішли в 
другу хату. Під вікном колядували. А потом запроша ́ли 
нас до хати. [Питали дозволу, чи можна колядувати?] 
Питали-питали. Підходили: «Можна поколядува-
ти?». – «Можна!», – кажут. Всьо, ми начинали коляду-
вати. Проколядували, хазяїн виходив. Вгощав, при-
глашав. І йшли знов до другого. Бува, вже й цих хазяїв 
брали: «Гай з нами!». І вот так. І пока доходили – ціла 
вулиця. Весело було, як були молоді. [Ходили тільки 
по своїй частині села (магалі)?] Нє-нє, ходили до всіх. 
Де кум – гай до того кума, гай до того кума, гай до се-
стри, мо’, гай до тьоті. [Багато груп колядників було?] 
Можна було багато: там та компанія зробила собі 
трошки, ті своїх друзєй зібрали, ті своїх друзєй. Ни шо 
їдна лиш – нє. А просто типер вот у нас молодьож – 
вони роблят одну групу. От, на Старий Новий год 
вони ходять у нас [маланкувати]. Їдно времня, вот, 
коли не було шє цих церквів, я повню, шо общє запрі-
щали робити нам [Маланку]. Вот, на Старий Новий 
год ми робили ці обичаї – Маланку цу. Запріщяли [за 
радянської влади], сварили. Но всьо ровно молодьож 
робила, всьо ровно. Тепер уже не запріщяют. Тепер 
приймают і в примарі ́ях [сільрадах], віздє. Ну, як, 
вспоминаїця це всьо, не запріщяют. У нас хлопці, єслі 
це Новий год чотирнацатого [січня] по-старому, 
а  вони трінацатого послє абєда, в  основном брали з 
їдного края села, із хати в хату [маланкували]. Наря-
жалиса у разні там маски: то «Дід», то «Баба», то «Ци-
ган». Разні там названія масок собі придумували. І хо-
дили з музикою, з гармошкою. З хати в хату співали. 
Люди давали гроші, колачі. Була така палка – на палку 
клали той колач. Так вони ходили у нас до самої ночі, 
де-то тако до вечора, до дєсяті. Трошки віддихали, 
рано ізнов вставали – продолжали. І вже чотирнаца-
того числа на конєц села у нас каждий год, і  типер, 
і колись, [гурти маланкарів збиралися]. Я помню, ми 
цеї Маланки так боялиса дітьми, втікали, бігали, ко-
пійку їм давали, шо лиш ни вдар мене там. І  тепер 
тоже так діти бігают. Потом вони вже робля там разні 
ігри в кінці, танцюют, хори разні там, пляшут. Кон-
курси – перетягуютса на канатах. Типер вже випуска-
ют ракети ці, стріляют, фєєрвєрґи роблят. У  нас ко-
лись ни було так. Но перетягували канат там. У  нас 
там тако було озєрко, та там лед був тоди, та вони на 
ледови там боролися. Борьба їден з другим – хто по-
бєдит там. Ну, тако веселили людей. Люди збиралися. 
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[Були маски «Ведмедя»?] Нє, «Мєдвєдів» в нас не було. 
В нас в Паланці я бачила – там «Коника» роблять, зві-
ря. А в нас в основном так: «Дід» (тако кожухи наобо-
рот), «Баба» з тряпками разними, май така. Ну, разні 
там... «Маланка», «Жид»... То чорну маску таку [одяг-
нуть] – то називавса «Жид». Ну, разні, там їх багато... 
[«Пес» був?] Нє, «Пса» у нас нема. Но в других селах я 
бачила. [«Олень» був?] Нє, нє-нє, не було. У нас звірєй 
нема. У нас «Маланки» в основном. [Скільки чоловік 
було у цій групі?] Ну, їх чоловік десіть є там, як не 
більше. Вони приходили все тако до воріт і питали 
[дозволу маланкувати]. Заходили на воґра ́ду 
[подвір’я]. Виходе хазяїн. Бере глечо ́к вина чи кампо-
ту. От, напримєр, я ніколи вином [не вгощала]. Я знаю, 
наші, де там я жию, всігда вони рано [приходять], у ві-
сім часов. Та ми ілі кофє, ілі там кампот, тарілку сла-
достєй, в общім, чашки з кофєм гарячим [виносимо]. 
Виходиш – вони п’ют. Кидаєш копійки їм – вони зби-
рают там. Даєш гроші  – вони там собі записуют. 
[Як веселяться, жартують?] Вони співают. Пока ці спі-
вают, ті там граюца, боряца – ну, тако веселять людей. 
[Що співають?] «Маланку» у нас співают. Все на укра-
їнській [мові] вони співают то: «Маланка», там «Пе-
трівочка», якос там, «замочила фартук», «косу до зем-
ні»... Ну, там довго. Вона така довга співаєца. [Хтось 
знає текст цієї пісні?] Ну, молодьож знає. Вони від ста-
рих [людей записали]. Вони і учат, рєпєтіруют, співа-
ют. [То хто зараз організовує «Маланку»?] Ну, моло-
дьож, парубки, взрослі парубки. У  нас тут є завклу-
бом – от, вони з ним держат св’язь. Він з ними [трену-
ється]. [Тільки парубки, без дівчат?] Це щитаєця, шо 
це парубки  – це нежинаті хлопці занімаюця. Ходят, 
маску надівают нежинаті хлопці. Жинаті ці, моло-
дьож, котрі май жинаті – вони можут прийсти, помог-
ти співати, їм піддержують, потому шо ті захрипают, 
кілко ходять, усьо село [ж потрібно обійти]. Помагают 
це. Но маски в основном одівают нежинаті парубки. 
[З яких матеріалів виготовляють маски?] Ну, то вони 
робля з картона, потом вирізают вочі, тут робля бро-
ви, тако наліплюют, зуби робля з фасулів. А заді тря-
пок там тако нашивают разних. Тут які-небудь плащі 
[одягають]. [Ви маєте фотографії?] У мене нема. В Ін-
тернеті є тамо. В  Інтернеті є відєо. Так і називаєтса: 
«Миндра», «Маланка-Миндра». Да, там є, як вони бо-
ряца, як вони цево всьо. Є  там, вони виставляют. 
Є там разні [відеозаписи]: як вони ходять, як вони там 
кару́цу [підводу] тягнут, цево там ігри разні. У них там 
є виставлено це. [У  Гиржавці по-іншому «Маланка» 
відбувається?] Кажде село має свою [«Маланку»], 
і  кажне має май разні, неодінакові вот еті маски. 
Я кажу, от, я колис в Паланкі була, бачила – там іконки 
якіс, там у них звірюшки якіс, май по-другому. У нас 
лиш «Маланки», у нас вот нема звірєй. Тако у нашім 
селі, так. І  вот вони на празники щє їдут в район  – 
тоже там їх приглашают на конкурси ці. Вони їздя 
туди, бачу, з нашою українскою «Маланкою». Знают, 
шо в нас українска «Маланка», вони, співают по-
українски. [Примарія підтримує такі святкові обхо-
ди?] Да-да. Є  даже фотографії в Інтернеті, як вони 
пішли поздравити примарію, примар їх там встрічяє. 
Є фотографії, як вони в санаторії танцуют хором, всі 
ті отдихающі з ними там. І вони співают там цу «Ма-
ланочку». [На відео є повністю проспівана пісня?] Да-
да. Вони співают. І всьо це є в Інтернеті. Ви найдете, це 
Ви найдете там. [Що готують ввечері перед Йорда-

ном?] А  на Йордань  – шо Бог дав. Но кутю робимо. 
[Чи називають у Вас святкову вечерю Багатою чи Го-
лодною кутею?] Нє. Я не знаю. Це не понімаю, як це 
Багата... Ни чула. [Як у Вас святкували Йордан?] У нас 
на Йордань святят воду. Вибирают одну кирницю, 
і  там [святять воду]. Приходе батюшка, сначала у 
церкві читає, там служба, всьо. Потом собираєца всьо 
село – з посудою каждий. Батюшка приходе. Там ста-
вят бочку таку, набирают її води. Батюшка читає там 
молитви, всьо. Стріляют охотники з ружьями, патро-
ни бумагами такими набиті, стріляют. От, постріляют, 
батюшка посвятив, і люди берут цу свячену воду, каж-
дий собі в посуду, забирают по домам. [Ця свячена 
вода має якусь особливу цілющу дію?] Ну, так. Свяче-
на вода. Це яка свячена – вона цілий год не портитса. 
[Вона помічна] при любих, мо’, болячках, шото болит, 
чи там шото кропиш, вмиваєш. Ну, пользу[ємося], 
даже п’їмо потрошки такого тої свяченої води. Так вот 
у нас. Послі того батюшка у нас тоже ходе з хати в хату, 
святит хату. Приходе, кропе  – це на Йордань тоже. 
Приходе в кажну хату, заходе там, де скот, де жив-
ность, він прийде, покропе. І тоди я помню, в то врем-
ня. [Хрест на кризі вирізаєте?] Вирізаєм. Вечером от 
це вирізали на тім озері. Типер у нас край села, тоже 
там є люди, хрест [які вирізають]. Ідут, хто хоче [купа-
тися]. В цім году дуже багато збиралося людей, купа-
лося в тій прорубі. І батюшка був. Тут святив воду, по-
том ішов в санаторій – там тоже робили. Це вертаїца. 
Відколи церкви оце-во [відновили], май вертаюца ці 
обичаї, от, раньше. Як тоди, коли були церкви, щє май 
давно, ми були малі, щє ни помнили. А потом церквів 
вже ни було, цих обичаїв – май запріщалоса. Но [в ра-
дянське] времня ни так цево ми до релігії [тягнулися]. 
Це вже при мені ми відкривали цу церкву, ми готува-
лися. Я робила в садіку. Ми всі вот ту трапезу робили, 
готували там жіночки з садіка, виносили. Усім селом 
церков востанавлювали. [Як  святкували у Вашому  
селі Стрітення?] Я  чула такий празник  – Стретеньє. 
Но в нас традицій ніяких не відзначаєца, нема такого. 
Може, колись і було в старину. [Масляну святкуєте?] 
Масляніца тоже є у нас. Це типер, в це времня. В старі-
ну, може, й було. Я кажу, це вже не помню. Це старіків 
таких та й можна [запитати]. [Як у Вас називається не-
діля перед Великоднем  – «Вербна» чи «Шуткова»?] 
«Вербна неділя». В той день ходим до церкви, «коти-
ки» ті святим. Приносим додому, держим їх. [Для чого 
зберігаєте?] Ну, вот так кажут, шо приносе удачу, 
здоров’є. Треба, мол, ті «котики», покладеш коло іко-
ни – на благополуччя. [Цілий рік зберігається?] Нє, ни 
сидит. Скіко воно видержує там, бо всихаїця та й об-
сипає. [Що потім з тою вербою робите?] І збираємо, 
в  пічку висипали. [У  Вербну неділю били гілочками 
один одного?] Да. Ну, так шуткуїш там. А Паску тоже 
ми [святкуємо]. Тоже держим піст, як кажут. Тоже го-
туїмса, як на Паску. Паску печем, яйца красим. [Як на-
зиваються в селі крашені яйця?] «Галу ́нки» в нас, «га-
лунки». В  нас кажут: «Покрасити галунки». [Чим їх 
фарбуєте?] Ну, порошки типер купляїм. А колись, по-
мню, моя мама [використовувала] з цибулі кожу  – 
красили з того. А типер є цих порошків. Та й красимо, 
канєшно. Деякі пишут писанки. [Пишуть до цього 
часу?] Да. І типер є, шо хто там хоче, май має времня, 
чи як кажут, занімаїца. А  типер вже разні ліпучки, 
разні покупают, роблят, шо хочеш типер. Тоже паску 
пичем, разну паску. І як і слатку паску, і  з бринзьою 
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там. Паска вообщє-то щитаїця з бринзьою, а то [ви-
печена паска називається] якось по-другому там. Ну, 
пичемо. [Бринзя – це у Вас називають сир з коров’ячого 
молока?] Да, сир, сир з коров, да-да. Це по-правильному 
паска. Так кажут, шо це паска. Но у нас у селі пєчут 
сдобну паску таку. Тоже кажут, шо паска. Но в молдо-
ванів якось по-другому називаїца. У  нас «паска» ка-
жут на всьо. [Які ще страви готуєте?] «Бабу» тоже пи-
чем на Паску. [З  домашнього тіста?] З  макарон. Со-
ломка тоненька вот. Но в  основном з  макаронів ро-
блят. Типер цих макарон тоненьких, яких хочеш. А ко-
лись мама робила лапшу домашню – «тісто» в нас ка-
зали. Домашнє тісто – тісто з яйцьом. Отак з того ко-
лись ми робили. Давно, помню, баба моя робила. 
А вже при мамі ми вже з макаронів цих разних [«баб-
ку» готували]. Пекли разні з горіхів торти. Колис мама 
всігда пекла «чорний торт» – горіхи там мішала. В ста-
ріну то робили так. Ни було разних цих покупків, як 
типер – вибереш, шо хоч. Пряники пекли разні. Здо-
бні пряники. Звірюшки разні – фігурки були. Пикли 
пряники тоже. І типер тоже пичем пряники. [На Пас-
ку вмивалися крашанками?] Колись ми в дєцтві вми-
валиса, да. Копійки мама кидала в воду, ми вмивалиса 
тим. Це було колись таке, да. [Чи цокалися «галунка-
ми»?] Цокалиса. В  нас казали: «Гай, поцокаємса!». 
В  нас така [прикмета:] «Хто май довго буде жити». 
В  кого розб’єца галунка  – значіть, той май слабкий. 
А той – май крепкий. Той довше буде жити, в кого ціла 
лишаласа галунка. [На свято Трійці уквітчуєте ворота 
зеленню?] Да. От, як у нас Троїца, ми кладемо на воро-
та зелені вєтки. Липа там, ясень – то з ліса брали. Тоже 
готуїмса, для нас це празник. Не знаїм, відки він, 
з якоїх традіцій прийшов, но люди празнуют. Типер-
от траву святили ми на Троїцу. Тоже святят траву. Така 
імєнно трава полєва. Вот, і  свяченою травою тою, 
каже, треба тебе побити на здоров’є там (де больні 
міста, треба постукати). [Щось говорите при цьому?] 
Ну, молитву. «Отче наш» кажеш. Треба шото боже-
ственне [проказати]. [Чи відзначаєте громадою свято 
Івана Купала?] Тут ми організовуєм на Івана Купала 
празник. Кажний год у нас організовуют. Тут у нас є 
музєй, як Ви знаїте, Татьяни Андрєєвни [Попи]. От, 
ми на цей день підключаїм і бібліотєкарів. І жітєлі всі 
вечером [сходяться], дуже весело. Разні ігри там, разні 
пасідєлки – це всьо організовуєм на берегу озєра. Спі-
ціально там строят палатки, всьо в цей празник. Ми 
вот чтим, повнимо тако, шо піддержуєм пам’ять цего 
празника. [Це тільки Ваше село чи вся комуна свят-
кує?] Вся комуна. Вся примаріяна, да-да, всі. [У радян-
ські часи Івана Купала святкували?] Я не помню, шоб 
в совєцкі времєна ми це святкували. [Як зараз прово-
дите свято?] В цей день всьо посвящено як українскій 
мові. Ну, там дєлаєм ми разне. Татьяна Андрєєвна  – 
ана самий главний організатор. Ми підключаємса і 
туди людєй звозим, транспорт віділяєтса. Співают 
пісні, танцюют. Приходят з других селів тоже. Наша 
долина українські пісні співає. Приходе Речула там чи 
Гервобец, чи там хто в нас приглашає гостєй – ті свої 
пєсні. Ну, як вєчєрінка така. Дуже інтєрєсно ото ми 
[святкуємо]. На воду пускают вінки. Вот, плетем такі 
вінки, пускаєм на річку. Там тоже своя програма є, шо 
випускаїш на воду ці віночки. Татьяна Андрєєвна  – 
вона ці всі традиції, це вона всьо тут у нас білше [ор-
ганізовує]. Вона сама снімає [на відео перебіг свята]. 
Тілівідіньє не раз приходило, у неї там снімают. У неї 

це много є. Це як родітєльський дом вона організува-
ла  – «Ка́са парінтя́ске» [Casa părintească]. Там вона і 
українскі традиції такі [відтворює], і молдавскі робе, 
всьо. Маладєц на щот цего. Вона сама по образованію 
культработ[нік]. [Чи влаштовували за Вашої молодос-
ті вечорниці на Андрія?] От, я  помню по молодості 
Андрея ми справляли. На Андрея тоже вечером осо-
бинно, ми були дівки, щє при нас фіртки закривали, 
зав’язували. Бо парубки приходили там, де дівка була, 
прятали фіртки. Дотепер цей обичай у нас молодьож 
тоже соблюдає. Ну, як, шутят там. Ідут, в того заберут 
фіртку, в того заберут. [Що з нею робили?] Прятали. 
Вот, забирали і куда-то прятали май далеко, шо рано 
хазяїн встав  – фіртки нема. Шукают магалою. Там 
тако прятали у сторону. [Коржі пекли?] Коржі – я не 
помню оце. [Похорони Андрія справляли?] Нє-нє. Це 
я не захватила. Колись мама розказувала, шо в них ін-
тєрєсно проходили ці [вечорниці], шо там кидали 
псові шос, шо пес пійме. Це вот мама нам розказувала. 
[Балабушки місили?] Балабушки. Котрий то [пес вхо-
пить] – ага, та віддасца вперед дівка. Но я цего якос ни 
[пам’ятаю]. [Черевики кидали через хату?] От, я цего 
не захватила. [На Катерини теж ворожили?] Не знаю. 
Це, може, старі, старі люди хтото і помнить.

с. Пала́нка (Palanca)
Записали К. Кожухар та В. Кожухар у 2016 р.  

у с. Паланка Калараського р-ну, Республіка Молдова,  
від Вдовиченко Віри, 1930 р. н.  

Розшифрував О. Головко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Колись я чула історію на-
шого села – дето лєт чотириста, п’ятсот лєт їму. Коґда-
то тут у нас, ету долину, всьо було в лісу. І тут бєжен-
ци. І тут які хочте ці фамілії: і українські, і францускі, 
і, ой-ой, чекайте, Карліковській – польські. Украінські, 
польські, німецькіі фамілії. Ульман – ето тоже, ето в 
Ґєрманії говорять, шо ґєрманскі [прізвища]. В общим, 
тут каґда-то була наша ца долина вся в лісах. Мой, 
і так в нас лісов много. І тут в основном росли дуби. 
Аткуда-то пришли, с  України, с  Росії, не знаю, дав-
но спеціалісти гнути ободи для кару́ц [підвод]. І вот 
там, кажуть, де [монастир] Гиржавка, у куті – там по-
строїли вони ці станки, де гнули ободи. Сначала, як 
прийшли суда люди-спеціалісти, коли застроївся наш 
монастир вот етот Гиржавка, тут сьол етіх [Миндри, 
Гиржавки, Паланки] нє било. Вот ето всьо в нас ліса 
були. Тут ше помню, я мала була, та тут внизу в на-
шом селі була ше верба  – груба така, не знаю, скіки 
їй годів було. Та розказував мой атєц, шо тута всьо, 
каже, він ше малий був, повне ту вербу. І вот вони там 
в лісу построїли два доміка, два-три доміка, не знаю. 
[Хати були чи «бурдеї»?] Нє, бурдеїв не було. А  шо, 
ліса – було як [житло] збити. А шо, то копати яму в 
бурдейові?! Шо, це на степу?! І еті спеціалісти – фамі-
лія їх була Карліковскі. Бо вони ше мали дві дочки. Тут 
віддалиса вони, в Паланки. І там було два-три доміка 
вот у лісу. Та там мєсто вообщє красіве. Дві сім’ї їх там 
чи шо прийшло, не знаю. І  там [поселення] назвали 
вони «Паланка». І от остуда і Паланка наша розрос-
ласа. [Чому село так назвали?] А откуда я знаю?! Не 
знаю. Ви як хочте узнати точно, Ви не були в нашім 
музеї? [Там зараз екскурсія. Ми пішли, але зараз Та-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



106 РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

тьяна Андреєвна Попа зайнята.] Вона знає харашо. 
А  скіко вона вже розказувала, скіко, вей! Вона знає, 
вона ж моложе мня намного. Я говорю, шо вона знає. 
Вона ж грамотна, вона ж училас ни так, то шо я вчи-
ла. Та й кажу, шо з Татьяною Андрєєвною Ви всьо 
узн[аєте]. Вона харашо по-руски говоре. [Нам якраз 
по-українськи треба.] А  по-українськи ми не знаєм. 
[Ви ж говорите зараз.] Я  говорю. А  шо, я  чисто по-
українски говорю? [Українська народна мова.] Да. На-
родна-народна, лиш неграмотна вона... [Грамотна – це 
літературна мова, в школі. Ви ж у школі її не вивчали?] 
Нє-е, ми украінский язик не учили. Ми руминский, 
зразу руминский, а  потом по-руски, по-руски всє. 
[Удома якою мовою між собою спілкуєтесь?] А отак, 
як бачите – нєкоториє употребляєм молдавські слова. 
[Як тепер живе Ваше село?] Ви знаїте, в нас половина 
села пустого, молодьож вся уходе, назад ніхто не вер-
таєця. Рідко хто построївся, і всьо. Щитай, шо тут їдна 
баба жиє, тут їдна баба жиє, тут їдна баба, а тут вже 
підряд [хати] пустиє. І  общє, скоро-скоро тут знов 
буде ліс рости, знаїте.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. До войни в нас не було 
калхозу, ми ж мали своє хазяйство, свою землю. 
А тато мій мав землі – вона вся була така, знаїте, як 
глей. Бузня, Годна, Сипотянскі [поля], Карпівка  – в 
разних містах [батькова земля була], де чоловік міг ку-
пити кусок землі. І  маловато було, нихароша земля 
була, ниплодородна така аш. Та й сіяли. Тато дививса, 
заким, який кусок посіяти кукурудзи (шоби кормити і 
кабана якого), сіно шоб мати (бо без волів тато не 
був). Він каруцу тримав обізатєльно, воли должні 
бути – тягло́. [Якими зерновими поля засівали?] Пше-
ниці і рожь. В  основном рожь сіяли. [«Рожь» чи 
«жито» казали?] «Жито». По-рускі  – «рож». Жито, 
пшениця і ячмінь. І до млина тато не вез зерно, бо там 
треба було не грішми платити, а давати зерном. А то 
зерно розщитували, шоб нам, скіко нам хвате, шоби 
до слєдующого урожая. Та ми [крутили] жорна, мали 
камінь той. Скіко я перетягнула тих жорен, крутила. 
І надертуїм тої муки, яка вона там є крупниста така, та 
піче мама хліб. Ми самі масло [олію] били, робили. Сі-
яли падсолнух, собирали падсолнух. [Казали «падсол-
нух» чи «соняшник»?] «Соняшник». І ішли на мелни-
цу вотут, де наша санаторія. Тепер санаторія і монас-
тирь є, а раньше був лиш монастирь, потом санаторій 
построїли. І  при монастирі була мелница, шо муку 
робили і волій били. [Чи вирощували у Ваших краях 
цукровий буряк?] При колхозі сахар ни садили. Кол-
хоз садив тютюн, бо сахар – не було в нас такого поля, 
де садити сахар, для бурака. [Що вирощували на горо-
ді біля садиби?] Ми картошку виростимо. І фасолька, 
сою сіяли. Нагу́д [турецький горох] якісь був – рускі 
нам принесли сімєна, шоби могли тут сіяти люди. 
[Чи  розводили у селі сади?] Як вже колхоз дав нам 
земню, та туди, под [сусіднє село] Лєордою маємо зо 
скіко соток, не знаю, скіко там деревин. «Анашпит» 
[сорт «Anna Spath»] сливки були. Та я зразу сушила їх 
на диму. Туто в мене є мєсто – там ложни ́ця, де ми су-
шили колис сливки, як могли. А типер вже не можемо 
нічого робити. [Чи займалися тут рибальством?] Ло-
вили рибу, ми ставки мали. В Лєордої був ставок. [Як і 
чим ловили?] А були тіво, тягнули ті сєті, черпаки такі 
були, вудочка. Так, як типер ловлят, так і тоді ловили. 

[Яка риба водилася?] Я не знаю. Риба і всьо. Карасики. 
[У  Паланці було багато майстрів деревообробки?] 
Атєц наш – він спеціаліст був. Він і каруци дєлал, і вот 
еті ободи дєлал, і кальоса дєлал, і вот еті ручкі для сап, 
для коси, для лопати. Мій тато робив дубовиє [ободи], 
з дуба. Дуб же хороший пиляют, та й ті бруски потом 
вони ріжут – такого узкі, як калєсо, де каруца. Обдєлу-
валі. Потом дєлалі такіє станкі. Мій тато тоже мав та-
ких зо два станка вдома. Ручні станки, шоби [ободи] 
гнути. В такой пічі їх парили. Як в пару, воно нагріва-
лося, і дерево гнеца. Тато був сам робив і бочки: і для 
вина бочки робив, і  каду ́шки для засолки (вот еті 
а́рбузи солили). І  ящики, сундуки такі робив тато. 
І строїв дом. Цей тато мій тоже построїв дом з моїм 
мужом вже. Ну, як, в строїтєльстві розбирався. [Бать-
ко майстрував лише для дому чи продавав свої виро-
би?] Ішов на базар, продавав і купляв там баночкою, 
люди ж були багаті, шо мали в запасє зерно. І він ку-
пляв потрошки того зерна [у  роки голоду 1946–
1947 років]. Тато нас обізпєчував: купе два-три кіло-
грами там ячменя чи пшениці, шо то він рукодєльні-
чав, цево знав. З татом моїм їхали ми в Кішіньов на 
базар – понесли ободи на продажу. І я взяла [ободи] 
до маленькіх етіх каруц, їдно на це, їдно на це пличе. 
Тато взяв штирі – два суда, два суда – для великих етіх 
[возів]. І  я йшла зо два рази, ни багато раз ходила. 
Ішли, несли на Сипотя ́ни до поїзда на плечах, шоб їха-
ти у Кишинів на базарь. А  знаїте, які поїзда тоди 
були – поїзда були ни такі, як типер. Тато якос закинув 
аш ззаді, ззаді на послєднім вагоні закинув еті кальо-
са, ті круги тоті такі з ободів. Мене підсадив туда – там 
тако, як карідорчик ззаді на вагонові був. Бо куда, він 
всередину не міг з тими ободами піти. Я залізла туда, 
їдимо до Кішіньова. В Кішіньові несем на централь-
ний ринок. [З якої сировини Важа мати чи бабуся тка-
ли полотно?] Сіяли коноплю. Сіїм такий невеликий 
кусочок, де саме май добра земля, густо. Я сіяла в сво-
їй жізні, всьо знаю садити: як пшеницю сіяти, як рожь 
сіяти вручну. В общім, [знаю], як білий хліб сіяти, як 
кукурудзу сіяти, то різну фасолю, в общім, всьо. А ко-
ноплю як – сначала сієш кукурузу навесні і кідаєш сі-
мєна з коноплі, вручную розкидаєш. Нє, коноплю ки-
дали, як атєц спахає ниву. Зворає ту ниву, посіє, чуть 
кидає кукурудзи под плуг на всякий случай, а то вже 
поверхи, як зворе. І посіє кукурузу – «папшо ́ї» ми ка-
зали (це молдавське слово). І кине вот ету, как його, 
коноплю. І як прашуїм – не рядочком, ми знали, котру 
[стеблину] лишати. Сапа в руках, знаїш, на яке расто-
яніє кукурузу від кукурудзи лишити. І лишали ті, як 
його, сімєна, як сходила конопля помежи кукурузу. 
І  конопля була мужского рода  – «ландани ́» казали. 
Вони пусті були, вони перецвитут і всьо, і вони рос-
тять више кукурузи. А ці, шо с сімєнами вже – вони 
такі кряслисті, і так гарно вони пахли, мені так нрави-
лос. [Зі стебел жіночого роду] сімєна ми собирали, 
шоб на слєдующий год можна було знов посіяти. 
Часть мама вибирала, скіко вона знала, шо їй треба 
матєріяла, шоби посіяти до слідучого [року] знов ко-
ноплю, шоб ми відти і веретки поткали. Конопля яка, 
сімєна, знаїте? [Ні.] Вона така круглесенька, но ни як 
фасоль, фасоль крупна. А  це такі кругленькі і такі 
вони, як сірєбрістиє, блістящі такі ті сімєна. Це сіїш 
тако густо-густо-густо, шоб вона зійшла для того, шоб 
ми могли робити матєріял, шоб ткати собі веретки вот 
еті-во. І як воно виросте, як його посієш густо-густо, 
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та він самий май високий, отаке-во прядіво. Казали 
«прядіво». Отаке-во високе від землі. Ми його мика-
ли, воно достигає, робиця жовте то всьо, та паличка. 
І замочували в якім-небудь булгако́ві. [Що таке «бул-
гак»?] Де вода собираласа від дощу. Та викопували 
ставочок такий, ілі на полю, шоб було де напувати 
скотину, як ідеш там з волами, з коровою. З чим пас-
лиса там – пити ж води треба. І спеціально коло річки 
якої, де протикає. І закладали вот еті, в’язали такі-во 
снопики (ми іначє там називали). Вотаківо їх в’язали, 
чуть май толсті в’язали і закладали у річку ту, у  ту 
воду. В  два ряда тако закладали тих снопиків. Двоє 
[людей] закладали, коли замочували туда в воду. 
І  прижимали такими палками длінними, закладали, 
в земню забивали, шоб воно сиділо в воді. [Як ті пали-
ці називали?] «Пражинки́» ми казали. Прикладали, 
воно там вимочувалос. Вже йдем, дивимса: «Ага, вже 
одмочилос воно там, нє?». Потом залазимо знов отак в 
ту воду, а та вода, вона вже задубасена там. Вимивали 
цейо тоті снопички і виносили на берег. Уже кругом 
там таково їх [сторчма] розкладали, вони сиділи рів-
но. Отако-во вони сиділи, отак, шоби трималиса на 
ногах. І вони так сохли. Потом ми собирали, везли до-
дому. Була тіпа́лница, бата́лница. Сначала баталница, 
потом тіпалница  – спеціально вотак палки такі зро-
блені. І вот, ти кладеш туто той снопик, він сухий вже, 
всьо, і такево [приладдя] – отакого його туто тримай, 
і  так його б’єш, шоб поломав-поломав-поломав ті 
терміття́. І лишаїця лиш ниточка. В мене де-то є, со-
храняюця ці інструменти, котрі обрабатували. Як тіл-
ко били то прядиво, потом витрусювали всьо, то ви-
літали тоті палочки, тоті вже терміття. Потом його 
пускали на таку дергі́вку [щітку] – цвяхи так-во були, 
шоб його прорвати. Та й я пряла. От, я була сама стар-
ша в сім’ї, і я пряла основу. Скіко я наткаласа! І сама 
даже в колхозі робила, на роботі ходила, і з тряпки ми 
потом [доріжки] ткали. Типер вже не хочетса, ни хтять 
заніматса нічим. Рушники ткали, шоби в’язати, як ді-
вчата є, та й дзе ́йстру [придане] робити. Ой, Господи, 
яка волокіта! І я пряла ту основу. І куделі в мене є, за 
хатою сидять, де я ше потом ше пряла. І вату пряли, 
може, вже в колхозі. Вже ше тепер застала багато на-
шого [домотканого начиння]. І  мама ткає. Купляли, 
казали, «бомба́к» – вот такі моточки. Тоже привозили, 
де ето, как єво, сіют хлопок. Та й мама з того хлопка 
ткала. [У Вас був верстат чи кросна?] Та кросна такі, 
знаїте, шо сидят. Вот, як ткают типер: дві палки, а по-
том кладут ту основу. Одяг. В нас спідне більйо [до-
моткане було]. Це без натєльного білья ти адєжду не 
одівав, як типер ходят. Ни поймеш, вони не мают ти-
пер ні «комбінашки», в  штанах ходят, вже і майки 
даже не носят. Ну, всьо, знаїте, як типер. Мама ткає, 
значіть, полотно, шоб вона нам до сих пор [до пояса з 
бамбака] пошила спідні рубашечки з рукавчиками, 
а відце [від пояса донизу] уже ішло з коноплі. Семи-
гроби [мешканці села неподалік на таку сорочку] 
«торт-ин-торт» казали. [Чому так казали?] Я знаю, чо 
вони так казали, молдовани?! Так, «торт-ин-торт». 
[Так називався сувій грубого полотна?] Да-да-да. 
«Торт», просто «торт». Ну, «торт-ин-торт» казали, Бог 
знає... Полотно конопляне  – воно таке було, знаїте, 
шкрябало. Ми трусів ни носили. Шо, ми знали, шо 
то – труси носити?! Юпка длінна до земні і всьо. Відки 
було, де матєріял був? [Кажуть «юпка» чи «спідни-
ця»?] «Спідница», спіднички. Архітектура. Там 

[в напрямку с. Лєордоя] була свєкровина хата. І в неї 
хата, посередині двері, відци вікна і відти вікна. «Ка ́са 
ма́рі» – це хата велика, казали. З цеї сторони [в опалю-
ваній частині] – тут і ліжанка, і піч, і кроватіна в хаті, 
а  тамо за грубкою постель така, де всі спали. Отак, 
їден коло другого спали: і великі, і маленькі, і старень-
кі, і всі. Так колис було. Шо, кажний мав свою комна-
ту?! Е, Господи. І плодилиса – находили мєсто, врем’я 
подбирали. І в неї [свекрухи] це отак, значіть, ца хата 
йде, а  тут сіни такі длінниє, скіко хата та має. Суди 
двері на «каса марі» (в хату велику), а суди – як на кух-
ню, де піч, всьо. [Опалювана кімната називалась «кух-
ня»?] Ну, мо’, і казали «кухня». Тепер «кухня» май гра-
мотно говорят. [То як називалась ця кімната?] «Хата». 
«Тепла хата» – де піч і грубка, всьо там. [У великій хаті 
палили?] Нє-е, нє-е. Та хата холодна була. Ті двері 
суда, а ці суда, а це така простєнка туто [вглиб сіней 
ще була]. Тут у неї була така кладовочка, відки вихо-
див дим с печі і с хати. Харчування. [Що на щодень 
готувала їсти Ваша мама?] А шо варили їсти – борщ, 
фасоля варена, фасоля жарена, картошку рідко. [Борщ 
був із капустою?] В  основном мама любила с  капус-
тою. Зажарку робила, томат. [Зажарка яка була?] Ци-
буля, і шоб був він [борщ] трошки красний – то томат. 
[Хіба тоді томат був?] А патлажє́лі (помідори) шо, не 
можна було розтерти?! Чи зварив, розтер через дриш-
лячок і прожарив. Та воно трошки розове робитса. 
[Буряк клали?] Єслі с буряком, мама ніколи не клала з 
капустою бурак. Ни знали тоди так готовити, як типер 
придумуют. Шо лиш типер не придумуют. А буряк, як 
мама варила борщ з бураком, то він був фасуля, карто-
шка і буряк, бєз капусти. І кіслота, і зажарка, і зєлєні 
побільше. [Чим кислили борщ?] А ми же парили, квас 
робили з отрубєй етіх житніх. Типер ми кажим: «Від-
парила борщ». [Як називали ці отрубі?] «Ґрис». Самий 
кислий борщ получавса – класти [ґрис] з жита. А ми 
тепер паримо, я тоже парю борщ. Я на лімонній кісло-
ті не можу [борщ їсти]. А супи я не можу їсти, бо по-
винно бути трошки там кисленьке. А супи – це як не 
кладеш кіслоти нияк. А мама не любила супи, і ми не 
варили супи. Шоб було кисленьке. [Які супи інші жін-
ки готували?] Я відки знаю, хто шо варив?! Хто як міг, 
так і пітавса. [Як  готували жарену квасолю?] Як  – 
отварив, в  сковоротку пожарив трошки цибульки, 
і міряю ложичку волії лиш. І пожаре мама там цибуль-
ку, трошки волії на сковороткі. І  фасоль звариласа, 
вона щє там трошки юшечки лишає і жаре. І мукички 
трошки там, і кладе фасолю (фасолю варену ж, канєш-
но). Вона з тої фасолі вареної кладе часть борщ вари-
ти, а часть вона [жаре]. І бочка з восени должна бути з 
«мораторіями», як ми казали, з солєніями. [Що ще по-
всякденно їли?] Каші, сіме ́нне молоко. Знаїте, шо таке 
сіменне молоко? А тепер наркотік. А сіменне молоко – 
це мама заміше трошки мукички, кіста зробе. Ну, як, 
тоже пшенична мука, ни житна. Бо житне кісто ни 
таке. А коноплю подсушили в пічі, в таві́ [формі] сімє-
на. І були макітри глиняні – насипали туда. І деревля-
ним цим макогоном тремо: потре-потре-потре-потре. 
Воно там таке сухе с печі то сімня. І заливає кіп’ятком, 
помішає в тій макітрі, шоб воно там настоялос, шоби 
взялоса то. Воно ж біле всередині, сімєна тото біле. 
І як проціде мама, через сито процідювали, бо не було 
бінтів ніяких, а сита були. І такі, шоби отрубі прохо-
дили, як пікти хліб, і такі сита були густі-густі, шоби 
висіяти лиш мілку [муку] – «пикльо ́вку», казали. [Таке 
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мілке борошно] для палани́ців, для верту́ти, для пас-
ки – ну, на свята. І потом вона процідит це сіменне мо-
локо – воно біле, ну, як молоко, лиш трошки сірувате. 
Кладе в чавун, воно закіпит там. А це кісто, шо вона 
розкачала, – зробила лапшу. Та кидає туда. [Лапша чи 
тісто?] «Тісто» казали. Ну, я кажу, приводю Вам прі-
мєр, шо це типер, як воно типер. І кидає туда, в то мо-
локо сіменне. Там воно закіпит, проваритса всьо  – і 
таке було вкусне! А типер як бачут, де конопля – всьо, 
тебе штрафуют. Ми її вже й ни сіємо, вона ни нужна 
нам, та конопля. [Як мама чи Ви хліб пекли?] Як мама, 
так і я пекла. Піч своя була. Самі пікли. Шо, ми знали 
за магазіни?! В магазіні лиш сіль, спічки, кєросін. Ро-
били самі «ботка́ли», казали, – хмель. Собирали хмель. 
[Казали «хмель» чи «хміль»?] «Хміль». Хміль собира-
ли же восени, коли він [достигає]. В мене кругом було, 
та ми потравили ґірбіцідами всьо. Берем ми той хміль, 
шоб зимою могти робити, значіть, хмеляні дрожжі. 
Сушимо той хмель. Так клали на горіщі, почіпиш, шоб 
там [сушилося]. Береш жменьку того хмелю, кладеш у 
чавуник (казанчик), воно там проваритса. І  як воно 
проварилоса, прокипіло трошки, а в другу посуду кла-
деш трохи муки і запарюєш тим хмельом, тою юшеч-
кою, через сито. Воно ж там має разні сімєна мале-
сенькі. І замішає, а воно робитса таке жовте, воно ж 
хмель, він має щє краску. Замішаєш харашо, заміша-
єш. Хто клав іщє одну картошку варену, туда розтоп-
тував. І вже воно вистине. А шоб дати броженіє їму, та 
ми, як мама пічє хліб, поклала всьо в тави, і лишилоса 
там кусочок, бере кусочок того кіста з хліба, робе тако 
два буханчика, два-три лишає. Воно підходе, потом, 
мо’, його ломлять, воно просушитса всьо харашо, 
у торбочку покладе. А потом вже, як зварит це сіменне 
[молоко], значіть, «баткали» вже тим вона розводе. 
Розведеш, воно вже вистигло всьо. Зробиш таку бол-
тушку і цего кіста туди лляїш, присиплеш мукою, 
і  воно підходе. [Розкажіть детальніше про виготов-
лення хмільних дріжджів.] Запарили муку хмельом. 
Жито ни принімало хмель, житня мука не принімала, 
нє. То так не зробиш, то кльо́цки зробиш. Лиш пше-
нишна. А  вже атдєльно [брали тісто з попереднього 
випікання], це, шо сушили. Не всігда мама робила 
хмельне кісто, а як пічє так обично простий хліб, то 
вона возьме, робила ті буханки май величенькі. Вони 
піднімаютса тако, перевертає так і так, вони просушу-
валиса добре, шо сухі добре. Вона потом в торбочку 
закладає і чикає. Кажду неділю вона пекла хліб: сім 
день, і хліб пічє, сім день, і хліб пічє. [У який день пе-
кла?] Коли попадало, шо хліба вже нема. Шо, в назна-
чені дні було?! А на свято не пікла, канєшно, єслі праз-
ничний день. В воскрісєньє тоже не пікла. Лиш в такі 
[будні]. І бере же вона, вот, розчине – той хліб на слє-
дующий день спекти. Вставала, вночі пекла. Вже рано, 
ми пока повставали, а  мама з печі вже хліб виймає, 
шоб ніхто не мішав. Кажне же на своїм гніздові спит. 
І як хоче вона, значіть, звечера завдати етот хліб («роз-
чинка» казали, «розчину зробити»), вона бере, розмо-
чує ту боханочку суху. Поломе-поломе-поломе, залляє 
тепленькою водичкою в об’єм, бо вже на вечір, шоб 
завдати хліб, вже должна та розчинка бути, підійшла. 
В общім, вона міркує, коли шоб вони [такі дріжджі] 
розмочилиса. Вони розмокалиса скоро, воно ж с круп-
ної муки, воно бігом розмокалоса. А  тоди мама так: 
бере корито диревляне, насіє муки. І вот ета миска, шо 
вже [там] боханочка та, шо була собрана з прєдидущо-

го хліба, вона висушина, і  вона розмочилася добре, 
і [мама кидає] в цу болтушку, шо просіяла. Вона знає, 
скіко треба їй для розчинки, вона знає, скіко муки, 
шоб замісити рано. Вона туда [кинула] і лопаткою 
всьо збила-збила-збила-збила, присипала мукою. 
І кладе [вимішене тісто] звечора коло тепла – там де-
то коло пічки, на ліжанку чи де. [Яка та лопатка була?] 
Деревляна. В  мене й типер вона є. Типер лопатками 
такими май мішают, картошку коли жариш, то ма-
ленькі, а це – большая. [Cкільки хлібів мама випіка-
ла?] Коли кілко, коли як. [На велику сім’ю хліба багато 
пекли?] Канєшно. Піч – на сім-вісім тавів. У таві [пе-
кли]. А й на ва ́трі [черені печі], казали, на ватрі прямо 
пікли. На лопату намісиш вже май густо, шоб воно 
трималоса. А потом там в піч вже напалилося, і вона 
[мама] бере тоди, прямо с корита бере кусок того кіс-
та, в  муці викачає-викачає-викачає. Али бистро це 
всьо так робилоса. По-моїму, і  так вона робила, шо 
прямо сразу на лопату. А робила так, шо такі скатерки 
самі тоже домоткані, тоже вот скатерки були, котрі 
спіціяльно для хліба, шоб постелити під хліб, як ти ви-
ймаєш з печі, з прядива, і шоб закрити потом, значіть, 
цим. І вже вона як викачає, поробе ті боханчики, по-
кладе їх. Вони тримаюця, бо кісто густо місяне, ни так, 
шо клали лиш май ріденьке. І вона так покладе-покла-
де їх, присипає трошки мукою. А потом тут вже вдвох, 
їдна подає бігом на лопату, і мама – раз, і всунула в піч. 
І в основном пікли і так, можна сказать, шо половина 
на половину: коли так [на ватрі] і коли в тавах. А зна-
їте, як щє пекли – як літом є капуста і листки здорові, 
[то їх замість форми під тісто ставили]. О, як я люби-
ла, як та кожичка пахла гарно! Спічеця на ватрі там, 
капуста та спічеця, аш згорит всьо. Виймаїш той хліб – 
так гарно пахне! [Хліб, спечений на ватрі, називали 
«вихватень»?] Нє-е. Хліб. Спікла хліб. А як, на ватрі чи 
в етіх формочках-тавичках, [то не мало значення]. 
[«Тави» круглі були?] Круглі були і були такі квадрат-
ні. [Робили місцеві майстри?] Купляла я. Купляли на 
базарі, [їхали] до Кишинева, і  в магазині тоже було 
таке, шо необходіме. [Як Ваша мама перевіряла, чи на-
палена піч?] Вона дивиця. Як багато, крепкі дрова, 
є коцюба і лопата, та й коцюбою владєєш – розтягяєш 
той жар по всій ватрі, шоб вона харашо напікаласа. 
І  потом вона бере, значіть, уже класти в піч, каже: 
«Навєрно, я перепалила дров». Бере вона, витягає жар 
суда, на край, бере трошки муки кукурузної, і  раз  – 
кинула туда. Єслі воно зразу розкалилоса, значіть, 
сразу робиця угльом, сразу горит. Бо ни кидає вона 
багато, а так, шоби бриснуло, шоб вона дивиласа, як 
воно там. І лишає чу-чуть, лишає. Чу-чуть остигає, по-
том вона закладає [хліб]. А потом для того, шоб загніт 
получивса у пічі, є  ґура ́рь. «Ґура»  – це по-молдавскі 
слово – «затула». Тоже жилізна така. «Ґурарь» ми каза-
ли. [Як  називали перший відрізаний шматок хліба?] 
«Целушка». Верхня цяво [оболонка хліба] – це шкур-
ка. А  всередині  – то м’якоть, м’якушка. [Як  казали: 
«шматок», «кусок» чи «буката» хліба?] «Шматок» – був 
разгавор такий: «От, ви шматок хліба їште!», «Шматок 
хліба возьми!». [Недопечений хліб як називали?] «Не-
допечений» – так і казали: «Не допікся». Мама лишала 
[хліб] час с половиною в пічі. А як не було часів, вона 
пробу скраю бере – виймає і стукає [крайню хлібину]: 
єслі гудит, значіть, він печений. [Чи  казали на недо-
печений хліб «гливкий»?] Казали «гливкий». Як плоха 
мука – гливкий хліб. [Чи пекли, крім хліба, буханці?] 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



109КАЛАРАСЬКИЙ  РАЙОН 

«Буханці» казали. «Часникарі» казали. От, малесенькі 
такі буханчики накладе мама у таву. Робили ми ма-
ленькі, та й получався, як випічеця, такий [буханець], 
як кулачок. Гарненькі такі получалиса. І потом наро-
бим муждию́  – натовкмачим цего [часнику]. Тоже 
били в ступкі такій часник, туда посоле його чу-чуть і 
чуть волії вляє. І як виймаєш вже ту таву з цими бу-
ханчиками, помастиш-помастиш, з  курки, з  крила 
брали ту пірину, чи як вони казали, «піря». Помастит, 
складе в їдну посудину, там, в лоханьку (миска здоро-
ва). Та й їли – укусне було. Мама, як пічє хліб, то тоди 
і буханчики робила, з того тіста же. Вона ж спіціяльно 
не робила буханці. [Як називали це тісто – «дріжджо-
ве», «сходове»?] «Дрождьове» типер. Та типер дрож-
дьове і є кісто. Бо ми самі типер перейшли. То домаш-
нє  – хмельне було. То робили хмельне кісто. Бо не 
було, не було цего кіста, як вони казали – «міське кіс-
то». Потом уже со врємєньом, прі совєцкой власті, 
я вже виросла, трохи вже понімала, та купляли в мага-
зіні дрождьове кісто. [Що ще пекли з цього хмільного 
тіста?] Колачі. Спеціяльно [пекли колачі], як ціво по-
хорони робили. Типер усьо в магазіні, шо хоч: і «го-
лубки» купив там, шо тобі треба. Які лиш видумки не 
видумуют  – всьо типер в магазіні, всьо. Лиш тата й 
маму не купиш у магазіні і здоров’я ни купиш. [Без 
тих «боткалів» і хмелю прісне тісто було?] Да-да-да-да. 
[З нього вареники робили?] Вареники рідко коли хто 
варив. Тако, як хочеш в неділю шо-небудь придумати, 
яку-небудь їду  – паланиці чи вареники. А  так, шоб 
кажний раз з варениками, то  нема коли. Поле було, 
треба було бігти на поле. [З  чим вареники варили?] 
З капустою, з картошкою, з бринзою. [Бринза чи сир?] 
Творог – ми кажим «бринзя». [Що ж тоді у вас сир?] 
Сир – він тяганий. Рубаїш його, їсиш так, зо скілка ку-
сочками. А  для вареників  – це «творог». Ми кажим 
«бринзя». [Як і на чому випікали паланиці?] Палани-
ці – [це як молдовські] плаци ́нди. Пікли в пічі в осно-
вном. Тепер пічут на сковородкі, а раньше в пічі пекли 
паланиці. З прєсного тіста робили, а вони такі тверді 
получалиса. [З якою начинкою?] Бринзя, як була, кар-
тошка. [Бринзя овеча?] Коровляча, овеча. [З гарбузом 
паланиці пекли?] «З  боштано́м» ми кажим. Робили-
робили. Е, це вже зимою, коли боштан восени достиг-
не, всьо. Та зимою  – це з боштаном. Боштан білий, 
боштан красний. А  типер якіс у мене, садю, дівчата 
мені принесли на сіміна – та такі-во длінні. Та й від-
циво вони, получаїця, май тоненькі, а судиво такі. Та 
туто, в основном тут сіміна збираюця, а це всьо мня-
коть. Вони такі вкусні! [Чи пекли паляниці з фрукто-
вою начинкою?] Варзарі ́ пікли. От, типеро, як череш-
ня, це обізатєльно должні пікти такі «варзарі», казали. 
Прєсне тісто. [Як їх печуть?] Робиш паланицу. Як па-
ланицу вкладаєш  – круглий цей-во [корж] поклав, 
і тут раз-раз, [начинку загорнув]. [За начинку брали 
черешні з кісточками?] Да. Варзарь був настоящий з 
кісточками. А  були черешні гірковаті, мілкі, чорні  – 
і такі вкусні ті варзарі були. Їсиш, та лиш на зуби по-
падає – виплюїш, виплюїш кісточки. [Цукор добавля-
ли?] Як був сахарь – добавляли. Як не було сахарю – 
так його. Ни було балувано. [Де  пекли варзарі?] На 
ватрі в пічі, канєшно. Наробиш їх, наробиш-наробиш, 
там на скатерку, на краваті там, на постелі тій чи на 
лавкі [розкладеш] та й в піч засуваїш-засуваїш. [Хліб-
ну лопату посипали кукурудзяною мукою?] Да. А як 
на капусті, на листі – там не присипаєш нічого. [Хліб 

пекли на капустяному листі, а  на чому паляниці?] 
А паланиці можна було тоже на капусті класти, лиш 
як вона є, шо такі листки великі. В мене, бачте, осьдо 
маленьке листя – шоб хтів покласти, то ни покладеш. 
[Пиріжки пекли?] Да. З капустою, з картошкою, з тво-
рогом. [З  якого тіста?] Дрождівого. [Коржі пекли?] 
А  коржі  – без нічого це, без начінкі. На плиті. 
А ма́ченики – це Ви знаїте таке? [Знаю, як в інших се-
лах їх роблять, а як у Паланці – ні.] От, а їх давно вже 
ніхто не піче, навєрно. Місиш муку, робиш тісто (вода, 
сіль і всьо), качаїш ті коржики. І плита як в хаті нака-
люєтса, ну, плита обикновєнна, чугунна ца, і кидаєш 
там раз-раз-раз  – воно бистро так [печеться], бо то 
тоненькі [коржики]. І снімаєш тойо, склав-склав його 
на кучку. А потом биреш, вже як попік всьо, розводиш 
сахарь, як був мак на маченики, горіх терли. А стигнут 
ці коржики, остигнут, та береш, тако порвеш-порвеш. 
Як там їден руский казав в нас, тут як жив та був на 
стройкі... Прийшов мій чоловік додому та й каже, шо 
там прийшов той-той, кажний собі брав з дому їсти, 
сідают і розкладают вроді би коло одного стола, їст 
кажний з свої торби. Там їден їст маченики. А  їден 
руский такий шутний був, каже: «Шо то ти куша-
єш?».  – «Маченики».  – «Ета партянки тої рванниє». 
А потом навчилиса культурно робити – різали. Вони 
такі гарненькі получаютса. Накришиш тойо і тим сі-
ропом (з горіхом, з  маком, з  сахарьом, кип’ячонною 
водою розводиш) їх замочиш. І вони там аш набухают 
тако. Вкусні були. Придумували. [Коли їх готували?] 
Коли захотів. В воскрєсєньє – як ти хоч май добре зі-
сти. [Оладки робили?] Оладьї – це «блинці» ми каза-
ли. Тоже заколотиш там трошечки це. Робили біз 
дрождєй, кидали соду пітьєву і клали яйце там. 
І зб’єш-зб’єш-зб’єш добре, ну, яка получитса должна 
болтушка ца, і на сковородоку, на волій, лиш перевер-
таєш. Та воно росло за щот соди. Ну, вони получалиса 
тоненькі, но вкусні. А  робили [ще блинці] на дрож-
дьовом тєсті. Тоже розводиш тих дрождєй, воно під-
ходе – замішуїш. Ну, мука должна бути хароша, пше-
нична. Цею ложкою береш – робиш, які завеликі хо-
чиш. Придумували, всяко придумували. А типер всьо 
є в магазіні. Лиш получив пєнсію – та й нема, получив 
пєнсію – та й нема. [Скільки разів на день Ваша сім’я 
їла?] Ми ніколи рано не пили чай. Ми йдем у школу, 
мама кладе їсти варити. Кладе фасолю варити. Холо-
дільніків тоді ж ни було, особинно літом. Мама рано 
встає, кладе фасолю варити казанчик там, ілі були 
горшки такі глиняні, знаїте. Я  й типер маю горшки 
такі глиняні, в котріх ми голубці робимо, і в піч закла-
даємо ми цими горшками. І  типер їх ганчарі всі ро-
блять. Це така посуда щє є. [Тут роблять гончарі?] 
В нас нема гончарів. Є туто недалеко. Та ондо в Кіші-
ньов ідіт та й найдете, шо хочте, на базарі. І рано ми 
бирем кусочок хліба, ідем в школу. А  в школі, шото 
нам давали там, но лиш ни чаї. Ілі потушат капусту 
яку-небудь, шоб ніби нам там трошки шото дати їсти. 
[Це при румунах?] При руминах, при руминах. Туши-
ли капусту квашену там вони, там відки вони брали, 
бо я це конкретно не знаю. Шо мені там було [цікави-
тися], як я мала була?! Та й дадуть ложечку тої капусти 
з юшечкою там припареною. Та й приходим додому. 
А  додому приходим в час, у  двінаціть, я  знаю. На 
полу́дні. Мама зварила вже борщ. Мама робила борщі, 
шоби були вкусні. Робила там вона всьо. [Без м’яса?] 
Мняса  – Боже упасі, шоб ми в піст шо-небудь з’їли 
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скоромне, Боже упасі! Це ж коли пости – це всьо. Ка-
бана мама і заріже з татом, а вони шкварки поробля, 
в ці глиняні горшки закладут, залляют, і ми їмо, скілко 
нема посту. Як піст, всьо мама [скоромне ховає], за-
криваєця всьо, і тіки нічого не дає. Ми не їли нічого 
скоромного, понімаїте. І той борщ, і той кусок хліба... 
І ни хліб, а мамали́ґа – пєрве блюдо. Ми коло стола сі-
даєм їсти. Абєдаєм і ужин уже – в основном, можна 
сказати, шо два раза [харчуємося]. Ну, як, кусок хліба 
їв до полудня, пока там береш кусочок хліба в школу, 
потом под вечер, як хочеш. Чирешні виходили, вже ж 
з черешнями, з  виноградом кусок хліба був. Ну, той 
хліб чорний – там кукурузна мука. Особинно в голо-
довку варили листя з кльона, пі́дбив (вот ето мати-й-
мачуха) – варили таку кашицу. Добавляли до тої муки 
жолу ́дя восени, як вже достигают. Це во врємя голо-
довки люди ходили за жомом суда аш на сєвєр Молдо-
ви, де там були еті фабрики, де сахар випускали. У нас 
не було сахарних [заводів]. І пожорнуємо, мама спічє 
там хліб, добавляє трошки жолу́дя. А жолудя, ми як 
вже собирем у лісі його, як воно паде восени, та мама 
закладає в піч, воно в тавах таких просушиця, виймає. 
А  воно потом снімаєтса та шкурочка, як з ґрєцкого 
орєха, лишаютса лиш ці дві папочки тако. Щє кладе 
мама в піч раз, воно щє там просмажила. І потом ми 
кидаємо потрошки в ті жорна і тягнемо – виходит від-
ти мука така корічньова. Того мама добавляла. Неба-
гато вона клала, ну, добавляла до муки тої житної. 
В основном житна мука. Бо пшеница – це була лиш на 
Паску, шоб могти спекти паску. [Що казали, коли за-
кликали до столу?] «Гай, їсти!». [Як називалися ранко-
вий, обідній та вечірній прийоми їжі?] Підполудни, 
полудни і підвічірок (под вечір). [Коли підполудни 
були?] До обєда, в часов десіть-адінаціть. Ми ж соби-
ралися і рабочіх собірали: от, сьодні ти йдеш до мене 
там сапати ілі жати... Вже як жатва наступала, і  там 
три-чотири чоловіка [наймали допомогти]. Мама вже 
готове, шо може, там їсти. І хліб спічє. Казалос, такий 
вкусний хліб. Береш кусок з таких довгих тавів, з печі, 
берем на гору. І знаю, шо мама привезе нам їсти туди, 
на Сипотинскі [поля], через горбок цей, далеко було. 
І пока, вже ми так дивилиса по сонцу, часів не було, по 
сонцу дивилиса: «Ага, це вже підполудни!». І тут хо-
четса їсти. Бо рано даєш їм, людям, їсти потрошки 
там, знаїте, як рано. Бо це рано пошти нічого не їли, 
брали кусок хліба, пока мама там зварит абєд. А  як 
вже рабочіх було, то ми должні їх накормити рано 
трошки. А потом вже под абєд – підполудни – ми вже 
кусок хліба [з’їмо]. Сідаєм отдихати, кусок хліба, там 
вода. Такі глиняні були баньочки з водою, брали. [По-
лудни – це обід?] Да-да-да. [Що на обід споживали?] 
Борщ, коли голубці – коли шо було, могла варити. Ну, 
в основном борщ. [Розкажіть детальніше, як за Вашо-
го дитинства сім’я обідала.] Ми їли з глиняної посуди. 
Круглий столичок низенький, тато поробе такі ма-
ленькі скамєєчки, стільчики. То посідаємо ми там кру-
гом, тато з мамою, мама їдну миску глиняну посереди-
ні, налляла борщу. Каждому мамаличка варена: тобі 
кусочок мамалички, тобі. Більш ми з хлібом не знали 
[борщ] їсти, у нас всьо время мамалига була варена. 
І то ложки деревляні. Клала вона [мама] круглий сто-
лик, ми так поміщалися. Бувало, шо ни влазилиса всі, 
то вже тато сідав собі отдєльно там вже, коло стола. 
І ложкою кажний собі тягне до писка – хто як поста-
раїця, так і нагрузе. Хто більше запхав у писок – той 

більше має. А як уже борщ з м’ясом – мама зварит то 
м’ясо, кусок м’яса варитса, там всьо воно, бо каструлі 
були здорові і горшки ці. І як зварит то м’ясо, потом, 
ну, вже борщ зваре́ний, всьо, вона виймає м’ясо от-
дєльно в миску. Нам повну миску наливає борща – всі 
тягнут звідти, як хто може. Малим дітям вона клала 
отдєльно потрошки: не вміє ж та дитина доставати. 
А м’ясо вона возьме та порве-порве-порве кусочками: 
«І на – це тобі, це тобі, це тобі». Не каждий пхав руку, 
коли хто відки хтів, хто скіки брав з миски. [У пору 
польових робіт влаштовували підвечірок?] Підвечі-
рок – ми знов кусок хліба з’їдаємо. А пока прийдем до-
дому ввечері, як літом, аш пока сонце не зайшло, ми 
тоді покидаїм сапи на плечі ілі там серп і йдем додому. 
А дома вже мама тоже там шото зварила, ну, коли ро-
бочі ми мали.

СІМ’Я Батьки тут родилиса. І  батьки батьків тоже тут 
родилиса. І я тут родиласа. В мене фамілія дєвічья – 
Вдовиченко. Тато мій, його дід і прадіди з України. 
Каґда-то мій атєц расказував, шо він тут троюрідний 
ілі в чітвйортом роді вже з їхньой фамілієй. [Як Вашу 
маму звали?] Євдокія. Вона з [тисяча дев’ятсот] діся-
того года рождєнія. Давно її вже нема. [Як її фамілія 
дівоча була?] Дєвічья – Откалюк. [Розкажіть, будь лас-
ка, про своє дитинство, життя з батьками, сестрами, 
братами.] Я [за часів] Руминії кончала чотири класа, 
а потом пірірив був з фронтом, з [тисяча дев’ятсот] со-
рокового года. [Тисяча дев’ятсот] сороковой, [тисяча 
дев’ятсот] сорок пєрвий, [тисяча дев’ятсот] сорок вто-
рой  – румини учили нас. По-руминскі учила чотирі 
класа. А потом, як уже нємци вже зачали войну с Ро-
сієй, і уже у нас усі учителя руминскі всі втікли в свою 
Руминію отсуда. Бо в нас тут не було грамотних лю-
дей ніколи, приєжжі були вчителя. Вони поуходили, 
а ми полишалиса. Ну, шо, я мала, скіко мені було год, 
Господи... В  [тисяча дев’ятсот] сороковом году мені 
десіть год було. Потом уже, значіть, началаса война, 
ми дома, нічого, в школу вже я не ходила. Школи не 
було, учителів не було. І в [тисяча дев’ятсот] сорок чіт-
вйортом году пришли німці суда до нас. Як вже гнала 
Росія, прийшли суди вот отсуда, с  етой гори. А атєц 
нас узяв, нас було четверо дівчат, а п’ятий був хлоп-
чик, і ми утікли суда, річки такі в нас, еті ри́пи [ярки] 
були. Ми боялися, бо ми знали вже, шо це німці, зна-
чіть, наступають вже відци, а туда рускій фронт. Я би 
лучє розказала, я  тепер не можу, знаїте, за то мені і 
тяжко говорити. І збиваюса, хочу говорити, задихаю-
са. Два года пошти тут німці були – такі коні здорові 
топтали наші поля. Ми поля не могли обрабатувати. 
Наші запаси тоже кончалиса пітанія. Потом, як німці 
год пошти тут, на цій горі, укопані, туда стріляли, на 
руских. А рускі суда стріляли. Потом рускі відси ви-
гнали їх. Пішли всі до Сипотян, до поїзда, і відси вже 
вони потікали, ці німці. І як пришли сразу, совєцкая 
власть суда пришла, в общим, прислали людей, стали 
собирати, мобілізувати людей, мужиков, котрі були в 
селі, на фронт. Ви бачили, коло Дома культури там скі-
ко погибших? Ета [села] Паланка, Миндра, Гиржавка, 
Лєордоя, с етой нашой долини. І мій атєц тоже пішов 
на фронт. Мама лишиласа, нас четверо дівчат: я з [ти-
сяча дев’ятсот] трицатого, друга сестра була с [тисяча 
дев’ятсот] триціть второго, третя с [тисяча дев’ятсот] 
триціть чітвйортого. Мама осталаса з дітьми, тато пі-
шов на фронт. І в [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятом уже, 
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як кончилас война, атєц був ранений пад Бєрлінам, 
Данциґ там є город. Данциґ – я припоминаю так. Як в 
окопах снаряд упав коло ями в окопах, і його як підки-
нуло, і йому сразу так розбило голову, там чуть-чуть 
лиш, шо ни достало до мозґів. І  забрали його сразу 
самальотом у Новосибірск. В Новосибірскі він був у 
болниці тоди. Общє, год атєц був на фронті. Потом 
вже він відти, вже война кончилас, осьо прийшов атєц 
додому. І  послє того голодовка [1946–1947  роки]  – 
послє войни, послє фронту. Всьо, поля не обрабату-
валис. То, шо в запасах, ми тим піталиса. Потом уже 
началаса [посівна], начали ми поля свої обрабатувати. 
Він [батько] прийшов уже в [тисяча дев’ятсот] сорок 
п’ятом году. І  через два годи ізбирают мого батьку 
прєдсідатільом сільсовєта. Такий був грамотний, він 
знав розписювати і руминский, то шо він кончав, не 
знаю, скіко класів. І  скоро ізучив тоже руский язик. 
І поклали їдного старічка сначала прідсідатєльом сіль-
совєта, а потом вже мой атєц два года проробив. Як 
атєц ше був прідсідатєльом сільсовєта, мама ше двох 
хлопців мала послі фронта: Коля (роджений в [тися-
ча дев’ятсот] сорок шестом), потом Ваня (в [тисяча 
дев’ятсот] сорок восьмом він роджєний). І мама з ді-
тьми дома, і нас п’ять дівчат. І атєц, як тоди ми мали 
свою земню, і заставляли нас, шоб ми налоги здавали. 
Од землі, скіко землі чіслілоса, скіко вони давали нам 
квитанцію, шоб ми здавали зерном. Ми робили, шо 
ми могли – серпом жали. Яка була доля маленька, ну, 
ми должні були давати. І тато ходив тоже по селі, як 
сказати, напоминати людям: «Давайте, приносьте в 
сільсовєт! Давайте!». Ми купляли фасолі, мама садила 
побільше фасолі, і мєсто пшениці принімали фасоль. 
Були тяжкі врємєна, нелегенькі були врємєна! [Скіль-
ки у Вас дітей, онуків?] То в мене дві дочки, внуков 
читирі (дві внучки, два внука) і правнуків маю, скіко 
їх, шесть правнуков. Уїхала в Кишиньов старша до-
чка, вона вже пєнсіонєрка, вже два года. Втара тоже 
скоро на пєнсію виходе. І мама-пєнсіонєрка [про себе] 
ше до сих пор жиє. Усі в моїй сім’ї повмирали, а я сама 
старша жию. Повмирали сьостри, читирі сестрі. Діти 
вже від них лишилися і на Миндрі, в Паланкі [племін-
ниці] дві (пішли по Росії вже). І три брата маю: їден 
в Лєнінграді, їден в Білорусії, і вторий тоже в Санкт-
Пєтєрбурґі, як типер кажут, Ваня. Пішов, такий дом 
оставили, двоє дітей ось мают, син построївса, там 
жиє, в Санкт-Пєтєрбурґі. Брата мого дочка в Тіраспо-
лі [живе].

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Які  хліби випікали до весілля?] Пікли ко-
лачі для нанашулів, для дружбів, котрі на руку клали 
такі колачі гарні. Ну, со врємєнєм, типер вже забули 
ці свадьби робити. Типер слава Богу, шо їх нема – на 
каждого тряпку в’язали. Прийшла, як йшли люди, 
робили ці свадьби, та й каже: «Йду я, побачу трош-
ки вісілля, побачу хоч нєвесту». Підходиш до воріт, 
на воґра́ду [подвір’я] не заходиш. А кликали, клика-
ли [на весілля]: ходили з бутилкою. І мої дівчата [до-
чки] так ше застали, то врем’я. Ходили [кликати] всьо 
село. Ну, чого кликати то всьо село?! А так було. Лю-
дей було, всі, в кажній хаті люди, повно було, і дітей 
було багато. Пройшло вже, всьо, нема того, шо було. 
І  звали на свадьбу. А  як чоловік не має з чим пісти, 
як нема грошей, та й йде, каже: «Йду, хоть побачу». 
Єслі я піду вечером на свадьбу вже, то на «ма́са ма́рі». 

Казали слово «маса марі». [Це велике застілля?] Ве-
ликий стіл – коли вже вечером всі собираюця, ночью 
вже. А дньом ішли, хто не міг [ввечері прийти], і мо-
лодьож. Дньом – це було в основном для молодьожи. 
Граєт музика, дружкам в’яжут туто ілі бантик такий 
там, ілі квіточку, ілі платочек до руки. І  йдеш поди-
витса, шо там, як. І заходили. А єслі зайшла на оґра-
ду, я должна пісти, мати коло себе лєй-два чи рубль, 
чи шо було, шоб давати руку, як «чаша йде». Як на-
послєдку вже, як кончаєтса, танцуют-танцуют, скоро 
молоду будут забирати з оґради, і тоди вже начинаєт-
са «чаша». Кажут: «Хто хоче до чаші?». По-молдавски 
молдовани казали: «Сюда́ска тєокопі ́ка до́у ка́со ші 
фа́ші но ка ́са но ́ва». [Українці теж промовляли ці 
слова по-молдавськи?] По-молдавски тут і кажуть, 
по-украінски – це ми говорим так. [Які весільні чини 
обиралися з кола молоді?] Дружби – це котрі від мо-
лодого, щє на коньові приходили, на коньові верхом 
і з колачом на руці. [У  кожного дружби по калачові 
було?] А скіко дружбів – два дружби було. Позабувала 
всьо, нема, нема-нема [пам’яті]... Я кажу, шо ідеш на 
свадьбу, от, побачити, там шо. А вони ідут та ловлят 
тебе відте, з дороги, напрімєр, заводя на оґраду і чі-
пляют тобі який-то платок. Скіко в мене цих платків 
валяєця, шо я заробляла! Ми ж з чоловіком своїм Ні-
колаєм ходили по цих свадьбах і вінчали. І тих рушни-
ків – скіко їх маю!

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Святий вечір [похресники з 
вечерею] йшли: «Просив Вас тато й мама, і я Вас про-
сю з вечерьою!». Це йшли лиш ті діти, котрих ти хрес-
тив, то вони знают, шо ти [їхня] нанашка. Це – крьос-
ники. Вони знають, шо ти нанашка, шо [їх ти] колис 
хрестила в церкві. А ми варимо кутю – це коливо, ни 
коливо, а «пшеницу», ми казали. Там готували шото – 
сливки варені. Скоромного нічого на Святий вечір не 
[їли]. І вгощали їх. Як є якійсь рубль – даєш рубль їму. 
Типер не ходя. Їх і нема, вони всі повиростали, вже ді-
тей мают своїх. [Вони приходили теж з чимось?] Вони 
мали мисочку, там зав’язано в платкові тако. І  там з 
дому мама тоже поклала, шоб була миска повна. А ти 
кладеш його за стіл і даєш там трошки шо: даєш тако 
вина чучуть, даєш їму тої пшениці в миску. Нєкото-
рі робили так. А потом всьо-всьо переіначилос, всьо 
по-другому робили. Вони дают твої пшениці там ва-
реної, а ти їм даєш свої. Було іначє, я знаю, в началі. 
Було в началі, а том вже як дальше-дальше-дальше... 
Потом вже як позабувалоса це всьо, потом вже як не 
стало нікого, ми постаріли, і  крьосники ці всі пови-
ростали, пороз’їжджалиса. Хто тепер є в цій Палан-
кі – нема нікого. [На Святвечір дванадцять страв мало 
бути?] А відки? Це потом було. Тепер не знаю, скіко 
кладут і шо кладут – отак [повні] ті тарєлки. Тоди, ей! 
Особинно, послі голодовки. Та шо Ви говорите. Яке 
врем’я – так і клали. [Пшеница була обов’язково?] На 
Святий вечір варили обізатєльно. Бо в мене потом ді-
вчата даже і не їдять цу пшеницу, я й не варю її. Дітям 
варили, шоб діти були. І должно бути обізатєльно на 
Святий вечір колачі, пара колачів должна бути, шоб 
ти знав, шо це чуство, шо це свято. І пшеница на столі 
сидит. І  вечером хто-то прийшов з цих твоїх крьос-
ників маленьких. Вони ж малі приходили, великі 
не приходили. Як він вже в втором класі, він вже не 
приходе з вечерьою, лиш маленькі приходили. А  те-
пер общє ніхто не приходе, всі повиростали. [Які ще 
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страви були на столі?] На Святий вечір [готували], шо 
могли: борщ, квасоля жарена. Бо ж Святий вечір, осо-
бинно перед Різдвом, то ж піст кончаєця. [Вареники 
варили?] Нє-е. Моя свекруха казала, шо й вареники, 
й  паланиці якісь пікла, бо вона [родичів] чекала, бо 
її чоловік був молдаван, відцево, з  сєвєра Молдови. 
Та й каже: «Звечера поприїжджают і в мене й ночуют, 
а я маюса всю ніч, варю їм. Не знаїш, де їх покласти 
спати». Ех, було всякого. [Що  на Різдво готували?] 
Кабана обізатєльно [завчасно] рубали. Та же ношка, 
голова – з того вариш холодець. Жамбо́ни робили – 
запікали клуб їден с свині, там кабана чи шо заріжиш. 
Окорок, окорок. «Жамбон» – це по-молдавскі слово. 
[Де це м’ясо запікали?] В димоході. Каптили. Вот, за-
рубают кабана, свиню там чи шо, желатєльно, шоб він 
не був дуже жирний, бо то снімали трошки то сало. 
І проколювали так ножом, закладали саламу ́ру – роз-
водили соли, багато водички, і шоб воно сиділо, ви-
мокало там, набиралоса трошки, шоб дойшло аш до 
кості. Я вже забула, скіко там треба тримати. Це тоди, 
як робиш, то ти ше помниш, а дальше я вже не знаю. 
А потому, тут, я в своїй хаті жамбона не пікла, бо не 
було в мене такої возможності. [Як  жила у хаті све-
крухи, в  неї в сінях] зробляна, значіть, ка́гла [димо-
хід] – на під [горище] уже витягало той весь дим. Як я 
вже замуж суда вийшла, віддаласа суди, та зо два года 
я там мучиласа тоже. І там так приспособлєньє було 
[для коптіння м’яса], коли це виймаєш, шо воно ви-
тікає всьо, всушуїш його, шоб ни капало, ни була вода. 
І вішали крепкою вірьовкою, там провалкою чи чим, 
ни знаю, і там приспособлєнья. [Жердки, переклади-
ни?] Ну, да, шоб воно трималося, м’ясо. Відце, як ви-
ходе, значіть, з димохода печі і грубки дим, і той дим 
проходив через цей жамбон. І там тоже тримав, скіко 
там тримав, шоб [м’ясо] пропіталоса цим димом. Це 
робитса перед тим, як вже близько Рождєство. І сні-
мали його. І  качали корж, місили тісто, закладували 
його [м’ясо], закутували у то тісто, у таву [поставили] 
і випікали в пічі. І воно випічетса. То тісто ж ни горіло 
там полностю. Видко, шо воно спіклоса, тісто, добре. 
Потом, як виймали, та пробували ножом, як воно там 
до кістки доходе. Придумували, як провіряли там. По-
лучавса коли черезчур солений, коли їсти його не мо-
жеш. Коли як получалоса, так і їли. На свята Різдвяні ́ 
«голубки» [колись також випікали]. На Різдво я вже 
давно не пікла. Знаю і «голубки» робити, «кріщунки ́» 
робити – всьо я знаю робити. [Як Ви ці «голубки» пе-
кли?] Як обично, тісто на хліб  – так і на «голубки». 
Лиш кочаїш його, кочаїш, потом закладаєш і кладеш, 
щє тако порубаєш його, кладеш у таву. Я всьо знала і 
пікла. Це должно бути в хаті обізатєльно печене, [як] 
прийшли калядувати. А шо, типер і калядувати не хо-
дят. Ходят вечером, пізно, а ми вже старі з чоловіком – 
вже зо дваціть год не приймаю нікого. [Боїтеся?] Кого 
боятса?! А зачєм мені, я лягаю та й сплю. Вони даже не 
заходять до старих людей. Уже три годи мого чолові-
ка нема, вже на тім світі спочиває. Та й колис ходили 
дньом, було багато дітей в селі. Ходили калядувати 
хлопчики дньом, под вечер на Різдво, сідьмого [січ-
ня]. Вони вже зараз і не знают калядувати. Вони же не 
говорят ті слова. Я знала всі ці калядки. [Пам’ятаєте 
їх?] Ни помню я нічого. І не хочу вже помнити – голо-
ва болит ни так. Я всі, значіть, слова знала. А потом, 
вже типер, відколи я не співала, не колядувала, Гос-
поди, вже всі пісні по[забувала]. Ми колис, як ішли, 

ну, ше до колхоза і при колхозі, в началі, тоже людей 
було багато, та як ідем на поле, рабочиє жіночки, і ве-
чером як ідем додому, «ухкали» і співали пісні. І так 
гарно було! А тепер вже совсім по-другому. [Чи ходи-
ли раніше хлопчики щедрувати?] Перед Новим годом 
(як завтра) «Маланка» вже ходила звечора, в тридцяте 
[січня] вже. І  хлопці ці дньом вже ходили маленькі, 
шото вони говорили.

КРИУЛЯ ́НСЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Criuleni)

с. Сагайда́к (Sagaidac)
Записали К. Кожухар та В. Кожухар 1 липня 2013 р.  

у с. Сагайдак Криулянського р-ну, Республіка Молдова,  
від Маґдюк Олександри Василівни, 1930 р. н.  

Розшифрувала К. Кожухар

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Село Сагайдак разом із 
селами Белцата, Белцата де Сус і Сагайдакул де Сус 
входить до складу комуни Белцата (бл. 2000 мешкан-
ців). Село розташоване на відстані 23  км від міста 
Криуляни (Кріулєнь) і за 31 км від муніципія Киши-
нів (Кишинеу). Село Сагайдак засновано в 1910 році. 
Згідно з переписом 2004  року, 84,94  % населення 
с.  Сагайдак (усього 370 жителів)  – етнічні українці, 
11,89 % – молдовани, 1,62 % – росіяни. Дітей возять 
до школи в с. Белцата. Школа з російською мовою на-
вчання. Української мови не вивчають].

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Це моя мама з бапкою 
мою ткали. Моя мама Вера і бапка Ани ́ца моя. Моя 
мама Мандибу ́ра фамілія, а  бапки  − О ́бишт. Мама з 
тисячу див’ятсот восьмого году моя. А-а цево [пока-
зує] той велеток с прядива, с конопель. Усьо цо надо 
прясти було. Оцу ниточку надо було прясти. А  це  – 
пряшка. Пряшку купували. Ниточка ца  – основа. 
Основа ца працукова. А це всьо пря ́зьми. Це ж нада ту 
коноплю віростити, й нада її намочити, і нада вітягну-
ти із води, і нада тіпати, нада ї де́ргати, чесати всьо. Це 
я ткала послі войни, я вже віддана була. А колис вісіля ́ 
робили, то всьо повісьма [як придане] кладала. Це, ди, 
с прядива цево всьо. Оце я своїми руками всьо роби-
ла! Це всьо моє багацтво. А це я пороскладала, це по-
вісьма ції робили. Вже ни смогла [ткати], вже зайня-
лиса коврами. Це прида ́не мамине. «Ско́рца» [домот-
кані килимки] ми кажимо. Всьо-всьо-всьо ширстяне. 
А то вже моя робота – «дорошка» називаїца. Це тоже 
всьо вовняне. І це вже всьо моя робота. Це дівкам. Це 
я уже дзе ́стри [придане] робила. По три ковра я роз-
дала своїм дочкам. Ну, це субі оден лишила. Це по од-
ному дала. Це всьо я старала. В мене три дочьці. У мене 
штири доньки були. У  мене старша донька вмерла в 
шишнацить год. Ну, я той ковйор, шо віткала, я про-
дала той ковйор. Я віткала такийго-от гарний [килим], 
с квітками – на штири квітці. Потом, та вона як умер-
ла, я узяла [той килим і] продала, шоб вона ни сиділа 
міні на душі. Пішла вона [дочка] і продала ту скорц, 
і купила субі холодільнік. [Де стелили доріжки?] А за-
стиляли на стіну, скіки стане. І стилили і попіт сволок, 
де приходилоса. Попіт стелю стилили тако. Да-да-да, 
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шоб стіну застилити всу! Потом скорцу клали нишче 
май. А  щє май нишчє  – паліта ́рі [ткані килимки під 
вікнами]. А ди’, тамо тако налавник, аш до зимні там. 
Бачите? То дорошка, а то − палітарі. То стилили. Тото 
вже тоже приданя мамине. Це мої мами дзестри. Це 
лишилос уже мині. Ой, потом вже в мене ці ростя́ ді-
вчатка, і я потом стараласа, пряла, красила. Ми обоє 
с чоловіком своїм, Володьом, всігда ходили в Страше́ну 
[центр сусіднього району – Страшени], красили [нит-
ки]. Я  пряла і повітикала. Віткала [дочці] Любі три 
коврика. Ну, вона дала їх свої дочьці. Такі дві квітки 
[на килимку як візерунок]. Віткала Любі на дві квітці. 
Цу [скорцу] на одну квітку і ті на дві квітці віткала я – 
Любі дзестри да ́ла. Потом вже Сі ́ма в мене є. Потом 
вже й Сімі так же само. Всьо повітикала. Потом вже 
Воля. Лишиласа Воля в мене. [Кросна у Вас залишили-
ся?] Нема. Кро ́сна вже побили. Вже Волю навчила. 
І Сіма знає ткати, і Люба моя знає ткати. Це зимою це 
робица. І Лю ́бі, і ці́й [дочці] я по три коврики віткала. 
І по такій дорошкі віткала. По штирі я дала. [То «парі-
тарі»?] То палітарі, шо так сидя. Це мамині дзестри. Це 
мамине. Це мої мами цево й отого [вказує на ткані ви-
роби у хаті]. Харчування. Ну, хліба пикли. Муку моло-
ли. Розове [борошно]. Пшеницу, жито жали, куру́дзи 
мололи в Мирянах. [На жорнах мололи?] Нє-нє-нє, 
в млині, у мельниці. Звечира робили колись кісто. Ро-
били хліп і с того кіста: лишали знов на кісто. І роз-
мочут, підоб’ют трошки. Потом підійшло, потом рос-
чиняют. Чось с вечира росчиняют. Рано встали ти й 
трошки тепльої води, та [розчиняли] більше на 
дзе́рові [сироватці]. Бо то ж корова, та на дзерові. 
[Кісто  – це дріжджі?] Да-да. Ну, [за]міст дрошді, то 
такі балябушки робили. Це с хліба брали кіста, і воно 
присихало. Потом намочили, ну, пітбивали. Дрошдів 
ни було. Я за дрошді ни знаю. А це на кісті так віпікали 
той хліп. Ти й сіют муки, ти й місют, ти й в печі паля, 
ти й у питилі́ [форми]. А  нє, питилі чи були, чи ни 
були, а  знаю, шо на хрінові. Хрін у городі ріс такий 
листатий. І балябухи наробля, на хрін – і у пічь. Такий 
хліп пикли. І їли. Й добре. А потом було таке врем’я, 
шо лиш курудзяний мала́й, бо пшиници чось ни було. 
Тоже курудзяної муки наси[плять], ти й припаря, ти й 
варя мамаличьку. Воно вистигне, і  туда кісто покла-
дут. Воно трошки підійде і припарюют. Ну так, як ска-
зати, с півказанчика муки припарюют. І потом то всьо 
пиримішают-пиримішают, і  вже то в питилі клали. 
І зверьхи пшинишної муки розвидут тако тирбочьку, 
найляют, бо малай-то лопав-таки. Розсип’я то малай. 
Ну, він ше, мо’, горячєнький [тримався купи]. Як він 
на молоці, то він ше був хароший, а як на воді... [Роз-
кажіть, яким посудом користувалися?] А з одної мис-
ки їли. І на свято, на всьо з одної миски їли дирив’яними 
лошками. Аж вітсьорбували таке. Миска така вилика. 
І  смашно. Я  тако інчий рас кажу: «Ви ни знаїте, а  я 
всьо с дєцтва знаю. А це ви, це каждому тарєлочьку 
нада. Та потом леш мейся. Та там блюдочки тіво. А то 
с водної миски...». [На чому варили їсти?] На плиті. На 
пєчкі. Чяуни́ були, горшки були залізні. І  всередині 
тако були горшки ці, шо варили борщ, то тако були 
паліровані. Такі с двома ушками, такі високі. [Як на-
зивались?] «Горшок». А то – «чяун», шо мамалиґу ва-
рили. А баньки були – то такі глиняні тоже. Банка така 
була. І  води насипали. А  як вже зарубали свиняку  – 
там [у банці] шкварки. То ни варили, то лиш хранило-
ся. Бри́ндзу хранили. Бочєчьки були такі дирив’яні – 

бриндзу там складали. Бриндзу солили, складали, 
прикладали каміньчиком, зверьхи – дзерьком [сиро-
ваткою поливали]. [Пили з чого?] Стаканчики. Ста-
канчики були малі. Ни пили, як зарис п’ют стаканами. 
Отакі, на сто п’ядисять грам стаканчики. Граньонні 
стаканчики отаківо були. Леш тако трошки май вісо-
ченькі. Вино пили. А горівку пили тоже такомво ста-
канчіком маленькім. Ну, кілко, триціть грам, може, 
там. Дес у мене сохранилась та порційка, ни знаю, де. 
То гурі́вку пили. Гурівку будь-яку ни пили. Я ни знаю, 
як вони, чи варили, чи купували, чи шо... Бо я знаю, 
шо бапка моя заправ’яла куріннями. Я за це ни скажу, 
чи самогонка, чи казьонна, ну с куріннями була. Вона 
така жовта, така вкусна. Вкусна дуже, як зарис коняк 
[коньяк]. І зарис коняк ни такий, як ота була. [Воду з 
чого пили?] С казана ́ [відра], крушкою. Глиняна круш-
ка, с казана. В городі всьо купували. Це купували: й 
крушки, й  мески, і  лошки і ціво баньки глиняні. Це 
всьо куповане. Архітектура. З глини [хати робили]. 
Ца наша хата у кі́лля. Ну, це ви ни знаїте. Вона 
горо́джена, ца наша хата. У кілля. Ну, роб’я клаку. І бо-
лотом накладают, накладают її. [Не глиною, а  боло-
том?] Болотом чорним оцимго! [Із соломою перемі-
шували?] С  слоломою, с  соломою. Балябушки роби-
ли – та поміш ці кілля [закладали]. Та так і будували ці 
хати. А та хата, мамина, зроблена з лампачю ́. Та рів-
ненька хата, з  лампачю. Вони самі собі робили, самі 
мурували. Файненька хата була. А ми цу хату купили. 
Я вам зарис роскажу про цу хату. [Коли Ви купили цю 
хату?] В  [тисяча дев’ятсот] піїсят читвертім году. 
А коли [її] сбудували? По-моїму, в [тисяча дев’ятсот] 
трицить чи третім чи [тисяча дев’ятсот тридцять] чет-
вертім вони разом з братом своїм робили. Це Їван і 
Василь – два брати. І вони [жили] на їднім горо́ді [дво-
рі]. Нишче та хата, шо там є, то [жила] моя мату ́ша 
(мої мами систра) і вуйко цей, Їван цей, шо ми купили 
хату. І цей [брат], шо Василь, він пішов в го ́род. Він на 
войні ни був, десь на жилєзній дорозі, на войні ни був. 
Вуйко Їван був на войні, а він ни був. Ну, пиривів він 
сім’ю свою туда, в город. А ца хата сиділа [пустувала]. 
В цій хаті ясла були, діти, а матуша моя була як заведу-
юща тут. Отут груба була у цій хаті, а там – як кладов-
ка в тій хаті була. А  потом шос той Василь подумав 
субі. А  він хату там купив, чи зробив там в городі. 
І там він жив. У него три дівчині було. А він потому 
щє двоє дітей в городі нажив. Прийшов – продавати 
він хоче хату ту. Це лиш один тут лишивса сволок с тої 
хати. «Сволок» ми називаїм, ни знаю, як ви. А ми (вже 
в нас троє діточьок) рішили робити хату. І Володя пі-
шов в город, і купив ліс на хату. Ця стеля, по-моєму, 
ще лишиласа с тої хати. А ца хата така красіва: у нас 
калідор був такій дирив’яний. І красною чирипоцою 
накрита! І щє такі два кугути́ були такі, віробляні такі 
[на гребені хати]. Воден кугут і другий верьхи на хаті, 
на гребло́ві тім. Сама красіва хата була на сило. 
А верьх карь [шашіль] з’їла, всьо дерево, ці сволочки, 
всьо. Витко, шо коли дерево клали, наверно, сире було 
дерево.

СІМ’Я В [тисяча дев’ятсот] сорок вторім году вмирає мій 
неньо. Він молодий вмер. То, правда, на Різдво прихо-
дя хлопці, наймают музиканта. А мій неньо був музи-
кант. Грав на скрипку, а мама на барабан. І вони тако: 
буває, шо неньо грає, мама б’є в барабан. А ву́йна Па-
раска з вуйном Василем, вони тако туто в бапки жили, 
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ідут піт хату, цих збирают у хаті. Ну я з неньом, з ма-
мою. А ті піт хату так гуляют! Ці грают у хаті, а ті двоє 
так гуляют! Ну потом заходе вже вуйко Василь, і вже 
наданцу ́юца, вже награюца. А потом, дав Бог, – война. 
Вуйка Василя забрали на войну. Вуйна Параска лиши-
ласа с  двома дітьми. Павлуша був май виличенькій. 
А Маня була в повито́чку. І неньо в [тисяча дев’ятсот] 
сорок вторім мій умирає. Триццать три года їму було. 
Це було сьвато Різьдване. Їго наймали. Це було на 
сьвата. Обязатільно роб’я да ́нец [танець]. І  він грає 
на скрипку, мама на барабан. Музиканти були! Ну, 
потомки вже заміщали барабаньщіка, а  неньо всьо 
грав. А потом вже після Різдва він заболів. А хто їго 
зна’, чьо він заболів. Начяв кашляти, тімпіратура... 
Дві ниділі поболів, і умірає мій неньо. А міні вже було 
двінаціть [років] в августі, а він помірає в марті. Сім-
надцатого марта вмер неньо. Це я вже помню. Вмер 
неньо, поховали неня. Ну й моя мама довго ни вдові-
ла. Вона сама красіва така жінка була, пухлінька, ди-
лікатна жіночька була. Ну, тридать три года неньові 
було, як умер, а їй було тридцать п’ять. Вона була на 
два года старша від нені. Ну, колись жінки ходили в 
сорочьках довгих, і  тут квітка якас вишита, латочка 
вишита. І щє й латали, бо задранти́ва була, щє й пола-
тає. От приходе один сватачь. Приходе сватачь один, 
їму жінка вмерла. А мама війшла [у тій сорочці], така 
полатана. А  як їму було?! «Нє-нє,  – каже,  – ти свою 
жінку вбив, мине ни вб’єш. Іди звідкис прийшов», – 
відогнала вона їго. Неньо був Микита, цей вотчиний, 
а той [рідний] – Фанасій був. І тут вони жили. А мама 
моя христила в Павла, скажим, плєм’янніка. Кличє 
баба Ника маму: «Ви, кума Веро, ходіт-ди, шос маю 
казати». Пішла мама до баби Ники, а неньо прийшов, 
цей вотчім мій. А він такий був с усами, кучірі такі, ни 
такий сивий ше був. Пішов поза хату с Павлом, плі-
мянніком своїм, і ці шос балакают тут, а він приходе. 
Приходя вони. А він такій був ласковий: «Добрій ве-
чір, добрій вечір, кума!» І він тоже «Кума». Ну, так по-
балакали. А той [Фанасій сватати] прийшов, і потом 
вона согласиласи. Аби була хоць бапкі сказати, шо, 
мамо, я віддаюса. А вона бапкі нічого ни сказала. А я 
с мамою спала на пічі. Шо то, колис були криваті чи 
діван?! Коли неньо вже приїхав коровою, биком, взяв 
маму за нівєсту. Мама була нівєстою, а я дружка була 
в неї. Міні було дванацятий год уже. Коли ми, кажу, 
зайшли в тоту хату, то міні чуть стеля ни впала на [го-
лову]. А ті хлопці [сини відчима], видко (чи неньо спік 
хліба), зварили їсти – холодец, галушки [голубці]. За-
стилили таку скорцу, прибрали. Ну, і чикали – неньо 
сказав, шо приведе їм мачеху. Но, вони любили мою 
маму. Три хлопчики було. Тому маленькому було год 
с  половиною, Тодорові тому лиш. А  той такій, мама 
так потом любуваласа ним. А він такій жовтий, шото 
та мама боліла їго, як вона єго лиш родила. А потом 
такий хлопчьик зробивси. Всі три повмирали, нима ні 
одного... Коли бапка встала: «Шо це двері в Вєри за-
вкнені? Вєра ни встала швитко до корови? Корова си-
дит». А колис рано ми вставали. Лиш розвидняїца, ти 
й вже повставали. Бапка заходе – двері закриті. А не-
ньо якрас встали вдосвіта з мамою і приїхали суда, до 
хазяйства. Коли дивиса  – приходе, приїхав чоловік 
коровою, биком. Злазе мама вже, і  неньо вже. Бапка 
подивиласи ти й каже: «Вєро, Вєро, та ж би була хоч 
сказала, шо підеш [заміж]». – «Та я коли мала казати?». 
Ну, зібралиса ми. Неньо пішов, привітавси, в руку по-

цілував бапку – так поблагодарив. Він такий був при-
ятний чоловік. Він мене так любив, як рідну дочьку. 
Ну, зібралис вони, зібрала мама своє хазяйство й піш-
ла. А  я вже ростю. Ми с  Кольою подру[жилися]. Бо 
то [зведені мої брати] Митро, Тодор й Коля. А неньо 
«Де́рця» єму [сину Тодору] казали. А  мама кае, вона 
викала неньові: «А шо це Ви, – каже, – як їму мня?». – 
«Тодер». – «А чьо Ви кажите Дерця єму? А потом бу-
дут казати, будут кричати за ним Дердя. Тодер – най 
Федька буде». Ну, так вже був Тоде ́рко. Тодерко ріс 
такій. Мама сшила на него штанішки, сорочьку. І так 
ми с  Кольою подружилиси. Шо ми робили вместі? 
Мама в поле ни ходила, ми ходили. Так неньо навчив, 
що робити у поле. Навчив мине, як снопи в’язати, як 
пиривесло ́ робити. Всьо-всьо навчилиси ми. І потому, 
в мами зимня є й хата тут. Мамина хата нивиличька 
була, хата файненька, драницами, ґо́нтами, як кажут, 
була вкрита. Мама ходила аш в район, каже: «В мене 
є дівчина». Міні вже дванадцать год. І зробила доку-
мент такий – на мене всьо оформила. Земню й хату – 
всьо вона оформила.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Я в пітнадціть год війшла замуж. [Майбутній 
чоловік] Володя вже в [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятім 
з войни тої [повернувся]. Ну, так він нивридімий був, 
нічьо. А у них сім’я вилика була. Ти й все заглядає. А я, 
ха́ндратиса мині хочица – гратиса мині хочица. Даниц 
роб’я, це щониділі роб’я даниц, ти й жіночки: «Вєро, 
ти знаєш, шо? А  ди’, Сенька така віросла. А  ди’, цей 
Маґдюк Володя так шос бігає за тою Сенькою твою». 
А мама кае: «Хай бігає. Вона ше мала. Куда ше їй від-
даватиса?!» Ну, нічьо. А ми дві подрушки: та Сеня, й я 
Сеня. Та одна лиш у родітєлів, і я одна. Те й жіночки: 
«Вєро! Ти й ти би Сеньку віддала свою!». А мама каже: 
«Куди її, вона щє с куклами граїци?!». А Маґдюк, Воло-
дя мій Маґдюк, даже нічього ни сказав міні: «Сеньо, 
ти любиш мене? Чи ти підиш за мене?» Лиш ходе. Де 
на данци там сяде (він ни данцував). Ходив він за 
мною. Отако-би, в селі було вісіля. Ну, пішла я на то 
вісіля. Ми обі Сені [пішли]. Побудим там на тім 
вісільо ́ві, ідем. А воден вотчима того мого та брата син 
був, та такий, шо він не говорив. Ну, больний він, ни 
говорив. Вони оба с  тим Їваном ідут. Ми с  Сеньою 
йдем, а корови йдут с череди. Це всьо вдень робица. 
А  він [майбутній чоловік] с  Їваном сзаду: «Сеня!». 
А ми пооглядалиса обі – і та Сеня, і та. «Нє, та Мики-
това!». Я вже Микитова. «Ану стань, я шос маю каза-
ти. Іди, скажи мамі, шо я цего вечора прийду тебе сва-
тати». Аби він сказав міні: «Сеню, ти підеш за мене?» 
Чи ти любиш мене?» Нічьо. Лиш: «Йди, скажи мамі, 
шо я прийду ввечєрі сватати». – «Приходь». Я – додо-
му. Ну, корову я подоїла вже, справиласа, вмиласа я. Те 
й кажу мамі: «Володя Ма́дюків сказав, шо прийде вве-
чєрі і буде мене сватати». А мама так стала, те й так 
дивица. Те й стиха: «А ти шо їму казала?» – «Я нічьо 
їму ни казала». – «Та він білше тобі нічьо ни казав?» – 
«Лиш сказав, шо прийде сватати». Сидит мама, нічьо 
ни каже. Я корови подоїла, вмиласа – на піч, лягла спа-
ти. Лягла спати, а мама сиділа, пириживала. Коли вже 
май стемнилоси, приходя два старости́. Ну, брат їго, 
і там чужий їден чоловік тоже приходе. Те й: «Добрий 
вечір, вуйку Миките!» – «Доброго здоров’я!». – «А-ди, 
потеряласа тиличька. Ми ходимо, шукаїм тиличьку». 
А  мама вже (я мамі-то сказала), а  мама каже: «Я  ни 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



115КРИУЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН 

знаю, де та тиличька ваша». Ну, вони вже: «Та ди’, ха-
дзяїн є. Є хадзяїн, шукає ту тиличьку». А я заснула – 
сілно міні інтересно, шо прийдут мене сватати! Коли 
мама  – щип, щип  – [будить]. Встала я. «Перевир ті 
очі – йди вмийса!» [На мені] сорочька така довга. Ві-
шіті такі сорочьки були. Рукави вішіті були. Сама ві-
шивала, щє й при лампі. І  вбрала спінницу. Пішла 
вмиласа. Сіла на той топчян, заспана така. Заходе... 
А  неньо не хотів, шоб я пішла за Маґдюка. У  него, 
в  брата, питав віти там, з  гори, був хлопец Василь. 
А дочька була тут віддана, вона Вєра. І вона приходи-
ла суда. Він приходи́в до Вєри і приходив до вуйка 
вже. І він мене бачив. Він мені ни нравивса. Той Воло-
дя мині-то нравивса! Він [вітчим] хотів, шоби Василь 
мене взяв, братовий хлопец [син]. Тут і хата, і поле є, 
тут він сразу хазяїн би був. А ці Маґдюки – тоже сім’я 
була вилика. В них штирі хлопці й штирі дівчині були, 
дві дівчині вже були віддані. І  Їван уже з войни ни 
прийшов. Він в Росії лишивса. І Василь жонатий вже 
був. Володя третий вже. І ці тоже хотят, шоб дес при-
ютитиса. Де Сеню ни хапнути в п’ятнадцать год?! 
А неньо бире те й каже: «Ну, як, – каже, – як піде, то 
най збіраєца та най іде». А я се чую та й думаю: «Ну 
куда я збируса? Куди? Ни йду никуди». Заходе Володя. 
Ну, вже вони договорилиса, всьо там шуткували. 
[Жартували, що] тиличьку, ну, найшли тиличьку. 
Я вже там пом’ю, як там! [З хлібом свати приходять?] 
Ні, бис хліба. З вином приходили. Два сватачі прихо-
дя, і жиніх приходе. Ну, потом вже приходе Іван, пита-
єца Володі: «Володя, ти любиш її?». – «Люб’ю. Якби я 
ни любив, то я би ни прийшов її взяти». Потом питаю-
ца мине: «Ти любиш їго?» – «Угу». Ну, випили всі по 
стакану віна, залі́г [символічний знак згоди] вже про-
сят. А  мама: «Ну шо їго за заліг дати?» Хто їго знає. 
Бире плати́ну (платина така тороката є, жовта). Ну, 
вже віпили вони, дає мама заліг той – платок той дає 
їм. Те й вони підут, те й там в тата вже заліг іде, шо вже 
засваталися, шо вже точно вже засватав. А я лишаюся 
з мамою й с татом. Ну, а моя мама бирє́минна була Ні-
ною, систрою. Я то вже бачила, шо вона така пузатень-
ка. І  чирис дві ниділі роб’я нам вісіля. Це в [тисяча 
дев’ятсот] сорок п’ятім году. Й двадцить второго 
октября зробили нам вісіля. Чирис дві ниділі [після 
сватання] зробили нам то вісілєчко. Пішли ми роспи-
сувати. Міні пітнацить год, а їму – двадцить два. Те й 
уже той секретар два года забрав від него, і добавили 
міні. Та й нас так росписали. Те й в ниділю то вісілєчко 
зробили. І повінчяли нас. І якраз з войни приходе вуй-
ко цей, маминої сестри чоловік, і мого неня брат тоже. 
Якраз на вісіля приходя ці два з войни. Якраз у мої 
вісіля. То ж такої радості було, шо ті з войни прийшли, 
міні вісіля роб’я! Ой, Боже! Зробили то вісілячько, 
і  ми пирибралися в мамину хату. Неньо дає коняку 
с кобилою, а тато їго дає дві вівци – це приданя дают. 
Шо на вісілєчко нам наклали, ну, подарували нам, не-
ньо Микита пішли, купили коровку нам. І ми – хадзії. 
А в нас щє, слава Богу, шо в нас штири года дітей ни 
було. Оце я щяслива була. А потом в дев’ятнадцать год 
я вже родила Зіну. І  за три года  – троє мали... Вже 
роб’я нам вісіля́. Пішли ми в церкву, повінчалиси в Бу-
дештах. У нас тут нє-нє-нє, [церкви] ни було. Ну, як ни 
в Будештах, то в Міряни, в Колоніца [найближчі мол-
довські села] далеко. В  Будештах ходили. Жиніх іде 
субі додому с церков, я субі додому. Він приїхає візком 
до мене. Я сідаю на візок, і їдем в церков вінчатиса. Він 

приїхає з дому до наших воріт, я віходю тоже в вінко-
ві, всьо, як нівєста, с ватаже ́лом [дружбою] сідаєм на 
візок. Їдем в церкву вінчатиси. Повінчалиси. Під’їхає 
до воріт, я злажу субі с ватажелом додому, він їде субі 
додому. Тут ми с церкви прийшли. Пообідали с друш-
ками. Одна друшка, чи дві, то ни помню вже. Уже так, 
послє полудня, приїхає жиніх на конякі. І вінок роби-
ли на коняку. Такій вінок робили с бомаги, с цвітних 
бомаг. Там вуйна Єлена була в нас така, шо вінками 
торгувала. Приїхає жиніх. І в дорозі там два, чи три 
ватажели на конях «ухкают». Жиніх впирет. Приїхали 
вже на обору [подвір’я]. Жиніх такий сидит, а кінь та-
кий топає, такий з вінком, такий роскрашений, со 
ско́рцом на тому коневі. Жиних сидит, тако держица, 
шоб нівеста сняла єго. Я підходю, снімаю ногу с сідла. 
Він ни, ни дає. Я стягнула, ну, скинула, жиніха скину-
ла. Мама віносе скорцу, кідає скорцу на коня, і  вже 
Коля Драч [ватажел] сідає. Драч сідає, і вже поїхав по 
дорозі. «Поухкали», «поухкали» ті два ватажели. Ну, 
вже все. Коня вже забрали. Вже то вісіля єго [приходе 
в дім дівчини]. Вже там тоже батько з маткою, ці нана-
ші вже наші. А  наші нанаші були такі вже пожилі. 
Матка й батько – вони такі бодрі були люди. Вже при-
йшло то вісіля. Вже мама з неньом сидя на воротях 
с  колачями: в одного пара колачєй, і  в другого пара 
колачєй. Всі приходя – чястуют. Вже почястували ни-
вєсту, дружок, ватажелів, і потом вже прося до хати. 
Вже мама й неньо прося до хати. Вже вони заходя по 
очереді. Зайшли вже, почастувалися. Сіли за стів 
батько з маткою, жиніх. Більше, як п’ятнацить душ 
[гостей] ни було, бо це всьо в хаті. А я щє данцую над-
ворі. А то вже прося. Дали, ну, обідати дали. Постави-
ли вже такє: холодец, галушки [голубці], картошка, 
м’ясо, такє-во, «баба». Вино пили. Потом вже матка 
просе, шоб нівесту дати. Щє ни так. Як зойшли вони 
всі, всі посідали – жиніх ни сідає, лавки нима. Він сто-
їт, просе, шоб нивєста прийшла, попросила [лавки]. 
Пішла я: «Ну, пані молодий, сідай!» А він каже: «Лавки 
нима. Лавки нима». А він такий, шо любив балакати: 
«Вірубали лавку. Я на шо сяду?». А то нада по ́душку 
дати. Ну, тут вже подали подушку. Я вже дала єму по-
душку. Сів він на подушку – вже й лавка їму. Сів він на 
подушку – сіли вони їсти. Я щє данцую надворі. Ну, 
а потом вже просят, шоб нівеста вже зайшла до жині-
ха. Бире ватажел мине за руку – там грают, там «ухка-
ют». Завели мене. [Музика яка була?] Скрипка й бара-
бан. Скрипка дирлиґала. Той самий сватач, шо прихо-
див  – Їван, староста той,  – то він і на скрипку грав. 
Приходя, та той ватажел тако данцує-данцує, та тако 
і́ме [ловить] мине за руку. Як іми́в уже за руку, туді 
вже заводя мине за стів [стіл]. Тута вже повитали [під-
несли подарунки]. Вже чуть-чуть померклоса – мине 
вже на візок. Матка на візок [садить] – повезли до же-
ніха. Отаке-то. [Вінок знімали у домі молодої?] Вінок 
вже потом. Там вже я, в женіха. Тоже там повитали всі. 
Ну, вже вінок матка сняла, сорочьку пирибрала другу. 
Ту, шо я вінчяласа, ту скинула, другу сорочьку вбрала. 
Співают, це як вже вінок се снімают:

Ой дзенькую я Вам, ненько,
Шо ходила в Вас пильненько,
А типер не буду, бо на своє я йду.
Ой дзенькую я Вам, мамко,
Шо вбирали нас однако,
А типер не буду, бо на своє я йду.
Ой дзенькую я вам, сестри,
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Шо робили разом дзестри,
А типер не буду, бо на своє я йду.
Ой дзенькую я Вам, брате,
Шо ходили ми однако,
А типер не буду, бо на своє я йду.

[Хто співав цю пісню?] Ну, матка і родина, сестри. 
Словом, всі це співали. Я  цю пєсню запомнила, бо 
приходилоса ни рас на вісільові співати цу пєсню. І ни 
одній молодій співала цю пєсню. [Де ночували моло-
дята у першу шлюбну ніч?] На земні. Настелили якоїс 
там соломи, вире́ню [покривало] кинули. Бувало, шо 
нівесту кладут спати, та клали каміня якіс там на ту 
постєль. А мій [чоловік] Володя хитрий був, бо тоже 
був ватажелом. Він пішов: лап-лап-лап-лап  – нима. 
Чисто всьо, нима камінів ніяких. Ой, Боже мій, Боже! 
Ну, дав Бог, пириспали ми. На ранок приходе матка. 
Тіки рано приходе – пирибирати вже мине. Мама [за-
вчасно] дала мині у торбу сорочьку, поклала мині клу-
бочьок чирвоний, такий вовняний. Нашо вона міні 
той клубочьок поклала? Ну, сорочьку – знала, шо тре-
ба пирибрати: ту, слю ́бну [вінчальну], скинути, а  ту 
другу вбрати. Коли вона мине пирибрала вже, [гості 
бачать, що] клубочек є в торбі. Вже «ухкают», скачут. 
Такі доволні – чесна! Такі раді, шо їх попирив’язували 
тим клубочком – і стів, і всіх, хто був. Чєсна! Ну, ка-
нєшно, чєсна, бо п’ятнацить год. Я нічьо ни знала, дє-
цтво ше було...

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Що готували на Святвечір?] 
А  на Сьватий вечір готували так: пшиничку варили 
(«кутя» називаїцца по-українскі), фасульки ́ варили, 
нагут – всьо пісно. Рипку бапка наша [варила], люби-
ла холодець з рипки, робила холодец. Сливки сушені. 
І ше шо там? Галушки [голубці] пі ́сні робили, карто-
шку пісну. Словом, двінацить страв вони робили. 
Я вже ни можу помнити, шо. Вже вечиром [збирають-
ся] це бапка одна (вона повдовіла давно), вже мама з 
неньом, матуша Воля с вуйком Їваном, вуйна Параска 
с вуйном Василем. Це ше до войни було. Це всі в бапки 
сідают за стів. Світят, скілко це нас душ є, і на каждого 
свічьку світя. Кладут колачь, і в колачь [свічки] кла-
дут, скілко нас душ є. Вже нас скілко? Мама й неньо, 
і я – троє. Бапка – штири. Вуйна Параска і Павлуша, 
і вуйко – вже вісім. І матуша Воля (в неї дітей нима), 
матуша Воля з вуйком Їваном. Дев’їть нас душ було. 
Ну, дев’їть свічьок. Й то засвітять ті свічьки, і котра 
скоріщє згорит, той має вперет умерти. Шуткували 
так. Ну, і потом на тєнь дивися. Свічьки горя, і лам-
па там на столі з ґасом. Ну, потом, це вже повичєряли 
всі, вже надо «квокати», шоб хозяйство вилоса. Вже ті 
поїли всі, ми наїлиси, і бапка в фартух там набирає і 
гуріхів, й  камфетів, медівників (бо медівники пикли 
такі). Ну, всього набирає в фартух, сідає за стів, як 
королєва вона сідає. А ми, ці всі виликі й малі, – під 
стів лізим. То зарис поли та застеляні, а  колис  – со-
лома. Настеля соломи на земню, а зимня з глини була. 
А  звідси кричимо, с-під стола: «Квок-квок! Сімди-
сят курок! Му! Бе! Ку-ку-рі-ку-у!». Це  – хадзяйство! 
А бапка відти – ф-р-р-р, с фартуха [гостинці] кіне нам 
на хазяйство. А ми то в ті соломі, хто кілко білше на-
бире! Ну, три рази вона кидає, а та солома аш підлітає. 
Ну, візбірают то всьо. Вже сидя, щитают, хто кілко, якє 
кому богацтво йде. [Гроші кидали?] Я за гроші чось ни 
знаю, ни помню. Це [на] Сьватий вечір в нас такий був 
[звичай]. Но саме богацтво мині припадало, бо я саме 

білше назбирувала. І корови були, і вівци були, і кури 
були – дійствітєлно, в мене всьо так й було. А Павлу-
ша, вже цего маминого брата, він в Алтаї дес, нима 
їго, з  армії як прийшов, він устроївса, там жинивса, 
дві дочьки має. Ни знаю я за него давним-давно вже. 
Павлові саме найменше [гостинців перепадало], а  в 
мене – саме май богацтво було. [Як пекли медівники 
до Святвечора?] Медівники пікли так: і на маслі, й на 
смитані, й такі, замісяні на кісті, чи на чім. Солоткі, 
с сахарьом. І вони тако підходя і пороб’я такі грубец-
кі, такі здоровецкі, шо удним можна наїстиса. Слаткі 
такі були, с  сахарьом. Бис меду, бис нічого. Так лиш 
субі нарубают, спічют в піч – вони такі файні. [Пекли 
в формах?] Ни в форми клали. Пиривиртали їх. І такі 
стріпа́ті робили, й такі скісні́ робили – фіґурами ро-
били. І  файні, і  смашні були. Це «медівник» назива-
їцси. [Чи  ходили на Святий вечір з вечерею?] Ходи-
ли-ходили. Ці, взрослі, ходили, да, с пома ́ною ходили. 
Ну, колис [вечерю брали у] миски глиняні такі. Така 
миска глібочєнька, лошки дирив’янні. І  там кладут 
пшиничьки, і там усього: подріпків, колачик зверьхи, 
свічьку. І так ходили. [Коли заходили, то що казали?] 
«Добрий вечір! З наступающим Рождіством!» Пирит 
Сьватим вечиром іде мама моя в город [Кишинів], чи 
матуша Воля йде, та вони накупуют тих мисок. Та вже 
бапка оприділяют: шо, кому, на кого. [Чи  залишали 
для покійних їжу на столі?] Нє-нє, я цего ни помню. 
Я  вже сама, кілко я вже хадзіювала, для покойників 
ми нічьо [не залишали]. Це просто на Різдво. Як Ісус 
Христос родивси, за покойників нічьо ни клали. На 
Сьватий вечір с поманою ходили одні до одних, співа-
ли. А вже й ни помню, як ми то співали.

О ́КНИЦЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Ocnița)

м. Ата́ки (Otaci)
Записав В. Іванчишен 16 серпня 2018 р.  

у с. Буша Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Б. В. та Б. Н.,  

упродовж кінця 1960-х – середини1990-х рр.  
проживали в смт Атаки,  

тепер – місто Окницького р-ну, Республіка Молдова

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Атаки – це село чи містеч-
ко?] [Б. В.] Воно таке, як Ямпіль. Містечко городского 
тіпа. Лиш за квартиру там треба платити. А гроші де 
взяти? [Чи  було там багато українців?] [Б.  Н.]  Там в 
Атаках все населення більшість  – українці. І  цигани 
[ще є], і всьо. Але там саме більше українців. Там [їха-
ли також у місто] Сороки, сюди понад Дністер, зараді 
квартір. Особенно з селів цивох  – Оленівка, Садків-
ці, Івонівка [Могилів-Подільського р-ну Вінницької 
обл.] – там дуже багато пополучали квартири і попе-
реїжджали туди. Осьдо Моглівський район, Ямпіль-
ський район, шо понад Дністер, – всі на Молдавії. Там 
заработки більші набагато. Тут получав, например, 
сто двадцять[рублів], а там двісті. Все як за границею 
було. З Буші даже багато [людей там] було.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Коли Ви переїхали до 
Молдови?] [Б.  Н.]  Я  переїхала в [19]68-ім  році. 
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[Б.  В.]  А  я в [19]73-ім. [Які  були причини переїзду?] 
[Б.  Н.]  Я  тоді туди поїхала, мала поступати собі по 
кондітєрскому [напрямку навчатися]. Там у мене 
родина була. Ти й так у той технікум не поступи-
ла, а зразу взяли мене на роботу. B нас в Атаках був 
кондітєрський цех. Я там встроїлась на роботу, я там 
проробила 26 років, на тім кондітєрськім цеху. І там 
я так лишилась. І там так, вже Б. В. забрала в Атаки, 
там ми пожинились, туди переїхали. Він на стройкє 
там робив. [Ви вже поїхали до дружини в Молдову?] 
[Б. В.] Вона там робила. [Які там були умови роботи?] 
Луче, чим на Україні, і ше луче, чим в Росії. [Чому так 
було, на Вашу думку?] В Молдавії, як був Брєжнєв, він 
снабжав Молдавію, всьо шо було. Всі з України в ма-
газинах брали всьо там  – м’ясо, ковбасу, всьо, мука. 
[Б. Н.] Во-пєрвих, там луче було жити, в Молдавії. Там 
і по пітанію луче було. І так якось, ну, луче, чим тут 
було, так скажу. А тут шо? Кроме норми, ніхто нічо-
го не знав. Де? [Яка там була робота?] Там і хімзавод 
був, і олійний, і строїтєльний був, і кондітєрский був, 
і швейний цех дуже великий. Саме містечко малень-
ке, ну там було шість чи сім проізводств таких. Даже 
зара, кажеться, олійний ше робиться – елєватор такий 
здоровий, шо для олії, соняшник там принімают. Там 
люди мали де робити. [Переїжджали в Молдову за ба-
жанням?] Канєшно. [Чи був відбір серед охочих?] Всіх 
брали. [Б.  В.]  Молдавію при Союзі снабжали то шо 
нада. Тоді ми жили при комунізмі, лиш ніхто нам не 
сказав. [Чи часто приїжджали до батьків з Молдови?] 
Зо три рази на місяць, кажен тиждень пушті. Тоді шо, 
таксі три рублі було з Могльова сюда. Білєт – п’ятдесят 
копійок, тридцять п’ять, потом п’ятдесят. [Коли саме 
Ви переїхали з Молдови?] [Б. Н.] В [тисяча дев’ятсот] 
дев’яносто п’ятому. [Які  були на це причини?] Тоді 
якраз роботи не стало, а Союз розпався. І роботи та-
кої не було, та й шо, я без роботи, він без роботи. А шо 
там в тих Атаках, одні цигани. Там таких великих прє-
пріятій нема, шоб можна було там так робити. Поза-
кривали проізводства. І то ми сюди і переїхали. Сюди 
назад, додому. [Родом Ви з Буші?] Ну, да. Я тут роди-
лась, і він тут родився. [Б. В.] Це наша ба ́тьківщина, 
я всьо равно б на пєнсію сюда б приїхав. [Виходить, 
Ви планували повернутись?] Ну, да, канєшно. [Як роз-
пався СРСР, роботи просто не стало чи взагалі життя 
погіршилось?] А тут на Україні шо, робота була? Тут 
тоже не було. Я поїхав, а шо тут, як не є – мама лиши-
лась. І  Р. вже тут був, робив шофером. Є  тут хазяй-
ство, а там квартіра. [Б. Н.] Набагато луче було. Я і жа-
лію, луче я би там сиділа. Я жалію за тим, я там більше 
прожила. Шо я тут, шістнадцять років, считай, я тут 
жила. Після школи, після вісьми класів, зразу я поїха-
ла. А там я проробила двадцять шість років. Я більше 
там жила в ті місцевості і з тими людьми. [Чому пере-
їхали в 1995 році, якщо СРСР розпався в 1991 році?] 
Ну, да, але ми ше не спішили переїжжати. Думали: 
«А вдруг? Вдруг в нас шось тут буде?». Ше п’ять ро-
ків тако, туда-сюда [вагалися]. Їздили то там, то там. 
А потом побачили, шо дєйствітєльно нема там такої 
[роботи]. І то позакривали, і там роботи вже не стало. 
[Чи були до українців претензії через незнання мол-
довської мови?] [Б. Н.] Нє. [Б. В.] Там ж тьотка твоя 
Таня в Сороках. Вона там. [Б. Н.] Таня розумна, вона 
там лишилась. Там зара тоже не так, як раньше було. 
Шо там казати. Молдавія, вони ж буряк там не [сіяли], 
ну, так, чуть-чуть. А для кондитерського [цеху] нада 

сахар, патока, цево всьо. Та й всьо давала Україна. 
Всьо закрили і нема, не стали давати сахару, та й наш 
цех і закрили. Там фабрика велика на всю Молдавію 
якби, а це був лиш цех тої фабрики в нас тут. Хто там 
мав снабжати? Сахар не давали, того не давали. Нема 
сировини, то вже не будеш нічого того виробляти.

Записав В. Іванчишен 23 серпня 2018 р.  
у с. Дорошівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  

від Матіяша Віктора,  
упродовж 1963–1992 рр. проживав в смт Атаки,  

тепер – місто Окницького р-ну, Республіка Молдова

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Там посьолок, центр весь у 
циганах. В то время в Атаках було дуже [налагоджене 
виробництво:] завод ЖБІ, хімзавод, маслозавод (цей, 
шо молоко, сметана), потом, де олій, завод, потом 
другий хімзавод, автобаза, автобусна, де [мешканець 
с. Дорошівки] Подолян робив, автобаза тринадцята, 
автобаза четверта, де я робив, потом вінзавод. ХММ – 
цей від Москви був філіал, такий, як в Ямполі, воєн-
ний. Там було, там більше Могильова [виробництв] 
робило. [Рівень життя був вищий у Молдові?] Ну, 
считай, Атаки считались сєвер Молдавії. А Могилів – 
юг України. Вже навіть на консервах, і то, в Атаках де-
шевше, чим у Могильові. І всі бігали туда за продук-
тами. Возьми Сороки, і  возьми Ямпіль  – несравнімі 
речі. Снабженія було, Молдавія йшла по первому по-
ясу. Грузія, Молдавія, Прибалтика, Ленінград, Москва. 
А ці всі – чорт його по якому поясу. Там і одежа, і про-
дукти  – всьо на Молдавії дешевше. Тоді шо купити 
якусь техніку, [мотоцикли] «Яви» ті, ти й куди – [їхали 
у міста] Дондюшани, Сороки.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Коли саме Ви пересели-
лись у с.  Дорошівку з Молдови?] У  тисяча дев’ятсот 
дев’яносто другому. [Переїхали до батьків?] Туди до 
діда. Ше тут нічого не було. Ні квартири, нічого. [Коли 
саме тут давали квартири?] Десь [тисяча дев’ятсот] 
дев’яносто п’ятий рік. Но я вже робив на тракторі в 
бригаді. [Чому переїхали з Молдови?] А вона [дружи-
на] сюда пішла. Тоді розпад був Союза. То вона не хтіла 
вже там бути. Вона пішла, а я ше шість місяців там сам 
був, до грудня місяця. Так і робив там на машині, на 
бензовозі. [Чи відчули українці, які працювали в Мол-
дові, певну соціальну напругу після розпаду СРСР?] 
Да, тоді вже такий конфлікт був. [Що саме відчули?] 
Ну, як – шо ти там ніхто, чо прийшов сюди... Там же 
українці в Атаках, багато. Але вже як на роботу – ла-
тинську мову треба знати. Там вже документація по-
латинськи. А мені шо, який та латинська?! Путьовку 
виписав, путьову здав, ти й всьо, пішов додому. А вже 
цих мєдіків начали там догобувати, в  магазинах по-
молдавскі [вимагали спілкуватися]. В  Сороках  – то 
там більше молдованів. А  тут може і є один молдо-
ван, а так [більшість] – як не жид, то Іван. А в кафе 
[були] всі тоже українці. В мене директор був бази з 
Дніпропетровської області. А  цей завод з Одеської 
області. Начальник управління в Кишеньові, Чумак 
Сєргей Петрович, тоже з України. Там тоже помішано, 
молдавани рідко тако. Первий в райкомі – тоже укра-
їнець. Начальник міліції тоже з Вінницького району. 
[Чи були Ви громадянином Молдови чи Молдавської 
РСР?] Нє, я  українець. [Звідки Ви родом?] З  Шарго-
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родського району. Село Деребчин. Кончив там десять 
класів, віти в армію пішов. А потом прийшов з армії, 
пішов в Тульчин в училище. СПТУ-11 тоді було. А за-
раз коледж якийсь. Шофер, слєсар. [В  Атаки напра-
вили на роботу?] Ніхто не направив. Там мій сусід, 
як тако туто осьо, ти й купили у Волченці хату. Село 
Волчинець – осьо Атаки кінчаються, межа в межу. Ти 
й він кажи: «Йди до мене! Переїжджай в Атаки! Шо ти 
будеш тут робити? Я тебе встрою на завод ЖБІ шо-
фером» Приїжджаю я туда до нього, до цего мужика. 
Він мене повів до сусіда, а  той сусід робив началь-
ніком ж/д вокзала у Волчинці, ти й каже: «Так і так, 
треба Вася осьо це?». – «А, без проблєм!» На другий 
день пішли ми на завод ЖБІ. Єфім Васильович, дядь-
ко Свєти, шо в нас тут живе, він робив завгаром в га-
ражі. Прийшли: «Так і так, осьдо треба». Каже: «Вітки 
сам?» Але я ше холостяк був. Каже, шо нема машин. 
«Хай йде помошніком моторіста! Пока слєсаром, по-
том всьо равно котрийсь шось учуди, ти й наженуть». 
Ти й робив слєсаром, помочником в Андрея. А  там 
шо, шо каже, то й кручу. А то посилали, як до амбу-
латорії [двісті метрів], за горівкою посилали в той ка-
бак, за закускою. Ти й це бігав я там. Один жив коло 
Гирчака, Васька Прокопов, це сусід Гирчаків, там вже 
гет тої хати нема. І вони тоже там в Атаках построї-
ли хату. Батьки його самі з Слобідки. А Васька робив 
шофером, це по заводі возили бєтон. Це такий цех 
там бєтоносмєсітєльний. Мішали той роствор, плити 
там виливали. Він там робив з тим напарником. А тут 
світло виключили, чи десь тоже не стало. Ти й сказали 
до таких часів, а вони поїхали ти й напилися. Дньом 
чотири, а ночою три машини було на зміні. Заїжджає 
вже на той завод: «Де був?». – «Колесо робив!» А там 
такий, знаю, Іван Петровський, в такі шляпі зелені хо-
див. Він як при[вал]ив тому Іванові, ти й вже нагнали 
того Ваську. «Всьо, йди, бери машину ЗІЛа?!» Я  ду-
маю: «Я коли, шо, тут їздив, на цих ЗІЛах та помежи ці 
стовби?». Ти й той напарник не дуже довольний. Той 
напарник не дуже довольний, шо це мене дали, а  не 
того Ваську. Ну правда, я потом з ним тоже втянувся.

СІМ’Я [Як Ви знайшли собі пару?] Як найшов? Там був 
кориш, він возив главного інженера завода. Він жо-
натий був, а я холостяк. А тут общєжитія отако: і сі-
мейні там, і холостяки. Всякі були, зброд. Він приходи 
вечором: «Пішли зо мною! Поп’ємо». Захожу, а якась 
[дівчина] сидить. А я вітки знаю, шо то за Маланка. 
Сіли там, попили. Випили, ти й гайда йти спати. Він 
каже: «Почекай, проведи її додому!». – «Куди?». – «Пу-
шті аш до Моста, до атацкого!». Думаю, ну його, ше 
шоб цигани від[дубаси]ли. Ну, йдем. Провів я її один 
день. Но правда, там тако рідко цигани були. Провів 
додому, сіли там, пішов вже я. Потом вже на другий 
день, Галя там каже, шо сходьтеся ти й познайомте-
ся. Ну, мені треба тої Жені?! Тут в общежитії, нас трох 
жило хлопців: один з Тульчинського району, другий – 
Вила Ярузькі осьдо, а четвертий – з Тропова, Могилів-
Подільський район. Ми вже так зкентувались. А там 
дівчата: три замужні, а  одна холостячка. І  то як, ми 
вже як жінки і чоловіки, це вже одна компанія. По-
йло каждий день, на природу гайда пішли. Ше другий 
там такий мент-«обхсник» прийшов, тоже він з нами. 
До тої Жені буду ходити там далеко?! Мені шо Каті 
не хвати, чи ондо Лєни... [Де жила Євгенія?] Вона не 
в Могильові, в Атаках, робила в дєтскій консультації. 

[За направленням на роботу?] Ну, да. Тоді Союз був, 
ти й направляли. Ти й так ходив-ходив, ти й і втягнув-
ся як той віл у ярмо.

с. Бере́зівка (Berezovca)
Записала К. Кожухар у 2016 р.  

у с. Березівка Окницького р-ну, Республіка Молдова,  
від Чумак Надії Матвіївни, 1935 р. н., [Ч. Н.] 

Унґуряну Віри Василівни, 1937 р. н., [У. В.] 
та Скомаровської Галини Іванівни, 1957 р. н. [С. Г.] 

Розшифрувала К. Кожухар

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Ч.  Н.]  Сило вообше-то всьо українське. 
Отам-о, може, в тім общєжитії, там всілякі є. І молдо-
вани. В основном це село – українці. [У селі є молдо-
вани?] [У. В.] Молдовани? Хто тут з молдованів жив? 
Ни було нікого. Всі українці. Це потому, як сказати, ці 
молоді вже віддавалися, так, як озьдзьо Надя, як Галя 
ця, то за молдована. [С.  Г.]  Я  за українця була [від-
дана]. Ну, тако вже молдовани, тако типер уже, а  то 
в основном [раніше жили у селі виключно] українці. 
[Називали себе ввесь час українцями?] [У. В.] Та ми й 
в паспортах українці, всьо.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як  у селі готувалися до 
Святого вечора?] [У.  В.]  Діти на Сьватий вечір ко-
лись приходи ́ли, а  зараз уже ни приходят. Так уже. 
[Ч. Н.] Ну, всьо равно на Сьватий вечір уже всьо го-
тове. Нисем вечерю. Носим вечерю. От, там сосідам 
нисем, нана́шкам. Бирем колачі. Раньче пикли, а зараз 
купуїм. І бирем там колач, та ше биремо, ше купляї-
мо шо, ілі тарєлку там купляїм. Така традиція  – по-
лотенце, тарілку [нову купити]. І  це там ми свічич-
ку ставим, коробку спічєк, і  це несемо вичеру так. 
[У. В.] Гостинця, пиченя, канфєт там, знаїте. А хто хоче 
дітям, то може дати доларчик, хто має. Кладут кутю, 
сливки варені, вареники пісні варат. [Ч. Н.] І носимо 
там кому, ну, сосідам там, нанашкови, шо він вінчав. 
[С. Г.] Пома́ну [за упокій предків] нисем. [Які страви 
готували на Святвечір?] [У.  В.]  Варат кутю, сливки, 
вареники с картошкою, с капустою, всьо по́стне. По-
стне всьо  – отака традіція. [Ч.  Н.]  Раньче дуже по-
стилися, і зараз постяця. О-о-о, є, шо так постят, є-є. 
[У. В.] Я Вам скажу, шо я чула, шо двінацить стравів 
[слід приготувати]. У нас – нє. Я чула по тілівізору, шо 
у Западній Україні – там да, це тако. Ну, в нас такого 
нима. [Ч. Н.] Я була там, там чоловік мій був з України, 
с Тропової [с. Тропове Могилів-Подільського р-ну Ві-
нницької обл.]. Ти й ми поїхали с ним тако на Сьватий 
вечір, ти й тоже там тьотя взяла, ну, хустинку просту, 
калачик, куті туди в тарєлочку, канфєт, пічєнья. І так і 
це ми несли вечеру до того дяді, мого чоловіка рідний 
дядьо. До дяді Ґріші несли туди. [У. В.] Ну, то я думаю, 
шо і в нас так. А колись, як ми були малі, туди ни були 
цего, шо дорожок, соломою [долівку в хаті] стилили. 
І це на Сьватий вечір, ти й це залізе під стіл дитина, 
ти й сиплят горіхів. Пітсипає, шоб квочки сідали. Таке 
було. [Дитина квоктала тоді, коли сідали до столу?] Як 
виходило. [Як вшановують предків на Святий вечір?] 
Ну, ставлят, тако сиплять трошки там пшиниці, там 
зо три сливочки, лляют чи вина, чи трошки горівки, 
і хліба кусочок, свічечку ставлят, стакани ́ накривают... 
Ну, ставлят гріночку хліба на стакани, ну, там, де кутя, 
де сливки там ті, і вареників там зо скілка. [Як святку-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



119ОКНИЦЬКИЙ  РАЙОН 

вали Різдво?] [Ч. Н.] На Різдво приходять діти, рідні. 
[У. В.] Так, як всі. Бо я по тілівізору бачу, як і молдо-
вани тоже [святкують]. Рождіство справляїм. Коля-
дували ходили, ходили ту́рмами [гуртами], як діти. 
Колядували і хлопчики, й  дівчатка. Всілякого віку. 
І  зараз так само, ходять і колядуют. [Яких колядок 
співають?] Всіляких. Я вже й забула. «Нова рада ста-
ла» і «Город, город Віфлієм, вєлікоє чудо свєршилось 
в ньом...». [У радянський час забороняли колядувати, 
відвідувати церкву?] Да, колись у школі та й запріща-
ли до церкви ходити. А ми тако тайком ховалися, ти й 
так, шоб ніхто ни знав, і раненько ішли туди, у Са ́вку 
[українське село неподалік], чи в Брича ́ни, у  сосіднє 
[молдовське] село йшли у церкву.

с. Вовчине́ць (Vălcineţ)
Записала К. Кожухар у лютому 2013 р.  

у с. Вовчинець Окницького р-ну, Республіка Молдова,  
від Бондар Галини Іванівни, учителя історії, [Б. Г.] 

Чокли Клавдії Юхимівни, директора гімназії, [Ч. К.] 
та Гросу Петра Васильовича , голови села. [Г. П.]  

Розшифрував О. Головко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Б. Г.] На півночі Республі-
ки Молдова, в  північно-східній частині Окницького 
района розташоване село  – комуна Вовчинець. Як і 
більшість сел Окницького района, Вовчинець ніколи 
не був особливо богатим, но зато жителі села завжди 
були щирими на посмішки, відкритими, привітливи-
ми. Вовчинець  – це квітучі весною сади, це  – верба, 
яка схилилася над Дністром, це  – блакитне небо, 
пам’ятник загиблим воїнам в центрі села, школа. Це – 
наша мала батьківщина. Тут можна чудово відпочити 
і добре попрацювати. Це – дійсно райський куточок. 
Село розташовано на правому березі ріки Дністер, 
знаходиться на відстані двадцяти двох кілометрів від 
районного центра – міста Окниці, а до столиці, міста 
Кишинева – двісті шістдесят п’ять. Тетиторія комуни 
Вовчинець (куда входять села Вовчинець і Кодрень) 
граничит на півночі по Дністру з Україною. Розташо-
ване неподалік місто Ота́ч і села Са́вка та Мерише́вка. 
В селі проживає приблизно дві тисячі чоловік. В осно-
вном це  – українці. Сприятливі кліматичні умови, 
близькість Дністра дозволяли людям селиться тут ще 
в стародавні часи. На території нашого села були про-
ведені археологічні розкопки молдавськими вченими. 
І вони виявили тут поселення, які відносяться до епо-
хи енеоліта. В окресностях нашого села колись давно, 
в  стародавні часи, селились землеробські племена 
трипольців. Спочатку наше село називалось Слобода, 
Слободка (від слова «свобода»). Сюди після вигнання 
турок Штефаном чел Маре [у кінці ХV ст.] пересели-
лись українці. Тут були незаселені вільні землі, на 
яких вони обосновалися. Перші спогади в документах 
відносяться до тисяча п’ятсот двадцять шостого року. 
Нинішнє названіє «Вовчинець» виникло пізніше, 
коли точно – не встановлено. Старі люди, жителі села 
говорили, що назва ця походить зі слов «Вовчий ліс» – 
що колись тут було чути, як завивали вовки, тому що 
багато було пустирів. По геометричному спеціально-
му плану, який був складений тридцятого серпня ти-
сяча вісімсот сорок восьмого року хотинським уєзним 
землемером, губернським секретарем Павловським, 
село Вовчинець являлось вотчіною князя Міхаїла 

Алєксандровича Кандакузіна. В  то врем’я в нашому 
селі нараховувалося шістдесят шість хатів. В  кінці 
дев’ятнадцятого століття через територію села була 
прокладена залізниця. В  її будівництві приймали 
участь не тільки селяни нашої округи, но і наймині 
робітники. Роботи фінансував царський уряд, часні 
підприємці. Після того, як залізна дорога стала пра-
цювати, станцію назвали «Велчинец», і село тоже пе-
рейменували. На початку двадцятого століття в селі 
була построєна велика кам’яна церква. Будували її 
наші односільчани, браття Чебани. В  церкві зберіга-
ється грамота, яка підписана Київським митрополі-
том Флавіаном, в якій він дає благословління на будів-
ництво нового храму на пожертвування суспільства 
села Слободки-Вовчинець. Грамота датується двад-
цять другим червня тисяча дев’ятсот десятого року. І в 
дві тисячі десятому році наша церква відзначала сто-
річчя з дня заснування. Наша церква ше знаменита 
тим, шо колись, коли навкруги закривали всі церкви, 
їх оскверняли, нажу церкву односельчани зберегли. 
Вони її відстояли. Дежурили там і днем, і  вночі. Не 
дали нікому даже близько підійти. Ше хочу сказати, 
що в тисяча дев’ятсот вісімнадцятому  – тисяча 
дев’ятсот сороковому роках село наше, як і вся Бесса-
рабія, входило в состав Румунії. В  той час, в  тисяча 
дев’ятсот тридцятому році в селі була побудована 
школа стара. А нова була збудована в тисяча дев’ятсот 
шістдесят другому році. І наприкінці того [2012] року 
в школі відзначався юбілей школи – піїсят років з дня 
будівництва нової школи. В роки Великої Вітчизняної 
війни з фронта не вернулося тридцять п’ять наших 
односільчан. Іх фамілії всі находяться на пам’ятнику, 
який в центрі села. Щє Вовчинець є батьківщиною Ге-
роя Радянського Союза, підполковника, льотчика 
двісті тридцять шостої авіаескадрілії Дмітрія Ліонті-
йовіча Калараша. Їму це звання було присвоєно в ти-
сяча дев’ятсот сорок другому році посмертно. Він ба-
гато збив літаків фашиських, і  за це йому було при-
своєно звання Героя Радянського Союзу. В  нашій 
школі є краєзнавчий музей, який був відкритий в дві 
тисячі восьмому році. Там зібрані експонати – пред-
мети побуту. Є матеріял, присвячений Каларашу. Ну, 
всі ці експонати були зібрані учнями нашої школи, 
жителями села, вчителями. [Розкажіть про сьогоден-
ня Вашої школи.] [Ч.  К.]  У  нас сто п’ятдесят п’ять 
учнів. З  них одинадцять руских, двоє ґаґаузів, шість 
чоловік молдованів, остальні – укра ́інці. З першого по 
дів’ятий клас вивчают українську мову. Лиш ми не 
даєм їм три часа, як положено по програмі, бо нам не 
вистачає коштів. Проводимо один час програмний і 
один час факультативний. Но він входе в ту же саму 
програму, всьо, уроки ведуця так, як положено. І [чи-
тається курс] «Історія і традиції українського народу» 
в каждому класі. Матеріальну базу ми практично по-
міняли всю: поміняли шістдесят чотири вікна на міта-
лопластікові, поміняли вісімнадцять дверей, покрили 
пол в корідорі пліточкою, построїли в корідорі тамбур 
(шоб холод зимою не заходив прямо в корідорі шко-
ли), зробили ремонт тратуарів і ступанок, кругом 
школи зробили адмостки, поміняли кришу на мітало-
пластову. В усіх кабінєтах зроблений рємонт: де капі-
тальний, де космєтичний. Зробили актовий зал, від-
ремонтували спортзал, відремонтували столову. Тре-
ба було, а ди’, шоб в столові зараз зробити капітальний 
ремонт: шо там і поли нада мінять, стіни би не мішало 
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пощикатурити по-новом. Хотя, пока шо терпімо, но 
треба робить. Треба поміняти забор, треба залляти 
спортівну площадку для того, шоб школа була ше кра-
ща. Ми зробили наружний рімонт школи – покрили 
школу шубою, покрасили. Школа преобразилася. Діти 
називают її: «Наша школа стала, как нівєста». Завроно 
приїжала недавно, потому шо у нас вчителі проходят 
атєстацію (в тому числі і я як директор підтверждаю 
втору менеджерську катєгорію), то вона була дуже в 
восторгі від нашої школи: «Дуже красіва!». Недалеко, 
як в п’ятницю, ми проводили на базі нашої школи се-
мінар учителів начальної школи. В первім класі учи-
телька Людміла Івановна Пантєлєймонова давала від-
критий урок. Були учителі першого класа всього райо-
ну. Семінар пройшов на дуже високому рівні. [Крім 
вас, у  районі ще хтось вивчає українську мову?] Да. 
В  У ́нграській школі, в  Унграх. Унграська гімназія  – 
вони ведуть навчання теж на українській мові. Пер-
ший-читвертий клас – там більша кількість предметів 
читаєця на українській мові. Недалеко, як в четверг, 
ми всі, от, вісімнадцятого числа, ми приглашени в Мо-
гилів-Подільський на конкурс української пісні. [До 
відзначення яких свят долучається школа?] День Пе-
ремоги  – це для нас святий день, ми його празнуїм 
всім селом. Всі збираюця на території школи десь у 
дев’ять-дев’ять п’ятнадцять. І  ми строєм, маршем, 
з участієм ветеранів войни (вони приходят в школу), 
ми всі дружно йдем до віранди – там у нас пам’ятнік 
погибшим воїнам. А на території школи є пам’ятник 
нєізвєсному солдату, погібшему у годи Вєлікой Отєче-
ствєнной войни. Ми останавлюємося коло цього 
пам’ятніка, проводим малесенький мітінґ, встраюїм 
мінуту молчання погібшим нєізвєсним солдатам і 
кладем біля пам’ятніка цего маленьку гірлянду, діти 
кладуть по букєтіку цвєтів. Дальше ми йдем до 
пам’ятніка в селі  – пам’ятніка погібшим односільча-
нам. І там проводиця мітінґ: виступают селяни, висту-
пают лідєри, виступає директор школи. А потім послі 
цего всього устраюїця паніхіда коло пам’ятника, 
і  дальше учні дают концерт. Концерт длітса по два 
часа. Участя принімають в цім концерті і жітєлі села, 
які вже діти, допустім, закончіли школу, ілі даже 
взрослі люди. І  целоє народноє гуляніє получаїця в 
цей день. [З  якими труднощами стикається школа?] 
Труднощі, канєшно, є. Перше, хотілобся, шоб фінан-
сові проблєми не вліяли на то, буде функціонувати 
наша школа, чи ні. Хотілобся, шоб чим більше дітей 
ішло в нашу школу, получали освіту. І від того вже і 
школа буде мати кошти на развітія, на содєржаніє. 
Є проблема у нас з матеріальною базою трошки. Я вже 
казала, шо нада поміняти забор абізатєльно, ворота в 
школі, зробити тротуари, зробити площадку школь-
ну, трошки реорганізувати і перестроїти спортівну 
площадку в школі для дітей. Нехватка спортівного ін-
вентаря тоже сказуїця деколи на уроках фізкультури. 
Хотілобся, шоб іноваціонна тєхнологія, тєхніка біль-
ше в нас появилася – нові комп’ютери, Інтернет під-
вести до кожного комп’ютера. Є  багато ше проблем, 
над якими ми стараємся працювати для того, шоб 
бути на висоті. [Розкажіть про вашу комуну. Чим жи-
вете, які маєте досягнення, які вирішуєте проблеми?] 
[Г. П.] В нас зараз посівна, вспахані поля – уже цей год 
пошті дев’яносто відсотків, це вже давно такого не 
було. Люди, походу, уже на полях, бо вже ж весна, чи 
коло хати, на приусадєбних участках. Всі вийшли на 

роботу: шо посадиш – то й збиреш. Дністер щас тоже, 
к сожелєнію, великий дуже, і люди в напряженії – пе-
реживають, шоби вода не вийшла з берегів. Потому 
шоб не повторилося це, шо в дві тисячі восьмому году 
було то наводнєннє. [Тоді вас добре затопило.] Ну, за-
топило, сорок два дома було затопило з Дністра, сорок 
два дома. А потом вісімнадцять домів сточні води за-
топило. Та було... Потом град побив, ураганний вітер 
сильний був  – позривало криші, шіфєр повиривало, 
таке. Ну, припало нам, припало на ті года. [Ви помага-
ли людям?] Ну, аякже, чи могли люди, то помагали. 
Помагало і государство трохи. Помогли трошки і час-
ні хазяйства, економічєскі аґенти. Хто чим міг, то тим 
поміг. Ми даже в столові кормили три дня людей цих, 
шо затопило дома, кормили бісплатно. Хліб тоже лю-
дям бісплатно, і продукти давали людям, всьо бісплат-
но, водічку давали. Двісті шістдесят чотири кирниці у 
нас, тільки в чотирьох [колодязях тоді] була пригодна 
вода. Счас ми востановили, нові построїли. Ну, шо мо-
жим, шо в силах счас. Знаєте, на даний момент, як в 
примарії [сільській раді], чєсно, бюджет у нас дуже 
скудний, но чим можемо, тим помагаїм народу. 
[Які села входять у Вашу комуну?] Вовчинець і Кодря-
ни. [Це скільки орних земель у вас?] У нас паханих зе-
мель полтори тисячі ґєктарів. Плюс, у нас є там і сади. 
Отак, шо в цей год пока в основному спахані всі. Ну, 
ше садят садів. Ну, в нас вже десь пошті половина – 
сади. Дехто садят сливки, хто – черешню, ну, хто шо. 
Крістьянські хазяйства, економічєскі аґєнти – всі там. 
[Назвіть крепких лідерів.] В нас лідєр Чумак Віталій 
Лукіч. В нього десь восімот людей зараз працює. Є в 
нас Цезеолюк з прєдпріятія – завод, де миют кварцо-
вий пісок. Там двісті людей працюют. І він даже корме 
цих людей в гобід бісплатно. Павел Григорович Мар-
ченко... Так шо є в нас такі ше тут лідєри, которі мают 
і по сто ґіктарів. Молодьож в основном счас кинулася 
на сєльське хазяйство – скуповуют квоти [паї], скупо-
вуют землі і садят сади, обробляют. І це дуже радує, 
потому шо пєнсіонєри шо вже можуть, старіки, котрі 
лишилися. Бачу: «А, купив мій друг, давай, куплю я 
тоже землю. Та й робе він, та й я». Вертаїця трошки 
молодьож сюда, в  село. Тоже були повиїжжали всі, 
а тепер зайняті сєльським хазяйством. Душа радуїця 
того, шо наші землі оживають. Єслі квоти раньше в 
нас оздо продавали по триста доларів, то зарі і за дві 
тисячі доларів не купиш. То ж люди вже ценят, вже 
стараюця обробляти, вже стараюця робити, вже ону-
кам тримають, дітям. Це вже харашо. [Помагають селу 
лідери?] Ну, ясно. От, я на п’ятницю собираю всіх еко-
номічєскіх аґєнтів, бо в нас є проблєма з ремонтом 
мєдпункта. Примарія шось може купити, а всьо повні-
сю не потягну, приглашаю їх. А дів’ятого мая тоже ста-
раїмся, шоб чучуть виділить – там хто по сто рублів, 
по дваціть рублів, по піїсят рублів. Вітіранам ми були 
дали той год хароші дєнєжні [допомоги] і подарки, 
кромє того. Цей год тоже дам і подарки, і гроші. Бо ж 
вєтєранов каждий год всьо менше і менше стає. Ли-
шилося четверо на два селі. Єслі, примерно, сто трид-
цять було, зараз четверо лишилось. [Які нагальні про-
блеми села треба вирішувати?] Ну, проблеми які – за-
раз треба ремонтувати садік, медпункт треба відре-
монтірувати, примарію (там запланіровано цей год 
внутрі зробити ремонт). Улічне освіщеніє – счас рабо-
таю над цим проектом. Так шо є роботи, хватає. От, 
річку треба углубити, це Кодрянка є – маленька річка. 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



121О ́КНИЦЬКИЙ  РАЙОН 

Коли йдуть осінні дощі, вона віходить з бєрєгов, тоже 
топить дома. Не Дністер, а друга маленька річка є. Та й 
є тут роботи. Є проблєм, хватає. Дороги треба поро-
бити тоже. Ну, к сожелєнію, нема в мене таких срєдств. 
Ну, шо зможу, то роблю.

с. Каларашо́вка  
(Calaraşovca)

Записала К. Кожухар у 2016 р. 
 у с. Каларашовка Окницького р-ну,  

Республіка Молдова,  
від Мошолупи (Кілівнік) Єлизавети Панасівни, 1927 р. н.  

Розшифрувала К. Кожухар

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Село Каларашовка  – 
село і адміністративний центр однойменної комуни 
Окницького району. До складу комуни входять на-
селені пункти Березівка і Каларашовка. Село було 
засноване 1622  р. Розташоване на правому березі 
р. Дністер, який є природним кордоном з Україною. За 
даними перепису 2004 р., у с. Каларашовка проживало 
1725 осіб. Етнічний склад населення: 90,67 % – україн-
ці, 6,03 % – молдовани, 2,90 % – росіяни, 0,17 % – га-
гаузи, 0,23 % – представники інших національностей. 
У 2004 році у комуні Каларашовка було зареєстровано 
739  домашніх господарств, на кожне з яких в серед-
ньому припадало 3,1 людини. У селі працює гімназія. 
Українська мова не вивчається. Діти, які бажають 
вчити рідну мову, щоденно перетинаючи державний 
кордон, відвідують школу в м. Могилів-Подільський. 
За 0,5 км на схід від села Каларашовка на березі Дні-
стра знаходиться селище Каларашовка-I, де були ви-
явлені фрагменти обпаленої кераміки, посуд, кістки 
тварин та ін. На основі археологічних даних було 
встановлено, що протягом довгого часу тут існувало 
кілька поселень. Одне з них відноситься до буго-дні-
стровської культури епохи неоліту, датованої кінцем 
V  тис. до  н.  е.  – першою половиною IV  тис. до  н.е. 
У IV–III тис. до н. е. тут виникло два поселення три-
пільської культури. У VIII–VI ст. до н. е. на березі Дні-
стра існувало фракійське поселення. Знайдено ознаки 
того, що в давнину померлих тут ховали, але точний 
час поховань не було встановлено. Неподалік від села 
розташований Свято-Успенський жіночий монас-
тир, заснований орієнтовно в кінці ХVI – на початку 
ХVІІ ст.].

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Це п’ятнацить соток 
тут города. Ти й перше увесь [город засаджений] був 
клубнікою, як я могла. Я субі зробила кирничку – це 
всьо після діда [по смерті чоловіка] я хадзіювала. О, 
подивіця! Це, шоб ви знали, клубніка осінньою обро-
бляїци. А  дивіця, баба шо обробила. Ви можите по-
вірити, шо баба. Шоб комусь сказати... Вона [дочка] 
свари́ця зо мною. Свари́ця! Вона клубніки ни люби. 
Вона люби лиш малину. А  в мене весь город був у 
клубніці. Али я могла. А  клубніка люби руки і воду. 
Вод ба́ште – [натруджені] руки. Вона тілко руки люби. 
Дуже тяшко. Коло малини [багато] роботи, усьо тяш-
ко робити, али якісь є конєц. А вона [клубніка] кон-
ца ни має. А дивіця. Оце ш, це ж треба тут посадити. 
Зробити ямку, ти й посадити. Ти й буде нависні вро-

жай. Али ж треба посадити. Ни посадиш – нічого ни 
буде. [Чи вирощували у вас прядиво?] В нас прадиво 
було. В нас в силі ни було льону. Скажу вам, шо роби-
ли. Бирете прадиво це, й пантруїмо [відганяємо] кури, 
шоб ни випорпали. Виросло прадиво, мама вимика-
ла, з’язала, поклала, воно опсохло. Потом ото пради-
во бире, нисе в Ні ́стир [Дністер]. Хто в Ні́стир, хто в 
став – мочат там. На скілко днів, ни скажу, бо ни знаю. 
Мочат, прикладают камінями. І воно там сілько днів, 
тоже ни скажу, сілько днів там постоє. Потом їго ви-
бирают – віте бирут, кладут. Воно просохне, ти й за-
бирают дудому. Ти й потому, ой, била я! Бата ́лницою 
била прадиво то, пряла – всьо робила. Такі батални-
ці – два патики. Поб’єш, поб’єш... Ти й робили с того 
вире ́ти. То казали «полотно». То спиціально вичісува-
ли на такий цьвах. Ну, [щітка], таких цівахів набито, 
і на то вичісували. Ото всьо пряли. І я сама пряла на 
то. Нам люди потому й приносили, шоб ми пряли. Бо 
ми цим занімалися, нужда заставляла. Дадут кусок 
хліба чи фляшку молока, чи там яку картофлю, а ми 
робимо цілий день, мусімо. Ото називалися «ку́кли» – 
чистенькі-чистенькі [волокна], гарні, як волос. І  то 
тонесинько я прала їго виритеном. І с того робили по-
лотно. Одяг. Є люди зажитошні, а ми такі бідні [в ди-
тинстві були]. Така дрантива, шо вам дажи нима як 
сказати. Та так тішилася спідничкою, шо я зарас ни 
тішуся тим, шо в мене повний шкаф. Було якесь воєн-
не, якійсь суртя́к, якісь біжачо́к [піджачок]. Даже ни 
розбиру, шо то. Ти й він на пітклатці був. А пітклатка 
була, як вам сказати, тошно, як той листочок зилений. 
То я ту пітклатку вітпорола і вшила субі спідницю. 
Я так тішилася. Я тримала її лиш про ниділю. Отака 
жиснь була. Помню, вшила мамі спідницю. Ой-ой-
ой... Ни дай Бох, споминати. Хто мав сорочку – тіло 
дре, ни дай Бох. Сорочки шили, хто як хтів. Руками! 
Сама витяла [викроїла], як витяла. [Чи вишивали со-
рочки?] Хто?! Про це ніхто туді й ни думав. Це потому, 
потому вже було всьо. Потом уже було красота. По-
тому була жисня.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як у Вашій родині святкували 
Різдво?] О-о-о, це була радость. Це була радость, Боже 
мій. А сім’я, а нас було семиро. І я сама старша. Посля 
войни, після голодовки, посля всього того, там жиснь 
була?! Так, половина босих, но йшли колядувати. Воп-
щим, всі колядки колядувала. Всьо знала. Ходили, хо-
дили. Ходили такі товаришки, як я, дівчята. І хлопці 
йшли з нами. Усі мої, ті, шо бу́ли мої готки – гот менші, 
гот старші – ни їдної нима, лише їдна лишиласі. А ко-
лядка на Різдво: «Нова рада стала, як на небі хвала... 
Пастушки з ягнятком...». О, забуваю, забуваю, баште. 
Припєв забула. Забула цю колядку. Забула. Колис ми 
ходили увечір. Уже дівчата були виликі та співали. Ну, 
як її? Як жи ми кулядували – забула. Баште, забуваїця. 
Часом політає на паміть, а часом, геть щезло. Ви поні-
маїте, года-года... [Яку щедрівку в дитинстві співали?] 
«Мала нічка» ми співали:

Мала нічка-питрівочка
Ни виспалася Маланочка,
Ни виспалася Маланош...,
Ни виспалася, ни мала коли,
Бо прала кудрі, кудрі шовкові,
Бо прала кудрі, кудрі шовкові.
Кудрі прала, шовки ткала
Ти й до миленького вітсилала,

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



122 РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Ти й до миле́нького вітсила...
Чії це шовки, чії се кудрі,
Чія ж се дочка Малано́чка, 
Чія се до́чка Малано́ш...
Ни мої кудрі, ни мої шовки,
Лиш моя дочка Маланочка,
Лиш моя дочка Маланочка. 
Добри-и-ий вечір!

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Як  Вас звати?] Ласове-
та. Єлізавєта Фанасівна. Фамілія моя дєцка Кі ́лівнік, 
а та, шо я вийшла за чоловіка – Мошолу ́па. С [тисяча 
дев’ятсот] двацить сідьмого году. За ці года я всьо ба-
чила, із дєцтва. Навєрно, мине мама лиш уродила та 
робити заставила. Бо я з малинької, з малинької дуже 
роблена. Опше, наша сім’я дуже роблені. В  сінтябрі 
осьдо буду мати й день рожденіє. Ну, Бох продолжає. 
І  тичє-тичє, гот тичє... І  слаба! Така слаба! Тут усьо 
мине, сиридина, жолудок, печінка – це ше замолоду 
[болить]. Я робила колис у болниці санітаркою. То ни 
зіш, а ззіла – болить, треба вистогнити. А сидіти – ни 
сидю... [Як Ви пережили труднощі Другої світової ві-
йни?] Це война ця була, нас ціла копиця. Я сама стар-
ша. Після войни вигнали нас... От роскажу вам. Ви-
гнали таких дівчат, як я, у Са ́вку, в Мошани (сусідні 
села), окопи копати. Пішла я, пішла я. Там, як казати, 
той чоловік, шо нас вивів, оприділив нас на ніш [ніч] 
до хадзіїв. Так: дві дєвочки, дві дєвочки. У  тої жін-
ки – дві, у тої – дві. Бо завтра на роботу рано. Хоть 
Савка ни так далеко, али там ночували. Як я втікла 
відти, дівчата лишилися. А  я втікла і пішла до бол-
ниці [працювати]. Послє войни пішла до болниці. На 
другий день пішла. Дома нима шо їсти  – сім’я. Їдно 
за другим  – семиро душ. Я  пішла до болниці  – там 
приймают на роботу. Приймали мине на роботу. Там 
ше людей так ни було. Тако десь віткись привозили 
з їдної болниці, таких уже [поранених солдатів], та-
ких, шо повчуняли, в нашу болницю. А взавтра з на-
шої болниці дальше повели, а відти других провели. 
Це я так робила там, у болниці. От, сяк-так, уже дали 
врача у болницю. Така була хароша докторша. А ми 
голі, дрантиві. А тут прийшли більо стірати, приби-
рати. А больних ше нима. «Дівчата, – вона баче, які 
ми, – покупайтися і всі сорочки повбирайте. Шуб ви 
собі міняли! Шуб ви були чистенькі!». І так було. Со-
рочки государствинні. Я  там пробула, опшім, я  від-
ти й на пєнсію вийшла. Чуїте, саме така голодовка 
[1946–1947 роки], в нас мама ходе бирєминна, вагіт-
на. Чуїте, я сама, менша систра тоже робилі у болни-
ці. Тоже стала [на роботу], бо дали нам карточки, по 
полкіла хліба кожний день. А  там робиш, там їсиш. 
Добре, нам то рай був, шо я наїлася там хоть. Хоть і 
там на кухні таке було, бо після войни. [Якими були 
побутові умови після війни?] Спали ми на пічі всі 
радочком. Піт головами  – коноп’я. Самий менший 
[брат], спали на ліжанці тато з мамою й то мале. А ми 
с  систрою так: сутки робим, сутки дома, сутки ро-
бим, сутки дома, мінялисє. Чую я внучі, мама до тата 
каже: «Буди Лисавету, най йде, той, бо, – мама вже, – 
ой-ой-ой, ой-ой-ой!». А то ж так. Свєта нима, лампи 
ни було! Даже каганец [не горів]. Як нима улію, та й 
нима коганця, та й нима нічо. Та мама на тій ліжанці. 
А вже знаю, шо це роди, бо діжурили, вже привезли 
до болниці і роді ́лю. Та так, шо я і коло тих больних, 
і  так мєтсистра, так і я. І  коло роді ́лі. Вже й бачила 

я роділь, бачила, як уже [дитину] заповити. В опшім, 
уже в курсі діла, шо це. А то у хаті ни лампи, ни ка-
ганця, ничо нима. І ні часів. Хто, хто мав часи?! Ти й 
тато каже: «Куди? Куди, – каже, – я знаю, куди? Ніч. 
Куди будити? Куди я її внучі пішлю?». – «Буди, я тибе 
просю». А маму підпирає – роди. А вже чую: «Ой-ой-
ой, ой-ой-ой!»... Чую вже [крик дитини]: «Ве-е, ве-е, 
ве-е, ве-е!». Це їстіна правда. Це ни то, шо, може, десь 
шось. Це їстіна правда. Я с того п’єца ссуваюсе і пішла 
на роботу. Приходю, а та менча каже: «Шо, уже шось 
є?» Я  кажу: «Є».  – «Шо?»  – «Ни знаю, шо, а  почула, 
як вевкає». [Чи  були в селі повитухи?] А, канєшно, 
канєшно. Сільська баба. Я й ходила за нею, як мама 
раньче родила, я ходила за тою бабою. Я приводила 
ту бабу, бо вона нидалеко віт нас жила. Та баба при-
ходила на свої харчі. Вона приймила дитину, а роділя 
ни має чим душу занести. А вона бісьцьом дудому. Це 
така у нас баба була. Вони курову з дідом тримали. 
А  та баба приходе, приносе гладущик кисляку і бу-
ханку хліба. Чим приймити ту бабу?! А так, як родя у 
порядошних, як є відки, уродили, помила баба руки, 
чисто всьо, так, як треба. Спіціально роділя має пів-
літри: чи вишняк, чи малина. Налі ́вочку вуна субі на 
той день приготовляла. А тут голодовка! І купа дітей. 
Шо приготовила?! [Як  Ви пережили той післявоєн-
ний голод?] Господі, ни дай, Боже, лучи вмерти, як так 
жити до такого времня. Пізна осінь. Я  мамі випли-
ла капці с прадива. І вже пізна-пізна осінь. Али наші 
люди – є зо п’ять хадзіїв – мали туди [на полях] ви-
ногради. То своє поле тримали, та й кусок винограду. 
А та мама, сара ́ка [бідолашна], як ви думаїте, – їсти 
хтят діти. А тако, так, як ниньки: лиш мрачить дощ 
і мрачить дощ. Ну, й ті капці взуті в то болото. То за 
[сухої] погоди добре. А  вона у тих капцях пішла на 
гору ́. Пішла на гору і зайшла в коли ́бу. Там ті люди 
[жили, як на полі] робили. А  тако ше й був і нидо-
рот [неврожай]. Та ті папшо ́ї [кукрудзи] ни виходи-
ли. Той чуловік там, коло свої коли ́бі, папшуйки ті 
позбирав, поклав. Зилені, зилені стуршучки такі-во, 
струки. Фасолі ше зилені... Він усьо позбирав: папшої 
купа, фасолі тоже на купі. І та моя мама сіла там, ой-
ой, [плаче]... Це я вам ни можу росказати... І вона сіла, 
ті фасольки виґолубала, ті стуршучки полупила. І то 
чисто всьо у мішечок, і прийшла вся в болоті. При-
йшла дудому, принесла то всьо. Вона ни папшої й 
фасолі принесла, а  золото. Ми сіли, фасольки скоро 
почистили. Ті папшуйки полущили, на плиті спражи-
ли. А  по сосіцьку [по сусідству] жорна чуловік мав. 
Пішли ті папшуйки ізжорнували. Вони зилені, стур-
шучки, али висохли, на плиті висохли, ісжорнували. 
Ті фасолі зварили. Типер і холодець ни такій добрий, 
як та мамалиґа зилена іс тими фасолями. Оце тако 
було. Отак я прожила. Лучше вмерти, чим до цего 
[дійшло]... Фатаїш ту мамалиґу... Свині, типер свині 
луче їдя, як туді ми їли. Най Бох борони, най Бох бо-
рони. Та, чуїте, як та мама дитину вродила, а я забулі-
ла на тіф саме. Забуліла на тіф, ти й лижала [хвора] на 
тіф. Бо й дуже лижала, девіть неділь, мама каже. Шоб 
ни систра, я була б умерла. Чую нат собою крик. А си-
стричка, чую, як систричка рідна голо ́си надо мною. 
А  я, чуїти, бачу таку дорогу. Бачу: така довга та до-
рога, і відти й відти лиш цвіти. І крик нат собою чую. 
А крик далеко, як його чую. А це вона кричить. І тут 
мєтсистра натбігла і дала сєрдєчні [таблетки]. І я про-
жила. Но я це бачила!
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с. Насла́вча (Naslavcea)
Записав О. Головко 19 травня 2014 р.  

у с. Кремінне Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
від Сердеченюк (Андріяш) Ніни Степанівни, 

1946 р. н., родом із с. Наславча Окницького р-ну, 
Республіка Молдова

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Як Вас звати?] Ніна. [По-
батькові?] Стіпановна. [А  прізвище?] Сердиченюк. 
[Ваше дівоче прізвище?] Андрія ́ш. [З якого Ви року?] 
З  [тисяча дев’ятсот] сорок шостого. [Це Ви родом із 
Наславчі, з Молдови?] Да, да, да-да. [Може, Вам роз-
казували старші, як з’явилось ваше  село, як його за-
селили?] То колись були турки там. І ті турки, від тих 
турків насилялися люди. Я даже, хто, відки прийшов, 
ни знаю. Наслалися вони туди, і це зробили село На-
славча. [Тобто тому, що людей туди населяли?] Да, так, 
як населилися вони.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [У  с.  Наславча українці та молдовани жи-
вуть?] Нє, самі українці, украінське село. [Весілля там 
між українцями відбувається чи обирають пару серед 
молдован?] А по-разні. Буває, шо й молдовани беруть, 
разні беруть, канєшно, то й російські... Як говориця, 
хто кому нравився. [Приєднали село до Молдови] 
того, шо до Сокирян, туда, до Черновіцької області 
село далеченько. Луччє нас туди, до України шоб були 
нас луччє соїдинили, не на Молдову сюди. А зараз шо, 
ті люди [у с. Наславча] всі говорять так, як я. А там, 
на тій Молдавії, там тоже біда велика  – латинь вся, 
руминський язик. А наше село всьо, ми самі українці, 
то тако говорять, як ми, ніхто [нас] ни признає. Іди, 
і  шоб ти пішов куди обратитися, запитати  – говори 
або по-руминськи, або по латині. Ондо моя внучка 
тоже вчилася на юріста, і вона вдома сидит бєз роботи, 
бо вона не знає їхню мову, не знає, і нігде її на роботу 
не приймают. О, та й таке. Ця політіка, слухай, до до-
бра не доведе людей. [У Вашому  селі румунську мову 
розуміють?] У-у, у-у. [То ви там живете собі окремо?] 
Жиєм собі в Наславчі, і там такі люди рускі, як я. Так і 
живут, автобус ходит. [Ви себе вважаєте українцями?] 
Я пишуся по батькові і по мамі українка. [Там люди 
говорять, що вони «українці», чи якось по-іншому 
себе називають?] «Українці» та й всьо, ну а шо ш. Та 
ми пошті іднакі, [як там, так і тут]. Я  ж кажу, якшо 
раньше лід замерзав, то ці всі хлопці [із с. Кремінне 
ходили] до дівчат туда [у  с.  Наславча]. Тут ходили і 
в магазин всі. Ну, язик пошті одінаковий шо тут, шо 
там. То ж Україна, украінський язик. Бо ж які ми мол-
давани, як ни знаїм молдавського язика. Я трошечки 
знаю молдавський того, шо я робила на роботі межи 
молдаванами, то я трошечки вивчила їхню мову там. 
Ну, понімаю трохи і можу дешо сказати. [Школа у На-
славчі є?] Школа є. Школа, да, ше дітки там занімаюця. 
[Навчання ведеться українською мовою?] На рускім, 
в нас руский язик. Ну, зара, я кажу, і руминский уве-
ли. [Українську мову вивчають?] Українську мову – нє, 
нє. От, я так і вчилася по-рускому, на рускім язикові 
я вчилася, а  по-українські  – нє. Таке зараз. [Старші 
люди українською мовою ще розмовляють?] Ну, всі 
говоримо тако. Всі, хто там родився, та й цею мовою 
і говорит там. [Може, знаєте ще якісь українські села 
у Молдові понад Дністром?] Ага, є Волчинець. [Це на-

проти Могильова-Подільського?] Да, по цю сторону, 
да, да. [Там теж живуть українці?] Тоже українське 
село, да. [Знаю, що в Сороцькому районі теж є україн-
ські села – Окланда, Кременчук.] Ну, да, тут є села такі.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [У вас у Молдові утри-
мували і випасали вівці в огорожі?] «Сти́на» назива-
лася. Стина – це вже таке [місце], там де він [чабан] 
робе ограду таку на полю. Обгородював він тако пати-
ками всю [площу]. І там він їх пас, і там він їх тримав, 
і там він їх доїв, там він бринзю робив. Це «стина» на-
зиваїця, де в загороді тако, в загороді. Ну, люди здава-
ли туди [свої вівці], пасли [чабани] ті вівці, та й таке. 
[Чабан вівці аж восени назад пригонив?] Да, да, три-
мав він у стині їх. [То це дійні вівці лише?] Ці дойні, 
да-да, да-да, здают чабанові. «Чобан» називаїця. Ті 
[господарі] приводят вівці, скіко-то штук, чобан знає, 
скіко штук. Весною вже покотяця, вже мают ягнятка 
маленькі, весною здають їх йому, він [чабан], я ж кажу, 
там їх пасе (там огорожа така), з ними він занімаїця і 
доє. І дояр він там, і бринзю робе овечу дуже вкусну. 
[Як потім чобан бринзу ділить між усіма?] А від вівці. 
От, як маїш три вівці, значіт, за три вівці він дає тобі 
бринзю, маєш штири – дає за штири. Він там по моло-
кові опрєділяє, скіко молока надоює і скіко розділює 
на всі ці вівці. І потом вже считає: от, три вівці – зна-
чіт, стіко треба, дві вівці – тілко треба. Молдовани до 
сіх пор тримают вівці, а тут, на Україні, вже ни трима-
ют, а  в Молдавії тримают. Шерсть мають вони, то 
раньше, і зараз, хто занімаїця. Коври роблят з тої шер-
сті, і раньше робили, і зара роблят, дорожки. Ті в них, 
так в них обичаї, большинство шерстяне вони мают – 
і дорошки мают, і  коври. [Просто молоко теж люди 
пили чи тільки бринзу робили?] Мой, як хто хоче... 
Я собі ондо козочку тримаю, то я собі роблю і бринзю, 
і маю кисле молоко, і молоко таке, парне. Я собі з кози, 
а так само з овец. Колись пили і овече молоко, люди 
пили, бо раньше яке время було, та й мусіли пити. 
А ондо ми з дідом на пєнсії обоє та й мусим тримати їх 
[кіз], бо кусочок бринзі ми маїм, дуже вкусна, молоч-
ко тоже від них, козою запаха ніякого немає, дуже за-
мічатєльне молоко. Та й тако мучаїмся осьо вдвох з 
дідом. [Недійні вівці якось окремо пасли?] В нас тут 
нема таких. Тіки дійні. А  то десь далеко, десь другі 
держави, то на м’ясо їх і на дубльонки, на кожухи, то 
там, а в нас таких [м’ясних порід немає]. В нас їх стри-
жуть, я ж кажу, шерсть. Роблять це дорошки, коври, 
там шо хто думає собі. [Коли виганяли вівці пасти 
вперше?] Навесні. [На Юрія?] Може, й на Юрія. Пока 
вони [вівці] не покотяця. Бо бувало, шо даже там у 
стині вони котилися, бувало, шо й ни дома, а там-таки 
котилися. [Коли пастух приганяв восени вівці, то його 
святково зустрічали?] Я точно не скажу, я не пом’ятаю 
цього. Я знаю, шо ми тримали, та й ми дома собі три-
мали, та й ми були малі та й самі собі пасли. [Ви самі 
пасли?] Самі пасли. Мали чотири овечки, та й ми ше 
були малі з сестрою, та й гнали та й пасли собі. А зараз 
там по-другому – зараз здают у цю стину. А осінню, 
я  знаю, коли вони забирают?! Наверно, як нема шо 
пасти, та тоди вони забирают, ніби, з стини, а потом 
всьо равно він їх осінню ше пасе, пастух. Ше пока є 
травичка, тото сухе всьо, то він їх пасе, він ше випасає 
їх. [Яку плату брав чабан за те, що пас вівці?] Ну, це 
наймают його, їму платят, ну, я ни знаю, кілко, пасту-
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хові платят. [Бринзу собі бере також?] І  бринзю він 
собі має і людям дає, бо хто коло чого робе, той за себе 
ни забуває. Так шо таке. [Виноградарством у Вас там 
займалися?] Виноградарством? У  Наславчі там нема 
такого винограду, це не в нас, це тудиго треба, на ті 
села, на Атаки, туди треба, там прямо плантації вино-
граду. [Біля хати тримали виноградники?] А біля хати 
тримає для себе людина, робе собі вино. [По кілька 
соток мали виноградника?] Ну, да, чи сотка... Отой є 
такий в’ющий, гарний виноград. От, у мене дочка тоже 
там живе в Наславчі, то й зять постоянно мають корчі 
такі, шо воно в’юще. Робили таке, як воно називаїця... 
[Шпалеру?] Ага, таке робили, і воно в’єця [на ній]. Ха-
роший виноград. Для себе вони роблят вино. [Це зви-
чайний, не культурний виноград?] Ни той, нє-е, нє-е, 
ни щепний, бо це туди, на югі Молдавії. На югі Молда-
вії – там сортовий, там продают, привозят звідти такі 
гроздья, такі ґрони здорові. [У  Вас там вирощують 
звичайний виноград?] А  такий простий, простяк, 
а шо ш, дрібненький отакий. [Вино робили для себе 
чи продавали?] Як хто, як має багато, значіть, прода-
вав, а як мало – для себе робе людина. [Тут, у Кремін-
ному, теж тільки для себе виноград вирощують?] 
Тут – да. Були раньше, був виноград тут, був виноград, 
та вже запустошилося. Тут і бочки були, тут і робили, 
і погріб був. І погріб тут даже був із бочками, і таке то 
вино, такі виногради були, а  зара нема, вже нема. 
[У колгоспі вино робили?] Ну, то да, то ше тоди кол-
госпи були, я знаю, в якім то році, я не запам’ятала. 
Винограднік був, був спіцьяльно винограднік, і люди 
робили коло него. [Там були культурні сорти?] Ну, да, 
наверно, канєшно, разні сорта були. Кажут люди, 
я чула, чоловік мій розказував, шо дуже виноград був, 
дуже сортовий був і такий, грони. Али шо ш, того 
нима вже, вже й людей нема, і  винограду нема того. 
[Може, у вас у Наславчі садівництвом займалися?] За-
раз є сад у нас тут у селі [Кремінному], садом в нас 
занімаюця, да. [Я  бачив, як спускаєшся з гори, то з 
двох сторін садки.] Да, це саду там багато є, це там паї, 
люди здали цему орендаторови, це він тримає той пай 
там. А хто сам собі обробляє – кроплять тоті яблука, 
сам не здав в орєнду, а собі сам хазяїн. [Тут біля садиб 
є садки невеликі?] Да-да. Він здоровий, сад, у цю сто-
рону і в ту сторону, не знаю, скіко тут гектарів. [Я від 
сусіднього села Лядови спускався, то бачив.] Ти там в 
монастирі ни був случайно? [Був. Гарний монастир.] 
Гарно, да. [Бачу, то тільки яблуневий сад.] Да. Були, 
туто є сливки, но сливки всі висохли, дерева. Висохло, 
старе було, треба було викорчовувати, а садити нема 
кому, хто буде коло цего заніматись? [Занедбали ті 
сливки?] Да, да-да, да. Вже таке, воно попадало, погни-
ло, нема, нема. [У  Наславчі теж є сади?] Тоже є, так 
само, да-да, тримають сад. [Там теж орендатор його 
тримає?] Ну, да, є. Є хазяїн там, є орендатор, є, люди 
роблять в него так, як віздє. [Потім він урожай про-
дає, а  з людьми розраховується грішми?] Він, я  шо 
знаю, як він там... Обично, він яблука їм не дає. [На-
певно, грошима платить?] Наверно, наверно. І  там 
[сад у с. Наславча] не дуже оброблений тоже, це треба 
всьо робити. Зара тєхніка є – горюче дороге, люди не 
мають чим обробляти. Це всьо таке. Колись чи сли-
вочка якась, чи яблуня, та й кругом ми, діти, лазили, 
а зараз всьо кроплено, всьо кроплено. Тут раньше, як 
мала була (це уже зливают воду, бо десь дощі пішли, 
скідают), то такий Дністер був, то така риба ловилась! 

Прорубували цю ополонку, отаку дирку, і тато мій до-
дому таке здорове корито [риби] поналовлював. 
[Риба] підходит вся вверх, кислороду їй не хватає, ди-
хання, та й вона підходе туди, догори. Дуже ловили 
рибу, а зара вже немає ни риби, вода дуже холодна, ми 
даже не купаїмся у цій воді дністровій. Аж перед осін-
ню вона тепленька робиця. А зараз це вони [на Дні-
стровській ГЕС] спускают звідти, скидают нижній той 
[шар води], знизу, і дуже холодна вода. [Яка риба тоді 
водилася?] І  сом ловили, і була така марена. Марена 
особенно була – така хароша риба, ловили, така біла, 
плеската така. «Марена» називалася. [Може, карасі 
були?] Була яка, а зараз... Зараз, знаїш, шо, риба, там 
водохраніліще є за плотіною. [Це там, де Новодні-
стровськ?] Це в Наславчі тут, це там є плотіна, ніби 
трошечки коло села, ну, то там є водохраніліще, там 
рибу ловлять, там риби то, шо нада. Там вода тепла, 
стояк, стояк, вода стояча. А тут уже ловлять тако удо-
чками такі-го рибки. Шо то, то таке, відпочинок. Одяг. 
[Одяг гребінний, домотканий пам’ятаєте?] Ну, як же 
ж, його десь хто робив, то гребінне всьо. Носили со-
рочки жінки гребінні, чолувіки сорочки гребінні но-
сили і штани гребінні. Так люди ходили. [Жіноча со-
рочка довга була?] Довга, довга, довга. [Вишивали її?] 
Ту гребінну – нє-е, ни вишивали. Тако, просто блузи 
такі вишивали, блузка така женска, біла, з білого по-
лотна. Тоди вже начали вишивати. Вишивали собі і 
хрестиком, і гладдю. [Внизу сорочки теж вишивали?] 
А  сіточку таку гарну, сєточка така, називалася. [Ка-
жуть, що підтичку вишивають внизу.] Ну да-да, має 
вона внизу [виглядати]. Да-да, гарно ходили  – така 
файна спідничка. То то гарний був [одяг], мені нрави-
лося. [Блузки дрібненькою вишивкою вишивали?] Бу-
вало, дрібненька, бувало, і крупніща, як хто собі, кому 
як нравилося. [Де вишивали?] На рукавах і туто тако 
була мережка кругом, і туто тако, на грудьох. [То жін-
ки в сорочках і спідницях ходили?] Да-да, і була така, 
як воно називаїця, ніби прошвочка така, сєточка, пра-
вільно сказати, рюшечка така, як то кажут зараз, така 
була. [Якась запаска була чи фартух?] Було-було, були 
і фартухи, файні тоже були, і пояса гарні були. [На го-
лові хустина була?] Хустина, да. [У чоловіків гребінна 
сорочка була вишита?] Гребінна [сорочка] вишита не 
була, у-у, нє-е. То гребінна була сподня, тєльна, на-
тєльна, та там юю ніхто не вишивав. А так вже, я ж 
кажу, з білого полотна тоди було, та й тоди вишивали 
вже. [Це якусь святкову сорочку вишивали?] Ну, да, 
нарядне, десь вийти. [Або весільну?] Ну, то ж так. 
[Штани теж були гребінні?] Були гребінні. [Це спідні?] 
Да-да-да. [Яке взуття пам’ятаєте?] А постоли шиті. Да, 
постоли. [Це із шкіри?] З  шкіри, да, да-да. Це обіза-
тєльно в Молдавії були постоли. Так і до сіх пор ка-
жуть «постолатії» на них. [Тому що в постолах хо-
дять?] «Постолатії», да. [Може, якісь чоботи шили?] 
А да, хромові чоботи робили ті самодєльні, тоди на-
чали вже робити. На дому, на дому робили. [Були май-
стри, які могли це зробити?] Да. Ото в діда мого є 
шось зо три пари, там висит на поді, на банді [на гори-
щі, на бантині], дід ше тримає. А я кажу: «Шо, ше маїш 
узуватися в них?». – «А най висят». А я кажу: «А я йду, 
лиш голову б’ю». [У жінок яке взуття було?] Галоши 
тоди уже були, якісь кірзові чоботи вже тоди вийшли, 
кірзяки. [Валянки були?] Валянки, да. [До свята якісь 
черевички були?] А то дуже були, шо якісь «румінки» 
(казали раньше). Румінки – такі, як, наприклад, ботін-
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ки. Такі, як то ше раньше вийшли, такі коротенькі 
були, як полусапожечки, то «румунки» називалися. 
Дівчата ходили. То такі були в кого ті румінки, то вона 
дівка перша. [Босоніжки були?] А босоніжки – то тоди 
уже, босоніжки уже потом, мой, пішли, а  зразу було 
тапочки ціго, капці. Шили тоже капці з матерії, як су-
конки є – з суконків якихось, сукно. Було сукно тово, 
та й з того сукна та й шили ці капці. [Чоловіки шапки 
носили з овечої вовни?] Були. Ушанка овеча, «ушанка» 
називалася. Шапка така чубата, з каракуля, з ягнятки. 
[Кучма така?] Да-да-да, да. [Це з каракулю, зі шкірки 
молодих ягнят зроблена?] Да-да-да, да. [Влітку із со-
ломи брилі плели?] А плели ті капелюшки, капелюхи 
такі. Архітектура. [Як у Вас місце під хату вибира-
ли?] Я не пом’ятаю, бо при моїй пам’яті хата була по-
строїна, я не інтєрєсувалася просто. [Хата у Вас в На-
славчі була глиняна?] Нє, вже була кам’яна. [З каме-
ню?] З  крейди, да, з  крейди, з  крейди. [Ваші батьки 
уже з крейди побудували?] Да, да. [Раніше які там хати 
були?] А такі були плечені [хати]. Плели тако лозою, 
цейго, з  верби, жовта така верба є. З  жовтої верби 
лозу, і тако плели, а потом ліпили глиною. [З двох сто-
рін?] Ну, да, і знаружі, і внутрі. [Така хата «плечена» 
називалась?] Да-да. [Чи були хати, побудовані з «лам-
пачу» чи саману?] Та чо, було, було. Да-да, лампачні 
були [хати]. Ну, то вже як лампачні, то вже кажуть, шо 
люди трошки багатенькі. А  потом пішли, кирпіч пі-
шов, а зара – всяка всячина. [Ви чули, щоб сипали на 
кутах майбутньої хати жито?] Да, то я то чула. Ну, 
я тобі не можу розказати точно, шо туди треба. [Коли 
зводили стіни, то наймали для цього майстрів?] Ка-
нєшно, там були такі люди в селі, шо знали. Прийшли, 
робили відмітку таку, копали фудамент, фудамент 
вже. Клали каміння то, таке дике каміння, тверде на 
фудамент. А потом уже даже з цего каменя і хати вже 
мурували. А  потом пішов вже кирпіч, а  зараз  – ше 
блоки, то разна всяка всячина. [Вікна, двері хтось ро-
бив теж?] Да, робив в селі, були столярі. [Як робили 
стелю, то толоку (клаку) скликали?] Ну да, клаку [зби-
рали]. Кидали стелю  – толока. [У  вас «толока» каза-
ли?] Да. На толоку просили людей. [Люди ногами гли-
ну місили чи коні?] Раньше ногами місили, а зараз вже 
коні, кінь, коньом. [По кругу кінь ходе?] Да-да, по кру-
гу ходе та й робе заміс. Потом люди поприходили, 
валькували.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Коли жінка була вагітною, чого не можна їй 
було робити?] Ну ж казали, канєшно, тоті старі люди, 
шо ни трогати ни мертвого, там багато таких при-
кметів є, шоби ни цей... [Чому так казали?] Хто знає... 
[Щоб не нашкодити дитині?] Дитині, да-да, да. [Якщо 
вагітна щось попросить, їй не можна відмовляти?] Ну, 
то ж так казали в нас. В нашій родині тут, був в мого 
чоловіка, це його двоюрідна сестра прийшла, та й при-
йшла, а дід помер (тато його). А їх не було дома, а вона 
злякалася, та й дитину прєждєврємєнно потіряла. 
[Якщо вагітній не дати того, що вона просить, то миші 
щось поїдять?] О, миші поїдят, поїдят. Ага, це таки 
правда це. Не дай вагітній то, шо вона просила в тебе, 
знай, шо миші прийдуть в гості до тебе і зроблят там 
весело. [Колись була бабка в селі, що приймала діти?] 
Ну да, раньше ж ни було цих ні акушерок, нічого. Баба 
була, «баба» називалася. «Іди до баби»,  – каже. Баба 
приходила, приймала роди. [І там, і тут баба дітей при-

ймала?] Так іднако, а шо ш тут. [Її називали «повиту-
ха», «пупорізка» чи просто «баба»?] В нас – «баба». «До 
баби йди!». А як вона називалася... [Бабка сама дитині 
пуповину перерізала?] Ну да, да, да-да-да. [Вона впер-
ше купала дитину?] Вона-вона, ну а шо ш. [Які трави 
клали дитині у купіль?] О, клали в купіль, були якісь 
грицики тіво, ті якісь, і любисток, в любистку купали. 
Любисток той ше десь є, бачу, тако, ніби, возлі домів 
ше є той любисток. Той ше запах любистка так я ше й 
заповнила в дєцтві. [Може, мед чи цукор кидали, щоб 
дитина була солодкою?] Ну, шось клали, наверно кла-
ли, да. Бо вона [бабка] вже коло тої дитини, то вона 
вже знала, шо для тої дитини треба. Вона й ни дуже 
розказувала, вона собі знала своє, шо то треба. [Може, 
качан кукурудзи клали, щоб була міцною?] Ни повню, 
я ни повню вже. [Хто давав ім’я дитині – батюшка чи 
батьки?] Нє, батьки. А  батюшка вже давав, хрестив, 
батюшка хрестив у церкві та й вже то ім’я і називав. 
[Бувало, що батюшка відповідно до якогось свята на-
зивав дитину?] Може, може, було й так. Наверно, було 
й так, шо дали, ніби, в церкві їму [ім’я], [піп] назвав 
його. Я не можу сказати так точно. [Кумів багато у Вас 
там брали?] А як хто. І десіть, і п’ять – так. [Старшими 
кумами ставали ті, хто на весіллі нанашками були?] 
Да, і зара так само, да-да. [То «нанашки » і там, і тут 
кажуть?] Так само «нанашки», «куми», нанашки. [По-
хресники для цих кумів були фін і фіна?] Да, да, да-
да-да, да. [Куми брали з собою на хрестини крижма?] 
Так, так-так. Брали васильок, тото колись васильок 
той був, у церкву берут той душистий, пахнючий. Ну, 
брали там матерію чи шо, то раньше, полотєнце там 
чи покривало якесь. Та й тако хрестили. Ну, на дитину 
шось [брали за крижмо]. [Цю бабку теж запрошували 
на хрестини?] Нє. [Не просили?] У-у. [Їй щось давали 
за те, що прийняла дитину?] А я знаю, шо їй давали 
там, тими роками... Шо тоді давали, я даже й не знаю. 
Чи, може, шо з хати дали, чи як, чи якусь одьожу, чи 
який кусок матерії – такего дали їй, давали. Весільна 
обрядовість. [Весілля у Наславчі чимось відрізняло-
ся від того, як тут?] Ну, да. В нас там, у Молдові, там 
перев’язки були, там давали сестрам, братам разні по-
дарки, разне цего всьо, перев’язували їх. [Тут не так?] 
А тут трошки ше було тако зразу, а зараз вже нє, зараз 
це вже відійшло, всьо, нема вже того. [У Вас весілля 
молодий і молода окремо робили?] Робили, да. Е, тоди 
було весілля три дні, три дні вісілля гуляли. Вдома го-
тували, і три дні пили і гуляли. [Це уже ввечері моло-
дий забирав молоду до себе?] Ну, да. А потом на дру-
гий день до нанашок пішли (та нанашка, шо вінчає, 
шо вінчала, вінчальна нанашка). Це в свідітєлі берут, 
чи як, свідки... По-українськи я не скажу, а у нас «сві-
дітєлі» називаюця. Свідітєлі брали за нанашок. А по-
том на другий день до нанашок [йшли], нанашки стіл 
готовили на другий день, і ці родичі там брали, вони 
своїх родичів приглашали, і жєніх з нівєстою до нана-
шок [ішли]. Там тоже музика грала, як вісільні бать-
ки, да-да. [То нанашки  вгощали всіх, хто прийшов?] 
Да-да. Зара тоже, може, хто робе. На Молдавії просто 
більше там заміжні, там заміжніші люди, чим в нас. 
Поховально-поминальна обрядовість. [Похорон тут 
і там чимось відрізняється?] А відрізняється тим, що 
тут у церкву не берут покойніка, а там у нас [у с. На-
славча] – берут у церкву. Там люди, всі односільчани 
прощаюця. Я  плачу, в  мене внучка родила дівчинку, 
півтора рочки, та й померла тепер, вже рік, півтора 
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року вже десь, вже пройшло півтора. І  в Києві була, 
і в Кишиньові була, і всьо, вимучилась. [У вас там бе-
руть покійників у церкву відспівувати?] Да, берут, там 
служба йде, всьо. Там уже в кінці служби прощаюця 
люди – кругом всі стают, підходять до труна і проща-
юця там. [Кожен щось каже про покійного?] Да, по-
моляця там, випровадят. Випроважают, ідут до клад-
бища, а там вже родствєнніки прощаюця. [У Вас там 
рушники на перехрестях стелять, як процесія іде?] 
Кладут, в нас стелят. В нас коло кирниці, на роздоро-
жі, коло кажної криниці кладут колач (тут не кладут), 
колачик і полотєнце. [У  молдован так само?] Да. На 
вході в кладбище тоже стелят дорошку, шо хто може 
там. [Труну треба переносити через це все?] Да, да. 
[Покійника несли чи везли?] Як близько – несут, а як 
далеко (село наше сім кілометрів, цего, Наславча) – то 
і підводою, бувало, і санями везли. Бо там такі дороги, 
шо ни будеш нести, дуже далеко – і машиною везли. 
Ну, як получаїця, в яку пору року, шо там не можут на 
плечах понести. Та й привозят до церкви, а з церкви 
несут на кладбище. [Через яму у Вас курку передава-
ли?] Дают. Но в нас не через яму, а в нас дома, коли 
винесут покойніка дома, і  прощаюця тут всі люди в 
подвір’ю, і дают через домовину ту курку. [Кому дають 
ту курку?] Кому? По желанію, кому вона [господиня] 
хоче. [Це як поману треба дати?] Да-да-да, да-да. Так 
воно є, ше курку дают. І так і в нас дают обізатєльно 
курку. [Тут теж, у Кремінному?] І тут дают, так само 
і тут. Оце вже перейшло їдно з другим, бо вже так, 
села ідно від другого [недалеко]. [Так само і в молдо-
ван?] Так-так. [Один в одного запозичили?] Ну, а шо 
ш, так пішло і пішло вже, вже якоїсь пєрємєни нема 
ніякої. А музику, рідко кого в нас там [у с. Наславча 
хоронять] з музикою, з  музикою ни хоронят, лиш з 
батюшкою. Батюшка йде з церкви, всю дорогу співає, 
і пєвчі. А тут [у с. Кремінне] батюшка дома відправ-
ляє похорон і приходе на кладбище, а дорогою вже ни 
співає, вже пєвчі лиш співают. Там пєчатає вже гріб, 
на кладбищі тім. [Там і тут кидають монети в моги-
лу?] Уже в яму не кидают зара гроший. Раньше кида-
ли, зара вже запрєтили. Ну, як, батюшка каже, шо ни 
треба, ни можна у яму гроші кидати. Землю кидают 
три рази – да. Три рази пушку землі кинуть, та й таке, 
та й всьо. Це вже заказуют у нас [їжу в кафе], тако 
привозят, і  уже на помінкі не готують вже дома. За-
казали на скіко-то душ, на підісять, на шіїсять у кафе, 
привезли всьо готове. [Це тут, у Кремінному?] Да, тут. 
[У  Наславчі теж так роблять?] Ну, трохи таке, почті 
так, як і тут. Ну, це таке, бачиш, роблят у поміщенії, 
заказуют там у кафе чи в ресторані, чи де та хто там. 
Їднако пошті.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як  у Наславчі Святий вечір 
відзначали?] Сватий вечір? Так само, як і тут – вечерю 
готовили, готовили страви. Так само на Україні, так 
само і в Молдавії. [Вечерю нанашкам несли?] Нана-
шкам, сусідам, родичам – так воно треба вечерю від-
нести. [Готували дванадцять страв?] Як хто готує. За-
раз то не дуже готують дванацять страв. Це туди, на 
Буковині, Черновіцька область – там дванаціть страв. 
А в нас так то, пісно – кутю та вареники, та якісь там 
фасолі, та сливки. Таке усяке, ну, пісна, пісна страва. 
[Кутю як у Вас там робили?] Кутю з маком варили, 
терли в макітрі. Кутю розтирали і мак. Хто мав – кла-
ли різінки [родзинки] ті, хто мед кладе. Як у хаті, 

в  каждій хаті по-своїму. [Скрізь по-різному?] Да-да, 
да, дивлячись, достаток який. [Як Ви в дитинстві ко-
лядували, щедрували? Чи «Маланку водили»?] Ходи-
ли і водили! Е, тоди шо, канєшно! Зараз так не ходят, 
а тоди – діти, повно дітей, багато, і всі ходили коляду-
вати. [Із звіздою ходили?] І з звіздою ходили, і посіва-
ти ходили, ходили. [У  «Маланку» перевдягалися?] 
В  «Маланку»  – канєшно. В  одьожу перевдягалися  – 
юбка довга і якась блузка, платки ті, шо були раньше, 
такі з «тороками», як в нас казали. І ходили дівчатка, 
то було інтєрєсно. [Може, хтось в «Козу» перевдягав-
ся?] Було, було, перевдівалися у «Кози» ці. Хто мав 
разні маски, кустюми ці  – та й ходили. [«Ведмідь» і 
«Вовк» були?] Да-да-да. [У  «Діда» й «Бабу» одягали-
ся?] Ага, було. Одівалися в «Діда» – з баби спідницю, 
а в «Бабу» – в штани й сорочку. Так і ходили, да. Тоди 
було інтєрєсно, а зара вже цего нема. Тако, як підут в 
нас це свята рождєственскі, та й, може, зо дві дитинки 
там прийдут посівати чи колядувати. Зараз так у селі в 
нас, а всьо то [давнішнє] – то вже вийшло. Зараз вже 
всьо, кумпьютєри пішли, зараз двіжєця впірьод. [На 
Водохреща ходили воду святити?] Ходили. Ходили на 
Водохреща у церкву. І була тут цей рік у церкві, і там. 
Гарно в нас там, церква там дуже гарна, там тако в На-
славчі на горбкови. Там всередині дуже гарно, там гар-
но. [Раніше замерзала річка?] Да. Переходили через 
льод, переходили, а зараз уже не переходят. [Виходи-
ли на річку воду святити?] Ходив батюшка, канєшно, 
ходив, ходив на Дністер. [Хрест на кризі вирізали?] 
Да, вирізали хрест тоди. Ну, зараз вже ни замерзає 
Дністер, в нас тут плотіну зробили, так шо вже Дніс-
тер не замерзає. [Великдень як у Вас там святкували?] 
Великдень  – паску святити. Ходимо [до церкви] на 
Паску. Була цей рік на Пасці, я кажен рік іду на Паску. 
[Це сюди, в Кремінне?] Сюди в Кремінне, да-да. І там 
так само [у с. Наславча] – готуємо кошик, шо Бог дав. 
[Що переважно в кошик клали?] Пасочку, яїчка, кра-
шанки, сала кусочок, колбаска, хто має – м’яса кусо-
чок запеченого, таке, всяке. [Казали, що не можна 
їсти, доки не посвятиться?] Казали, да. Али хто хво-
рий, напрімєр, то їсть. Я, напрімєр, не постю, бо бо-
лить у мене печінка, я  не постю. [Проте кажуть, що 
доки не посвятиться?] Доки [піп] не посвятить, ко-
лись люди не їли. Ну, це зараз у рєдкості, хто посте. 
Є люди, є, ну мало. Люди і так постят зараз, бєз посту, 
бо того, шо пітанія в нас нема, нема відки це всьо ку-
пляти. Тисячу гривень дають пєнсії, та ми з тої пєнсії 
не годні і пітаться, і йти в больніцу. Це так – дали на 
прожиток, на віжіванія людей. Це таке, таке життя, шо 
маїш вдома курочку, яїчко якесь, і маїш ці кози, і ра-
дуйся й цим. [Яйця на Великдень фарбували в чому?] 
А большинство раньше фарбували у лушпинні з ци-
булі, цибулинні. Ну, робили крашанки, хто міг. [Пи-
санки малювали?] Писанки – да, воском. А потому ше 
робили, хто хтів – петрушку, листочки прикладали до 
яйця. І так, як листочки були по тім, така крашанка. 
[Це такі робили крашанки?] Да-да, ото таке славне. 
[У  Наславчі на кладовище ходять на Проводи?] На 
Проводи і на Троїцю. [Проводи коли у Вас там?] Після 
Паски за неділю, за тиждень. [Наступного тижня?] 
Да-да. [Тут так само?] Тут так само, да. Так само хо-
дять люди на поминальний [день]. [Чи беруть у Кре-
мінному із собою їжу на цвинтар?] Не берут. Ну, хто, 
може, такий, приєжжий, то, може, хто приїде та на 
столик шось складе, а обично в нас нє. В нас зовсім по-
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другому. В Молдавії – то там застольє просто. [Вони 
там скатерки простеляють, разом обідають?] Да, та ти 
шо! Там такі гроби обкладжені, дають такі помани, як 
в нас кажуть, шо ти хочиш – і плєди, посуду, постєльні 
набори, комплєкти. В  общім, там більш богаті, там 
молдовани більш богаті, вони за границю їздять, при-
возять всяку всячину. [Вони більше шанують тради-
ції?] Да, вони тримаюця, да. Десь ідут в два часа, в три 
часа на кладбіще вони, і там застелюют столи, там собі 
вони стоят, вгощаюця, і напітки, і тото всьо. [Тут тако-
го не роблять?] У нас тут нє. [У Наславчі теж не ро-
блять?] У  Наславчі  – тоже нє. Ну, тако, може, буває, 
хто хоче, бире собі по стаканчику того... [Квасу чи 
вина?] Да, вспомянути, за кого хтят дати, та таке. [На 
Трійцю у Наславчі ходили на цвинтар теж?] Ідут на 
цвинтар, в нас ідут там. Тут [в с. Кремінне] не йдут, 
ідут перед Трійцьою в суботу, кладут водичку туди і 
там кладут цвіточки чи маюют май той-го, чи там шо 
хто може, бересту кусочок там кладут коло хреста. 
[У Наславчі на Зелену неділю йдуть на цвинтар?] А в 
нас – на Троїцу просто ходят, да, в неділю. Так само, як 
на Проводи йдут люди, так само і на Троїцу. [Прикра-
шаєте якимись квітами могили?] Ну, да-да, май маю-
ют, в  нас кажуть. А  особенно, як є май. Таке дерево 
називаєця «май»  – таке листате, широке листя таке. 
Тото [ним могили] маюють. Та й приходиш на той 
[цвинтар], та й там маюют хрестики, та й всьо. [Удома 
теж на ворота май клали?] На ворота тоже кладут, да, 
коло хати кладут. Кладут чибрик у хату, листя горіхо-
ве. Чибрик, може, ти знаїш, таким сірєньовим цвіте? 
[Чебрець?] Да, чебрець. А в нас «чибрик» кажут – та-
кий сірєньовий, низесенький, пахучий такий. Та й 
кладемо собі під стіл у хаті. І там горіхи, листя з горіха. 
Та й таке. [Раніше долівку хати зеленню застеляли?] 
Да-да, то таке вже. [Коли той май уже забирають?] А, 
коли з хати? Десь на третий день, кажиця, три дні про-
йдут Троїці, та й всьо. [Що з ним роблять?] А я знаю... 
Десь мама клала колись в’язочку, клала колись десь в 
хаті чи коло образа. Коло образа особенно клали. 
[Чи  казали, що май треба на воду кинути, щоб дощ 
ішов?] Ну, кидали. [На Петра і Павла у вас жнива по-
чиналися?] Да. [Як зжинали перший сніп, то коляду-
вали з ним?] Я такого ни пом’ятаю, нє. Наверно, так 
було, я ш кажу, де в кого, де як. [На Маковея, Спаса 
ходили до церкви?] До церкви ходили. А то на Мако-
вея – квітки, брали квітки разні, хто які мав. [Мак теж 
святили?] І  мак тоже, да, головки маку, маківки. На 
Спаса  – грушки, яблука святили. [Як  Покрову у Вас 
там святкували?] Покрову? Зараз вже нє-е, ніхто. 
Може, колись Покрова – шось ше було, а зара нє. Про-
сто знаїм, шо Покрова, люди кажут. [Знаєте, що свя-
то?] Да. [У Вас відпуст чи празник коли?] А в нас два-
ціть першого сєнтября наш празник тут [у с. Кремін-
не] сільський, Храм. «Храм» називаїця. [У  Наславчі 
коли празник?] В Наславчі – дваціть восьмого авґуста, 
на Перву Пречисту. [Родичі з’їжджаються на праз-
ник?] Ну, да, родичі приїжают, та й празник. Так, як 
дочка моя там, а я тут, та й до мене на празник йдут, 
а я – до них, пока ше годна. [Празники в обох селах 
один за одним йдуть?] Да, їден за другим. Я кажу: «От 
добре у вас, та й сіла і наїлася». А вже треба думати, 
треба наготувати, шоб [на наш Храм частування] 
було. [На Андрія вечорниці робили в Наславчі?] Ро-
били, да-да. Ми варили вареники, пекли пиріжки. Ді-
вчата, хлопці приходили, всьо зносили, хто шо мав. 

Складчина була, шо собі хто приніс. Пекти ми начали 
ліпйошки такі  – «балабушечки» казали. Ротом воду 
набирали в річкі. А там котра шо покаже [смішне], то 
не знаю, скіко раз ми йшли, скіки раз, пока ми потро-
хи води носили. Потому пекли ті балабушки. Були 
солом’яні хати, і відти той околіт крали, і пекли ті ба-
лабушки. І клали лавку, була лавка така довга. І клали 
[на неї] ті балабушки іден за другим, іден за другим, 
іден за другим. І  всі дівчата стоят, приводят песика. 
Котрий пес візьме балабушок перший – то та замуж 
перва піде дівчина. Брали ложки і тарахкали ложка-
ми – з котрого боку пес загавкає, з якої сторони. «А, 
відти  – ти підеш на Україну»,  – так собі шуткували 
там. [Може, кілки рахували?] Колики тоже ми щита-
ли. Ага, потом ше чобіт перекидали через хату. Якісь 
чобіт старий через хату перекидали: якою стороною 
впаде тоже, то казали, шо у хаті ти будеш старша, чи 
буде чоловік старший у хаті. Ну, так воно якось, як 
впаде. Тоди було весело, жили люди бідно, али було 
весело. А  зараз нема веселої жізні. [Може, хлопці 
хвіртки знімали?] А да-да. Фіртки знімали і ворота за-
носили, в кого дівка є. Або закрутят [двері мотузкою], 
шоб ни вийти. [Може, дорогу перев’язували якимись 
шнурками?] Тоже перев’язували, бо йшли та побили-
ся, попадали, бо ни видно ночью. Взяли, перетянули 
дорогу шнурком якимось, мотузком, а  ті не бачили, 
попадали, та й всьо. [Коржа підвішували, кусали?] 
Я вже не повню.

с. У́нгри (Unguri)
Записала К. Кожухар у 2017 р. 

у с. Унгри Окницького р-ну, Республіка Молдова, 
від Кушнір Галини Тимофіївни, 1963 р. н., 

проживає у с. Каларашовка  
Окницького р-ну, Республіка Молдова. 

Розшифрувала К. Кожухар

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Село У́нгри (офіційна 
назва  – Унгурь), розташоване на крутих схилах над 
Дністром, який відділяє село від України. Обидва бе-
реги (с. Унгри й с. Бронниця в Україні) з’єднує «Міст 
Дружби», побудований наприкінці 1980-х років. Пер-
ша згадка про село датується 1649 роком. 92,48 % насе-
лення – етнічні українці. Відстань до районного цен-
тру – м. Окниці – 37,5 км. Найближчі села: Аріонєшть 
(молдовське), Бронниця (Могилів-Подільський  р-н, 
Вінницька  обл., Україна), Каларошовка (українське), 
Вовчинець (Велчінец) (українське), Кодряни (Ко-
дрєнь) (українське), м.  Атаки (Отачь) (молд.-укр.-
романі). У  школі є гімназія ім.  Ольги Кобилянської. 
З  1989  р. запроваджено вивчення української мови. 
З  1992  р. по 2017  р. мова навчання  – українська, 
з  2017  р.  – російська. У  селі є старовинна Церква 
Успіння Божої матері].

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Представ-
теся, будь ласка.] Кушнір Ґаліна Тімофєєвна, [тисяча 
дев’ятсот] шиїсят третього года рождєнія, уроженка 
сила Унґри. Проживаю щяс в Каларашо ́вкі. Давно 
вже, вже триціть чітири ґода. Язик ни отлічяїця шо 
там, шо тут. Ну, буває, шо встрічяюця такі слова, шо 
ни понятно. На Унґрах кажут «ла́блик» – це бізрукав-
ка. А тут, ну, бізрукавка, всьо. А «жилєтка» – то в’язана 
жилєтка. То, шо шите, колись носили наші ба ́пки, 
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ма́мки, то називалося «лаблик». Старі люди пириши-
вали с старих пальто. Даже шили старі валянки тоже. 
Корочє, шо було у кого старе, шоб нічого ни пропада-
ло. Колись нічого ни пропадало. А щяс молодьож шо? 
Ни годне – викинули, спалили. Колись люди иконом-
ніше жили. В чім ходили? Я свою бапку помню. Всігда 
ходили: юпки такі широкі, чи на різіночкі, чи на пуґо-
вічкі. І  всіґда должин був бути пірєднік. [Так і каза-
ли  – «юпка» і «пірєднік»?] «Спідниця», «спідниця». 
І «фартушок» був такій короткий, ни на шию. І обіза-
тільно, шоб був карманьчик  – спічки носили всігда, 
сірнички. Ілі цвітний, ілі тьомнінькій [фартушок]. 
Спідниці сітцові. Колись на празніки – то сатінові, то 
в клєточку, ширстяна. Шили платя тоже. Як пошиє 
там рас у гот халат чи платя а́тласне, то це щиталось, 
шо це дужи, дужи-дужи [заможна жінка]. А вопще-то 
[найдоступнішим матеріалом був] сітіц. В  основном 
тоже кофточки́ шили. І тоже сітцове, і тоже цвітнень-
ке, на ґудзичках. «До маді ́стки йду». Це та, шо ш’є – то 
мадістка. Обізатільно сітцеві хустинки ́. Канєшно, 
були ше такі с цвітами, тоже ширстяні. Як зарас пом-
ню, такі, кафєйного цвєта і с цвіточками [хустки]. Це 
як на празнік. Колись тоже у баби були виликої руки́ 
[хустки] с цими тороками. Як вже кудась ідуть, ни на 
каждий день – шалі́. Це такій був виликій [шаль]. Ко-
лись дітей даже замотували в шаль. Він такій ішов 
с  тороками і в клєточку, ширстяний. Ну, він такій 
даже кулючий був. Завилася в хустину і пішла. Як 
жарко, то, канєшно, зав’язували назат. В полі, даже я 
помню, мама моя ходили на тютюн, то в основном на-
зат зав’язалась і пішла. Ну, вже, канєшно, [коли] про-
хладно, то в’язали [хустку] на шию «дзьобиком» і ше 
робили тако складочку, складочку. Я ше таке помню. 
Вже в основном завивали, коли замуш виходили. Ді-
вчата запліталися до шіснацаті, до сімнацаті [років]. 
А лєнточки – нє, нє. В основном всі с косима ходили. 
Потом уже началися стрі́шки. Харчування. Я вам ска-
жу за моє дєцтво, шо таке їли. Ми лишилися бис бать-
ка малими. Міні було двінацить гот. Тоже було пятиро 
дітей. Старший брат лиш був жинатий. Чітири дочки 
лишилися. Ну, правда, хазяйство диржали всігда. Хоч 
як би там ни було тяшко, корова [була]. Мамалиґу ва-
рили. Сир с смитаною. Шква́рки робили. Колись огур-
чики різали кислі, толочили туди чясник с олійчиком. 
Оце мачали і так їли в основном. Це обізатільно долж-
но бути молоко с мамалиґою. Всіґда. Це – основне. Ну, 
і картошку варили, і го́лупці, ну, всьо. Ни мала мама 
на м’ясо, робила мама пісне. [Які каші на щодень ва-
рили?] Ми всі каші варили. Всі. Гричану варимо і пши-
ничну, ячніву, кукурудзяна, овсяну. Мамалиґу варили 
ни з муки кукурузяної, а робили с кукурузяних круп. 
Всігда мама моя варила кукурузяну кашу. Варила 
кашу. Кубіками картошку опжарювала с  цибулькою, 
і варила цю кашу, добавляла це-во всьо, і получалось 
дуже вкусно. Я й зарас чуствую запах тої каші. Кубіка-
ми картошку, і вариця каша. Каша вже вариця, потому 
шо вона довше вариця. А картошка, вона бистро, тім 
болєє с цибулькою. Воно пісне, канєшно. Ми колись 
казали «поросяча каша», бо це с  кукурузних круп. 
[Які супи, борщі готували?] Хто які любе, такі й варя. 
Я, допустім, люблю красний борщ с фасоллю, с бурач-
ком. От то, шо більше в мене їдят  – фасолі. А  варят 
разні супи, разні борщі. Із рисом варят, і россольніки 
варят. У кого шо їдят. Суп – це суп, а борщ – це борщ. 
[Суп не закислений?] Да, ни закисляний. [Чим закис-

люєте борщ?] В основном таматний сок робим, помі-
дори. Слава Богу, каждий гот урожай є на помідори. 
Ставим чи в трьохлітрові банки, чи в літрові – як по-
зволяє посуда. І  віткриваїш субі, і  закислюїш. Є,  шо 
закислюют прямо россолом с огурців, хто любе кіслі-
щє. [Казали «огурци» чи «огірки»?] «Угирки́». А рані-
щє моя мама, допустім, варила рисовий борщ, всіґда 
закисляла сироваткою. Ну, там ше била пару яїчок, 
розбивала с  цею сироваткою, воно получалося з яй-
цьом. Такий борщик с  яйцьом зилений в  основном. 
Там іде рис, там іде яйце. Можна було даже варені 
яйця покришити кубіками. Можна було розбити два-
три яїчка с цею сироваткою. Вливаїш, і воно получаї-
ця таке. Хто готовить зєлєнь на зиму, щяс морозільні 
камєри є, слава Богу, то люди варят цілий гот. [Куліш 
варять?] А шо це? [Бульйон.] «Бульон» – так і назива-
їтса. [«Юшка» кажуть?] Нє, нє. [Які страви з риби го-
тують?] Хто як любе. Є люди, люблять уху. Є шо жари-
ну, є  шо тушину, є  шо запечину [рибу вживають]. 
[Як Ваша мама чи бабуся пекли хліб?] Як пикли хліп? 
Робили опару. Як колись мама казала  – «пітби ́вку». 
Розводили дрожжі, трохи води чи там сироватки, 
і воно пітходило. Пітходило, рас, вона помішала. По-
том другий рас [помішала], і вже на третий рас місили. 
Місили хліп. «Міси так, шоб тубі с чола тикло», – так 
замісювали. В основном пикли двінацить [хлібин]. На 
двінацить, на пятнацить хлібів була піч. І туді вже, як 
виробили хліп, начинаїм палити вже піч. Поки піч ви-
горіла, десь проходить полтора чяса, чяс двацить. 
Хліп уже підійшов. І ставиш у пічку. Вигортаїш віти 
жар, а лишаїш лиш, шоб упириді загнітилося. І тоже 
пиклися [хліби] у форма ́х. Форми виликі, просто кру-
глі, біс зубчиків. Є  ж разний хліп: і опарний, і  бис-
дрожжьовий. А цей – на опарі він. [У Вас пекли без-
дріжджовий хліб?] Нє, просто я маю в виду, шо є по 
магазінах щяс бісдрожжьовий, такий-сякий. Ну, я вже 
застала дрожжі. Колись якось ґрис [висівки] замочу-
вали, шоб воно бродило. А  колись мама тоже, даже 
єслі пикла, даже бувало, шо добавляла кукурузяної 
муки. От місить вона, вже добавляє кукурузяної муки 
трохи. Каже, шоб він був ситніший. [Чи пекли хліб на 
черені печі?] Пикли колись. Допустім, ни вміщяїця, 
лишилося трошки [тіста] – і пикли ни чіріні. Робили 
хліпчиком, і  ставила мама туди, прямо на чірі ́нь, 
і воно пиклося. І воно получалося, шо як трошки по-
піль знизу. Но самий вкусний хліп, шоб Ви знали. 
[Як називають недопечений хліб?] «Гливкий». [А під-
горілий?] Нима такого. [Як називають перший шма-
ток відрізаного хліба?] «Горбушка». Ни горбушка, 
а, ой... «цілушка». Ну, в основном, як в нас пикли хліп, 
то всіґда нани́цювали, ну, хто як хтів. Хтіли, тако на 
три буханочки робили, хтіли – на дві. Шоб тако – рас, 
розломав, ти й воно вітстає їдно віт другого. Половин-
ка хліба. Допустім, колись це так: спикла хліп, винисла 
на дорогу типленький ше. Росломала-росломала, по 
куску всім росдала – їдят гарячий хліп. Ну, це ж до-
машній хліп, це ж домашній, ни то, шо щяс ці магазін-
ні. [Як називають великий кусок хліба?] Ну, «грінка» 
в основном кажут. Ріжим ножом. Грінку хліба намас-
тила. Як вилика грінка, то мастили й салом, і мастили 
с вареньом, і мастили с маслом колись. Як була коро-
ва, то робили сир і масло своє – це всьо було своє. [Із 
залишків тіста ще щось випікали?] Балабушки  – це 
всіґда робилося при хлібі. Балабушки – це робили ма-
ленькі такі, як шаріки, і ставили в таке дечко. Робили 
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с маком, це при мої памяті, робили с чьосником. Хто, 
шо любив, то робили. Хочиш  – маленькі, а  хочиш  – 
такі май більші. Оце всіґда мама робила. С того хліб-
ного тіста то саме робилось. Лишилося тісто – мама 
«гусочку» скрутила, хвостик розрізала тако. Оце мої 
діти дуже любили: «Бабо, ану, ти нам «гусочку» спи-
кла, чи нє?». Це їм так було інтірєсно. І тоже в осно-
вном кидали на чирінь, шоб воно там впіріді спикло-
ся, бо воно ж хутче витягувалось. [Які  ще вироби з 
борошна випікали?] Пикли палани́ці. Лишалося тісто, 
викатували, як балабушки. Воно чуть-чуть підходило, 
роскатували і робили. Ану, дивіця: це тако озьдо тіс-
то, ставили сюди фарш, заліплювали і чуть-чуть рос-
катали. Ставиш на дечко, і воно пітходи. Хтіли, масти-
ли олійом, хтіли – мастили яєчком. Хто як хтів, так і 
робив. Хтіли с капустою, значить, робили с капустою. 
Їли с картошкою, значить, с картошкою. С сиром ро-
били. Хто хтів іс слатким, с сольоним, с укропом, с ци-
булькою зиленою. Паланички такі, паланиці. І пірош-
ки пикли. На пательні робили і в пічі робили. Палани-
ця – це вона йде кругла, а пірожок – то пірожок. Він 
дліннінькій йшов. І жарили, і в дечкові пикли. Хочиш 
с горохом, хоч с картошкою, с чим хочиш. Це на ви-
ходні обізатільно должна була [мама приготувати] пі-
рошки. Ну в основном жарила на соді коржі. От, нима 
хліба, бо туді ни так аш сказати, шо було время бігати 
там за хлібом. В основном в полях [були зайняті робо-
тою]. Коржики замісили на кислячкові, сода, мукичка. 
І нажаре тих коржиків. І даже с цего робили і пала-
нички. Кни́шики жарят у нас. Ну, книшики – це таке, 
с картошкою. Щяс, у наше время, то робля: мука, кар-
тошка варена, ну, яїчко. І робили шаріками, і жарили, 
тіпа, як би поньчики. Я ни можу сказати, в яких про-
порціях. Допустім, колись лишилася картошка, ни 
зіли. Мама добавила муки, трошки соди, пару яїчок. 
І вже вжарила, шоб ни пропадало. Хто хоче, робе чяс-
ник отдєльно [або] мужде́й. Муждейчик  – чьоснок, 
олій, соль чуть-чуть і водичка. Хто любе, поливає, хто 
ни любе – ні. [Чи випікала Ваша мама на вихідні якусь 
здобну випічку?] Робили здобну вирту ́ту. Колись 
мама моя всіґда робила слатку. Ну, допустім, ни нада 
аш двінацить булок хліба, шість хватало. Ну, в дечко 
виртути, а  там [в  інше деко]  – балабушки. Це всьо, 
шоб помістилося в їдну піч. І тоже робили [вертути] 
с яблуками, з вишнями, ну, с сиром. Я ш кажу, в нас 
корова була всіґда, с сиром в основном їли. Ставиця 
фарш, і закрутюють, ставиця в дечко, і пітходить. І так 
шість-сім штук поміщялося в дечко. Хто любив – го-
рячі їли. А потом їли й холодні. Різали, с молоком, то 
вже с компотами тако літом [вживали]. І пряніки пи-
кли, і даже сдобні пряніки пикли. Роскатували грубе 
тісто і різали, як хтіли. І малай мама пикла, ну, я вже 
ни помню. Тоже пикла слаткий [малай]. Кифір там, 
соду вона давала, вареня, яке є. Тако трохи накидає 
вареня – як би пірог. Як у нас зарис пірог робиця, ко-
лись такій вона малай пикла. І  в духовкі пикли вже 
потом, як були духовки. І даже пикли, колись пєчки 
були с духовками такими. Плита, а тут дальше йшла 
духовка. І всіґда ставила мама. [Який посуд викорис-
товували для приготування страв?] Ну, в силі щяс, ка-
нєшно, варят в каструлях. А  в основном варилося в 
казанах. Варилося в казанах, потому шо варилося на 
плиті. Це рітко хто мав гас. При мої пам’яті, при моїм 
дєцтві, всьо варилося в казанах. Був такій казан на 
п’ятнацить літрів, на двацить літрів, на двінацить лі-

трів. Знизу звужині, а сюди – пузатінькі. Були виликі 
такі, колись на сватьбах варили холодне в нім, мали по 
девіть ві ́дир. На дів’яносто літрів, на триціть літрів, на 
підісят літрів  – отакі ше були. «Чавун» [називався]. 
[Сковорідка була?] Пате́льня. [З  якого посуду їли?] 
Миски є жилізні. В основном їли з мисочок жилізних: 
хто с більших, хто с меньших. А пулумиски тоже були 
ни стікляні, ни такі, як щяс в нас, а такі були увєсисті. 
Були і глиняні, були і фарфорові. Ну, допустім, як ва-
рили мамалиґу, ту їли з їдних [мисок]. Я маю ввіду, шо 
ни було такого, шо каждому тарєлочька. А борщ сипа-
ли – каждий мав субі свою тарєлочьку. Їли такими, ни 
ніржавєйка, а такі алюміньові лошки. Ну, хто мав жи-
ланіє, хто привик до дирив’яних, їв дирив’яними. Ко-
лись даже мій дід, мамин тато, він сам робив [дерев’яні 
ложки], робив со ́льнічьки, бочки робив. Він був мас-
тір на всі руки – всьо знав зробити. Ну, з якого дерева? 
Робили с дуба, робили с акації. Ну в основом дубові. 
Виделки – тоже алюміньові. [З чого пили воду, вино?] 
Кварта під воду, стопка, а в Каларашовкі – чарка.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Які м’ясні страви у Вас готують на весілля?] 
На вісіля тоже, хто диржав яке порося, яке тиля, шо 
можна, допустім, с того зробити: робили й колбасу, ро-
били шинку, холодне. Шинка – це філє. Маринували й 
каптили. Робили отбівні с цего мяса. Холодец варили 
обізатільно – обізатільно ставили ношки ці с порося-
ти, ставили пітухи. [У Вас кажуть «пітухи»?]. «Кугути́», 
«кугути». Ну, там, допустім, хто на сто чоловік, хто на 
двісті [гостей весілля робив]. Го́лупці обізятільно, 
катлєти, «бабу» робили. Всьо ставили [готувати] в 
пічь руску. Щяс більше роблят «бапки́» с формочьків, 
а туді робили «бабу» в виликих формах. Там ставиця 
вопщє-то чуть-чуть сахара, но в  основном воно йде 
тісто сольоновате, потому шо «бабу» всіґда подавали 
до катлєт. І давали сахар. Хто любив солотку – соло-
дили субі. Хто до катлєт – той до катлєт [подавав]. Ну, 
так було. [Чи випікають на весілля калачі?] Обізатіль-
но. В нас колачь обізатільно. Робили такі виликі – це 
нана́шкам робили колачі. До пам’ятніка ставили ко-
лачь обізатільно. Встрічяти сватів – тоже должні були 
с хлібом встрічятися, хліп-сіль. Тоже украшали зверху 
і розочками, і цвіточками. В основном пикла та жін-
ка, котру нанімали, – ку ́харка. Ну, єслі, допустім, дві 
пари нанашок, це каждій по два колачя. Ну, тако до 
двінацать колачів, до тринацаті колачів. В  воскрісє-
ньє гуляют вісіля. Ну, ти й пикли десь так, в вторнік-
среда  – хліп, в  читвер  – колачі. [Для  світилки пекли 
калач?] Нє, нє, у нас такого ни було, шоб давали. Я ж 
вам кажу, кому давали – нанашка ́м, і коли встрічялися 
свати, мінялися [колачами]. Ше, ну, колись на хлібо-
ві несли вінок до молодої. Дружба ніс. Ну, а щяс уже 
в основном на подносі, шоб ни було тяшко. Должин 
жиніх був купити наряд нівєсті, кольцо і наряд. Ну, 
а щяс уже совсім другі [звичаї]. Щяс ідуть друшки впі-
ріді, а колись дружба й друшка несли свічки. [Які со-
лодкі страви подавали в кінці весілля?] Сливки – ну, 
щиталося, шо як би [десерт]. На похорон, то вариця в 
сіропі с косточкою. А тут [на весілля] ставили внутрь 
ше горішка. Ше туді, давно так. Десь віткись пирий-
шла мода: «О, давай я так зроблю, так зроблю!». От, 
десь там побачили, давайте і в нас. В нас ше робили 
витяжну виртуту. А  це таке, як би мошна сказати, 
якби рулєт. Робили з маком, с вишнями, с яблуками, 
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с сиром. Хто хтів – с сольоним сиром. Хто хтів – робив 
с слатким сиром, с ізюмом. Щяс рітко, канєшно, отака 
виртута. Щяс можна тілко на базарі купити. Ну, як би, 
молодьож щяс це ни робе. Ну, колись це должно бути 
обізатільно на вісілях. І це чотири-п’ять чоловік зані-
малися тільки цим [випіканням вертут]. Її [вертуту] 
подавали холодну. Різали разного сорта на тарєлки і 
так давали. [Чи існували якісь прикмети щодо приго-
тування весільних страв?] Як іде гото́влиня, так най, 
каже, жизнь їхна йде. Як воно всьо, як каже, лехко ро-
биця. А є тако, шо, як кажуть, як с камня, тяшко-тяш-
ко [йде приготування до весілля], так і в жизні тяшко. 
Поховально-поминальна обрядовість. Як були лучі 
хазії, колис покойника тримали три дні. Ну, на третий 
день хоронили. А щяс – нє. [Які  страви готували на 
поминальний обід?] Ну, туді [раніше], як би вам ска-
зати, ну, робилося, як є піст, значить робиця пісне ́. 
Так жи само зарас: єслі є піст, значить всьо готовиця 
пісне. І  допустім, єслі среда там  – рибне нильзя. То 
нильзя у піст. Це пониділок, срида й п’ятниця – такі 
дні, шо нильзя [скоромний обід готувати також]. То 
в основном, я скажу вам, шо готовили. Допустім, грі-
би, ґоґоша́ри [сорт солодкого перцю] ставили. Допус-
тім, якби зарас, у цю пору, щяс периць є – жжарили 
перчик, робили приправу до того перця. Обізатільно 
должні бути чось сливки. Я от ни знаю, чо, но слив-
ки должні були бути. Це у ті вріміна. І в ці [часи], хто 
має жиланіє, то це робе. Коливо – обізатільно. От, як 
похорон, коливо у нас бирут в церкву, батюшка пра-
ве. Потом вже, коли приходят, за стіл сідают, сначяла 
пробуют коливо, а потом всьо остальне. Роблят вони 
вилике блюдо, і  каждий с  своїм вилком (каждому 
ставиця вилочко) пробує коливо. А  потом уже всьо 
остальне [їдять]. У нас борща нікоґда ни варилося на 
похорон. Тоже і холодець, холодне варилося, і колбасу 
робили. Холодець, голупці, катлєти – оце були обіза-
тільні блюда. Сливки обізатільні – варят в сіропі, вино 
ше ляют, ставлят лімон. Отак варилося, і щяс варят.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [До  яких свят найкраще го-
тувалися?] Можна сказати, шо більше готовились на 
Різдво й на Паску. [Які страви були?] В основном такі: 
холодець, колбаса, голупці, катлєти. Оце самі основні 
блюда були. Салати пізніще вже пішли. [Що  готува-
ли на Святий вечір?] Кутю варили обізатільно. Ну, на 
Сьвятий вечір готовиш всігда пісні блюда. Приходят 
вичирники́ – принесли вичеру. За вмерших спомина-
їм. Ставиця вино на стіл. Вотка ни ставиця ні в коїм 
случаї. Квас варимо с  сушині. Сушим літом яблука, 
шиповнік (в нас він свирби ́ус). І так варимо: тьоплінь-
ким завдаєця чуть-чуть сахара, ставиш дрожжі, но 
дрожжів там нибагацько ставиця. І  воно субі грає і 
сразу показує. Якшо типло, то воно за сутки виграє, 
а як чуть холодніше – полтора. Виграє, снімаїш с цих 
дрожжєй, процідюїш, ставиш лімон. І потом субі ста-
виш сахар по вкусу  – який ти хоч за солоткий, шоб 
він був. [Готуєте дванадцять страв?] Нє, двінацить ни 
готовим. Но вареники обізатільно. Ґріби ставим, ґо-
ґошари, там ше якісь салати, картофляники. Ну, таке, 
людина шоб прийшла, і було шо поїсти. Зарас ви зна-
їте, шо в  основном роблят бубліки с  маком. Колись 
робили коржі. Вже при мої [пам’яті] з маком робили 
коржі тоненькі. Прямо на сухій сковороткі опжарува-
ли. Вони на соді робилися. Як піст – робилося тільки 
на воді. А як ни піст, то можна було кислого молока 

поставити, яїчко. І тоненькі-тоненькі пиклися вони на 
тій сковороткі. І потом лиш рвали кусочками. Допус-
тім, шоб ни сільно вони там розмокли, там за час до 
[подавання на стіл їх з цукрово-маковою ситою] вже 
заколотювали. В наше время ставили ше ізюм до мака. 
Вкусно получаїця, канєшно. Там іде сіроп  – потерли 
мак, сахар, водичка. Воно вистигло, і туді мочиш [кор-
жики] вже в холодній [ситі], потому шо як в теплій, 
то воно буде гливке. [Чи  кудахкали діти на Святий 
вечір?] У нас і зарас кудахтают. У мене, як приходить 
внук, кажу: «Як ни покудахтаїш, гроший ни буде, по-
тому шо треба, шоб квочки сідали». Сідає на картуз, 
на горіхи. Ну, наверно, колись у шляпу клали, но у нас 
картуз. «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ку-ку-рі-ку!»,  – хотя би 
три раза [слід проказати]. На Різдво пикли восьмьор-
кою кричу ́н. Це так колись мама моя казала, це корова 
тилилася, той кричун мочили у водичку, після утьола 
шоб корова зіла.

ОРГЕ ́ЇВСЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Orhei)

с. Булає́шти (Bulăieşti)
Записав О. Романчук у 2014 р.  

у с. Булаєшти Оргеївського р-ну, Республіка Молдова,  
від Романчук (Кошелик) Віри Михайлівни, 1938 р. н.  

Розшифрувала К. Кожухар

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Ви казали, що на Бі-
чьові у балку ходили збирати мед диких бджіл. Там 
було багато їхніх гнізд?] Дирки порпані так глібоко. 
Леш з божьолів [бджіл], бо з восів нима. Так си [бджо-
ли гнізд] багато роб’я, бо воси так, купочку, мало. А се 
[щільники] – се таке, як соняшники. Ну, щілники – бо-
жьоли у тих коробочьках як соняшники. То там, у тих 
дирочках мед роб’я вони. [Такі щільники бджоли ро-
блять і у вулику (штувійові)?] Да-да, вони у штувійови 
там роб’я. Їм кладут там у штувійови рамки, вони 
роб’я там щілники, а в тих дерочках – те й там мед. Те 
й коли їх збирают, понімают, як їх збирати. Те й ізси-
пают єго. Я не пчєдовот. Не знаю подробності із ними. 
[Які рослини засушуєте для відварів, чаїв?] А ди’, нин-
тариш [різновид лікарських трав] ни можу тут вико-
хати. Тіко я уже садила його, і Ніна Ворилихі міні да-
вала його, і  Барбарошиха давала, і  Надя Альошова 
давала міні того нінтаришю – ни росте. А той нінта-
риш, я  уже зо штири міста їго садю, і  всі равно, він 
трохі є, і  потом поґібає. Він на чай. Люб’ю чай. Так 
красно пахне. Мнятка кучер’ява – то та видецца у нас. 
Але вона тамо була у нас під дардáкамі, то кілко ми 
йшли, гної відси йшли, та й вона пропала. А типер там 
у Наді по усім городі. Траба восени, коли вона має во-
рати, то траба накопати, та посади де-нибуть гезди ту 
кучір’яву м’ятку. З нею тоже добрий чай, тоже пахне 
красіво. [Чим м’ята від нінтариша відрізняється?] 
Нінтаришь – друге, а кучір’ява м’ятка – другє. У них 
пошти однаковий [аромат], но нінтаришь щє запах 
май тісний має, май красіво пахне. [Які ще різновиди 
пахучих трав заготовляєте для чаю?] Ну, м’ятка є ще 
май конячя – та по толоках [пасовиськах], особенно 
вона коло води білше росте. Є нінтаришь конячій, ка-
жут. Харчування. [Розкажіть, що їли люди за Вашого 
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дитинства.] Шо їли? Шо було, то їли. Голо ́вні ни седі-
ли. [Що їли ранньою весною, допустим, як зараз, у бе-
резні?] Ну, зариз щє нового нічього нима. Всьо старе 
[з минулого врожаю] їли: фасулю, картоплю, капусту, 
патладжє́лі [помідори] квашені, і слиукі сушені вари-
ли, кисели́цу з них, особенно тепер – у піст. Ну, коли 
робили галушки́, коли май паланички ́. Шо було в хо-
зяйстві, то й іли. [Що варили з картоплі?] Ну, с карто-
флі варили борш, і жарили картофлю, пюре робили – 
казали тоди «картофля колочена». Типер кажут 
«пюре», тоди казали «картопля колочена». [Картоплю 
в чаунові (казані) колотили?] У чаунови. Як май мало 
душ, то у тігаї [сковорідці] – постругали та й покри-
шили [картоплю], та й усипали трохи води. Та й як 
уже вона готова, ти й як багато юшки було – сцідюва-
ли, а як якраз добре, ти й так і колотили її, ти й з улі-
йом. Їли, пока горяча. А як і застигала [картопля], її 
можна тоже розігріти другой раз, бо она, цу уже пря-
жену, она суха, та й траба добавити шо-нибудь, шоб ії 
розігріти. [Який борщ варили?] Борш варили, як і за-
риз варимо: картофля, чі там добавили трохі цего фа-
сулів, а ні, трохи капусти, трохі фасулів, трохі карто-
плі, а ні – бурак червоний с картошкоу. [Борщ] с бура-
ком чирвоним  – ти й біз мняса, с  улійом, на улійові 
пражили. Старі варили [борщ] із самими фасулями. 
А як лиш саму картоплю – значит с картофльоу самоу 
[борщ]. Картофлю леш, білше нічого не кедали в него. 
Клали цего кропу квашеного, а ні сушеного, закришки 
чі петрушки квашеної, бо квасили пітрушку. Як кріп, 
так і пітрушку солили отдєльно. Типер є банки, то у 
банках [зберігаємо засолений кріп чи петрушку]. 
А тоди в збаночк[и], горшки глиняні. Глиняна посуда. 
[Як називали борщ із квасолею?] Так і казали: «борш 
с фасулів». [Які ще були страви із квасолі?] А фасулі 
ціво білі в основном варили і так колотили. І ці цвітні 
[квасолі] варили тоже так леш, ни колотили, бо вони 
ни красіві колочені. Для боршу пражили так, та й і їли, 
мали́ґу [мамалигу] варили. [Цвітні – це гараґові ква-
солі?] Гараґові. І жовтенькі є, і сивенькі є – разні сорта. 
Ну, ни білі. А  бабани́ [велику білу квасолю] в осно-
вном і так варили, і колотили. Лупили, як колотили. 
С  коржов тоже добрі, як варя. Як фасулі тії бабани. 
[Чи  тушкували молоду квасолю у стручках (пасте-
ри)?] Ну, паста ́йки пражили. Брали зелені, варили їх, 
пражили, їли. А коли дозрівали, збирили з них фасулі. 
Я типер роб’ю май іначє. Кладу це у чауник цей. А ста-
рі [люди] перший раз варили іх, те й сцідювали юшку, 
а потом пражили. Я уже типер та й пражу цибулю, тє-
даю туди пастайки, те й трошки води, те й вода 
викіп’ює, те й вони варяца та й пражуцца сразу. А так 
пока їх звариш, а  потом пока пражиш, те й громада 
времня уходе. [Які  страви готували з буряка?] З бура-
ка зариз роб’я май багато блюдіу. А тоди варили борш 
с  бураком. Прижарювали їго трохі, так дрімненько 
кришили, прижарювали їго для боршу, бо тоди цих 
тирочькіу [терток] малих ни було, так кришили всьо, 
в руках. Робили їго с хріном. Хрін тисали тоненько і 
буряк той, і добавляли туда розсолу у него. Особенно 
у цей піст до Паски. Казали, шо першій тиждень їсти, 
шоб блохі ни кусали. Постоянно мама нам робила. 
Россіл с капусти, і буряк червоний, і хрін. [Чому Ви за-
раз не робите?] Ни маю хріну. Уже кіко ни садила, 
а він ни приймаїца, ни росте. А ди’, кропива у нас тут 
ни росте жолюча. Хрін я садила. Садила, багато рас са-
дила. І у Мукі Марини – там їго громада була. Покойна 

Ірина Стипановна давала міні тих курінів садити. Ну, 
й він як якій год є, і потом погибає, ни росте. [Чи ви-
користовували під час приготування борщу моло-
деньке бурячиння?] Бурачіня молоденьке  – їго тоже 
так, як кріп [нарізали замість зелені]. Тоже добре. 
[Молоду кропиву в борщ кидали?] Ну, кропиви, накіл-
ко я знаю, кєдали в борш і в соус (запражували трохі 
муки, картошку і кропиву). [Додавали до борщу щав-
ника (щавлю)?] А щяуника – їго у боршь кєдали. Біл-
ше не робили нічо з ним. У борш леш, коли він моло-
денькій. І солили на зиму його. Ну, я солила рас – ни 
наравица міні. Запах якіс у него май протіуний. І він 
уже май мачкатий [як достиглий] – та май гіркий. Ти-
перо він такій малесенькій, та добрий, вкусний. Я рас 
солила його, ну, так на зиму. Міні так ни си понравив-
си. Кріп, піря с цибулі і питрушка, і усо умєсті солиш – 
це вкусне для боршу і для паланиців добре. А  щяу-
ник  – він самий нивкусний. [Чи  готували якийсь 
бульйон з домашнім тістом та овочами?] Гнати́на. Ро-
били в любе времня. Зимоу, особєнно зимоу, бо зимоу 
нима такого вибора зилинцу ніякого, т’ке нічо, а  за-
разом появляїца зилинец, потом пичерици, потом так 
іде діло уперет. А типер, зимоу, ту гнатину робили: на-
стругали картоплю, кришили як на борш і потом мня-
ли кісто [тісто] так в руках, тєдали туда, улій, моркова, 
цибульку пражили. І робили гнатину. [Що готували з 
грибів-печериць?] Варили, пражили, їли, сушили. Зе-
моу варили сушені. [Як  варили малиґу?] Малиґа як? 
Як вобичьно, варили. Сипеш воду, та й сіль, та й муку. 
[Муку одразу в окріп?] Коли вона здуваїца. Посепаїш 
леш мукоу її поверьхи, а потом, коли воно си сдуває, 
кідаїш другу муку... [Все це помішуєш?] Ну а як? Мі-
шаїшь. Кови се зварит, те й на сків [стіл]. [Малиґу ви-
кидали прямо на стіл чи на дощечку?] Прамо, як якій 
сків, на сків. В цего нашого стола мокріє зісподу, те й я 
стелю натаревнек [рушничок]. А другі прамо [на] сків. 
Помню, у мами покійної кіко варили – прамо на сків 
клали. Але другі кладут на дошочку. [Як  різали сві-
жозварену малиґу?] Ниткоу. [Одразу всю різали чи 
частинами?] Як велика сім’я, то усю. Та усі по кусочко-
ві те й [їли]. А  як май мало [їдців], то по кусочкові. 
[Як  називали шматок малиґи?] «Бука ́тка» малиґи. 
[З чим її їли?] Їли с фасулями, іс картофльом, іс сту-
денцом, іс боршом, іс бриндзов – як хто шо мав. [Най-
більше малиґа з чим смакувала?] Канєшно, с шкварка-
ми, с смитаноу. Шкварки конєшно робили. Те й тоди 
лиш шкварки й робили. Типер є тушонки. А тоди лиш 
шкварки робили. Кришили мнясо, та й солили його, 
та воно пускало юшку. Як стикала юшка с него, та й 
потом у чаун, та й пражили, та й мішали. [Юшку ту 
зціджували?] Канєчно. Юшка с  мняса. [Який був 
шкварок завеликий?] Е, шо я тубі можу об’яснити, 
якій був за машкатий? [Хоча б приблизно?] Ну, прі-
мєрно такі кусочки, шоб си пражило. То у піч можна 
класти май машкаті [великі шматки], а на плеті – такі, 
шоб се спражили. [Чи  робили з кукурудзяного бо-
рошна молдовську національну страву – тирбу?] Ну, 
ти́рба робитцси, кладеш трохи муки курудзяної, ци-
булю спражити, та й як є шкварки, кладеш шкварки, 
а як нима, то тєдаєш бринзу туда, та й перекіпит, зо 
два яйца. [Там більше муки чи бриндзи?] Нє, ни самої 
муки, май більше бриндзі, і  одна чі зо два яйца, як 
скілки робиш. [Влітку які страви готували?] Шо вари-
ли зимоу, то і літом. Шо такє особєнно мали?! Щє зи-
моу рубали яку курку, а  літом ни рубали курей. Так 
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уже, хіба на Петра яке курчя рубали. Май восени уже 
рубали тоже по курьчьови. Хто шо мау. Хто мау коро-
ву, то їу і бринзу, й сметану, й молоко, і кішля ́к [кис-
ляк]. І квасне молоко варили. Кєдали сметани туда, те 
й робилосе потом молоко квасне. [Сир робили?] Ро-
били, канєчно робили, хто мау с  чього, та робили. 
[Як саме робили?] Ну, як... Зібірали сметану, те й кла-
ли туда бринзу свіжу, те й мішали всьо у купу. Те й 
малиґу [з сиром їли], а ні – [сир] с хлібом. [Було біль-
ше сметани чи бринзи?] Більше сметани, шоб не було 
густе. [Як випікали паланиці?] Паланичьки пикли – і в 
пічі, і  на тігаї. Нарвеш охапку кропу, піря зиленого 
с цибуля, ти й можна туда добавляти бринзі, ти й ро-
бити паланичьки. А  можна картошку і той зеленец 
[начиняти], то тоже можна робити паланичьки. [Вар-
зарі пекли?] Варзарі́ – паланичьки іс черешнями. То це 
у пічі пічутца, бо на тегаї їх ни годен – вони тичут і той 
вулій горит, брискає. Паланиці с  черешнями, с  жіу 
[виноградом], с дзардзарям [абрикосами], с яблуками, 
с  слиуками роб’я  – тото «варзарі» це називают. 
[Яку  випічку роблять з квасного тіста?] Ну, книші ́ 
с цего квасного кіста, шо с хліба. Паланици – то с цего 
тіста солодкого, а книші – с цего квасного, шо с хліба. 
[Що  ще випікаєте?] Я  ці саларі ́ї [різновид пирогів] 
роб’ю, бо три си влазе в тєгаю, а паланици – леш водна 
в ту таву́ [форму для випікання вміщується]. [Що го-
тували з гарбуза (баштана)?] З баштана робили пала-
ниці. С крупáми варили – казали «каша з баштаном». 
Коли самий баштан – то пикли його. Коли пикли хліб, 
ти й пирид вогньом кидали баштан, та си пік. Рубали 
наполовина, натроє, як якій баштан, кусками. 
[Чи вживали в їжу мед?] Хто мау штудиі [вулики], той 
їв, канєшно. Ну, з ним усо можно робити. Мастили на 
хліб, їли с малиґоу. Чяй робили, та й ложку меду – са-
харь не клали. Кампрєси [з медом] клали, як кашляє. 
Маленьке [дитя] як має молошницу на губах (виходе 
таке біле) – мастка тоже медом. Мед гої те. Він лєчєб-
ний. [Ви колись розповідали, що дід Михайло їв хліб з 
вином.] Їу, їу. Стакан вина у чяшечьку, у  чяшечьку, 
с чорним особенно, те кусок хліба. Рас хліба, рас тего 
[вина], рас хліба, кусау, як с чяйом. [Гарячий, свіжий 
хліб?] Нє любий, любий. Не те, шоб горячій. Просто 
такій апєтіт у него буу. Я не знаю, як у него получяло-
са. Я ни годна їсти хліб з вином, а він їв. [Що Ви їли у 
роки повоєнного голоду?] Бур’яни. Вони самі росли. 
Не садили іх. Варили, та добауляли трошки муки, та 
пекли коржики. Кропиву брали цу жалючу, коли вона 
була ще маленька, та робили соус з неї, у борш кидали. 
Трохі картоплі, трохі кропиви, те й варили – «тока ́на» 
казали на него. Помиєш кропиву по-людськи, звариш, 
картоплю с  кропивоу вмєстє, потом пожариш волій 
туда і кідаїш, як пожариш тоже. Те й с чьосноком, те й 
казали, шо «токана». А ні, то добавиш трохі муки – то 
казали «соус». З  водну патладжєлю зелену [покри-
шеш] для вкуса. [Які ще дикорослі рослини вживали в 
їжу під час голоду?] Лободý, бе́рист, клени́цу їли. Ва-
рили те й пекли коржики. А берист сушили та жорни-
ли те й тоже пекли коржики. Бо він так шершавий, 
шоб варити єго. Лобода, кропива, кленица  – то це 
мняконькі, а берест так шерсткий, так не годний єго 
їсти. Сушили єго, те й жорнили, те й робили коржики 
с него. Добауляли капочьку муки, тако з воден кулак. 
[Муки кукурудзяної добавляли?] Курудзяна ни йшла – 
розсипаїца. Пишинишну – шоб диржалоса купи. Те й 
і у лободу пишинишну [муку] клали, і у кленину пи-

шинишну клали. Пишиницу жорнили на жорну те й 
перисівали. Потрошкі, хто мав яку капку пишиниці, 
те й ділили її і на місяць, і на два. [З макухи щось готу-
вали?] Жу́фу. [Як її готували?] Тоже ма́куху розтерали 
те й вісівали ко́ржу, бо він має коржу. Коржу вісівали, 
то тету коржу, те й варили з него жуфу. Кіпяток закі-
пів, у воду, та туда єго кєдали і він набухау, той [ма-
кух]. А ні – з молоком варили. [З молоком макуха – то 
теж «жуфа» називалася?] Жуфа з молоком. [Це макуху 
тільки з водою чи й з молоком варили?] Да-да, білше 
нічко не клали. Мама й тато говорили. Ну типер і ці 
маслобойки не такі, як були. Тоди мало коржи було в 
макухови, а  типер сама коржа. Бо тоди макухи були 
такі тверді, і  коржі по кусочку, мало мали. Ми так 
гризли. Возьмем по кусочку, та й гризли єго прамо – 
ни варений, ни парений [макух]. І вкусний.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які  страви готують у селі на 
Святий вечір?] Ну, на Сьвятий вечір готуют усьо цево 
пісне. Бабани колотя, галушки варя. Тоже робили 
раньчє. Мак розрішавси, ніхто ни запріщяу, і  сіяли. 
Робили тоже коржики з маком. Пікли колачі. Типер 
уже є, купуют, а тоди пікли усі колачі. Тоди май пікли 
яку паланицу. Коливо варя. А  може, хто вариу, хто, 
може, не вариу, ни знаю. [Марина] Мука варила по-
стоянно коливо. Особинно на Сьвятий вечир. [Мед у 
коливо клали?] Хто мау, то клали. І горіхи клали, і мак 
клали. А хто ни мау – клали сахарь. Коли уже пом’ю, 
купували та клали сахарь. На Різдво пікли колачі. 
[Такі самі, як зараз печуть?] Ну, які?! Які і зариз ко-
лачі, такі і тоди. Леш типер у пікарні роб’я їх та пічют. 
А пікли [раніше] руками, у пічі робили. Пікла рань-
чє кожин рас, коли ни було в магазині. А  то типер, 
коли є в магазині, я буду за тих десіть колачіу палити 
пічь?! А на Паску буду плисти ́, зроб’ю на Паску кола-
чі. [Як плетуться колачі?] Ну, ушестеро – робиш пару, 
тако плетеш одну пару, другу тако пару, а трету уже 
кладеш поверьх тих двох. Та то уже се називає «ушес-
теро» [плетений колач]. [Що ще пекли на Різдво?] Ну, 
хто вирту ́ту с  горіхами, а  хто [бажав більш] солот-
кє – с сахарьом. Хто як може, як кому получаїца. Як 
нимає муки, то ни пічєм вобще нічього. [Чи випіка-
ли таке печиво, як «голубки»?] Ранчє пікли «голупчі-
кіу», бо давали гітям [дітям] «ґре ́шники», «голупчікі». 
Типер уже ни печют. [Чим  ці види печива відрізня-
ються?] Ну, «голупчік» плечений, а «ґрéшник» – лиш 
так, в водну пілюстку роблений. [Тим «голубкам» очі 
з чогось робили?] Як май хочіш, шоб були май кра-
сиві, та й клали вочі. Тоди кукуль був. Як називают 
єго?! Мишиний ґорошок, чі як, по-рускі. Чорний. Він 
є і зарис по пишеніци, по полю. Клали, робили вочки 
с того кукуля́. А ні – сирників клали туда, та й голо-
вочку наверхи, та й вочки робили. Для іґрушок. Як 
гіти – інтересно. Та й вони хотя того «голупчика», бо 
він думає, шо він ни с того кіста, шо колачь. Шоби для 
забави гітям. [На Пущення що готували?] Ну, на Пу-
щєня готували тоже, хто щьо мау. Студунец, бувало, 
шо варили, соус варили з мнясом. Це лиш. [Що  пе-
кли?] А пікли хліп, те й варили студенец, варили соус, 
те й їли. Хто прийшов, входив май до хати, те й май 
молоді, ми приходили з гідом [дідом] додому, шо май 
мали, робили Пущєня. Самі були в сім’ї свої... [Рані-
ше на Пущення потрібно було паланиць напекти?] Ну, 
так пєкли. Хто міг, хто заботиусе, то пєкли. А не всі. 
Хто роб’я Пущєня, то се сходе те й тоже готов’яса: те 
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й роб’я паланиці, роб’я студенец, роб’я соус, то, шоб 
було шо на сків покласти. [Що їли на Сорок святих?] 
Воден каже, шо сорок стаканіу віна траба віпити, дру-
гій  – шо сорок коко́шіу [пончиків] зїсти. Це просто 
лакомкі для дітей – кокоші. Їх можна в любе времня 
робити, ни обязатєлно на Сорок святих. [Чи готували 
якісь спеціальні страви на свято Петра?] Нима такого 
блюда спеціального на Петра. На Петра вже кончяїцца 
той піст, те й тоди Петра. Є піст до Паски, а потом є до 
Петра. Те й хто шо має, те й їст. Ни обізатєлно шо го-
туюцца, шо є такій вобряд, шо лічно то їсти на Петра. 
Ни чюла я такого. Ни знаю. [Що святили на Маковея?] 
На Маковея святя мак. [Чи пекли коржики з маком?] 
Не знаю я. Мука Марина ни робила. Ни знаю. Типер і 
мак ни розрішают садити уже. Ці знаркомани... Штра-
фуют. [Що готували на Андрія?] Ну, на Андрея пекли 
паланици особенно. Паланиці с  картофльоу, с  брин-
зоу. Хто ни їв скоромне, бо воно уже у піст Андрея – 
с картофльоу, баштаном, капустоу робили паланици. 
Це готувалися, май у кого Андрій [у родині] буу. А ці 
другі могли і варити борш, шо ни готувалиси. А про 
кого буу Андрій, тото ходили нанашки́ чі куми́, те й 
уже мей готувалиси: робили галушки́, паланиці роби-
ли. [Які страви готували на Дмитра?] На Дмитрія – ни 
знаю. Ни чюла, шоб робили шо-нибуть. Хто шо має, 
то і їст.

РИШКА ́НСЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Rîșcani)

с. Малино́вське (Malinovscoe)
Записала К. Кожухар 5 квітня 2016 р.  

у с. Малиновське Ришканського р-ну, Республіка Молдова,  
від Стратійчука Дмитра Олексійовича, 1933 р. н., [С. Д.] 

Стратійчук Віри Олександрівни, 1936 р. н., [С. В.] 
та Погоріловської Олени Іванівни, 1972 р. н. [П. О.] 

Розшифрувала К. Кожухар

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [С. Д.] Коноплю густо 
сіяли. І вона віросла, потом ї вімикали, ни жали, а ми-
кали ї с корінями. Йєзали [в’язали] маленькі сніпочь-
ки і мочили на річьці. Ну, йшли дивитиса жінки, як 
воно вже луписи – шоби то [стебло] загнило всириди-
ні, лиш лишаїси личя. Тоди пополочют, сушут і на 
батале ́в [б’ють]. Отакійо баталев, і  [ним] б’ют-б’ют-
б’ют. Дрімненьке, такє дрімненьке получилоси клочя. 
Той, ни клочя, а пові́сьмо. Шє ни повісьмо, всьо вмєс-
ті. Потом то повісьмо [вичісують]  – кидают на 
диргі́вку [щітку]. Всьо забирут, клочя всьо, лишаїси 
лиш волокно такє чисте. А потом вже то прєдут. Це 
[грубе волокно] йде на мішки, на виритки ́, а то [тонке] 
йде на сорочьки, на тера ́вники [утиральники], 
ше́рвати [рушники з вишитим чи тканим орнамен-
том]. [С.  В.]  А  це теравники самоткані, згрібні. 
[С. Д.] Нє, це ни сгрібні. Пря ́шка. [С. В.] Це на пряшці. 
Катушки – основа. [С. Д.] Згрібне – й основа, й тканя 
с коноплі. А тут є катушки. А це пряджєне, а основа – 
катушки. [С. В.] Я бачу, як воно тоненько. Воно витко, 
як воно одне в друге. [С. Д.] Це для хати, втиратси це 
ж рушник. Ну, як довгий, то шоби руки було в шо 
втерти, лице. [С. В.] Даю Наді, кажу Наді: «Бири, це до 
посуди». Кілко полощимо [перемо], шо він білий-бі-

лий робитси, май білий. Дали Наташі й Наді. А вони 
шо, ползуюцси?! Їм сором. Це шє катушки. Оце осно-
ва тоже така, і прядиво, баште, конопля. А с лену ни 
дуже в нас [ткали]. [С.  Д.]  У  її [жінчиної] систри зо 
триціть штук [рушників] – має давати за поману. Це 
давали, шє ни купували тоди. А це дорошки – приби-
вали на скіни [стіни]. [С. В.] А ди’, я шє в Сібірю віши-
вала. Шє одна дорошка. А  це тако вже йшла  – над 
двирми. А  ди’, триуґольник. Колис було, тако клали, 
тако коло во ́браза. В мене ше є їх [декілька рушників], 
ни знаю куди дівати. [Чим  застеляли лавки?] 
[С. Д.] Ткане. Вобі́ца [домоткана доріжка з геометрич-
ним орнаментом]. Це самі ткали цей узор. Так набира-
лос. Є  й нала́вники. А  налавник вже полосками 
[тчуть]. А ди’! А то широкий, на суччи ́, бо ни витко 
основи. Налавниками й вобі ́цями [застеляли]. На зем-
ню тоже налавники [стелили], но клочяні, с  клоччя 
(є в нас і ці). А ті клоччяні білшу чясть ткали, шоби на 
свадьбу, на христини чи шо застелювали всі ослони. 
Та й Верина мама верита [доріжки] наткали, а вже їх 
ни треба, та й сидя [складені]. Це – налавник на суччи. 
[С.  В.]  Воно так б’єцси, шо тої нитки ни витко. Ото 
воно називаїцси суччи  – насуваїца крєпко нитка до 
нитки. [Чим фарбували?] Красили самі. Було в маґазі-
ні. Вот типер я ни чую, ниґде ни крася. В мої систри 
мітки сидя [зберігаються], шє має ткати. Кажу: «Коли 
ти маїш ткати?». [С. Д.] Сама с [тисяча дев’ятсот] три-
цятого года. [У  неї є кросна?]. Нє, в  мене є. В  нас є 
кросна. А в неї є [міток] на два таких коври виликих. 
[Так і називали  – «коври»?]. Вера, ану нагадай, як... 
Разбо ́й. Це типер вже кажут «молдавскій ковйор». 
А це налавник заби́раний – ско ́рца. Ну, і кому давати? 
Кому траба? Кине під ноги, та й всьо. [С. В.] Віднесла 
до церкви. [С. Д.] Є в старих багато людей, шо воно 
сидит і нікому ни треба. [Що таке верета?] Верета – то, 
шо прядут. Є на пічі ше там в нас, вона [дружина] сте-
ле, шоб було май мняко. Виретка тоже іс клоччя, клоч-
чяне. То вже широке такє. Ну, може, й ширше, як циво. 
Сшили дві [смуги тканого полотна] докупи, та й це 
була виретка. Стилили на пічь. Вот, ни було ни пйо́нки 
[плівки], ни бризентів, та й постеля виритки, та й ма-
шинуют [молотять зерно], та й туда пшиницу ссипа-
ли. Такє, с коноплі. Це всьо с коноплі. Як жи люди му-
чилиси, ни знаю. Це – ско́рца [вказує на великий до-
мотканий вовняний килим з зображенням квітів, бу-
кетів]. Вже, наверно, ї за сто год. Шє Верина мама ді-
вкою взяла. Мама як війшла замуж, та їм дали. [С. В.] Її 
[скорцу] розрубали на половину. Це на скіні [висіла], 
це дорога вєщь була. Її як ткати, це треба так бити, ни-
точька до ниточьки. Одяг. [Яким був одяг за Вашої 
молодості?] [С. Д.] Всьо парусино́ве було. Знаїте, шо 
це парусин? Самий май дишивенький такий костюм-
чик. [Фабричний?] Ну, да. А самоткане та ни носили 
зверьхи. Штани були, сорочьки отаківо грибінні – це 
на спід [одягали], зверьхи ни брали. А малим – та були 
[домоткані сорочки поверх одягнуті]. Женька Ґайка, 
Ванька Ґайка – та вони меньчі від мене. Те й були такі-
во сорочьки в них довгі. Бис трусів, бис нічого [діти 
бігали]. Ванька й Женька – вони близнюки. У Ваньки 
був на клу ́бові знак. Да, казали, шо мама була в поло-
женії, і  шос угоріло, і  тут [ухопилася, та й у дитини 
знак]. І  в них сорочьки одинакові: в одного жовтий 
ґудзик, а  в другого синий. Те й ми кажим: «Ванька, 
Женька!». – «Я ни Ванька, я ни Женька!». А ми вже шо 
робим: вже ту сорочьку затє ́гним і побачим, ага, це – 
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Ванька. А  вони ходили, вже хлопці такі, по 
п’єтнаццить-шіснаццить год, та йдут до дівчини. Те 
їден шос пішов, говорив шос с нею, говорив, приходе 
й тому каже. На другий день вже той другий йде. 
І  вона ни знає, котрий то був вчєра, а  котрий содні. 
[Як  одягалися дівчата й жінки?]. Чіточік. По-рускі  – 
сітєц. Купували матерію і шили самі. Фабричьного ни 
було тоди. [Не з домотканого полотна шили?] Нє, нє, 
ни було такого. Ну, білшу чясть, портніхи зароб’яли. 
Матерія була. Готової одєжди ни було. Сорочьки були 
грибі́нні і на пряшці. Мала одну ро ́кію [сукню] і по-
носила кілко, скинула, віполокала і [знову одягнула]. 
Прийшли с роботи, скинула фустку, пополокала, рано 
вбрала – пішла на роботу. Міняли сорочьки, міняли-
си, а це верхнє [вбрання] – то полокали каждий день 
пошті. Спідница й рубашка. [Казали: «рубашка» чи 
«сорочка»?] Нє, сорочька нижня. А рубашка – кофта. 
[Теж самі шили?]. Самі, це всьо шили самі. Портніхи 
мали роботу. [Якого крою були сорочки?] Ну, було, шо 
тако на ґудзичьках, а було цельне. [Вишивали вгорі, на 
рукавах, внизу?] Гм, нє, сорочьки ни вишивали. [Свят-
ковий одяг вишивали?] Нє, в  нас ни вишивали. [Ве-
сільний одяг вишивали?] Нє. На Україні ми бачили: 
вбирают однакі сорочьки вішиті. В нас ни було цего. 
[С. В.] Те й у молдованів тоже такі вішиті [сорочки]. 
[Віночки носили дівчата?] Ни носили. Це тако нави-
сні, то, як це називаїца, «кульбаба ́ба». Тако плили, 
плили, те й субі віночки робили, гралиси. [Що одяга-
ли взимку?] [С.  Д.]  А  є посто ́лики. Знаїте, шо таке? 
Я робив. Тилята як чи сдохло, чи рубали, та с кулінів, 
с  ноги [шкіру брали]. Куліну сшив і тим всиридину 
шерстьом, а то наверьхи. То зісподу тутово сшивали, 
і тут [пробивали] дири, на шнурочьки зав’єзали, хо-
дили. Бігали, гралиси. І  ону́чі, портя́нки і паньчо́хи 
грубі. В мене й зари є паньчохи грубі. Тоже самі пряли, 
самі в’яжим. [Яким був верхній одяг?] Білшу чясть, 
було, робили, самі ткали сукно. Тоже вовняне сукно – 
робили пальто́ни. [Для чоловіків і жінок?] Е-е, жінки 
якес май друге [верхне вбрання носили]. Я шос ни за-
помінаю. А чоловіки – то таки суконні [пальтони одя-
гали]. І  робили с  того сукна бурку  – такє, як зари 
плашь, здорове, с  капушоном. Їхали, називалоси 
«кірі́я», машинів ни було, нанімают пару коней і визут 
у Бє́лці продати шос. І той чуловік вже натягнув бурку 
на себе – з рукавами, с капушоном, довга. Я знаю, шо 
ми в сардака́х ходили. То це ткане, цево, шо я казав, із 
вовни. Архітектура. [Чи  будували нове житло на 
місці старої хати?] [С.  Д.]  На кім самім місьці  – нє. 
Вперет [фундаменту старої хати]. Я ни знаю, чо так. 
Шоб ни саме ото стара хата. І там саме роб’я. Посунь-
си трошки впирет, на два-три метра, но ни там. А чо – 
я ни знаю, чо так. [Не можна було будуватись на місці 
хати, де померла людина наглою смертю?] Ну, це є 
таке, це є. Як в тій старій хаті, там було такє, то вопше 
її лішают, розвалюют ї. Ти й кладут другу хату. 
[Чи можна будувати хату там, де росте бузина, дере-
во?] А чо ні? В нас тут нима такого, нима води. А там, 
де дерево, то вікопуют. Вікопуют геть коріння, шоби 
ни було. [Як Ви вибирали місце для будівництва жит-
ла?] Це наше [обійстя]. Я  лишивса на ґрунті, як по-
слідний [син]. Хата була тамо стара. Я був оден в тата. 
Три систрі, а я оден. Сестри поввідавалис. То даєцца 
[батьківська хата] самому меншому, послідному. А в 
нас дівчята та війшли замуш, в одне сило, в друге сило, 
і я лишивса тут з мамою. [Які обряди здійснювали, по-

чинаючи будівництво?] Це закопували первий камінь 
і клали капійки, шоб вилоса щя ́скє [щастя]. С вугла, 
шо від сходу сонца. І тоже, пшиница, хліби. Й чисту-
вали, хто мав горівку чи вино, чистуют людей. Ни на-
пиватиса, а так почистували. І тоди начинают роботу. 
Просили Бога: «Господи, допоможіт!». [Коли розпочи-
нали будівельні роботи?] Більшу чясть в пониділок. 
В  празники нілзя було. Всі люди кричят: «Шо ти на 
празники!». А  так, то хто як хочє. А  мєсто... Та був 
[землемір] с плянового отдєла, звітти, с Ришка́н – ві-
сім мєтров [житло] ни должно бути блишчє до доро-
ги. Вісім мєтрів віт дороги, і вітти, й вітти якрас помі-
ряли. Ну, та хата постороїна в, [тисяча дев’ятсот] 
сєм’їсят восьмом-[тисяча дев’ятсот] сєм’їсят дів’ятом 
году. В нас тоди дуже строїлиса люди. Ну, калхос бага-
то помагав. Дуже помагали одні другим. Як клака, 
йдут з роботи, нихто ни просе: «Гай, йди до мене по-
магати!». Так ідут всі: знакомі, сосіди. І  на вечір [зі-
йшлися], раз-два, й лампачі зробили. А потом вже во-
зити тоже є кому – давав калхос машину чи трахтори. 
Возили ті лампачі. Пошті всі хати [у  селі за побудо-
вою] нові. Но старого обрасца [планування], ни ново-
го. [Що означає старого зразка?] Як раньчи були старі, 
лиш на дереві. Я наймив з сила Заіка́н майстрів. І в них 
було два робочих. І я давав каждий день шє по два ро-
бочих. Ну, то на клаку йшли. Потом я, як у них були, 
я  йшов відробляти. Закопували штири сохи́ і 
пиригоро ́джювали. Вирба була. [Чим заліплювали?] 
Глиною. Пиримішували с соломою. [У Ваших батьків 
була така хата?] Ну, да. Хата вилика і спальня с кух-
ньою. [Так і називали спальнею?] Нє, нє. «Хата» й 
«хата вилика». Ну, вот у нас це було – на дві комнаті 
ділят. І тут [в опалюваній кімнаті] ми й спали, й тут 
варили, й  їли. [Як Ви будували цю хату, де живете?] 
Ну, шо я за цу хату [розкажу]?! Для мене вона дуже 
лехко прийшласа. Я  робив звеньйовим в колхозі. 
І  гроші щє тоди ни дуже давали. А  був у нас Данух 
придсідатиль. Ти й я попросив, ти й він черис калхос 
пішов в Кесео ́, віписав мині матер’ял, віписав кирпічь, 
і я построїв хату. А потом я відробляв в калхозі. Віко-
пали траншею, поклали камінь і потом підрімняли. 
Типер, коли я хату строїв, то було трохи цемєнту, але 
більшу чясть вже суда, наверх, клали малю́зу. Знаїте, 
шо такє малюза? Той меляний камінь-[вапняк]. Ну, 
цимєнту клали дуже мало  – на двацить їден каза́н 
[відро] піска малюзи та лиш три казани. Це так лиш, 
шоб задиржалоси. [Звідки починали забудову?] Ни 
було разніци. Їх [майстрів] було два. Один брав вугол, 
другий брав вугол, ни було разніци, вітки начяти. 
[Як глибоко копали під фундамент?] А вот тут дуже 
траба харашо дивицси. Буває, шо коли йшов фронт у 
нас, бувало, шо й кидали снаряди, і  траншєї копали 
солдати. І вот, як попадиш на ту [яму], будим копати, 
покаміст ни найдем твирду зимню [землю]. Бо єслі ни 
дойдете до твирдої, потом лопає фундамент, лопают 
скіни [стіни]. Траба дуже добре дивицси, шоби хотя 
примєрно штири штика було рискальо ́м (лопатою). Бо 
є такє, шо два штика зробили і кинули камінь. А там 
була шє ямка, і  вони ни замєтілі, і  потом [будівля] 
просідає, лопає. Траба до твирдої зимні [копати] і кру-
гом подивицси, чи ни було пирикопано. Отуто цей 
дядя Фєдя, шо Кірпічьний [побудувався], та була яма, 
шо колис називали «сліпа» – круг, і була два мєтра; піт 
картофлі [колись була відведена]. І  якрас попалоси. 
Хлопці копали два мєтра, покаміст ни добули до спіду 
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туда. І закидали каміньом. [Стіни не зразу піднімали?] 
Да. По два, по три ряди кругом, кругом. І  вітєрпа ́си 
[будівельні прилади – рівні] клали, всьо. Потом лиши-
ли [отвори] на вікна, і знову кругом [зводили стіни]. 
[Хрест клали після кожного шару?] А для чого? Нє, ни 
клали. Нє, ни бачив я такого. В мене ни було, і в других 
я ни бачив, бо я багато ходив на клаки. [Цеглу теж на 
глину клали?] Кірпічь с кірпічьного завода, там віпа-
люют. Малюзу, пісок і трошки цимєнту [використову-
вали як розчин для скріплення цегли]. [Вікна і двері 
самі робили?] Я  заказував тоже в калхозі. В  калхозі 
була мастєрская столярная. Ти й для калхоза робило-
си. Ну, я ж кажу, шо я робив звіньївим, то міні дали 
таку возможност, шо я заказав черис калхос. При-
йшли майстри, заміряли всьо і зробили. А  потом 
с мене віщітували гроші. [З якого боку розміщували 
двері?] Це як хто хочє, туда повиртає. [Як робили сте-
лю?] Закидали глину, с соломою глину. Ну, я тоже, шо 
підбив під ці свольоки дошки всплошну. І  клали 
рє ́ґлі  – такі палки. І  тоди натискали, шоби дойшла 
глина аш до дошки. І в мене получилоси цєльно [зро-
блена стеля]. А буває так, шо кинут рас, просохне, щє 
рас, щє рас. Снізу тоже кидают. То паде, ни чіпляїца 
добре до пруття. А я мав вітки [дістати матеріали] – 
дошки вдерив, і натиснули тода, і получилоси цєльно. 
А більшу чясть так [глину] кидают: віцце й вітте, вітти 
й вітти підрімнюют. [З якого дерева будували верх?] 
Йолка. І в мене доски всплошную піт жестю. В мене 
[покрівля  –] цинкова жесть. Ну, кладут чирис двац-
цить сантімє’ доска від доски. А в мене було вітки – я 
вплотную вдерив. Ну, це вже [дах] другі майстри ро-
били. Це не такі, шо поднімали стіни. [Хату чим кри-
ли?] Бляхою. [Ще не перекривали?] Нє щє, щє нє. 
[С. В.] Щє ни тиче, але бачим, шо є гиржа. [С. Д.] Я за-
пасси, маю щє на хату одну бляхи. І  кажу дітем, шо 
дивіцца, може, прийдецца пирикривати. А  вони ка-
жут: «Тату, хто має пирикривати?!» Нима вже тих і 
майстрів. [Якою була долівка старої хати?] Мастили 
глиною. Но глина з гімняком конячим. Каждої суботи, 
де дівки є, та помастя [долівку], бо мают хлопці при-
йти. [Як раніше зводили печі?] Раньчє найбілшу чясть 
клали тако пруттє з верби і вкладали. Але місили пі-
сок с глиною. Три піску, а лиш казан глини. І місили-
місили. І потом вкладали, і воно ни пиригоряло. І так 
і получалоси, як кірпічь. А хто й робив кірпічіки. Тоже 
так само місили і робили кірпічіки. [С. В.] Ватру [че-
рінь печі] заливали. Так дощичьками повбиваїш, по-
вбиваїш, пока воно ни застигне. [С. Д.] Воно тоди ни 
лопаїцси. Ну, це чєлюсти оце-во круглі, шо паля́ і кла-
дут [там] горшки. А там ватра. А то – комин, піднебе́ня. 
А то – горн. То ватра тут, а то – горн, шоби йшов дим, 
шоб тягнуло. Комин туди далше. При́пчик [поряд]. 
І  там лижанка кругом. Внизу підпе́чьок  – ду́чє. [Ви 
туди щось складаєте?] Буштани́ [гарбузи] кладем та 
всю зиму ни гниют. Кочяни кладем на роспал, дрова, 
шоб вісихали. [Чи розмальовували піч?] Нє, в нас нє. 
То на Україні. В нас там є такий їден [умілець] – гарно 
розмальовував квітки по горнах. [Решта білували?] 
Нє, нє, всиридині ни білили, а зверьха хто білив, а хто 
тим глейом [намащував] – така глинка сіра. І підводи-
ли піт хати тоже нею всьо времня, бо ни було щє кра-
сок і ни було за шо купувати. Ни було вогню, ни було 
сирників. Ага, побачив, шо в того курицца дим, биру 
тряпочьок, іду і биру вуглик, приніс і пітпалюю угонь. 
[Яким був інтер’єр старої хати за Вашої пам’яті?] Кри-

вать с дошок – «по ́стиль» називалиси. За грубу, так, то 
було з дошок. Бо всіґда, всіґда груба була, бо хата ви-
лика. Ти й груба, ти й палили соломою, пиреїтками, 
цим бильом с соняшнику. А тут робляні були криваті. 
[С. В.] В нас щє є дес така дубо́ва, така кяшка́ [важка 
кривать]. [С. Д.] Ти й то було хароше. Дошки уклали і 
потом матраси. Впирет набивали матраси соломою. 
Ну, в кого було білше дітей, то білшу чясть діти туда на 
піч, і за грубу, за фірянку. Це хто прийшли старі, шоби 
ни сіли діти, як зарис бігают попіт ноги, й кричя: «На 
пічь, і шоб ти вітти ни дививси!». Стів [стіл] був ро-
блений. А так, шоби трюмо чи ґардіроп – нє, нє, цего 
ни було. Лавки були. Білшу чясть робили самі. Були 
с поручьом, а білшу чясть такі, як тубаретки. Довгі – 
по три метра, по два метра. [Чим ослін відрізнявся від 
лавки?] Одне́. Старі люди май білше казали «ослі ́н». 
Зарис май кажут «лавка», а  то казали «ослон». [Де у 
хаті зберігали одяг?] Вєшалки самодєльні. Палка, і на 
палку замотували тряпку і чіпляли. [Які меблі розмі-
щували у великій хаті?] Білшу чясть, шо софка і та 
скриня сиділа, і лавки. Скрині були – вісокі такі ящи-
ки і кришкою закриті. А со ́фка вже на точиних нош-
ках, і тоже [внизу] ящик. В кого ни було, то сразу на 
софкі спали. Але там лиш оден може спати, бо там 
вуське. [На «софку» щось складали?] Оце то було 
[придане на ній]. Ткали налавники, це ті широкі такі, 
на суччи називаїцси. Скіко вони, півтора метра мают, 
чи шо. [Як відбувалися входини в нову хату?] Ну, ти ж 
так робля. Ми в той чяс ни робили. [Як інші робили?] 
Ну, ти й так. Як вже всьо доробили, готовляси. Прося 
людей. Первий рас дают колачі. Роб’я як обід, як хто 
хотів. Хто міг, хто ни міг, хто давав трохи такє [часту-
вання], як на новосєльє. Хто гроші [господарям] при-
несли, тиравник, подарок. Ну, ни був такий подарок, 
як зарис, – плєди дают та щє там тиравник-рушник, 
сорочьку, платочик жінці, посуду, хто курку принисе. 
Ну, заходят с хлібом-солью.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. [Як  хлопці обирали дівчат, кого сватати?] 
[С.  Д.]  Як є [у  хаті] дівки, то приходя хлопці, та й 
дивляца  – там є багато налавників, є  подушок бага-
то, от ту траба свататати. Главне, шоби лиш гарна [від 
рум.  harnic  – працьовита] була, шоби могла робити, 
хотіла. Ну, тоди ни було смирдя́щих [ледачих]. Ни 
було, потому шо її ни засватают. [Якщо хлопець ви-
значився з обраницею, то старостів присилав?] По-
силаїш старостів – чоловік або два. Ідут, довгоря ́юци. 
І я [як жених] тоже йду. Колачі [несемо] і соли трохи 
зверьхи. Це вже мама [хлопця] знала, шо мают поси-
лати старостів, те й спекла колачі, те й пішли. [З руш-
никами йшли?] Рушники, як хто клав, тиравники 
ткані. Ну, те й там довгоряюца, шо за сватання, шо 
за свадьбу. Гай, тоди тіх кладут за скіл, почястували. 
І вже тоди йде моя мама, бо в мене тата ни було, ти 
й вже я з мамою йшов. Ти й вже довгорялиси с тими 
сватами: кілко людей має бути, яка свадьба, хто за 
музику платит. Ну, білшу часть всьо з висільних гро-
шей. Ни було таких покла́дних [відкладених заздале-
гідь] грошей. Шо там подарят, те й дали музикі. Те й 
лишилоса шос трошки, і  всьо. Ну й ни дарили такє, 
такє аш, а  потрошки. Ни було грошей. [Потім пара 
обирала і запрошувала весільного батька?] Батько  – 
це для опщого [вживання слово], а  так  – нана́шко. 
Так і кажим всю жизнь  – «нанашко». [П.  О.]  Кажут: 
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«Взяли за батька», – це люди со сторони кажут. А ті, 
кого він вінчяє, кажут їму тілки «нанашко». Це пара – 
чоловік і жінка – нанашко і нана́шка. Родітєлі жиніха 
в основном вібирали. [С. Д.] Білшу чясть родсвинні-
ків брали. А  в мене ни було тут родствинніків, ти й 
я взяв [за нанашка] Ваню Борі Димчюка. Вони хара-
шо жили. Він нидалеко від нас жив. [Це були поваж-
ні люди?] Ну, канєшно, канєшно. І їх люди мали тоже 
за люди. В них штири [повінчаних] фіні́в на хароших 
роботах були. Смирдящих [ледарів] ни вібирали. Роз-
відних вопщє ни брали. А от в мене був примєр. Я за-
сватав був другу – Лізу Бапчюк. Но, та й вони хотіли, 
шоби брати за нанашка Колю Чим’я ́. А то їхня родина 
була. А я ни хотів. І в нас ничьо ни получилос. А як 
я вже взяв нанашка Борю, а  Ну́ся-нанашка у школі 
сказала Лізі: «Чяхоточьна». І вони ни схотіли ї[ї]. Ти 
й так в нас ничьо ни получилос... Вона війшла замуш 
за другого, я тоже жинивса. Як ми вінчяли, то давали 
ше́рвати [домоткані рушники], клали на шию нана-
шкам, пирив’язували. І  вішиті є с  хорпоци́кою [пле-
теним гачком мереживом]. По-рускі  – кру́жило такє 
це, зубцами. Та то давали нам, бо [ми весільні] батьки. 
Оце пириязували. Це молодий дає, а потом молода на 
цей бік [теж перев’язує]. Батько був в почьоті. Це вто-
рий тато. [Скільки метрів має цей рушник?] [С. В.] Зо 
три метри. Узор придумували самі. [С. Д.] А тото вже 
тканий на кроснах. Це всьо вручьную. То вішивали, 
а  це на кроснах. [Коли найчастіше робили весілля?] 
Восени і зимою, так, як Мнясниці зарас, шоб ни в 
піст, і  послє Паски. А  на свата робили. Зилені сьва-
та  – особинно тако. Послє сьват. На Покрову  – осо-
бинно тако. В мене було [весілля] двадцатого ноября 
в [тисяча дев’ятсот] шісдесятом годові. [Який  хліб 
випікали до весілля?] [С.  В.]  Колачі робили здорові. 
[С. Д.] Є такі жінки, шо знали. [С. В.] Це ни кажда й 
вгадає. [С. Д.] І пличькі́в [попліток з тіста] там багато, 
ти й ни всі знали плисти. [С. В.] Впирет кладеш так, 
а потом вчєтверо, а потом вдвоє. Ружу робили с кіс-
та. Ружа й два лісточьки. Вже вечиром [напередодні 
дружки] робили вінок с  барвінку  – зилений такий, 
листочьки. [П. О.] Дівчята приходя до неї, коли вона 
[наречена] має одіватиса, й шиют с барвінка і співают. 
[С. В.] Красна нитка, і тако: первий рас три ліпєстки, 
а потом вже віцсе оден на другий, оден на другий. І ро-
бля такий віночєк. [П. О.] Це перед вісільом. А потом 
вечиром мама с  папом ставля їй цей віночєк за той 
білий вінок. [С.  Д.]  Білий там сидів, а  той пітсува́ли 
[під спід], той зилений. [С. В.] Я диржала [той зилений 
вінок] у по́душці і спала на нім. Казали, шоб зашити 
в подушку і на нім спати. [Чому?] Ни знаю. [Чому ві-
ночок був саме з барвінку?] [С.  Д.]  Наверно, то, шо 
зилений-зилений. Наверно, ж с  цего. [С.  В.]  Живий. 
[С. Д.] І садя люди – у каждого є барвінок у городі, по-
шті в каждого. Коли траба, пішли, урвали і всьо. [Ді-
вчата у цей вечір співали:]

Йой, согодні суботочька, й сумний день,
Й сумувала й молоденька й цилий день.
Ни сумуй жи, ни сумуй жи, тіки так,
Й бо на твої головочьці й росцвив мак.
Та й скочила молоденька, й с порога:
– Й бувай-бувай, моя мамко, і сдорова. 
Ни плачь, татко, ни плачь, мамко, за мною, 
Й ни забрала я всьо добре іс собою – 
Лишилиси дрімні сльози на воглу,
Лишилиси з ружи цвіти на столу.

[Молода і дружки плакали?]. Да. Плачют. Та й хлопці 
приходя тоже. Жиніх [йде] і бире там зо два-три хлоп-
ці. І це заспівали, потом дают їсти і росходяца. [Хто 
і коли запрошував на весілля?] Я ходив просити лю-
дей. Ни так, як зарис  – по тіліфоні. Довжен до каж-
дого прийти й провитатиса, й сказати, шо прошу вас 
на свадьбу. Це молодий чи молода [запрошують]. Вона 
уже в квітках [у вінку й фаті]. І намочила була [сукню] 
та пирибраласи. І дала Саші Барткі́вского мама, дала 
с себе (по-о-овна була) ро́кію [сукню] оту свадібну. Та 
та [наречена свою сукню] пополокала та сушила, по-
каміст по силі у чюжій рокії [ходила]. [Тобто запрошу-
вали зранку у день весілля?] Да, да, тоди прося людей, 
на вечір [щоб прийшли]. [Як називали пару, яка гуляла 
весілля?] Молода, молодий. [Подруги молодої як нази-
валися?] «Друшки». У молодого – «дружби». [Чи були 
світилки?] Ни було в нас цего. Є старша друшка і стар-
ший дружба. [Хто ніс свічки?] Нанашки. [Як почина-
лося саме весільне дійство?] [С. В.] Вісіля ничинаїца в 
молодого. [С. Д.] Я – молодий, жиніх. Та в мене музика 
грає. В мене цілий день, ну, віт тих пор, як ми довго-
рилиси, віт двінаццать чясов грає музика. Грає му́зика, 
молодьож сходицси, танцуют. [С.  В.]  А  на обід йдут 
за молодою. Ви за мною приходили. Як прийшла му-
зика, і дружби їго приходя. Кладем за стів, чістуюца. 
[Молода уже вбрана?] [С. Д.] Да, да. Дівчята приходи-
ли зранку, вбирали. [С. В.] А цей зилений вінок кла-
дут [нарченій на голову] вже у молодого, коли вісіля 
йде. А так був білий [вінок], якіс цвіти були ріденькі. 
[С. Д.] Ну, а ті цвіти с воску чи с чього? [С. В.] С пара-
фіну. В мене до сіх пор щє вони є. [Хто одягав на мо-
лоду білий вінок?] Дівчята. [Її садовили на подушку?] 
Нє, нє. Це вже в жиніха, коли розбирают. [Пісень спі-
вали, коли одягали Вас?] Нє. Ни чюла цего. [Чи благо-
словляла мама?] Ну, та мама благословляє, каже: «Дай, 
Боже, вам щястя, здоровля, жизні хорошей! Шоб жили 
дружно, шоб друг друга мали в почьоті, шоб одне дру-
гого уважав!». Своїми словами казали, ни кніжними. 
[Коли Вас забирав молодий?] [С. Д.] Вона ж перший 
рас ходе по силі просити. Вона ходила, просила людей, 
а потом вже прийшли в назначене яке-то врем’я, і ді-
вчята позбиралиси, і тоди вже приходя музика і жи-
ніх [по молоду]. [С. В.]  [До молодої йшли з хлібом?] 
Ничьо тоди ни було цего. Бирут мине, і йдем до на-
нашка. [С. Д.] Ми пішли за батьком. Взяли батька до 
мене. Нанашко в мене лишивса. Ти [як молода] пішла 
додому, а  ми вже с  нанашкою, с  музикою, мої люди 
пішли до вас  – за молодою. [С.  В.]  А-а-а, я  напирет 
пішла. [С. Д.] Да, а потом тибе вже взяли, і до ранку 
гуляли. Лиш у мене такий [лляв] дощь, нихто ни тан-
цував. [С. В.] Вітколи, щє ни було, як у нас, такого ві-
сіля. Увес день йшов дощь, і таке пирит досвітком, як 
снігом поприкидало. А на ранок замерзло – нанашки  
йшли с примороском. Щє ни було такого вісіля, вітко-
ли ми пожинилис. Казали: «Вони ни будут жити! Ни 
будут жити!» [С. Д.] А ми наро ́шно – прожили вже пії-
сят п’ять гот вмєсті. [С. В.] Вже яка свадьба? Вже золо-
ту минули. [Що далі було на весіллі?] [С. Д.] Привили ́ 
молоду. І  мої гості тут, а  її гості там збиралис. Вони 
вже як? Вже подали всю вічєру, всьо. Ну, клали лю-
дей, ну, три-п’ять людей, шоб носили то горівки, то 
вина, чястуют. Так, як старші [свати] були по палаті 
[покритому брезентом шалаші]. Ну, мої [гості] пови-
тали  – «пропій» називавси. Вже Верині гості [йдуть 
до мене]. Тато с мамою йдут впереді с колачями. І ми 
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ґє́зди [господарі] виходим (я с  мамою, бо в мене ни 
було тата) та встрічяїмси с музикою. Марш, і  заходя 
ті. Тоже дают їсти, пити. І потом витают, витают вже 
напосля – даря. Вже їхні гості тоже тут у мене. То, шо 
всьо подарили, всьо зібрали і дали нивєсті – і гроші, 
й  подарки. [Що  дарували?] Ну, матерію кусок, фус-
точьку, тазік. Гроші клали в тарілку. Підходя, витают і 
сразу чєстуют. [Як відбувався обряд покривання мо-
лодої?] [С. В.] Вже він сідає на табурєтку, кладут [йому 
на коліна] подушку, [на яку сідає молода]. Й нанашка 
начинає розбирати. [С. Д.] Музика грає така жалісна, 
й вона [молода] плачє. Й нанашка розбирала [зніма-
ла вінок] і три рази кланяла до зимни. [С. В.]  І вби-
рала дівчину другу. [Яку?] Нивєста сама вібирала. 
[С. Д.] Білшу чясть самі йшли дівчята, шоб вийти ско-
ріше заміж. Її бире [в танець] оден, потом другий, по-
том може бути третий. Вони міняюца. Значит ї роблят 
почьот, шо вона буде нивєста. [П. О.] Молоду покри-
вают в платочєк, одівают халат, фартух. Всьо нанашка 
купляє. [С. Д.] Вже ходзяйка. [Так і казали – «плато-
чок»?] Ва ́ліва тонесинька-тонесинька. Їх дуже рітко 
тако бувало. [С. В.] Типер є. [С. Д.] А то доставали, бо 
май вінчяли, ти й нанашка находе. В нас три вечьора 
було вісіля. На другий вечір вже приходя с свою го-
рівкою, хто курку принисе. [Живу?] Да, шоб порпала 
полову. Муки там трошки [принесуть]. С чого начина-
лоси у молодих хадзіїв [життя]? Ни мали ничього сво-
го такого. Це типер, шо в каждого є тата, а тоди в татів 
ни було.Та вже хто поскидав шо, подарили, те й с того 
й начинают. А третий вечір [весілля] – віпити, поїсти, 
погуляти, поспівати. Особинно в нас чєсто пирибира-
лиси там у цигана чи коз. [П. О.] В нівєсту й жиніха 
знов. Так сміялиса. [С. Д.] Купали батька, мили ноги в 
панчьохах. Так буває, шо в тазік принисут води, і так 
їго в панчьохах [купають]. Тачькою возят. Шуткували. 
[С. В.] Так, шоб посміятиси. [Що батьки дівчини дава-
ли їй у придане?] Дві подушки й водіял [ковдру]. Мама 
віводила там качьки, то с [пір’я] качьок зробила мині 
штири подушки. А в них і того ни було. Курячі були 
подушки. Ти й отакє придане було! [Що дали своїм ді-
тям у придане?]. Е-е-е, слава Богу, вже вони й ни нуж-
даюца в нім. Ну, шо давала: подушку, водіяло, плєди 
якіс там. Пошила і на пухові перини, та й ни брали 
[діти], а тоди [передумали] – давайте. Так подушки ни 
хотіли! Подушки тако були всі – дванаццить чи шис-
наццить. І приходя, бирут по подушці. [С. Д.] Водіялів 
тоже шість пошила була – і на вовні, й на пір’яві. Ти 
й ни хтіла Наташа (це нивістка), а типер: «Гай, Коля, 
скажи мамі, най дасть».

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Чи була в селі знахарка чи ворож-
ка?] Римунка була покойна. Знала вона чи ни знала, 
я ни можу сказати. У нас у корови були бордавки на 
цицках. Ну та й вона приходила, шос примовляла, ка-
зала шос. Ну, це вже одне. У Колі мого обікрали квар-
тіру були у Бєльцах на штири тищі доларів. Це вже ба-
гато год назат. Я пішов до неї [до ворожки]. Вона каже, 
шо буде, верниси, всьо верниси. Коли Коля взнав – са-
мого главного злодія в Бєльцах син [був винен]. Те й 
нічого ни вирнули. Так шо то ни вирнулоси. Потом 
Вера получила Маніну (систри) пєнцію, поклала туто 
в книшку. І потом взяла й пириклала. І нима, й нима, 
й  нима  – хтос узяв. Йду я до римунки: «Ану, тьотю 
Олю, киньте карти!». Вона кидає й каже: «Ви за шкоду, 
шукаїте шкоду. Шкода ваша є дома». Ти й кажу, вже 

ни казав, шо такє. Приходю дудому, те й кажу: «Вера, 
ану шукай. Каже римунка, шо дома». Вера шукає й на-
йшла. Шос знала трохи [та ворожка]. [Чи  знаєте Ви 
про заборони на працю під час певних свят?] Фе ́дова 
субота (чи як там кажут) – та ни можна було шити. 
[Чому?] Будите робитиса тутово перетяшка [пана-
рицій]: нариває коло нохтя й опухає, й  дуже болит. 
Ну, було, було, запріщяли. [П. О.]  [Чи були якісь за-
борони, пов’язані з вагітністю?] Ни можна [вагітній 
жінці] зливати на руки, і вона, шоб ни зливала, шоб 
з неї нічого ни ллялоса. Стриччи [стригтися] нільзя ́. 
Пириходити всі ці каналізації, шо зараз, люки тоже 
нільзя. [С.  Д.]  Упорожні шоб с  відром ни йти. Шоб 
жінка ни пириходила – їде машина чи їде підвода, чи 
чулувік іде, шоб жінка ни пириходила, бо нивдачя 
буде. [Чи були певні заборони, пов’язані з весіллям?] 
На вісіля, кажут, шо як війде [назустріч парі] жінка, то 
ни будут жити добре.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Як  проводили до-
звілля дитячі та молодіжні громади села?] [С. В.] Хо-
дили на долину, те й гралиси в «ці ́кі» та «цу ́рки». 
[С.  Д.]  «Цу ́рка», мені кажицси, шо типер є. Штири 
таких затесаних в оден край, у другий [галузки]. На-
писано на чотирьох гранах: оден, на другім боці за-
писано штири, два, вісім. І кладут ямку, і кладе той, 
б’є. І тілко там. Ага, як пиривирнуласа та цурка, зна-
чит він тут пише оден. Значит, він оден рас має бити. 
А  «ці ́ка»  – шість, два, штири хлопці, чи й дівчята 
[грали], а два лов’я. Цей кидає, а вони б’ют то – до-
шичьки такі. Як уловиш, умочив первий рас в ямку, 
як ни вловиш, пирикидай далше. Та гралиса, бо ни 
було тилівізору, ничого. [Молоді хлопці та дівчата 
на вечорниці] ішли білшу часть до хати. От пряли, 
і  приходя хлопци, сідают, ну, бувало, шо сусіда до 
сусіди приходе с  кужівкою прясти. Те й хлопци ба-
лакают, співают – вечьорниці. А субота й ниділя уве-
чері – коло Колі Пушкаря і туто, коло Вєри Ґьорґівої, 
ну, тут мало було, приходя дівчята, приходя хлопці 
і тако знакомляца, як на біржу. В «риміньчика» гра-
лиси – от, стают тако в круг і кладут руки ззаді, а ви 
оден ходите і дасте той риміньчик, шоб ніхто ни знав. 
І ви коло мене с правої руки б’їте мине. Те й є такі, 
шо лигенько били, а є, як утеше її, як любе дівчину. 
Та там білшу чясть і знакомилиса тако. На Рожиство, 
третий день на Паску музика. Хлопци наймали музи-
ку духову і клали стол, і грали. І тоди [ватажки моло-
діжної громади] «калфи ́» називалис. Три-штири кал-
фи. І каждий свою дівчину просит в данец і гуляют. 
А якшо шос провинилас, ни хтіла вечиром пустити, 
чи шо, а вже її ни бирут. Та вона плаче, шо всі гуляют, 
а її ніхто ни бере. А якщо щє що зробила, от, я гуляю з 
нею, а вона їму шос там зробила, приходе і витручює 
з данцу. Та плачют – сором. І вже напосля замащюва-
ли пічь. У кого такі калфи, складалиси, ідут «гу ́саря» 
з музикою. І каждий бире свою дівчину туда. І йдут, 
ну, як «гусаря» такого гуляют – як [танець] «молдо-
ваняска». Всіх хлопцив лов’я і йдут до хазяїна того. 
І  так заграют зо два данци і потом до хати, за стів, 
чястувалиса. Хлопци самі субі ставали, хто має, мей, 
шоб калфа був, бо траба платити музикантам. А  є 
такі, шо заходе гуляти, те й калфи з него тоже бирут. 
Він бире свою дівчину тоже гуляти  – плати. [Кал-
фою бути було почесно?] Ну, да, то почьот. [Які танці 
танцювали?] Багато данцив було. Старінні – вальси, 
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«Болгаряска». [С. В.] «Гусаря» йшли. Типер ни пєснів, 
ни данцив, ничьо нима. А вечиром, я кажу, на кла ́ці 
співали хлопци с  дівчятами. І  там субота вечиром 
заранє, отак, як цей рас, хлопци збираюца на дворі, 
співают пєсні разні народні. [Чи  сварилися із сусі-
дами?] [С. Д.] Сварилиса за межі. Білше за межі, шо 
пириорав межу. [Як межувалися?] Ну, так, як потяг-
нули шнур, і віцси биреш, а він вітти, а там лишалоси 
полин, буряни. А є такий, шо пішов плугом, залізь і 
пиривирнув ту межу. [Нічим не городили?]. Е-е, мали 
по шість гиктарів поля, та куда пиригороджювати. Та 
оце за межу, за городи [сварилися]. Закладают город. 
Отут, де Боря Димчюк, там жив Сірожа Малай, тоже 
ни помните, оцей Женька, шо на стоянкі, і Фєдя. Це 
вони і тітина мама [за межу сперечалися]. Та  й, ну, 
трошки була нирівна та межа. Вікопували якіс стов-
пи, та й натігают шнур, копают яму. Ни давала баба. 
Приходе, сідає в яму й ни дає: «Покладь там, де був 
той стовп, хоть тако, ну, там, де був». [Чи допомагали 
один одному сусіди під час збирання урожаю, переве-
зення збіжжя?] Щє-щє до калхозів каждий своє мав 
поле, і косили вручьную, в’язали снопи, возили додо-
му, клали стоги ́. І я, ви, третий, в кого була молотілка 
і мотор, підгонили, стают всі «в кумпанію» – всі со-
сіди, там щє хто. У мене змашинували, пішли до того. 
Пиритягнули машину ту, молотілку, до того, до того. 
І  той чоловік [власник замість плати] брав там зир-
но. «Читвири ́к» тоди називавси – диривлянний був, 
мав шишнаццить кіл. Тік ни всьо времня на їдному 
місці. В цьом годові тут зробилоси. А то вже калхо-
зи були, шо тік там був [стаціонарно діючий]. А дома 
так – простругали трохи [рівну ділянку двору], поза-
мітали – і вот ти й тік.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Що Ви пам’ятаєте про 
часи перебування тут румунів?] [С.  Д.]  До калхо-
зів при роминах крєпко тяшко жили. Ни було за шо 
купити. А  ди’, Бєльци кілко, шісдисят чи кіко кіло-
мєтров. Пішки [люди туди ідуть], бирут там бляша-
ночьку, дві-три кілі, йде за ґасом і вітте назат пішки. 
Тя́шко жи́ли. [С.  В.]  Ни було свєта, ти й с  лампою 
[сиділи]  – каганец. При каганцови шили, вішивали. 
Ше хрестиком вішивали. [С.  Д.]  Да, клали в стакан 
волію, і зверьхи бляшка, і цей такий [гніт] з вати. І сі-
дают, і  прадут. [С.  В.]  [Якщо хотів добути вогонь] в 
поле, то кресав. [С. Д.] Да, кремінь такий, шо є в піс-
кови, і  уголники с  того пи ́лника робили. Угол і гуп-
ка с  вати, с  соняшнику. І  тако кришите і запалюїца 
іскра, і воно замовлілос [зайнялося], і всьо вже, май 
куря вже хлопці. [Що Ви пам’ятаєте про повоєнний 
голод?] [С. Д.] Як у голод – ни було ничого. Я, кілко 
мині було гот, віліз на під [горище], і там колис були 
фасулі. І полопало тако, і фасулі туда попадали. Я взяв 
би́чик [паличку], чи шо, й вішпо́ртував фасулі, і вари-
ли. Бо ни було, ничьо ни було. Лободу їли, опілки. Но 
ми, правда, ни їли. В нас були сосіди май зажиточь-
ні та брали нас на роботу. Ни мине – я пас корови за 
харчі. А дві сестрі старші й мама – та вони ходили на 
роботу. Та й вони [багатші сусіди] давали їсти їм те й 
щє й давали мині дудому трошки. Те й ми ни запухали 
в голод, ни. А  другі є  – повмирали, позапухали. [Це 
було 1946 року?] Да. А [тисяча дев’ятсот] сорок сьомо-
го вже начало родити. [С. В.] А в [тисяча дев’ятсот] со-
рок сідьмом вродиласа пшиница, і їли зерно тото, і за-
клєїлиси жилу́тки... [С. Д.] Тако, хто йшов дорогою іс 

поля, колос шустає, шо вже такє кисле... Те й повмира-
ли, бо голодні були. Ой, страшно, страшно тяшко було 
жити. [С.  В.]  Страшно вспоминати. [Розкажіть про 
створення колгоспів після війни.] [С. Д.] Як колхози 
організувалиси, та й платили нам по двацить бань, 
той, копєєк, ну, та щє трудодень йшов. І  щє в конце 
года по двацить бань на виход, хто мав виход. Ну, те й 
кілко тих грошей зібралоса там. І давали по піїсат кіл 
на душу насілєнія пшиници. Шо можна тримати було? 
Ни курки, ничого. Землю забрали. Но в кого щє горо-
ди хароші були, то щє [якось виживали]. В нас город 
був десіть сотих, то там щє трошки посадили карто-
фель. Дуже тяшко, дуже тяшко жили люди.

СОРО ́ЦЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Soroca)

с. Голо́шниця (Holoşniţa)
Записав О. Головко 9 серпня 2013 р.  

у с. Оксанівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Цимбалюк Любові Миколаївни, 1947 р. н., 

родом із с. Голошниця Сороцького р-ну, 
Республіка Молдова

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Я [родом] ондо з Голо-
шниці, тамо напротів [через р.  Дністер], ни це село, 
а  то друге село. [Там люди багато овець тримали?] 
А  шо ш. В  мене [у  селі пастуха] нанімали. Мама на-
йняла того Сашу. О, то ми нанімали, бо мама нас вже 
жаліла, шо це вже не підете пасти. Але зато, як вівці 
пустили «в колію», зато мені корову дали, шоб я пас-
ла. А за ту корову я ше й получила, бо з’їла хустину. 
[Пастух сам відгонив овець на поле і пас їх до осені?] 
Він гонив сам собі. Іде попід хату, і ми пускали ті ві-
вці, і він сам цілий день їх пасе, а ввечері – так само, 
вони вже знали дорогу додому. Ну, і ми їх, наче, вже 
загонили додому. [Чи ночували вівці в полі?] Нє-нє. 
Архітектура. [Як вибирали місце під хату, то жито 
сипали на кутах?] Ну, правильно, я так кухню строїла. 
Перед тим, як строїти, то тоже у кожному вуглі ста-
вили цего [жито]. Якшо воно ціленьке, шо його ніхто 
не зачепив оце на кожному вуглі – значит, тут можна 
строїти. А якшо воно було нарушене, того всьо – зна-
чит, тут не можна строїти. [Треба кудись зміститися?] 
Да, треба кудись подвігатися. Так вибирали місце. 
[Коли стелю робили, то клаку скликали?] А як же ш, 
це обов’язково. Боже, робили! [Господар тоді вгощав 
робітників?] А  як же ш. А  тоді, як стелю вкривали, 
приходили багато жінок і чоловіків, бо без чоловіків 
шо будуть баби робити самі. [Замішували глину нога-
ми чи кіньми?] Кіньми, як хто. Місят-місят, ті коні аш 
мокрі, бідні. [Покрівля хат яка була?] Ну, я пам’ятаю, 
ше в себе дома  – там солом’яна покрівля. [Коли дах 
жерстю перекривали?] Мій [чоловік] Іван робив десь в 
[тисяча дев’ятсот] шіїсят сьомому – [тисяча дев’ятсот] 
шіїсят восьмому роках, десь тако. Я помню, у нас була 
шо́па [господарська споруда], накрита соломою. А ми 
тоді [її жерстю] перекривали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як раніше колядували в Мол-
дові?] Колядували до шість часов ранку! Помню, люди 
йдут на базар вже, а  я ше дохожу від Зойки. Таке в 
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мене пальто було то нове, з  білим воротніком. Та й 
ни йду вже тако дорогою, а йду вулицьою, бо стидно 
мені, люди йдут. Колядували, от колядували! От було 
гарно. [Може, звізду робили, як колядували?] Нє, 
у нас нє. [Які колядки співали?] Ну, колядки, колядки 
співали. А ми шо знаїм, ми знаїм одну колядку лиш. 
[Можете хоча б проказати, якщо не співати?] 

Радуйся, Син Божий народився. 
Бо йдут до тебе три празнічки в гості. 
Перший празнік – Різдво Христове, 
Другий празнік – Васілія, 
А третій – Водохреща. 
Так шо пекти колачі з ярої пшениці, 
Накривайте столи килимами, 
Бо йдут до тебе три празнічки в гості. 

Це така. 
Якшо маїш сина – то копай сира, 
А як маїш дочку – клади горілочку. 

Це наприкінці. Та й вже йдем до хати, та й вже хазяїн 
кладе горілку, як має дочку. Та й вже сидимо в хаті, 
сміємся, шуткуєм, та й вже берем хазяїна з собою, та й 
далі йдем – до другої хати. [Запрошували колядників 
до хати?] А шо ш. Стіл застеляний, ше з вечора при-
готовляний, бо мают бути колядники. А  колядники 
можут прийти геть перед ранком. Помню, як Зойка 
йде до мене: «Відчини, я знаю, шо ти дома! Відчини!». 
А я кажу до свого Івана: «Слухай, не будем пускати, 
не будем. Ну, шо ш це, це ж чотири часа ранку?!». Та й 
я пустила, най буде вже. А стіл був уже ж застеляний, 
бо ше ж були [гості] попереді, а вони були після того, 
весь цей куток. [Що виносили дітям-колядникам?] Ді-
тям давали гостинці. То діти зранку колядуют, а ста-
рі – вечером, вночі. О, та й діти як приходят, колядуют 
діти  – дают гостинця. Гроші давали дітям, конфєти, 
пряніки, горіхи, яблука, хто шо мав. Отакі гостинці в 
торбинці. Є такі, шо й по два і три рази приходили, бо 
дают гроші, а вони колядуют та й приходят знов, знов 
колядуют. Ми пішли [колядувати], а я ше ж не повню, 
скіки років мені було. Но коротко-ясно, шо до чет-
вертого класу ми вчилися в цій школі, значіт, ну, в по-
чатковій [школі ще навчалась]. Боже, як я прийшла на 
другий день у клас (помню, як зараз), учителька Ірі-
на Іванівна, як вона взяла лінійку... Люди добрі! Цяго 
моя ручка така маленька... Ну, так мене набила, ну, так 
мене набила, а я вже не годна ту ручку [тримати, щоб] 
писати. Вона мене набила, бо чого я ходила коляду-
вати. Али я прийшла додому, татові нажалілася: «Шо 
ш це так, – кажу, – шо мене Іріна Іванівна набила, шо 
ходила колядувати?». Да, це колись таке було. [На Ан-
дрія дівчата ворожили?] А  да. На Андрія даже я по-
гадала була. Як закрила діда Павла в хаті, задротувала, 
а на другий день дідові треба було нести молоко, а я 
пішла, а  тоді забулася, шо треба діда розшнурувати. 
Та й він приходит: «Я шоб знав, хто це зробив?!». А я 
затим пішла на роботу, та й він вікном вилазив, ой, 
сварився зо мною. А я кажу: «Діду, та я забула, пошут-
кувала з Вами». [Як  ще ворожили?] Колись, кажуть, 
на Святий вечір звідки пес загавкає. Поклали хліб на 
порозі на стільці і дивилися, в яку сторону пес загав-
кає, то в ту сторону заміж вийдиш. [Це тут, в Окса-
нівці було?] Нє, це в Молдові я робила. А  мама моя 
каже: «Отако, отако, підеш за воду, підеш за воду», бо 
тут, звідси [з лівого берега Дністра] пес загавкав. І так 
воно пішло.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Я  ше скіки за той Дніс-
тер получала, бо скіки заходила до бабки в Гажбівку 
[с.  Гальжбіївка Ямпільського  р-ну Вінницької  обл.]. 
Хочу до бабки та й [до сестри]: «Ліда, гайд, йдемо, 
гайд, йдемо!». Али їдного разу чуть ми ни пішли [не 
потонули у Дністрі, переходячи вбрід]. Бо там є за-
воріт такий великий, та й ми обі за руки як узялися 
та й чуть ни пішли. Ми потом за то получили, бать-
ки ж ни знають, шо ми пішли. [Ви знали, де є брід?] 
А  там у кінці, де острів, туди далі, то там лиш тако, 
тако лиш вода – у пояс. А там, туди далі, як іти вже до 
украінського цего берега, то там є трошечки тако, шо 
глібоченько. А там мєлко, там можна зараз перейти і 
так, тако, по коліна ж вода. Али ж боїмося... Я би пере-
йшла, шоб ноги молоді були.

с. Окла́нда (Oclanda)
Записав О. Головко 8 серпня 2013 р.  

у с. Михайлівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Ткач Марії Сергіївни, 1938 р. н.,  

родом із с. Окланда Сороцького р-ну, 
Республіка Молдова

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Як  Ваше прізвище, 
ім’я по батькові?] Ткач Марія Сєргєєвна. [Якого Ви 
року народження?] [Тисяча дев’ятсот] триціть вось-
мого. [Де Ви народилися?] В Молдавії. Там родилася, 
там росла. [В якому селі?] Окланда. Сороцький район, 
село Окланда. [Це теж над Дністром?] Да-да. [В Оклан-
ді багато людей тримали овець?] Да, овець було бага-
то. [Вівці пас кожен господар окремо чи отари якісь 
були?] Отари, нанімали на цілий рік, і  один пастух 
був. [Що йому платили за це?] Я шо, повню... Ну, али 
на полі, на полі там така огорожа [сти́на] була, вони 
додому не ходили кожний день. Зараз [у с. Михайлів-
ка], напрімєр, в мене є коза, то вона кожний день при-
ходит, а рано вигоню, та й приходит моя очєрєдь, та й 
я пасу, то даю то тому пастухові, а той ни хочить, то 
другого нанімаїм. А то [у с. Окланда] – один пастух на 
цілий сізон. Канєшно, платили шось, дурно не ходив 
він пасти. [У нього там якась хатинка була?] Там така 
врем’янка була, там доїли вони, там бринзю робили, 
і там вівці [в огорожі були]. Як осінь прийде, то при-
ходять хазії та й забирають бринзю, там знали коліче-
ство, скільки. [Доїли ці ж самі пастухи?] Да, самі ці 
пастухи там доїли. То в Молдавії так. Тут [у с. Михай-
лівка], я  прийшла сюда, і  не було овець так, як там 
було багато. Такі отари великі тут я ни бачила. В Мол-
давії вообще і зара вівцями занімаюця. [Чи  були в 
Окланді майстри, що вміли з дерева робити вози, 
сани, бочки?] Да, були, канєшно. Мої мами брат був 
дуже спіціаліст, такі вироблював красіві він ці буфєти. 
От, на тім буфєті [вирізьблено] так, як лежит лев, хвіст 
довгий, закручений, і на цім хвостові, як у льва там, 
той боблик ззаді. [Це з дерева він вирізав?] З дерева, 
з дерева. Дуже він був мастєр, лиш пішов на войну і не 
вернувся. [Сани, вози майстри робили?] І  сани, 
і  вози  – це всьо-всьо-всьо робили. [З  дитинства 
пам’ятаєте вози на дерев’яних колесах?] На дерев’яних. 
Там такі якісь ободдя були. Буває, повню, шо розсипа-
лося по дорозі то колесо. А зараз обідки від машинів, 
бачу ці колеса, а колись були ці, дерев’яні. [Сани теж 
робили?] І сани робили. Полностю дерев’яні. [Корси 
були залізні?] Е-е, тоді ни було. Це зара я вже бачу, шо 
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є жилізні, а колись – то дерев’яні були. [Може, ще ко-
валі якісь були?] Були. І  даже й цигани приїжали в 
село, та й ставали там шатрами. Та й чую, день і ніч 
там вони шось кували. Та й йшли до них, так ішли 
люди, шо жах, заказуют, шо там треба. [Чи  робили 
сапи, коси, серпи?] Всьо робили. Харчування. [Як на-
зивався повсякденний хліб?] «Мала́й». Це кукурузяна 
мука. Як є трошки білої муки, та й присипают лиш, 
шоб воно ни розпадалося. І вообще, пекли це не тіль-
ки в нас, а всі люди, не було білого хліба, як зара. А той 
малай, і зверхи мама примастила його, шоб ни розпа-
дався, білою мукою – оце такий хліб. А то – мамали́чку 
[варили]. І зараз не раз вару мамаличку. В мене син як 
жив, та й: «Мама, давно ми мамаличку ни їли. Давай, 
зварим мамаличку». Фасолі наколотила, фасоль з час-
ничком, там цибульки нажарила, і з тою мамаличкою 
так укусно! Чи риба з часником – тоже до мамалички 
йде, укусно получаїця. [Як Ви мамалигу варите?] Кі-
пит вода, там підсолено, всьо як може бути, даже чуть 
соди, та й сиплю ту муку, та й вона кіпит, довгенько 
шоб покипіло. Потому ложкою мішаю, вона робиця 
така тверденька-тверденька, вимішую. [Треба] хара-
шо вимішати її. Та й вже як вона готова, ше покипит, 
скрутила [газ], шоб вона як посушилася. Та й тоді, там 
дощечка спіціальна в мене є – викинула. А вона така, 
як горбочком [виходить]. Як є курка  – кусок курки, 
туди картошечки, таку подлівочку. Та й тоже дуже 
вкусно з тою мамалиґою, двома руками мачати. [Із 
бринзою її теж їли?] І бринзя, шкварочки. Із бринзьою 
тоже ця мамаличка дуже харашо йшла. [Які  напої 
пили?] Кампоти варили колись. Це зараз тут п’ют раз-
не, шо хто хоче, а колись не дуже було, шо пити, кам-
поти варили. [Зі спиртних напоїв що вживали?] Вино, 
горілку робили. [Виноробством займалися люди?] 
Мало там [у с. Окланда], а тут вже [у с. Михайлівка] – 
кожна хата. Тут кожна хата має вино і горілку. А ко-
лись там дуже бідно було, дуже в рєдкості хто робили 
горілку, аш дуже мало на село. А зара роблят, лиш я не 
роблю, бо я вєруюча. [Тут люди для себе потроху ро-
блять?] І потрошки продают, якшо мают більше. Одяг. 
[Пам’ятаєте одяг той гребінний, домотканий?] Повню, 
повню. Проснулася, свєта ше ни було, лямпа горит, 
мама куделю праде. І всьо по сортах – то таке, тонень-
ка ниточка. Якісь отходи були – то вже на ря ́дку якусь, 
на пілки ́, на мішки. І мама ткала сама. То якісь «кукли» 
були – то саме таке нєжне, то таке прядіво було. Даже 
штани шили, рубашки, сорочки шили з того, я ж кажу. 
А ці розходи, которе таке грубе – то мішки, то якісь 
мама ві́янки робила. Бо колись пшеницю мили, як до 
млина мали, та й розтеле коло кирниці то, та й намиє 
тої пшениці, та й воно висихає там. Заботилися, а за-
раз дуже добре, не треба прясти, не треба ткати, всьо 
в магазіні, всьо купила та й всьо. [Сорочки домоткані 
вишивали?] Да, да, вишивали. [На манжетах чи на ко-
мірці?] Було, отака манішечка була, і вортнічок такий 
стойкій, стоячий воротнічок. Манішечка, і туто коло 
рукавів [вишивалося]. [Які  кольори вишивки були?] 
Особенно – чорна нитка і червона. [Вишивали квіточ-
ки чи ромбики?] Ну, там ромбіки, якісь такі узори 
були, шо ромбіками. [Квіточки теж вишивали?] Роби-
ли, робили, кажиця мені, на жіночих [кофтах]. Бо 
були жіночі такі кофточки вишиті, то там квіточки 
були. [Який ще одяг, крім сорочки, був у жінки?] Ну 
як... Спідниця. Ше й така сорочка, шоб чуть-чуть ви-
дно було [спід вишитий], таке, як на палець, шоб бі-

ленька. Тоді така мода була. [«Підтичкою» називали?] 
Да, да. [Фартушок якийсь одягали?] Фартухи тоді чось 
усі носили, зара не носят фартухи. Як тако на кухні, 
шо готовлят, торжество  – то в фартухах, а  так [по-
всякденно їх не носять]. [Постоли взували?] Повню я 
і постоли, ходили в постолах. Носків ни було  – то 
онучки. Даже в чобати тато, повню, в ті тяжкі роки, то 
онучка така, портянка, чи як казати на нюю, та й за-
мотає ногу, та й туди. В черевик якийсь чи сапожок, чи 
в постіл даже [онучі пов’язували]. [«Дерев’яшки» но-
сили у Вас?] Були, я  й сама ходила в школу у 
дерев’яшках. [Це підошва у них дерев’яна?] Да, да. 
[Чобітки лише на свято взували, хто мав?] Не мала я, 
дитино, чобітків. У тих дерев’яшках і в школу, і кру-
гом, в будний день і в свято узували. [Як чоловіки одя-
гались?] Так само і чоловіки  – хто шо мав. Це зараз 
дуже, ой, і тої одежі, і того взуття море – вибирай, то 
хочу, а то ни хочу... А колись ни було чим вибирати, 
а шо було, то доносювали. Женя, брат, ішов в школу у 
тих дерев’яшках і в цій куфайці, та й приходит, пере-
вдягаюся я – бо я з обіду в цій одежі. А то далі бувало 
так, шо іду, білий мороз, приморозок вже, а  я боса. 
Прийшла в школу, ноги підогнула під себе, шоб загрі-
ти. Отак училася. І  кончила чотири класи я в селі, 
а п’ятий – треба в Ярову ́, вже в друге село [йти в шко-
лу]. У чім ходити, як нема в чім?! Та й брат ходив, брат 
ходив, бо він старший був. Та й потому ше поступив 
на цей, бугалтерські курси ше, це ше вивчився, то він 
грамотний був, робив у канторі чи в сільраді, в  об-
щим. А я – чотири класи кончила і оце вже всьо. Отака 
моя школа, таке моє дєцтво пройшло. [Взимку який 
верхній одяг був?] Була, канєшно якась [одежа]. То ку-
файка само собою, а то якесь – борну ́с. «Борнус» каза-
ли на нього. [Може, чугаї́на була?] Чула і про ту чугаї-
ну. Були і чугаїни в людей. А  то, казали, «борнус»  – 
таке собі, чорненьке, тепленьке. [Чи пов’язували жін-
ки на голову хустини?] Да. [Які убори носили чолові-
ки?] Шапка, шапка, ше й з ягняти. Колись вівці трима-
ли, та й як родиця то ягнятко, кучеравеньке таке, та й 
з тих шкурок, виправляли їх та й робили шапки. Шап-
ка така обикновенна. І тут, на Україні, і там, в Молда-
вії – кругом, повню, такі шапки ходили. [Казали, що 
то каракульові шапки?] Каракульові, да. Архітекту-
ра. [Як хату будували, то мурувати стіни майстрів на-
ймали?] Канєшно, канєшно. Були мастєра, та й зака-
зували. Напрімер, в  мене хата  – вона не мурована, 
а такіго боти, довгенькі такі. Ліплина, це ліплина хата. 
І дуже тепленька. Бо є ці нові, шо з каменя муруют, то 
там не напалишся і не нагріїся. [У Вас якщо будували 
хату, то скликали клаку?] Ну, це вже потолки, на по-
толки, шо клаку збирали та й робили. Ше й конякою 
місили такий великий заміс з половою. Та й це, оце ж 
ця криша, ця стеля із ботів тих. Такі диля вкладают, 
а  потому тими ботами вкидают, ліплят, мастят. 
Та й так.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Чи казали у Вас, що вагітній жінці не можна 
відмовляти?] Це така якась є [примовка]: шо вона 
хоче – їй не треба відказувати. [Чи казали, що в разі 
відмови миша десь дірку прогризе?] Да, було, було. 
[Були такі бабки, які вміли приймати дітей?] Канєш-
но. Колись де лікарі в селі були?! Бабка була. [Бабка-
повитуха?] Повитуха, бабка-повитуха. [Цю бабку 
кликали уже під час пологів?] Ну, вже да, коли насту-
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пали [пологи]. Чуствувала жінка, шо родити, та й тоді 
приводили вже ту бабку. [Ця бабка сама пуп переріза-
ла?] Да-да. Я повню, ше мама моя родила самого по-
слєдного хлопчика, нас тато на оберемок  – виніс у 
другу комнату. То ми нічого не чули і не бачили. А так, 
більше нігде ни приходилося [бачити]. Це повню, шо 
тато нас на оберемок  – нас в другу комнату. [Ваша 
мама бабку теж кликала?] Да, да. [Коли дитину вперше 
купають, то трави в купіль кидають?] Нє, тоді ни було 
цего. [Можливо, кукурудзу кидали, щоб дитина 
стройна була?] Нє, такого я ни чула. [Коли могли при-
ходити родичі, щоб навідати породіллю?] Бач, ни по-
вню, чи через сім днів, чи через три неділі, кажуть. [Це 
вже могли прийти?] Да-да. [Що із собою несли до по-
роділлі?] А, либонь, ці пеленочки, розпашонки, хто 
тако шо. [Сорок днів породіллі не можна виходити?] 
Да, було таке. Треба, шоб піп молітву прочитав. «Ви-
від» – так називався. [А до сорока днів не виходила?] 
Вона нікуди не мала права вийти. [Вона вважалася не-
чистою?] Да, да. [Коли хрестини відбувалися?] Ну, по-
тому, як уже вибирав собі врем’я. [Це вже після соро-
ка днів?] Да-да, це як собі хто вибирав врем’я, шоб 
хрестити. [Багато кумів брали у вас?] Пару. [Одну 
пару?] Да. [Як їх називали: «куми» чи «нанашки»?] На-
нашки, хрьосні, нанашки – це самі, як батьки це. [Бу-
вало, що й багато пар кумів брали?] Ну, це вже як ро-
блят хрестини, то багато берут. Али ж всьо ровно, самі 
главні  – пара, пара цих кумів, це вони самі старші, 
самі главні вони. А то вже так – при ́куми. [Отже, голо-
вні куми називалися у Вас «нанашками»?] Да. [Куми 
крижму брали?] Да. Хто матерія, хто постєльне біль-
йо, хто шо. [Крижмо має бути білим?] У-у, у-у. Могли і 
цвітне [крижмо брати]. [Піп несе хлопчика у вівтар, 
а дівчинку – ні?] Да. А дівчинку не несут, тут. А хлоп-
чика заносят туди, кругом десь обнесли та й виносят 
назад. [Бабку-повитуху запрошують на хрестини?] 
Аякже, це ж вона як врач, як сім’я вже. [Дуже поважна 
гостя?] Да-да-да. [Якусь спеціальну кажу на хрестини 
варили?] У-у, не повню я. [Які  страви подавали на 
хрестинах?] Це зараз таких стравів багато роблят, шо 
даже більше дванаціть, а колись – холодець, голубці, 
печінка і сливки, оце таке було. [Це такий був стан-
дартний набір?] Да, да. [Що дарували на хрестинах ди-
тині?] Дитині? Ну, хто шо мав. А ці батьки [підносили] 
колачі (це кумам). Кумам – колачі, правда, рушничок 
на колачах. А вже ці прихожани, то бувають, шо скла-
даюця, ті купляют якусь вєщ одну таку дорогу, як 
кому виходе. [Прикумам вручають колачі, а  вони на 
калачі ставлять подарунки?] Да, да. [Тоді подарунки 
забирають, а калачі їм залишаються?] Да, да. Весільна 
обрядовість. [Як у Вас в Окланді відбувалося сватан-
ня?] Договорилися, коли свати прийдут, та й мама го-
товиця, стараїця, шоб гарний стіл був. То це ж свати, 
це ж знакомство, перша встрєча! [Скільки сватів брав 
молодий?] Самі рідні, самих рідних брав, чужих не 
брав нікого на сватання. Ішли брати, сестри, тьотка 
може яка рідна така. [Молодий з ними теж ішов?] Ра-
зом, разом приходили. [Чи було таке, щоб він десь у 
сінях стояв, чекав, поки його запросять?] Е-е. Це вже 
як свадьба, то крадут нівєсту, а потому викуп женіх 
повинен дати за ту нівєсту, шоб повернули йому. Це 
тако, як гра якась. [На сватанні дві родини домовля-
ються, коли весілля?] Да, да. Вони обізатєльно на сва-
тання домовляюця, али просто це як встрєча, знаком-
ство. Там вони вже договорилися, а може, і після до-

говоряюся. А сватання – це така встрєча у них, зна-
комство, це перший раз, вони якби це вступают у ро-
дину. [Якщо дівчина відмовляла жениху, то гарбуза 
давала?] Воно ше є в поговоркі таке: «Получив гар-
буз», – каже, шо не согласна вона. Али це, бачте, ше до 
сватання вони собі договоряюця, чи виходити, вона 
відказала, та й всьо, пішов з гарбузом. [Дівчина від-
давалася добровільно?] Ну, канєшно. [Чи  було таке, 
що батьки змушували виходити заміж не по любові?] 
Буває. В жизні і таке буває тоже, шо батьки мішаюця, 
а потому не получаїця в житті, та й розводяця. [Коли 
приходили свати, то щось із собою брали?] Ну, да, ви-
пивку брали. [Може, хліб?] Да, хліб, з хлібом, сіллю і 
випивкою, шо брали. [До  весілля пекли коровай у 
Вас?] Ну, да. [Може, рецепт знаєте?] Здобний він був, 
канєшно, дуже гарно виробляли. Він такий – якийсь 
викручений там ґульками і великий. Спіціальна фор-
ма така на каравай. [Кого запрошували пекти коро-
вай?] Повариха пекла, повариха. [Вінок для молодої 
робили?] Готовий купляют, готова фата і вінок гото-
вий по магазінах берут. [Це зараз, а колись?] Колись 
тоже, повню. А як ни було, то надь [навіть] позичали, 
приходилося позичати. [Вінки були воскові?] Да, вос-
кові. [Фата теж була біля вінка?] Така довга ззаді. Йде 
нівєста, то тут вінок, а ззаду та фата. І повню, дєвочка 
її ззаді тримає, шоб ни волочилося по землі. [Плаття 
було куплене, біле?] Обізатєльно біле. [Ситцеве?] Ка-
нєшно, старалися, шоб ни ситцове було, шоб якесь 
шовкове, такі матєріали, дорогі. [Молодому теж квіт-
ку чіпляли?] Обізатєльно квітка. [Теж купована?] Да-
да. [Теж воскова?] Да. Квітка, і лєнта коло квітки тоже, 
біла лєнта. [У чому молодий був одягнений?] Чорний 
костюм, біла рубашечка  – такий нарядний був. [Со-
рочка просто біла чи вишита?] Нє. Це зара, я бачу, шо 
вже в нєкоторих є, шо вже вишита [сорочка], а рань-
ше ни було, просто біла. [Косу розплітали молодій на 
весіллі?] Да. [Як це відбувалося?] Це є якісь спіціальні 
пісні там, як роблят це. Коло нівєсти є ці дружки і 
дружби. [Дружки розплітають її?] Да. [Весілля прово-
дили в молодого і молодої окремо чи разом?] Це як 
вже договоряюця батьки. [Є], шо вмєстє. Є, шо на їдну 
неділю тут, в нівєсти чи в женіха, а потому [в іншому 
селі]. Например, я  дочку віддавала, в  нас з При-
дністров’я женіх, то робила [весілля] в мене, а потом 
вже, через місяць, там робили. Нанімали автобус та й 
їхали туда на весілля, брали звідси своїх рідних, дру-
зів. [Раніше весілля в хаті відбувалося?] В  палаткі, 
в палаткі. Це колись ше в дєтстві, повню, ше в юних 
годах, то ніхто не знав палатки, али шо робили – роби-
ли у хаті, шоб помістилися. А зара в палатках роблят. 
А зара, в послєднє время, ше й ни в палатках (ондо в 
суботу має бути весілля в нас), то там є кафе, та й там. 
Заказуют [у кафе] в Ямполі кухню, привозят всьо го-
тове, та й там. [Коли молодий забирає молоду до себе?] 
Після вісілля, після вісілля. Колись до свадьби женіх 
собі дома, а нівєста дома. Уже вони мали право жити 
вмєсте, як в церкву, раньше ходили в церкву, він [свя-
щеник] там молився чи шо, там, в общім, і тоді вони 
мали право жити. До церкви, доки піп не благословит, 
то вони ни жили. [Наречена повинна чесною йти до 
шлюбу?] Канєшно, так по Біблії даже, шо повинна 
бути. [Хто і чим покривали молоду?] Старший друж-
ба. Платочок спіціальний для нівєсти це був. І брав, 
я  дуже це повню, брав на патички, а  тут, коло неї 
[дружки] не дают, шоб [старший дружба] покрив. Чи 
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то женіх, от ни повню. Чи старший дружба... А женіх 
не давав, шоб покрити її. Та й тоже, це така гра собі. 
[Кілька разів не давали, а  потім покривав?] Да-да, 
а  потом він всьо равно покриває її. [То була хустка 
якась біла?] Ну, це не обізатєльно біле, таке собі, і цвіт-
не може бути, і такий легенький, нарядний платочок. 
Це тримає вже його [молодиця] як про свята. [Після 
весілля треба було молодій ходити тільки в хустці?] 
Да. Вобше, по Біблії повинна бути, як покрили її, так 
вона всігда покрита повинна бути. А зара ни придер-
жуюця такого закону. [Як  волосся підбирали, 
зав’язували молодиці?] Як кому виходе. І  тоді було, 
і зараз так, як нравиця, яка у них причоска там. [При-
дане давали за молодою?] Да, канєшно давали. Хто 
мав корову – давав корову, хто мав коври. Батьки ста-
ралися тако. Подушки давали, коври давали, гроші 
давали, книжки зберігательні. [Скриню в придане да-
вали?] Скриню ніхто ни виносив, ни давав.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як  за Вашого дитинства від-
значали Святий вечір?] Святий вечір – готовимся, ро-
бим кутю, приходят діти, приносят вечеру, даю гос-
тинця, даю гроші. [Ви теж колись вечерю носили?] Да. 
Ну, тоді так бідно було, шо ни дуже. А зара я, свої тамо 
[родичі] – вищитала більше грошей, а такі-го [чужі – 
їм менше]. Як начнут ходити, та й двері не закриваю-
ця. І я всім ни можу скіки грошей, своїм відкладаю по 
піїсят рублів, а тому сто рублів, а ці вже чужі, шо хо-
дят – то по десіть рублів. [Казали, що треба дванад-
цять страв готувати?] Є  такі, шо готовлят. [Це тут, 
у Михайлівці?] Да. Жарят, готовлят дванаціть страв. 
[Пам’ятаєте, що Ваша мама готувала, коли Ви були 
малі?] Ну, ни було дванаціть страв. Таке, шо необході-
ме, лиш шоб дітей нагодувати. Кутю робили обіза-
тєльно. І пекла мама тамо якісь пиріжки, то ше шось 
таке, шоб нагодувати дітей, шоб ни були голодні. 
[Якийсь узвар варили?] Даже і солодке, солодке роби-
ли. То буряки пекли, та й, в общім, з цим буряком са-
харним, а він солодкий, то мама якось зжарила його та 
й робила якісь вертути – такі вони були вкусні. [З тим 
буряком?] З  тим бурячком. [На Святий вечір мають 
бути пісні страви?] Да, пісні, пісні брали. [Рибу готу-
вали?] Риба так саме, шо... [До Різдва хату прикраша-
ли?] Прибирали, канєшно, прикрашали, шоб чистень-
ко було. [Було таке, щоб Ваш батько давав по ложці 
куті худобі?] Було, було. І сідали їсти, та й першу лож-
ку вперед до стелі. [Підкидали до стелі?] Да. Та кутя 
була там прямо на стелі. [Перед вечерею молилися?] 
Шось, шось таке припоминаїця, шо шось молився 
батько. [Як  у Молдові колядували, щедрували, чи 
«Маланку» водили?] Я повню, ше як мала була, то в 
мене брати були (їх нема вже, вони померли), робили 
на Коляди таку звізду здорову п’ятікутну. Там, видно, 
вони свічку якусь палили, бо горіла ночью, і воно сві-
тилося. І ходили попід хати, колядували. І колачі дуже 
давали, вони на патику ті колачі [несли]. Інтєрєсно 
було колись. А зараз осьдо [у с. Михайлівка] уже шось 
два чи три роки я не бачу, шоб колядували, шось від-
стає уже. [Чим вгощали господарі колядників?] Вино-
сили, виносили надвір колач там, як є, гостинці які, не 
брали до хати. [Чи запрошували до хати?] Нє-е. [Гро-
ші давали?] Нє, коли тоді були гроші?! Це зара. А зара, 
в послєднє время, як тут [у с. Михайлі ́вка], то давали 
гроші, і  до хати як-коли брали, вгощали. [У  Вас в 
Окланді до хати не запрошували вгощати?] Там – нє-е, 

там нє-е. А тут вже – то брали до хати. [Як «Маланку» 
водили?] Тоже ходили, лиш уже друга пісня. [Пере-
вдягалися в «Маланку»?] Да-да-да. [Перевдягався хло-
пець у дівчину?] Да, да, обично хлопець в дівчину. 
[Які там персонажі були – «Циган», «Дід»?] Перевдя-
галися, то якусь маску робили тоже. Вільна одежа 
сюди, і пояс такий довгий, по землі – така якась [оде-
жа]. Я не повню, шоб в циганів перевдягалися. [Були 
«Маланка», «Василько», ще хтось?] Да-да. І  посівали 
колись. Колись, я ж кажу, інтєрєсно було, більше інтє-
рєсно, як зараз, в ці врємєна. [Пам’ятаєте якусь коляд-
ку чи щедрівку, що там співали?] Е-е, нима вже пам’яті, 
не пам’ятаю. [На Водохреща ходили до річки воду свя-
тити?] Ходили. Піп там проповідував, вирубували як 
хрест тако у воді і святили воду. Набирали тої води 
свяченої кожний у свою посудину. Тоже було інтєрєс-
но. Народу було колись! [Купалися на Водохреща?] 
Нє-а. А зараз Дністер і нє [замерзає], я не повню, коли 
крига йшла остання. [Навесні, може, дівчата веснянки 
співали?] Е-е, нє. [Як Великдень у вас відбувався?] Як 
нагадаю, саме уже подросток такий, музика грає, у нас 
там качєлі такі, тяжко високі, з  скамєйками, і  такі  – 
крутяця на осі. Дасиш галуночку, то сідай, покатаю 
тебе. Прийшла та Паска, а я не знаю, шо одіти. Хочу 
піти, бо вже подросток такий уже, хочу піти з моло-
дьожью, і нема. Пішла до сусідки, позичила платтячка, 
оділася і пішла. Я  прийшла увечері простірнути то 
плаття, бо то чуже. Отака моя молода жізнь пройшла. 
Потом уже поїхала трошки у Сталінград, заробила 
трошки, купила, вділася, і це так. [На Паску до церкви 
ходили кошик святити?] Да. Ходила й я тоже, ми жили 
в Окланді, а церква – в Кременчуку ́, рядом там села. 
І на ніч збиралися тоже, нас багато там, то всі і на ніч 
йшли до церкви. Ну шо ш, ми там ше молоді були, ні-
чого не понятно, просто, знаїте, за компанію ходили. 
[Що брали з собою святити в кошик?] Я нічого не бра-
ла, я ішла подивитися лиш. [А батьки Ваші?] А мама 
не йшла з батьком, не ішли. Це в нас молодьож збира-
лася, це йшли, інтєрєсно, шо там, як там у церкві. 
[Може, бачили, що люди несли?] Люди, да, там кругом 
церкви свої корзинки повиставлювали і святили. [Що 
в кошику було обов’язковим – паска, галунка?] Паска, 
галунки, даже фляшечка була. [Може, сир запечений 
чи бринза?] Шось таке було там. [Сало, порося?] Шось 
таке було там. [Проводи коли були після Паски?] Я так 
повню, в яке время, але були. Бо ми ше тоже були хо-
дили по селах на Проводи, бо шоб шось дали. [Це «за 
спасибі» давали?] Да-да. І ми такі довольні прийшли, 
бо я ж кажу, такі года тяжкі були, як я росла, нуждали-
ся, як хтось дасть. Повню, пішла христувати хата в 
хату, хтось дасть шось, а хто галуночку, а хто, хто шо 
має, бо й ни дуже мали люди. Повню, ніколи ни забу-
ду, жінка винесла грінку хліба, такий був у печі пече-
ний, високий, білий. І  чириз усю буханку та грінка, 
такаго здорова того хліба. Я з такої радості прийшла з 
тим хлібом, всім по кусочку поділила, а собі ни лиши-
ла. А  мама каже: «Це ничесно, давай усім порівну». 
Ой, це таке колись було життя. [Що говорили, як 
христували?] «Христос Воскрес!». Відповідали: «Воіс-
тіно Воскрес!». [На Проводи ходили на цвинтар?] Да, 
на цвинтар. На цвинтарі, повню, хто шо мав, були 
такі, прямо так, на траву сідали, вгощалися. [На гроб-
ки ставили галуночку, ще щось?] Нє-е, нє-е. Зараз тут 
[у  с.  Михайлівка] на могилки кладут галуночку, там 
прянічки, ну, хто шо має, пасочку даже. Ну я протів 
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цего, як хочеш дати, то дай у руки комусь, бо там со-
баки ходят, ну, ни можна на [гробки класти]. Написа-
но в Біблії, бо я читаю Біблію, шо там повно мєрзості 
костєй. Ну, ни можна там класти хліб святий, на ці мо-
гилки. Луче дати комусь у руки, як то. [Як відзначали 
Зелені свята?] Ну, тоже ходили, прибирали в хаті, шоб 
кругом чисто було, і дуже пахучі ті буряни збирали, 
і стелили на землю. Зараз, я тут [у с. Михайлівка] бачу, 
деякі ті буряни ароматні такі – з горіха листя і липу 
украшают. [На воротах чіпляють?] І  на ворота кла-
дуть, і в хаті. [На цвинтар ідуть на Зелені свята?] Йдут, 
ідут. Тоже нисут, кладут на могилку тоже, май став-
лят, тобто маюють. [Це тут, у Михайлівці?] Тут. [А там, 
в Окланді?] А там ни повню я. [Як у Вас відбувалося 
Івана Купала?] Плели віночки з цвіточків, робили кос-
тьор, перескакували чириз костьор, гралися тоже. Ну, 
знаїте, як молодьож, таке-го. На Івана Купайла не по-
вню, шоб гадали. [Десь після Петра і Павла жнива тут 
починалися?] Ну, так і там [в с. Окланда] тоже, кругом 
іднако начинаюця. [Коли зжинали перший сніп, то ко-
лядували на ньому?] Ни повню, е-е. [Чи  ходять до 
церкви на Маковея, на  Спаса святити мак, яблука, 
грушки?] У  нас ни було церкви у селі, так шо ми не 
дуже ходили у ту церкву. [До церкви сусіднього села, 
мабуть, далеко?] Ну, ни дуже далеко, кілометрів сім. 
[На кожне свято не підеш?] Е-е, е-е. У нас церква стро-
їця там [в с. Окланда], церква ни готова. На Маковея 
[у с. Михайлівка] і мед святят, і грушки, яблука – цего 
всьо святят. [Храмове свято в Окланді коли святку-
ють?] На Другу Пречисту в Окланді [храм], а  це 
[у  с.  Михайлівка]  – Перша Пречиста. [До  Вас 
з’їжджаються родичі?] Да. [Покрову у Вас святкують?] 
Да-да, Покрову святкують. [Ідуть до церкви?] Да, обі-
затєльно до церкви йдуть, тоже так. Рідні, которі, тоже 
з’їжаюця, приїжают. [Після Покрови весілля почина-
ли справляти?] Да. [І тут, і там?] Да. Трошки придер-
жуюця, коли вісілля можна робити, а коли не можна. 
[Чи  ворожили дівчата на свято Андрія?] Да-да-да. 
[Як  це відбувалося?] Шось на тарілку клали, шось, 
бач, я вже ни повню. Чи то горіла свічка на тарілкі, чи 
то палили, та й якась тінь лишалася, та й по тій тіні 
якось вони там вгадували. [Хто першою заміж вийде?] 
Да. [Місили балабушки і пса запускали?] Було, було й 
таке тоже. [Ротом воду для тіста приносили?] Да. Води 
носили з річки, бо річка там, та й місили, общім. Чий 
балабушок пес раньше візьме – то має віддатися ран-
ше. Ой, це ігра просто. [По кілках рахували: «Вді-
вець – молодець»?] Такого ни було. [Корж до сволока 
підв’язували і скакали, щоб вкусити?] Було. [Як каза-
ли: «корж» чи «калита»?] Просто «корж», просто 
«корж». Було таке, робили таке – хто годен скочити, 
шоб достати зубами. Ворота [хлопці] знімають чи 
фіртку знімають, кудись заносят. Рано встала – фіртки 
нема. А іного разу – там, коло кантори, у вуличку чо-
ловік жив, і машина, мав їхати в командіровку кудись 
він. Став рано, завів машину та й поїхав, а де там вже 
приїхав, дивиця, а на машині ворота. [Це так жарту-
вали?] Да. На машині ворота. Я ж кажу, це треба, а він 
там має груз якийсь назад везти, і ті ж ворота ни ли-
шиш там, треба назад привезти, бо людина буде шука-
ти їх. [Це в Окланді знімали ворота?] Да, да-да, угу. 
В’язали, двері в’язали, рано встала, а  двері зв’язані 
дротом – вийти немає як. [Через вікно виходили?] Ну, 
вже сусіди, хто там не зав’язаний, то підійшли та й 
відв’язували.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [У  Вас в Окланді якою мовою розмовляли?] 
А по такій самій мові, лиш руска школа була. [Укра-
їнською говорили, тільки російська школа?] Да-да, 
а школа руска. [Були біля Вас села, де по-молдовськи 
говорили?] Да-да, Кременчу́к ондо рядом, і  туди 
Со́балі вже, Бали́нці – ті села по-молдавські, молдав-
ська школа. І там ше Ярова ́ – це там тоже руска школа. 
[Ви розуміли молдавську мову?] Ну, канєшно, даже 
знаю деякі слова по-молдавські, бо в мене один урок 
був молдавський. Та й так.

ТАРАКЛІ ́ЙСЬКИЙ РАЙОН  
(raionul Taraclia)

с. Мусаї́т (Musaitu)
Записали В. Степанов та В. Кожухар у 2002 р.  

у с. Мусаїт Тараклійського р-ну, Республіка Молдова,  
від Виходець Ольги Петрівни, 1924 р. н., [В. О.] 

та Анікіної Любові Дмитрівни, 1949 р. н. [А. Л.] 
Розшифрувала К. Кожухар

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Село Мусаї́т (нова офі-
ційна назва – Мусаі́ту) розтажоване в південній зоні 
Республіки Молдова на відстані 155 км від столиці, за 
28 км від районного центру м. Тараклі ́я, за 30 км від 
м.  Кагу ́л (Кахул). Перша згадка про село датується 
16 березня 1529 р. Етнічний склад за даними перепису 
2004 р.: українці – 70,31 %, молдовани – 11,47 %, росія-
ни – 7,77 %, ґаґаузи – 6,2 %, болгари – 3,52 %, цигани – 
0,19 %. У селі працює гімназія ім. М. Гоголя (9 класів), 
дитсадок «Берізка», Центр здоров’я, поштове відді-
лення і три великі підприємства: «Чумай-вин  000», 
«Консолітьєрра», «Агроуніт». З 1991 року (на той час у 
середній школі) ввели навчання рідної мови. При Бу-
динку культури діє зразковий фольклорний ансамбль 
«Червона троянда»].

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Як на городі господа-
рюєте?] [В. О.] А цей год в мене кротик отого [завівся 
на городі]. Тіки два ящичка в винограді я картошки 
викопала, а то усьо він [кріт] витаскав. Да, сійчас уже 
осталась тіки морква. Цибу́ліськи, часник таскає. Як 
він іде до картошки, то уже всьо підряд. Підряд час-
ник, ой, одні палки торчать. То вони ж с  лісу ідуть, 
с  гори. Я  три [кроти] викопала сама. От слі ́дю вже, 
сидю тамички, слідю ́ тамички. Як він жи сліпий – ни 
баче. А тіки воздух, чує чиловєка. Так круте головою, 
круте, а я вже думаю: «Так крути, дак як жи тибе вже 
вкрутить! Дак дать їму, шоби він подавсь назад». Туді 
вже одною сапою [сполохаю крота]. І  він туді тако 
тіко – рас і вривсь у земню. Тако тіки-тіки показавсь, 
потом ше поки готовий він, поки подвигнув, третій 
рас тіки движить, я  позаді  – сапою. Очищаю место, 
шоб тонче було, шоб можна їго застати. Наповал його. 
Викинула. Отако-о грибеця. Як ни вспіїш, піде на-
зат. Силно грибе, сильно. Вже кончив картошку. Гай 
водного, гай друго́го, гай третого... І  цего, третого, 
вбила. А типер вже ни можу ходить по городу. Ходю 
тако, провалююсь. Риє всю кукурузу, думає, шо ще 
картошка. Бачу, пішла вчора до моркви, отакий кусок 
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моркви виїв. Виїв, витаскав-витаскав-витаскав. Тапер 
моркву таскає. Уб’їдає. Я узяла [моркву] за косинята – 
смик. Тут бадиля підняла́ – нима нічого. Ну, її заранє 
копати. Іди знай, шо за гибель така... [А. Л.] І в нас він 
[кріт] вивівся, а то страх, шо було. І цибулі нима, і час-
ника нима, і буряк надгризе. Він мог їго витягнути, він 
виликий. [В. О.] У систри, шо померла вже, посадила 
там її картошку. Там нима їго, ни чую. Ну, там кар-
тошка, картошка. Викопаїш, ти й подивлюся, а  вона 
красна вся, наче яблука россипані. Гарна картошка. 
Ну, шо толку. С того кусочка я накопала чотири міш-
ка. А в себе, який кусок був, – два ящика. Мати – то я 
маю картошку. Той рік міні систра дві сєтки привози-
ла. А типерички ни знаю, чи буду садить. Хіба буду, як 
буду жива.

СІМ’Я [Розкажіть про своє життя.] [В.  О.]  Жисть іде. 
Скіки рас падаю, за камінчик як зачипилась, ну, нічо-
го ни понімаю. Зачипилась і покотилась я, як колобок. 
Піднялася – пішла... Спасіба Богу, здоровля, шоб було. 
Думаю, може, сьодня діждала, та й слава Богу. Я ля-
гаю і молю Бога, і  благодарю, шо я лягла спокойно. 
Устаю, тоже благодарю, шо вже дав Господь міні сві-
та побачить оп’ять. А як занимогла, кла́ду банки субі, 
шоб трошки мині лучче стало, на куліна, кругом. Як 
ни ставлю банки, я – пропаща людина. Отако туто-во 
ставлю, кругом. У мене голова й ноги – пропаще діло. 
Я  всьо, ни работаю, всьо. Ни знаю, шо буду робить. 
Криплюся. От счас уже мині восімдисят читвертий 
год. Одне відро я ни можу нисти́ з водою. Я як вод-
не нису – отако двома руками попирет себе їго. А два 
відра набиру, я іду субі байдуже. [А. Л.] Равновєсіє в 
вас. [В. О.] Да, два відра води – стирать бу ́ду. Я можу. 
А одне? Я одне биру обома руками і попирет себе. Так 
жиснь. Жиснь доказує всим. Систра померла типеро, 
місяці два. Вона вже прожила білше мене. Вже було во-
сімдисят шесть год. Я трошки отстала од неї, ну, може, 
нажину я своє. [А. Л.] Як гас собираїтесь провести, то 
нада жить. [В. О.] Як я провиду гас, як я ни буду, люди 
будуть. Нихай воно буде для людей. А  я всьо равно 
ни буду. А той, которий молодий, він робить, робить, 
він каже: «Буду, буду». Як Іван, брат мій: «Ой, хлопці, 
ви робите асфальт, а  я, мать, ни діжду».  – «Діждете, 
діду, діждете». Тут якраз дойшов асфальт тіко ду його 
вуріт, якраз до його улиці. Вони кажуть: «Діду, вже 
асфальт». А він каже: «Ой, спасіба, шо я побачив, шо 
вже асфальт». Шось прошло ма́ле врем’я, він узяв ти 
й помер. «Дожив до...» ни нада казать. Якраз це було 
на Тройцю, як він помер, на вторий день. [А. Л.] На-
верно, ще й вода тут буде, прямо тут до вас [прове-
дена]. [В. О.] До них пока там дойде, а в нас уже тут 
буде. Ото будим первими. Да, нихай буде, нихай буде. 
У нас тут одна колодца, так ми, як збігаїмося, – хочу я 
[город] полити, і та хоче полити, і та хоче трошки по-
лити. А тут вичирпаїмо, шо даже... А чистить ни дає 
чоловік, каже: «Бо труби там плохі, і вона [криниця] 
може сісти». Шоб хотіли ми почистить, ни дає хозяїн. 
Нічо ни подєлаїш. А мині, аби дав Бог дощик. То, ну, 
в обшим, для мене фатає. Скіки я садю. Грядочку тако-
го, грядочку такого, помідори позат хату. А для кого, 
я й сама ни знаю. Були [в гостях син та онуки]. Такі-о 
гайдамаки із Адесу приїжджають до мене. Ну, мама їх 
вже померла. Нима мами. Ну, з батьком живуть. Бать-
ко работаєт [моряком] на плавані. Жиниться ни хоче. 
Каже: «Мамо, шо я буду жиниться...». А  дівчата [до-

чки] по роботі. Одна в больниці работає, а  одна ше 
кончила учиться, десь поступає. «Да, – [син] каже, – а 
вона [майбутня жінка] россердиця й вигрибе й те, шо 
є в хаті, винисе, то ми останимся бис нічого. А луче ни 
нада. Дівчата вже взрослі. А я, як уїду, уїжджаю на во-
сім місяців, на сєм місяців». Він каже: «Нашо ́ вона міні 
нужна? Шоб с хати таскала?» Ну, і правильно він ска-
зав. Спасіба, приходе він, почитують діти. Тоже при-
їжджали і ще обіщали, типер приїдуть ізнов до мене. 
Як приїде, то, може, шось поможе трошки. Спасіба, 
помагають. Усим помагають. Я, як могла, їм помагала 
усим чисто. І возила даже сама. [Продукти] нагрузиш-
нагрузиш – і на Адесу. І чимайдани в руки, і на спині 
рукзак. У них ше діти малі. Хоч він на роботі, а всьо 
ж таки [допомогти] нада. Питаніє, питаніє больше я 
таскала туда. Потому шо там все купить нада. А як я 
повизу, в мене було всігда всьо. Всьо було. Вже нихай 
типер мині таскають. У мене дочка на сєвєрі Молда-
вії. Там, на сєвірі Молдавії, Бричанський район, сило 
Тіцка́ни. Там, возлє Чирновців. Там дуже-дуже потоп 
був виликий. Піднялась вода. Ой залило ́ страшно там, 
страшно позаливало. Да, там по тілівозорі говорить 
бапка: «Ну шо ш я буду робити? Замулило в мене й 
картошку, й питрушичку, і всьо». А скіки повивозили 
людей студва. Там було таке позатоплювало. Там рім-
не место. Рімне, хароше. Да, піднялася [вода] чирис 
верх. Страшно там було, страшно. Ни було доща, ни 
було, а  туді, як лийнув дощ. А  туді посля доща, Бог 
його знає, шо воно взялося таке. Як поднялась вода 
вверх, як поднялась  – потоп тамички зробився. Там 
позаливало кругом усьо чисто. Прийде до мене [ця до-
чка з Тецкан], та й я нагрузю в машину закатки [кон-
сервацію], усьо чисто. Вони мині всігда картошки да-
вали. Там родить дуже картошка.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [В. О.] На Сьватий вечір ва́рим 
кутю і [ставимо] на по ́коть. Покоть – це вуго ́л, де ві-
кона. Протів вікони ставим скамейку і там кла ́дим 
сіно. На ту скамєйку ставим сіна. І потомички бирем 
калач один і кладим чи горшок один, чи каструлька. 
І кутю там. І на ту кутю кладим калач. Оце на покоть 
кладим так. [А. Л.] Колядували в перший день Різдва. 
[В. О.] Шоб прийшов мушчина молодий. [А. Л.] Пря-
мо загадували, шоб хлопці приходили перві. Я знаю, 
шо мойого сина загадували жінки: «Ти прийди!». А він 
в два часа ночі, в три часа уже очіріть у нього. Він по 
всім ха́там. Шоб він був первим, бо він був парубок. 
І вони їго одарювали там. Обов’ясково на Різдві були 
вареники. [«Маланку» водили, переодягалися?] 
[В. О.] «Миланка» – на Новий год. Тринацятого [січ-
ня] «Миланка». [А. Л.] У нас і до сіх пор діти ходять, 
наряжаюця. Наш ансамбль ходив, ми тіки оце два-три 
роки, як діти ходять. А так ансамбль. Дівчата ходили, 
жінки, чоловіки. Фату вдівали. Ну, раніше я ни знаю. 
Са́мі вони ходили, самі наряжалися. Співали. Хло-
пиць був «Миланкою». Дівчину в парубка наряжали, 
в «Василя». [В. О.] Вона убираїця в му ́жика. [А. Л.] От, 
дівчята наряжались у хлопців, а  хлопця наряжали 
«Миланкою». «Дід» був. Потом, хто там  – «Відмідь», 
«Коза», «Циган» був. «Цигани» були́. «Кіт» був, «Сало». 
Да, й «Сало» бу́ло. «Кішка» є даже. «Кіт» обізатєльно 
був. Хто там іще в нас був? «Козу» прямо Володя мій 
чинив даже – козу, голову настоящю. Як повиходили 
на улицю про себе, посідали у ряд, наливали ж вино 
кругом. Посідали в ряд, а дівчата: «Ой, “Коза”! Он си-
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дить із нами оцей Женя Виходець. Женя сидить з 
нами!». А друг сидить, спокойно діло своє робе та й 
каже: «Та то ни Женя, то – “Коза”. Вона тоже жінка». 
Так сміялися. До сіх пор згадуїм, уже годів п’ять чи 
шість пройшло. [Які пісні виконували учасники ново-
річних обходів?] Шо вони говорили, як приходили 
оце? Щидрували: «Щедрий вечір, пане господару», 
«Дай тубі, Боже...». Ну, таке шось. Я  вже ни помню. 
[В. О.] [Як входили, казали:] «Добрий вечір, благосло-
віть нам колядувать!». [А. Л.] Ага, спирва́ просите роз-
рішенія. Ві́тби хозяїва́ розрішали. Туді ви начинаїте 
колядувать. [В. О.] Ми вітси с звіздою. [То на Різдво, 
а на «Маланку» що казали?] [В. О.] Да, на «Миланку» 
тоже заходять у хату, тоже просять розрішеніє. Ше од 
воріт: «Благословіть нам! Приймете? Нє?». [А. Л.] А бу-
вало так, шоб ни приймали? [В. О.] М-м, буває. А хто? 
Оці баптисти – ці ни приймали. Так усі приймали. Як 
ввійдуть, та як начнуть в віко́ни, а ті ж вікони бу́ли, як 
сказать, наряжені і стікляні ́. І  вони бируть, туді лєї 
бу́ли, лєї, і вони бируть і кидають. [А. Л.] Кида́ли з гро-
шима. [В. О.] З грошима, да. [А. Л.] Шоб попасти на 
вікону? [В. О.] Да, да, шоб дівчят можна ловить, світ 
потушить. Бо дівчята в кажної хаті почти є. А  вони 
[хлопці] шо роблять – лампу тушать. А то пішли та – 
фу! Потушили. [Що робили «цигани»?] [В. О.] А воро-
жили. Пообмітали. Кругом ходили, там, де «Милан-
ка». І  ходять, і  змітають. [А.  Л.]  Да-да-да, змітають 
кругом крилом. [В. О.] Крилом. Змітали смітя до кучі. 
В усі вугли. Ни чирис поріг, а до кучі. «Циган» пішов – 
і ногами фир! І оп’ять змітають до кучі. А ті сміюця 
усі. [А. Л.] А «Козу», ходили з ре ́шетом, чирис ре́шето 
дуїли. Ходили з ре ́шетом. «Циган» каже: «Шо ти така 
дурна, “Миланка”? Шо ти? Де це ти бачила, шоб це 
козу, шоб молоко чирис ре́шито?» Отакі дурачиства. 
[В. О.] То видумки були. Ми прості. [А. Л.] Бо я знаю, 
як ми писали [сценарії для Будинку культури], роби-
ли для своїх дітей, для себе, ми тоже питали людей, 
і оце таке саме робим. І типер трошки знаю. Я ж кажу, 
і  діти наші ходять. Так саме діти наші роблять. Так 
саме. Чьо видумлять, коли воно таке бу́ло. [Чи палили 
на Новий рік «діда»?] [В. О.] Робили. Як дручьок [бе-
руть] і тако об’язують їго, об’язують, об’язують, 
об’язують, об’язуют, і туді починають палить їго. Ви-
носять, і  воно горить. [Палили на Новий рік чи на 
Масляну?] [В. О.] На Новий год. [А. Л.] В нас ни була 
Масляна. Це вже Масляна начялась після. Палить на-
чяли костри отут. [Як  Водохреща святкували?] 
[В.  О.]  Вирубують того христа на річкі. Морози ж 
були. Така товщина того христа. Вирубують на річкі. 
Потом на са́нки кладуть, привозять їго до кирниці 
цьої, шо коло Міші Си́рби. І там було [кам’яне] корито 
таке вилике. І приходе батюшка, і наливає води у ко-
рито. І  батюшка тамички править. Іс церкви бируть 
там усього трошки (христа якого, ше шо там повино-
сять), пока люди сходяця. Батюшка сьвяте. І туді там 
стуїть, пока люди бируть тої води сьвяченої. [У річці 
купалися?] [В. О.] Нє-нє-нє. Вдома вже мийся, як хоч. 
[Чи  ходили вітати у цей вечір бабок-повитух?] 
[А. Л.] Це на Бабин день ходили. Двацить первого [січ-
ня] у нас Бабин день. [В. О.] На Думні́ки це. [А. Л.] О-о, 
на Думні́ки. Йдуть до тих повітух. Ходили. А щяс хо-
дять до окушерки. До Валінтіни Тімофєєвни до сіх 
пор приходять. [В. О.] На Думні́ки – Бапський день. 
Я знаю, шо Ївана, а на другій день – Думні ́ки. [Бабин 
день відзначають і болгари?] [А. Л.] Я за це ни знаю. 

Я знаю, шо у нас Ївана, а потом Бабин день, то, Боже 
сохрани, нічого ни роблять. [Коли закінчувалися 
Різдвяні свята?] [А. Л.] На Бабин день. [В. О.] На Дум-
ніки. [Як відзначали Стрітення?] [А. Л.] Ну, це Стрєти-
ньє – коли стрічяїця зима с висною. Уже зіма отходе. 
[Чи  називали цей вечір «Громниця»?] [В.  О.]  Нє, нє. 
[Як святкують Явдохи?] [А. Л.] Явдоха трусе, це як їго, 
кожухи... Трусим подушки ́. [В. О.] Шоб міль ни заво-
дилась. [А. Л.] Володіна мама в цей день сіє россаду. 
І  получаїця харашо. [Що  робили на Сорок святих?] 
[В.  О.]  Ми, жінки, должні випить сорок стаканів. 
А  мушчини должні посіять сорок мірок пшиниці у 
полі. Таке це було. І  жінки готовляця, бо мужчини 
приїдуть, і там уже будим стіл класти. Там уже гуту-
ють усьо, шоб отгулять вже цей день. А другі, которі 
нахльобаюця... До сорок мірок [пшениці поки чоловік 
посіє], а  вона вже, наверно, сорок стаканів випила... 
[А. Л.] І щіталося, єслі в цей день мороз, то буде мороз 
щє сорок днів. І от моя тітка казала, шо давай посади-
мо на Сорок сьвятих, давай посадимо картошку. По-
бачиш, яка буде картошка. Ми один год посадили, то 
така хароша, брава була картошка. [Що робили на Те-
плого Олекси?] [В. О.] Нічього ни робили. [Чи святку-
вали середину Великого посту?] Сирида, наполовина 
йде [піст]. І баби так, бируть, щитають яїчька. Скоко 
вона собрала яїчьок до Сиридохрестки. А потомички 
вона буде отмічять, скоко вона собире яєць уже послє 
Сиридохрестки. Це означало нащьот кур, птиці. Ско-
ко [курка] нанисла, скоко буде нанесувать. Оце таке 
було означєніє. Я нагадала, шо це яїчька щитали. Ой, 
сирида! Вже баби всі щитають яїчька. Вже откладають 
в сторону, а  то будуть собірать. Туді, значіть, [кури] 
будить пло ́дити. [День Георгія святкували?] [А. Л.] Це 
болгари робили. [Можливо, росу збирали?] [В. О.] Да, 
збирали росу. Ми вмивалися нею. На Ґіорґія виганяли 
овець. [Чи укладали угоду з чабанами?] Да, було таке. 
[Вербну неділю відзначали?] Було це. Брали цю вирбу. 
Ідуть іс церкви, бируть цю вирбу. Де ше свя ́чина [вер-
ба] є (люди посадили тоже свячину), ідуть ше й там 
ломають. Бируть дудому її. І нагріють води, і  голови 
миють [з  вербою]  – шоб волос ни падав. Купаюця, 
шоб нечисть уся сходила. [А.  Л.]  Я  даже помню, як 
мама мине купала. [Чи били вербовою гілочкою один 
одного?] [В.  О.]  Робили таке. [Промовляли:] «Ни я 
б’ю, вирба б’є. За тиждень – Виликдень. Нидалеко – 
чирвоне яєчко». [На Чистий четвер у річці купалися, 
обливалися?] У нас «на царині» [під час хресної ходи з 
метою викликання дощу] всьо це робили. Туді в нас 
обливаюця водою. В  церкві бируть всьо вквітчане, 
і люди нисуть. Той вікону нисе, той христа нисе. І ба-
тюшка йде. І попиреді йде. І повозка с водою йде... По 
полі ходимо. [Що роблять у Чистий четвер?] Убірают, 
порятки роблять. І  миюця уже, шоб усе чисто було. 
[Як готувалися до Великодня?] [В. О.] Мама напикла 
виртутів, плачинтів, усе, жаркоє. Ни дають нам ни-
чього їсти. [А. Л.] Люди в церкві сиділи й ждали, коли 
посвятять. І  аш туді приходили і росговлялися. 
[В.  О.]  Росговлялися. [Як  на Пасху молодь гуляла?] 
Собирались танці. О-о-о, страшне! Танцюїмо, повихо-
димо – у пилі, аш мокрі всі. А с церкви як приходим, 
це мама бире, кладе три яйця у миску. Три крашанки 
кладе в миску і наливає води. І пітходим до тої миски 
і всі чисто вмиваїмся. [А.  Л.]  Шоб красівими бути. 
А потім сідаїте і їсте. [В. О.] Мама казала: «Упирет би-
ріть, їште сала. Крашанки, а потом сала, шоб губи ни 
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тріскалися». С крашанкою їсиш і хрон, шоб сила була. 
[Чи гралися з великодніми крашанками?] [А. Л.] Гра-
лися, побили отако. А  хто диривяну робив і дурив 
всіх. І забирає все субі. А котили отако, шоб бити яйце 
оп яйце. А  в нього ж воно ни котиця. Ну, щіталося, 
міні кажиця, як оце удариця, ваше яйце росбилося, 
а моє ни росбилося. Ну, шо – я побідила, я сильніша. 
А  помню в дєцтві ше, батько знав, якою стороною 
[яйце] бить. Всі наші поб’є, а в нього ціле. [Чи облива-
ли в понеділок один одного водою?] Нє, нє. Ни було 
цего. [Коли у Вашому селі Проводи?] [А.  Л.]  Після 
Паски чирис тиждинь [В. О.] Це проводи. [А. Л.] Ва-
рили кутю, нисли на кладбіще. [В.  О.]  Коливо. А  ти 
кажиш «кутю»... [А. Л.] Да, коливо. Ішли на кладбіщє. 
[В. О.] Шо лишилося там от Паски, і мяса, курку ва-
риш, опжаруїш риби  – всьо чисто биреш іс собою, 
йдеш на кладбіщє. Биреш кульків, нароблюїш там по-
дарки і там росдаєш на клатбіщі. [А. Л.] Но спирва ба-
тюшка праве. [В. О.] Пока він граматки наші вітпра-
вит, батюшка. Він уже отправе, потомички ми уже 
коливо [роздаємо]. Туді ми уже йдем, роздаєм уже 
своє, шо приготували. [А. Л.] Кажуть, шо мертві всі 
там на воротях ждуть, коли до них прийдуть у цей 
день поминальний. Там ждуть мертві. Вони всі ждуть 
там. Кладуть всьо на могилу. Вино в стаканчик. 
[В. О.] От, як помер, от сьодня похоронили, і до девіть 
день стуїть там, у тої хаті, тарілка с стравою, шо там 
готовили, шо там було. І кладуть туди стакан води і 
стакан вина. [На Вознесіння ще паску печуть, яйця 
красять?] [А.  Л.]  Пичуть паску, яйця красять. 
[В. О.] Да, да, послєдній рас красять. [А. Л.] Уже Він 
возньосся, і ни кажуть «Христос воскрес». [В. О.] Ду 
обіду можна. І нисеш там уже росдаєш пома ́ну [за спо-
мин душі]. А  після убіду уже нимає «Христос Во-
скрес». [А. Л.] Я знаю, шо паски пичуть. [В. О.] Ну, хто 
шо може: хто паску, хто калача. [А. Л.] Но празник ви-
ликий теж. [Померлих поминали на Трійцю?] 
[А.  Л.]  Пирит Троіцьою [у  суботу]. [Чи  прикрашали 
оселю зеленню?] [А. Л.] На Троіцу і полинь, і чибрець 
мама клала, і горіха клала. Там разнотравіє. [В. О.] Кла-
ли ми гуріха, клали. І потомички траву [рвати] ходили 
в ри́пу [ярок]: і васильку, й чепчики. І стелимо, пахуче 
шоб було. Я один год наробила. Узяла та як посипала 
по коврах, а воно як набилось, то цілий місяць труси-
ла, вибивала с коврів. Ой-ой-ой, воно ж туди позала-
зило. [А. Л.] Три дня держимо. [Чи вбирали дівчинку 
«Тополею»?] [В. О.] Нє, нє. [Троїцьке дерево робили?] 
[А. Л.] Нє. [Чи називали перший понеділок після Трій-
ці «чортовим»?] [В. О.] Ни чули такого. [На які свята 
палили багаття?] [В. О.] Пирит Паскою. [А. Л.] На Ку-
палу палили. Обливались. На росу ходили. Сіно коси-
ли. Траву собирали. Пригали чирис костри. Я помню, 
шо казали, шо на росу ходили. І скотину водили. Хто 
мав коня чи шо там. Ходили босі на росу. І обливалися 
в цей день. [Якось захищалися від відьом?] 
[В. О.] Знаю, що у церкві їх ловили. Ну, як Паску свя-
тить, і котора відьма, вона молоко забірає. Може, така 
вона й рожденна була. Вона ни може зайти в церкву. Її 
ни допускають. Вона хоче вхопитись за клямку, її тов-
кають. Уже знають, раз вона преця в церкву, уже зна-
ють, шо вона відьма. От, Макари́ха була покійна, Ґіор-
ґія Шпички мати. Було шо [корові] на роги в’язали 
якийсь клопову́й і ше якісь бур’я ́ни. Знаю, шо брали й 
прив’язували, отак опсновували тими вірьовками і 
тикали його на роги корові. [Що ще на Купала роби-

ли?] [А. Л.] Чючяло робили. [В. О.] Да, робили у горо-
ді. Плели вінки і кидали на воду. Ідут туди, вінки ни-
суть, співають. [А. Л.] Чій перший попливе, та перва 
заміш вийде. [Чи святкували після Зелених свят Руса-
лії?] На Русалу кідають у вино полинь і п’ють. Це до сіх 
пор так у Мусаїта роблять. [В. О.] От, ми як на полі 
йдемо і далеко тікаїм од мижі. Шоб ни лягать на мижі. 
Бо єслі тако на мижу ляжиш, вони [русалки] прихо-
дять і мучать, і лоскочуть. Да, приходють русалки до 
жінок. [А.  Л.]  Дітям обично красну тряпочку 
зав’язували на ручку. А всі ми носили полинь за по-
яском. Удень нізя спати. Нас ругали, хто засне на полі. 
Шоб ни спала. Яка спить, гоним і ту, шоб ни спала. Яка 
та прилягла: «Шо ни даєте отдихнуть?»,  – підем і ту 
росколошкаїм. [Русалії  – один день чи тиждень?] 
У нас один день, по-моїму.[В. О.] Один день. [Як свят-
кували Петра і Павла?] Нічо ни помню. [День Проко-
пія у селі відзначали?] А, од вогня? Ни помню. [Що 
робили на Іллі?] [А. Л.] Вже дощ іде на Іллі. Чи перед 
Ілльой, чи сразу після. Ни можна купатися, бо, ка-
жуть, шо Ілля всьцявся. [Чи  святкують Спаса?] 
[В. О.] Яблука ни можна їсти, заким ни посьвятять. На 
Перший Спас. [Що заборонялося робити на Головосі-
ки?] [А. Л.] Коли отсікли Іванові голову, в цей день не 
можна було кавуна [різати]. [В. О.] Нізя. Різали скип-
ку. Голову ни різали, а  так, скипками. [Як  святкуєте 
Покрову?] Ми готовимось. Празнуїмо і співаїмо: «По-
крова, Покровушка, покрий мою головушку». 
[А.  Л.]  Це вже подготовка до зіми начинаїця. Вже 
п’ють віно молоде. [Як  відзначають свято Дмитра?] 
[А. Л.] Це помінальна субота є Дмітрівська. [В. О.] Ча-
бани пригонять вівці і [бринзу] роздають. [Коли у ва-
шому селі храмовий день?] [А. Л.] У нас на Михайла. 
[До вас гості з’їжджаються, частуєте їх?] Коли само-
гоном [пригощаємо], а  коли вином. [Як  святкували 
Введення (Третю Пречисту)?] [В.  О.]  Ввідєніє люди 
празнували по домах. Як обично, готовлять гулупці́, 
картошку, вареники іс капустою. [Як відзначають день 
Катерини?] Як обично, празнують. І роблять стіл субі. 
А потомички бируть і роблять знаки ́. Роблят із висі-
вок, з усього балабушки і ставлять на доску, і там кла-
дуть коло собаки. Яку впиред собака вкраде, та піде 
впиред заміж. Кидали тухлі чирис хату. Кидає кажда. 
От кинула одна, кинула друга тухоль свій, кинули тре-
тя. Покидали. Ідуть, дивляця – куди стуїть він, той ту-
холь, куди носком стуїть. Буде стуять туди носком – 
туди вона заміж піде. Це такички вони такі придмети 
[прикмети] робили. Та, друга, каже: «А він став рімно. 
На месті». Значить, ни вийде. [Чи  влаштовували ве-
чорниці на Андрія?] На Андрея сидят за столом усі, це 
празнують. І скоро вилітают на улицю. Та лошки субі 
в руки, а та субі. Вилки, лошки – бігом до забору. Сто-
ять і стукають у забор лошками  – [слідкують,] куди 
собаки гавкають. З якого краю гавкают, значить туда 
замуж піде. Робили [ляльку] Андрея «покойного». Ро-
блят, як живого. Набивають соломою, сіном, чим-
нибуть, і ложать їго... Це ми всі гуляїм, бо це я бувала 
так. Він лижить покойний вже, а ми гуля-а-аїмо! В хаті 
сидимо, в хаті. Бо це ж холодно було на Андрея. Бува-
ло, шо й сніг задував такий, шо сидимо за стіл, як ви-
йти на вулицю, то ни можим й вийти. Сніг закидає, 
задуває нас. Ну, це ми вже вийшли, погуляли. Цілу ніч 
гуляїм. На ранок ми собіраїмся. Сніг, ни сніг, ми суби-
раїмся, всі дівчата і хлопці. «Ти, парупче (мій хлопець), 
ти принеси, курку вкради де-нибуть. А ти принисеш 
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вина. А  ти принисеш палива, вкради. А  ти принось, 
укради того, а ти те, а ти те... Так усьо чисто попри-
нось. Той паливо – дручка якогось вкради». Нам при-
носять, у кого це уже готовимся. Там уже ми готовимо 
стіл. Наше діло  – готовить. Робили коржа. Робим 
корж, як ота кришичка на відрі. Корж слаткій. І  оп-
квітчуїм того ми коржа канфетами і чим хочим. Шо 
ми хочимо, вквітчяїм їго. Чіпляїм високо, аш до по-
толка. «Сволоки» раньше казали. Сідаїмо отам. І тут 
хлопці вже собралися. Ни сідають за стіл – нада ж кор-
жа достати! Їдуть на куцюбі. Сідає на куцюбу і їде він. 
І пригає. А дівчята сидять на пєчкі. Пєчки жи раньше 
такі були, ни щяс як такі. На пєчкі [дівчина] сидит іс 
тим квачом. І  до казана  – [сажею] оптре-оптре. 
[А. Л.] А-а-а, ни пускали їго, вимазували. [В. О.] Да, 
він тіки скочє на коцюбі. Тіки росганяїця с сіней, бі-
гом, шоб пітскочить і вхватить. Ни руками – ротом, 
ротом. А  вона їго квачьом тим! Ах, він уже пішов. 
Коржа ни достав, вже пішов вмивацця, вже замурза-
ний. От, їдуть усі, їдуть усі, скіко там хлопців є. Дівчя-
та сміюця. А вони скачють, скачють-скачють, Пообма-
зували їх, тіх хлопців. Туді напуслітку йде оп’ять за-
дній. Самий пиретній йде: «Я  всьо ромно достану». 
Ну, вже баче, шо вже всі ни можуть скакать. І вже той 
як пітскоче, ти й уфатив. Е-е-е, як побачили, шо рукою 
[коржа] вхвати́в, всі на його – і хлопці, й дівчята. І це 
должні всі розірвать по кусочку коржа того. Уже роз-
ривають у його в руках, усе чисто, діляця уже. Де там 
діляця?! Їго надушили там. Куму попаде, а кому, ма’ть, 
нічьо ни попаде. Отаке було. А потомички ми вже гу-
ляли, всьо чисто, потанцюїм, всьо. Андрея «покойно-
го» [ляльку] робим. Зробим, заховаїм. Ну, ховали в 
другу хату. Шо ш ми тут, і «покойник» буде лижать?! 
Труну роблять, усьо чисто. Їго наб’ють соломою  – і 
чьоловік лижить. На другий день це ми вже виносимо 
їго с другої хати і кладимо там уже. Приходять, голо-
сять. Приказують: «Андрейчику, Андрейчику, куди ж 
ти вже йдеш? А коли ж ми будем субиратися до тебе 
вже йсти?». Голосять уже дівчята. Бируть хлопці їго й 
нисуть. Отуто, як ідете, то є мостик вниз. І нисемо їго 
отуди в річку. І музика грає. Гармошка грає. Нисуть. 
Плачють дівчата, голосять. Узяли-взяли, кинули в річ-
ку його, в воду. З усім, шо є, кидають. Це гроб зробили 
с палива, с пасолнихів зробили. Та й кидають їго в річ-
ку геть усього. І музика грає. І  аш оп’ять до двору – 
танці. Круг роблять – «Джьок» [молдовський танець 
«Жок»]. Один за одним, один за одним гуляють оп’ять 
до двору. І  оп’ять за стіл сідають, і  оп’ять до вечира 
танці. [Як святкували день Миколи?] На Миколая ді-
тям давали гостинці. [Як  Ганни відзначали?] В  мене 
сваха Ганна, та ми все Ганна-Гаджитя ́ казали на неї. 
[Що заборонялося робити цього дня?] Мама ни дава-
ли нам робити нічього, потому шо овички мали всі 
ми. І мама кричить, ругаїця, шоб ми нічього ни роби-
ли, бо це [свято захисту] от звірі́в. Єслі будиш робить 
на цей день, на Ганни зачятії, вовки будуть нападать 
на вівці і нападать на людей. Собиралися баби, мами 
всі ті до мами мойої. Так празднуют, густюють. А так 
робити – вони нічого ни робили. [Були вовки колись?] 
У-у-у, повно, повно. [А. Л.] В людей овець було багато. 
[В. О.] В зятя мойого було тисячу п’ятсот овець. [Під 
час Пилипівки готувалися до Різдва, розучували ко-
лядки?] Училися-училися, собиралися, шоб коляду-
вать. Робим пиривесла. Наробим пиривеслів і туді 
об’язуїм молодого чуловіка. Обмотуїм їго, обмотуїм 

тими приривеслами. Пиривесла наробим. Робим іс со-
ломи мняхкої. Пиривеслами опкрутимо їго, обв’яжим 
їго. Тілко глаза їму видно. І так биримся усі і йдем за 
ним, шоб ніхто ни пітпалив, бо може згоріти й він. І це 
йдуть іс ним по силі всі. [Які свята збереглися в селі до 
цього часу?] [А.  Л.]  Паску пичуть до сіх пор. Різдво 
празнують. Миланку роблять. Андрія – тоже то саме. 
Ну, ни дурачаця вже так. Ну, ни можна сказати, шо все 
воно отпало. Церкву строять. Будуть шукать україн-
ського нашого батюшку.

Записала З. Гудченко у 2002 р.  
у с. Мусаїт Тараклійського р-ну, Республіка Молдова,  

від Чечіля Івана Тимофійовича, 1925 р. н., [Ч. І.] 
Чечіль (Павленко) Ярини Трифонівни, 1922 р. н., [Ч. Я.] 

Чечіль Марії Василівни, 1923 р. н., [Ч. М.] 
Шпіци Іллі Костянтиновича, 1924 р. н., [Ш. І.] 

Оживан Євдокії Яківни, 1914 р. н., [О. Є.] 
Мельниченко Марії Петрівни, 1942 р. н., [М. М.] 

Виходець Ольги Трохимівни, 1926 р. н., [В. О.] 
та Павленко Євдокії Миколаївни, 1924 р. н. [П. Є.]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [П.  Є.]  Турки тут жили. 
[Ш. І.] Це село називалось Муса-Їт. Муса був началь-
ник штабу, Їт – начальник гарнізону. Чомусь турки у 
тисяча вісімсот десятому році стали звідси виходити. 
[Ч. І.] Є турецьке кладовище. Там були кам’яні плити 
ракушечні. Могила була на горі біля Причепської рипи, 
на ній була як вишка. Люди розрівняли. Казали, турки 
захоронені там. [Ш. І.] Вище діда Мукія було турецьке 
кладовище, дуже велике. У тисяча дев’ятсот шістдесят 
шостому році за одну ніч кладовище пропало, вивез-
ли на шість метрів глибини кладовище, привезли зем-
лю, вирівняли, переорали, весною засіяли. Приїхала 
у тисяча дев’ятсот шістдесят сьомому році велика де-
легація з ООН, обходили всі урочища, турки шукали 
кладовище. Між турецьким кладовищем та дідовим 
гарманом була каплиця для відспівування померлих 
православних. Де тракторна бригада, було місце біля 
річки Сальча-Міке. Річка була судноплавна, і там була 
турецька фортеця. Нічого від неї не залишилось. Коли 
ми були маленькі, там грались. Там були залишки зем-
ляного валу і рову (ковба ́ня). [П.  Є.]  Були укріплені 
місця і під землею. Ми убірали підвал, там була така, 
як міна, так і засипали. Було таке, як челюсті печі ви-
муровані  – наприкінці нашого підвала. [Ч.  М.]  Спо-
чатку турки жили на горі. Потім наші. Вони сюди вниз 
переселились, бо тут вода близько. Там глибоко вода 
була. [Ш.  І.]  Тананя Виходець, народжений близько 
тисяча вісімсот вісімдесятого року, розказував пере-
каз. Коли вони [перші поселенці] попросили турків 
воли напувать, то вони повинні були тільки біля фор-
теці напувать. [Хто і коли перший тут поселився?] Ви-
хідці перші заселили землю. Перші привезли із Львова 
єпископа, щоб він землю посвятив. У тисяча вісімсот 
десятому році священик посвятив територію і забив 
кіл, де буде церква. Церкву будували самі граждани, 
але був прораб із Габанос. У тисяча вісімсот двадцять 
п’ятому році вона була задіяна. Стіни із бутового 
каменю. Де склад, видно частину стін. У  церкви був 
один купол центральний. У церкві було сім бронзових 
дзвонів. Окремо стояла дерев’яна дзвіниця, метрів 
чотири, перекриття пірамідальне. Звонар на одному 
дзвоні грав «козачка». У  тисяча дев’ятсот тридцятих 
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роках ділянку загородили, там були поховання на 
території. Був один склеп окремо від церкви. Були 
могили священиків і багатих господарів. У  тисяча 
дев’ятсот шістдесят шостому році церкву зруйнували. 
[Ч. І.] Один найшовся комуніст. Купол зірвали трахто-
ром. Була багатєйша. Стіни кам’яні, з м’якого камню. 
Два купола – в центрі і рядом. Один високий, а другий 
нижче. Вівтар – в центрі. Церква православна, служ-
ба на слов’янському. Румуни правили на свому і на 
руському. До церкви ніхто не мішався. В церкву йшли 
люди руські [українці]. [Ш.  І.]  Церква була Святого 
Дмитрія. Парафія включала кілька поселень. В  селі 
поважали ікони Ісуса Христа, Матері Божої, Ніколая-
Угодника, Пантелеймона. [Де почали будуватися пер-
ші поселенці?] [Ч. І.] Діди примєрно лєт сто п’ятдесят 
назад приїхали з України. Коли дід прийшов, не було 
тут села. Жили люди, називалось [поселення] Приче-
півка. Дід прожив сто сім лєт. Вони в пєщерах, щитай, 
шалаші робили в землі. Рипа там, обрив. Вони там 
вкапували у землю, укривали, там і находились,  – 
займались скотоводством. Там знаходилась скоти-
на в загонах в оврагах. Топили кізяком. Бурде ́йка у 
землю вкопана, в  рівень з землею дрючки ставили, 
а  кришу валькували болотом. А  тут нічого не було. 
Дід казав, що вони прожили там в Причепівці років 
п’ятнадцять-двадцять. Це як тимчасове житло для по-
чатку. Потім не було чим поїть худобу. Почали робить 
ставки для скота, який пасся сам, ніхто його не кор-
мив. Робили загати на джерелах. Сперва поселились 
на Причепі, потім один-два поселились, той там, далі. 
Розкидані садиби. Вулицю зробили, коли вже строї-
лось село до [Першої світової] війни, ше при царській 
Росії. [Ш. І.] Прийшли в тисяча вісімсот десятому році 
сюди в балку. З тисяча вісімсот десятого року по тися-
ча дев’ятсот сороковий рік Причепівка стала назива-
тись Муса-Їт. [Ч. І.] Було в селі чотири-п’ять фамілій: 
Чечілі, Шпиці, Виходці. Більше були вихідці з Украї-
ни. [О. Є.] Крім українців, були молдавани. [Ч. І.] Гага-
узи і болгари з’явилися тепер уже. [З яких місцевостей 
приїхали Ваші предки?] [О. Є.] Приїхали із села Рай-
лянка. Мати з Каланчака і дід. Ми руські [українці], 
мова у нас руська. Вони жили на Причепівці. Рипи 
були, а вони посередині. Як началась война з турка-
ми, наші виселилися, і жили ми тут, а то – на Приче-
півці. Це найраніше заселене місце. [Ч. Я.] Взагалі тут 
усі приїзжі з Ізмаїла, більше – [куток] Порушка, де дід 
жив. [Ч. М.] Баба Устина й дід Легор – це мамина [рід-
ня], а то татова – баба Соломія і дід Кандро. За Дуная-
ми вони прийшли сюди вже. Я мала все питала. Вони 
кажуть, прийшли, життя тут було хароше. А тут було 
Серм’янське море, а пристань був, де лєс, казав дідо. 
Дід і баба – українці, вони прості були. [Ш. І.] Батьки з 
цього ж села. Мама – Краснова. Дід Мукій прожив сто 
шістнадцять років і мав дванадцять синів і три дочки. 
Дід (по лінії матері) прийшов сюди з Воронізької гу-
бернії, можливо у тисяча вісімсот десятому році. А по 
батькові прадід  – з Літина (Вінницька  обл.). Дід бу-
дував залізницю у тисяча вісімсот шістдесят другому 
році. [Ч. І.] Діди ще наймалися тут до панів на роботу 
десь в середині ХІХ  ст. [М.  М.]  Землю брали колись 
в оренду предки і так і залишалися, присвоїлися. Ка-
жуть, що дідів дід прибув з Білої Церкви (Мельничен-
ки). Колись дід мені розказував, вони в балці цій не 
жили, вони жили по горі, по рипах. Село було навер-
ху, а тут вода була, море. А потім вода спала, і люди 

спустились у рипи (рипа – де вода, водостьок). Людям 
важко було нагорі воду добувать, і  вони зійшли на-
низ. [Річка раніше була широка, розливалася?] Вона 
розливалась. Через Болград вода доходила аш до Чу-
мая. Річку спрямили недавно, зробили з неї канал. 
[Ч. І.] Річка мала інше русло. А тепер пряму зробили. 
А  була аш край села. Була широка, купалися в ній. 
Був луг недалеко, там верба росла. [Як називали рипи 
довкола села?] [Ч.  І.]  Рипи: Фірмівська рипа, Панте-
леєва, Гілесова, Причепська, Каштанова, Мактеєва, 
Мокійова, Верміїва, Хозяїн рипа. Пантелеєвська – він 
воду використовував для поливки городу. В  кожній 
рипі джерело, безводних нема. [Ш.  І.]  Були джерела: 
Градинка (дуже добра вода, навіть з інших сіл брали), 
Пантелеївське, Мукіївське. Де турецька фортеця, там 
на річку йшли стирать, на траві стелили. Там «ковба-
ня» – як озерце утворене було. [П. Є.] Джерело одне 
було коло кладовища, там аш кипіла [бурлила] вода, 
ніколи не кінчалась. На другому краї, в одної рипи, на-
зивали її Градинка, в Градинці джерела були, кипіли, 
а тепер слабо, кажуть. [Як називалися кутки Вашого 
села?] [Ш. І.] Куток – магала́. Справа наліво: Парушка 
(Виходці заселили, вони були перші), Голопузівка. На 
границі Порушки [жив] піп, можна [при суперечках] 
пожалітись. Чечелі – забіяки, бились. Тажниченки ста-
рались подужати Чечелів. Кутки: Чечелі, Лук’яновка, 
Березовка. [Ч.  І.]  Придорожніх хрестів тут не було, 
у  молодаван є. [Чи  був біля села ліс?] [Ш.  І.]  Як ви-
йти до Сокола, то там був ліс, вовки. Мама казала, що 
вирубали ліс, розчищали. [Які  тварини водилися у 
рипах?] [О. Є.] Змії живуть у рипі, подобіє вужа, рябі 
такі. Як їметь [займати змій] маленьких, то може уку-
сить. [Чи  розповідали діди про степові вітри, сніги, 
які тут були раніше?] [Ш.  І.]  Нестерова балка тягне 
наіскос на Ізмаїл, на південний схід. Мабуть, є якесь 
притяженіє. Дід Мукій, що прожив сто шістнадцять 
років, казав: «А туда дує, буде сніг, а туда дує – вітер 
галацький такий, шо собака в хаті своїй не вспить». 
Був сильний сніг, часом зрівнював нас з хатами.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Якого розміру були 
земельні наділи перших поселенців?] [Ш.  І.] Хто був 
на войні проти турків за договором Петра Великого з 
молдовським государем, кожному давали п’ятнадцять 
десятин землі. [Ч. І.] Землю держав помєщик – вісім-
надцять-двадцять тисяч гектарів мав. Люди найма-
лись. Працювали люди у помєщиків і літом, і зимою. 
А  вже після тисяча дев’ятсот п’ятого року стали да-
вать землю – у помєщиків забирали і людям давали. 
Тоді вони стали приобрєтать скотину, коні, сіять. 
[Ч. М.] Давали по одному гектару. Ко́та – наділ землі. 
[Ч. Я.] Батько мав і свою землю, і орендував. Своєї мав 
двадцять п’ять гектарів. Наймав оброблять. [Як обмо-
лочували зібране збіжжя?] [Ч. І.] Робили гарман. По-
ливали водою, утрамбовували. Коні ганяли на гарма-
ні. Полову робили. Колотять його. Це – відкритий тік. 
Скосили, хліб привезли на гарман в [тисяча дев’ятсот] 
двадцятих роках. Гарманували  – молотили хліб. По-
мєщики мали криті приміщення, де ціпами молотили. 
[Які  знаряддя використовували для гарманування?] 
Гарманний камінь, площадка-гарман, доска-кремінь, 
на якому різали солому. [Ч. Я.] Камінь такий здоровий 
чіпляють до коней, які ходять по кругу. Вимолоте, со-
лому собрав, шоб зерна не було. А то пускаєш, доска 
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така крем’яна. До тії доски ще добавляли пилки – різа-
ли полову (і полова, і солома йшла). Половник – з ча-
мура, длінний, довший, ніж хата, і широкий. Ворота 
одні. Гарман отако на горбочку. Із гори заходили. Во-
рота були на торці з одного боку. Таркою носили і со-
лому, і полову. Це було десь до тисяча дев’ятсот сорок 
другого року. Колхоз забрав усе дідове хазяйство, 
а  постройки залишились. [Ч.  М.]  Гарман  – круглий, 
пострижений, политий, укачений. Ото каміння, де ко-
няка [його крутить] – коток. Полиєм гарман, приве-
зем діжку води, намиємо, соломою обстелимо і укотю-
єм, шоб аш блищав. Висохне, то солому забіраєм. Тоді 
гармануєм. Аж блищить, шоб пилюки не було. Це ж 
віялка  – крутимо, зерно насипаємо. Перепускаємо, 
зерно одгортаємо. Тоді вторично перепускаєм, шоб 
чистеньке було. Заносимо у вінбар [амбар] відром. На 
горищі [зерно] розгрібаєм грабельками, там воно зна-
ходиться. На мельницю ідем, берем три-п’ять мішків. 
У вінбарі діжка з капустою, діжечка з вином [зберіга-
лися]. Для папушо ́ї (кукурудзи) – кошик, збитий з до-
щечок. В дядька величезний кіш був, повний папушої 
(метрів п’ять-шість довжиною), бо скотини багато. 
[Чи  були у селі олійня, млин, кузня?] [Ч.  І.]  Олійня 
була у Болграді. [Ш. І.] Млин був один – діда Легора. 
Вітряк з дощок, повертався весь корпус, чотирикри-
лий. Кузня була колись на Причепівці. [Ч.  І.]  Кузня 
була в селі при батькові. І зараз той будинок є. Стіни 
чамурові. З камня не будували, бо його не було. [Яким 
був розмір городу біля садиби?] [Ч. І.] Городи були до 
гектара. [О.  Є.]  Раніше не були городжені городи на 
степах. [Ч.  І.]  Сажали картошку, капусту, помідори, 
цибулю. [Ш. І.] Картоплі, капусти, цибулі було мало, 
тільки після [Другої світової] війни, а раніше – помі-
дори і огірки. [П. Є.] Баба по матері заводила градину 
(помідори, перець), і цим займалася. А батькова мама 
була болгаркою. Петрушка, кріп, редиска – розводила. 
Овочі на повозку, і  [обмінювали] німцям за зерно: 
«Ой, приєхала Домника». Бабі плата – ковбаса, масло. 
[Чи були садки біля хат?] [Ч. І.] Садків не було. При 
мені вже були фруктові дерева, а при батькові – ні, бо 
ніхто не займався цим. [Ш. І.] Після війни садки були 
лише у кількох найбільш заможних селян, бо був ве-
ликий налог (на виноград теж). [Яку худобу розводи-
ли у селі?] [Ч.  Я.]  Овець сотня, троє коней, дві парі 
волів, три корови – у батька, який був один наслєднік 
у діда. [Ч. М.] Овець тримали в повіточці, загородже-
ній комишом. Огороджували подсониками [стеблами 
соняшника], зв’язаними проволокою. [Ш. І.] При ру-
минській владі у людей було три корови на село. У нас 
була одна корова, дві коняки, два вола, вісім овець. 
Мама все продала, шоб лікувать батька у тисяча 
дев’ятсот тридцятому  – тридцять четвертому роках 
[Ч. М.] Коз не тримали, бо шкодили дерево. [Як орга-
нізовували у селі випас овець?] [П. Є.] Є чабан, череда, 
він собирає отару двісті-триста голов. Він пише спи-
сок і наряд дає, молоко. На кожну вівцю по десять лі-
трів молока за місяць. Він з сином і одним помічни-
ком доє три рази на день. А при Руминії люди зажиті 
мали по сотні овець, і вони наймали чабана для себе. 
Бувало, що чабан робе бринзу. Толока [ділянка під па-
совище] раньше була (чаїр, земня). На толоці тільки 
паслась худоба, ніщо не сіялось. Толока не змінювала 
своє місце. Пасли й по рипах. Рипи були менші, тепер 
вимила вода. [Чи займалися місцеві жителі ткацтвом, 
обробкою шкіри, валянням сукна?] [Ш. І.] Ткали біль-

ше з конопель. Біля річки в ковбані мочили коноплі. 
Кожний мав сотки дві-три коноплі. Коли мочили, 
придавлювали каменем, дрючками, досками. Коноплі 
били бияницею, з акації виробленою. Шкіру обробля-
ли в Будеях і Казакліях. Сукно давали вироблять для 
ущільнення в інших поселеннях. В Мусаїті не було во-
люшні. Робили лляні і вовняні налавники. Я бережу 
[їх] на смерть, шоб стелить перед машиною аш до 
кладбища. Одяг. [Ш. І.] Одяг шила майстриня для ді-
тей та жінок. На купований одяг перейшли десь з ти-
сяча дев’ятсот тридцять дев’ятого року. Базар був у 
Болграді. Тканини стали куплять з тисяча дев’ятсот 
тридцять п’ятого року і шили. Домоткані речі робили 
із льна і вовни змішаними. Діти носили сорочки років 
до дев’яти. [П.  Є.]  Сорочки вишивали хрестиком. 
Мама вишивала чорним і червоним, тільки небагато, 
бо врем’я не було. Рідко в кого, шоб призапасувалось 
сорочками. [О. Є.] Сорочки вишивали розовим, крас-
ним, жовтеньким, давніші – чорно-білі. Фартушки – 
біленькі з мереживом. [П.  Є.]  Бабуся носила тільки 
український одяг – і чорний фартух вишитий, і білим 
вишитий, косинка на голові вишита, вже й при мені. 
Не було такого, шоб дівчата вийшли на музику, і в їх 
не було вишитої косинки. [М. М.] Шаль теплий, вели-
кий, з вовни [взимку дівчата пов’язували]. То не дівка, 
що шаля не мала. Дівки вплітали кісники, «кошолоч-
кою» [зачіски] носили. [Ч. Я.] Носили [жінки] раніше: 
юпка і кохта рясна. Свекруха вишивала чорним, чер-
воним, синім. Жінки й зимою були без трусів. Жінки 
носили спідницю, під низом – нижню вишиту, яка ви-
глядала на два пальці, щоб видно було вишивку. 
[Ш.  І.]  Штани [чоловічі] були натільні і верхні. 
[Ч. І.] Дід носив домашню одежду, самі ткали. Носив 
шляпу літом, а зимою шапку гостру, круглу, як молда-
вани носять. [Румунські жандарми] в тисяча дев’ятсот 
сороковому році знущались: тільки шоб були шляпи, 
а як побаче кепку, то козирок одірве. [В. О.] При руми-
нах ховали одежу в криницях. [Ч.  Я.]  Шапка зимою 
молдавська  – качула, літом  – картуз. Носили свиту, 
вишиту на комірі. [Ч. І.] [Був верхній одяг:] полушу-
бок, піджак, свита. [М. М.] Зимою – кожухи овечі. Ка-
цавейки чоловічі і жіночі з матерії, з  коноплі ткали, 
з вовни овечої. [Ч. Я.] Самі ткали, давали [сукно] ва-
лить, шили кацавейки. Крої ́тора [кравця] наймали – 
приходив на дом і шив. [Ч. І.] На ноги – постоли, чул-
ки плели з шерсті, портянки (метра півтора), зверху 
брезент, шоб не намокали. Кожа яловича для посто-
лів. Купляли дівчата і туфлі, ботинки, але дорогі. За 
туфлі у тисяча дев’ятсот сорок четвертому році про-
дав підводу зерна – кілограм сімсот (в Кіровограді са-
пожник пошив). [Ч. Я.] Плели шкарпетки. В постолах 
ходили (і я) – з чиняної шкіри їх робили, самі шили. 
Вистачало [постолів] на рік-другий. Портянками ноги 
обмотували. Як грязюка  – брезент натягували. Бре-
зент не пропускає воду. Постоли поверх брезенту на-
дівали. [Ш. І.] Постоли одягали, в поле як ішли, а так – 
сапоги. Постоли з кожи чиненої. Кожу купляли, робив 
їх майстер. Носили полгода. Солому туди ставив, як 
холодно. Шерстяними внучами замотували ноги, по-
тім брезентові – типа, чулок. [М. М.] З верби вирізали 
дошки по нозі і прив’язували до ноги на ремешочках, 
прорізали поза пальців  – таке взуття  – лапці. Верба 
легка і вона прогиналась. Хто мав, у  туфлях ходив, 
а хто не мав – у постолах ходив. Валянки – чесали з 
корови шерсть і валяли. Архітектура. [Як обирали 
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місце для будівництва хати?] [Ч. І.] Хату ставили, щоб 
не було перепаду, як робили підлогу. Діда [хата] – на 
восток чолом. [Ч. М.] Ставили наперед дверми до сон-
ця. [Обравши місце, казали:] «Господи, благослови 
строїться на цім месті!». [Ч. І.] Як починали будувать 
хату, копали канаву, сипали зерно. [О. Є.] Як строїли 
хату  – клали у стєнки свячене. З  церкви брали про-
сворку. [Ч.  М.]  Дехто на початку будівництва клав 
гроші в кутку, щоб завжди мали гроші у східному кут-
ку (покутя). [Ч. Я.] Ми хату починали робить, вже мій 
брат самий старший (він і кум, в мене дітей хрестив, 
мене вінчав) заклав закла ́щину. Кинув десять лєй на 
угол, де отуто вікно на причілок. Це при руминах. 
Шоб хата була щаслива, шоб гроші не виводились у 
хаті. Коли заклащину робили, кликали людей, скільки 
можна було – і десять, і двадцять. А тоді ішли, їм від-
робляли. [Ш. І.] Строїть хату починали в неділю. Ми 
йшли до батюшки, просили благословення, пригоща-
ли його. Як будують, запрошують старих людей. 
Я брав діда Йосипа Швидченка. Позвав його, він бо-
жественного настроєнія. Він приходе, посмотре, обя-
затєльно ставе хрестик на причілку маленький з пали-
чок. Перед тим, як будувати, у кутку ставив. [В. О.] Не 
на саму землю [хату] кладуть, а камінний начинається 
фундамент. [Ш. І.] Я кажу: «На ту неділю я буду ста-
вить фундамент. Ти прийдеш помогти?».  – «При-
йду!». – «Ще когось треба». – «Прийде той, той, той». 
Надо розбить, викопать канавочку, замішувати, ка-
міння засипати, пісок з цементом. А на наступну неді-
лю будем [клакою] ставить чаму ́р. Чамур – замісили 
глину, солому, воду. Коні місять. На завтра беруть 
сапи і вальки роблять. [В. О.] Вальки вироблені. Руба-
єм сапами. Рубаєм і качаєм на соломі вальки. Скільки 
воно собі може захватить, ото соломою стелем, одва-
люєм, одвалюєм. І виробляєм, шоб він [вальок] розді-
лявся один від одного. І тоді на носилки, і несуть. І по-
чинають од порогу той туди, а той туди класти [чамур] 
квачиком. Кладуть спочатку гроші у куток, хрест ве-
ликий, полотєнце, в ньому гроші. Обкладуть по колу, 
воно обсохне місяць, полотєнце кладуть на чамур. 
Поклали ряд, хрест сунять, косячком зроблений, у ча-
мур, піднімають його, як поклали ряд. Його не заму-
ровують. Як чамур поклали, його приймають, тоді 
знов кладуть, як другий чамур класти. Гроші ті, шо у 
рушнику, будуть стоять. Як закінчували кладку, гроші 
дають першому кладчику. Клакою кладуть. Хозяїн 
[припасає] хрест, гроші, благословляє кладчиків, кла-
де один, другий-третій вальок, потім кладчики кла-
дуть далі. Починають з дверей. Люди, запрошені на 
перший чамур, приносять у тарільці муку, яйця і кла-
дуть у хату, шоб у тій хаті було. [Ч. Я.] Готовили [гос-
подарі] їсти, вина. Це вже як кончать чамур, кладеш 
стол і кормиш, і вина вип’ють. [Чи мали стіни житла 
якісь назви?] [Ч.  І.]  «Задня» стіна, «передняя» стіна. 
[Ш. І.] Задня стіна називалась «спина». [В. О.] В хаті 
стіни: «передник», «задник», «причілок», «причілок 
низовий». [Як  звели стіни, то  встановлювали своло-
ки?] [Ш. І.] Піднімали, два сволока клали, найкраще – 
хрест нахрест. Один повздовжній, один поперечний. 
Сволок не мазали, був у чистому дереві. За сволок за-
тикали квіти, шар за шаром. І там оставлять наверху, 
заливають його на вєкі вєчниє. На сволоці випалюва-
ли свічкою хрест. [О. Є.] У хаті два сволоки висіли па-
ралельно, сволоки замазані. [Ч. М.] Сволоки були тов-
сті. Але на горищі зерна насипали, і щоб часом не про-

гнулись, підпирали [всередині] стовпцем (у баби на-
шої). Сволоки білили. [Як зводили дах?] [О. Є.] Почи-
нали [встановлювати] крокви – теж клали хрестик у 
стіни. Як ставили дах – теж хрестик новий. [В. О.] Як 
кладуть кришу, кладуть рубашку на хрест. І той хрест 
остається на горищі, поки і вкриють хату ту. А потім 
хрест лишається, а  рубашку дають тим людям, хто 
криє. Цей хрест інший, той для чамура, а цей для кри-
ші. [Чим були покриті старіші хати?] [Ч. І.] Хати коми-
шом укриті. Комиш росте у плавнях, він товстий. Зи-
мою у плавнях вода замерзає, і заготовлюють комиш. 
Крили по-простому і по-німецьки  – криша гладка і 
щітка «підбойка». [Ш.  І.] Хати крилися житньою со-
ломою, очеретом (комиш). Краще комишом, а ще кра-
ще папорою (рогіз). У нас під комишом [хата] просто-
яла сто років. [Ч. М.] Під комишом тепло, й снігу не 
надувало. [В.  О.]  Дахи у багатших були двосхилі з 
фронтонами, забитими дошками, під черепицею. 
[Ч.  Я.]  Черепицю самі робили з цементу й піску. 
[Ч. І.] Кришу робили на стовбах на причілку з призь-
бою. [Ч.  М.]  Найдавніші хати були без стовпчиків, 
а потім стали галереї робить. [Ч. І.] Стовби упирають-
ся в кришу, а  потім коло стовбів роблять призьбу. 
[Ч. Я.] Вздовж чола [хати] призьба, п’ятдесят сантиме-
трів висотою, на яку спираються п’ять стовпчиків. 
[Ч. М.] Призьба була попереді тільки, бувала широка і 
вузька. Викладали камінці, мазали глиною. А весна як 
прийде, за цілу зиму поодквасюється, то до Паски на-
місим глини та забиваєм ті дірки. [Зовні хати білили?] 
[Ч.  М.]  Хати білили звьосткою [вапном] зсередини і 
ззовні. Чамурі мазали глиною, глину місили з поло-
вою і з кирпичом (кізяком). Мазали, тоді вже білили, 
добавляли синьку. Затильна стіна жовта лишалась. 
[Ч.  М.]  Мазалась хата раз на два роки. [В.  О.]  Стіни 
хати не малювали. [Ч. Я.] Тільки побілять і все. Під-
водку [внизу] робили сажою: яйцем місили, квасом 
розводили. [Яким було планування давніших хат?] 
[Ч. І.] «Хата нижня – сіни – хата верхня», окремо кух-
ня (у діда). А вже в тисяча дев’ятсот сімнадцятому – 
вісімнадцятому роках батько свою хату побудував 
нижче. Розвалив стару хату, якій було близько ста ро-
ків. Була «хата – сіни – хата». Три вікна в кожній хаті, 
одне з них на причілку. Вікна на три шибки. Двері на 
завісах. [В. О.] У діда – сіни і дві хати: празнична (ве-
лика) і мала хата (хоч однакові за розміром). «Вища» і 
«нижча» хата [ще називались]. У  кожній хаті по два 
вікна. [Ч. М.] То хата чиста, а то [опалювана кімната], 
де сиділи. [Ш. І.] Нижня хата була чиста – коли гостей 
приймали, весілля справляли, а  в верхній  – жили. 
Була на три вікна: одне на причілок, а два на передню 
стіну. Нижня [хата] називалась ще «світлиця». 
[Ч. Я.] Хата [моя] – «на дві половини», до лівої поло-
вини прибудована кухня, яка утворює Г-подібну фор-
му. [Як  будували та де розміщували піч?] [Ч.  І.]  Піч 
робили із каменя, черинем у сіни, в одній [житловій] 
кімнаті. Димарь був. Пєчка була у димарі, там робили 
плиту. [Ш. І.] Димар і кабиця – всьо йшло разом. Дим 
йшов від пєчки і від кабиці. Димар був з глини, метрів 
шість-сім, а там кирпіч. Піч обов’язково була широка 
і груба. [Ч. Я.] Піч топили з сіней. Соломою топили. 
[В. О.] Печі я роблю такі хлібні. Така рівна піч, і потом 
груба виложується, потім припічок. Для хліба роблю 
рівну пічку і челюсті, куди хліб сажають. Печі робили 
з камня раніше і тепер. З камня лучче випікає і лучче 
гріє. Цегляні – гірше, не так печуть. Камінь – не круп-
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ний, вода наносе, і ми збираєм. І глиною мажуть. Роз-
водять водою пісок і глину. Піч роблять, коли повніс-
тю збудована хата. Це раніше. А  тепер разом  – шоб 
груба була в стінці. Димарі були прямі, йшли вони на 
висоті не менше зросту людини. Як виходе з челюсті 
дим, повертається і йде в димар. Димар проти челюс-
ті. Димар прямий. Ще й кабиця коло челюстів збоку. 
Там хліб поклали. Челюсть з сіней, не з хати. Можна 
топку робить з хати, але не робили. Топили з сіней. 
Називався підкомин. Там і кабичка, і  пєчка, де хліб 
ставим, топимо, їсти варили. Пічурка – нижче челюс-
тів, дві дірочки, внизу дверці, шоб там попіл вигорта-
ли. Привулок був для сірників. Челюсті закривали за-
тулкою. Місили пісок і глину, шоб було таке, як затул-
ка. Робили дві-три, шоб було, як перегорить. Висохла, 
обчищаєш її, гарненько обмажеш, і год видержує за-
тулка, не вигоря. Димар накривали  – два стовпчики 
залізні і зверху як шляпа. Димар робили з камінців 
(у старіших хатах) і з глини. Печі прикрашали у дідів, 
у бабки. Комини, пєчки такі рисували. Жовта, оран-
жева глина, глей сіро-чорний – отакими [барвниками] 
рисують цвіти. [Якою була долівка хати?] [В. О.] У ха-
тах земня [земляна долівка] була. Її змазували глиною 
з половою, змазували дощечкою, а потім самою гли-
ною, розведеною з водою. Квачиком змащували її 
зверху, тоді вона робилась гладенькою, половки не ви-
дно. Змащували земню на празники, перед Паскою. 
Там, де живеш в хаті, частіше змазували, бо бігають, 
солома завжди була стеляна. [Які меблі розміщували-
ся в опалюваній кімнаті?] [Ч.  І.]  У  хаті  – лави, піл, 
який спирався на козлики, скрині, мисники на всю 
стєнку коло дверей, стіл. [Ч. Я.] Мисник був коло две-
рей, а де діти знаходились (кухня в сінях) – там поли-
ця. [Ш. І.] В хаті піл був – половина глиняний, а поло-
вина доски або рейки з верби. Там передбачалось міс-
це для квочки. [В. О.] На покуті – стіл, потім сундук, 
піл (спали) вздовж лави, ослончик, жердка. [Як роби-
ли входини до нової хати?] [Ч. І.] Входини – перші за-
ходять чоловік і жінка, вперше заходять з іконою. 
[О. Є.] Як входять, вікони беруть, браві калачі. Несли 
це батько і мати. Перший заходив батько. [В. О.] Хліб 
на стіл [ставлять]. Ікону ставлять на покуті. Як не вно-
сиш ще нічого в хату, сперше кота туди запирають, 
щоб він переспав, щоб ніяка нечисть не заводилась. 
Це йшло від предків, і щас так роблять. [О. Є.] Потім 
людей кликали, шоб обєдали. Столи кладуть. Кажуть: 
«Много лєт!». Калачі клали на столі, тоді людям роз-
давали ці калачі. «Входи» називались. [В. О.] На вхо-
дини люди приходять з хлібом. [Ч. М.] На новосілля 
раніше приносили пару тарілок, пару ложок. [Ч. І.] Як 
заселилися, запрошують батюшку. Піп святе хату і у 
дворі все. [Ч.  М.]  Як ми перейшли в хату, батюшка 
святив – мав свячену воду, вугли посвятив: «Хай вас 
Бог благословить!».  – «Шо Вам, батюшка, дать?».  – 
«Шо желаєте!». Гроші давали. Перейшли в хату після 
війни. [Ч. Я.] Ми заход зробили в тисяча дев’ятсот со-
рок другому році, то [нову хату] не освятили. [Про які 
хатні прикмети чи заборони в селі говорили?] 
[В. О.] Через поріг не можна ні давать, ні брать. Увече-
рі не можна виносить сміття з хати. Воду виливать – 
до дня. Мести треба до дверей. Зі столу не можна мес-
ти кришки, і бумагою нізя, бо погано буде в домі. Гро-
ші не можна класти на стіл, шляпу не можна, бо голо-
ва буде крутити. [Як були облаштовані двори у Ваших 
дідів?] [Ч. Я.] Хата у діда здорова, сараї (скотини бага-

то), амбарь – все чамуром [збудоване]. Од вулиці го-
роджений – там сарай, там сарай, там сарай (для ко-
ней, для скотини, для овець), повітка. Був «голий» 
двір  – городина і все, не було дерев. [Ч.  І.]  Подвір’я 
внизу дідове. В одному дворі було все: конюшня, гар-
ман, сараї, половник, хата, повітка (поднавєс). Для 
скота – сарай і конюшня. [Опишіть двір своєї садиби.] 
[Ч. Я.] Двір – дуже вузенький. Маленькі два сарайчи-
ки – в лівому кутку подвір’я. Між причілком [хати] і 
вулицею  – маленький палісадник, метрів чотири. 
Вздовж чола [хати]  – виноградник. Город  – за зачіл-
ком, в  глибині садиби. [Які  колись були погреби?] 
[Ч. І.] Погріб («подвал») робили з камня і в землі. Сту-
пеньки. Ровно перекривали. Каменем вкладали, хто 
міг. [Ч. М.] Був погріб-копанка. Корова впала, насилу 
вивели по ступеньках. Тоді зверху настелили акаційо-
ві гілки. Стіни були побілені. [Де ще зберігали зерно, 
овочі?] [Ч.  І.]  Ями зернові були отдєльно. Всередині 
обмаз глиною, а  зверху – солома (для зерна). Карто-
пля  – в погребах. [Чи  були у людей плетені клуні?] 
[Ш. І.] Клуня була у Буздуганя, Якова Виходця, Кова-
ленка. Стіни клунь плели з верби, обмазували глиною 
з двох боків, білили. Крили комишом. Стропила теж 
були плетені з верби (вона згиналась, висихала). Рей-
ки зверху вербою перев’язували, тобто криша майже 
плетена була. Займався цим Матрусенко Федосій. 
Його і верба була, і він майстер був. Їх два брата було, 
работали. Дід Макар теж цим займався. Вони плели 
повністю всю будівлю. [Ш.  І.]  А  кошниці (кошери) 
самі хазяї робили. [Ч. І.] Кошери – на кукурудзу – пле-
тені, накриті соломою в снопах. Робили ясла для ско-
та. Забивають зруб, а  тоді в дірки, колички, і  плели. 
А то – палки з подсонухів. Канавки копаєм, кладемо 
подсонух, при в’я зує мо – і от загородки. [В. О.] Подвір’я 
городили  – вербою плели, подсониками. Ворота ма-
лювали. [Ш.  І.]  Огорожі робили із комиша і верби 
(тин). У  нас була балка Комишова і балка Вербова. 
[Ш. І.] З комиша робили не тільки огорожу, а й під ви-
ноград ставили тички. [Де розміщувався колодязь?] 
[Ч. І.] Колодязь був поряд із садибою, на кількох сусі-
дів. Колодязь – зруб, наземна частина – кам’яна, бара-
бан. По селу були і колодязі з журавлями (три-чотири 
штуки), більше  – з барабанами. Глибина колодязів  – 
вісім-десять-п’ят над цять метрів. [Ш.  І.]  Васильова і 
Попова криниці – дуже чисті. [Чи жили раніше в тим-
часових спорудах типу землянок, бурдеїв?] [Ч. Я.] Бур-
деї були, хто бідний. Кажний год глиною маже. І свай-
бу робів в такій бурдейці. У  бурдейці так само, як у 
хаті: «хата – сіни – чиста хата (нижня хата)». Де чис-
та – там не було пічки. [Ч. М.] Бурдейка така з камін-
чиками, з  глинки зроблена. Сінці, хатка, кладовочка 
(там мука стояла)  – при сінцях, збоку зроблена. На-
перед села, на горбочку була построєна. Дідо строїв 
Легор з бабою Устиною. Як приїхали з-за Дунаями, де 
були, і вони тутечки побудували. А я кажу: «Як вони 
жили?». Як горобець, зробили камінчиками. Каміння 
собірали по рипах. Розводили роствор такий і камін-
чиками, камінчиками всередині. А  знаружи, як не 
було, шоб помазане було. Камінчиками раз просте-
лять, другий. Комиш, глина зверху. А як завіяло їх, це 
мама розказувала, фортуна [хуртовина] була сильно, 
двері не можуть одчинить. А димар отакий широкий. 
Дід по тим димару виліз, одкинув сніг, тоді баба ви-
йшла, діти повиходили. Мабуть, драбинка була у ди-
марку. Оце сінці, хатка, а  оце маленька коморка для 
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муки. З одного боку коморка, а з другого – хатка. Два 
віконця, ой, маленькі, з одного боку, де двері. Глиною 
дряпана, не побілена. Просто жили, біднота, ледачі, 
кажуть. Дядько вже розвалив бурдейку. [В.  О.]  Бур-
дейки копані в землі з один метр. Копано так, наче па-
лець зроблений із земні, оставляють, як копаєця. Це й 
батько мій [бурдейку] робив, як з вівцями у степу був, 
там і жив. Шоб міг там поставить усе своє, що мав. 
І ми коли ходили до нього, там спали. Ідем до його і 
спимо. Настеле рогозку, сіна покладе, соломи. Були 
присіночки і хатка. Одне віконце на схід. Стіни були 
похилі, як шалаш. Частково в землі. Стіни земньою-
земньою накидані, а  тоді ще й замазані, вальками-
вальками. І вона не тече – збігає вода по соломі. Дощ 
пройшов, а вона суха. Всередині комиш. Стойки і бал-
ки, а тоді комиш. Комиш перекладав мєлоччю, а тоді 
земньою, як болотом перекладав, а  тоді змазував її. 
А знизу не змащувалось, комиш гладенький. Виправ-
ляв на вулицю димарець від кабиці. Кабиця чотирьо-
хугольна в присінках. Це тимчасове житло в степу на 
пасовиську. [Які ще тимчасові будівлі у степу були?] 
Курінь на баштані. Від земні дрючки сходять до сво-
лочка, що посередині. Сходять-сходять дрючки густо, 
а тут наподобіє як сволочок, зсюдва дрючки і зсюдва, 
а потім зводиться тут. Має нахил з двох боків. Закру-
чували і забивали. Потім вкривали комишом, подсо-
ником, бур’яном, сіном обкладали. Не обмазували. 
Всередині стелили солому на земню.

СІМ’Я [Ч.  Я.]  Батько женився у шістнадцять років і 
дітей наробив. Мати теж молода була (найменша 
у сім’ї). [М.  М.]  В  маминій сім’ї було дванадцять ді-
тей. [Де готували їжу?] [Ч. Я.]... Отдєльно кухня була. 
У кухні-сінях їсти варили. [Діти їли окремо чи разом 
з батьками?] Котрі маленькі – разом з батьками. [На 
чому спали, чим укривалися?] На піл лягали ногами 
до пєчки. Мама з малою дитиною  – поперек, попід 
пєчкою. А  спали у хаті, лава широка, дві доски, вже 
з батьком, два хлопці, я  третя. Хлопці спали  – один 
в один бік, другий у другий, ногою до ноги, одні на 
полу. Даже й не стелимось. [Беремо] подушку, [про-
стеляємо] рогожку – лягли насеред хати. Не боялись, 
чи лягушку, чи гадюка. Літом серед двору спали. Як 
комарі  – одіялом укриїмось з головою. Змії ходили, 
але не до нас. [Чи доглядали старші діти молодших?] 
[В. О.] Ми троє сіли [на колиску]: сестра моя, я, а ди-
тина на споді. Як розколихали ту дитину, а  там піл. 
На полу стоїмо, а колиска висить. А з горіща забитий 
кручок такий хароший, шо ми знаєм, шо не прова-
литься воно. Там поклали прутину таку тяжолу, шоб 
вона не обірвалася. А ми вчепились, бо мама пішла на 
вулицю, там робе роботу. А капусту посолила, і в ку-
точку там стоїть діжка з капустою. Ми як розмахали 
ту колиску, а дитина на споді. Держимось за ті реміш-
ки. Дитина як розгойдалася, як вилетіла, ті чуємо, що 
квакнуло десь. Мама як улітає: «Де дитина? Де Яшка?» 
(брат мій самий менший). Коли Яшка в капусті. Мама: 
«Чи ви подуріли? Шо ви наробили? Дитину убили. 
Де Яшка?». Шукає – Яшка [неушкоджений лежить] в 
капусті. Не била нас, батько бив. Взяла його [Яшку], 
покупала його, помила. Поки мама миє дитину, а ми 
в колисці тій [гойдаємось]. [Якою була та колиска?] 
Мішковина, збита з обичайки. Обичайка – рама, тоді 
мішок такий широкий всовуєш в ту раму. Мішок був 
надітий, чотири веровки (канатики), і підвішуєш. Чі-

пляли до стелі. З  горища пробивали дірку, кладуть 
прутину наверху таку надьожну, шоб кручок сюди не 
провалився. І  тоді чіпляли туди кольцо, і  чіпляють 
до нього всі мотузки наперехрест. [Коли дитина по-
чинала ходити, чи робили якісь саморобні манежики, 
ходунки?] Були качки, шоб воно [дитя] ходило собі, 
пересувалось. Полик внизу і решоточки. Наподобіє, 
як качка, тільки воно не качається туди-сюди, бо кач-
ка колишеться на ножках. Вона не перекидалась. Така 
висока, як і воно. Миску дадуть, воно наїлося, і  на 
голову миску. Бавляться качанами. Мама перегороде 
всю хату, дала їсти, пішла на роботу, на степ. Семеро 
[дітей у сім’ї] вмерло, п’ятеро осталось. На поле брали 
дітей. Кладе мати у повозку дишель, затикає у кольоса 
колиску, піднімає, шоб гадюка не пішла до нього. Бо 
дитина молошна, і  гадюка іде до молошного. І  мама 
чіпляє на дишель повозки і підіймає, туди батько 
ув’язує колиску, обснують його, шоб сонце не било. 
І ото сапають і подивляються. Як вже стало більше їх 
[дітей], то вже дишелів тих де набереш. Хлопців було 
багатенько. Штаньці мати латає-латає. Розріже ту хо-
лошку з одних штанів – оце пільонка для молодшого.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [В. О.] Кажуть, кожна дитина свій знак має. 
Це бачила у вікно бабка-повитуха при народженні 
дитини. Кожне має свою «кумполу», «зодію» (долю). 
[П. Є.] Бабин день святкували. Бабі несли калач на її 
день (на Степана), кожна, в  которої баба приймала 
роди. Весільна обрядовість. [П. Є.] Якщо сватались, 
бідні боялись йти за багатого. [М. М.] Сватання – сто-
їть [дівчина] коло пєчки, довбається. В нанашули [за 
весільних батьків] брали родичів, добрих знайомих. 
[Ш. І.] На весілля чоловіки надівали білі піджаки без 
бортів, з  комірцем-стойкою. Брюки світлі, сіруваті, 
шляпа. У  молодої  – вінок, вишита сорочка розовим, 
голубим, червоним і чорним [кольорами], спідниця. 
Молода перед весіллям йшла з подругами, запрошу-
вала на шишки: «Ви пекли шишки на сонці, а  ви на 
місяці». [М. М.] Місили коровай вінчані [жінки]. Ва-
рили капусняк, картошку з м’ясом (печеня), холодець, 
сухарики пекли – гостинця ставили. Як ідуть до церк-
ви молоді, то обсипають їх зерном, конфєтами, копій-
ками. Придане  – один сундук, одна кровать, матрас 
з лушпиння з папшої. Саме перве – сундук. В коморі 
не ночували [у  першу шлюбну ніч]. Ходили до сусі-
дів. Всіх свайбових [гостей] дарували шишкою. Весіл-
ля один день, а  потім ходять цілу неділю. На покуті 
сидять на другий день весілля, коли нівєста у женіха. 
Батьки приходять, їх садовлять на покуті у понеділок. 
Як менша [дочка] іде заміж, купали батьків. [Чи співа-
ли на весіллі пісень про невістку та свекруху?] [В. О.] 

Топи, мати, грубу, 
Повезем невістку любу. 
А хоч люба, хоч не люба, 
Якби була тепла груба. 

Поховально-поминальна обрядовість. [В. О.] Як по-
мре хто, в’яжуть на воротях платок або полотєнце, 
гроші. [Ш. І.] Знак, що хтось помер, – хустку (жінка) 
або рушник (чоловік) вивішували на ворота. Як хтось 
побаче – іде на допомогу. Обов’язково ставлять вече-
рю в домі, де вмерла людина. Покійників старались 
одягать у новий одяг. Дехто весільний одяг беріг на 
смерть. Не можна хоронить жінку, що носила серги, 
без них. [В. О.] Як виносили з хати покійника, стукали 
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[труну] об поріг обох дверей два-три рази. Як покой-
ника винесли з хати, то закривають усі двері. Не мож-
на у вікна дивитись на покійника, бо будуть нарости 
на руках, на обличчі, як торкнешся чого, гулі нароста-
ють. Несли покійника рушниками (як пояса, широкі, 
метрів п’ять довжини, чотири штуки).

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Ш. І.] У селі колядували. На пер-
ший день Різдва, на Святвечір, старші хлопці беруть у 
батюшки благословення. Ідуть спочатку до панів, потім 
у село. Пани добре пригощали, давали гроші. [П. Є.] Від 
Різдва до Нового года не виносять сміття з дому. А піс-
ля виносять до фруктових дерев, шоб не мерзли, шоб 
не жувалось дерево. [Ч. І.] Послє Різдва – Голодна кутя. 
Виходять батько, мати, кличуть Мороза: «Гайда до нас 
вечерять!». [Ч. М.] На Голодну кутю підкурювали хрес-
тики на сволоках. [Ш. І.] На Йордань приносимо свіч-
ку і вирисовуєм хрести на домі, де скотина наша. Мати 
каже: «Шо бачите у вікні?». – «Засвітилася зірничка». – 
«Там золото закопане. Помолітесь Богу, не забувайте 
ту зірничку». [П.  Є.]  На Масляну усе молочне цілий 
тиждень, м’ясо не їли. [Готували] вертути, плачинди, 
пироги. На Великий піст перескакують вогонь, шоб бо-
лєзнь не підходила. [В. О.] Бабуся ходила весною пішки 
на покаяння у Київ. Наготовляють бесаги з харчами. 
На ноги  – постольці або черевички. Приносили нам 
[звідти] віконочки, хрестики. [О. Є.] На Паску в церк-
ву ходили, святили паску, крашанки. Фарбували [яйця] 
краскою, в лушпинні. Не було писанок. Курочка, холо-
дець, соус, хлібчик [на пасхальному столі]. [Ч.  М.]  На 
Паску лушпайки з яєць викидали курям. [Ш. І.] В Му-
саїті робили каруселі на заговіння на Паску. Самі кру-
тили. Качелі були на Паску, катались діти, а як розго-
вілись  – хлопці і дівчата. [Ч.  М.]  На Трійцю травичку 
зелененьку [на долівку] притрушували, гілки з горіха, 
акацію чіпляли. Ідуть діти в рипу, наривають чепчика, 
васильки, без корінчиків, чистеньке. М’ятка браво пах-
не на Троїцю – постелю на тиждень. [П. Є.] На Троїцю 
гілки з акації, горіха, верби, траву, чепчик, васильки 
встромляли у стріху, ворота, на дверях. [Ч. М.] Травич-
ку збирали після Трійці, зв’язували, потім використову-
вали ноги попарить чи що. Тримали в повітці. [Чи був 
влітку такий тиждень, коли, казали, русалки ходили?] 
[П. Є.] «Русалки» були і є. Вони по дереві должни буть. 
Не можна ткать, прясти, шить в той день. Одна пряла і 
заболіла. На Русалії носять полин, п’ють вино з поли-
ном. В стаканчик наливають вино, полинок туди, тоді 
вип’ють вино, а полинок за пояс встромляють. Ми через 
межу боялися йти ноччю, бо кажуть, щось ходе на межі. 
[Ш.  І.]  На Купала переплигують через вогонь і через 
кропиву. [О. Є.] На Андрея гуляли. Брали хлєбчик, кар-
тошечку, хлопці вино пили. [Ш. І.] Як [в одній хаті] дві 
дівки, наприклад, у них збираються вісім-десять дівчат, 
печуть корж, балабушки, кидають туфлі. А воду нести 
аш з того колодязя, що біля попа, в роті, щоб замісить 
балабушки. Корж підвішували до сволока. Треба вхо-
пити зубами корж. Як не вхопе, його квачем вимазуєш. 
Якщо вхопив, то це вже його корж. [Коли у Вашому селі 
Храмове свято?] [Ш. І.] Церква була Святого Дмитрія. 
На цей день забивали спеціально бугая, люди ще прино-
сили. Організовувала все «десятка» церкви і примарія 
(забивала бугая). Це руминський звичай. [В. О.] На Гна-
та чоловіка, що йде по дорозі до хати, побачиш, поса-
ди його на подушку на ослоні, угости вина, тоді курчат 
буде, як пороху.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Чи  були в селі знаючі люди, які 
вміли передбачати погоду?] [Ш. І.] Виходець, Краснов 
Мукій, Чечіль Федір, Мельниченко Мартин  – були, 
як прогноз погоди. Давали раду, коли сіяти. По міся-
цю визначали погоду. На [місячному] подповні біль-
ше садять картоплю і іншу городину. Як терен цвіте, 
все можна садить. Після Благовіщення усе садиться. 
Хліб сіють, бува, і в февралі. На Паску сіяли кукуру-
дзу. [За якими прикметами колись прогнозували май-
бутній урожай?] Як місяць народився нижнім рогом 
вниз, сильно дощу не буде, а як [уявне] відро на ньому 
удержиться, то урожай буде. Як акація сильно цвіте, 
буде урожай кукуруз. Яка погода на Благовіщення  – 
таке літо буде. [Ч.  Я.]  Як роса рано впаде, доща не 
буде. [Ч. І.] Як нема дощу, з батюшкою ідуть по степу, 
«по царині». Люди збираються коло церкви, виносять 
хрести, ікони. Процесії ідуть по межі, кругом спуска-
ються селом, обмиваються водою  – беруть з собою 
відро води і кружку. Зупинялися коло колодязів, мо-
лились, повертались до церкви. [П. Є.] Батюшка кри-
ниці святив, виходив «по царині». «По царині» люди 
ходять, беруть повозку з водою, всім селом ідуть  – 
просять дощу. [Ч. Я.] Як нема дощу, ходили «по цари-
ні». Ідуть до церкви мужчини, хлопчики, дівчатка. Ро-
били празник і серед тижня. Хлопці беруть процесії із 
церкви, ми вікони, і тоді межею ідем, поки наша тери-
торія. Ходили, батюшка святе, читає, співає пєсні бо-
гомільні. І обходили усей степ. Тоді опускаємось отут, 
і  обходимо і на цю сторону  – корови [піп] посвяте, 
телята, череду. Воду [хтось] несе свячену у відрі. Ідеш 
селом, в кого криниця в селі є, одчиняють ворота, кла-
дуть стіл, кладуть калачі тощо. Батюшці калачі дають, 
полотенце, десять лєй. Батюшка забирає з собою. Тоді 
заносимо у церкву усе чисто: вікони, процесії. Верта-
ємось. Приходиться, шо виходим із утра, а повертає-
мось у три часа додому – обійти пока село. На кажно-
му вуглу батюшка читає, ми навколішки стаєм, і тоді 
знов [рухаємось] далі. Дома пообідали, відпочили. 
Виходим на вулицю, берем відра, одне одного облива-
єм із криниці. І до вечера дощ такий піде, те, шо нада. 
[Чи існували заборони у певні дні на якусь роботу?] 
[Ш. І.] У п’ятницю можна косить сіно, а у четвер – ні, 
бо коса не бере, скользить. Сіяли у вівторок ячмінь. 
[В. О.] В понеділок не можна нічого позичать, садить, 
яйця давать, бо нічого в тебе не буде йти в хазяйстві. 
[Чи були у селі такі жінки, що примовляли від уроків, 
переляку?] [Ш. І.] Відьми забирали у коров молоко на 
другий же день, як зайде у двір. Баба Макариха відро-
бляла – десь за тиждень з’являлося молоко. Моя мама 
Килина лікувала більмо, переляк. Молитви [читала], 
терен спалювала і показувала в чашці, хто вас наля-
кав. Палила гілочку тернову. Яйце качала. Лічила ще 
бородавки. Вона хотіла середнього брата навчить, але 
він не схотів. Змовляла, варила траву і давала пить – 
так лікувала лишаї. [Чи лікувалися за допомогою зі-
браних трав?] Для лікування використовували терен 
(гілки з ягодами, колючки). Кидали [колючки] у ки-
плячу воду, тоді дряпали. [П. Є.] Собірали материнку, 
чепчик. Ми врачів не знали. Був у нас панич Костя, 
мав машину, самольота, і він травками зціляв.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Чи  виконували 
якісь роботи толокою (клакою)?] [Ш.  І.]  Клаки ро-
блять, коли чистять кукурудзу на зерно (чоловік 
п’ятдесят, дівчата чистять, хлопці скирдують), коли 
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скубли вовну, на будівництво. Дівчатам і хлопцям тре-
ба, щоб клака вечером була. [Де збирались молодіжні 
громади?] [Ч.  І.] Молодь збиралась на кутках, п’ять-
шість душ. Не ворогували між собою. Як з другого 
села хлопці [приходили], то задирачка [бійка] була. 
[П. Є.] Були дівочі громади, в них слухались старших 
дівчат. Ходили на вечорниці з чотирнадцяти год  – 
вовну скубли, вишивали. [О. Є.] На вечорниці пряли 
вовночку, плели чулочки. [В. О.] Вечорниці – осінню і 
зимою. Та пряде, та плете, та мотає шось, вишиває. До 
кожної хлопець приходе. Рогожка на всю хату просте-
лена. Хлопці у карти [грають], п’ють на земні, а дівча-
та плетуть. Шматок лою береш, ватою перекладаєш 
його, розтоплюється в мисці  – і при такому каганці 
все роблять. І  горить серед столу. Вікна закривають, 
бо жандарми зайдуть (при румунах), нагайками б’ють 
всіх хлопців. Як іти, вже хлопці забирають у дівчат ку-
жіль чи клубок, і йдуть парами окремо: одна, тоді дру-
га. Коли приходять дівчата на вечорниці, вони зразу 
ж коло воріт падають на коліна і навколішки колінь-
ми аш до порога лізуть. А чого – шоб хлопці йшли за 
ними. Вдень, коли збирались разом жінки до роботи – 
оде́нки. [Чи обирали на час Різдвяних свят старійши-
ну парубочої громади?] [Ш.  І.] На колядках, щедрів-
ках був «береза» – ведучий хлопець Трифон, в нього 
був гарний голос. [Чи  чіпляли колодку хлопцям та 
дівчатам шлюбного віку, які ще не зіграли весілля?] 
[В.  О.]  Колодку робили і дівчатам, і  хлопцям, що не 
виходять заміж. Хто хоче колодку прив’язати, прихо-
де звечора і сповіщає. Колодку прив’язали, обв’язали 
ногу, і він на коня, дають йому гроші, їде в найдаль-
ший шиньок, шоб усі знали, шо він Колодія має. Він 
так гуляє цілу ніч обв’язаний. Дочку теж хрест на-
хрест в’яжуть матерією, платками, теж посилають за 
чимсь, вона приносе. [П. Є.] Колодки чіпляли, з музи-
кою до магазину ходили. Мені багато раз чіпляли. Ви-
йшла заміж у двадцять один рік. Це було весело, не со-
ромно. Колодку чіпляли навіть раніше вісімнадцяти 
років, як сусідам треба розважатись. Як у дворі стар-
ша [дочка є], то вже могли чіплять колодку. Готували 
для гостей картоплю, капусняк. З магазину ідуть до-
дому, де вже накритий стіл. Супроводжували сусіди. 
Як причепиш колодку, то швидше заміж. Це робилось 
на Колодія – цілий тиждень гуляли. [Чи були колись 
у селі заїжджий двір, корчма?] [Ч.  І.]  Чумак мав за-
їжжий двір. Комната як зала, конюшня рядом приче-
плена. Фуру бере він, їде в Ізмаїл, треба переночувать, 
бо ідуть сотні кілометрів. Подвода – шарабан, криш-
ка від дощу, колеса дерев’яні, запрягали пару волів. 
[Ш. І.] Дві корчми було в селі. В одній з них зал, тут 
стойка (водка, закуска), три стола. Вхід з вулиці. Двері 
зачинялися всередину, закривали з двору. Жилі при-
міщення корчмаря при ній. Корчма за розмірами, як 
хата, тільки одне приміщення займала зала. [Чи були 
в цій місцевості ярмарки, базари?] [Ш.  І.] В Болград 

їздили на ярмарки при Руминії і в перші роки радян-
ської влади. Продавали повозки, гарби, корови, коні, 
коври. Як дядько збирається на базар в Болград, на 
коней надіває хомута, звечора дає їсти коням, вечеря 
сам. [Питаю:] «Нашо?». – «Е, скотина знатиме, що за-
втра в дорогу, краще буде їхати».

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Що пам’ятаєте або знаєте 
з розповідей про життя села в роки румунської вла-
ди?] [Ч. І.] З тисяча дев’ятсот вісімнадцятого року по 
тисяча дев’ятсот сороковий роки, з  тисяча дев’ятсот 
сорок першого по тисяча дев’ятсот сорок четвертий 
роки Молдавія була Бессарабія. Українців презирали. 
При румунах – комендантський час. Школа була тіль-
ки румунська. Много в школу не ходили, бо не могли 
ту мову вивчить. Я  кончив п’ять класів руминських, 
потім в тисяча дев’ятсот сорок першому році – руську, 
тоді знов румунську. [Ш. І.] В одному класі до тисяча 
дев’ятсот сорокового року займались всі, з  першого 
по восьмий клас. У  восьмому класі був один учень. 
В одній будівлі була школа і житло вчителів. Спільна 
кабиця [груба]. Стіни – саман, покрівля – папора (ро-
гіз). [Ч.  І.] Протістували проти руминів у нас. Силь-
но не любили жандармів. [Ш. І.] Батько наш у тисяча 
дев’ятсот двадцять четвертому році брав участь у Та-
тарбунарському повстанні, був командиром сотні. Ко-
роль [румунський] їх помилував, і вони повернулись 
додому. [Ч. Я.] Обложували хату [податком] при ру-
минах – страховку платили. Як не заплатиш – забира-
ли усе з хати. [Чи жили в селі за румунської влади па-
ничі, які мали великі господарства?] [Ч. М.] У панича, 
грека Кості Захар’яні подвір’я було окремо. Сосни там 
росли, красиві постройки. Будинок одноповерховий, 
красивий, будинок довгий для робочих з чамура, че-
репиця красна. Робочих гарно годував, вино давав. Це 
було до війни, коли румини. Розводив виноградники, 
вино робив. [Ш. І.] Дід працював у поміщика Захарі-
ані. Будували [у його помісті споруди] красиво. Стіни 
глинобитні, облицьовані цеглою. Балки ставили гус-
то, з хати їх не видно. Зерно на горищі рівномірно роз-
поділялось. Дах двосхилий, під червоною черепицею. 
Три-чотири кімнати: для батьків окремо, для дівчат, 
для хлопців. Окремі входи. Їдальня – велика будівля, 
де обідали і господарі, і  робітники. [Що  пам’ятаєте 
про післявоєнний голод тисяча дев’ятсот сорок 
шостого  – тисяча дев’ятсот сорок сьомого років?] 
[О.  Є.]  Голодовка в тисяча дев’ятсот сорок шостому 
році – врожаю не було. Повмирали багацько. Їли сус-
ли [ховрахів]. Ловили, запікали і їли. [П. Є.] «Знаєте, 
шо діти: помрем, але помрем чисті...», – баба казала. 
Воду скип’ятимо, казан великий, на два відра, вип’єм 
ту воду і знов другої наливаєм. І  так нас свята вода 
і видержала. А  дєвочка в мене померла не холодом, 
а була прихватяна голодом. Вона в [тисяча дев’ятсот] 
сорок шестом году народилася, в голод, і шото в серці 
було, кров в неї перебилась.
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ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. Діти родилися дома. Дітей відбирала баб-
ка – повитуха. Чоловік їхав, привозив. У першу купіль 
клали гроші. Як мене купали, то поклали олівець і 
папір. А ще ножниці клали, нитки, щоб була кравчи-
ня. Кумів було і  6, і  8  пар. Кума приносила крижмо, 
цукор, хліб. Кум буханку хліба, сахар, водку. Як ви-
ходили з хати, то клали перед порогом сокиру, щоб 
крепкий був, як залізо, щоб здоровий був. На кровать 
клали. Колиски були з лозини, і чотири вервечки (мо-
тузочки, якими кріпилася колиска до сволока), було 
добре колисати. Клали свячені віночки під пелюшку. 
Свячені віночки святили на Івана Купала і клали під 
подушку, щоб дитина була здорова, щоб не боялась 
уроків. На хрестини пекли пряники, булки. Прихо-
дили перший раз подивитись на дитину, то не можна 
було йти з пустими руками, а несли хліб і цукор, щоб 
дитина жила в достатку і щоб солодке життя було. 
Баба-повитуха наробила квіток і всім тим кумам да-
вала квітки, якось приспівували бабі за квітку. Квітку 
[з барвінку робила, з лісу приносили]. Насамперед пе-
репивают кумі гроші, а потім бабі. Бабі давали гроші, 
одежу. Вечерю не носили, у нас такого не було. [...] На 
стежку купіль не можна виливати, бо такий був оби-
чай. Це – щоб дитину люди не допкали, щоб язиками 
на неї не плескали, щоб життя не було таке допкане 
(тобто потоптане), як виросте. Щоб щасливе життя 
було, то виливали на схід, на південь (на захід – ні). 
Весільна обрядовість. Заміж в 1944  році виходила, 
вже після спалення. Але весілля якесь там було. Ро-
била тьотка рідная, татова сестра, батьків вже не було. 
Приходив з дружбою, договарювалися, з хлібом при-

ходили. Рушників тоді вже не було, не було що дава-
ти, і перед весіллям ходила молода з дружкою. А коло 
жениха  – свашка (світилка), одружені, просто гості. 
Пече коровай хресна мати. Приходили жінки з його 
родини і моєї і місили. Тоді не було як співати, тоді 
дивилися, щоб ніхто не напав. Тоді вже плакали, а не 
співали... Такий вже час був... У нас деревця не вбира-
ли, у нас такого не було. Вінчалися ми у церкві. Була 
церква, а потім поляки зробили там костьол, а потім 
знову церква, то ми там вінчалися, в  с.  Вишнів (по-
руч з Варишин). Від Сокаля до Грубешова всі україн-
ські села: це Черничин, Масломичі, Модринь, Мірче, 
Модринець, Ласків, Варишин [Верешин], Витків, Ду-
лобичів, Вишнів, Потуржин, Новосілки. Отакії укра-
їнські села. Межа між Сокальщиною і Холмщиною. 
Галичина  – це село Угринів, а  Дулобичів  – це Холм-
щина ще була. [...] На весілля пекли коровай і гуски. 
Як розходилися весіляни, то давали гуски і коровай. 
Скупляли косу (польською говорили), як молодий з 
дружбою приходив перед шлюбом у церкві. «Скупля-
ли косу» [називався обряд]. По-польськи говорили: 
«Щоб панна млода було здорова, щаслива...» Це казав 
дружба. Молода стоїть за столом. Молодий заходить 
за стіл, молода пришиває йому квітку, і йдуть до шлю-
бу. Кланяється батькам. Брат продає косу, місце біля 
молодої. І польські, і українські пісні співали. [...] Моя 
мама брала шлюб у вельоні, як у Польщі було, а у вій-
ну брали в лєнтах, як в українців. Ходили в суконках. 
У бабці була спідниця з щіткою внизу, комір (матрос-
кою) трошки вишитий. Поховально-поминальна об-
рядовість. [Чи робили поминальний обід у той день, 
коли ховали покійника?] Миють руки і сідают за стіл. 
Найперше дают страви: м’ясо, капуста, риба. Помина-
ли на 9 день, 40 і годовщину. Поминальна субота во-
сени, вона була два чи три рази: перед Пилипівкою, 
перед Різдвом...

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ. КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕ
ЧЕННЯ Харчування. [Скільки було дітей у Ваших 
батьків і що мама Вам готувала їсти?] Було четверо ді-
тей дома. На сніданок... Мені було 11 років, коли моя 
мама померла... Я мало пам’ятаю. Всі діти були дрібні. 
Ми ще жили один рік з бабцею після мами... А після 
року й бабця померла, батько через рік ще женився, 
і тоді було так: що та мама друга дали, то те й їли, не 
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було вибору. На Святий вечір готували все посне, 
кутю, щоб було 12 страв. Гриби – суп з грибами, ка-
пуста з грибами, голубці, блінчики, вареники. Кутя з 
маком була. З яблук, з вишень такий звар. Кутю стави-
ли на столі, який був застелений сіном, а зверху обрус-
ком. Кутю в новому горщику варили. І макітру мусили 
купляти нову, щоб мак терти на кутю. І макітра нова... 
Приказок не пам’ятаю, але кутя мусіла стояти в новій 
макітрі. Купували на базарах, були такі люди, що самі 
робили з глини макітри. «Горщечники» їх називають. 
В  с.  Тучапи, с.  Моложів робили горшки. В  с.  Моло-
жів (коло Томашева) були сивії і коричневі. Макітри, 
горшки поливанії. На Різдво – то вже скромно. Пиро-
ги з маком, з кашами (з гречаною, пшоняною). Старий 
Новий рік  – 14  січня. Була кутя так само. Колядни-
ки ходили на Різдво, тіко на другий день, мали Козу, 
Діда мали, зірку, Янгол якийсь ходить, Смерть межи 
ними була. То було общество великих колядників, то 
малії діти здалека втікали, бо боялися. В кожну хату 
заходили, їх частували. На Новий рік ходили посипа-
ти, казали: «Новолітувати ходять». Хлопчики ходили 
посипати, а дівчата – щедрувати. Хлопчикам – цукер-
ки і гроші. Ще була третя кутя на Писану Коляду (це 
18 січня). Це називається «Писана Коляда», бо ходи-
ли і на каждих дверях писали хрести, і  в хаті. Вари-
ли кутю і три дні святкують. Старії люди засовували 
[проводжали] М’ясниці, каталися на санках, справ-
ляли Колодку [Масляну] і казали, що то вже буде Ве-
ликий піст. «Викидали колодку» [казали]. Це зветься 
«Колодка». Збиралися хлопці і дівчата на Запусти, 
празнували, а старії збиралися на Колодку, тоже праз-
нували. В  перший день посту готували все постне. 
Олія була ріпакова, сонешникова, лляная. В селі били 
олію, мав господар такий олійню і бив олію. Хто пла-
тив грішми, а хто зоставляв макуху тую. Платили ма-
кухою (це вижимки з зернят). В  піст постний борщ, 
рибу їли, кисілі варили, солодуху з гречаної муки на 
ніч заквашували, а  рано вже піддобряли і варили. 
Дуже смачна. Ще якийсь шур був з овсяної муки, таке 
варили і з горохом мішали, смажили олійом. Мука – 
затірка. Мука з водою, і кидали на соду, як в піст, то 
оліями красили [засмажували]. Робили картоплянії 
галушки. Терли свіжу картоплю, видушували, трохи 
муки, виробляли кульки і варили, як вареники. Тричі 
їли на день. На обід готували борщ капусняний або 
борщ бураковий, кашу і все. На Великдень пекли пас-
ку, пекли м’ясо [шинку], хрін терли, яйця красили, пи-
санки писали, а з молочних – тіко сир. Робили круглої 
форми з сиру таку плєсканку і носили святити. М’ясо 
клали в ропу солону, воно не портилося, а потім ви-
мочували у воді і тоді пекли. Робили житнього пляц-
ка і обтулювали вкруговую м’ясо, як випечеться – то 
смачно. Коптили в димарях, хто на дворі. Сало збері-
гали в бочках – «бодня», «салниця» називали, хто як. 
Писанки на Вербну неділю починали писати. Мама 
приходила з церкви, вербою нас всіх святила, била, 
щоб здорові були. Приказували: «Верба б’є, не я б’ю, 
за тиждень  – Великдень». Сідали після обіду, засві-
чували лампу, наперсток воску – і починали писати. 
Яйця сухі, теплі. Писачок робився з палички: кусо-
чок бляшки і вставляли... Різні узори писали. Фарби 
природні. Кора дуба, лушпиння цибулі, жито зелене, 
барвінок, кора з яблуньки. Запарювали, настоювали 
звечора. Клали в каструлю, і стояло, а потім варили, 
потім витирали жирною ганчіркою. Узори називалися 

«свинські дороги»... Цю писанку дарували господарям 
молодим, щоб свині велися. Дальше були: «грабельки» 
(на шість частин, і ключки такі були), «вітрячки» [по-
дібна писанка в Україні називалась «сорокаклинці»], 
«колоски», «барилка» (одна – це геометричний орна-
мент для меду, пива), друга «барилка» квітками – для 
сиру, «вилки», «сонечко», «крайка» (дівчина хлопцеві 
дарувала), «павучки», «колосочки», «сокирки», «ключ-
ки»; великодня – «Христос Воскрес» [у с. Ласкові – це 
вербова гілка], і кругом написано; «конюшинка», «но-
гавицями» (писанка «ногавицями»), «конвалія», «ду-
бок». «Оснівниця» писанка [це з ткацького інвента-
ря]. Таку писанку обов’язково писали, і  її господиня 
тримала дома, щоб їй, як лен вродить, то вона мала, 
що мотати на оснівниці, щоб лен родив. Таку писан-
ку «оснівниця» мати дарувала одруженим дітям (не-
вістці, синові). І  казали: «Щоб у вас полотно було, 
щоб ви мали на чому мотати, щоб була оснівниця у 
вас не пуста». Три краски писали, «нагавицями» на-
зивали. Писанку «оснівниця» тримали дома і дару-
вали тільки рідним (дітям), а «свинські» дарили всім 
похресникам. Наостанку вийдуть і посідають, і б’ють 
крашанку  – хто сильніший. Вдарить  – хто більше 
наб’є крашанок. На другий день Великодня грали гру, 
били крашанки. На перший день не били крашанок 
(не лупили), щоб ціле літо ніс не лупився, а на другий 
день били яйця. Хто побив яйце  – забирає тріснуте. 
Батько брав яйце і всіх обділював. Починали Велико-
дний сніданок зі свеченого яйця. Одне яйце ділили. 
Звичайні яйця варили, щоб на Великдень мати (не пи-
санки), вибирали яйця, а ту воду, що варилися яйця, 
бере бабця і йде кругом своєї хати (по ходу сонця), 
і хлюпає на стіни, аж до дверей (кругом обійде), щоб 
до хати не прийшли жаби і ніяка гадость. Так робили 
у моєму селі Варишині, і так моя мама тут робила. На 
Зелені свята вбирали всяким листям, гілками і кругом 
хати ставили березу. В хаті на полу був шавер [лепеха]. 
Пирожки пекли з сиром, вишнями, даже з сачовицею 
пекли. «Сачовиця» в нас називали, а воно називаєть-
ся «чечавиця» (дрібний плоский горошок, тільки зе-
лений). Намочували, терли в макітрі – дуже смачно! 
На Спаса яблука святили. І святили цвіти, мак, коло-
ски, збіжжя. Квасили капусту, буряки краснії, огірки, 
а помідорів – ні. Рідко хто. [Які гриби збирали в лісі?] 
Дуже багато грибів. Білії, красноголовці, бабки, голуб-
ки (зеленьковатії зверху), коровиці (розоватії, великі), 
опеньки, курячії ножки [лисички], губи [сироїжки]. 
Росли камушки [брусниці] – ягоди червоні, суниці. За 
самогонку дуже судили. Пили купчую горілку, робили 
якесь пиво з пшона: 2 кг цукру, 2 кг пшона, дріжджі; 
і стояло 2 тижні. Чаї були рідко, бо цукор був дорогий. 
З  молока  – суп з молоком, лапшу з молоком, каші з 
молоком. Сир робили, кисле молоко. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ Як чиряки обсідали людей, то пекли 
цибулю і прикладали на чиряки. Кашель – цвіт з липи, 
різочки малини. Від живота – звіробій (світоянськоє 
зіллє), що воно світове. Так казали на звіробій. Від по-
носу давали кінський щавель. І ще кровавник варили 
(це тисячолистник). Рани соком кривавника лікували. 
Від рахіту лікували корінням шавару [аїру]. Сушили 
трохи і варили те коріння шавару, і три рази мали у 
тій самій воді викупати, а тоді виносять на перехресну 
дорогу, або де собаки бігають, підводи їздять, то вже 
буде все: рахіт пройде. І  воно випростається (ноги 
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вирівнюються, і буде здорове). У нас з братом так ро-
били. Купають тричі в одному купелі і виливають на 
дорогу, щоб через нього щось перелетіло, якийсь звір 
чи що. Собака перебіг, чи коні переїхали, а  люди як 
перейдуть, то погано. Звір забирає, а  як людина, то 
до неї може вчепитися. Ввечері влити в горщок воду, 
піти до церкви, де дзвін висить, той дзвін покупати в 
тій воді і прийти додому, ні до кого не говорити, не 
оглядатись, прийти і взяти в нецьки [ночви], добави-
ти гарячої води і покупати дитину, щоб не заспівали 
другий раз півні (встигнути покупати до співу других 
півнів). І  дитині допоможе. Це коли якісь вавки на 
шкірі у дитини. Говорила моя мама, [що] при шкірних 
хворобах. Перший раз покупали дитину, то вилляли 
купіль під кущ червоної півонії, щоб була, як півонія. 
А коли хлопця – то під бузок, під дубок виливали. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Я родилась в 1938 році на Холмщині. Батько й мати, 
і двоє дітей було. Коли ми виїжджали, мені було 6 ро-
ків. Це був 1945 рік. Добре все пам’ятаю. Я вернулася 
під свою хату, коли ми вже погрузилися, то я злізла і 
під плотом взяла трошки землі. Мама плакала, я взяла 
в кишеньку землю. Мама каже: «Не бери землю, бо ми 
скоро вернемося». А я тоді сказала: «Ми, мамо, ніколи 
не вернемося...» Мати заперечувала, розказувала, як 
вона виїжджала в Росію в Першу світову війну і че-
рез три роки вернулися. А ми їдем тільки за Буг, в Ра-
дянський Союз, то ненадовго ми їдемо. Сокаль від нас 
кілометрів зо 30. І приїхали на вокзал, на Сокальську 
станцію. Тут на станції ми жили майже місяць. Поро-
били такі буди (шалаші), тато плів з соломи такі мати, 
і  так накривали риштовку, і  там спали. В ямах муж-
чини зробили печі, і ми так варили їсти. Жили так до 
9 травня 1945 року, до Перемоги. Ми чули, як стріля-
ли, ми боялися. Ми переїхали до Сокаля жити, нам 
помогли пограничники, нам вже дорога назад була 
закрита. Бо ще дома (мама розказувала) нам сказали, 
що або виїжджайте в Радянський Союз, або будете 
виселені на німецькі землі, на захід. Батьки рішили за 
Буг, бо думали, що тут недалеко і ми вернемося. А ми 
тут залишилися назавжди, батьки мої тут похоронені. 
Ночами в 1943–1944 роках польські банди нападали 
на українські села і били людей. Було знищено багато 
сіл на Грубешівщині. Було українське село Варишин, 
три сім’ї було польських. Потім наші села зайняли по-
ляки і там тепер живуть. [У Першу світову війну Ваші 
батьки були в Росії?] Так, їх виселяли з Холмщини. 
Раз гнали холмщаків, а  то вже другий раз погнали. 
Думали, що повернемося... Верешин правильно, а на-
зивали Варишин Грубешівського повіту. Тут найбіль-
ше постраждали села. [...] Ласків – це один кілометр 
від Варишина. Я вийшла туди заміж і жила там. У нас 
було сто штирнадцять хат, і спалили село дощенту. Не 
зостало нікого. Забили з нашого села поляки 260 душ 
українців. Це в селі Ласків. Це в 1944 р. спалили Ласків 
(10 березня), а 260 душ забили, церкву спалили, бо в 
церкву втікали люди, і церкву з людьми спалили. Піс-
ля того ми (ті, що лишилися в живих) повтікали хто 
куда, ми були голії і босі. Ми пішли до Варишина, до 
діда і баби, і тут жили. А Варишин палили 20 марта. 
У нас діда з бабою порозрізували. Не вбили, а поріза-
ли живком... Покойний тато мій і Нінин тато викрали 
їх і хоронили, дітям не показували. Мені не сказали, 
як хоронили, бо я дуже бабу любила... Батько сказав, 

що я була б їх всіх продала, була б плакала, кричала, 
а  ховати треба було крадькома. Мені це розказали 
вже пізніше, як я хоронила свого покойного чоловіка, 
тоді дядько сказав: «Що ти плачеш? Ми діда з бабою 
не так хоронили, ми на них тільки одежу поклали... 
а ти хорониш так, як треба. Не плач». Це вже в Луцьку. 
А там скринки збивали і так хоронили, навіть в одежу 
не можна було вбрати, бо вони лежали, і почався роз-
пад. Без священика, викрадали трупи, щоб не побили 
решту. У Варишині загинуло теж багато. А в нашому 
Ласкові був такий Сегеда, що колись у дворі пана ро-
бив, і там йому руку обірвало, то йому пан дав бага-
то маєтку. Сегеда Міхалко. То його всю сім’ю вбили, 
голови повідрубували і поклали кругом схрона, де 
вони ховалися, а один син жив на стороні, то як він 
прийшов ввечері з сусідом, то каже: «Ходім, там хтось 
говорить на подвір’ї, то, може, наші». Сусід чекав на 
полі, а  він пішов додому, то бандити схопили його 
і сказали: «Всі вже голови  є, тілько твої нема». І  тут 
вони його зарубали. Брат їхній двоюрідний на тому 
самому місці їх похоронив, зробив загородку, поста-
вив хреста. Коли там послі вже поселилася полька, то 
їй сказали знищити ту могилу і хрест. Як я поїхала в 
Польшу вже в 1976 році (там в мене брат двоюрідний 
був), то посходилися поляки і питали, чи я не знаю, 
скільки людей з села зосталося? Я  хотіла їм сказати, 
що «ви били, то ви знаєте...», але промовчала. Отаке. 
Я  перетерпіла. А  потім ще питають: «Отой, той, що 
без руки був, той Сегеда?.. Де він?» Я кажу: «Не знаю». 
Вони переглянулися один до другого і нічого не сказа-
ли, ну потом через одну жінку мене попередили, щоб 
я більше в Польшу не приїжджала. Я пішла до гміни, 
і одна жінка мене попередила: «Маєш ти щастя, що ти 
ще зосталася живая. Не їдь більше сюди, бо ти один 
свідок, що бачила все і знаєш. Як ти не боялася сюди 
їхати?». З  цього села мало зосталося, а  хто зостався 
живим, то боявся туди їхати. Я зустрічалася власне з 
тими, що били людей. Вони поперемінювалися, з од-
ного села в друге переїздили, щоб їх не впізнавали. 
Хто вони були ці поляки, що вбивали українців? Були 
такі ж жителі, як і ми. За одні сутки на Грубешівщині 
спалили 12  сіл. Модринь, Сагринь, Черничин, Мас-
ломичі, Ласків і інші. Ми ночами втікали, я з братом 
меншим йшла повз польську колонію (хутір), але вже 
всі мости були позривані, і я переносила брата (йому 
було 10 років) через всі тії рови, і йшли під колонією, 
де жив такий Окупінський, у  нього була ціла банда, 
тіко бабськая, тії жінки мали білу опаску з червоним 
хрестом на рукавах, вони йшли під видом Червоного 
Хреста, а дальше, де жив Ольшак, там була огорожа і 
було повно мужчин-поляків з оружієм (бандитів). Хо-
зяїн (Окупінський) насварився на тих жінок, що «ще 
не пора, зайдіть у хату». Вони хотіли нас подушити, 
а я скоріше з братом втікали і дійшли до української 
колонії, де зустріли дві дівчини, які обидві звалися 
Ольги, з  Варишина. Нас четверо вже було, ночами 
стріляли, то ми впали в рів і лізли рачки, на четвер-
нях. То ми лізли до першої хати, до села, до Варишина, 
ми зосталися живії, а так були б побили живком нас 
поляки... Жінки тії польки (бандитки) йшли і підби-
рали, де що було. Чоботи з мертвих здирали, платтє 
де якої було. Шпикали і одежу забирали. Всі села були 
пограбовані, тільки худоба ревла по селах. Ми також 
вже перейшли у Варишин. І  переїхали на станцію 
Сокальську. Нас позаписували дальше їхати: хто в 
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Миколаївську область, хто в Запорізьку. Ми виїхали 
в Миколаївську, а  там дуже сухо, і  мені дуже кров з 
носа йшла, і лікарі сказали, щоб ми вернулися назад 
(на Львівщину). І ми тут жили коло Сокаля, а потім 
виїхали в Луцьк. Багато людей наших з Півдня Украї-
ни верталося на Львівщину, Волинь. Нам клімат не 
підходив. З Холмщини тікали на Галичину. «Кракуси» 
[польські угрупування під час Другої світової війни] – 
це настояща польська банда. Коли я заїхала в Польщу 
(1976 р.), то один старий поляк сидить так за столом, 
в орденах... Я йому кажу: «А де то ви, Стахо, получили 
такі ордени?» А  він каже: «За відродження Польщі». 
Я подивилася на нього... Ще був випадок, що я одного 
впізнала в автобусі, то він пішов у міліцію польську і 
заявив, що я приїхала (руська). Мене хотіли запроси-
ти в міліцію, але я сказала: «Це вам не 1944 рік. Давай-
те наше посольство...». Перепрошував. Вони нас гони-
ли до Сталіна. Ми по-українськи говорили, а в школу 
ходили польську. Як колись у Першу [світову] війну 
батьки виїжджали, то хати стояли на місці, нічого не 
було зачинено. У Ласкові було дві польських родини. 
Вони з нами по-українськи говорили, знали україн-
ську мову. Поляки були наїждшими. Як після Першої 
[світової] війни пани парцелювалися [продавали зем-
лю], і тоді поляки купляли землю і селилися тут. Дава-
ли їм хутора – кольонії. І тоді з’явилися поляки [після 
Першої світової війни], а  до війни їх були одиниці. 
А потім стали польськії хутора. [...] «Калакути» – це 
ті, що переходили з українців на поляків, з поляків на 
українців; ті, що вихрещувалися при одруженні. Було 
пополам. Змішені шлюби були до войни. Поляки в 
Ласкові говорили українською мовою. Ми, як і вони, 
не вчилися української мови в школах. Православ’я 
у нас було завжди. Правилося на слов’янській мові. 
В 1979 р. ми їхали до Польщі в с. Ополе [містечко], там 
є родичі, ми їхали до Грубешова. Ми їхали, а ввійшов 
в Черничені якийсь мужчина-поляк і питає другого 
(польською): «Що то такоє, що на полі збіжжє посіяно 
і сади всюди?» А він каже: «Тут жили хахли. Ми їх ви-
душили. Решту вигнали до Сталіна». 

Записала В. Борисенко у вересні 1995 р.  
у м. Сокалі Львівської обл. 

від Петришин (Мартинюк) Анісії, 1938 р. н.,  
родом із с. Верешин, гміна Мірче Грубешівського повіту  

Люблінського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Ладували на весіллі (співали пісні-ладівни-
ці). Так було, що перекликалися навіть хлопці і дівча-
та. Дівчата хлопцям відспівували – то ладівниці. Той, 
що продав косу молодої (брат чи родич), звався «за-
сідач». Він торгувався і бив валком стіл, щоби більше 
давали. Це «косу скупляли», як до шлюбу мали їхати. 
Староста приказував:

Не плач, панно млода,
Нех дружка плаче.
Вона так хце замуж,
Аж їй серце скаче.

Духова музика була, там і жиди були, і  поляки. На 
скрипках грали в селі. І на балалайці грали. Навіть був 
такий, що сам робив балалайки. На селі був оркестр 
струнний. Як мало вже весілля кінчатися, то молода 
або старша дружка (якщо молодої батьки повмирали), 

то старша дружка брала всіх підряд танцювати, і тоді 
молодій подарки дарували. То молода танцювала, і всі 
клали їй подарки. Це називається «хмеля танцювати». 
«Хмеля» танцювали, а  молоду після того розбирали, 
наділи їй хустку на голову. Як вона йшла за невістку, 
то весільний обід у неї. Як він ішов до неї в прийми, 
то відразу від шлюбу приїхали до нього. У прийми хо-
дили раніше, більше у невістки, але й у прийми ходи-
ли. Придане дівчині давали: подушки, перини, одежу, 
землю; як багаті – корову, куфер, скриню. Куфер – це 
випукла ляда (кришка від скрині випукла), красивий. 
Куфер – це для святкового одягу. Давали скриню і ку-
фер. Це в селі Варешині співали, я від мами записала 
своєї:

– Там за горою жито з травою,
Чи не буде, мамо, жалю за мною?
Чи не буде жалю за мною?
– Жаль мені буде, аж серце мі в’яне,
Хто ж мене на старість без тебе догляне? (2)
– Покидаю, мамо, сестру і брата,
Чи не буде, мамо, смутная хата? (2)
– Кожен куточок дихає тобою,
Не кидай на старість нас сиротою. (2)

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Колядки, які мало різняться 
від Галичини. Щедрівки різняться, є свої щедрівки:

На церковці кжиш, кжиш,
На дзвіниці стрілка,
Рано-рано на дзвіниці стрілка.
Батьків кавалір, Мазурева дівка,
Рано-рано Мазурева дівка.
Мазурева Оля горілочку точить,
Рано-рано горілочку точить.
До неї Василько без стіл перескочить,
Рано-рано без стіл перескочить.
Горілочку точить, тихенько співає,
Рано-рано тихенько співає.
На свого Василька тишчечком моргає,
Рано-рано тишчечком моргає.
Оля квіточками рушник вишиває,
Рано-рано рушник вишиває.
Її з Василечком в церкві ксьондз з’єднає,
Рано-рано в церкві ксьондз з’єднає.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Не було шести років, як село наше спалили. Як виїха-
ли, то було 7  років, але добре пам’ятаю. Село трохи 
пам’ятаю. В  Сокалі після війни проживало близько 
80-ти родин з нашого села. Старші люди часто зустрі-
чалися, розповідали, а я то все слухала. Наше село зго-
ріло 22 березня 1944 року, а вивозили в 1945 р., тро-
хи вивозили іще в 1944 р., а масове вивезення було в 
1945  р. [Вже добровільно їхали в Україну?] Не їхали 
добровільно. Нє. Одиниці їхали добровільно, ті бідні, 
які нічого не мали, крім хати, або жили у панських 
дворах. А ті, що мали своє поле, морги, вони не їхали 
добровільно. Ходили військові руські, я пам’ятаю (їх 
називали «комісарами»)... Як село згоріло, то 11 сімей 
жило в школі. І  прийшли ті комісари, щоб веселяти 
(той страх мені добре запам’ятався). Мужчини схова-
лися на гору, а ми, діти, були так вже навчені тею бі-
дою, що не видали, де мужчини наші. Комісар стріляв 
в стелю і питав, де мужчини? Ще пригадаю, що ста-
вили до стіни і навколо нього (не пригадую прізвища 
того чоловіка) стріляли, щоб згодився виїжджати. [Це 
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вже хто стріляв?] Комісари руські стріляли. Ми приї-
хали в листопаді в Сокаль, вже пізно було (восени), бо 
ми не хотіли виїжджати. Приїхали поляки грабити па-
сіку до моєї троюрідної сестри. Вона вже старша була. 
Грабили пасіку і роззували її, але в той час були воїни 
УПА у нашому селі, дали їм знати, і вони стали бити-
ся з польською бандою. Наїхали (у листопаді) радян-
ські війська, але УПА вже побили бандитів польських, 
і після того вже не було як залишатися в Польщі. Вже 
було кілька родин тільки в селі, нас на воза погрузили 
і вбік Галичини стали втікати. Приїхали на Забужжя 
і до Сокаля, а переселенчі документи мали в Херсон-
ську область, але один пограничник тут казав батько-
ві: «Матвію, не їдь туди, – було п’ятеро малих дітей, – 
бо пропадеш». Батько послухався і не виїхав туди. 
Переселенчі документи маю ще, тримаю як реліквію... 
Я  переписала від тітки матеріал (спогади), яка була 
виселена в Херсонські степи, але через рік вони втікли 
в Ровенську область. Пішки верталися. Невелика час-
тина холмщан на Півдні залишилася, але верталися 
на Волинь, Галичину, щоб бути ближче сюди, до сво-
єї місцевості, бо надіялися, що таки повернуться на-
зад. Біля Володимира-Волинського є багато холмща-
ків, цілі села, бо це близька територія до Холмщини. 
Я не знаю назви сіл, але я познайомилася з людьми, 
то казали, що є цілі села холмщаків. Поляків виселя-
ли в Польшу, села залишалися, а  на те місце селили 
холмщаків. [Анісія Петришин  – голова товариства 
«Холмщина», філія Львівського товариства.] В 1991 р. 
утворено [товариство], зразу 12 чоловік було, а тепер 
більше 200 чоловік, це все сокальські. Маємо світли-
цю (кімнатку), хор товариства «Холмщина», співаємо 
тільки пісні Холмщини, переважно пісні села Вареши-
на. Я  керую тим хором, багато пісень знаю від своєї 
мами. [Які пісні Ви співаєте?] Переважно про любов, 
про обряди. У нашому селі Верешин був старий мо-
настир. Люди не знають, коли він з’явився. Кажуть, 
що більше 400 років. Було в ньому 4 церкви. 

с. Модринь (Modryń)
Записала В. Борисенко 26 вересня 1995 р. у м. Львові  

від Яскурської (Назар) Олександри Степанівни, 1927 р. н., 
родом із с. Модринь, гміна Мірче Грубешівського повіту  

Люблінського воєводства, Республіка Польща, 
та Яскурського Василя Федоровича, 1925 р. н., 

родом із с. Смолиг, гміна Мірче Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства, Республіка Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Народилася біля села Сагринь, а жила на кольонії [ху-
торі]. Я жителька Модриня. Церква була у Сагрині, то 
ми більшість ходили до Сагриня. Раніше поляки напа-
дали на розумніших, багатих. Мій батько був колись 
солтисом. У мене було три брати, всі старші. Брат був 
муж довір’я. Вони за ними пантрували, хотіли знищи-
ти. [Що таке «муж довір’я»?] Це вже коли організува-
лися українські школи, при німцях, то це була моло-
діжна організація – «Муж довір’я». Вже було років два, 
що поляки нападали. Ми вже цілий рік не ночували в 
хаті свої. Це 1943 рік. Навіть у жнива хотіли тата за-
стрілити, ставили під стіну, але один каже: «Не стрі-
ляй, ми ще молодих найдем, – тобто братів моїх. – Де 
сини?». Один брат в древутні (де, дрова зберігалися) 
був схований. Був з 1924  р. Старший був в Сягрині 
тоді. Сягринь було велике село, українське саме, а по-

ляки тільки на колоніях. Приїхали вони з-під Варша-
ви, з тих ляхів таких, мова така мазурська. Земля у нас 
добра була. Кольонія [хутір] Модринь, і село Модринь 
було. 9 березня 1944 р. поїхала додому мама, а ми оста-
лися в стодолі в діда, в  Сагрині. Додому їхала  – вже 
було видно, а ми осталися всі троє в хаті в діда. Брат пі-
шов давати корові додому в Модринь, і йому сказали: 
«Передай до Сагриня дідові, що забили маму мою (На-
стя звалася) і тата. Степана забили одразу, а мама тяж-
ко ранена, бо батько втікав, до вулички не добіг і там 
впав, а мама ще жива і сказала, щоб хлопці не йшли, 
бо їх заб’ют, а  тільки щоб я прийшла. Я була наймо-
лодша. Брат пішов на постерунок, всі бояться їхати. 
Ввечері стали стріляти із запальних куль, всі стали з 
хати тікати. Напали на Сагринь. Мали копані схрони. 
Той господар мав трьох дітей і запхав їх у схрон, пери-
ну їм викинув, то зима, а сам втікав. Я не втікала, уже 
нема мами, нема тата, хай б’ють, я  нічого не робила. 
А потім я вийшла поза хату – то все село було спалене, 
тільки комини стояли. А біля постерунку – то болото 
було змішане з кров’ю. Там погибло багато. Коні біга-
ли. Один жах. Диму було багато. Фельдшер-українець 
у схроні лишився, то всі, хто лишився, почали збира-
ти поранених, дітей і фірами їхали до Грубешова. І я 
з ними поїхала. У кого віз, у кого кінь. [...] Українців 
було менше, поляків більше було. То було між лісами. 
В 1942 р. мене забрали до Німеччини на роботу. Я при-
їхав на Різдво в 1944 р., то вже села погоріли, такі як 
Ласків. У нас було тихо в селі. Як я приїхав, на свято, 
то вже не поїхав, бо кажуть, що вже Совєтьська армія 
йде... Армія Крайова прийшла, забрали мене і повели в 
хату. Ніхто мене не бив.

с. Моложів (Mołożów)
Записала В. Борисенко 23 вересня 1995 р. у м. Львові  

від Садовець (Кварцян) Ніни, 1925 р. н., 
переселенки із с. Моложів, гміна Мірче 

Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства, Республіка Польща

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. Харчування. [Що вирощували на Холмщині, 
коли Ви там жили з батьками?] Сіяли капусту, мор-
ковку, квасолю, гурох, картошка. У  полі  – коноплі, 
льон, жито, пшеничка, говес, ячмінь, гречку, просо, 
ще шашувицю сіяли (це чечевиця). То таке, знаєте, як 
мішанка, круглий горошок такий. Дуже добре розти-
ралося в макітрі, і  дуже пироги печені були файні з 
шашувицею, з олієм. Навіть перцю до нього не треба 
було, тільки помастили олієм і все. Вперед замочували, 
потім розтирали, ми усе мали, бо ж особняком жили 
(тобто все приватно було). У нас консервації тоді ще 
ніхто не знав, в бочки все заквашували: огірки в боч-
ку, капусту в бочку. Кабачків не було. Помідори не со-
лили. Осінню капусту сікли, як картошку позбирали. 
То в бочку капусти як насолим – на всьо зиму хватає. 
[Де капуста зберігалася?] У нас були такі... «комори» 
називалися. Спеціально так: хата, потім комора, в тій 
коморі мали такі засіки, там пшениця, жито, ячмінь, 
а на муку мали такі скрині, ще, помню, з дирами, жеби 
воздух проходив, жеби не портилася. Ну, а там і діжки 
великі стояли, комори великі мали, бо ж то особняки. 
[Які страви готували з капусти?] Капусняк варили. 
І капуста з квасолею, горохом. Кинеш кусок м’яса, по-
тім капусту (а горох особно варили) і чуть картоплі, 
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потовкли – і туда в капусту. Це називалося «капуста». 
А  капусту, коли засипали крупою пшоняною, то на-
зивався «капусняк». Борщ варили бурачаний. Такий, 
як тут тоже. Буряк, квасоль, картошка... На Маковія 
пироги з маком пекли. Маку дуже богато сіяли, і там 
не було тих наркоманів ше тоди. «Маковники» нази-
вали. Мак розтреш, ці паланиці розкачаєш, маку на-
ложиш, закрутиш – і в п’єц. У нас п’єц був, дровами 
сі палило, і штири-п’ять бляшок запихав, закрив – то 
обьєдєніє. Не так, як тепер. А на Спаса в нас Празник. 
В храмі світили [освячували] ябка, збожжє, що вро-
дило на полі, мак, зілля і льон, жито, пшеницю. [Коли 
вживали свячене збіжжя?] Зав’язувалося, і бабця за-
пихали за стріх. Не знаю, до чого то. Як лікарство. 
Як хтось перестрашив, то лікували. Ще був такий бу-
дяк – «перестрах» [називався], той будяк світили. Як 
дитина чогось перестраше, то підкурували свяченим 
будяком. Підпалювали, і  треба було стояти над ним 
(над тим димом). [Що готували на Празник?] То за-
лежало. У нас був Празник в селі на Чесного Хреста. 
То пісний. Більше все з капусти робили. Все на олії. 
Пироги пекли, все піснії. З  капустою, шашувицею, 
з маком. Але пісне. Капусту варили. Першу воду від-
цідили, потім дали другу воду, посолили, накрили, 
часник додавали. У нас був ліс. Маслюки там збира-
ли. У нас були маслюки, підпеньки і правдиві бабки. 
Козири (червоноголовці), а гриби – то білі, правдиві. 
Ще були гриби – сивульки, на Холмщині. Тут в Україні 
«сироїжки» їх називають. «Курячі ножки» у нас [нази-
ваються], а тут лисички. Їх називать «цапова голова», 
такі гриби, або «баранячі голови». Такі дрібненькі гри-
бочки, кущиком. Бабця все їх на молоці варили, таку 
зупу варили, з  молоком. Варили бульбу, брали і отії 
гриби, а потім молоком заливали. Перше якось і піст 
був, а тепер мало хто постує. Сушили гриби на зиму. 
Маринату не знали. Їли гриби свіжими, переважно їх 
смажили на олії. [Що готували на Святий вечір?] Це 
6  січня. 12  страв треба було. Кисіль, відвар [узвар], 
кутя, вареники з капустою, капусту, пляцки з капус-
тою, сельодка, гриби. Така подліва якась була, мачалка 
з маком. На кутю мак розтирали, пшеницю товкли в 
ступі спеціальній, з дерева. Ступа виколупана з дере-
ва. Пшеницю на Різдво маком не заправляли. Казали, 
що не можна маком заправляти, бо буде пшениця ся 
снітити. Таке цвіте, а  потім заснітюєтья, чорніє, без 
зерна. На Йордань ще кутя була. На Різдво готували... 
Шинки в нас не вудили [не коптили]. М’ясо-шинку 
посолили – і в п’єц, навіть з костями. Костя не витя-
гували. Якось не вміли. Воно смачне. Брали шинку, 
кололи ножом, запихали туда перець, часничок, соли-
ли – і в бляшку, тістом замазували ту бляшку і запиха-
ли в п’єц. Тоди можна поїсти. Голубці робили, капусту 
жарену, сельодка, шинка, ковбаси, сальтісон, кишку 
робили. [З риби які страви готували?] Було так: свій 
став був, то риба не була якась святкова страва, а так, 
коли злов лять. Мали свою рибу, то ми считали, шо то 
таке... Готували так: брали карпіка, різали на куски і 
так – слой карпіка, слой цибулі, потім заливали чуть 
олію, клали перчика, листочка, цибулі багато, і  сім 
годин вона сі тушила помаленьку. Вона сі так втуши-
ла, що даже косточки не було. У нас ще був Празник 
19 грудня. На Миколи. Готували: шинка, ковбаса, хо-
лодець, капуста, голубці, сальтісон. Два Празники на 
рік. [Що на Великдень готували?] О, на Великдень го-
тували яїчка, паску пекли, яїчка красили в цибулині, 

листя цибулі запарювали, туди яїчка кидали. Потім 
були ще всякі краски, малювали всякі узори, кісточ-
кою. Шинка, ковбаса, сир. Таку з сиру пласкірку роби-
ли. Родзинки клали. Це світили [освячували]. Пекли у 
нас добре, бо наше село було богате. Всякі медівники 
пекли, саме в нас славилися пироги з маком, «мако-
вники» називали. Паску пекли. Писанки писали, ко-
жен собі писав. Я сама собі писала. Мали таку кісточ-
ку, самі робили, такий дротик, потім у віск вмочав, 
і лампа сі світила, розігрів віск і повів. Я вже так би не 
зробила, а взори пам’ятаю. Та вже руки... Вже сімде-
сят років. Вже руки трасуться. [А там, на Холмщині, 
з чого пекли хліб?] З житньої муки пекли. Розчину ро-
били на дрощах, а потім місили і такі булки круглі ви-
робляли, у воду мочали хліб і саджали в п’єц. На лис-
тя капусти клали, як є капуста. Зимою то так. Пекли 
10–12 хліба на цілий тиждень. Помню, як витягувала 
мама хліб, то так кантом ставили, жеб він не липкий 
був. Так щодня не пекли. Пекли ще так називаємі па-
ланиці. Замішували на молоці, додавали яїчка і потім 
пекли. То в піст. І так дробили їх (паланиці) і кидали 
в мак, який розтирали перед тим. З маком паланиця – 
то було, помню, смачне. Картофляки [деруни] пекли з 
тертої картоплі, додавали яїчка, муки трошки, на олі-
йові піджарювали. [Що готували на Холмщині вранці 
влітку?] Сир, сметана, квасне молоко – на скору руку, 
бо не було часу в жнива. Борщ варили, кашу пшон-
ну. Пекли картошку і їли з часником і олійом. Свиню 
зарізали і м’ясо маринували в бочки, а сало в мішок. 
Добре солили. Кишки начиняли – кров’янку, додавали 
гречку з перцем, цибулю і так начиняли. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Що готували на хрестини?] Так само всьо. 
Різниці не було. Рис молочний варили і мед ставили 
на блюдочке так, щоб солодко було там... дитині тії. 
Шинка, ковбаса, холодець. Картошки ніколи не дава-
ли на хрестини. Подарунки ложили на дитину зверху, 
більше гроші давали. Дитина лежить там в колисці, 
і  гості приходять і ложать. [Що клали у першу ку-
піль?] Зіллє, те, що світять на Спаса, в першу очередь. 
Чорнобривці дают, яке світили, то й давали. Як діти 
мерли, то кажуть, що через вікно треба дати дитину 
до хреста. Кумів брали 5–6 пар в Холмщині. Кума бра-
ла з собою крижмо, хліб, цукор. Кума бере окраєць 
хліба (цілушку), цукор, і тоді, коли хрестять мале, то 
святить хліб-окраєць і цукор. А потом, вже за столом, 
перехрестилися і кума всім по кусочку маленькому 
ділить той окраєць, і дає всім з цукром примовлячи, 
щоби тая дитина була з хлібом і було солодке життя 
у неї, щоб їй добре було. Кума дає всім, перша кума 
(старша кума). Я маю десятеро похресників. Весільна 
обрядовість. [Що готували на весілля?] О, на весілля 
в нас готували добре. Шинки, холодець, салат з редь-
ки, яїчка і сметани, напікали і печеня, і  медівники, 
але основне – коровай. Вбірали коровай, такі коралі-
кі випікали. Була така жінка, що вміла добре пекти, 
а то й самі. Пекли коровай в молодої і в молодого. Він 
приїздив до неї с коровайом, а вона мала коровай і во 
с тим короваєм йшла до церкви, і  ще в церкві один 
оставляла. А потім ще коровай в кінці весілля ділили. 
Во! Староста ділив. Приказував там щось. [Гільце з 
дерева робили?] Робили. Забула, як воно сі звало. Та-
кий триугольник ставили з патиків, вбирали і ставили 
на коровай. А потім туто корону [гільце] викидали на 
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дах, і хто з пацанів то злове, то скорше сі жене. Хохма 
така була. Були дружки-дівчата у неї, а в нього дівчата 
звалися «свашки». Він брав хлопців і дівчат. Хлопці у 
нього звалися «дружби», а дівчата – «свашки». У нас 
називали «дружки». Староста від нього був, що він вів 
весілля. [Кому першому коровай давали?] Молодим, 
а потім всім гостям. Потім батькам хрещеним давали. 
Поховально-поминальна обрядовість. Є  поминаль-
ні суботи, але я вам не скажу коли. Коли священик 
скаже. Я  в церкві поминаю, дома не поминают. По-
минают, як померло, 9, 40 і рік. А так, може, молитву 
моляться, як в кого хто помер. Тілько в церкві заказує 
парастас. [Що несете в церкву, як замовили парастас?] 
Три булки хліба і свічку. І більше нічого. Колись пече-
них, а тепер куплених. Хто рогалики. [Як ховають по-
кійника, а очі недобре закриті, то що це значить?] То 
ще хтось мерший буде. Ще хтось помре. Як вмре – то 
клали на столі, а дома (на Холмщині) тільки на лаві. 
Під голову – подушку з зілля, але з пір’я не ложили, не 
знаю чого. Свічки чотири ставили в головах і ногах. 
Відкриту труну несли. Як молодого ховали, то несли. 
Як старший – то закривали. В Модрині ще (на Холм-
щині) дівчинку в білому вельоні [ховали, як незаміж-
ня]. Поминали померлих на 9 днів, 40, річниця. Поми-
нальний обід є, то не положено, але є обід. Священик 
просить, щоб не робили обід. На Холмщині готували: 
рис варили, мед ложили, родзинки клали. Не знаю, 
як називається це. Ще вдома казали, що той обід, що 
їдять на поминках, їдять і там, на тому світі, померлі 
душі. У церкву на 9 днів після смерті покійника всім 
приносять рис з родзинками. Владика все підскаже. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ 19  січня  – Йордань, а  перед 
ним 18 – кутя. Дві куті було. Це Йордань. [Щедрува-
ти ходили?] Ходили. Робили вертепи, передівалися і 
ходили колядувати, на другий, на третій день Коля-
ди – це 8 і 9 січня, на перший день не можна коляду-
вати. Перебиралися на Царя, Пастирів, і такі вертепи 
були. Ходили хлопці й дівчата. Таку шопку робили і 
ходили. А  на Йордань ходили вже щедрувати, попід 
вікнами, де діти малії. Малим дівчатам щедрували, по-
українськи.

Добрий вечір, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, рік новий народився!

Великі дівчата не ходили щедрувати, тільки малії (10–
12  років), а  в 13–14 вже ні. Вже стидалися, не ходи-
ли. Ходили с ми не раз до поляка, то по-польському 
щедрували. Їх Різдво 25 грудня було, а в нас 6 січня. 
Перед тим як нас не поколотили, то ми ходили до по-
ляків. Як були польські свята, то ми сильно любили 
оплатки, йшли до них, а потім вони йшли до нас, на 
наші свята, любили нашу кутю. А потім, як зробили 
політику, то сусідові приказали, щоб нас бив. Так що 
було, що хлопець-поляк ходив до дівчини-українки і 
йому приказали, щоб він її вбив, но він її сказав: «Схо-
вайся». І вона втікла, і її не вбили. Це було 1939 року. 
У нас Зелені свята світкували, обмаювали [квітчали] 
всім зеленим, дерево там. Корови пасли, то їм вінки на 
роги чіпляли, гусям вінки чіпляли. Це релігійне, так 
Ісуса Христа стрічали, кидали йому під ноги зелень. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
В нашому селі Моложів було пополам поляки з укра-
їнцями. Зробили зібрання і сказали, щоби ми перехо-
дили на поляків. Українці всі відказалися. Тоди вони 

ночами брали бензину, нафту, це було рік 1943. Це 
називалася Армія Крайова. Це поляки з нашого села 
ходили по хатах. Це не тільки з нашого села, це вони 
мали таку організацію – Армія Крайова. Туди входи-
ли навіть пацани 14 років. І то вінтовки носили. Тоди 
наші українці діжурили по ночах і не впускали їх. 
Втоди вони церкву стали валити в Набужжі, де наша 
парафія була. А вона була з доброї цегли, міцні купо-
ли. Тоді ж вони забили нашого священика Сергія... 
Під ногті голками кололи його. Вже по-українському 
слова не можна було сказати. До війни, до 1939 р., ми 
дружньо з поляками жили. Церква були. Ми говорили 
дома по-хохлацькому. А школи були польські. [Як вас 
поляки називали?] Нас називали потім «сєкірніки», 
«большевікі», бо вони говорили, що ми їх били соки-
рами. Ніхто ж у нас зброї не мав. Не то що ми їх били, 
а боронилися. На їх ніхто не нападав. Церкву палили. 
Ніхто не переходить на поляків. На католицтво. То ж 
дивіться, які наші батьки були затяті! Ну то ж перейди 
на поляка та й всьо, а вони всім жертвували: і корови, 
і  землі. У нас було 7 моргів поля... Ноччю окружили 
наше село Моложів (перед цим поляки з нашого ку-
дись вибралися, їх попередили) і давай бити напере-
хрест. Хто втік в підвал, в льохи, то вони запалювали 
солому, і  там ті діти душилися. Хто втікав  – забили. 
Коні, корови погоріли. Я якраз поступила в Грубешів 
вчитися і за дві неділі до того виїхала. Мене тоді дома 
не було. Дивилися (а то було наше село 25 км від Гру-
бешова) – так горить там. Кажемо: «То село Теребінь 
горить». Переживаєм, знаєм, що поляки українців 
б’ють. Бачимо: везуть погорілих людей на фірах. Спи-
тали їх, вони кажуть: «Ми з Моложева...» Моложів 
спалили і побили. Я поїхала в село, бо там мама і брат, 
сестра, тато в Моложеві. Всі студенти поїхали в село. 
Іду: там забите лежить, там задушене, корови обгорі-
ли, люди, коти кричать, кури кудкудачут. Всьо село 
спалене дотла. Прихожу до подвіря і зомліла. Бать-
ки переховалися. Родина нас забрала. Ми ховалися 
в криївках. Вже прийшло на допомогу УПА з Волині. 
І вже стало спокійніше. Вже поляки-сусіди так казали 
до нас: «Як прийдуть українці, то ви нас не дайте бити, 
а ми вас полякам не дамо». Тато з братом не виходили 
з криївки, ми не роздягалися. Тікали в поле, як стрі-
ляли. Вночі знову напали на нас. Я вискочила нагору 
і драбину за собою витягнула, а  там зробила дирку 
в стрісі і лежала на даху. Банда виїхала, то мене лед-
ве найшли. Прийшов поляк-сусід і сказав: «Втікайте 
звідси, бо ми будемо від Буга зачинати і всіх душити». 
Це по секрету сказав. Це Армія Крайова. Вони (поля-
ки) списки мали, кого мордувати. Це ж були свої, ми їх 
знаєм. Ці поляки з Армії Крайової мали червоно-білі 
пов’язки на рукаві. Пережили зиму – біда, їсти нема 
чого. Їдемо на Волинь. Вже казали в 1944  році: «Ви-
їжджайте, бо будемо вбивати». Це в грудні, 1944 році. 
Поляки нас гнали до Вуглева. Це вже зима. Нас звез-
ли в товарняки, по штири родини, і питали, куди вез-
ти: Запоріжжя, Херсон і Одеса. Ми рішили: Одеса. 
І  заїхали в Одесу. Дали нам хату з хазяїном. Ми по-
тім тікали звідти і сім неділь кіньми (конем) їхали з 
Одеси в Тернопіль, хотілося ближче додому, думали, 
що повернемося на Холмщину. На Волині вже сніг ви-
пав, і ми осталися в селі Оліїв на Тернопільщині, і там 
жили. Ми мали евакуаційного листа, ми мали право 
на хату. Тоді переїхали до Львова. Ми православні, ми 
унії не любили. Мій тато покійний казав, що в Галіції 
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самі найгірші люди, а нам прийшлося жити тут. І таке 
фактично воно так. Отут самі найгірші люди, особо в 
Львові. Що вони з нами робили тепер? Приходили до 
церкви (православної), лєзвиєм одяг людей різали. Ви 
не повірите, що християнин так може бити, українець 
українця. Ми за Україну всьо покинули, приїхали сюда 
і стали москалями. В них. Вони – українці, а ми мос-
калі, бо православні. Вони хочуть, щоб ми були греко-
католиками. Нас там били, а  тепер тут. Ми за слово 
«Україна»... і наші батьки покинули там всьо... Шо ми 
набідилися... і шо ми тепер використали? І дальше нас 
б’ють, тепер за те, що ми православні. Ось де обіда. Це 
вже свої греко-католики на нас нападають. А за що?

с. Ощів (Oszczów)
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р.  

у м. Сокалі Львівської обл.  
від Мірчук (Вільчинської) Катерини Євгеніївни, 1924 р. н., 

родом із с. Ощів, гміна Довгобичів  
Грубешівського повіту Люблінського воєводства, 

Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Що заборонялося робити вагітній жінці?] 
Не можна було дивитися на здохлину, а особливо – не 
можна було затикати рота, як іти мимо, бо тій дити-
ні буде шкодити (у неї з рота поганий запах буде). Як, 
не дай Боже, горить щось, то не дай Боже взятися за 
лице десь, бо можуть бути плями на лиці у дитини. 
В  селі була бабка. Купають зразу, як вродиться, кла-
дуть рум’янок в купіль, приказує, щоб був здоровий, 
високий... Зілля кладуть. Купіль виливають на межу. 
Жінки приходили на родини, [приносять] яїчка, пи-
роги. Вінчують: щоб була здорова дитина, щоб спа-
ла... Хрестять. Кумів брали від заможності. Було й по 
10 пар, у бідних – менше. Куми йшли з хлібом, цукор і 
крижмо – кума приносила. Кума йшла правою ногою 
і на праву руку брала дитину, щоб воно не було лів-
ша. Квіти робила баба-повитуха з зілля (найбільше з 
барвінку, з смеречку). Кожному гостеві давали квітку, 
а за квітку бабі давали гроші. Перший раз як одягали 
сорочечку, то навиворіт, щоб не врікали, щоб ворогів 
не було. Називали «кумами» і казали їм «Ви» (і на бать-
ків). Весільна обрядовість. [Коли Ви одружувалися?] 
У війну. За німців. Тоді не були весілля такії гучнії, але 
весілля було. Колоти свиню німці не дали. Все було по-
кольчиковано [взято на облік худобу]. Все було під ра-
хунком німецьким. Залицяння – це коли кавалєр при-
ходив. А коли дружби засилає, то називається «друж-
би прийшли», і тоді договорувалися, коли весілля [сва-
тання]. Дружби приносили горілку. Хліб нє. З хлібом 
не приходили. Закуску давали батьки дівчини. Молоду 
питали, чи согласна. Вона сиділа як обично. [Печі не 
колупала.] Несли до церкви на заповідь тричі. Часом 
дві заповіді в неділю. [Як відмовляли сватачам?] «Не 
хочу» й все. «Не піду». Весілля було тільки в неділю. 
Весілля по Великодню, але найбільше – восени. Осінь 
найбагатша. Після Спасівки. В піст ніколи не одружу-
валися. Весілля готувалися з п’ятниці (коровай, гус-
ки). Коровай пекли в молодої і молодого, і люди більше 
пекли (родичі). Родичі приносили коровай, хрещені 
обов’язково. І так, як старша дружка чи старша сваш-
ка. Хто булки пік, вже такії гості дальші, хто печиво... 
Гуски пекли в молодої в хаті. Співали до короваю, але 
я вже не пам’ятаю. Обов’язково порядочних жінок 

запрошували: тих, хто в шлюбі, негулящих. І таких в 
куми просили. На коровай несли масло, сметану. Мати 
благословляла коровай розчиняти. Співали: «Благо-
слови, мати, коровай випікати!» [Тричі співали.] До 
шлюбу як проводжали, то, знаю, співали:

Благослови, Боже, в щасливу дорогу,
В щасливу дорогу, до Божого дому...
А в тім Божім домі свічечки горіли,
Свічечки горіли, люди всі плакали...

В суботу перед весіллям просили благословенства, хо-
дили по всім селі. Треба було всім покланятися: «Про-
шу благословенства!». «Хай Бог тебе благословить, 
щастя й долю дає!»  – відповідають родичі. З  хати в 
хату ходить, до хрещених, до молодого. Вертається з 
села, молода сідає вечеряти з дівчатами після благо-
словенства. [Деревця не було.] Молодий в цей час був 
в себе вдома. Він не ходив кланятися. Як сіли за стіл 
вже, дружки сіли і молода, а молодого ще нема, ще ви-
глядают. Це в неділю вранці ладівниці з дівчатами. Сі-
дают за стіл і співают тоді:

Хвалилася берізонька, (2)
В неї гілля високоє, (2)
А на листя широкоє.
Довідався буйний вітронько: (2)
– Не хвалися, березонько,
А я гілля поламаю, (2)
А листочки пообтрясаю.
Довідався Івасенько: (2)
– Не хвалися, Марусенько,
А я косу в руках зітру, (2)
А з личенька красу змию.

Це перед тим, як він має прийти, розпускают косу, си-
дит молода на подушці. Старша дружка розплітає і спі-
ває. Мати стоїть. Сідают дівчата з нею за стіл і співают: 

Чи дзвін, чи голос
По сінях гуде,
Маруся ходить
Дівочок просить:
– Дівоньки мої,
Вислужіть мені,
А в суботу на вечір,
А в неділю на весь день.
В понеділок вінок здам.
Я в віночку не буду,
А таночок забуду.
Вже в віночку не буду,
А таночок забуду.

Молодий з свашками приїжджає. Всі гості одружені. 
Він має старостів. Вони стелять коберек [полотно] пе-
ред молодим. То жінка і чоловік. Староста і старостіна. 
Статечних людей беруть для цього. Купує косу моло-
дої. До порога тільки йде. Свати купляют косу. Перед 
двором перепивають, горілку требуют з гостей його. 
«Слава Ісусу Христу!» – кажуть. Є старший сват у мо-
лодої (сидить біля молодої), і цей старший сват (брат) 
продає... сват молодої (брат, родич). Скупляют косу у 
свата молодої. Хто скільки дасть грошей. Виганяют сва-
та, як скупили, і сідає молодий. Тоді молоді кланяються 
батькам і просять благословенства у батьків і родичів 
(тричі кланяються). Батьки на кожен поклін кажуть: 
«Хай Бог благословить, щастя, долю дає...» Цілують ді-
тей і тоді вже йдуть до шлюбу. Обсипают зерном, коли 
сядут на вози. Обсипають батьки, переважно батько.
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Кланяються діти,
Як рожеві квіти.
Низько, покірненько,
Щоби було хорошенько.
Старому й малому,
Батінку рідньому.

Куберець – відріз саморобного полотна, яке відрізали з 
полотна у батьків молодої, але давали старостам (ста-
рості і старостіні) молодого. Молода мала також [при-
готувати] куберець, вишитий рушник, яким священик 
руки в’язав. Куберець – це кусок гарного лляного свого 
тканого полотна, а рушник – вишитий. Тримали вінці, 
під куберець клали гроші, чіпляли до куберця аспара-
гус, і то молода повинна була тягнути куберець до по-
рога церкви, то казали, що дівчата будуть заміж вихо-
дити скоро. Як яка не тягне, то дівчата злії і люди злії. 
Священик руки в’язав, і мінялися обручками. І свічки 
світили. Буває, що свічка загасне комусь, то нездала 
була прикмета (казали, шо може вмерти, шо будуть не 
лагодити). Як впаде обручка, то теж погано. Куберець 
повинна дотягти ногою до порога, щоб за собою потяг-
нула всіх дівчат. Обручки купляли. Молодим в кишеню 
сипали сіль (молодому більше), щоб ніхто в дорозі до 
шлюбу не наврочив. Молодим ще давали такий артус – 
проскурку-аркуш. На Великодні свята він був в церкві. 
І ще тиждень після Великодніх свят був у церкві, по-
тім його різали і кусочками давали людям (артус – це 
шматочок хліба). Круглий печуть такий, і  вся Паска 
правиться, і він є на престолі. На Провідній неділі його 
ріжуть і дают людям. Перед Провідною неділею є На-
вський Великдень (в четвер), то всіх покійних Велик-
день. Після шлюбу йдуть на обід. Як іде молода за неві-
стку, то в неї все весілля, а потім вибираються, і в ньо-
го кінчається весілля. Як молодий за зятя, то в нього 
все весілля, а тоді кінчається в молодої. Було, що й він 
ходив у прийми. Часто було. Мій чоловік прийшов до 
нас у прийми. Після шлюбу перший раз сідають друж-
ки (неодружені). Старости біля молодого. Дружба на 
кожному весілля (може бути з його родичів). Колись 
мій дідо був за дружбу, то по всьому селі ходив, дуже 
таких пісень повинен вміти співати всяких. Його бра-
ли. Таких було один-два чоловіки на село. Мусіли вес-
ти весілля, примовляли, то співали пісні всякії там. На 
другий обід – тепле більше. Борщ, м’ясо, підливу, кашу, 
голубці, капусту жарену, рідкі всякі мачинки [мачан-
ка] – це підлива м’ясна. Картоплі – ні. М’ясо заправля-
ли мукою, цибулею – це мачанка. Кашу гречану давали. 
А тоді сир з сметаною розтирали, кисіль обов’язково 
давали. Кисіль на кінець весілля. З  сушених вишень 
кисіль. Кисіль – то вже останнє блюдо. «Вишибайло» 
казали на нього. Тоді так казали. Тоді готують скри-
ню. Цілу ніч весілля тривало. Молода йшла до моло-
дого в понеділок рано, і там вже весілля кінчалося. Як 
проводжали молоду з дому, то давали хліб під руку 
молодій. Вона дякувала. Скриню давали, подушки, 
перину. «Придане» називали. Молодії сідають на віз, 
гості їдуть з скринею. Дорогою співают. Дают килимки 
молодій, обруси вишитії, рушники вишитії. Брали ко-
роваї. Гості також везли кота, а пір’я [курки] не дава-
ли, щоб не полетіло все з пір’ям, а кота давали. Давали 
коня, корову. Робили перепій на порозі (його батьки 
зустрічали молодих) з хлібом і міняли з молодою хліб. 
Хліб від молодих брали, а їм давали. У нього вже моло-
да старалася раніше піти за стіл. Бо казали, як молодий 
піде раніше, то буде мав верх над жінкою. Це як і від 

шлюбу йшли, то молода старалася, щоб першою сісти, 
щоб верховодити. Над ними ікона, рушник. Коровай 
ділили, молода танцювала «Хмеля», і молоду обдарову-
вали. На «Хміль» то вже дарили. Перекрутиться зо всі-
ма. Молодий сидить за столом, перед ним тарілка, туди 
кладуть гроші, а їм дают короваю кусок. Казали: «Хай 
дається чути, старша дружка Ганя, коровай її несемо». 
Сорочку на цнотливість молодої в нас не перевіряли. 
На другий день гості переодягалися на циган, на ліка-
рів (тоді молоді не йшли). «Оберок» танець, «Польку», 
«Фокстрот» тоді танцювали на весіллі. Верталася мо-
лода «на борщ» додому через тиждень. Це була гости-
на у батьків молодої. Поховально-поминальна обря-
довість. У сни вірили: картопля саджена – на смерть. 
Громниці [свічки] – на Стрітення свячені, то їх світи-
ли, як вмирає людина. [Після з’ясування факту смерті] 
близькі закривали очі. Клали на лаву, стелили з соломи 
матрац, клали часом на столі. В головах ставили свічки 
(в жито, ячмінь, пізніше підсвічники). Подушку з зілля 
робили. В руки свічку давали. Гроші в кишеню клали. 
Взували покійного. Жінці хустку ще давали до боку. 
Дівчину – у вельоні, ленти вбирали, як по-весільному. 
Як виносили покійника з хати, то стукали тричі об по-
ріг. Закривали ворота. Відкриту труну везли, а в като-
ликів  – закриту. На поминальний обід обов’язковою 
стравою був горох. Густий такий, варений. І  казали, 
що то Матері Божої сльози. Першою стравою давали 
горох. Горох мусів бути. Капусту з горохом, м’ясо, се-
ледці. В піст – все пісне. Рибу, селедці. Маленьку рибу 
називали «москалики». Коливо було. На похорони не 
готовили обід, а тільки на 9 днів, 40 і рік. Готували ко-
ливо, брали до церкви. І там по ложечці брали (хто три 
рази), і дома давали. З коливом було 9 днів, 40, рік, а в 
похорон – ні. Поминальний тиждень – Провідна неді-
ля. Дмитріївська субота – дуже поминальний день. Пе-
ред Великим постом – поминальна, перед Запустами в 
суботу, то вже на Сиропусному тижні. В церкву давали 
хліб, яблука, а дома – ні. Давали в стаканчик пшона і 
ставили в церкві туди свічечку, і такий був парастас у 
церкві. Відспівали, і священник вичитував всіх покій-
них. Дома нічого не було. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
У  нас було десь 315  номерів [дворів], то українців 
було набагато більше, а поляків було за сто номерів. 
Поширені прізвища були: Бойко, Балій, Кіцай, Пи-
липчук. То так було: до 1935 р. стосунки з поляками 
були добрії, а потім вже, в 1936–[19]37–[19]38 роках, 
тоді вже починали якість «кракуси» ходити польськії 
[польські угрупування під час Другої світової війни], 
до костела стали заганяти наших людей. У  селі було 
дві церкви. Одна мурована, гарна. У 1905 р. її збуду-
вали, ставив якийсь Пасхалов з Москви. Він багато 
церквів поставив на Холмщині (сім чи вісім). І  була 
стара дерев’яная, дуже старенькая. Її закрили, так як 
вона була, як ви ото називаєте, – аварійная. Закрили її, 
аби закрити. [Чи одружувалися поляки з українцями 
до 1938  року?] Було, що одружувалися, але нечасто. 
Вихрещувалися, якщо виходили за поляка. «Вихрес-
ти» називалися вони. Поляки у нашому селі більше 
говорили по-українськи. Були такі поляки, що добре 
по-польськи не вміли говорити. У селі говорили по-
українськи. Більшість переважала. А  тепер ми вже 
були, то слова не скажут по-українськи, бо вже такії 
поляки поробилися. Якби другі ті, що я їх ще не знаю... 

ГРУБЕШІВСЬКИЙ ПОВІТ
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Не були раніше одні на других натравленії. Ще за там-
тої Першої світової війни багато наших людей пови-
їзжало в Росію, на Україну. Тоді вже, хто вертався, то 
багато попереходили на поляків. Українці перейшли 
на поляків. На католиків. То ті, що перейшли на ка-
толиків, то були ще гіршії католики, як справжні по-
ляки (гіршії  – фанатичніші). «Вихрести» ми кажемо. 
Були такі акції на Холмщині. Забивали людей, мор-
дували. Мусіли виїхати. Це був вже 1945 рік. Акції в 
1943–1944  році були. Нападали на села. Село обкру-
жать, палять, б’ють, стріляют. Страшенно мордували. 
Наше село вже біля Галичини, то багато повтікали, але 
хто зостався, то мордували. В  Галичині вони менше 
збиткувалися, бо там віра була католицька. Наше село 
межувало з Галичиною. Ото як є Новоукраїнка, Вари-
шів. Наше село першеє за границею тепер. Спалили 
все село, там, може, пару хат зостало, тоді ще ночою 
прийшли і допалили. Так що все село згоріло. Ми 
виїхали на Сокальську станцію і тут ждали шолони 
[ешелони]. Ми були записані в Полтаву, але там тоді 
було зле після війни і  голод був, і  люди (холмщаки) 
стали вертатися назад. Ми не доїхали до Полтави. Ми 
погрузилися на полтавський шалон, але нас довезли 
до Сарнів, і ми в Сарнах були добу. Нам сказали, що 
нас повезуть на «лучшую землю». Ми вже думали, що 
в Сибір. Потім ночою повезли нас назад...

с. Павловичі
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р. 

у м. Сокалі Львівської обл.  
від Кашуби Василя Петровича, 1931 р. н., 

родом із с. Павловичі, гміна Довгобичів  
Грубешівського повіту Люблінського воєводства, 

Республіка Польща,  
нині – Сокальський р-н Львівської обл., Україна

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Це село на межі з Галичиною. Є два холмських села, ко-
трі належать до України, і я тим дуже задоволений, що 
моє село належить до України. То є Павловичі – село, 
котрого нема, його знищили поляки. Воно належало до 
Холмщини, то є крайнє село, і село Пісочне, в которому 
є люди, але вже змішане, хоч більшість холмщан. Там є 
приблизно 50 родин, тепер будують церкву. Ми допо-
могаєм, наше товариство «Холмщина», що може. Това-
риство «Холмщина» в Сокалі в 1991 році виникло. Нас 
є понад 300 чоловік, що на Сокальщині. Є товариство у 
Львові, Володимиро-Волинську, Нововолинську, Луць-
ку, Рівному. В Сокалю живе понад 100 родин холмщан. 
І в селах живуть, але меньше. А саме більше в Сокалі. 
Село Пісочне – більшість холмщан, а в Павловичах – 
погранзастава, якраз моє село кінчається і починається 
Польша. Гунятин і Павловичі – одна парафія. У нас була 
церква. Нашу церкву розвалили першу на Холмщині. 
1929  року перша церква завалена на Холмщині. Моя 
мати померла (два роки тому), розказувала і показува-
ла фото, де вона там клічить [на колінах], як розбирали 
церкву. Клічила там. І вона себе впізнала на фото. Вона 
там була. Знущалися тоді сильно над людьми, то було 
29 серпня – то значить – жнива. Люди позбігалися всі, 
але не могли дати раду, бо то була польська поліція і 
армія з Грубешова. Була в Долобичеві гміна. Це вже з 
[19]30-х років почалося. Мене вже у 1931 хрестили в До-
лобичеві, бо вже церкви в нас не було. [Як Ви виселяли-
ся? Коли це було?] У 1946 році ми останні виселялися. 

Вже інші два роки назад виселилися, а ми все чекали, 
думали, що щось зміниться... Нас гнобили, вбивали... 
А люди трималися. А врешті-решт таку акцію зроби-
ли, що ми не мали вже де дітися. Була в нас УПА, але 
коли фронт пішов далі, то вони вже не давали ради. Бо 
вже було два вороги: поляки і НКВД. НКВД більше ни-
щило, як поляки. Поляки багато в нас людей знищили, 
але НКВД дуже суворо відносилися. Село пропонували 
покинути кілька років, але ми не виїжджали. У нас сто-
яла велика армія УПА, яка боронила від поляків. Було 
кровопролиття, але ніхто не хотів з дому їхати. Може, 
й десь краще, але дома саме краще. А в 1944 році по-
ляки мене там розстрілювали коло мого села. Я  маю 
живих свідків тут в Сокалі. Є людина, котра мене лі-
кувала. Вона була лікарем в УПА. Жінка ця ще живе. 
Вона як медсестра, але лікувала. Їхали поляки з Угри-
нова. Люди втікали, а я був ще замалий, щоб орієнтува-
тися, куди втікати. Я був на сінокосі і тікав в своє село. 
Мене впіймав за сорочку поляк і веде до бандидів, які 
були на возах. То була польська штурмівка, армія така 
була. Командир подивився і каже: «То є бандеревській 
зв’язківець. Розстріляти! Застрелить гайдамаку!». На 
українців говорили «гайдамаки» (по-польськи сказав). 
Трьом сказав, і ніхто не наважився в дитину стрілити, 
тоді він вискочив і сам вхопив автомат, і вистрілив, і я 
впав. У них якраз тривога, і вони поїхали на Варишин. 
Я впав у рів, і мною стало трясти, а тоді я побачив кров 
на ногах. Я ще не знав, що зі мною. Тут поляк тягне ку-
лемета. Я просив поляка: «Візьміть мене додому». Він 
відповів: «Дитино, лежи, а  то дострелим». Я  втрачав 
свідомість, і мені снилося, що мені відрізали ногу. Але 
нога стухла... і бинти спали. Ходив на костелях. Бачимо, 
що виходу нема... УПА була сильна з Волині, але пома-
лу меншала, бо НКВД з Сокаля, а поляки з Грубешова – 
і давлять. Погрузили в ешалони і завезли на Волинь. 
Якраз вишні доспівали, на Зелені свята. В 1946 році ми 
виїхали з дому. Батьки мої так плакали. А я сміявся з 
того... Я ще не розумів того... Нас землянували у Волин-
ську область, Турійський район. А потім перебралися в 
Сокаль, ближче до свого села, 20 км від Павловичі. Зви-
чаї і обряди Сокальщини і Павловичів мало різняться. 
Може, старші знают. Колись різниця була у тому, що в 
Галичині був дозволений український стрій одежі, а в 
Холмщині не можна було вистав ставити в українсько-
му одязі. Духовий оркестр був у моєму селі. А в Гали-
чині дозволяли, а в нас було строго заборонено, це на 
Холмщині. У нас не можна ставити було вистав. 

ЗАМОЙСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat zamojski)

с. Снятичі (Śniatycze)
Записала В. Борисенко 23 вересня 1995 р. у м. Львові  

від Вільнярчук (Влязло) Лідії Дмитрівни, 1927 р. н., 
родом із хутора поблизу с. Снятичі,  

гміна Комарув-Осада Замойського повіту 
Люблінського воєводства, Республіка Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
Влязло – це польське, але ми не були поляки. Мої бать-
ки були коріннії українці. [В якому селі Ви народили-
ся?] Це була кольонія [хутір]. Батько мій був там в ту 
війну [Першу світову] троха в Америці і купив кольо-
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нію, бо вони були біднії, а потім вже батько заробив 
грошей в Америці і купив поле (кольонію). Колись 
пан мав багато поля і продавав (розпродував), хто хо-
тів купити, але українцям, звичайно, не продавали. 
Ну батькові вдалося, бо в нього була фамілія більш-
менш польська. То йому вдалося купити ту кольонію. 
Було немало землі, ми жили добре. Не знаю, скільки 
тих моргів, бо я ще була мала, але поляки нам завиду-
вали. Дворів було тридцять з чим-то. Приблизно. 
А українська сім’я – тільки ми одні були. [До того як 
батько купив землю, то де жили його батьки?] Він жив 
з батьками недалеко, за 15 км від кольонії, село Сняти-
чі. Тепер Снєтич називається. А мама – з Невіркова. 
Мама з татом і старший брат вдома говорили по-
українськи. Я вже хочу плакати... не можу... знаєте... То 
всьо пригадати, то дуже страшно. Вони говорили по-
українськи, а ми (дівчата), пока були вдома (не ходили 
в школу), то тоже говорили по-українськи. А  потом 
пішли між діти польськії, в школу польську, бо укра-
їнської не було, то вчилися по-польськи, навіть не вмі-
ли вже потом по-українськи. Отакі тільки маленькі 
говорили з мамою, татом, а  потім не могли, пішли 
межи люди. Нам навіт запрещали по-українськи в 
школі говорити. А в нас була в школі релігія на україн-
ском язику, не на руськім, хоча нас і називали «русіна-
ми», але релігія була на українськім. То в 1939 р. нам 
запрещали, щоб ми не вчилися тої релігії. То ми з уро-
ків з сестрою втікали, на релігію бігли на свою право-
славну. Привикли ми до свої мови, до образів, до 
свят... до всього свого... За нами слідкували, троха сва-
рилися з нашими батьками за нас, що ми втікаємо на 
релігію українську. Це в 1938 році началося, а ще біль-
ше в 1939 р. Це ще була Польша. А в 1939 р. війна була 
польсько-німецька, і  ми вже в школу не ходили. 
В польську не могли піти, а в українську боялися, бо 
поляки побили б нас. А потому брат у мене старший 
був, такий, знаєте, хитрий. І поїхав до школи за 5 км, 
до української, бо була вже українська школа при нім-
цях. Ми 5 км ходили тоді всі до школи, по дорозі гра-
нати нам клали, замаскірованії були в ямках гранати. 
Не знаю, чи то нам, чи кому... но по наших стежках, що 
ми йшли. І ми кинули ту школу, бо батьки вже не по-
силали, тому що неможливо було. А ми вдома так тро-
хи по-українському говорили. Тато був грамотний і 
вчив нас вдома. Так жили ми до 1944 року під тим тис-
ком. Мама все вічно плакала, не хотіла на тім хуторі 
жити, на тій кольонії, хотіла в село. А в селі що ж було 
робити? Треба було якось жити, в селі не було землі, 
не продавав ніхто. В 1944 році почали всі села Грубе-
шівщини бити, палити ото Сагринь. На дворі хоч гол-
ки збирай: кругом горить, крик... Корови ричат, коні 
ржат. На Грубешівщині. Страшно було, страшно... Но-
чами не спали. Але куда було тікати? Не було де поді-
тися! Страшно було. Це було в [19]44 році в березні 
місяці. Після того, вже 24 березня, вже ті села україн-
ські були спалені... тоді впав сильний сніг, не видно 
нічого не було. Якийсь зчинився шум, і всі почали вті-
кати: і поляки, і ми з кольонії, і не знаєм, що ся роби, 
що сталося. Тато мій, як звичайно, каже: «Я  нікому 
нічого не зробив, мене ніхто бити не буде, не втікайте, 
діти...»  – і тримав за клямку двері, не пускав нас. Ми 
втікли, всі сестри, бо боялися. Тільки брат старший не 
втікав. Він залишився з батьком, а ми з мамою втікли. 
А їх там обох, батька і брата, повбивали, замордували. 
Я з сестрою в одну сторону побігла, мама з меншою 

дівчиною – в другу, а середня сестра 11 років – в тре-
тю. Ми прибігли до річки, а тут стріляють, але не зна-
єм хто, бо нічого не видно. О! Ми через річку перебі-
гли отак в пальтах, чоботах. Прибіг ли в якийсь ліс, 
а  там польська банда. Кругом коні, артилерія якась. 
Ми прийшли мокрії, а вже мороз, ми позамерзали. Ми 
так стоїмо, а якийсь поляк каже: «Отут би їднего укра-
їнца, то я б вижнев би з нього єден пас і запалів би 
папіроса, а потім би вижнев другий пас...» А вони ж не 
знают, що ми українці, бо ми польською говорим. І ми 
з ними пробули до вечора. А вечором йшли всі до яко-
їсь хати під лісом. І  ми зайшли туди. Знаєте, страху 
вже не було... Навіть вже якби й різали, то, певно, вже 
б не боліло... Ми залізли під стіл з сестрою і там засну-
ли. Коли рано пробудилися, нікого нема... а повна хата 
була... мокрії всі ми... і тут прийшов поляк якийсь, що 
знав нас, і  каже: «Їх треба забити». Прийшло їх два, 
а другий каже: «Не рухай... они й так поздихают... не 
бери гріха на свою душу» (польською). І  той поляк 
каже: «Ідіть до свого дому». Ми заблудилися і вже не 
знали куди йти, але він сказав: «Ідіть просто». Ми 
пішли. І  приходим додому, а  вдому тато забитий і 
брат. Ми хтіли взяти щось їсти, але вже нічого не було. 
Всьо забрали.... Ми вернулися в сусіднє село, там були 
німці, такі фолькдойче, вони вже свої сім’ї вивезли. 
Ну де підем? Зайшли туда, нам дали там хліба і молока, 
і  тут мама моя прийшла туда, сестру десь оставила. 
Мама пішла додому, там уже нічого не було, корови 
всі були випущені. Мама взяла одну корову... привели 
її там, до двоюрідного брата в село. [Як же поховати 
треба було батька, брата?] Ще не ховали... Був татів 
двоюрідний брат на кольонії. Мама пішла туди... але 
не було кому сказати їй, що «не йди вже додому». Ні, 
вона заповзялася, що мусить тата похоронити... Піш-
ли вони туди: мама, старша сестра моя і той брат та-
тів  – і їх всіх там побили. Забили всіх... а  хто їх там 
поховав, я  вже не знаю... що там сі стало... далі вже 
нічого не знаю. Пішли ми до того татового брата, що 
його там забили, і  та тьотка, жінка його, злиться на 
нас, що її там чоловіка забили. Каже: «Мій чоловік за-
гинув через вас... І що же тепер буде?» Нас залишило-
ся троє дівчат, було всіх п’ятеро. Брата і сестру вже 
забили... Кажу я до тої меншої сестри: «Ідем додому 
туди, най нас там поб’ют, бо де ми сі діним? Хто нас 
буде тримати? Ми ж голії, босії, тільки то, шо на нас. 
Одну меншу оставим ту, – їй було 11 років, – а ми йдем 
додому, хай вже поб’ют». Ми йдем через поле, і там ще 
жила мамина племінниця... Вона за поляком замужем 
була. А той поляк був бандитської армії главар, але нас 
він не бив. [Він був у Армії Крайовій?] Яка там армія? 
Банда та й усе. Збиралися ноччю і йшли на українські 
села, вбивали, грабили там і всьо. А  мамина родина 
близько вся була, за 70–80 км від нас. Той тьотки зять 
(тоже українець) каже: «Я  вас відвезу на станцію до 
Грубешова». Їх ще там менше били, бо це було туди до 
Томашова близько (де мамина родина), тоді там ще 
менше палили, більше Грубешівщину. Він нас відвіз на 
станцію, ми приїхали до Грубешова і знайшли мамину 
родину. В мами було два брати і сестра. І вони нас усіх 
трьох сестер розібрали по їдному. І ту меншу забрали. 
Ми так жили до осені, а  осенню нас в грудні місяці 
1944 року вивезли в Росію [в Україну]. [Як це було?] 
Того я точно не можу розказати. Вони сказали: «Укра-
їнцям всім виїхати,  – правительство руське сказало 
так, вже ж Руська армія була в нас. – У нас війна, а вас 
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усіх забираєм туда до нас...» Дали ешелони і вивезли в 
Запорізьку область. Я була в Запоріжжі, село Царіцин 
Кут. Велике село, три колгоспи було. На квартирах 
жили. По 10  чоловік в одной кімнаті жили. І  так до 
осені. Ходила я на роботу, до Октябрської. Колись 
була то Октябрська. Робила ціле літо і нічого не заро-
била, 27 кг жита тільки заробила. З дому які були речі, 
всьо вже сі скінчає, ну й рішили виїхати на Западную 
Україну, бо там голод в Запорізькій області був сіль-
нєйший. Хто мав свою хату, город, то ще якось. А у нас 
там нічого не було. І ми виїхали у Волинську область, 
до знайомих. На квартирі жили у Володимир-Волин-
ському районі. Потім у 1950 році я приїхала до Льво-
ва, там жив мій двоюрідний брат. Він уже помер. По-
робила літо на кірпічном заводі, бо не можна було 
ніде сі прописати. З  пропискою трудно було. Я  при-
писалася до нього (брата) і на другий рік забрала свої 
сестри. В одній комнатушці в брата і жили так всі. По-
том вже працювали всі, на фабриці, на кірпічнім за-
воді дівчата робили. Заробили трохи грошей і пішли 
на квартиру. А квартири трудно було добитися. Хто не 
мав грошей... хоч і за тих «партократов», як їх тепер 
називают. Їдне спасеніє було, що ми рахувалися сиро-
ти погиблих батьків. І  нас прийняли на очередь на 
квартиру. Дали нам через 5–6 років підвальну (у під-
валі) квартиру на всіх трьох. Вийшла заміж... Дитина 
там була і чоловік, і  сестри... Потім одна вийшла на 
сторону, а  одна прийшла додому, чоловік її, двоє ді-
тей... Отак і жили. Потім через 10  років мій чоловік 
помер. Осталося двоє дітей. Одному 9  років, друго-
му – три. Мучилась – як тільки Бог знав... Як кажуть, 
що нема спочатку життя, то й до кінця не буде... Оце 
тільки на силу Божу тепер получили цю квартиру... на 
старість... [Чи Ви хоч раз їздили на Холмщину, де на-
родилися?] Їздила, їздила... Їх поховали там, моїх бать-
ків. Бо був ще старший брат, якого забрали тоді на ні-
мецькі окопи, він втік, прийшов додому, і його тоже 
там забили, але він ще був живий і показував нам, де 
поховали тата й маму, а тоді його теж вбили... Я їзди-
ла, хотіла там щось поставити, якийсь пам’ятник чи 
що, брат там ще двоюрідний у Польщі жив. Він каже: 
«Нічого не роби, бо все одно стояти не буде. Його роз-
валят, тіки гроші дармо стратиш». Хати нема, хату 
спалили. Я хотіла, щоб те місце, де вони поховані, хоч 
травою заросло... Ще у [19]70-х роках їздила. Знашла 
дворище те, мені ж там все рідне... я ж з першого дня 
життя там жила... Всьо знакомоє. Кожен кусочок зем-
лі знакомий. Сусіди-поляки тримают ту землю нашу... 
[Якщо сусіди тримают, то, може, могли б уступитися 
на той клаптик землі, де батьки поховані?] А ви бачи-
ли, щоб поляк уступився? Я вас не знаю, може, ви й 
полька, але я вам кажу, що вони нічого не дадуть. На-
віть мій брат двоюрідний там сі сполячив вже. А укра-
їнець був, женився з полькою. Там нічого не получиш. 
Заорано та все на їхніх могилках... Жито посіяли. 
Церква була в сусідньому селі Конюхи, то було від нас 
3 кілометри. Церква гарна була, дерев’яна, розвалили 
її, як ми виїхали, а був цвинтар, то заорали, що навіть 
знаку нема, де був наш цвинтар. Засіяно, всьо чисто, 
елегантсько... Тільки кущ бзу [бузку] того стояв, що, 
видно, не викорчували. І коло церкви тої кущ стояв. 
Це в 1972–[19]73  роках. Я  була два рази. Я  боялася 
туда їхати, бо діти дома оставила... [Дома Ви свята по-
українськи святкували?] Ну, певне, по-українськи. 
Святий вечір, Різдво. Нічого у саме свято не готовили, 

все було наперед наготовлене: і худобі, і собі наперед 
свята. На Святий вечір готували: сельодка, риба, го-
лубці, кутя обов’язково з пшениці, з маку. Всьо то сі 
ставило на стіл. Кутя на сіні, сіно на столі і під столом. 
Солома в хаті. Діти бавилися на соломі. Ялинка стояла 
каждого року. Тато все постарався нам ялинку, і соло-
ма була в хаті. Було радісно, добре, гарно. Навіть по-
ляки до нас приходили на вечерю. Було добре до 1938–
[19]39 року: і нас запрошували, і батьків моїх, дітей нє. 
І на Пасху гарно було, всі діти до церкви йшли. А по-
тім вже вкінці... остання та Паска... Ми всі пішли з 
хати на ту всеношну... Тато казав, аби вже, як будут 
бити, то щоб всіх побило і тих троє малих не зостало-
ся... А наоборот сі стало... Усіх побили, а нас троє ма-
лих осталося. Все там осталося... Тато нам казав: «Ві-
зміть собі такі клумачки. Одну сорочку на собі, а дру-
гу в клумачку, щоб було переодягтися в чім». А коли 
ми втікали, то ми всьо покидали в сніг. [Яка причина 
була, що поляки так озлоблено віднеслися до вас і так 
били українців?] Я знаю?.. Поляки завше були поляка-
ми... Вони все прагнули чистої Польші, щоби нікого 
не було там... У 1939 р. вони нас наганяли на тую поль-
ску віру, ходили, били вікна, висипали подушки, муку 
розсипали. До нас прийшли в [19]39 році і стали кри-
чати: «Їдь до костьоля, іди, молися!» І  приходилося 
йти, бо інакше – біда. Мій брат двоюрідний женився з 
полькою і перейшов на поляка. Його називали «кала-
кут», тому що він поміняв свою віру. А хто перейшов 
з поляка на українця, то тоже називали «калакут». [Чи 
часто поляки переходили на українців?] Було й так, 
цілий час, раньше люди не розуміли цього. Як жени-
лись, то й переходили. Частіше жінка переходила... 
Але, знаєте, в Польші то треба було частіше на поляка 
переходити. Ото «калакути» [ті, що вихрещувалися в 
іншу віру]. [Спаса святкували?] Аякже. Готували. На 
Спаса – розпускай паса. Всьо готували, але я не при-
гадую. [У селі Сагрині багато людей побили?] Там по-
чті всіх вибили. Це Сагринь Грубешівського повіту. 
Там був кам’яний постерунок. Там люди ховалися 
вночі. Польська банда напала вночі і розбила постеру-
нок, і  хто там був, всі загинули. Там раньше поліція 
була в постерунку. Хто втікав, в  полі забивали. Са-
гринь було саме українське село, поляки жили на ху-
торі, то тоді дома осталися, а українське село все спа-
лили. Це було Сагринь  – старинне українське село, 
знаєте, предвічне ще... старе... Від 8 березня до 25 бе-
резня горіло весь день і ніч, всі українські села, весь 
Грубешівський повіт. Вже після 24–25  березня, то ті 
трохи хлопці, що повтікали, зібралися, і Львівщина та 
Волинь прийшли на поміч трохи, то припинилося 
троха, але це вже пізніше. У тій Грубешівщині то сама 
Україна, то тільки хутори-кольонії були польські. 
А села то всьо українські були, Холмщина ото – то все 
українські села. Село Стрільці було. Там жили мамині 
родичі. Німці виселяли українців з своїх сіл і на поль-
ські хутора населяли. Село Стрільці били. [Чи Ви ко-
гось знаєте з тих, хто вбивав?] Знаю, він давав мені 
справку, що мої батьки там поховані, щоб мене у 
Польщу пускали. На границі так не штурмували. 
У Першу [світову] війну у 1914 р. мама моя була в Си-
бірі. Але вони там були всього три роки. Тоже голо-
дували, намучилися. У нас сіяли коноплі, льон. Була 
така рослина – ріпак, мак. Били олій. Хліб пекли і пи-
роги з шашувицею, пироги з гречкою. Шашувиця – як 
мішанка таке.
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с. Суховоля (Suchowola)

Записала В. Борисенко 1995 р. у м. Львові  
від Князь Юлії Миколаївни, 1906 р. н., 

родом із с. Суховоля, гміна Адамів Замойського повіту  
Люблінського воєводства, Республіка Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Кедись бив район, проживала з батьками. Мати – Ма-
рія з родини Медвідь. Тато називався – Николай, з ро-
дини Теслюк. Батько мав 6 моргів. А мати – 7 моргів. 
Колись церква бива уніатська. Батько розказував, що 
єго дід бив уніят, а потім за батька пішла церква уні-
атська, і ми биви православні. Церква наша. А потім 
Польша забрала наші церкви і построїла костьол на 
тому місці. Посля войни. [Коли Ви сюди в Україну 
приїхали?] Як варікували [евакуювали] всіх українців 
после войни. Рік, не пам’ятаю, який був. Переселяли 
українців на Україну. Привезли нас аж у Херсон. На 
село Дубчани ми попали. Над самим Дніпром. [Ви хо-
тіли виїжджати з Польщі?] Хотіли? Ми не мали там 
життя у Польщі. Нас виселяли з своїх сел. Ми хова-
лися по лісах, а  у наших селах, домах жили фольк-
дойчі, немци. Забрали чоловіків і синів за дріт і там 
тримали. Нічого не взяли з собою. У нашій хаті жили 
німці. Партизанка побила тих німців, і вони повтіка-
ли. Ничего не дали, тільки шмаття своє (коли німці 
виганяли), а як ми вернулися, то все було пусто, все 
розібрали поляки. Ми зостали голи, босі, обкрадені. 
Палили села, били українців. Мала двох дітей, двох 
дочок. Нас списали, приїхали машини і забрали нас, 
і всьо... на Україну. Голютки [голі] стіни у нас були в 
Польщі. Приїхали в село Дубчани (Запоріжжя). Там 
голод переносили. Ми ночами боліли малярійом, не 
привикли до тего клімату, друге – не привикли до сон-
ця. І так всі пороз’їжалися: хто в Одесу, хто в Львов. 
П’ять родин було в Дубчани. У нашому селі [Сухово-
ля] в Польщі жили українці і поляки. Але була в нас 
церква. Я ж вийшла заміж за свого швагра. Померла 
старша сестра і лишила восьмеро дітей. Лиш двоє 
вже було на стороні, вчилися. Це ще в Польщі було. 
Не хотіла за такого старего йти, це ж як батько був, 
20 років сестра була старша за мене. На останку були 
близняткі, і кончилася за ними. Так я пішла не тії діти, 
було мені 23 роки. І прийшлося їхати. Бив свій садок, 
своє полє. Було добре. І треба було всьо кинути і їха-
ти в світ. Шість моргів поля там лежить мого батька. 
Розібрали бандіти розмаїте польськії. І садок, і студня 
там... У Львів з Херсону поїхали раньше племянніки. 
А мій чоловік помер, а я в кухонці там жила, не було 
де повернутися... Хазяйка пекла там хліб, а  ми там 
жили. Дочка спочатку переїхала до Львова, як кінчила 
школу. А  я хотіла доробити там в Херсоні до пенсії. 
Я  робила на парниках, 45  відер води виливала що-
дня... Я  дуже вас прошу, допоможіть мені, сделайте 
такий документ, щоб я могла поїхати в Польшу, я іще 
на здоров’ю чуюся добре. Хочу побачити поле бать-
ка. Я би просіла, допоможіть, за мойого батька полє... 
Говорю з розстроєним серцем і сльозами, що тілько 
сниться моя хата в Суховолі, моє полє, мій садок, мої 
черешні... моя дорогая хата моїх батьків. Допоможіть, 
щоб я поїхала там хоч іще раз, я  чуюся на здорові... 
Хочу вклонитися гробам моїх батьків... Я доїду, я чу-
ствую. Я маю такі сни, якби я вам сказала... Перед Чор-
нобилем мені приснилося наперед, що біжать люді в 

одну сторону, а тут стоїть така розбіта шатура, коло 
тої шатури стоїть груша. Груша, лістьє облітєлі, с сего 
дерева кора злетіла, сухі груші тіко вісят, і хто не лєтіт 
в ту сторону (люді розмаїте лєтіли: і малі, і великі), ко-
жен рвав теї груші, гриз і біг в їдну сторону. Я казала: 
«Буде на нашій землі біда велика», і за два дні, на тре-
тій день ото зробилося. Я маю сни. 

КРАСНОСТАВСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat кrasnostawski)

с. Верховина (Wierzchowina)
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р.  

у м. Сокалі Львівської обл.  
від Стефанюка Зіновія Йосиповича, 1933 р. н., 

родом із с. Верховина, гміна Жулкевка 
Красноставського повіту Люблінського воєводства, 

Республікa Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Мама говорила, що у 1933 р. я родився. Я один був у 
батьків. Батька німці забрали. Поля у нас мало було, 
але для прожиття хватало. Українці в основному 
жили у Верховині, до 10-ти сімей поляків, більше не 
було. Порядка 200 дворів всіх було. Це 13 км від Хол-
ма. Церкви в селі не було. Ходили до Жданного, це 
слідуюче село було. Село Жданне було змішане, там 
українці і поляки жили. 6  червня 1945  року наїхала 
Армія Крайова, всі були у воєнному. Як німці ще були, 
то акції Армія Крайова вже проводилися ночами. А як 
напали на Верховину, то вже були руські. Ми сиділи 
біля хати на оболонню з хлопцями, які також мали по 
11–12 років. Бачимо: їде якась армія, ми вибігли на до-
рогу дивитись. Дивилися, а  вони у військовій формі 
польській, в  люфах карабіни, на возах 5–6  чоловік, 
і  їдуть кіньми. На середині села розвернулися: одні 
направо, другі – наліво. Це було 6 червня 1945 року, 
11 година дня була. Наші люди не хотіли їхати до Ра-
дянського Союзу. Руські говорили так: «Ти посеешь, 
но не пожнеш». А наші казали: «Ми посіяли, ми й по-
жнем». Наші люди оборонялися. Приїхало до тисячі 
чоловік Армія Крайова приблизно. Оточили і давай 
молотити, в основному стариків, жінок і дітей, бо чо-
ловіки переховувалися в лісі. За три години загинуло 
204 чоловіки, а записано 196. Брат мій точно знав. Ми 
з мамою тікали. Учитель прикрив, сказав, що ми по-
ляки. Почали замордованих людей звозити. Всіх хо-
ронили в одну могилу. Один шар трупів положили, 
перестелили околотом (сніпками), потім другий шар, 
потім третій... Я  бачив тоє... я був свідком. Мама на 
другий день відправляла мене до Холма. Ми чудом ли-
шилися живі. Поховали там, могилу високу висипали, 
хреста поставили. Поїхали вже тоді... і так нас вивезли. 
Кого на Волинь, ми – в Кіровоградську область. В 1945 
році побули до осені і давай тікати. Ми жили там на 
станції, під відкритим небом. Родин до 20-ти було. Ми 
в хатах не жили. На станції місяців п’ять жили. Десь 
батьки ходили, щось заробляли. Ми вернулися звід-
там на Тернопільщину. Ми з Кіровограда приїхали з 
торбами на плечах: я, мама і тьотя. В  Жмеринці ви-
падково розлучилися. Я поїхав з мішками. Я заїхав до 
Тернополя і там чекав маму. Люди нас підібрали, і ми 
там зосталися в селі біля Тернополя, і там жили... Оже-
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нився на холмщачці з села Ріплин. Так само її батька 
забили, з Томашівщини вона. Там десь є річка Білий 
Стік, то три кілометри від Білого Стоку. Як ми вже 
тепер їздили в Польщу з концертом, я  кажу [жінці]: 
«Ходи, підем до твої хати». А вона побоялася... Я ні. 
Як ми їздили співати до Холма, то я ввечері, а таки по-
їхав додому (в село Верховини). Там сестра живе на 
моїй хаті. «Як ти тут ся узяв?» – сестра сказала. Ріплин 
біля Білого Стоку, с. Ратків – теж українське. Я часто 
згадую своє село, я як мав їхати, то просто мурашки 
поза шкіру лазили. Думав, коли я вже приїду додому. 
Все пізнав, тільки багато є нових будинків. Але старі 
хати ті, що були, то вони й осталися. [Чи сниться Вам 
село?] Сниться, особливо після того, як ми побували в 
Холмі. Як ми приїхали на три дні... я тоді йшов селом 
і думав: «Ту жив той, ту жив той...» Багато фамілій за-
був, бо то дитячі роки були. Сестра двоюрідна живе 
там. Дві родини вціліли з нашого села, не знаю як. 
Цьоцю мою постріляли ночою в льохові в 1943 році, 
це одна з нами хата була. Тато й мама поставили хату 
в селі Верховина. Річка йшла до нашого села, не знаю 
вже, як зветься. Знаю, що була широка, а тепер вона 
вузенька, кроком можна перейти. Ми там рибу лапали 
[ловили]. Вудками лапали, сітками, певно. Карпи там 
водилися. Сумно мені за своїм селом. Погибли україн-
ці під час тої різанини, тепер пам’ятник поставили...

ТОМАШІВСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat тomaszowski)

с. Гродиславиці (Grodysławice)
Записала В. Борисенко 23 вересня 1995 р. у м. Львові  

від Левицької Віри Григорівни, 1928 р. н.,  
родом із с. Гродиславиці, гміна Рахане 

Томашівського повіту Люблінського воєводства, 
Республікa Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Городиславичі – це як їхати до Томашова, то по пра-
ву сторону. Це коло сіл Михалів, Вілька, Вепрів. Наше 
село Городиславичі було саме українське. З дому Же-
ребець Віра Григорівна, зараз  – Левицька. Чоловік 
тоже з мого села був, помер у 1994 році. Народилася я 
в Городиславичах. В січні місяці. Я в мами найстарша, 
але тоді була зима страшна. Мені бабця розказувала, 
що я по роду четверта. Чогось мамі моїй діти хова-
лися [вмирали]. І  бабуні хтось сказав (якась старша 
жінка), щоби діти дальше годувалися, то треба скоро 
охрестити, до трьох днів після народження. І давати 
до хресту через вікно, і  від хресту так само. Щоб сі 
діти годували [жили]. І певно, що то так, щось помо-
гло. Бо моїй мамі діти вмирали: перше неживе, друге 
трохи пожило, три місяці. Діти вмирали. А  от мене 
подавали через вікно і відбирали через вікно, то я 
якось уже живу 67 років, ще після мене брат був, по-
мер уже. За Польші у нас тільки польська школа була. 
По-польськи заставляли говорити. Української школи 
не було. У нас навіть на перерві забороняли між собою 
говорити по-нашому дітям. У нас був добрий учитель, 
я навіть не зрозуміла, яка в нього симпатія була до нас, 
бо він щось, мабуть, тягнув за Сходом, але мусів щось 
говорити за Польщі, щоб не розмовляли українською 
мовою. То він казав: «Ту мову [українську] треба ви-

корінити, зламати, щоб все говорити по-польськи». 
Його німці замордували в Освінцімі. З  батьками то 
розмовляли на своїй мові [українською]. То в школі 
заставляли по-польськи, а так – на своїй мові, як зари 
говоримо. То в нас колись не казали за Україну, то вже 
в 1939 році почали, а раніше «русинами» нас назива-
ли. Як німці прийшли. То стали говорити за Україну, 
а так в нас то було заборонено. Ми не були поляками. 
Як була мала, то були якісь «кракуси» [польські угру-
пування під час Другої світової війни]. Це в 1937–1938 
роках, їх влада. Чи хто нанімав тих поляків – «кроку-
сів», щоб вони вночі нападали на українські села?.. 
Вривалися в село, до хати ввійдуть, подушки і перини 
розріжуть, пір’я випустять; до комори зайдуть, а там 
засіки, то нафти в муку наливали, с піском вимішу-
вали. Заставляли, щоб на поляків переходити, але 
наші не хотіли [прийняти католицьку віру]. [Като-
лики – це поляки в розумінні українців Холмщини.] 
У нашому селі Городиславичі були саме українці, по-
ляків лише п’ять родин було. Було коло 200 нумерів. 
Гарне село було. Церква дуже гарна була. Хотіли тую 
церкву повалити, священика заставляли, щоб правив 
по-польському. Він Сегеда називався. Він відмовився, 
але на казані проповідь мусів казати по-польському, 
бо у нашому селі був постерунок, то на кінець служби 
приходив поліцай. Спочатку люди кашляли, пчихали, 
щоб поліцай не чув. Так наша мова отака, засмічена. 
Це в 1943  році німака [німці] вигнав нас з нашого 
села за 700 км у Білгорайський повіт, взагалі там були 
поляки, кругом були ліса. Там німець здорових і мо-
лодих забирав до Німеччини, а малечу і старших – в 
лагер. А в багатьох селах люди до ліса втікали. І нас 
туди виселили. Мені було 15  років. Тоді нам казали, 
що вивезуть у село Буковину, а  то були файдучери 
[німецький фолькдойч]. То не німці були, а прізвиша 
такі вони мали. Їх було 20 родин файдучерів. А укра-
їнців на польські землі гнали, щоб ворожнечу робити. 
А мамині брати були у сусідньому селі Гопки [Тома-
шівський повіт]. З трьох сторін був ліс. Тато кажуть: 
«Я нікуди не поїду. Піду до Гопкова, то так довго не 
буде, а там (в Гопкові) файдучери носа не всунуть, бу-
дуть бояли». Дещо з майна туди перевезли, а як їхати 
туди (в  польські села), то можна було брати одежу і 
постелю, а решта – щоб ся лишало все. Були ми два 
тижні там в Гопкові, і прийшов приказ від солтиса, що 
хто тримає уціканерів тих (втікачів), будуть розстрі-
лювати, бо нема кому хліба там збирати для німецької 
армії. Українська комісія взяла тих людей під захист. 
Наша бабця каже: «То поїдемо на ту Буковину». Бу-
ковина – то також Люблінське воєводство. Це Білго-
райщина. Недалеко було село Біще, ми ходили туди 
до церкви. Ми були там два місяці. Татові давали там 
господарки, а тато кажуть: «Я своє кинув, нащо мені 
чуже?» [А чиї ж то були господарки?] Польські. Поля-
ків молодих ловили на роботу, а старих в лагер. Треба 
було хліб убирати там. Скільки сіл так зробили. Там 
було недалеко містечко єврейське Тарногород (4  км 
від Біще). Щось ми там три тижні те жито жали. Раз до 
нас вночі застукали: «Що ви спите?! Вся Буковина го-
рить!». Поляки напали на село. То багато людей наших 
вибили. То в [19]43 році. Вони за своє си бороли. Ми 
виїхали звідти, нам поміг один українець. Ми втікли 
знов до Гопкова. А вже в березні 1944 року, то вже міс-
ця собі не можна було найти. Вже в хаті ніхто не спав. 
Поляки страшне мучили. Ми ще трохи ліпше жили, 
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бо по сусідству поляк жив, а  ми з ним добре жили, 
то він попереджав (дітей посилав) або казав банді: 
«Тут нема що робити, тут бідні втікачі...» Оберігали 
трохи, а вже весною 20 метрів за хату не можна було 
вийти. Поляків наїхало з Волині багато, і місцеві. Це 
Гопків – ще Холмщина, а недалеко була границя з Ав-
стрією – то Галичина. В квітні 1944 року руські літаки 
там бомбили, що в хаті було видно. Мої дядько і роди-
чі втікли в Галичину, а ми мали наступної ночі втіка-
ти. Наш сусід-поляк поїхав в сусіднє село на похорон, 
а  мати каже: «Щоб він не запідозрив, що ми хочемо 
втікати, то вези гній на Калинівку». Так називалося 
поле – Калиновка, це ще до батька. Павло приїхав [су-
сід-поляк] і каже, що «ви перші підете на мотузок, це 
буде завтра, я сьогодні не маю часу». До тата він: «Що 
ти робиш?» Тато: «Гній накидаю. На Калиновку хочу 
вивезти, може, поїдеш зо мною?» Павло [поляк]: «Ні. 
Не поїду. Не треба вам везти гній. Ви вже й так того 
їсти не будете...» Бабця каже: «Що Бог дасть. Не будем 
ми їсти, то людям буде, але ж поленько Боже дармува-
ти не може...» Поїхав Павло з татом і зразу ж скочив 
до ліса, а потім вийшов ще один з ліса. Вони говорили, 
а потім поляк Павло прийшов і вони поїхали в село. 
Прийшли ввечері поляки. Тато втікали. Коня взяли, 
корову. Я подушку взяла і брата за руку, і ми пішли 
в Галичину. А поля з межами, а темно, жінка несе ди-
тину на руках, сім місяців, а  друге веде за руку (це 
наші сусіди). Падаємо по кілька раз, бо не видно. Все 
сі лишили. Ми дійшли до села Зімно. Там вже людей 
не було: ні поляків, ні наших. Ми йшли до села Жер-
ники, а потім до села Вільгівок. А село Вільгівок – це 
вже считалася Галичина, воно було під Польщею, але 
колись було під Австрією. Казали Галичина. В Жерни-
ках багато фір людей було, але треба було йти дальше. 
І ми мали йшли до Терношина на Галичині. Це було 
на Юрія – 6 травня. Тут поляки напали на с. Жерни-
ки і чисто спалили все село. Тут прийшли руські, і ми 
вернулися додому в Томашівський повіт. В  хаті вже 
було пусто, все забрали. Два тижні було тихо. А по-
тім в селі одного замордували поляки, то другого. І ми 
стали до руських говорити: «Як же так, що ви нас не 
обороняєте?» Нас переселили в 1944 р. в Запоріжжя. 
Бо то неможливо було жити, люди і далі ховалися. 
То було наче добровільно, бо поляки нападали вночі. 
Бабця кажуть: «Хоч би вже два рази кип’ятком закрі-
питися, аби вже було вночі спокійно спати». Спали – 
не роздягалися... В Запоріжжя, в район, в село Біляїв-
ка [переселили]. Жили в колгоспі. Тата взяли, бо був 
кінь, корова до 1946 р. Засуха там була. Навіт місцеві 
втікали. Тато купили ще корову, і коровами поїхали, 
звідти ми вернулися на Львівщину. Багато вернулося 
на Тернопільщину, Волинь, бо там на Запоріжжі була 
біда, голод. Холмщаки верталися на Волинь, все дума-
ли, що повернуться на Холмщину.

с. Жуліце (Żulice)
Записала В. Борисенко 25 вересня 1995 р. у м. Львові  
від Кравценюк (Грицик) Євгенії Захарівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Жуліце, гміна Телятин Томашівського повіту  
Люблінського воєводства, Республікa Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. До короваю ладували і називали тії пісні «ла-
дованнє», але я не вмію. Як молоду садили, то ладува-
ли. Я була ще мала. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які звичаї були у вашому 
селі?] «Стовпа» ся бавили... Біля церкви на Великодні 
свята. В саді панськім співали такі ті, гаївки, знаєте? 
Я  вже їх не пам’ятаю. «Стовпа» пам’ятаю. Одне біля 
другої стає – і бавилися. Хлопець і дівчина, іден біля 
другої, і тряскаме по руці били. Співає: 

Ой ти, матінько,
Збуди ми раненько,
Буду я сі присти на фартух тоненько,
На фартух тоненько,
На сорочку тонше,
Бо я піду замуж
Того року конче.

Натура моя то,
Якби не натура,
Не була би м’ята.
Якби не натура
І не натуронька,
Не була би м’ята
Моя головонька.

Колодку [Масляну] справляли. До колодки:
Колодка, колодка,
В мене губа солодка.
В тебе їдна, в мене дві.
Солодкії обидві.

Жінки збиралися, я сиділа завше на п’єцу і так диви-
лася, а  то сі забавляли. Чоловік з жінкою йшли. Ко-
лись не було так тарілків понаставлено. А понаставля-
ли миски, в дівниці [макітрі] пироги стояли. Пироги з 
гречкою, шешувицею, закрутяки з маком (такії здоб-
нії). Перед постом. Пиріжки з сиром. Сир розтирали 
зі сметаною і їли з пиріжками. І забавлялися: возьме 
піднесе спідницю і бритву гостре до литки свеї, муж-
чина голе, і  так хохотаннє. Сліпий мазурок грав на 
скрипці. Багато співали. Бубен, скрипка, танцювали. 
Килишок один йшов по колу. Не пили багато. На піст 
все було тільки з олійом. Зупка з квасолею, з олійом, 
капусту варили з олійом, терли сім’є якось і якусь 
юшку з того варили, картофлі піснісінькі. Жарили 
мак, якось терли його в дівниц, і той мак додавали до 
картофлів, і їли той мак з картофлями піснії. Солодуху 
(страва з гречаного борошна) варили, кисіль варили. 
Солодуха така була: запарували якось муку, і вона со-
лоденька. Муку брали житню і гречну. Як замішували 
солодуху, то казали: «Геню, співай», щоб солодуха вда-
лася. Я співала:

Летіли пчоли без нашу халупу,
Накидали меду в нашу солодуху,
Наша солодуха – як мід, як вино.
Як мід, як вино.

Як розробляли солодуху, то співали. Якось в горшках 
вона кисла, тая солодуха. Давали житньої муки, дава-
ли ще гречну муку, і як вкисла, то переварювали і їли. 
«Співай, щоб сі вдала солодуха добра», – бабця все ка-
зала мені. У  п’єцу пекли паляниці, терли мак (то на 
піст) і то з маком їли. Дробили паляниці у тертий мак. 
Смачно. Солодкий мак вимішают у дівниці і так їли. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
Як пан вихреститься на поляка, то возьме ту долж-
ность, а як ні, то не возьме. [Тобто було важко отрима-
ти добру посаду українцеві. Для цього потрібно було 
перейти на католицьку віру.] «Я не поміняю віри», – 
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казав батько. І потім, як у панів купували землю, то 
треба було вихрещуватися. Як не вихристився, то на-
зад поле тоє мусив віддати. Люди не вважали [не по-
важали] тих, хто вихрещувався. Казали «вихреста». 
Пару людей тільки вихрестилося у нас. Землю в хлопа 
міг купити. Православний у православного міг купи-
ти поле. Як пан продавав, то вже українець не міг ку-
пити поле. Тільки через вихрещення. При змішаних 
шлюбах хрестили дітей по-різному. Як хлопчик – то 
в церкві, а дівчинка – то в костелі. Так що в сім’ї були 
рідні, але вже змішаної віри. Так само і при вінчанні. 
У нас мало так було, а це по інших селах, де жило біль-
ше поляків. [Чи можна за куму йти було до поляків 
українцям?] Можна було. Православні священики 
проти того нічого не мали, що взяв католичку за куму, 
бо й у мене хресна мама полька була, померла вже. 
Як моя мама ходила у поляків за куму, то їм казали: 
«Чого ти взяла православну за куму? Що, католички 
не було?» Мама розказувала, що цю різницю робили 
ксьондзи. А так, по сусідству жили добре, «колігува-
ли», як колись казали. Церква була. Ксьондз з Ріплина 
хотів цвинтар завалити. Люди в шини дзвонили і не 
дали, дак той священик зробив так, щоб церкву ви-
святили на костьол. Було в с. Посадів Томашівського 
повіту з 500 номерів. Двір був, пан. Поляків мало було 
в нас. Скільки у нас людей набили... Окружили село 
Сагринь і вибили 700 чоловік. На Холмщині дома було 
добре, а тут ми скільки живем, все «переселенцями» 
нас кличуть. Навіть дітей наших, що тут родилися...

Записала В. Борисенко у вересні 1995 р. у м. Львові  
від Левицької (Яцушик) Лідії Василівни, 1935 р. н.,  

родом із с. Жуліце, гміна Телятин Томашівського повіту 
Люблінського воєводства, Республікa Польща

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
Жили в нашому селі переважно українці, кілька родин 
було поляків, і один жид, який мав свій магазин (тоді 
казали «склеп»). Село невелике було, певно, дворів зо 
двісті. Дуже гарне, вздовж шосейної дороги (3 км від 
гміни Телятин). Був пан здавна. Пан жив там до на-
шого виїзду. Були кріпаки, був фільварок. Велике було 
господарство у пана. Він розводив хміль і розводив ко-
ней. Розказували, що возив ті коні заграницю продава-
ти. [Батьки ваші мали землю?] Мали землю, 30 моргів 
мали мої батьки. Були заможні. Доробилися так самі 
до того, бо було їх три брати в діда і одна сестра. Дід 
господарем був, а  один брат їздив на заробітки десь 
аж в Австрію, то помагав, а один вчився в Яблочині в 
гімназії і учителював. А як в 1914 році їх пересилили 
на Урал, в Башкирію, то він потім залишився в Москві 
і закінчив духовну семінарію, був священиком, він не 
вертався 1921 року, як вернувся дідусь з моїм батьком. 
Батько з 1907 року був, а дядько – з 1909 року нарожен-
ня, то я від дядька маю багато записаного: про село, 
про історію. Вернулися з Росії в с. Жуличі на згарище 
в 1921 році. Майже третина наших людей загинула в 
Росії від тифу, і родичі наші померли. Мій дядько пі-
шов у священики, бо там в Росії померла його наре-
чена, дуже гарна дівчина Мокрина, з якою він з дому 
товаришував. Коли його висвічували на священика, то 
він приїхав на Холмщину, щоб вибрати собі дружину 
з рідного села Жуличі. Був священиком в Башкирії до 
1937 р., потім його вислали в Колиму, як усіх священи-
ків виселяли. Вона [дружина] взяла з ним розвід (му-

сіла взяти) і слідуючим поїздом поїхала за ним з дити-
ною. В Колимі були років сім. Молодший брат був в ар-
мії в Росії і там залишився, нічого про нього не знали. 
Приїхав аж в 1946 р. [Чи розуміли українську мову по-
ляки у вашому селі?] Вони тільки й розмовляли укра-
їнською з нами, деякі з них не знали добре польської 
мови. Старі люди (поляки) не знали польської мови. 
Десь до 1936–[19]37 років поляки жили дуже дружно 
з українцями в нас. Прекрасно. Як весілля було, то за-
прошували, чи навіть як христили дітей, брали за ку-
мів українців, а українці – поляків. У нас був костел. 
Школи польської не було, і тих кілька родин поляків, 
що жили в Жуличах, розмовляли українською мовою. 
Школа була, але через два-три села, то посилали, хто 
був заможніший. Школи не було, а церква була. Є істо-
рія церкви написана. Жили дуже дружно з поляками, 
а потім, як почався рух тих «кракусів» у 1938 році, тоді 
вже церкви закривали, збиралися банди. Наші поляки 
то не підтримували спочатку, бо то незручно було... На-
їжджали просто на фірах поляки, били вікна, малюва-
ли, ображали, церкви валили. Нашу церкву не валили, 
бо вона мурована. Колись мені здавалося, вона дуже 
величезна, а тепер я пішла, то звичайна церква... Нашу 
церкву на костел взяли... Наше село Жуличі спалене 
було до єдиної хати. Мені 7 років було. Все пам’ятаю. 
Свою хату. А зараз сліду нема з тої хати. Поле... Були 
ми в липні 1995 р. на тому селі. Батько мій вбитий в 
1944 р. і там похоронений. Я пам’ятник поставила ще 
років 17 тому. Ну, продала обручку... і за то поставили 
там пам’ятник звичайний, ми тепер поновили з сином, 
таблицю тепер по-українськи написали, бо тоді навіть 
боялися написати... Тепер написали по-українськи. Те-
пер вже люди приїжджають, і з’являються хрести, і по-
українські підписують. Пишуть вже по-українськи. 
Тепер в липні 1995 р. ми об’їздили 12 українських сіл 
на Холмщині (поїздка від Товариства «Холмщина»), то 
єдиний цвинтар на Томашівщині, який є впорядкова-
ний. Він є огороджений разом з польським. Скошують, 
трави нема. Хрести, ті, що були камяні, повалені. По-
ляки кажуть, що то «ваші» таке наробили в 1945 році, 
як гнали худобу. Хіба ж худоба могла повалити кам’яні 
хрести? Жінки самі тепер взялися і поставили хрести 
на могилах. Ми їздили з хрестами. Відтирали мох, зди-
рали з каміння і найшли могили дідів, батьків. Тепер 
хрети поставили. Польський ксьондз нічого не каже, 
каже полякам, щоб не боронили відновлювати могили, 
хай люди відновлюють. Рядом села Посадів, Ратичі. Ми 
взагалі не змогли зайти на цвинтар, так заросло дере-
вами. Вороння тільки каркає, кругом осика, шипшина. 
Не можна ступити всередину. Навколо Томашева були 
всі українські села. [Як зараз зустрічали поляки, коли  
ви приїхали?] Добре зустрічали у нашому селі, бо там 
якраз залишилися ті сусіди, які нас не раз рятували, 
бо, може, ми й не вижили б. По півсела в стодолях тих 
поляків ховалися. Вони ризикували своїм життям. 
Вони й тепер там  є. Попереджали нас. Вони такі на-
півполяки, напівукраїнці. Змішаний шлюб. Українець 
вжинився з полькою. Батька мого вбили, коли ми в 
другому селі були, а  мужчини ховалися. Батька по-
бачили, а він уже не сховався, щоб інших не побили, 
бо в тому сховищі ще чоловік вісім було. Батько вже 
не тікав. То батька відразу застрелили. То ті поляки – 
сусіди – помогли похоронити. Поїхали в село за нами. 
Це було 7 квітня 1944 р. Якраз на Благовіщення батька 
вбили. Спалили все село. На Паску люди розгортали ті 
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згарища, що лишилися, і в тих обгорілих печах пекли 
паску просто надворі. Ми ховалися дальше від тра-
си... Скоро нас вивезли звідти, вже не можна було там 
 лишатися...

с. Пеняни (Pieniany)
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р. у м. Львові  
від П’ятничко (Мандзюк) Валентини Антонівни, 

1922 р. н., родом із с. Пеняни, гміна Лащів 
Томашівського повіту Люблінського воєводства, 

Республікa Польща

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. До 
Чесного Хреста треба було все попрятати з поля. Го-
тували пісне: сельодка, капуста, пироги з кашею, пи-
роги з шушевицею тоже пекли, бо всі її сіяли. Борщ 
варили, підпеньки такі збирали. Козирі  – червоно-
головці (гриби). Пекли хліб дома, були рогачі, лопата 
для хліба, хрестили хліб – і в піч. В дерев’яну діжеч-
ку сир складали, зверху камінець, щоб складався, на 
зиму на вареники, бо зимою, як корова не доїться, то 
присолювали той сир і варили вареники. [Як робили 
масло?] А маснички були такі дерев’яні. Бульбу терли 
і кишку нею начиняли, пекли мацьок [кендюх]. Його 
начиняли м’ясом з перцем, тоді начиняли туго, клали 
під прес і потім запікали.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Як син родився, то хрестили?] Було всього 
двоє пар кумів, то був тяжкий час, війна. Щось трош-
ки готували, обов’язково. Кума прийшла з крижмом. 
Жили ми по-простому. Поховально-поминальна об-
рядовість. Коли хоронять померлого, то як прихо-
дять з цвинтару, то миють руки і чиститим рушником 
витирають. Коливо робили з рису, солодили. Як сіда-
ли, обійшли всіх по колу коливом по три ложки, по-
молилися і обідали. «Отче наш», «Богородицю Діво» 
[читали].

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
Батьки з Росії з евакуації 1922 року якраз приїхали на 
то місце своє (звідки їх вивезли в Першу світову ві-
йну), і я сі тоді народилася: Томашівський повіт Лю-
бленського воєводства, гміна Лащів, с. Пиніне. У нас 
було небагато дворів. Але жили самі українці. Поляків 
три родини було в селі, навезли з мазурів і віддали їм 
ліпші землі, віддали їм такії колонії. Було до 200 дво-
рів. Кольонії – це такі хутори. [Якою мовою говорили 
там?] Такою, як і тепер, українською. Ми тільки так 
говорили, і поляки з нашого села з нами по-українські 
говорили. Навіть товаришували, вони знали все по-
українському. Одружилися я з хлопцем з села Жерни-
ки у 1943 році. Це недалеко було. Під час війни. Весіл-
ля було маленьке, бо то війна, а вже в 1944 році я мала 
сина. Виїхали в 1945 році в Україну. Село спалили наше 
дочиста. Як був ще німець, то стріляли, як побачать 
пленного. Поляки нападали на нас. Якраз були Зеле-
ні свята... У нас був схрон, бо маленька дитина була, 
чоловік на полі викопав, то я там сі ховала. Як наїха-
ли поляки, то я вибігла на поле, я ніц не брала, тілько 
пельонку і дитину, а їсти – ніколи, не взяла. Чую: вже 
кулі блискають. Я втікала, було мені тяжко, я поклала 
дитину і скинула чоботи, то люди думали, що я дити-
ну кинула. Наше село межувало з Галичиною, там ліси, 
люди туди втікали. Там вже жили уніяти. Ще Польша, 
але це вже Галичина. Вони приймали нас.

с. Посадів (Posadów)
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р. у м. Львові  

від Левицького Володимира Гавриловича, 1913 р. н.,  
родом із с. Посадів, гміна Телятин Томашівського повіту  

Люблінського воєводства, Республікa Польща

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Помело було. Для 
п’єцу коцюба була, вигорнули жар, а тоді помелом ви-
мітали піч і садили пекти булки. Балки були попере-
чні в хаті. Сінки, кухня. Або тільки хата. В коморі – за-
сіки для ячменю. «Ціп» називався, що молотили. Що 
б’є – то біяк. Біяк з ціпилном з’єднується капицями. 
Капиці з сировує шкіри робили. Біяк з лужака. Моло-
тили в три ціпи. Часом в чотири. Це треба вміти по-
пасти, щоб лоба нікому не розбити. Треба вміти в три 
ціпи молотити. Віяли на млинках, а до того на вітрові, 
решета були. Мололи на вітряках. Було 2 в нашім селі 
вітряки, млини такі. Три школи було. Бабська, хлоп-
ська... Це ще за царизму. Показували кіно, виставу. 
Підлоги в хаті не було. Була глиняна долівка. Білили 
стіни хати глиною білою, в Жулицькім лісі була біла 
глина. Погане місце, як мочари є. Призьби були коло 
хати. Мазали червонястою глиною. Горшки приво-
зили, то маєте в той горшок насипати зерна. І ще два 
додавали або єден (тобто мірка жита горшком: 1 гор-
щик зерна коштував 2  горшки). Платили зерном за 
горшки. Дехтярі їздили, ще за Польщі. Обливанії були 
гладиші на молоко, дівниці (макітри чорнії і червонії), 
ложки дерев’яні, миски розмальовані і нерозмальова-
ні. В селі було 15 родин жидів, і всіх німці убили. Тор-
говльою займалися. Єден стрихач був (бригадиром в 
цегельні). Коршма стояла. Як позичав мішок зерна у 
жида, то віддавав два йому... З  плахта [рядна] сіяли, 
потім вже були сівенки [плетені з верби коробки], як 
влазило 30–20 кілів зерна, шлийка [пасок] була, на-
саджував на плече і так сіяв. Прийшов, зняв кашкет, 
перехрестився і сіяв. [...] Я про ремесло більше знаю, 
бо сам усе робив. Санєти [сані] міг зробити, стельмах 
робив воза, ковалі були. Прєдке [прядки робили].

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В 1936 р. одружився. Моя жінка моцно була 
багата. Я пішов в прийми, вона була відділена. Весіллє 
було. Баби – коровайниці – були. Обістє, хата, напро-
ти хати хлів, подвір’є було, збоку стодола. Як молодий 
приходив сватати, то не проходив без бальок (повз сво-
лок), доки не отримав згоди. Як уладилося, допіру пере-
ходив. Три бальки [сволоки] в хаті було, стояв молодий 
коло порога, бо як перейде через бальок [сволок], то не 
буде вдачі у сватанні. [Такий звичай був відомий на По-
ліссі, Волині, Чернігівщині.] Були «запої», «йти в друж-
би» – це сватання. Давала дружбам рушники дівчина, 
як була згодна. Був на весіллі бубен і дві скрипки. Гав-
рись такий був, Стах грав – не знать, як добре. В 36-се-
мім [1936–1937 рр.] були труби, клярнет. Як молодий 
приходив (це вже на весілє), то розплітали коси моло-
дій. Того я всього вже не знаю, це баби краще знают... 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Коляду сіно клали на стіл 
і пристелювали обрусом. «Діда» – соломи – вносили. 
«Дід»  – це солома. «Дідуха принесіть»,  – кажуть. Як 
свята скінчили, то тоє виносили і на вгороді палили. 
На Йордан – то щіпи хати обв’єзували, перевесла з со-
ломи робили на Коляду і на Йордан. Пшеницю, мак 
терли в дівниці [макітрі], терли верцюхом [макогін]. 

ТОМАШІВСЬКИЙ ПОВІТ
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УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
Як мені було рік, то нас у Першу світову війну ви-
везли в Росію. До 1921 року були там і повернулися в 
село. Хата була спалена, нічого не було. Тато померли 
в Казані тоді. Повернулися три сестри, брат і мама. 
Збудували хату і жили там до 1945 року. В 1944 році 
польська партизанка – поляки напали. Пляцівка стоя-
ла польська. Ми колись не считалися українці, тілько 
русіни. Говорили так, як зараз. В 1938 році всі церкви 
поляки повалили в нас. Одна зісталася в селі Телєти-
ні, вони й ту завалили, як ми виїхали. Я збудував там 
хату в с.  Посадів: 5  метрів широко, 9  – довго. І  той-
во... кілки з соломою плели, не було з чого. Сінів не 
було. Були врізаниє колоди, їх підставлєли. Підвали-
ни. На підвалинах стовби. Підвалини з акації, не ду-
бові. Стовби сосновії були. Стовб, а між ними лєтари, 
і дзюри такі були, і соломою крутив такий пліт. А по-
тім глиною. Дах соломою критий, на два схили. Сніпки 
робили, лати були, крокви були, платви були. З ганку 
в кухню входили. Сад був. Криниця була. Хліви були. 
Була стодоля, як плотом обгорожена. Токи були, щоб 
молотити, пліт горожений був. Стовби в землю за-
копані, платви і дахи соломою криті. Вивезли нас в 
Запоріжжя в 1945 році. Як приїхали з Росії у 1921 р., 
то було 5  моргів. Мама обробляла. Ми мали коней. 
Відробляли за коні. Нам люди, у яких не було коней, 
помагали по господарству. Плуги, такі теліжки були. 
На теліжках плуг був. Гряділь той дерев’яний, чепіги, 
же тримати, плуг желізний, блєха була желізна, леміш. 
Борони були дерев’янії, а потім желізні. Або дерев’яні 
борони і зуби залізні. Фіри деревянії, а обручі желізні. 
Клали гроші під чотири стовби, як ставили хату. Пла-
тили теслям  – гроші, зерно. Насамперед в хату нову 
кота впускали, але то колись було, ще в Холмщині. 
Я будував печі. Зверху капа була, під капою кухня. Був 
черінь, а  то склепіння (піч на 9–12 хлібів), капа [ко-
мин] підвісний. Челюсті у печі. [...] В гміні як сказав 
«Добрий день!» – то вигнав. Ти ж не чоловік... Прий-
шов і сказав «Слава Йсу!» – вигнав. А як прийшов і 
сказав «Похвальоний Єзус Христос!» – то добре. Ці-
лий уряд був польський. Не було жадних паспортів. 
Справку в гміні дали і все, як за колгоспу у вас. Як хло-
пам в армії, то писали: «Визвання русінськего». Кінь 
мав паспорт, а люди ні. 

с. Потуржин  
(Poturzyn)

Записала В. Борисенко у вересні 1995 р.  
у м. Сокалі Львівської обл.  

від Шутівської (Юрко) Єфросинії Іванівни, 
1909 р. н., родом із с. Потуржин, гміна Телятин 

Томашівського повіту Люблінського воєводства, 
Республікa Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. Як дитина мала, то нічого не позичали. Ка-
зали, щоб дитини самої (нехрищеної) не оставляли в 
хаті. Мусів хтось бути коло неї, бо можуть підмінити. 
Як кума несла дитину до хреста, то переступала че-
рез ніж. А чого то – не знаю. Весільна обрядовість. 
Мама мене звала Фризина. Чоловік  – Пантелеймон 
Миколайович Шутовський. Приходили з старостами. 
Гільця [деревця] не було. Коровай прикрашали різни-
ми квітами, зіллям. Гуски в суботу пекли, сусіди при-

ходили, і всім роздавали, як ішли додому. Зараз третє 
село від Потуржина  – була границя австрійська. На 
весілля колись ковбасу, сир терли зо сметаною, то ма-
чанка була, бо миски ставили і пироги мочали в сир 
зі сметаною. Миски мальованії були, вилки за Польщі 
з’явилися. Поховально-поминальна обрядовість. На 
поминки у нас колись готували: каша гречана, горох з 
капустою, пироги з кашею гречаною. Пироги мусіли 
бути замість хліба. Моя бабуня вмерла у Великий піст. 
Казали, шо колись мерлії з теї гори спускалися. Я не 
знаю, чи вони на сміх говорили... чи на правду...

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Гриби, селедці  – це піст. На 
Святвечір  – пироги з шашувичею, пончики, кутя з 
маком, звар [узвар] варили з сушенини, яблук, груш. 
Запивали той піст, ходили до коршми. Брали цибулю 
і хліб, випили і закусували цибулею і хлібом, то ка-
зали «полосканець». Напар з сушени варили взимку 
[узвар]. Колодку справлєли. Збираються сусіди, зна-
комії і справлєют, п’ют, а  пізніше ховают колодку. 
Вареники варили. Колодку ховали, брали лопату, ко-
цюбу і йшли через вулицю (то остання субота), і так 
ховают. Масляна  – називалася «Колодка». Йдут по 
селу і співают (коли ховают), я тих пісень не пам’ятаю. 
Здається, так:

Колодка, колодка,
В мене губа солодка.
В кого їдна, в мене дві.
Солодкії обидві.

Тільки цю пісню з Колодки знаю, а співали багато. По-
чинають справляти Колодку з понеділка. І цілий тиж-
день справлєют. Ховают лопату, коцюбу. Були баняки, 
горшки, гладишки (сивії), макітра, верцюх [макогін]. 
Картофлю з маком їли. Мак підсолений і підсмажений, 
терли, тоді з картофлею. Смачне таке. Горщик купля-
ли, то за горщик насипали горщик збіжжя. За гроші не 
купляли. Горшки возили по селах у таких драбинястих 
возах, соломи настелено, і там повно горшків збіжжя. 
За мірку збіжжя – горщик.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Уявлення про відьом.] Ча-
ровниця поробила мої корові. Як хочете бачити ча-
ровницю, то підете до третьої хати, але через який час, 
то зобачите. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
На селі було три поляки – господари тільки, решта – 
українці. Село було велике, гміна була у нас, поліція, 
постерунок. Церква була. У батька була земля, але не-
багато. Він купив ще перед Першою світовою війною. 
В  Потуржині була фабрика цукрова. Батько возив 
панів, що робили на фабриці, то на весілля, вечори-
ни і так гроші заробляв. Мав бричку, так землю ви-
плачував. Потім війна... Ми говорили по-українськи, 
і  поляки, як сі звертали до нас, то по-нашому гово-
рили [по-українськи]. Поляки Потуржина говорили 
по-українськи, то тепер-во тільки поляки нашої мови 
не признают. Між собою говорили вони по-польськи, 
а ми знали їхню, тільки трудніше було говорити, а вони 
з нами просто говорили по-українськи. Діти разом ба-
вилися. Наша сім’я в Рязані була в 1914 році. Нас ви-
селили в Росію. Не хотіли виїздити. Коні забрали, як 
сідали на поїзд. Зимно було. Жили с, мо’, три роки там. 
Люди гостиннії там, відносилися добре, вони були 
біднії, але вгощали чим мали. Пізніше був приказ ви-
їздити, і ми виїхали. Ціле літо ми були в якихось будах 
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в 1918 р. В селі Потуржині було жидів багато. Другоє 
село було – австрійска границя. Цар Микола шкоду-
вав українців, і вивезли їх всіх у Росію у Першу світо-
ву війну. Молодії переважно і залишилися після війни 
в Росії. У  нас перед тою [Першою світовою] війною 
школи руськії були, не було українських. Мій дядько 
зостався в Росії вчитися, за Польщі – польськії школи. 
Тільки дома по-українськи [розмовляли]. Два роки в 
Росії в школу ходили, два – в польську. Яка Холмщи-
на є, то всьо попалили, нема ні одного села. Прийшла 
війна, рускії німців гнали і казали нам: «Виїздіть!». То 
ми писалися, щоб виїхати, бо не хотіли з поляками за-
лишатися, бо багато вже побили наших людей поляки. 
Вночі нападали, обстрілювали запальними кулями. 
Все горить, і вони бачать, як люди втікают, і вони б’ют. 
Як нашоє село Потуржин горіло, то чотири села разом 
горіли, то море вогню було... Корови, коні погоріли... 
Ми повтікали, але люди вже боялися там зоставати-
ся жити. Ми виїхали до Сокаля, а ті кілька сімей, що 
лишилися, то їх вивезли під Німеччину, туди на захід. 
Ніхто не лишився. Вбивали і людей в змішаних шлю-
бах. Як у поляка була жінка українка, то він забирав 
родину і втікав далі, в Польщу, бо вбивали. Приїхали 
на Південь, на Полтавщину, там в 1914 році було до-
бре, а тепер все знищеноє, колгоспи... так вони верта-
лися на Волинь. В Росії – бідна сторона, на Полтавщи-
ні було добре. Я виходила заміж в Потуржині, чоловік 
з нашого села, він старший від мене на 14 літ, він трохи 
вчився в Холмі ще перед Першою [світовою] війною. 
Пізніше виїхав до Росії, був вчителем, а потім в укра-
їнському війську в 1918–[19]19 рр. був сотником укра-
їнського війська. Були всі документи. Я їх спалила вже 
тута, в Сокалі, бо облава НКВД мала бути. [...] Як ми 
приїхали сюда, то від цих людей сокальських часом 
різноє було чути: «Приїхали на нашеє добро». Хлопці 
бавляться і кажуть: «Славко, ти знаєш в котрій сто-
роні Холмщина?» Це як я йду. А я не обзиваюся. А це 
вони до мене. А  то мені си сниться, що сусіди їдуть 
додому в Потуржин, і я так мала вузолки позв’єзанії. 
Я кажу їм: «Я з вами їду», і я так вузолки поклала на 
їхній віз. Приїхали с ми додому. Вони стали коло свої 
хати. І так сі тішу, що мені ніхто не буде говорив, що 
я на чиєсь приїхала... Я вже на свому. І так за стодо-
лу я хтіла йти на город подивитися, але вилетіла так 
на дорогу, а  дороги нема. Мене то не здивувало, бо 
думаю... людей нема, не ходят. А стежка така бита є. 
Бита стежка. Я  так на тій битій стежці розглєнула і 
впала на ту стежку, і такий сон той пам’ятний. Так ту 
стежку цілувала, так плакала... І так собі говору: «Тож 
всюди є земля, чого ти для мене не такая близька, як 
ти...» Дальше цілую і плачу, і кажу: «О, я знаю, чого ти 
для мене такая близька, бо ти мене вигодувала і тепер 
і так притягаєш мене до себе...» І  так я довго, довго 
плакала. І так цілувала тую биту стежку... Нарешті я 
си пробудила. І я так як лежала, то вся подушка була 
мокра від сліз... То вже тілько літ, а я не можу про те 
спокійно говорити. Коли розказувала сон, то казали, 
що будеш ся тішила, бо як у сні плачеш, то наяві ті-
шиться. Ми поїхали на свою ту родіну через 50 років, 
вже в [19]90-х роках я пішла коло хати, так стала: і не-
має ні дороги, ні теї стежки. І  знов заплакала... Всьо 
знищили, всьо зорали. В  нашій хаті живуть поляки. 
[...] Були в селі вітряки [млини]. Були водянії. Були 
олійні. Платили макухом і ще мірку олією. Фініковий 
олій, лляний, маковий олій.

с. Сушів (Suszów)
Записала В. Борисенко у вересні 1995 р.  

у м. Сокалі Львівської обл.  
від Войтовича Гната Івановича, 1906 р. н.,  

родом із с. Сушів, гміна Телятин Томашівського повіту  
Люблінського воєводства, Республікa Польща,  

та Гринюк (Михальчук) Марії Василівни, 1924 р. н., 
родом із с. Верешин, гміна Мірче Грубешівського повіту  

Люблінського воєводства, Республіка Польща

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. Гос-
подарі були батьки. Мали барилки для сиру. Діжка 
огірків (більшії), діжки на сало (діжка), на хліб (пік-
на діжка). Лишали шматочок тіста, було віко деревя-
не, а  зверху  – полотенцем. Масло зробили, гадульку 
[грудку масла] в сир вложили, і  на той чис [час], як 
корова си запусти, щоб людина мала що їсти. Сир 
присолювали. Зверху шматочок льону клали, кружок 
дерев’яний, а на кружочок – камінець так притиска-
ли. Робили вареники з сиром підсоленим. Деревяні 
маснички були [для масла]. Маслянку пили, постоя-
ла – свиням вилляли. Затірку варили, що з сметаною. 
Літом нашвидко. Галушки з картоплі і з маком. На сні-
даннє. На вечерю – пляцки з картоплі [деруни], затір-
ку, на молоці – «кльоски» називали. Отак жили.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ  
На нашому полі була погранична казарма. Дідо мав 
36  моргів поля, будував казарму, кузню, конюшню. 
Дідо програв, бо вмішався жид і помішав будувати. 
Сестра має 95 літ ще. Жінку поховав, вже 5 років ми-
нуло. Я пам’ятаю Першу світову війну. Хто не виїздив, 
то мадяри повісили 27 людей в нашому селі. Що то був 
за народ?! Якісь дикарі. То в 1914 році. Гнашко мене 
називали. В селі Сушів були всі українці, поляка й їд-
ного не було. Було коло сто дворів. Церква була, а  її 
спалили в Першу світову війну, як мадяри відступа-
ли. Наших свояків повішали. Ми були в Тулі, в Росії, 
в Першу світову війну. Великоє село було. Але люди 
були добрії. Прийдем до росіянина рано: «Садись ку-
шать...» Бідніші добрії, а багатші були лихії. Це скрізь, 
певно, в світі так... Багаті лихії, бо був такий Ванька 
Астафеєв. Мав сад. Моя сестра три яблучки взяла, то 
прив’язали до яблуні шнурком за тоє. Три яблуці... 
Тож мала ще була... Я мав 9–10 літ. Я пас худобу в пана 
Бібікова, там пленнії були. Як революція вибухнула – 
то нас їхало додому 40  фір, їхали два місяці, до Гру-
бешова разом їхали. Витків, Сушів, Потуржани  – це 
всі їхали. Хата була на місці, але будяки поросли аж 
до стелі в хаті. Мама як йшла до хати, то ся хрестила. 
Дідо Сафат, а тато – Іван. Вітряка мали. Груші росли, 
яблука. Мали сад. Батько сам щепив. Найбільше сли-
вок. Були груші  – «цукрівки», «бабки» [називалися], 
їх сушили цілими. Сушили в печі, на сонці. Яблука – 
папіровки, жабки були. Було в мене 10  десятин. Се-
стрі морг дав. В 1945 році виїхали. Ми змушені були 
виїхати до Радянського Союзу. Як німець відступив, 
то вже вночі глянь – то горить. І наше село спалили. 
В  нашому селі загинуло 5  чоловік, а  село все спали-
ли. Люди втікли в Галичину. А  потім нас вивезли в 
Запорожжя (до Запорізької області) в 1945  році, до 
м.  Большой Токмак. За рік вернувся сюди в Сокаль. 
Там був голод. Там все роздав, що мав. Стакан пше-
ниці  – п’ять рублів коштувало. Коровами їхали на 
станцію. Два роки можна було вибирати місце собі. 

ТОМАШІВСЬКИЙ ПОВІТ
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Хотілося ближче додому, думалося, що повернемося. 
Нашу землю поляки забрали задармо... Забрали укра-
їнську землю, поділили на 10 гектарів. Вулицю в селі 
зробили. В лісі гриби були: білі, ще козаки [червоно-
головці]. Як подивитися в лісі на малого гриба, то він 
уже не виросте. Я подивився на малого гриба – і він 
вже не вріс, хробаки розточили. [Існувало повіря, що 
як забачиш гриба, то він уже більше не виросте.] Ні-
яка губа не вросте, як побачиш її. Називали «ризи», 
«курячі ніжки» [лисички]. Є ще синяки (подібно, як 
гриб). Взимі робили мачанку, гриби варили, мукою за-
правляли і вмочали так. Грибна мачанка. Їздили в своє 
село вже тепер. Я здибався там з Янеком, поговорив. 
Границя від Австрії була 2 км від нашего села. «Кала-
кути» – це лінтяї, так називали... [Ті, що вихрещува-
лися в іншу віру.] Українців називали «гайдамаки». 
Ніна Хрущова, вона з Холмщини, з с. Василева Тома-
шівського повіту. Вона була роджена ще за царизму. 
І вона зосталася в Росії в Першу світову війну. Її бать-
ки зосталися. Дружина Хрущова залишилась в Росії з 
батьками у Першу світову [війну], батьки потім її по-

вернулися, але в 1939 році Ніна Петрівна забрала їх до 
Москви. Церкву мали, поляки нам закрили, то я хрес-
тилася в Потуржині. Міліція польська закрила церкву, 
а жінки пішли і відбили штабу, а тоді правилося. Це в 
[19]30-х рр. було. Жінки двері розбили, і нічого вже не 
казали. Так було до 1937 року. Був монастир. Як турки 
ще колись наступали, то понищили. [Розказує легенду 
про церкви з монастиря.] У лісочку була криничка з 
лікувальною водою. Сліпі прозрівали. Люди ходили 
завжди і кидали гроші в кирничку, хустки – шалінів-
ки – чіпляли на кущах, такі «дари» давали на то. Явив-
ся там хрест в тій криничці камяній. Забрали  – він 
знов в криниці з’явився. Лишився в Варишині. Він був 
у футлярі, в церкві. Коли валили церкву в 1937 році, 
то хрест був надворі. За рік люди знову поставили 
церкву в 1938 році. Хреста знову вмістили. 20 берез-
ня знов спалили церкву. «Кракуси» – польська банда 
[польські угрупування під час Другої світової війни]. 
В криницю щось накидают, пір’я розкидали. Вночі хо-
дили. Нафту – в муку. Оголошували: «Переходьте на 
католицьку віру». 

Підкарпатське воєводство 
(województwo podkarpackie)

БЕЩАДСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat bieszczadzki)

с. Дзвиняч Долішній  
(Dźwiniacz Dolny)

Записала Л. Хомчак 23 липня 2007 р.  
у с. Загірочко Жидачівського р-ну Львівської обл. 

 від Роман Розалії Степанівни, 1918 р. н., 
 переселенки із с. Дзвиняч Долішній,  

нині – гміна Устрики-Долішні Бещадського повіту 
Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Як у вас вроки скидали?] 
Та як? Треба принести з кьирниці видро води непо-
чатої. А  потім зачерти три ложкьи води в горнятко. 
Але зачирати треба не до себе, а від себе. А тоді йдете 
за соньцьом і мастите в тій хаті фсі кути, шиби, двері – 
фсьо за порядком. Так каждого разу мачаєте пальці в 
ту воду в горняті і зовнішньов сторонов пальців три 
рази мастите кут стола, потім шибу, потім двері, як є 
якась тумбочка  – тумбочку. Вкінци так мастите лю-
дину, в якої вроки: три рази руки, три рази по живо-
ті під грудьми, три рази чоло, а потім даєте трошкьи 
надпити з того горняти. Далі в якусь миску зльиває-
мо ту воду, шо лишиласі в горняті. І міряєм ложков. 
Як є три ложкьи води, а навіть і більше, то є врокьи, 
а як дві – то вроків нема. Бувало такє, шо намірювали 
і штири ложкьи. Але виливати ту воду треба від себе. 
І так зробити треба девіть разів. А як ви так девіть раз 
зробили, то треба ту людину подолком сорочкьи чи 
сукєнки оптерти по чолі, а потім виссати з чола три 
рази во ту між вочима. Виссала і через плечі сплюну-

ла, виссала і через плечі сплюнула. І ше раз так. А воду 
з мискьи від вроків не мож де-будь вильивати, а тіль-
ки там, де люди не ходьит, в якьись глухий кут. Знайи-
те, то навіть дитині не зашкодит перед сном три рази 
виссати з чола від поганих вочей. А то як врокьи при-
спати, то дуже зле. [Що у вас робили, коли людина на-
лякалася?] Та по-різному. Мож йийце вибити на воду. 
З  непочатого видра зачираєте шклянку води, бирете 
йийце і над головов вибиваєте. Але треба так стука-
ти яйцьом до шклянкьи, жоби був хрест, штири рази. 
А потім ту шклянку ставите на вікно і чикаєте. Як на 
другий день там піднімаюцьсі ніби такі ниткьи, то є 
страх, а  як так тількьи трошкьи, то нима. Як дітина 
шось настрашицьсі і ви то видите, то похукайте ї три 
рази в вуха. І  фсьо перейде. А  як видите, шо дітина 
зле спит, плаче, заїкаєсі, то тре зльивати віск. Бо від 
страху мож і мерти. Моя мама, як була сі настрашила 
і ніц не робила, через місіць мерла. Була бабі сказа-
ла, баба міла віск зльивати. [А Ви вмієте?] Мію. Та я 
там не розуміюсі на тому воску, я не мію ворожити, 
але дітьом помогає. Навіть ксьондз свої діти приво-
див до мене віск зльивати. То тре взяти зачерти миску 
води з непочатого видра. І зачирати не до себе, а від 
себе. Посадити дітину на стільчик і під ногьи дати ві-
ник. Віск тре розтопити в горняті, але до того воску 
обов’язково треба дати трохьи воску з трійці. Ми як 
ходили на Кальварію, то я там фсе воску з трійці бра-
ла, то помічне. Ну, а далі, як віск розтопивсі в горняті, 
тримаєте миску над головов, вильиваєте в воду віск 
від себе і мовите «Очче наш», але задом наперід: «На 
небеси іже єси, Очче наш. На небеси іже єси, Очче 
наш. На небеси іже єси, Очче наш. На скали, на вер-
тепи, на глухі ліси  – злий духу віччепися!». Потім 
перевертаєте той віск і дивитисі. Як гладкьий – нема 
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страху, як шось там накручене такє, то є. Потім знов 
топите віск і вильваєте в миску над руками. Во діти-
на сідит, рукьи поклала на ногьи [показує], і ви там в 
миску з водов вильиваєте. Знов дивитисі. Тоді ше раз 
топите віск і вильиваєте внизу над ногами. Як сі дуже 
ніц не вильивало, то досить три рази, а як такє накру-
чене, великє, то треба виляти три рази над головов, 
над руками і над ногами. Вкінци тре дати дітині води 
з мискьи попити з трох боків, вмити ї тов водов во так 
пальцима: три рази коліна, три рази рукьи, три рази 
під грудьми в ямці, три рази по чолі. А потім там фсю-
да оптерти подолком навиворіт [показує]. І ту воду не 
мож вильивати де-будь, а в глухий кут. А ше можна 
запхати в землю якьись старий ніж і там вильити, тоді 
ніц не зашкодит. Мене баба так навчили, а моя мама 
вмерла від страху, я тоді мала два і півроку. Сиротов я 
сі лишила, бо тато ше скорше вмер.

c. Квасинина (Kwaszenina)
Записала Л. Хомчак 4 серпня 2007 р.  

у с. Рожеве Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Кіндзєрської Розалії Андріївни, 1931 р. н., [1] 
Мартушак Катерини Йосипівни, 1934 р. н., [2]  

та Гадевич Ярослави Михайлівни, 1951 р. н., [3]  
переселенців із c. Квасинина, нині – Бещадського повіту 

Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Вагітність треба приховувати?] [3] Ньи, тре-
ба було сі признати, би дитина говорила. [Вагітній 
жінці щось заборонялося?] [1] Та дуже не можна було 
робити. Ну та фсьо робила, но але не можна ї сі було 
дивити без плече, би дитина не була коса. Не можна 
було ї переходити через якьись... ланц був, чи якьись 
шнурок був, без той шнурок не можна було. [2] Каза-
ли, жо сі роди, дітина буде опутана... [Що робили, аби 
вберегти дитину від вроків?] [2] Пиред прив’язували 
кусничок такої шматкьи червоної на руку, казали: «Би 
вроків не дістало». [Чи можна було відвідувати поро-
діллю з новонародженою дитиною?] [1]  Ни можна 
було, ньи. Не йшли. [2] Боялисі, би та жінка не була 
паскудна. Ну то мала минустрацію свою. Наприкад, 
я прийшла, мала минустрацію. Вони казали, жо то ди-
тина дістає струп. Хіба як прийшла і казала так-во: 
«Я така паскудна, як твоя мати». До дитини так казала. 
А як прийшла, не призналасі, в нас там було такє, то 
потім... Тому два рокі – дітина ціла в струпі. Дітина як 
має чотири рокі, об’їздили Дрогобич, лікарів всюди... 
Я кажу до неї: «То хтось прийшов до вас паскудний і 
не призновсі». Вона каже: «Видите, мині юж друга 
жінка каже, жо то, певні, хресна мама». Во мине про-
сила, як я була паскудна, я не пішла, повіла: «Я паскуд-
на – не йду». Поїхали вони на Вовчу, ксьиндз так по-
вів: «То, – каже, – була, певні, хресна мама паскудна». 
Вони пішли її мовили. Вона ше до них, знайите, роз-
сердиласі. Я кажу: «Нич, Марусю, йдіт і так-во попро-
сіт, шо вона як буде мала тою минустрацію, би вона 
дала своїх паскудних трусів. А ви будете його купали, 
то тими трусами паскудними вмийте». Та вона донині 
не знає, чим мині сі віддячити! І вона пішла до неї і 
каже: «Слухай, Ганнусю, не гнівайсі ти». Так і так. 
І ксьиндз ї то самоє сказав з Вовчої: «Вона мусит вам 
дати лаха свого брудного». Ви би побачили, шо то за 
хлопчик! А мій Іваньо шо? Мій Іваньо – не була хрес-
на мама така? А потім не давала сама свої ти? [То від-

відувати можна?] [2] Відвідувати можна, але призна-
тисі... [Що хресні дарували на хрестини?] Як хрестили 
дитину, то дают крижму, то обов’язково то треба білоє 
полотно. Як дівчинка – то рожевов лентов обв’язували 
і там на кінці зав’язували гроші, хто сила там давов. 
А як хлопец – то голубу ленту. І як збирали дітину з 
хати, то казали так, ну, я казала до тої куми, до мами 
тої, жо дитину беру: «Недобре беру, а добре принесу». 
Весільна обрядовість. [Коли молоді вирішили одру-
житися, то було сватання?] [1] Приходили. Приходив 
молодец з татом і з якьимись або сусіда, або вуйко. 
Прийшли до хати. Вони, як зайшли до хати: «Добрий 
вечир, доброго здоровльичка!» – «Сідайте». І сіли, там 
поставили горівку на стів, вони принесли з собов і: 
«Ми прийшли сватати вашу дочку, дівку». І ше колись 
було багато дівок в халупі, то ї там той тато казов: «Ко-
тру ж биреш, Стифане? Тоту-во бери, во». Тато казали. 
[А як він тої не хотів?] [2] Та мусів брати. Та він не хтів 
бідний, плаков, але шо  ж?.. Сказали «бери», і  бров... 
[Про що говорять під час сватання?] Зараз начали про 
вісіля: коли буде вісіля, як то буде, котриї музиканти 
будут, котрий староста, котрий дружба, котра дружка. 
[А не було якоїсь розмови про куницю, красну діви-
цю?] [2] Я ни знаю тотого, в нас того ни було... В нас 
так, якось я того не... В нас тогди так, як читав дружба, 
то юж було вісіля, то він читав: «Подобавси молодец 
красну дівицю». То він читав балец. [Що таке балець?] 
[1] Як дарувала молодиця подаркі, обдаровувала ро-
дину, родину його, а дружбови, такьий був в нас друж-
ба, такоє сило було великоє, і він так кажду хату, на 
кажду хату написов якьись такьий. Ну так, наприклад: 
«Ми прийшли до Гути...» [2] Ми прийшли до Ґабриля, 
а там нихто ни доступи, бо така велика біда. А при-
йшли до Гути – плаче Гута. «Та шо є, Гута?» – «Кінь по-
губив пута». [1] А там йиден казов: «Ми прийшли до 
Думика, а  там,  – каже,  – сьвітицьсі сьвічка, на столі 
сьвічка, бодай смирічка». Так-во на кажду, на кажду... 
«А прийшли ми до старого віта...» [3] Так вони про-
сили на вісіля, а вони то фсьо вітворуют, до кого при-
йшли, як просили. А просили по старому звичаю, ни 
кого хтіли, а  мусіли просити від номера до номера. 
[1] «Там ми прийшли до старого віта. Там треба заби-
ти віт кілок, бо він має цілу фіру дівок». А то фсі люди 
«ха-ха-ха». Там було люда: і сіни, і цілоє подвірьи, ціла 
дорога. То фсі сі сходили на той балец, би читали. 
[2] Та не так було, як типер. Шо тих сьпіванок, шо тих 
присьпівів! Де типер? Типер  – «гой, гой». Ви якби 
вздріли стародавноє вісільи... [Під час сватання моло-
ді щось дарували один одному?] [1] Ни дарували. То 
дарували юж на вісілю. Вона йому дарувала сорочку, 
а він її (то хущі – то свикруха), а він її або сукєнку, або 
мешти... [Після сватання родичі дівчини йшли до 
хлопця на оглядини?] [2] Було, було. То було так. Як 
ви, напримірно, віддавали дівку, а я маю сина, і ви обі-
цяли свої дівці три морґі поля чи чотири, а поїхали до 
якогось запису, то такьий був запис натарус, та й ти-
пер йи. Ви, знайите, поїхали перше до запису, юж пи-
кли хліб, юж то фсьо. Юж напикли хліб, а пиред були 
такі, знайите, столи, як скрині, знайите, вони сі вітсу-
вали, зверха віко, то віко сі вітсувало. Но юж хліба 
одна сусіда спикла ї на вісіля. Но перши до запису тре-
ба їхати. То перед фсьо поли було. Поїхали записати 
поли. І шо ж? Не погодилисі. Ну, напримірно, менче 
дає. Більше обіцяла  – менче дає. Ну, напримірно, 
я маю чотири дочкьи і маю дванайці морґів польи, чо-
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ловіка нема, він вже помер. Такє бувало. І поїхали за-
писувати, і каже там: «Та як ми будемо давали дівку на 
три морґьи польи?» Вона каже, натаріус: «Шо то йи 
писати на три морґьи?» І  так фсьо  – ни записали і 
рози йшлисі. Чи ви биремена, чи того... [1] Ви кажете, 
ходили ши так на вобзир. Ну там, наприклад, на дру-
гоє сило. В своїм силі то ньи, бо в своїм силі сі знали. 
Но як з другого сила. Ну то шо там? Тато з мамов, мо-
лодиця чи молодец не шли, но тато з мамов, там яка 
тітка. І пішли там на обзири. А вони ю знали. Там ка-
зали, шо до йидної хати прийшли, а  він такьий був 
славний молодец, а бідніший. Ну а колись шо обзира-
ли? Сусікьи, зерно, ґрунт, пивницю, шо сти мали в 
пивници. А він такьий був хьитрий і... Тримали зерно, 
такьиї бочкьи були, і зерно тримали. Кадкьи. Він по-
перевиртов, надів дном догори і на каждоє дно пона-
сипував: ту пшеницьи, там вовес, там ячмінь. Ну ви 
пішли – та там є купа фсього. А там ни було, но він 
такьий був хьитрий. [А якби виявилося усе, то уже не 
віддавали дівчину?] [2] Ой, хіба як... Ніхто ни давав. 
І не дали, хоть би дітину мала, хоть вагітна була. Та то 
пиред було вредне. Типер – «люблю я тибе, ти мене» 
і пішов, і фсьо. [...] [Як ставилася до дівчини, яка за-
вагітніла до шлюбу?] [1] Дуже погано. [2] Звали ї «за-
витка». [А дитину?] [1] Байструк, найдух. І навіть сьві-
щеник, я дуже протів того, навіть сьвіщеник в церкві, 
як того найдуся христив, ни мали права батькьи його 
назвати, но як сьвіщеник назвов такіми імінями най-
гіршими. [2] Йовка, Пазя – такой-во. [1] Пилип, Тоня, 
Митро. [2] Не як ви хтіли би си свою дітину назвати, 
но він як. А ши скорше, як розказували батькьи наші, 
ши скорше, то так було: як дівчина согрішила, вагітна, 
тоді зібралисі хлопці, дівчата фсі, брали її коло корш-
ми, коршма така була, типер во магазин наш, бар. 
Тоді... а дівчата носили косу і ленту на косі, тоді в при-
сутности косу відстригали і прибивали в коршмі на 
двері... [Як просили на весілля?] [1] Як просили на ве-
сіля? В нас ту не просили. Отак, в суботу (робили ви-
сіля в ниділю), в  суботу молодиця з дружков і два 
дружбови шли до церкви. Висповідалисі і туди шли 
спочатку, хата в хату просили благословеньства. Не 
просили на вісіля, никого на вісіля не просили, но бла-
гословеньства просили. На вісіля просили – післали 
просіка. Я  сама памнятам, як сі наш стрико женив, 
твою маму післали догори [показує на співрозмовни-
цю], а  мине післали в долину: «Там і там, там і там 
іди». І  я прийшла, вотворила: «Просили вас тато і 
мама, би сти прийшли до нас на вісіля». А мати твоя 
пішла попросила, а Коваля того, то була і родина, то ж 
була близька родина, вона чогось забула, забула. До 
Баціка пішла, вище пішла, фсюда пішла. Прийшло сі 
на вісіля – люди сі сходьит, а дідо каже так до баби: 
«А  чо ж,  – каже,  – наших Ковалів нема?». А  вона ю 
туди скочила і побігла бігом там по них просити. Вони 
сі ю зладували на вісіля, хліб під паху. Чикали: «Шось 
то є, чого вони нас не просили». А вона но вотворила 
двері: «Йо-йо-йо-йо-йой, йой, ходіт, бо я сі забула». 
[2] Я памньитам так. Шла молода і дві дружкьи, но а 
молодий їхов з двома дружбами на конях. Знайите, 
мали капилюхьи, при капилюхах мали такі ленти 
прив’язаниї. [Якого кольору?] [2] Червоного кольору 
ленти. А молода з дружками йшла, мала хущі так-во 
зложеної, отак-во яґраз [показує]. Прийшли фсі три. 
Розумієте, як просили вас на вісільи, то потім ше каза-
ли: «Тато і мама вас просили, би ви прийшли на вісі-

льи». Но а як так, вони майже цілоє сило, в нас було 
вісім кілометрів сило, і вони йшли і так благословень-
ство просили. Звіти йидна дружка, звіти йидна друж-
ка. Прийшли до хати: «Слава Ісусу Христу!» – «Слава 
навікьи Богу!» – «Благословеньство просимо». А вони 
вітповідали: «Най вас Бог благословит!» Як просили 
но на вісіля, то казали: «Просили вас тато і мама, і мо-
лодий, і  молода, фся родина і ми вас просим, би ви 
прийшли на вісіля». А як ні, то тіцько: «Благословень-
ство просим». А йшли люди, знайите, но, напримір, ви 
прийшли до мене просити, пиред мали запаскьи такі, 
то взьили в запаску гроші, взьили гроші ти і так, друж-
ці менче дали, казали: «Ти ше прийдеш просити», мо-
лодици дали більши і тамті ше менчи, бо молодиця 
юж не прийде просити. [А  для чого гроші давали?] 
[3] То дарованя молодої перед весілям. Треба дати, би 
вона не йшла голіруч. І вони в ту хустку клали гроші... 
[У вас пекли коровай?] [1] Як коровай пекли перед ві-
сільом, то пекла старосьтіна коровай в ті хаті, де вісі-
ля. І посходилисі дружбови, дружкьи, там ше сусіди, 
і вона як місила коровай, посадили в пйиц коровай, 
тогди саджев дружбови вимазували. [2] Місили коро-
вай, і дружбови ходили, бо вони юж там столи при-
носили і то юж сьпівали: 

Старосьтіни коровай місят, 
А сомплі їм з носа висят.
Треба дружбу закликати, 
Шоби сомплі з носа повтирати.

А дружба стає і пхає руку там-во в комин, пиред був, 
і старостіни смарує. Тим під ніс він повимазував. А то 
фсьо сі регоче. А вона троха сі боронит, ну, а де сі від 
хлопа вборонит, пообмазували. І то так було. [1] А по-
тім принесли соломи серед хати, той коровай з пйица 
на ту солому і бралисі за рукьи, і довкола дружбови, 
і фсі люди, хто був. [І молода там була?] [2] Молода не 
участвувала, то в молодого сьпівали так-во:

Ой ти, красний куроваю, / 2 
Я тибе прибираю.
Я тибе прибираю, / 2
В дорогу посилаю.
В дорогу, в доріжейку / 2
По красну молодейку.

І туди той куровай, знайите, кладут на стів і там його 
прибирают. [Чим?] Квітками... [Квітами живими, 
штучними?] [2] Ньи-ньи, найбільше барвінком. Кали-
на, барвінок. [А різка була на короваї?] [1] Било три 
різкьи, то пхали в коровай і япка червоні. [То щось 
символізувало?] [3] То є чоловічий коровай, від моло-
дого. [А від молодої?] [3] Настільник... [2] То коровай 
то пичут такьий округлий і більший, вишший. Таяк 
типер пиче наша невістка на три поверхі, но а тогди 
пикли но на два, оден. А то друге то там такоє малоє 
запхали, як то. А настільник, знайите, то йно на оден 
такьий округлий, знайите. [Чимось прикрашали на-
стільник?] [2]  Барвінком, сплели такьий як вінчик і 
навкола його так ше пошпиляли, знайите. Пошпиля-
ли навкола. [Але різки не було?] [2] Ньи-ньи, різкьи 
ньи, то коровай має різку. [Хто ніс коровай і настіль-
ник?] [2] Староста ніс коровай, а настільник ніс від неї 
староста. [То від молодого був староста і від молодої?] 
[2]  То звали «домовий староста», від молодої звали 
«домовий староста», а  той  – главний староста. Від 
него. [А старостина – то жінка старости?] [2] Жінка. 
[Котрого?] [2] Від молодого. Знайите, ше так було, пе-
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ред так було, то ше мині мама моя розказували, як їха-
ли перед по молоду, а старосьтіна заказувала так: «Шо 
я буду сьпівала, то фсі майите за мнов сьпівати». Їха-
ли, їхали, і був міст, і була дюра, зачали співати, а вона 
вздріла дюру і каже: «Йой, вважайте дюра в мості». 
А  вони фсі за нем зачали співати: «Йой, вважайте 
дюра в мості». [Чи був у вас обряд, коли перед весіл-
лям збиралися плести вінки?] [2]  В  нас не було. [...] 
[1] А як шли, їде молодец, їхов по молодицю, то йшли 
там його госьті, там староста, старосьтіна і під вікна-
ми, не заходили до хати, но під вікнами звали – відгра-
вали. Музика була. [З чого починалося весілля? Може, 
була якась спеціальна мелодія?] [2] Була. То сходили-
сі. Миколая грали в чесьть того, шо сьвітий Миколай 
подав бідним дочкам гроші на того. [З чого ж весіл-
ля починалося?] [2] Так-во. Посходилисі фсі ду хати, 
і родина, і поставали, і музика, скрипка так жалібне 
грала. Ну тоді співали: «Ой хто, хто Миколая любит?» 
Фся родина. І туди сі починало вісіля. І туди староста 
просит благословеньство тата, мами. [3]  А  туди від-
гравали. А після сідали до поклону... [1] А вони як за-
співали «Хто, хто Миколая любит», тогди каже друж-
ба старший: «І ви, тату, і ви, мамо, поблагословили’сти 
нас в село піти, поблагословіт нас вісіля зачіти». [Як 
йшли просити.] Ну, вони тогди кажут: «Позваляїмо. 
Най вас Бог благословит, позваляїмо». І вони туди юж 
начали відгравати. [3] Відгравати – то так-во пісьню 
співают. А  дружби, вони такі ходили з паличками, 
дружби, і вони до вікон загримали. Вони, як загрима-
ли, і сьпівали:

На день добрий, на день добрий, 
Але не каждему.
Пані мамі і старості, старостіні, 
Мулодому, молодици
І дому цілому.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Пані мамі і старості, старостіні, 
Мулодому, молодици
І дому цілому.

Чи весело, чи весело
Виїжджена фоса?
Біжит, біжит панна Леся 
До милого боса.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Біжит, біжит панна Леся 
До Михайля боса.

Як прибігла під віконце,
Зробила кубельце: 
– Вставай, вставай, мій Михасю, 
Бо вже білий день, день.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
– Вставай, вставай, мій Михасю, 
Бо вже білий день, день.

– Ой почекай, моя мила, 
Най я сі обую, 
А як вийду під віконци, 
То ті поцілую.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,

А як вийду під віконци, 
То ті поцілую.

Не могла си пані млода
Ні ладу робити,
Запросила си Михаля
За плугом ходити.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Запросила си Михаля
За плугом ходити.

А віл воре, а віл воре, 
А він поганяє, 
А лисиця, як сестриця,
Їсти доношає.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
А лисиця, як сестриця, 
Їсти доношає.

Як лисиця попоїла, 
Фсі горці побила,
І туди сі пані млода
Хліба доробила.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
І туди сі пані млода
Хліба доробила.

Ти в нас була, як та ружа, 
Шо цвіте в городі, 
Нині стала, як лелія, 
Шо вимокла в воді.
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Гоп-гоп-гоп, трай-ля-ля,
Нині стала, як лелія, 
Шо вимокла в воді.

[3]  А  тоді благословеня просили і ладкали. [Що то 
таке?] [3] То такі приспівки. Ну, наприклад, пішли до 
поклону та й латкают. [3] Молода з молодим вкланя-
лися батькам, а тоді свашкьи, жінкьи, молодиці, ста-
роста, старостіна і жінкьи співали. [1] Ну ше як була 
така, шо вона не мала батьків, сирота. То кажді пісні 
були, жи так співали:

Благослови, Божейку, (2)
І ти, Божая Мати, (2)
І ти, Божая Мати,
До поклону сідати.

Ой зацвили фіялонькьи
Понад гай 

[1] А вона сі кланят.
– Чогось тобі, наша Лесю, 
Такьий жаль.
– Ой жаль мені татуненька
Рідного, 
Та бо я сі забираю
Від нього.

[3] І так кожного.
– Ой жаль мені мамуненькьи
Рідної, 
Та бо я ся забираю
Від неї.
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[3] А як не мала мами, як не мала тата:
– Кому ж ти ся, Лесуню, 
Кланяєш, 
Коли мами рідної 
Не маєш? 

– Ой кланяюся найстаршій
Сестриці.
Мама моя, рідна мама
В землиці.

[1] То плакало фсьо, сила люда було на вісілю. [2] А ше 
співают:

Ой фстань, мамунейко моя, 
Із гробу, 
Поблагослови ти мене, йду
До шлюбу.

Закукала зазулейка
В дзвіници.
Відизвисі, моя мамцю,
З землици.

[2]  А  ше як наша Світлана сі віддавала, я  то сама 
співала: 

– Ой кому ти ся, Світланю, 
Кланяєш, 
Коли тата рідного 
Не маєш?
– А я сі кланяю чужому, 
Бо я його поважаю, 
Як рідного.

[1]  Дуже-дуже били вісілі, а  днесь нема вісілів. [Як 
молоді кланялися?] [1] На коліна сі клякали і цілува-
ли ноги. Цілували ногьи, коліна і рукьи. [А староста 
щось при цьому говорив?] [2] Ну та чого, до покло-
ну виголошував. Молода молодому дарувала сороч-
ку?] [1] Купувала. [І як то було?] [1] Дружкьи носили. 
[Коли?] [1]  Перед вбираньом. Зранку в ниділю там 
віднесли, там на такім таріли віднесли сорочку мо-
лодому. [Коли молодий ішов до молодої, то робили 
якусь перепону?] [1]  Робили, робили, браму вели-
ку робили. Шлябант, шлябант. [З чого робили шля-
бант?] [2] Положили два-три столи, на столи горівку. 
Там і шнурок, на шнурок там навішали які квіти. Там 
хлопці стояли. Стояли чикали на горівку. І  жінкьи. 
Ой, я сама була на шлябанті на тотім. Ну, там знимка 
була молодої, написали: «Хто хоче нашу молоду взя-
ти, прошу там чи шість літрів, чи вісім літрів горів-
кьи дати». [3]  На столі горівка стояла і фотографія 
молодої. [То на вулиці. А на подвір’ї?] [2] А на подвіру 
мама там з татом стрічали. [3] Но співали ше, як мама 
окрапляє ярою пшеницею, сьвяченою водою, там ко-
пійкьи ше кьидає для багацтва і цукєрочкьи так ти. 
[2] І стали фсі так-во, а тоді навкола [показує]. Мама 
на подвіру, юж до шлюбу йдут, бирут пшеницю зи 
сьвіченов водов, хліб під пахов має, ну і цукєркьи має 
там, гроші і теж там:

Окрапляй нас, мамуненько, 
Окрапляй нас, мамуненько, 
Сьвиченом водиченьком, 
Ярою пшениченьком, 
Бо дорога нам неблизька, 
Бо дорога нам неблизька, 
Ше й до того є слизька.

[3] Поблагословили, а тоді вже веселі пісні.
Коники-каштанки,
Поламались санки. 
Чим же я поїду 
До свої коханкьи?
Чим же я поїду 
До свої коханкьи?

Штири коні в цуґу,
Штири на ланцуґу,
Штири поїхали 
З молодом до шлюбу.
Штири поїхали 
З молодом до шлюбу.

Жиби м борше знала, 
Як мині там буде,
То би м вітправила
Від порога люди.
То би м вітправила
Від порога люди.

Від порога люди,
Зи стола горівку,
Ше би м си ходила
Пару років дівков.
Ше би м си ходила
Пару років дівков.

Пару років дівков, 
Пару років дружков, 
Я би м си ходила
Пані в капилюшку.
Я би м си ходила
Пані в капилюшку.

Али я ни знала,
Ані моя мама, 
Жи ми сі відкриє
Нині Львівска брама.
Жи ми сі відкриє
Нині Львівска брама.

Бувай жи здорова, 
Моя рідна мамо,
Юж я ти не буду
В хаті заважати.
Юж я ти не буду
В хаті заважати.

Плачут вікна, плачут
І рами, і рами,
І я си заплачу, 
Бо їду від мами.
І я си заплачу, 
Бо їду від мами.

[Чим їхали до шлюбу?] [1] Колись їхали кіньми, фіром, 
замаїли, такіє єличкьи були, смирічкьи, коньом ту на 
хамути вбрані такі, як ялинка. Настрижено папером, 
настрижено і так вбране, як ялинка. [2] А молода му-
сіла стояти на фірі, як до шлюбу, бо били ї дівкьи роз-
дерли. Він міг сісти, бо як вона сіла, то дівкьи сі не від-
давали, сіли. Розумієте? А він сідів, дружбови сіділи... 
[1] І ше й тримала горня, а в горняті була пшеницьи 
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і сьвічка горіла, світиласі. [Що це означало?] [3] То є 
чиста дорога, шоби ї оберігало від злої енергії. В гор-
няті сьвічка. Може, свічка і сьвячена ше й. [2] Так, так. 
І вона, як ї привезли юж там до хати, де мала бути за 
невістку... [2] Спочатку до шлюбу, взяли шлюб, свічка 
сі світила, вона потім шла ту сьвічку взьила і припро-
вадили до хати там, де вона, а мама вийшла в кожусі. 
Мама виходит в кожусі, розумієте, по молоду. На го-
лову накьинутий кожух. То символ достатку. Той ко-
жух накьинутий на того, і там-во торгуюцсі. А я маю 
фсюдий язик:

Вотварьийте, мамо, хату, 
Бо юж ваша біда йде. 
Як вам вочи не випаре, 
То вам писок розідре.

[2] І як вона сі тим тішила, привиталасі, і туди моло-
ду, туди бире молоду в тім кожуху і провадит до хати. 
[3] Чикайте, чикайте, та вони відразу не пускали. То 
так-во: вони чикают, чикают, закрита хата, а  госьті 
сьпівают:

Вотворіт, вотворіт, 
Най я ту не стою, 
Чорна хмара їде, 
Я сі дожджу бою.
Чорна хмара їде, 
Я сі дожджу бою.

Вотворіт, вотворіт, 
Най я не калачу,
Бо як сі розлощу, 
Двері погарачу. 
Бо як сі розлощу, 
Двері погарачу. 

[2] Туди відкривают двері, заходят. [3] Показуют пер-
ше молоду фальшиву. Вона є вбрана, ніби таку має на-
кьидку, тюль або шо. [2]  [Виправляє.] То як виводят 
молоду, жо він вже приїде молодий по молоду, то тог-
ди, перед тим то було. [3] То перед шлюбом, як йшов 
молодий молоду забирати перед шлюбом. [2]  Перед 
шлюбом виводят таку, таку. Він каже: «Ньи, я до тої 
не ходив, я ту не любив». [3] Виносят навіть з лялеч-
кою, кажут: «Та то шо не береш? Та то юж є готове – і 
дитинка, і то фсьо є». А він «ньи» і чекає, поки не при-
йде його наречена. То аж за третим разом виходит. [То 
перед шлюбом?] [2] То ше в неї. [3] Молодий йде за-
бирати молоду, а туди йдут до шлюбу. [2] А тугди, як 
юж прийшла, юж мама припровадила ї до хати, і вона 
йшла без стів. [3] А на порозі не частувала, таяк типер 
з хлібом? [2] Ньи. [3] Но вийшла з кожухом, за руку? 
[2]  Бире за рук  – відкривайте. І  без стів переступає. 
[3] Вона мала через стів – багацтво на столі є. [По сто-
лі йшла?] [3] Прямо стала на стів ногами, між тарілки 
там стала і пішла сіла. [2]  Пішла сіла там, сьвічка сі 
сьвітила перед ними, так памнятам, сьвічка сі сьві-
тила, а  вони туди  – і молодий, і  вона  – так пересту-
пили. [1] І пшеницю сіяла. [Хто сіяв?] [1] Молодиця. 
[2] А вона мала там, де сьвічка є, то трошкьи. [2] То, 
шо вона донесла, зо шлюбу донесла. [2] Вона багацтво 
принесла... [Перед шлюбом молоді ходили до церкви 
на науку?] [1] Ходили, аяґже. [2] Молодята ходили на 
молитву і носили на оповіди. [А священик давав якусь 
науку?] [2] Так. Питавсі молитву, питавсі молитву, чи 
вмієте, чи молитисі... Дуже-дуже питатсі, фсіх фсьо 
випитуєсі: і в него сі випитує, і в неї. [Куди йшли піс-

ля шлюбу – до молодого чи до молодої?] [2] До моло-
дого. Як він сі женив до неї, то після шлюбу йшли до 
него. На другьий день на придани шли. [Як називали 
весільний обід?] [2] Та вісіля, а потім давали обід, да-
вали. Давали на обід. Там давали борщ, сьпівали:

Їжте, гостойкьи,
Добрий борщ.
Їжте, гостойкьи,
Добрий борщ.
Ґаздиня варила, 
Яєчком підбила.
Їжте, гостоньи,
Добрий борщ.

Зіли вола і барана,
І штири качойкьи, 
І горнец кашойкьи –
Ше м голодна, 
Ше м голодна.

Варила баба лободу, 
Післала діда по воду.
Ни діда, ни води, 
Ше й баба заводи:
– О-йо-йо-йо-йо-йо-йой.
Ни діда, ни води, 
Ше й баба заводи:
– О-йо-йо-йо-йо-йо-йой.

Зіла вола і барана,
І штири качойкьи, 
І горнец кашойкьи –
Ше м голодна, 
Ше м голодна.

Бив мене муж
Три рази юж.
Бив мене лозою:
– Спи, жінко, зі мною.
– Юж буду, юж, 
Юж буду, юж.

[Що давали на весіллі їсти?] [1] Ой, шо давали?.. Перед 
давали... Навіть пирогьи давали. Шо давали? Давали 
перше... покраяли хліб, був оден кєлішок, поставили 
горівкьи. Думаєте, так-во було во? І  тим кєлішком 
шло навкола, знайите. То так обійшло туда. Ше клика-
ли то перше, як молодята сіли, то кликали тата і маму. 
І мама мусіла до молодят і також до гостей пити. І туди 
мама до кожного госьтя, знайите, потрошкі нальила. 
І вони то випили. [То був перепій?] [2] То не бив пере-
пій, то привитанє такоє, жо мама з татом привитуют 
гості свої. Ну, а ше як сьпівают? Як сіли:

І красні гостонькьи сіли, 
І красні гостонькьи сіли, 
Аж стіни затремтіли.

[1]  Ну, тугди мама, як то заспівали, туди мама йде з 
кожним того. І  там закусили. [Чим?] [2] Та хліб був. 
[3]  Та пекли солоткє печиво так-во. Гарне тісто мі-
сили здобне і різали так-во, як рохликьи. [2]  Такі 
завиваньці. Там завивали маком, грушкьи варениє. 
Грушкьи помололи і спикли такі два грушяникьи, 
маков’яникьи, то наклали на таріль. [1]  Вінігрет ро-
били, мачку варили. [3] Мачка – то така підливка, але 
вона робиться так-во: трошкьи мукьи, але ше там 
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яйця. Вона така жовтенькьий колір має, приправлена 
зеленню, а там може бути і гриби, і той... Мачка то не 
була квасна, мачка була солотка. То до чого то її да-
вали? [2] До пирогів. Пирогі давали. [Що ще давали?] 
[2]  З  бульби варили голупці. З  бульби, так-во терли 
бульбу. Риж варили на молоці, росів давали. Студени-
ну давали, кури давали. [Як готували кури?] [2] Отак 
зварили росів, давали з макараном, з лопшов. Лопшу 
робили. [Що то таке?] [2] То краяли сами. [3] А мня-
со, то, шо сі лишило, давали на стів. Так-во на стів, 
на тарілкьи. А капусту теж тушену мусіли давати. То 
столи аж сі гнули. [Що пекли? Маковники, з грушок?] 
[1] Маковник. І з яблук, і з грушок. Сирняники мусі-
ли бути. [Що таке «сирняник»?] [3]  Зо сира. Пляцок 
спечений зо сира. З  тіста основа, а  там так-во пере-
плітали, решітка. [2] Знайите, качали так-во тісто, на-
клали на пательню тіста і наклали там сира, і так-во 
переплели [показує]. [3] Сир гарно яйцем замастили. 
Медівникьи пикли. [2] А з якого меду пикли? Та з на-
турального, але більше пекли з борака. Варили борак, 
той мід бів такьий густий. Медівникьи такі високі, 
чорні, а пахли! Як вони пахнут! Дуже добрі! [Що з на-
поїв варили?] [1] Юшку з яблук або з груш сушених. 
[...] [3] Я вам ше хочу розказати, з чим шли люди на 
весілля, шо несли люди на весілля. От на весіля мене 
запросили, з  чим я йду. Господиня несла хліб. З  хлі-
бом шла. Кожда єдна несла хлібину. [А  якщо з хати 
йшло кілька людей?] [3] Но господиня. Мама з татом, 
господарі. То вони йшли з хлібом. Шо вони ше несли? 
[2] Горівку. Горівку, півлітри горівкі і хліб. [А гроші?] 
[3] Перепивали, аякжеж. [2] Як ї почіпчували. [У мо-
лодого? Коли?] [1] Так. Юж, як сі вісіля кінчит, в ни-
ділю. Як сі кінчило вісіля, тоді взяли подушку, поло-
жили на крісло, і перший дружба сідав на ту подушку 
і брав тоту молодицю на коліна. [2] А вона не хтіла. 
[3] Таде, дружба на подушку, Рузуню! То дружба сідав 
на стільчик, бров подушку на коліна, а вона сідала на 
подушку. Він не мав права сідіти, мав подушку. Але 
викуп цікавий. Молодий мав ї викупити фактично. 
Дружби підскочили, замазали борачком, кажут: «Та 
вона хоровита, та вона то...» [2] Дружба як ї лапов, са-
джов собі, а вона сі рвала, не хтіла даватисі. Так, не хті-
ла, а потім за третим разом вже сіла. Тогди він так, як 
Михайлівна каже, збоку: «Ти пообзирай, чи вона має 
ногьи рівні. Може, зубів не має». Каже: «Та вона слабо-
вита, хоровита, де то купувати...» А потім юж знимала, 
мама ішла знимати вельон. [Хтось їй помагав?] Старо-
сціна. [Щось співали?] 

Кідай, кідай межи горці, 
Би сі родили самі хлопці.

А я дівчита фсе люблю. І я сьпіваю:
А кьинь, а кьинь на кужівку, 
Жиби мала першу дівку.

А вони фсі: «Ньи, ньи, ньи». Туди вельон зньили пе-
ред і давали перші дружці на голову, і перша дружка 
загулювала. Начинала брати гуляти, вклониласі, по-
крутиласі два-три рази, і туди гроші кьинули молоді, 
а  вона... [3]  Молода сиділа з тарельом. Один таріль, 
а  другьий зверха. Там в ту щілинку вони си ті гро-
ші, шо загулювали, клала. [2] Гуляла з вами, і ви там 
кьинули гроші, вона вас лишила, брала ту, брала ту. 
Отак фсіх гості. [Але спершу дружку?] [3] Ну, дружка 
то виконувала. А молода сиділа тримали си ті гроші, 
а дружка ї ту функцію виконувала. [2] Перші дружці 

дали вельон, перші дружці. А потім дружка юж дала 
не раз другі дружці так-во, би сі не злостила. [3] То сі 
вже почіпчини закінчуют, тоді ріжут коровай. Во до 
короваю сьпівают, коровай як різали. [Хто ріже коро-
вай?] [3]  Староста. Староста приміряєсі: «Но, дайте 
інструмент, би ми могли той хліб, то частування по-
ділити». Ну і йому приносят, йому приносили пилу, 
косу, серп. То не підходи, то не підходи і то. Аж наре-
шті там за третім разом йому вже принесли ножичок. 
А вже тоді латкают латкальниці, сьпівают: 

А наш старостонько красний, 
А наш старостонько красний, 
Має ножичок ясний.
Має ножичок ясний, 
Має ножичок ясний, 
Крає коровай красний.
Здрібна, старостонько, здрібна, 
Здрібна, старостонько, здрібна, 
Шоби нас поділити.
Бо були фсі родиноньки, 
Бо були фсі родиноньки, 
Як в лісі калиноньки.

[2] Туди він крає, серединку дают молодим, а полови-
ну дає мамі і татови, а то решта сі лиши, то юш фсім 
діли. [Що таке «ладкання»?] [3] Латканя – то такі при-
сьпівкьи короткі. [2]  Ше тако-во дружкьи сьпівают, 
там та йидна дружка сьпівала:

Наталю, Наталю, 
Шо ти си думала, 
Жо ти свого Петра
Під вікна зазирала?

А я туди сьпівам:
Від стола до стола
Тігнуласі нитка,
Засьпівала дружка –
То якась помитка.

[3]  Госьті як сіли за стів, вони сьпівают, весь час 
сьпівают: 

Я свого милого
Спізнаю здалека:
Високьий, тоненькьий, 
Як в лісі смирека.

Як до свикрухьи приходила, то сьпівала. Казали: 
«Боже борони, би сі подивила молода на пйиц». Не 
належалосі: зичит свикрусі смерть.

[2] Якби була знала, 
Яка моя свекра, 
Я би ї на тачках
Повезла до пекла.

Я в своєї мами
Вигуляла ями.
А в свикрухи рімно –
Гуляти невільно.

Той Іван, він взяв мине гуляти, а то такьий танец сьпі-
ваний є. [Як це?] [3] Музика грає, а вона раз – і стала. 
І  ви маєте шось засьпівати. І  потім знов: таньцюют, 
таньцьют – і хоп, стала. І ви би були готові шось за-
сьпівати. [2] Перші сьпівают хлопи, а потім жінькьи. 
Він сьпіват мині:

Стара баба, стара баба, 
Зуби – самі пенькі,
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А ше хоче, би ї любив
Хлопец молоденькьий. 

Пішло  – моя черга. Але ми вибачте, но з пісьні слів 
не викьинеш. А  я його тримам сильно того Івана і 
сьпівам: 

А шо ти ше вартуєш, 
Мій любий Антосю?
Ти не вцілив, там де дюрка –
Сував по волосю

(2, 3) А до дружби так: 
Де дружба, де дружба? 
Мині дружби треба.
А дружба за пйицом
П’є помиї з цебра.

Питаюцьсі діти:
– Де дружбу подіти?
– Привьижіт до воза – 
Най мичит, як коза.

Не плач, молодице, 
Бо дружка не плаче:
Віддавала би сі, 
Аж ї серце скаче.

Сідит дружба за столом, 
Викотив він вочи:
Хтів би сі женити, 
Нихто го не хоче.

На припічку, на трачиню
Троха дам, троха причиню.
А як стала причиняти, 
Аж сі стало розвидняти.

Ішов я з роботи – 
Дівчато при плоті.
Воно більше заробило, 
Як я на роботі.

А я хлопиц, як сучок, 
Без сорочки, без порток.
Без сорочки, без порток, 
Буду гуляв, як чорток.

Як любила я шевця, 
І тим шилом без кінця.
Завів мене в околоти
І хтів мене поколоти.

А наш стрико віт, віт, 
Там по полі пальці пліт, пліт.
Вуйна ходят і заводят, 
Чим сі вечир вухолодят.

Ой ішов я горі селом, 
А в школі сі сьвітит.
Якась бреха набрехала, 
Шо пані сі літит.

Ішла дівка з вісіля
І на воду сіла.
Пий же, пий же тоту воду, 
Бо с кобасу їла.

[Наступного дня після весілля ще були поправини?] 
[1]  А  на другий день то називали так: «гостина мо-
лодої». То шли фсі госьті до молодої на гостину, а ві-
торок – до молодого, поправини. І то поправини, і то 
поправини. [3] Ше пропустили. Як юж то фсьо побла-
гословили, як «Многая літа», туди на придани йшли. 
[Коли?] В неділю над раном, після «Многая літа». Бра-
ла мама дочку, вони брали хустину зи собою і шось 
брали з того, шо ї в придане дадут. Шо вона си врвала 
з дому, то крали дружби. Курку вкрали, шо-небудь 
вкрали і подушку, і там ше шось вкрали, вкрали друж-
би. І то ї давали. І юж того ніхто не мав права відібра-
ти. В нас то юж було, якби віно. Але то не то, шо мама 
мала ї дати. Вкрали – значить фсьо. [А скриню дава-
ли?] [3] Давали. Скриня була таяк типеркі сьвьинта. 
Мама казала так: дівка мала мати виправу. Виправа – 
то вона мала мати українский стрій, коралі, кожушок. 
То фсьо було такий чудесний оранжевий колір. Укра-
їнский стрій само собою, кожушок мала мати, хусткьи 
шалянові, коралі мусіла мати, взуття, чоботята. То сі 
називало «виправа». Ну і доляри... [3] Де брали в той 
час долари? Та заробляли. Мій дід мав шість дівок, то 
він їздив три рази в Америку. Їхали шипом. Шип – то 
корабель. [Що означає «вінувати»?] [3] Вінувати – то 
означає дати дитині одяг, шоб вона мала той стрій, 
дати ї долари. І дати землю. Синам землю давали, а ді-
вкам доляри. Висватували так, шоб мав син на місци, 
а доляри давали, а синам давали ґрунт. [2] Син мусів 
бути дома, сина лишали дома, на господарці, на ґрун-
ті. [А як не було сина?] [1] То найстаршу дочку... [Що 
молода мала на голові?] [2] А молода мала ташінкьи. 
Пиред не було вильона, но були ташінкьи, ленти. Такії 
довгії, знайите, ту мала зроблений вінец. Як юж була 
согрішена, то не мала зеленоє туво, барвінок, но самий 
той вінец мала такьий-во. [3] То з мертвих квітів, а ві-
ночок з барвінку вона не заслужила. Як вона віночка 
доносила, сьпівали:

Тішит ми сі, тішит
Фся моя родинка, 
Шо я з тим вінойком 
Перед вівтар стала.
Тішит ми сі, тішит
Моя родинойка, 
Жо м си доносила
До шлюбу вінойка.

[А як згрішила до шлюбу?] [1] Раз ти согрішена, то ти 
не маєш зеленого віночка. [3] Вельон – то прийшло з 
Польщі. [2] Ви знайите, одна сі віддавала, а вона мала 
юж дітину, а заложили ї вельон. А дівкьи злапали той 
вельон коло церкви, хтіли роздерети. Ксиндз стов, 
каже: «Гов-гов, якби вона мала ленти,  – “ташінкьи” 
в нас називали, – якби вона мала ташінкьи і би мала 
зелені на тім, то ви би могли. А то є настоящий лах, 
хустка. Так само,  – каже,  – якби була загорнуласі в 
хустку. То шо ви дерете?» І так ї дали спокій. [3] Наш 
звичай – то був віночок... [Чого не можна було робити 
молодій під час весілля?] [3] Мамі, татови і молодій – 
не сьпівати. Моя мама казала, жо житя недобре буде. 
То сі не належало сьпівати. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2]  Найборше сі збирали на 
Яндрія, на Андрія сі збирали так-во. Справляли Ан-
дрія. Хлопці з дівчатами, дівчата там готували шось 
там такє. Но ни так випікали, як типер, но такє, зна-
йите, шо було... Во пикли такі балабушкьи... [1] Гускьи 
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такі. Така гуска. Дівчата на Андрія то пикли, такьий 
був убичай: кажда сибі спикла дома гусочку, таку бу-
лочку. То звали «гуска». То такє разове. Спекла разівку 
таку. І несли, на того Андрія несли. Несли... там хлоп-
ці горівку, як звичайне, дівчата там на стів старалисі, 
шо могли. Пикли тиж. Пикли такії пиріжкьи, робили 
мачку, то єст така підливка, трошичка мняса там було, 
муку смажили. Ну і то так тим стів накривали. І з мня-
сом, і  з грибами  – як хто. А  дівчата як принесли ти 
гускьи, то юж як сі погостили і тоді клали, клала каж-
ди свою: то моє, то моє, то моє. Тоді кликали хлопці 
пса. Як пес прийшов, котру гуску скорше схопив, зна-
чицьсі, шо вона вийшла скоро замуж. А так в нас було, 
шо фсі, фсі, фсі, пес тую, тую, а  йидну лишив. Вона 
сі засмутила та дівчина, не казали дівчина – дівка, за-
смутиласі, і так було, мусіла почекати довго-довго, по-
кьи не вийшла... [2] А потім, після тої фсьої гостини, 
там сьпівали, бавилисі, ішли до паркану. Але, знайите, 
перед паркан був такьий, то типер йи тотії плетениї, 
а то ньи, не плетениї, а були таії битиї во з ліскьи, зна-
йите. І так рахували: «Молодец, вдовец, молодец, вдо-
вец, молодец». Попробуйте: паркан такьий довгьий, 
а то такє. Як вам вийшло накінци вдовец – пішла за 
вдівця, а як вийшов молодец – така рада була, жо ну, 
бо мала того. Перед було дуже весело, дуже... [1] І ше 
як було на Андрія. Зробили хлопці ляльку малу і 
так прикривали, но але дівчатам вочи зав’язували... 
[2]  А  вони, перепрошую, під йидно клали перстень, 
вінец, і там зробили найдушка, ляльку таку, шо то на-
йдушок. [Найдушок  – позашлюбна дитина?] [2]  Так. 
Найдух. І ви знайите шо, і фсіх давали там, і туди при-
йшла, і були такі мискьи гліняні, такі гліняні мискьи 
були, а вони під ту миску поклали. І котра підняла, був 
вінец – рада, перстень – то значит – шлюб, а котра під-
няла ляльку... Сміх був! 

ПЕРЕВОРСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat przeworski)

с. Дібча (Dobcza)
Записала Л. Хомчак 9 січня 2008 р.  

у с. Тулиголове Городоцького р-ну Львівської обл. 
 від Брами (Кисіль) Катерини Василівни, 1926 р. н.,  

переселенки із с. Дібча, нині – гміна Адамівка 
Переворського повіту Підкарпатського воєводства, 

Республіка Польща 
ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-

довість. [Хто ходив просити на весілля від молодої?] 
Ну та дружкьи ходили. Ходили дружкьи, там молода 
ходила, і просили на вісіля на котрой там день, на ко-
тру годину. Ну і фсьо. [Господарі щось давали?] Дава-
ли. Запаскьи ляни, такі запаскьи ляни з такого тоне-
сенького полотна. В  нас люди робили полотна. Такі 
запаскьи ляни, така била мода. Назбирала повно тих 
запасок. А шо вона робила з тими запасками? Рушни-
кьи вишивала, шо-нибудь по вісілю. Така била мода 
стародавна... [На весіллі був один староста?] Єден. 
[Від кого?] Від молодого. [Що мав робити на весіллі?] 
Ну та фсьо так робив: доносив, коровай ніс, а як била, 
той коровай як ніс, вкроїли му на тарілку, палицю му 
таку намаїли, і так том палицьом, де йшов, так бів: «Від 
пані молодої», «Від пана молодого», «Я несу вам коро-
вай». А вони дякуют: «Дякую, пані молодій, пану мо-

лодому і тому, жо услугує». То маршавка! То маршав-
ка, то маршавка виносив, маршавка. [Хто це?] Жо він 
ти короваї подавав. То маршавка бив, так. То він носив 
той коровай. [А староста?] Тоді так фсі казали. А ста-
роста ділив. То тиж ладні било. І  потім тії дякували 
ше: «Дякуєм, пані молодій, і пану молодому, і старо-
сті, той, жо нам крає, і вам, жо услугуєте». Маршавка... 
[Перед весіллям плели вінки?] Плели. [Коли?] Плели 
в чатвер, а в ниділю вісіля. Пухперад вінкі плели. [Як 
називали?] Вінчикьи, вінчикьи плели. І ше така мода 
била. Во, як вісіля мало бити, як то по-стародавню ще, 
баравінкьи ти лисьтя, і так понамаювали так-во шиби, 
фсьо в шибах било. То з барвінку лисьтя. Так ти лисьтя 
наклали, наклали, а то ся якось тримало. І то кождий 
знав, шо висіля. Скликувала тих своїх дружок. І  ти 
дружкьи, сами дружкьи. І  ти вінчикьи такі-во били 
малі. І плели сами тії дівчата. [З чого плели?] З мірту. 
[На весіллі співали пісні?] Такі висільни сьпівали:

Як я си засьпівам, далеко ми чути,
На тим подвірейку, де я маю бути.

Кукала зазуля – терас ни чувати.
Де м ся ни родила, мушу привикати.

То сьпіванкьи. А  сьпівали потім і такі коломийкьи, 
такі різни такі стародавні:

– Калина-малина – деревце зелене,
Почекай, дівчино, хоть рочок на мене.
Калина-малина – деревце зелене,
Почекай, дівчино, хоть рочок на мене.

– Не буду, козаче, не буду чекати,
Бо ми мамця хоче за другого дати.
Не буду, козаче, не буду чекати,
Бо ми мамця хоче за другого дати.

– Як тя мамця схоче за другого дати,
Прошу тя, дівчино, да й доми не знати.
Як тя мамця схоче за другого дати,
Прошу тя, дівчино, да й доми не знати.

– Листок би м писала – паперу не маю,
Ішла би м до тебе – дорогьи не знаю.
Листок би м писала – паперу не маю,
Ішла би м до него – дорогьи не знаю.

– Дівчині, дівчині нема що віритись:
Сьомий рочок має, вже вміє дурити.
Дівчині, дівчині нема що віритись:
Сьомий рочок має, вже вміє дурити.

А як восьмий має, то до школи ходит,
Штири кавалєри по вулиці водит.
А як восьмий має, то до школи ходит,
Штири кавалєри по вулиці водит.

Як десятий має, то вже малюєцься,
Вийде на вулицю, до хлопців смієцься.
Як десятий має, то вже малюєцься,
Вийде на вулицю, до хлопців смієцься.

Як пітнайцять має, то вже ся видає.
Заплачеш, дівчино, так мені ся здає.
Як пітнайцять має, то вже ся видає.
Заплачеш, дівчино, так мені ся здає.
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3 – чудотворна ікона 
Холмської Богоматері *

4 – Вознесенська церква. 
с. Ожешково  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства.  
Світлина М. Загреби (1994 р.) *

5 – церква. с. Щити Більського 
повіту Підляського воєводства *

6 – церква Успіння Богородиці. 
XVII ст. с. Чижі Гайнівського повіту 
Підляського воєводства *

54

3

6

1 – церква. с. Малинники 
Більського повіту Підляського 

воєводства. Світлина 
Ю. Гаврилюка (1995 р.)  *

2 – інтер’єр церкви.  
с. Чижі Гайнівського повіту 

Підляського воєводства. 
Світлина П. Шацького (1974 р.) *

1 2

* Усі світлини з позначкою * на 
сторінках 183–192 – за виданням: 
Холмщина і Підляшшя.  
Історико-етнографічне дослідження. 
Київ : Родовід, 1997
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1, 3 – освячення пасок. 1980 р. 
с. Клейники Гайнівського повіту  

Підляського воєводства  *

2 – хресний хід біля 
церкви. 1995 р. м. Томашів 

Люблінського воєводства  *

6 – писанки. с. Дубова-Колода   
Парчівського повіту  
Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Свідерського (1988 р.) *

1 2

3

5

6

4

5 – писанки: гуцульські (2 вгорі та по центру), 
решта – з околиць м. Сім’ятичів  

Підляського воєводства.  
Світлина І. Ігнатюка (1985 р.).  

АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 843, № 5) 

4 – писанки підляські.  
З околиць м. Сім’ятичів 
Підляського 
воєводства. Світлина 
І. Ігнатюка (1986 р.).  
Архівні наукові 
фонди рукописів та 
фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства,  
фольклористики 
та етнології 
ім. М. Т. Рильського 
(АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-9, 
од. зб. 843, № 2)
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2 –  цвинтар («могилки»). Підляшшя *

5 – цвинтар («могилки»). Підляшшя.  
Світлина П. Шацького (1974 р.) *

2

5

1 – Свята гора. с. Грабарка Сім’ятицького повіту  
Підляського воєводства. Світлина К. Кубіяка (1979 р.) *

3 – цвинтар. 
с. Мельник 
Сім’ятицького 
повіту Підляського 
воєводства.  
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, 
од. зб. 808, № 12) 

4 – цвинтар 
(«могилки»). 
с. Відово Більського 
повіту Підляського 
воєводства. Світлина 
М. Загреби (1994 р.) *

3

1

6 – хрести покути. Свята гора.  
с. Грабарка Сім’ятицького повіту 

Підляського воєводства.  
Світлина М. Загреби (1994 р.) *

4

6
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1 – хата. с. Мшанна Володавського повіту 
Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Свідерського (1988 р.) *

3 – хата. с. Ставки Володавського 
повіту Люблінського воєводства. 
Світлина Я. Свідерського (1960 р.) *

1

2

3

4

5

2 – хата. 1914 р.  
с. Славатичі  

Володавського повіту  
Люблінського воєводства.  

Світлина І. Ігнатюка (1986 р.). 
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 809, № 14)

4 – хата. с. Головно  
Парчівського повіту  

Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Свідерського 

(1960 р.) *

5 – хати. с. Ополе  
Володавського повіту  

Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Свідерського 

(1958 р.) *
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3 – вітряк. с. Кузавка 
Володавського повіту 
Люблінського воєводства. 
Світлина Я. Свідерського 
(1960 р.) *

1
2

3 4

5

1 – хата. с. Красівка  
Володавського повіту  

Люблінського воєводства. (1983 р.).  
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 809, № 9) 

2 – хата. Початок ХХ ст. 
с. Славатичі Володавського повіту 

Люблінського воєводства. 
АНФРФ ІМФЕ  

(ф. 14-9, од. зб. 809, № 12) 

4 – хата. 1914 р.  
с. Славатичі Володавського 
повіту Люблінського 
воєводства. Світлина 
І. Ігнатюка (1986 р.).  
АНФРФ ІМФЕ 
(ф. 14-9, од. зб. 809, № 13) 

5 –  хата. с. Зджарка 
Володавського повіту 
Люблінського воєводства. 
АНФРФ ІМФЕ 
(ф. 14-9, од. зб. 809, № 17)
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1 2

3

4

1 – хата. с. Линів Володавського повіту 
Люблінського воєводства.  

Світлина Я. Свідерського (1960 р.) *

2 – хата. 1897 р. с. Голя Більського повіту  
Люблінського воєводства.  

Світлина Є. Фрісь (1956 р.) *

4 – українська 
родина біля 
хати. Холмщина. 
З експедиції 
М. Біляшівського 
1897 р. *

3 – хата 
з двосхилим 
дахом, покритим 
соломою. 
Поселення Чепутка 
Володавського 
повіту 
Люблінського 
воєводства. 
(1984 р.).  
АНФРФ ІМФЕ  
(ф. 14-9, од. зб. 809, 
№ 10)  ІМ

ФЕ
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2 – будівлі господарські. 
с. Линів Володавського повіту 
Люблінського воєводства. 
Світлина Я. Свідерського 
(1960 р.) *

1

2

3

4

3  – стодола. м. Володава 
Люблінського воєводства. 
Світлина Я. Свідерського 
(1988 р.) *

4 – хата і будівлі господарські. 
с. Відово Більського повіту 
Підляського воєводства.  
Світлина М. Загреби (1994 р.) *

1 – криниця-журавель. 
с. Красівка Володавського 

повіту Люблінського воєводства. 
(1983 р.). АНФРФ ІМФЕ 

(ф. 14-9, од. зб. 809, № 8)
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6 – сорочка чоловіча. с. Ліски Грубешівського 
повіту Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Урбановича (1984 р.) *

7 – сорочка жіноча. с. Вижлів Грубешівського повіту 
Люблінського воєводства.  

Світлина Я. Урбановича (1984 р.) *

1 – рушник обрядовий.  
с. Павлюки Володавського 

повіту Люблінського 
воєводства. Світлина 
І. Ігнатюка (1986 р.).  

АНФРФ ІМФЕ  
(ф. 14-9, од. зб. 841, № 8) 

2 – рушник обрядовий.  
с. Русіли Парчівського 
повіту Люблінського 
воєводства. Світлина 
І. Ігнатюка (1985 р.).  

АНФРФ ІМФЕ  
(ф. 14-9, од. зб. 841, № 22) 

3 – фрагмент «переборів» 
на рушнику. с. Довгоброди 

Володавського повіту 
Люблінського воєводства. 

Світлина І. Ігнатюка (1986 р.). 
АНФРФ ІМФЕ  

(ф. 14-9, од. зб. 841, № 17)

4 – фартух вишитий. 
1920–1930-і рр. 
с. Довгобичів 
Грубешівського 
повіту Люблінського 
воєводства  *

5 – фартух вишитий 
(«запаска»). 
1920–1930-і рр.  
с. Довгобичів 
Грубешівського повіту 
Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Урбановича *

1 2 3

4 5

6 7
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1 – вбрання жіноче.  
Володавський комплекс.  

Світлина Е. Кемпи *

9 – сорочка чоловіча. с. Ліски 
Грубешівського повіту 

Люблінського воєводства.  
Світлина Я. Урбановича 

(1984 р.) *

5 – каптур. 
с. Павлюки 

Володавського 
повіту 

Люблінського 
воєводства. 

(1986 р.) *

2 – вбрання жіноче.  
Грубешівський повіт 

Люблінського воєводства *

3 – вбрання і прикраси 
дівочі. с. Кривоверба 
Володавського повіту 

Люблінського воєводства. 
(1941 р.) *

7 – личаки. Підляшшя. Світлина 
Я. Свідерського (1955 р.) *

8 – сорочка жіноча.  
Межа ХІХ–ХХ ст. с. Ліски 

Грубешівського повіту 
Люблінського воєводства. 

Світлина Я. Урбановича 
(1984 р.) *

4 – кафтан жіночий.  
Початок ХХ ст. с. Хлоп’ятин 
Грубешівського повіту 
Люблінського воєводства. 
Світлина Я. Урбановича *

6 – сукман чоловічий. 
Початок ХХ ст.  

с. Ліски  
Грубешівського  

повіту  
Люблінського  

воєводства.  
Світлина  

Я. Урбановича *

1

2 3

5

4

6

7

8

9
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5 – коробка з лубу 
сосни. с. Сосновка 
Володавського 
повіту 
Люблінського 
воєводства *

1

4

5

1 – «стужка» із соломи.  
с. Данці Володавського повіту 

Люблінського воєводства.  
АНФРФ ІМФЕ  

(ф. 14-9, од. зб. 844, № 8) 
4 – кошик з 
березової 
кори. с. Данці 
Володавського 
повіту 
Люблінського 
воєводства *

7

2 – «флакон» солом’яний.  
Робота П. Киризюка.  

с. Крив’ятичі Більського повіту 
Підляського воєводства *

3 – жбан 
солом’яний. 
Робота 
П. Киризюка. 
с. Крив’ятичі 
Більського повіту 
Підляського 
воєводства *

2 3

6

7 – кошіль з березової кори.  
с. Данці Володавського повіту  

Люблінського воєводства.  
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 844, № 5) 

6 – кошіль з березової кори для їжі. 
с. Довгоброди Володавського повіту 

Люблінського воєводства.  
Світлина І. Ігнатюка (1986 р.).  

АНФРФ ІМФЕ  
(ф. 14-9, од. зб. 844, № 4) ІМ
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ФОЛЬКЛОР [Стрілецька пісня]

Шли стрільці до бою, бій за Віччизну –
Не один покинув гарну дівчину.
Шли стрільці до бою, бій за Віччизну –
Не один покинув гарну дівчину.

Шли стрільці до бою, стали на вруга
І так закричали: «Ой гура-гура!».
Шли стрільці до бою, стали на вруга
І так закричали: «Ой гура-гура!».

Там старенький батько окопи копав,
Він здалека бачив, як стрілець упав.
Там старенький батько окопи копав,
Він здалека бачив, як стрілець упав.

Підійшов до нього і став си над ним,
Дивицься на нього – аж то його син.
Підійшов до нього і став си над ним,
Дивицься на нього – аж то його син.

– Ой сину, мій сину, дитино моя,
Тебе поранила куля ворога.
Ой сину, мій сину, дитино моя,
Тебе поранила куля ворога.

Прийшов я додому, сів коло стола
І каже до жінки: «Болить голова».
Прийшов я додому, сів коло стола
І каже до жінки: «Болить голова».

Жінка питаєцься: «Ох ти, мужу мій,
Чи жиє на війні наш син дорогий?».
Жінка питаєцься: «Ох ти, мужу мій,
Чи жиє на війні наш син дорогий?».

– Ой жиє він, жиє в темному гробу,
Висока могила на грудях йому.
Ой жиє він, жиє в темному гробу,
Висока могила на грудях йому.

Висока могила висипаная –
Не одна дівчина засмученая.
Висока могила висипаная –
Не одна дівчина засмученая.

[Співанки] [Що Ви називаєте «коломийкою»?] Ну, ко-
ломийкьи – то є такі довгі, во такі-во. А сьпіванкьи – 
то короткі.

Приснив мі сє сон дрібненький, 
Сон дрібненький,
Шо мій хорий брат рідненький,
Шо мій хорий брат рідненький.

Хорий-хорий і не може,
І не може, 
Пожаль го ше, моцний Боже,
Пожаль го ше, моцний Боже.

Запрігай же, мужу, коні,
Мужу, коні,
Пуїдемо, бу брат хорий,
Пуїдемо, бу брат хорий.

А муж коні запрігає,
Запрігає,

Систройка сє вибірає,
Систройка сє вибірає.

Їде сестра дорогою,
Дорогою,
А брат стоїт вукіною,
А брат стоїт вукіною.

– Сховай, жінко, хліб зо стола,
Хліб зо стола:
Їдут госьті, сестра моя,
Їдут госьті, сестра моя.

А як сестра то почула,
То почула,
Зараз кіньми навирнула,
Зараз кіньми навирнула.

– Не по то я ту їхала,
Ту їхала,
Жоби м в тебе убідала,
Жоби м в тебе убідала.

Тільки по то я їхала,
Я їхала,
Жоби м тебе відвідала,
Жоби м тебе відвідала.

Не так тебе – діток твоїх, 
Діток твоїх,
Бо не маю вдома своїх,
Бо не маю вдома своїх.

– Ціхо, сестро, не протився,
Не протився,
Я молодий вуженився,
Я молодий вуженився.

Принесу ти бочку піва, 
Бочку піва,
Будь же ми, систройко, мила,
Будь же ми, систройко, мила.

Бочку піва і гурівки,
І гурівки.
Не боюсє свої жінки,
Не боюсє свої жінки.

[Пісні кохання та родинного життя]
Згадайси кохання в вішневим садочку,
Як ми там сиділи колись.
Ти ж пісню сьпівала під голос гітари,
А я тобі в очи дививсь.
Ти ж пісню сьпівала під голос гітари,
А я тобі в очи дививсь.

Ти ж пісню сьпівала, а твоя головка
Склонилась на груди мені,
Я стан твій, обнявши, та й пригорну до себе, 
А ми поробились німи.
Я стан твій, обнявши, та й пригорну до себе, 
А ми поробились німи.

Ми довго сиділи, нам зори світили,
А місяць на нас споглядав,

ПЕРЕВОРСЬКИЙ ПОВІТ
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Квіткі похилились, та й щось шепотіло,
А я ще тебе не пускав.
Квіткі похилились, та й щось шепотіло,
А я ще тебе не пускав.

Пропала надія, забілося серце,
Заплакали очи мої.
Любив я, кохав я, як мати дитину,
А тепер забула о мні.
Любив я, кохав я, як мати дитину,
А тепер забула о мні.

Вернися, дівчино, вернися, голубко,
Вернися ще раз до мене,
Бо як ся не вернеш, то марно загинеш,
А гріх тобі буде за все.
Бо як ся не вернеш, то марно загинеш,
А гріх тобі буде за все.
  * * *
Зелена ліщина горіхи зродила.
Молода дівчина жомніра любила.

Жомніра любила, жомніра кохала
І так до жомніра дрібний лист пісала.

– Жомнірейку, встань си, лист перечитай си,
До Бога вздихни си і о мні спімни си.

Жомнірейко встав си, лист перечитав си,
До Бога вздихнув си і о мні спімнув си.

А в неділю рано ще сонце не сходит –
Молодий жомнірейко по касарни ходит.

По касарни ходит, шаблю в руках носит,
Пана капітана у урлюп ся просит:

– Пане капітане, пустіт мя додому:
Лишив єм дівчину сам не знаю кому.

– Пущу я тя, пущу, але ни самого –
Скажу осідлати коня вороного.

Коня вороного і нове сідельце –
Поїдь до дівчини, розвисель ї серце.

Їде жомнірейко, ворота вхіляє,
Вийшла стара мати жомніра вітати.

Прийшов він до хати – став він всіх вітати,
Прийшов до ліжейка – став ї цілувати.

– Жомніру, жомніру, нещасна година:
Вітступився вітец, мати і всяя родина.

– Ціхо, дівчинонько, Господь Бог з тобою:
Я з війська повєрну – возму шлюб з тобою.
– Шо ми з того прийде, шо буду шлюб брала,
Коли я не буду гмілейку стояла?

– Будеш ти стояла межи отарами,
Як той місячейко межи зіроньками.

Всі ся від неї відрікли, а він ся йиднако нивьиртав до 
неї, жо він возме шлюб. Вона юж била в такім стані, 
бо, каже, шлюбу не буде брала.

Зацвила рожа труяка,
Зацвила рожа труяка.
Мала я мужа, мужа я мала,
Мала я мужа піяка.

Він ніч не робит, тільки п’є,
Він ніч не робит, тільки п’є,
Прийде додому, додому прийде,
Прийде додому, жінку б’є.

Не бий м’я, мужу, ни карай,
Не бий м’я, мужу, ни карай,
Лишу ти дітя, дітя ти лишу,
А сама піду за Дунай.

Розпущу косу по плечу,
Розпущу косу по плечу,
Ни раз я гірко, гірко ни раз я,
Гірко ни раз я заплачу.

Бодай тя, мужу, Бог скарав,
Бодай тя, мужу, Бог скарав,
Жо с ми молоду, молоду жо с ми,
Жо с ми молоду змарнував.
  * * *
За стодолом конопелки –
Чи великі, чи маленькі.
Чи всім людям така біда,
Ой як мені молоденькій?
Чи всім людям така біда,
Ой як мені молоденькій?

Щоби м знала, що всім людям,
То би м Бога не гнівила,
Таяк мені молоденькій –
Пішла би м сє утопила.
Таяк мені молоденькій –
Пішла би м сє утопила.

– Не топися, моя доню,
Бо душу загубиш.
Скажи мені щиру правду,
Кого ж ти так вірно любиш?
Скажи мені щиру правду,
Кого ж ти так вірно любиш?

– Кого я так вірно люблю,
Сама я ни знаю.
Болить мене головонька,
Ой з великого жалю.
Болить мене головонька,
Ой з великого жалю.
  * * *
Розсвіть, мати, свічку, розсвіть, мати, свічку,
Най передду річку до дівчини на всю нічку.
Розсвіть, мати, свічку, най передду річку
До дівчини на всю нічку.

Прийшов я до сіний, прийшов я до сіний,
Вечер’яти сіли – моя мила не сідає.
Прийшов я до сіний, вечер’яти сіли –
Моя мила не сідає.

Прийшов я до хати, прийшов я до хати,
Полігали спати – моя мила не лігає.
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Прийшов я до хати, полігали спати –
Моя мила не лігає.

Дрібней листок піше, дрібней листок піше,
Дитину колише, з буйним вітром розмовляє.
Дрібней листок піше, дитину колише, 
З буйним вітром розмовляє:

– Ти, вітре-вітроньку, ти, вітре-вітроньку,
Скажи мі правдоньку, де мій милий гуляє?
Ти, вітре-вітроньку, скажи мі правдоньку,
Де мій милий гуляє?

Колиска новенька, колиска новенька,
Дитина маленька, а я собі молоденька.
Колиска новенька, дитина маленька,
А я собі молоденька.

[Колискові пісні]
А там в лісі пташок сьпіва,
Там Мікольо зіля збірат.
Збірат, збірат, так си гадат:
– Як назбірам, хто ж ми задаст?
Прийде мій ту ангелейко,
Задаст мені зілятейко.

Назбірав си в’язаночку,
Та під свою головочку.
Ходит сон по вулици,
Носит спаня в рукавици,
Їдних дітей прибуджає,
А Миколю присапляє.

Ходит сон коло вікон,
А дрімота коли плота.
Питаєсє сон дрімоти:
– Де ми будем начувати?
 – Де хатина є типленька,
Де дитина є маленька.
Там ми будем начувати,
Мало дитя присапляти. 
  * * *
Люляй, люляй, дитя моє,
Як сі виспиш, піду х поле.
Піду х поле жита жати,
Хто ти буде колисати?

Колисала баба діда
А від рана до обіда
Колисала і плакала:
– Чого я сє дочекала?
І колиски новенької,
І дитини маленької.
  * * *
– А ти, соловію, ти рання пташино, гей,
Ти рання пташино.
Чого ж ти не встаєш,
Чого ж не сьпіваєш, гей, 
Чого ж не сьпіваєш?
Чи голосойки не маєш,
Чи співанойки не знаєш, гей, 
Чи співанойки не знаєш?

– Голосойко маю, співанойку знаю, гей, 
Співанойку знаю.
Тільки своїх дітей малих ни збуджаю, гей, 
Малих ни збуджаю.

Сусідо, сусідо, тримай свого сина, гей,
Тримай свого сина,
Бо я ти го зраджу чорними очима, гей,
Чорними очима.
Чорними очками, білими ручками, гей,
Білими ручками.

[Повстанські пісні]
Циго року сумни свята,
Коновальця кров пролята.
Циго року сумни свята,
Коновальця кров пролята.

Стань, Хмелницкий, стань, Богдане,
Повставайте, всі гетьмани.
Стань, Хмельницкий, стань, Богдане,
Повставайте, всі гетьмани.

Встань, Тарасе, прибудися,
На свій нарід подивися.
Встань, Тарасе, прибудися,
На свій нарід подивися.

Наш нарід бідує,
В власним краю голодує.
Глянь, як нарід їсти хоче,
Добувают живцем очи.

Ой дівчата, ви хороши,
Шийте хлопцям рідні ноши.
Ви, дівчата, ви хороши,
Шийте хлопцям рідні ноши.

Шийте, шийте шаравари,
Бо ляхі то гірш татарів.
Шийте, шийте шаравари,
Бо ляхі то гірш татарів.

Ой ви, хлопці, не сумуйте,
Україну нам будуйте
А ви, хлопці, не сумуйте,
Україну нам будуйте.
  ***
Вісімнайцятого червня трийці восьмого року
Сталась сумна новина.
Сполохнулась огнем,
І огнем, і мечем
Закарпацька Україна.
Сполохнулась огнем,
І огнем, і мечем
Закарпацька Україна.

Попєреду чехи йдуть,
А за ним мадяри йдуть,
Висилають гультантів,
Щоб народ ся піддав,
Усю зброю віддав,
Бо інакше їм не жити.
Щоб народ ся піддав,
Усю зброю віддав,
Бо інакше їм не жити.

Забрали на фронт і дівок, і жінок,
І дітей десятлітних.
Скільки трупів там лягло,
Скільки крови пролялось.
Там кров лялася рікою.

ПЕРЕВОРСЬКИЙ ПОВІТ
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Скільки трупів там лягло,
Скільки крови пролялось.
Там кров лялася рікою.

А ти, брате, не журись,
На Карпатя подивись,
На їх долю сумную.
З тої крови виросте 
Покоління молоде,
Загартоване до бою. 
З тої крови виросте 
Покоління молоде,
Загартоване до бою. 

[Партизанська пісня]
Ти, дівчино чорнобрива,
Ти мня вірно полюбила,
Ти ни знала, який я,
І вірно покохала.
Ти ни знала, який я,
І вірно покохала.

Гірка доленька моя,
Скриваюся ж я щодня
І боюся я людей,
Хотя й дуже молодий.
І боюся я людей,
Хотя й дуже молодий.

Батька-неньки я ни бачу
І ду церкви я не ходжу,
Не їм часом і три дни –
Серце в’яне із нудьби.
Не їм часом і три дни –
Серце в’яне із нудьби.

А не був я туткі сам,
Мав я друзів іще два.
А не був я туткі сам,
Мав я друзів іще два

Бачте, друзі, що такого,
Коло нас поляків много,
Хотять нас тут обкружити,
Щоби нас тут половити.
Хотять нас тут обкружити
Щоби нас тут половити.

Ми поляжем як оден,
А на мукі не підем.
Ми поляжем як оден,
А на мукі не підем.

Бачте, друзі, що зробили,
На стодолі запалили,
Дим нам очи виїдає,
Житя нашо ся кінчає.
Дим нам очи виїдає,
Житя нашо ся кінчає.

Сайва вгору залунала,
Аж земля задружала,
Тут гмірає трох героїв,
Українських славних воїв.
Тут гмірає трох героїв,
Українських славних воїв.

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat przemyski)

с. Аксманичі (Aksmanice)
Записав М. Глушко 14 липня 2004 р. 

у с. Хідновичі Мостиського р-ну Львівської обл.  
від Михасяк Катерини Михайлівни, 1921 р. н., 

переселенки із с. Аксманичі,  
нині – гміна Фредрополь Перемишльського повіту 
Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. [Коли вродила жінка дитину, особливо пер-
ше дитя, то приходили до неї гості, жінки?] Та вітали 
ї, цукір несли, булку, хтось вітав гроші. Али першує – 
так цукір, булка. [Пироги пекли?] Нє. [Приходили 
родичі, заміжні жінки чи незаміжні?] Нє, нє, то му-
гли друшки привітати, мама, як був на боці. Та свуї, 
знайомі. [Чи похресники відвідували своїх хресних 
батьків у якесь свято?] Нє, то бивало, як приходи-
лосі день народженнє. [Тільки так?] Та. [Можливо, 
перед Різдвом відвідували?] Ну, то-то залежит, які 
хто запросили. [Вони мали йти спеціально до своїх 
хресних батьків.] Батьки хресних прусили: «Прийдіт 
ду мене на сьвата»; «Кума, кум, прийдіт ду мене на 
сьвята». [Тоді вони несли щось із собою?] Несли. Мої 
мами кума, я пам’ятаю, ту прийшла ду нас на Вилію, 
ту принесла кутю, принесла сушу. [Що таке суша?] 
Ну япка сухі. Губи і вуріхи, суш. Во, прийшла на Ви-
лію. Весільна обрядовість. [Першу шлюбну ніч де 
спали?] Та вже там, де треба було: чи в чоловіка, чи 
вдома. [Можливо, в  стодолі спали?] Нє. [У  хаті спа-
ли?] В хаті. Та то залежи, кули висіля було: чи зима, чи 
восінь. [Вас одягали в коморі чи в хаті?] В хаті, в хаті. 
[Де коровай пекли: в молодої чи в молодого?] В моло-
дого. [У вас вили вінці?] Так. [Скільки короваїв пекли 
у молодого?] До молодої і до сьващеника. [А для мо-
лодого не треба було короваю?] Та там ю вдома шось 
сі лишило, то вже лишали. [Пекли окремий коровай 
для священика, окремий для молодої?] Та. [А коли їли 
коровай?] Ну, ставили, як йшли дружби, несли два 
куруваї: удин для мулудої, а удин для сьващеника, то 
ду церкви. [Коровай залишали священикові тоді, коли 
шлюб брали?] Залишали. А  той рускраювали таяк-
би ю прикінці всьої густини, круїли той курувай, шо 
принесли віт чуловіка. [Коровай ділили після того, як 
молоду завили, чи до того?] Нє, пісьля вже густини. 
[Після всієї гостини, вже як переспали?] Нє, нє. Та 
було там ше шось на стулі, али дубавили курувай, і всі 
брали куштували. [На чому завивали молоду: на діжі, 
у якій тісто замішували на коровай, на лаві, на кожу-
сі?] То ше було за Австрії. А тера в нас... [А за Австрії 
на чому сиділа молода, коли її завивали?] Ну, та там 
клали пудушичку маленьку. [Подушечку?] Так. Виши-
та, як вуна си вишила, то подушичку. [Там було пір’я?] 
Там мугли бути пір’я, мугли бути вінчики. [Всередині 
в подушці?] Та. [Що робила молода з вінчиками?] Ну 
та потім мугли їх спалити. [Чи зберігала молода свій 
вінчик?] Я знаю, то якщо вуна потім ю нічо ни руска-
зувала. [Ви собі вінчики вили, як виходили заміж?] Та 
ми вили, али так казали: «Во, як пумре, дасте на го-
лову, в  подушці». [Той вінчик?] Так. [Той вінчик міг 
бути в подушці вмерлого?] Так. [Жінки чи чоловіка?] 
Всім – і жіньці, і чулувікуви. Поховальнопоминальна 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



197
обрядовість. [Ви казали, що під труну клали сокиру, 
якщо є покійник у хаті. У вас покійник лежав на столі 
чи на лаві?] На стулі. [Чи стелили під нього солому?] 
Нє. [На голому лежав?] Давали скатертину. [Що ро-
били потім з тою скатертиною?] Та випрали та й всьо. 
І сховали. [Біля голови покійника ставили горнятко зі 
свяченою водою чи ще щось, наприклад, кусок хліба?] 
Ну, то нє. То сьващеник кропив їго, як правив парас-
тас. А потім кропилом юго пукропив. [Хліби якісь пе-
кли до парастасу?] Та пикли, бу пухурон. [Ті хліби не-
сли до церкви священикові чи роздавали людям?] Та 
до церкви носили. [Скільки мало бути таких хлібів?] 
Як то? [Наприклад, два хліби чи три?] А то залежит, 
як типер. А кулись удин круглий хліп. [І все?] І всьо. 
[Чи давали якісь подарунки тим, які несли труну?] 
Нє. [Ніхто не давав?] Нє. [Чи справляли поминки у 
вас?] Справляли. [І  за Польщі справляли?] За Поль-
щі і типер. [Поминки були відразу після похорону чи, 
може, на дев’ятий день?] Нє, нє, пісьля пухурону. А як 
хтось ни має звідки, ту там вже ни робит тих густи-
нів. [Казали, що за Польщі поминок не робили.] За 
Польщі ни було ни девіть, ни сорок. [Після похорону 
були поминки?] Похорон, по похороні почастували ті 
люди, котрії служили. А там того ни було – ни девіть, 
ни сорок. [І  річних служб не було?] Там хто хтів, ту 
за рік спуминав. [Які страви готували на похорон?] 
Кулись били дужи страви тикії біднії. Знаєте, казали 
все: мачка, пиріх, сир. [Мачка і пиріг.] Мачка, пиріх, 
сир, гурілка. [І все?] І всьо. [Чи було коливо?] Як то? 
[Коливо.] Улива? [Ні, коливо. Так називалася страва.] 
Нє. [Таке щось, як кутя.] Нє, в нас того не було. [Чи 
давали покійникові хліб за пазуху?] Нє. Хіба на цвин-
тар, як ішли ду нього там помолитисі, кусочок паски 
пуложили на гріп. [На Великдень клали паску?] То віт-
читали на цвинтари, в якийсь день. [Але у Великодні 
свята читали у вас на цвинтарі?] В Великодні. Пісьля 
во Великдень, на другий... перший, другий, третий 
день читали по гробах. [До Провідної неділі це роби-
ли?] Та. [Кусочок паски клали на гріб?] Та. [На могилах 
снідання робили, якийсь обід?] Нє, в нас того ни було. 
[Що робили першого листопада?] Сьвічку сьвітили. 
[І  все?] І  все. Ну і заставляли груби перет першуго 
листупада, шуб був гарний, а сьвічку сьвітили.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Скажіть, будь ласка, коли 
святкували Першу Вілію? Чи у вас «Святий вечір» на-
зивали?] Так, сьваткували дужи висело. [Це Вілія була 
у вас?] Вілія. [Які страви готували на Вілію?] То тикі, 
як то кажут, називали «квас», «губи», «мачка», «кутя». 
Во пісні страви. [І ще які?] Нє, більши ні. [Тільки чо-
тири страви?] Ну, риба там сі считала, пончик на улії. 
[А пироги були?] Но аяґже. [Чи казали «вареники»?] 
Но та то било, як хто кликав. [А  у вашому селі як 
казали?] «Пирогі». [З  якою начинкою?] Були пирогі 
з гречкі і с капусти, і з бульби. [З чого починали ве-
черяти?] С квасу. Ставили квас, потім капусту, потім 
пирогі, потім... Ну, до того била мачка з губами. Но, 
а  там потім, як то кажут, був пончик. [Чим закінчу-
вали вечеряти?] Закінчували страву на пирогах. [Пи-
рогами чи кутею?] Но кутя була зараз за купустою. 
[Кутя не була останньою і не була першою?] І перша 
ни була. Був перши квас, губи, капуста, кутя, пирогі. 
[Так було ще за Польщі?] За Польщі. То я памитаю, 
я  переїхала в сорок восмому, ту мині било двайціть 
шість-[двадцять] сім років. [Що тато заносив до хати 

перед тим, як сідати до вечері?] Мій батько дужи пу-
важав сьвята, ставив сніп. [Як його називали?] Ну, на-
зивали гу «сніп», «дідух». [Дідух?] Так, житний. Так, 
то все сулома на зимлі. [Хто заносив солому до хати?] 
Тату. [Також тато?] Тату. Тату всьо: сіну, сулому, сніп. 
[Куди клали сіно?] На стів і піт стів. А солома пу землі. 
[А в соломі щось шукали? Що робили діти?] Діти ба-
вилисі, скакали, солому кидали. [Чому?] Во тішилисі. 
[Лише? А щось говорили, щоб кури неслися?] А кури 
нислисі, то потім квокали піт столом. [Під столом 
квокали?] Так. Лізли діти піт стіл на ту сіну і квокали. 
[А  ходили до стайні перед тим як сідати до вечері?] 
Ходили, давали перет вечерю, давали худобі сіну, щоб 
вечеряла разом з людьми. [Чи носили коровам, на-
приклад, хліб чи пироги?] То пирогі давали на Різдво. 
[На Різдво?] Так, то ни на Вилію. То на Різдво. І пікли 
щидрак. [Щедрак пекли?] Так. Пикли, місили тісто, 
пікли щидрак і давали худобі путрошка в жолуб. [Ще-
драк давали на Різдво чи на Водохреща, на Йордан?] 
На Різдво. Тато йшов рано ду стайні і в жолуб. Било 
чи дьві курові, чи удна, чи тиля, кінь – то всіх часто-
вав пирогом. [Кожну корову, кожне теля?] Та яґже, всі, 
шуб чистувалисі. [Годував пирогом чи щедраком?] Та 
во вламав трошки – і хватало. [Це був пиріг з начин-
кою всередині?] То той пиріх, шо ми їли, той сам. Во 
взяв тато с... [З миски?] З миски і пуніс. Каже: «Йду 
пуздуровлю худобу зі сьвятами». [На Вілію кликали 
їсти мороза, покійників?] То на Вилію ішли перет ве-
черей ду свуїх, там їх, правда, кликали на вичеру. [Як 
їх кликали на вечерю?] Ну, яґби... [Родичів?] Родичів. 
[Усі переодягалися в чисте перед вечерею?] Ну яґже, 
всі милися, переодігалисі, а потім кулядували пу ви-
чері. Всі сідали на сулому. Прихудили потім хлопці, 
дівчата і сиділи довго в хаті. [На соломі?] На соломі. 
[А чому, власне, на соломі?] Бу так, так було заведино, 
жи висело на суломі. [Казали, що врожай буде вели-
кий після того?] Ну та то там, шо там старі ті думали, 
а  таяк ми, дітвора, памьитаю, всьо на суломі. [Чим 
накривали постелене на столі сіно?] Скатерков. [Чи 
клали часник?] Ставили. В’яску часноку. С тої в’яски 
брали по зупчику, і  мусів з’їсти. [Кожен?] Так. Кож-
дий, хто відломав, то мусів з’їсти. [А  хліб лежав на 
столі?] Хіба струшлі. Ціла стуяла. [Одна чи дві?] Удна. 
А там маковник пуложили наверха на струшлі. А по-
тім, хто буди пастухом, в’єзав лишки. [Після вечері?] 
Вкіньці пу вичери. [Казали:] «Ти будиш пас худобу, 
ти в’єжи лишки». Молилисі ду вичері. І пу вичері му-
лилисі. [Чи був у вас звичай заводити до хати якусь 
тварину на Різдво?] Ні, в нас того ни було. Ну, як був 
субака, ту кликали юго на вичеру. І там він... кидали 
му струшлю, пиріх. [Під час вечері? Це було в сінях 
чи в хаті?] Нє, нє, нє, в хаті. [У самій хаті?] В хаті. [Чи 
відоме Вам таке слово, як «полазник»?] Я того всього 
ни знаю. [Коли і як ходили колядувати?] Як то кули? 
Після вичері? [Так.] Та всі разом. [А на Різдво?] А на 
Різдво йшли рано ду церкви, потім прихудили і йшли 
кулядувати в сило. [На церкву колядували?] На церк-
ву, а дітвора сибі в кишеню. [А вертеп ходив?] Худив. 
Худила звізда або виртеп. [Хлопці ходили чи й дівча-
та?] Хлопці й дівчата, всі разум. [Дорослі не переодя-
галися у вертеп?] Нє, в нас того ни було. То мугло бути 
десь в горах, там, де там заснували, а в нас кулу Пире-
мишля того ни було. То так щиталосі вже під містом. 
[Все ж колись традиції зберігали.] Али традиції біль-
ши були, так, знайити, в тиких уколицюх, во як Чир-
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нівці. А ту коло Перемишля то било вже так, паньске 
місце. [Кажуть, що під час свят ходили ще якісь цига-
ни.] Нє, ду нас ни худили. [Переодягалися і казали, що 
це «цигани».] То в нас такого не було. [Не було?] То я 
вам кажу, де то мугло бути. [Козу у вас водили?] Кузу 
ні. В нас того звичаю не було. [Можливо, переодяга-
лися два парубки у коня?] Ні, того в нас... то я того 
ни памьітаю. [А може, тур був?] А ту, як я прийшла, 
ту тиж то були післявуєнниє роки, то так всьо було 
наглухо. В нас той, я вам кажу, в нас того звичаю ни 
було. [Коли їли струцель і маківник?] Ті в сьвята хтось 
приходив з родини в госьці, частували, гостили. [А не 
їли того струцля аж після свят?] А нашо то вже після 
сьвят? [У деяких селах їли після свят.] В нас приходи-
ли на Різдво рудина. Як хтось був Стипан, хтось була 
в рудині Марія, прихудили, тоє виншували зі сьвята-
ми, туді вгущали. [Ви знаєте якісь віншівки?] Нє. [Не 
пам’ятаєте?] Я шось такого ни знаю, ни пам’ятаю. [Як 
у вас святкували Новий рік? Що робили перед Новим 
роком?] Перет Новим рокум? Ну, та худили там вітати, 
де був Василь. [Тільки так?] Так. З Нувим роком з два-
найцітої гудини вечуром ходили з гармошков, куля-
дували, кликав їх ду хати. [Зранку на Новий рік хлоп-
чики ходили посівати?] Діти? Та діти... Во прийшов, ту 
насипав пшиниці, їсти му дали, куляду. [Куляду?] Ну. 
[А  що таке «куляда»?] Куляда  – то сьвята щиталисі. 
[Називали їх «навулітники»?] Так. [Хлопчики часом 
не виносили з хати сніп?] Нє, нє. Тато на третий день 
сніп винусив. [Куди?] Юго убмолотив. [Куди виносив, 
де молотив?] До стодоли. Там юго убмолотив. А тожи 
ту, шо молочине на Щидрівку, на Йорданскії сьвята, 
мололи на жорнах і с того пікли такі, таку... І мазали 
хрестиком пу стінах такії хрестикі с того тіста. [Що ще 
пекли з того тіста?] І пекли такий щедрик, що часто-
вали. То навіть пумагало, як хтось кугось врік. [По-
магало?] Пумагало. То пикли. Він так засох ю, бу він 
ни рас мучили. І як во кажи: «Дайти щидрика напи-
тисі...» [Худобі не давали того щедрака?] Давали. [На 
Йордан?] Так. Так само, як пиріх на сьвята, так на Йор-
даньскії кидали в жолуб худобі. [Скажіть, будь ласка, 
якщо дідуха змолотили, то на Йордан мав бути вже 
новий сніп?] То мололи на жорнах муку з нього. [А на 
столі сніп уже не стояв?] На стулі ни було. Сулому 
третий день сьвят вунусили, дідуха і сіну. То вже всьо 
на Стефана було в хаті чисто. [Що робили із соломою 
з дідуха?] А то казали: кури пусадити – будут квока-
ли. [А з того сіна, що на столі лежало?] То-то в’язали, 
то давали худобі. [Сіно?] Так. Во кажи. [Чи, може, на-
впаки: сіно зі стола під кури стелили?] То-то скільки 
там треба курці – жміньку на гніздо, як буди сиділа. 
[Все-таки сіно давали чи солому з дідуха?] Ту сулому 
то тиш тато січку різав. [Із соломи, що на землі була?] 
Нє, з дідуха. А туту нє, то стелили піт худобу. [А що 
робили з нарізаною з дідуха січкою?] Худоба їла. Бу 
він чистий, стуяв в хаті на лавці. [Може, дідуха при-
крашали віночками, квіточками?] Нічим, тільку сту-
яв чистий зв’єзаний. [Що готували на Другу Вілію?] 
То саме, шо на Першу. [Що їли спочатку?] Чось квас, 
капусту. [Перший квас?] Так. [А перед квасом не їли 
часом часник?] Ну та до квасу часник терли хліб. [То 
квас їли разом з хлібом?] Так, так. [Чи ходили хлопчи-
ки посівати на Новий рік? Що вони говорили?] [Про-
говорює]:

Сію, сію, пусіваю, 
Вас з Новим роком пуздоровляю.

Шуб вам уродилась жито, пшиниця, 
Всяка пашниця, а лен пу куліна, 
Щуб вас хрищених голова не боліла.

[І все?] Так. [Може, вони ще щось казали?]
Коляд-колядниця, 
Добра з маком палиниця, 
А суха ни така, 
Дайте, дядьку, п’ятака.

[Таке говорили у вашому селі чи Ви десь почули?] Так. 
В  нашуму, в  нашуму. Діти їшли піт вікно і кликали. 
[І таке говорили?] Так. [Що робили з тією водою, яку 
святили на Йордан?] Ну як? Ту воду то давали, як по-
марла людина, сьващеник крупив пумерлуго. Ну і пе-
реважно так кажут: «Дайти сьвяченної вуди». Курову 
виганяли на пасвиско  – взєли хлюпнули на курову. 
[Чим хлюпали?] Тов сьвяченов вудов. [Рукою?] Руков, 
во в руку взяла. [Чи баською?] Нє, баськов гнали на 
пасвиско. [Перший раз?] Так. [Чи було так, щоб в річ-
ці набирали камінчиків і кидали в город, аби усе ро-
дило?] Нє. Того всього я ни пам’їтаю. [Можливо, щось 
таке було, чого я Вас не запитав?] То я вам кажу: в 
кожнуму силі всьо пу-їнакшуму. Як ду вичері, так ту 
традицію все так старалисі віднувіти, все пу-нувому. 
[Хрестики з тіста робили у вас перед Йорданом?] То 
на Другу Вилію. [На Другу Вілію?] Так. [Може, на Ві-
лію клали під стіл сокиру, леміш від плуга або ще 
щось?] То чекейте, я, межи, призабила. Як пумерла 
людина, то шоб не несло людини, то давали сукиру піт 
стів, де лижала думувина. [Тільки тоді клали?] Так. 
Кажут: «Дайти в таку, таяґби вуна стігає». [Подекуди 
на Вілію клали під поріг сокиру або ланцюг, щоб ноги 
не боліли.] Я вам кажу, шу в кажнуму силі було по-
свому. В  нас такого ни було. [В  яке свято жінка не 
може ходити по хатах? Кажуть, якщо зайде стара 
баба, то буде зле; а добре, як зайде молодий парубок.] 
Я  вам гувору, жи кажноє сило свую традицію по-
свому. [Як дівчата ворожили на Новий рік, щоб вийти 
заміж?] То ни на Новий рік. А то було на Андрія. [Як 
ворожили?] Ну, та вуружили... Пікли булкі і кликали 
субаки. [Так робила тільки одна дівчина чи багато?] 
Та дівчата схудилисі і так вкупі рубили. [Тільки ті ді-
вчата, що мали виходити заміж, чи будь-які могли це 
робити?] Нє, всі ішли. Так само і слухали на Вілію, 
в кутрім кінці пес бреше. Каже: «О, там – віттам дівка 
заміш піде». А як во перет Яндрієм схудилисі дівчата і 
пікли булкі, а  потім кликали два-три субаки, чию 
скорши возьми булку. [Це означало, що та скоріше ви-
йде заміж?] Так. [Булки розкладали на лавці?] Ну та, 
на лавці. А  субака прийшов, вуна: «А  то моя булка, 
а  то твоя, а  там твоя. Чию возьме?» [А  ляльок не 
вили?] Нє, в нас того ни було. То бугато було де – на 
лемках. [Ви навіть знаєте, де лемки живуть?] Так. То 
тамтії там, вуни так сильно в ту ворожбу вірили, шо 
навіть перет великого сьвята нічо ни зичили. [А у вас 
позичали?] А в нас ни всі, али ті, шу так сильно віри-
ли, ни пузичили. [Але були у вас і такі, що не вірили.] 
Були. [...] [Що таке Сиропусний тиждень?] Ну, та Си-
ропусний тиждень до посту. [Що того тижня роби-
ли?] Той ни тиждень, а в суботу перет Сиропусної ни-
ділі. І в ниділю ту всі казали: «Ни рубіт багато пиругів, 
бу ніхто в устатній... перший день посту ни буде їв». 
[Пироги мусили бути, так?] Мусіли, мусіли, а но так 
зварити, жуби з’їсти, бу потім ни дадут мисних пиру-
гів. [Пироги були із сиром чи з капустою?] Нє, капус-
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та, а помащенії смальцім. [Помащені смальцем?] Так, 
то вже піст. [Перед цією неділею була ще одна неділя.] 
То била Сиропусна і Мнясопусна. [Чому її називали 
«М’ясопусною»?] Чуму так? Бу так казали, шо в тоту 
ниділю іше мнясо можна їсти. То в Сиропусну вже ни 
дуже. [Чи робили весілля у М’ясопусну чи Сиропусну 
неділю?] Нє, ни можна, тілько в М’ясопусну суботу, 
а  в Сиропусну вже ні. [У  Сиропусну суботу весілля 
вже не можна робити?] Не можна. [Чому?] Бу то вже 
приходисі піст Виликий. [Але піст починався аж у по-
неділок.] Ну, али то вже так щиталосі: музики ни мож-
на було, сьпівів. [Казали, що в Сиропусну неділю і 
суботу прив’язували хлопцям чи парубкам «колод-
ки».] В нас того, кажу вам, шо в нас того ни було. То 
било тамтудий: Кулумия, Чирнівці, лемкі. [У вас якось 
карали тих хлопців, що довго не одружувалися?] Ні, 
такого ни було. Читалам в газеті, я читала в газеті, шу 
були такі села, шо хлопцім так дурікали, сміялисі. [Як 
називали перший тиждень посту?] Та називали: «Вже 
піст», перший тиждень посту. [Середи ну посту якось 
називали?] Ну, там худили так ниділі, то вже сьвяще-
ник знав. [Чи пекли щось у Середопістя?] Нє, нічо. 
[Як називають останній тиждень посту?] Ну, то устан-
нє пред Великоднем. [Як називають останню неділю 
Великого посту перед Великоднем?] «Квітна». [Квітна 
неділя?] Та, так. [Ви щось святили тоді?] То «Вербува» 
називали, «Квітна». [Як у вас казали: «Вербова» чи 
«Квітна»?] Зразу називали «Квітна». [А  тут, у  селі?] 
А в силі по-всякому: «Вербува», «Баськува». [Що ро-
били з тими баськами, вербами?] Та курови гнали 
перший рас. [Від чого баськи ще могли захистити?] 
Ну, казали: як гримит, пуложити на вікно. [То захи-
щає?] Та. [Що робили у четвер? Як той четвер нази-
вався?] То бив Великий читвер, «Жирний» називали. 
[Чому називали «Жирний»?] Бу там, то так вже пу-
церковному. [Готували якісь страви на Жирний чет-
вер?] Піст. [Не можна було ніякої страви готувати?] 
Вже ні. [Кажуть, що душі покійників приходять у гос-
ті до нас.] Та я вам кажу, шу то в кожному силі так 
визначают. [Коли пекли паску?] В суботу. А типер пу-
ріжному: і в п’ятницю, і в читвер. [З якої муки пекли 
паску?] З  високий сорту. [Це пшенична чи житня 
мука?] То пшенична. То була зара пу війні, пу австрій-
скі. [Після австрійської війни?] Так. Тільки житня, 
пшинично-разува мука. [У  чому пекли паску?] На 
чому? Ну та, знаєте, шуби гарна була, треба було всьо 
дати. [Що Ви давали?] Мулуко, яйка, масло. [Ви пекли 
паску в печі чи в іншому місці?] Нє, в п’єцу. Такії брат-
ван, тера ю шорас менші ю паски пекли. А  колись 
таку, як в жорнах камінь. [Таку величезну?] Так, таку 
вилику, жи цілиї три дни сьвєт їли. [У чому розчиня-
ли на паску? Як називається той посуд?] Ми називали 
«миска». [Не корито?] А бу то й ше давно-давно. Я вам 
можу ше зара, за австрійских часах то била курито. 
[Діжа була?] Діжа була на ногах. [Коли розчиняли тіс-
то, то примовляли щось?] Ну то-то ю жінка. То вуна то 
никому ни сказала. [І Ви мені не скажете?] Ну то я ска-
зала, щоп гарна спикласі, то треба помолитисі. [Яку 
молитву?] Ну та мулитву, мовила «Отче наш». [Три 
рази чи один?] Но рас. [Що робила після цього?] Ну та 
й всьо. А  потім казала, перехрестила. [Тісто?] Тісто. 
[І що казали?] Хай кісне гарно. [Коли Ви замішували 
тісто, то сідали?] Стуячи. [Все робили стоячи?] В нас 
всьо стоячи. [А ті, що були в хаті, також мусили стоя-
ти? Чи, може, Ви всіх виганяли з хати?] Ні. А шо то 

мало до річі? [Дехто каже, що мусить бути тиша, коли 
розчиняють тісто на паску.] Ну, та фактично в кухни. 
Дітвора била в другій хаті, а  то сі щитало в кухни. 
[Коли Ви садили паску в піч, також її перехрещува-
ли?] Так, перехрестили – і в п’єц. [Чи Ви ще щось при 
цьому примовляли?] Щоб гарна спикласі, то треба все 
до Бога звертатисі. [Ви саджали паску на лопаті?] Ні. 
Братванку сунула так, кацюбув. [Як витягували?] Теж 
кацубув. [Якщо паска пукла, то ворожили, щось каза-
ли?] Ні, нічо. [Кажуть: «вдалася паска», «не вдалася 
паска»?] То юш били умови з тіста, з мукі і з руботи. 
[У  деяких селах по пасці ворожили, хто скільки ще 
буде жити.] А в нас того ни було. [Не було?] Ні, то ні. 
Жінка стала до діжі, місила. Або мала шафлик, в шаф-
лику. [Діжу після цього мили? Чи зберігали тісто, яке 
залишилося, щоб розчинити на ньому наступний 
хліб?] Нє, туто жи сі зберігало, бу вуно кіслоє, а дріж-
джувого ни треба було зберігати. [Вимивали діжу?] 
Так, чисто, скробали, мили і всьо. [Крім паски, ще 
щось пекли до Великодня?] Казали: «Так як є паска, 
більше нічо не треба». То іно як празник, то пикли там 
шось: маковник, сирник, во. А таяк в сьвята Різьдвянії 
і Великодні кажут: «Є повно хліба білого, ни треба». 
[У  чому несли паску до церкви?] А  то несли вубрус 
такий. [На плечах? Чоловік ніс чи жінка?] Та то зале-
жит: і піт пахов, і на плечі. [А якщо паска така велика, 
як камінь жорновий?] То мущина ніс. [Коли посвяти-
ли паску, то йшли додому швиденько чи повільно?] Та 
то – як хто міх. [Кажуть: якщо швидше прибіжиш до 
хати, то буде краще вестися.] А то в нас нє, як хто міх, 
як хто мав час. [З паскою обходили хату?] Як то, як то 
убходили? [Довкола хати ходили?] Нє, в нас того... [Не 
було?] Нє. Рас пусьвятили, принесли, пуложили там, 
де треба. [Ви святили паску в неділю чи в суботу?] 
В нас в суботу, все в суботу. То давно-давно раненько 
в ниділю. То вже і я ю ни пам’ятаю. [Починали снідати 
з паски чи з чогось іншого?] Ну, паска, бив сир, масло. 
[А з чого починали їсти?] С паски. [З паски чи з яйця?] 
І яйко перши рускравали і каждуму давали, і батько 
благословив. [Як роздавав?] Так кажи: «Діти, при-
йміть, то є великодня закуска, шоб ми дочекалися 
другого року всі разом щасливо сісти і пусьнідати». 
[Батько давав кожному яйце чи паску?] То на тарели 
покраянії, і кождий си брав. [Все було в одній мисці?] 
Та, на тарели. Скілько било, тілько рускраяли, і батько 
благословив діти. [Скажіть, будь ласка, паску ламали 
руками чи різали?] Різали, не давали ламати. [Кажуть, 
що давно колись тільки ламали.] За мене, за мої 
пам’яти, різали паску. [Скажіть, будь ласка, чи годува-
ли паскою худобу?] Нє. [Не давали зовсім? А щедрак 
давали?] То в сьвята Рісьдвяні, а паска – Великодні, то 
вже ні. То баськов гнали курову і всьо. [У Великодні 
свята носили кусочок паски на могили?] Нє, в нас того 
не було. [Зовсім?] Нє, бу сьвященик там чи перший 
день, чи другий читав на кожному гробі. [Після Вели-
кодня?] Та, на самиї Великоднії сьвята. А який там ви-
значив день – чи перший, чи другий, чи третий. [Ка-
жуть, що на Великодні свята ходили по могилах.] Ну 
то чуєте, жи худили. [Казали, що якогось «водили 
вола» по могилах.] В  нас того не... [Хлопці ходили, 
ніби змійкою, поміж могили, ігри робили.] Того нич, 
того в нас нічо ни було. [Чи було, щоб передягалися в 
коня?] Нє. Я вам кажу, жу то залежит... [Що робили на 
Провідну неділю?] На Прувідну ниділю вже нічо. 
[Доки зберігали паску?] Али паску лишалиси або, як 
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з’їли, ту ю ше пикли в суботу Прувідну. [Нову?] Сьві-
жу, а нє – ту лишалиси зі сьвят. [Чи лишали кусочок 
паски аж до Зелених свят?] То дехто лишав в хулу-
дильнику. [Колись холодильників не було.] Али ту за-
сушив. Засушив так, жиби вуна ни сквила. [Чи зали-
шали кусочок паски на випадок якоїсь хвороби?] Нє, 
нє. [Вона ніби охороняла від злого.] То всьо потім ду-
бавлєли сьващеники. [Священики добавляли?] Ну та 
добавляли там. Нашо тоти сьвята, як їх убхудити? То 
більше ю потім так якби сьвященики спуминают. [Чи 
ходили на Великдень, у Великодні свята в поле?] На 
третий день крупили. То на Великодні сьвята сьвати-
ли воду. [На Великодні свята?] Так, третий день сьві-
тили, таяк вівторок, сьвітили воду, і  батько брав в 
канку вуди, крупило і крупив пусіви. [А якщо на Ве-
ликдень ще сніг був? Може, поля кропили на Зелені 
свята?] На Великдень, третий день сьвят. В нас було 
так. [Чи виносили в поле пироги?] Нє. [Не брали з со-
бою миску з пирогами?] Нє, того в нас... [Крім Велико-
дня, в інші свята, наприклад, на Зелені свята, на Юрія 
кропили поле?] Нє, там юш нє, тілько ішли крупити, 
як пусвятили воду на третий день, а люди ішли свої 
пусіви кропити. [Чи був такий день навесні або вліт-
ку, щоб спеціально йшли в поле з хлібом або з пирога-
ми?] Ну, та як були жнива, ту несли хліп, сьнідані. 
[Хто зажинав перший сніп?] Ну та всі женці. [Женці 
зажинали чи господар?] Ну гусподар ставав перший, 
а за ним і всі... [В який день це було? У четвер?] То ни 
мало ду річі. [Кажуть, що треба було починати жати в 
суботу або у вівторок.] У нас того ни було. Прийшло-
сі, дуспілу збіжи, і йшли, жали і всьо. [Чи сідали на 
перший сніп, який щойно зв’язали?] Нє, ставили всі, 
шо хто нажав, в’єзав, і ставили за пур’ятком. [Може, 
було таке, що кожний по жменьці нажав і з того роби-
ли перший сніп?] Того ни було. То як кінчили вже, ви-
нец гуспударю, винец рубили. То женці... кождий зі 
свого снопа витігав пару кулусків. [Це називалося «ві-
нець»?] То винець. І той винец давали господарю. [Що 
він з ним робив?] Ну та як? Та гостив, частував. [А по-
тім викидав той вінець чи клав за образ?] Та якоє! Та 
він лишавсі вдама ду пусіву. Перши, як сіяли перший 
день там пшиницю чи житу, ту запихали в землю той 
вінец. [Не теребили його?] Нє, нє. [Запихали в землю.] 
А в землю разом с тим, шо било с кулуска. [З якого 
снопа був зроблений дідух, що стояв під час Першої 
Вілії?] То тато рубив там дідуха кілька снопів, витігав 
жито гарнуї і рубив дідуга. [З останніх?] Не з єднуго, 
а кілька снупів. [Казав:] «О, я роб’ю дідуга». [Де бать-
ко робив того дідуга?] В полі. [Коли були зажинки чи 
обжинки?] Як ю кінчили. [Як закінчували?] Як закін-
чували. [Тато робив дідуга, а женці – вінець?] І дідуга, 
і рубили вінец.

с. Макова (Makowa)
Записала Л. Хомчак у с. Грімне  

Городоцького р-ну Львівської обл.  
від Ціж Марії Павлівни, 1930 р. н., 

 переселенки із с. Макова,  
нині – гміна Фредрополь Перемишльського повіту 
Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об
рядовість. [У вас на весілля пекли коровай?] Аяґже. 
[Коли пекли?] Ну та перид висілям. [Хто пік коро-
вай?] Ну та були такі господині. Ви знайите шо? То 

йидна гуловна, а решта фсі такі коло неї той. Пикли! 
Я юш казала, пикли в нас, ту називают «петельники», 
а в нас – «восух». І восухів напикли на вісільи. [Для 
чого використовували восухи?] Ну та як? Креяли на 
стів, но не називали там «хліб», як ту в Грімні назива-
ют «пательник», а в нас називали «восух». Ми сі самі 
стрімно, шо то було за восух, але так називали. І ми 
так говорим. [Скільки пекли короваїв?] Куровай був 
і настільник. То настільник від молодої, а куровай від 
молодого. І вони так якось то міньили. А то лишили 
ту на столі, а той забрали ту. [Який коровай і де зали-
шали?] Молодий приношував куровай до того дому. 
А молода настільник. Воно такоє самоє майже било, 
як той коровай. [Чим відрізнялися коровай і настіль-
ник?] Ну, я  би м казала, жо куровай мав більши тої 
приоздоби, тих фсіх такіх-во різних, плели різні такі. 
[Різки були на короваї?] Були. [Які?] Різкі. Ой, зараз 
скажу. Во така завилика різка [показує], али вона му-
сіла мати три тоти. Я ще вдома і своїм пекла. Три. Бра-
ли тісто таке і так то скручували. Так крутили, кру-
тили, обвивали. То дуже гарной було. То х пйицу годі 
било спечи. То делікатно мусіли пхати. Бо положити 
так-во [показує] – воно фсьо пристане. То так-во на 
пательню клали на повітю, би воно сі так... [На чому 
пекли?] Пательня, во, шо сі пиче хліп. То, жо сі пиче, 
бритванка. І так ви положили, воно там ни попало. Во 
так воно сі на повітю спикло! І пізніши наверха дава-
ли ладні япка. Там на чубок тоти япка три. А ту потім 
навкола того то робили такі, «фіґі» називали. То тих 
фіґів тожи так тононько креєли. Йидну сторону тотих 
фіґа, а друга – тотих фіґі навкола того короваю. З тіста 
такого самого, як і то било. Ше якись хтось квітичок 
міг зробити. Пізніши зеленинов фсьо там обмаювали. 
Гарний він був. Али того старого завіту. [Нижня час-
тина короваю якось називалася?] Так просто – «коро-
вай». Досит він високий, бо типер якісь нижчії той. 
Досит високий той коровай пикли. [Як виглядав на-
стільник?] Но настільник, певно, но ни мов тих різків. 
А  вот майжи то саме, іно ни мов тих різків. То така 
ріжниці била, шо то коровай, а шо то той. І то сі ста-
рали господині, жиби там, знайите, якось там гарно то 
фсьо вийшло, аби там всиридині. То би жовтий, а то 
троха солодкій, бо аби сі молодиї любили. [Чому різка 
мала мати три розгалуження?] Ну я ни знаю. Ну то так 
привоздоба того короваю! А чо то три – я ни знаю.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Наші сьвьита так приходили. 
Зачинаймо з ялинкі, Першої Кольиди. Як то сі називає? 
Ми, діти, вже робили фсі кічка на яличку. Робили лань-
цюжкі різні, розмаїті, «помадкі» називали на той. «По-
мадка» то сі називало, так. Тононькій папір кольоро-
вий (то за Польскі було грубий і тононький). Клеялосі 
такі, складувалосі звіти, звіти з ріжка тононько на той. 
То сі так-во зробило, а там в нас ліси, ліскові горіхи є, 
ворішок сі клало, закрутилосі, ту і ту закрутилосі, на 
нитку сі вішило. То сі називала «помадка». Другії такі 
самії, подібнії, іно кістка цукру і наверха ше таку «по-
злітку», називали: то золото, то «позлітка» називали. 
Там ше приліпували тим, і то тоже било. То така била 
яличка. То сі прибирало в той день, коли мала бути 
вичера. Пізніше перед вичером господар приношував 
житної соломи дуже багато, так, шо йно міг принести, 
бо то і в сіньох було, і скрізь. Житна солома, бо вона 
не то шо типер є, во, шо сі стерло, то била солома. І так 
настелювали дуже багато. Навіть кому било холодно, 
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то навіть ше не виношував по сьвитах, но так тепліше 
було. На стіл досить сіна, так... Господар благословив 
з тим роком, би дочекати до другого року, як звикло. 
Так, зачиналосі так. З молитви. Скоріше челідь, таяк в 
нас була, йшли собі молитву змовити таку, як вони всю 
знали, пізніши, як сідали до вечері – всі разом. В нас 
на Кальварії поляки но були, вони робили оплаток. Як 
молитву змовили, і ставов таяґби господар, і то нази-
вавсі «оплаток». І  то носили по селу, і  то продавали, 
і то каждий сибі... І то господар брав той оплаток, бла-
гословив, але в нас то всі робили на Кальварії, носили, 
продавали. Ми інакше проскорки не ставили, тільки 
той оплаток. І там каждий сибі ламов по кавалку і то-
то їв. Так господар брав, поблагословив, і так зачинали 
з того, з того вичеру. Пізніше так: першой блюдо (мало 
бути дванайці всього), першоє пекли, ми пекли струц-
лі, називалосі «струцля», я мію і плести. Хоч різні били 
літа: били і петльовані, а були такі, шо били і разовиї. 
На жорнах. Як била біда, то не било шо г млині моло-
ти, но мололи, як в нас казали, на жорнах. Пшеницю 
на пирогі і на пампухі мололи на жорнах сирову, бо 
вона мала світлої, біленької, а як зо сушиної пшениці, 
вона сі скорше молола, але вона мала жовтой. То вже 
не було такоє. Так, пекли струцлі, клали ту на стів одна 
на другу, маком посипаниї, два. І то так: во є струцля 
одна, пізніше плетесі така сама друга. І ту сі тим яїч-
ком трошка помазує, би вона сі йидна другої чепила. 
І даю я другу, но вона не дуже груба, бо вона пізніше 
наростає, і даю одну на другу ту, бо четверо сі плете. 
І пізніше так, я зроблю так три пальці [показує], я кла-
ду в воду перший раз, я так, бо на тих струцлях є, і я 
ту, пізніше знов ту, ту і ту. І воно такоє вигльидає дуже 
ладноє. Так но по три фсе: ту є три, ту є три, ту є три. То 
є такі струцлі. А на вичеру ми тих струцлів не чіпаймо, 
но печесі такьий пляцок не дуже високій, жоби того 
не чіпати, но той пляцок посиплесі маком, і то єст на 
вичеру. Там сі покреє. [З чого той пляцок?] Такі самий, 
з того самого кіста, іно не беремо тої струцлі, но жи той 
пляцок і то вичеріймо. Зачинайисі пляцок і чісник. То є 
першой блюдо чісник, там сіль, той чісник. Фсе кажут, 
жиби там благословити, би бив здоровий там. Різни 
такі вірші до нього. Так, то чісник і з том струцльом. 
Другоє є риба. Є і сільотка, ни так, може, хтось не мав з 
бідних, але старалисі на ту вичеру купувати. І так, шоб 
була і жарена і була... чи селедец, чи риба там якась... 
переважно селедец. То було другий. Третий в нас вари-
ли квасівка. Я фсьо мушу сказати. Квасівка – то єст з 
бочки квас квашений, ми його розрабльийимо, бо він 
є дуже кьислий, до вкусу. І в нас ліси дуже, в нас були 
гриби. Гриби ми сибі відваруймо там на мачинку, піз-
ніши ми креємо. А ми накреєли, а там до тої квасівкьи 
давали кавалочок цьвіклового борака, шоби він був 
чирвоний, бо то білий, би він бив на прикрасу. І то... 
і тих губів накреєли, як вже квасівка є готова, і ми до 
того, до тої квасівки давали. Дуже файной блюдо! Не 
треба чекати свят, но наварити коли-нибудь. То було, 
то юж є третоє. Чісник з тим перший, друга риба, тре-
та квасівка. Четверте – капуста тоже кьисла з горохом. 
Горох розколочений. То обов’язково мусіло бути. То в 
нас хоч не хочут фсі їсти, але по лижці фсі мусьит по-
пробувати, і я мушу варити. Бо то сі називало той. Так, 
то є капуста, за капустом йде мачка з грибів і йде пиро-
гі з капусти і пирогі з бульбів. З капусти даєсі до того 
гречаної то. То сі так фсьо піджарит, дуже файні є тоти. 
[Варені?] Варені. То тоти з капусти. Капусту відвару, 

файно посічу, бо вона є груба, викручу, пізніше даю 
запареної гречкі і цибульки там на воливи вжаренії. 
І цибулька не дуже, би ї там було видно така, но жоби 
била жовта, і то-то фсьо, і перцю. То є дуже файне. То 
обов’язково в Грімні то є блюдо їхне то-то. Я юж фсі 
перерахувала, фсьо мало бути дванайціть. За пирога-
ми, за губами є голупці. Голупці з бульби, таяк в нас 
варили голупці з бульби, бо то є фсьо на пісно. За го-
лупцями є кутя. Кутя в нас була густа, але в Грімні ро-
бьит на рідко, і мині сі та густа не подобає. Рідка вона 
файна, знайите, так собі на лижку набирете, а діти фсе 
йно копалисі, аби там до того маку, до того рідкого сі... 
А тут така пшеницьи. В нас багато пчолів било і меду, 
но я йно люблю з маком і з воріхами... Но за том ку-
тьом були пампухі. До пампухів обов’язково зо сливок 
робили, но «повидло» сі не називало, но «мармуляда» 
сі називала. Так мушу казати, як той... Робили такє з 
сливків той, дусили і робили тоту мармуляду. Ту і пе-
клосі пляцок з тої мармуляди, а сливкьи дуже пахли... 
І ту сливку, тоту мармуляду ше давали в той пампух, 
так робили пампухі з тим. І, як в нас називали, «юшка 
зо садовини», зо сухої садовини, обов’язково мало 
бути. То фсьо вийшло дванайціть. То мій чоловік-небі-
щик так то-то фсьо рахував. Я кажу: «Но би с не пере-
рахував, би не било більше». То така в нас була страва. 
[А  узвар, компот із сушених яблук, грушок давали?] 
А то називали «юшка». Я так говору, як в нас називали. 
Так, обов’язково то мусіло бути, я навіть і типер собі 
япка сушила, і там но би хоть було десіть сливок. Но 
сливком дуже пахне тим димом, тим фсім. І типер ро-
били зо сливок. Хто хтів, дусив, во я ше не порахувала, 
дусив сливкі і робив таку, як вони називают, «мачку 
з пирогами» [виправляє себе], «з  пампухами», хто 
хтів сибі так лижком брати. [Солодке?] Ну і солоткє, 
і пампух солоткій. Відварили сливку, передусили через 
друшляк, посолодили. І то називали така «мачінка». Ту 
називают «мачінка», в нас називали «мачка». І то така 
в нас була вичера. Але ше як сі помолили, то ше зако-
лідували «Бог предвічний». Одну стрічку заколідували 
і допіру сідали до вичері. Дуже то було висоло. А іше 
коло ялинкьи то стойов той дідух – або зо жита сніп, 
або з вівса, бо і вовес є він, діду, і жито є він. А пше-
ниця – то вже била вона, ну. То мало бути, той дідух 
стойов коло того... Типер го нима. Якби хто в жнива 
то йшов там на колгосп, там би си, і своє зерно є, би 
нажив і то десь сховав. А то нікому не в голові. Отак в 
нас свята проходили.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ми переселені з Польщі. 
Перемиська Кальварія. Десь коло трьох кілометрів з 
нашої Макови до Кальварії. У нас дуже гарна сторона, 
курортне місци. Гори, вода, ріка Вігор, камінь, ліси. 
У  нас іще поля були врожайні. Все родилося добре, 
а  там дальше в гори, то вже не так родилося. Ну як 
польска війна, то коло нас був гостинець [дорога], що 
як фронт ішов, то переходили коло нас. Ну вже рускі 
прийшли в сороковому році. Моєго тата зробили го-
ловою сельради. У нас була німецька кольонія, но як 
рускі прийшли, то німець договорився, щоби його 
німців віддали їм. Но вони [росіяни] дали строк, щоби 
за день виїхали. А німці то були богачі та й все про-
давали. То з чужих сіл їхали люди все купували за малі 
гроші. А тоді наш висвободитель панував. Брав людей 
по стодолах, возили кірати, молитили зерно і все ма-
шинами вивозили. Не пам’ятаю, чи то було два роки. 

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПОВІТ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



202 РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПІДКАРПАТСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

Вже тата скинули з голови, бо тато бугач, а вибрали 
молодого музиканта, щоби в піст грав співи, консер-
ти, танці. А люди боялися Бога, а іще більше того зло-
го духа, бо зараз карали – то політика, то Сибір. Ну, 
приїхав німець. Тоже нас любив добре, але іще про-
пустила, як москаль втікав, то всіх урядовців ловив – 
і до Добромиля, до Суліни. Священика нашого злови-
ли і кинули з поверху на землю. Пізнійше викинули на 
машину. І там вже яма була в Добромилю, під верх тих 
трупів. І  його замурдували, бо викололи очі, пальці 
поламили, вуха відрізали. Отже, на другий день вже 
повтікали. Пишу і думаю. Все мені перед очима то. Що 
я вже страху в своїм життю пережила. Дальше іще не 
все. Як була тако тривога, то люди брали фіри коней і 
утікали до лісу, бо у ліс маскалі не ішли, а таких стари-
ків або дітей повиганяли з худобою до села. А ті хлопи, 
що їм підходячі були, то все в лісі, в краївках сиділи. 
Тато мій мав люрнета, іно дивився, чи вони зі села не 
ідуть. І зараз хлопи до краївкі. Ну на другий день вже 
німці. Люди приїхали з ліса, вже тішуться, бо сатана 
відійшла, але німець зараз наводив порядок. Але зараз 
молодіш забрав по роботах. Но хоча любив порядок, 
дисципліну, робота на годину, бо чума була в роботі. 
Штравери, гіштаповці як ішли, то хлопи, що мали ку-
бікі з ліса возити, то оден понад другого їхали, бо 
били. Але хоча любили господарів, допомагали їм. Так 
скінчився німець, назад вернувся той висвободитель. 
Висвободив від всего. То вже була невитримана годи-
на. А ту бандирівці. Шо ми визнали всякої біди! Зака-
зали хлопам до армії не іти. Ну як то зробити? Ту як не 
підеш, то родичам буде Сибір, а підеш – кара від на-
ших бандирівців. Двом богам служи. Но мучилися як 
могли. Так жили – що день, то гірший страх. Прийшли 
облавці, то люди великий страх переносили. В нас ве-
ликі ліси (Турниця), бандерівців багато, то треба було 
варити їсти. Дівчата варили їсти і возили до ліса. Во-
зили коновками, тими, що молоко возили на молочар-
ню. Збирали по людях продукти. А у нашій хаті були в 
коморі  – склад  – всі продукти. Пам’ятаю, в  коморі і 
ялівка зарізана, і свиня, мід, мука і цукір. І що ж нас 
чекало на кождім кроці – мука і Сибір. А я мала чо-
тирнайцятий рік. То такі, як ми, тримали стійку. Чоти-
ри на всі чотири сторони села були наказані, як ту 
стійку тримати. А як іде якийсь солдат чи ублава, то 
до одної хати дати знати, бо вони зараз утікали до ліса. 
І таке страхіття ми переживали. Вночі слухали, чи де 
нема стрілу. Ото було життя страшне. А нині люди на-
рікають. Спять спокійно, їсти не хочуть, вбрані хо-
дять. В сорок п’ятім році нас виганяють з наших сіль і 
їдемо. Де  – ніхто не знає, де їдемо. Вигнали нас, як 
псів, без совісти. Прийшло польске війско і виганя-
ють: «За дві години щоби вас ту не було». Але мало 
всего – перезирають, що кладеш на віз. І що добре, то 
не твої, а їх. Іще опустила. Були хлопці, що були у лісі. 
А ті молодші, ту в селі робили то, що їм було сказане. 
Но рускі тоже там були і сказали, щоби ті, що не ішли 
замільдуватись до армії, буде їм все даровано. Але що-
день приходили врано, щодня о восьмій годині за-
мільдуватися. І  най ідуть додому, і  най робять собі. 
Але з дому нігде не виїздити. Так вони ходили шість 
тижнів. Навіть той штаб стояв у нашій хаті. І вони так 
щодень приходили мільдоватися. Аж одного дня їх за-
тримали тоді, коли прийшло карне війско нас виганя-
ти. І тримали їх, вже не впустили – було десять хлоп-
ців. Як нас вигнали на друге село, то нас не впустили 

за границю, бо іще не було декоментів. Цілий тиждень 
стояли будами на другім селі. А то війско тих хлопців 
повизували, дали оружіє на плечі, рукі зв’язані назад. 
А то була пізна осінь, приморозок зраня. А війско тих 
хлопців з нашого села так по болоті. Но в нас камінь, 
шутир і болото. Так їх провадили і пісню бандерівську 
співали. Так сі знущали над нами. Люди хотіли, щоби 
подивилися на своїх синів, але люди з плачем летіли і 
плакали. Але що ж їх військо вело, не допустили. По-
думайте, добрі люди, що ті родичі пережили: подиви-
тися на своїх таких молоденьких синів, що так босих 
по болоті, камінь, шутир! То великий біль не родичам, 
а і тим дітям подивитися на тих родичів. Но їх посуди-
ли в Польщі, але половину не вернулися. Отже, іще є 
ту на Україні наші українці, що сказали, що в [19]45-му 
році виїхав охотно. Послухайте про то охотне! Бо не 
хотіли тої пільги дати. Іще таких українців є іще бага-
то, но вони не варті називатися українцями... Іще про-
пустила за хлопців. Як їх перевели через сусідське 
село [Вугникі] і назад до своєго села Макова так, щоби 
тим людям і родичам розбити серце дорешта. Приве-
ли їх на Маково по такім болоті, шутир, камінь. Пишу 
і плачу, бо мої очі то все бачили. Люди гірко плакали, 
на такі страшні учинкі дивитися. Но як їх привели до 
своєго села Маково, то, що там з ними робили і як го-
дували, то ми вже не виділи. Але їх, може, на другий 
день взяли їх на попівщину. Там стодола велика. Там і 
кірат, що було чим молотити. І так їх там взяли їх де-
сять хлопців. Було чим робити, іно не знаємо, чи дали 
їм взутися і що їли. То були кати. Но пораставлялися 
до роботи, і два хлопці дали наверх, щоби скидувати 
снопи. А сторош стоїть обов’язково, пильнує тих бан-
дерів. Молотили, то гуркіт. А той оден, найстарший по 
роках був, а було їх двох братів – Русєцкий Стах стар-
ший, а його брат Йосиф молодший. Тої Стах старший 
скидував з другим хлопцем снопи, і він вирішив втіка-
ти, бо знав, що їх чекають великі муки. І в нас попів-
щина надолі і так дуже нагорі церква. Він видер до-
шку, скочив на землю і думає: «Полізу нагору – і вб’ють 
мене, і так скінчиться». Але по Божій волі утік. І в нас 
до ліса не дуже тяжко дібратися, бо через поле  – то 
межа якесь дерево є, то гора. То у нас легше дістатися 
в ліс, і  йому далося утікнути. А  увечір нема одного, 
а той оден скидав снопи, і той сторож дивився, що мо-
лотиться, та й все добре. Ну тої утік, іще жиє в Пере-
мишльі, до того часу іще жив. А ті всі дев’ять попали в 
турму. Отже, повернувся Стахів молодший брат Йо-
сиф з турми, оженився з такою, що тюрму висиділа. 
Она були з Литви і там його забрала, бо ту не було ро-
боти. А ті всі, не знаю, мусить, два або три вернулися, 
бо ми переселені хто куди. І так наші бандерівці про-
пали за Україну... А ми перед переселеням перетерпі-
ли немало. Треба було служити і Богові, іще і сатані. 
Хлопи не спали, пільнували вночі, бо чуєш ту стріл, ту 
стріл. Но як ми переїхали кордон, но нам здавалося, 
що тут вже буде легше. Мали ми декументи на Тарно-
піль. А то люди говорять, що там був дуже фронт і все 
збите. А ми тоді рішили їхати, а де – не знаємо, іно не 
в Тарнопіль. Їдемо через один Самбір, через другий, 
а як заїдемо в село, то так, як ублава. Люди розбіглися 
по хатах, просять їсти, то худобі соломи. А ту вже вра-
но на будах мороз, дітей позавивають, а самі коло воза 
замерзають. Настав день, так як ті цигани їдуть, а де і 
що – Бог оден знає... Переїхали Самбір, но я так тих 
всіх міст не знаю, а котрі пам’ятаю, то пишу: Дрого-
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бич, Жидачів, Ходорів, Лукавці. Іще десь дальше... не 
пам’ятаю. А мало десь по дорозі осталися, бо маленькі 
діти. Ну ми звітам декотрі вернулися. Ми лічно були в 
Роздолі, бо там десь недалеко було село Гранкі-Кути і 
там була гуральна. Там ми ходили за брагою. Зима, 
зимно, ні чим палити, ні що зварити. Не знаю, що там 
було, що на полі замерзла ріпа. Богато поля було засія-
но, то ми з ножами ходили ту ріпу дерти, бо хоча тій 
корові. А там було богато переселенців з наших сусід-
ських сіл, але вони приїхали вліті. Ну і пожили ми 
десь більше місяця, а нас не хочуть приписати, бо де-
кумента наші на Тарнопіль. Поїхав мій батько з двома 
чоловіками на кордон і переписали. Сказали де, а ми 
вже переїхали в село Грімне. І так 20 грудня ту ми при-
їхали... Не можу описати, яка радість нас тут чекала, 
бо у нас величезні ліси [Турниця], в нас дуже великі 
будинки, все з підлогою, стайні, стодоли. Поле у нас 
іще добре родилося, бо дальше у гори, то там все було 
маленьке. Так приїхали ми ту 20 грудня, а з Святого 
села, коло Перемишля, вони приїхали перед жнивами, 
як полякі виїхали. То вони щось іще позбирали, хоча 
паші накосили, а ми перший день по жебрах, бо їсти 
хочеться і корова ревить. Приїхали з родини до одної 
хати, що не було куди й лягти. Пішли по сусідах соло-
ми жебрати, бо треба ті діти хоча положити спати... 
Але іще хочу сказати, що тут нас нетепло прияли, бо 
всіх призивали «боїками», ніби боїкі ходять головою 
по землі. Так ми перший день кинулися по жебрах, бо 
їсти хотілося, а мій батько сів і плаче: «Я ту вмиру і по 
жебрах не піду». А  я говорю: «Тато, а  я іду, бо їсти 
хочу...» Так ми ту [тисяча дев’ятсот] сорок шостого 
року панували. Ні запалити чим, ні зварити що. І жий, 
як хочеш. Нас іще спасло, що ту сусідка не мала коро-
ви, то взяла від нас зимувати, а вліті буде молоко, то і 
нам щось дасть... Отак наш любимий брат висвободив 
нас. І донині він нас не хоче покинути – так нас лю-
бить. Ну що ж, за все Богові дякуймо. Не раз собі те 
все нагадую. І  так мені хотілося то написати, може, 
хоча попаде якомусь із переселенців, бо він повіри ту 
подію, яку ми пережили... Так приїхали ми ту. Недовго 
нам дали відих наші хлопці бандерівці, привели їх ту 
до нас тутейші люди. Десь не за півроку вибрали мого 
батька на голову сільради. Тато мій був тихий, не вмів 
так від того відмовитися. А то було страхітя: то банде-
рівці, то ублавці. І всіх мусиш обслужити. Пам’ятаю, 
що на Другу вечерю принесла нам дуже добра сусідо 
Олюнька Стельмах миску муки, миску бульбів і миску 
капусти. То на Щедрий вечір. Я  втішилася, що хоча 
буде пиріг на ту вечерю. Нас іно двоє – то буде і вече-
ря, і Йордан. Ми повечеряли, а ту нам сусід веде три 
хлопці-бандерівці. Я настрашилася: одна кімната і що 
я їм їсти дам? Замість, як ми все звикли, щоби було 
дванайцять страв, а то іно одні пироги. І гризуся, що я 
їм на сніданя дам, але Бог змилосердився наді мною, 
що вони над раням пішли... Отже, так ходили, аж у 
коморі викопали криївку. І  кажемо: «Як нас минула 
біда на Макові, то нас тут спіткала». Але я молилася: 
«Най Бозю прийме». Та молитва нас спасла. Таке жит-
тя страшне було пережити, то страх один. Нині як то 
згадую, то заплачу, що людина таке страхіття могла 
пережити. То було [тисяча дев’ятсот] сорок шостий – 
сорок сьомий роки... В [тисяча дев’ятсот] сорок вось-
мім році я вийшла заміж. 28 лютого було весіля моє. 
А 7 лютого трицятого року в мене день уродин. Так що 
7  лютого сповнилося вісімнайцять років. Чоловік 

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПОВІТ

тоже переселенець. Коло Перемишля село Святе [коло 
Радимна]. Так тепер іще інтереснійше в моєму житю... 
Отже, тоді була нескінчина біда. Але ми вже получили 
трохи поля. Але що ж на тім полі не дуже є що садити, 
сіяти. Ну вже ліпше, як було [тисяча дев’ятсот] сорок 
п’ятого року. Тато тоді головою сільради, щось там 
трошкі мали, що змололи. Тоді був рік слотливий. Зер-
но зросло – годі було тої хліб впекти. Але старі госпо-
дині, то все в тім опитні, якось то зробили... Я з чоло-
віком в хорі церковнім тоді співали. Священик вивчив 
хором слюб співати і сказав: «Хто жениться, повинен 
просити співати хором і на весіля просити». І так в нас 
було. У нас були хористи. Всіх було нас, певно, двад-
цять п’ять членів. І сусіди, родина. Хоча я дуже велику 
родину мала, але то все по світі.

ФОЛЬКЛОР [Трибулянки] Та я такьих трибулянків ба-
гато знаю. [А що то таке?] То такі різні розмаїті корот-
кі пісні. [Так і казали «трибулянки»?] «Трибулянкьи». 
[Казали:] «Во засьпівай там ти трибулянкьи». [То ко-
роткі пісні?] То такє, як-во частушкьи є:

Не піду за Юзька,
Бо м іще малюська.
Піду за Міхала,
Піду за Міхала,
Буду підрастала.

Не піду за Юзька,
Бо м іще малюська.
Піду за Владика,
Піду за Владика,
Як буду велика.

Сині очі паньскі,
А чорні циганьскі,
А сиві гарніші,
А сиві гарніші,
Але зрадливіші.
  * * *
Ходила м по лісі,
Не обзирала м сі.
Стратила віночок,
Стратила віночок,
Не сподівала м сі.

Я свого милого
Спізнаю здалека:
Високий, тононький,
Високий, тононький,
Як в лісі смерека.

Мило ми сі, мило
На той дім дивити,
Де я си зачила,
Де я си зачила
Милого любити.

На городі груша, 
Ко на рамі руша.
Болить мене, болить,
Болить мене, болить
За миленьким душа.

Кажуть мені люди,
Що я не робітна.
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Я си посадила,
Я си посадила
Ружі попід вікна.

Ружі мої, ружі
Під мойом халупом.
Ти, бугацкий сину,
Ти, бугацкий сину,
Не зазирай ми ту.

Пада дощ, пада дощ.
І росить, і росить.
Загнівивсі милий,
Загнівивсі милий,
Хто ж го перепросить.
  * * *
Макова, Макова, 
Макова в долині.
Маківські дівчата,
Як цвіт на калині.

Макова, Макова –
То мале містечко.
Хлопці, як цукєркьи,
Дівки, як цястечко.
  * * *
Мамуню, мамуню, недоля, недоля.
Кажуть ми молоти, як я прийду з поля.

Кажуть ми молоти, курови доїти.
Як же ми не мають рученькі боліти?

Як я била дівком, дівком молодою,
Шуміла, дудніла земля підо мною.

Я у свої мами вигуляла ями,
А в чужої рімно – гуляти не вільно.

Я у свої мами дрібну локшу їла,
А в чужої буду капусти жиділа.

Я у свої мами молоко си пила,
А в чужої буду води си просила.

Я у свої мами по воду з горнятком,
Вона мені каже: «Поволи, дитятко».

А в чужої мами з двома коновками,
А вона ще каже, що тупо ногами.
  ***
Чекала м на хлопця, чекала м, чекала м,
Аж мі моя мама за другого дала.

Не хтіла с, Марусю, мами послухати –
Будеш ти сі, будеш за невістку мати.

Била мене мама бураками в плечі,
Щоб я не ходила за хлопцями ввечір.

Били мене тату березовим прутом,
Щоб я не ходила з таким баламутом
  ***
Ой два дуби, два дуби зрослися докупи, 
Ой два мі хлопці любит з одної халупи.

Ой на городі мачка, купала сі качка,

Ой за мном хлопці, за мном, бо я одиначка.
  ***
На городі мачка, купала сі качка.
Беріть, хлопці, бідну, беріть, хлопці, бідну,
Най сидит бугачка.
  ***
Не хтіла м йти за нелюба,
Та мене всі били.
Ліпше били мене мама 
В купелі втопили.
  ***
А як я си заспіваю, далеко мі чути
Аж на то подвір’я, де я мала бути.

А як я си заспіваю, то си нагадаю,
Як ти мене дуже любив, аж я умліваю.

Ой висока горонько, нащо ти горуєш?
Ой ладна ти, дівчино, нащо ся малюєш?

Ой би с ся малювала, би с ся пудрувала,
Ой юж така не будеш, як ісь била мала.
  ***
Як я била дівком, та й дівком молодою,
Шуміла-дудніла, шуміла-дудніла
Та й земля піді мною.

Ой Марисю, Марисю, я ти сі не лишу:
Сині очка маєш, сині очка маєш,
Та на папери пишу.

Та й перестала квочка та й куріта водити.
Перестав мій милий, перестав мій милий
Та й до мене ходити.

Ой пада дощ, пада дощ, ой, і росит, і росит.
Сам ся він загнівав, сам ся він загнівав
І сам ся перепросить.
  ***
Ой щоби вас, матусю,
Та й пчоли покусали,
Що ви свої Марусі,
Що ви свої Марусі
Та за мене не дали.

Ой Боже ж ти, мій Боже,
Та нащо я роджена?
Такий світ весолий,
Такий світ весолий,
А я засмучена.

Ой такий світ весолий,
Ой так музики грають,
А мене молоденьку,
А мене молоденьку
Та й слези обливають.

Дали мені тату 
Та й курову з тилєтком,
Щоби я не ходила,
Щоби я не ходила
Та й по селу з горньитком.

А курову продала
І тилєт припила.
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Дайте, тату, другу,
Дайте, тату, другу,
Та й бо я заробила.

Ой щоби ти, дівчино, 
Та й Кальварію мала, 
Ти бо ї припила, 
Ти бо ї припила, 
Та й і примарнувала.

Ой стану на горбочку,
Ой свисну на листочку.
Спізнавай, мій милий,
Спізнавай, мій милий,
Який то голосочко.

А я свого милого
Та й спізнаю по блюзі.
Як іде до мене, 
Як іде до мене,
Та й червоний, як ружі.

Ой Божи ж ти, мій Божи,
Ой що мені робити?
Що мене хлопці,
Ой що мене хлопці
Та й не хочуть любити?

с. Серакізці  
(Sierakośce)
Записала Л. Хомчак 6 серпня 2008 р.  

у с. Боршевичі Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Сидір Ольги Михайлівни, 1918 р. н.,  

переселенки із с. Серакізці,  
нині – гміна Фредрополь Перемишльського повіту 
Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. [Як колись сватали?] Пішли свати до сватів, 
говорили за маєток, за то, шо дадут дівці, як ї обві-
нуют, а потім їздили молоцці на конюх, просили, так, 
просили, співали попід вікна ладні. [Як співали?] Як 
співали:

Роствори, роствори, най я ту не стою, 
Чорна хмара йде – я сі дожджу бою.
Роствори, роствори, маєш ростворити,
Бо я не твій дурень до тебе ходити.

На конюх їздили, три коні, їздили на конюх, просили 
попід вікна. «Молоцці» то сі називало. [Як просила на 
весілля молода?] Та так молода йшла, таяк типеркі. 
Дві дружки, і вона йшла так-во по-українскому строю 
вбрана. Так ходила по свої родині, ходила і просила. 
[Може, молоду з дружками називали «клигинями»?] 
Клигині. Та, то сі так називало «клигині». І так назива-
ли тільки тоді, коли йшли просити. Так, так, клигині. 
Ни молода, но клигьині ходили. То потім вісільи, шли 
до церкви, шлюб... [Був звичай робити якусь перепо-
ну?] Робили, робили шлябант, робили. Та то такі-во 
комедії показували. [Хто на шлябанті мав стояти і 
торгуватися?] Та торгували сільскії люди, висільниє 
люди ю не торгували, бо висільниє були запрошенії. 
То жо зо сила, хлопи. Робили шлябант, зробили бра-
му... [Шлябант і брама – то одне і те ж чи різне?] Та як? 
Робили такьий дручок, заложили, ну, і там стали, і там 

співали, і  там торгували... [Скільки було на весіллі 
короваїв?] Та скілько? Та три. Та йиден священикови, 
йиден молодого чи молодій. Молода коровай давала 
як на вісілю, юж як на гостині, то ділили коровайом 
всіх гостий. Краяли. То той коровай був від молодої, 
ну, а молодий... Молодий, я знаю, шо він? Коровай бив 
від молодої, а настільник від молодого. Той хліб пече-
ний називавсі «настільник». [Від молодого?] Від мо-
лодого. Тоже ділили. [Коли молодий прийшов по мо-
лоду, то разом кланялися?] Та шли до поклону, аяґже. 
[Хтось мав щось говорити?] Старший староста. [А був 
і молодший староста?] Та як молочший? Був старший 
від молочшого. Юж були дружби. [А чому тоді стар-
ший староста?] Старший від гостий. Гості були то 
гості, а старший староста рідив дерво до церкви... «Сі-
дайте, співайте, то-то...» Горівку давав на стів. То бив 
старший староста. [Коли молоді йшли до поклону, то 
співали?] Співали, співали:

Ой зацвили фіялонькі, зацвили,
Аж сі гори з долинами накрили.
Зривала їх Марусенька знизенька,
А за нею ї Івасьо знизенька.
Ой ходи ж ти, Івасю, за мною:
Мила мині розмовонька з тобою.

А потім співали так:
Мав би м сє женити 
Та ше приставати.
Шуруйте на села, 
Гості дріщувати.

То юж дружби співали, як сі кланьили. Тогди юж спі-
вали дружби:

Женю я сі женю, 
Бу мушу, бу мушу.
Доляри заберу, 
А жінку задушу.

[Скільки дружбів було на весіллі?] Ну, та як родина. 
Як велика родина, то і дружбів багато... Дружби були 
прошениї з родини... Два дружби вело молоду, а  дві 
свашки вели молодого. [Що робила дружка?] А друж-
ка  – то била молодої дружка, а  «свашка» називаласі 
їго свашка, молодого. [Були дружби від молодої?] Та 
як? Та були. [Як називали хлопців від молодої?] Та 
дружби. Всьо дружби. [Що мали робити дружби від 
молодої?] Та шо? Та гуляли, співали... Та шо робили? 
Та там помагали столи закладати, накривати до стола. 
[Хто варив на весіллі?] То била кохмістрина. Капусту, 
бульбу, холодец, м’ясо, росів, риж на молоці, капус-
ту таку файну. Шо то ше?.. Бульба. Такіх пляцків не 
було. Та м’ясо – холодец, та була кобаса, шинька, було, 
було... вогьирки, помідори... А такьих-во канапок, та-
ких пляцків не було. [Що пили?] Та пиво, вино. [Коли 
молоді йдуть до шлюбу, то мама посипає пшеницею?] 
Ну аяґже, як і типер. Кропит водою сьвьиченов, пше-
ницю. А  молода у церкві цукерки мече, кідає після 
шлюбу. [Щось співають?] Співают, аяґже, співают:

Заплакали вікна, заплачут і рами,
Заплачеш, Марусю, як підеш від мами.

Штири коні в цуґу, п’ятий на ланцуґу – 
Збирайсі, Марусю, підемо до шлюбу.

Я ти присьигала, аж ми пйити терпли,
Жи ті не опущу до самої смерти.

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПОВІТ
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206 РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПІДКАРПАТСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

Било не садити ружі під вікнами,
Било не йти, Марусю, від мами.

[Як зустрічали молодих після шлюбу?] Мама зустріча-
ла з хлібум, горівкув, била на порозі стакан з горівков. 
Мама била, мама привитувала. Ну як мами не мала, то 
хресна. [Коли гості дарували подарунки?] То потім, як 
краяли коровай, то привитували і сьпівали тоді:

Сам старий, сам старий, 
Сама молоденька,
Як ї не любити, 
Коли хорошенька?

Кожди, хто брав коровай, той сьпівав і той гуляв. Як 
різали той корвай во, шо був на столі, то сьпівали. Та 
розмаїтиї сьпівали:

Дарую ти, Марусю, 
Дарую ти пйитку, 
Шоби с мала штири сини, 
Пйитоє дівчитко. 
Шоби с мала штири сини 
Державу захищати, 
Пйитоє дівчитко 
Хату підмітати.

[Як називали той обряд, коли знімали вельон?] «Чіп-
чили» ї. Тоді вельон знимали чи вінчики. Як мала ві-
нец, то вінец, а як вельон, то вельон... Туди ї чіпчили. 
Тудий мама тоже знимала. Вона сиділа йому на колі-
нах, молода молодому, а мама знимала. [Що співали?] 
Сьпівали шось такоє, такоє жилосноє. Я то вже гада-
ла: «Заплакали вікна, заплачут і рами...» [Під час по-
чіпчин гості ще раз дарували щось?] То фсі гості йшли 
сьпівали й дарували. І  розмаїті були... Старости всі 
були співучиї, всі співали, гуляли. [Між старостою від 
молодого і від молодої була якась різниця?] Той рідив 
своїм гостім в свої хаті, а той рідив потім в своїм хаті. 
Той обслугував свої гості, а той обслугував... Як вже 
мала дітину, то так сьпівали:

Шо ти з того прийшло, 
Шо с ходила пишно? 
Віночок на півку, 
Хлопец на подолку.

Віночок на півку, 
Бо м го повісила, 
Хлопец на подолку, 
Бо м го посадила.

с. Фредрополь  
(Fredropol)

Записав М. Глушко 15 липня 2004 р.  
у с. Радохинці Мостиського р-ну Львівської обл.  

від Назаревич Павліни Степанівни, 1929 р. н.,  
переселенки із с. Фредрополь,  

нині – гміна Фредрополь Перемишльського повіту 
Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [З  якого села Вас пересе-
лили?] Фредрополь. [Ви називали своє село ще якось 
інакше?] А то так було десь двоє села. Курманичі зара, 
но, плила ріка. [Яка ріка?] А я ни знаю, як вуна сі на-
зивала. Та, можи, й зналам, а типер ни пам’ятаю. Но 

називаласі там якось, бу я знаю, як була війна, я шо 
була ше так дитинов, і їхала машина, во салдати. Ма-
шина піт ліс, і машина... Пувів, жи то був такий німиц 
Фредро і він хтів збудувати місто, бу там така рівнина. 
[Скільки кілометрів від вашого села до Перемишля?] 
Дванайці було. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховальнопо
минальна обрядовість. [Якщо помирала стара люди-
на, у що її одягали?] Та вбирали – хто шо мав. Всьо в 
чисте. [Що давали покійникові на «той» світ, щоб він 
міг узяти із собою?] Та шо давали? Я там знаю, шо да-
вали; хто шо ворожив, шо давали. [Наприклад, якщо 
чоловік курив, то давали йому люльку?] Можи, якрас. 
Ми... ту тика била чарівниця, ту гадали, сі дивили в 
труну, ту дали карти ї, ножик, жи сі підрізала. [Но-
жик?] Ножик, бу сі підрізала. [Як підрізалася?] Ну та 
підрізаласі. Сьвященик ішов спувідати ї, бу діти при-
вели, а  йно пувіли, жу є сьвященик недалеко, вуна 
взяла ножика і підрізала шию. [Вона була чарівниця?] 
Казали, жи вуна була чарівниця. [Дали їй ножик і кар-
ти?] І карти, так, жи вміла. [Кажуть, що декому дава-
ли хліб?] Та, може, й давали. [А у вас такого не було?] 
В нас того, я ни знаю, чи давали хліп. [На чому лежить 
покійник?] Як? [На що клали його, коли він помер?] 
В хаті на стулі. [На стіл щось стелили?] Стелили суло-
ми трохи і убрус, те, прустирала. [І що потім робили 
з тією соломою?] Палили. [Де?] Я ни знаю, де палили. 
[Ви батька ховали?] Ховали. [То де Ви палили соло-
му?] Я хувала, то була така біда, та то тато не мали, не 
малам, то ше ни зложили ні вбратисі, ні нічого. Во так 
пухоронили. В нас ше такий був сьвященик добрий. 
[Коли виносять покійника з хати, то кладуть під поріг 
сокиру?] Так. [А під стіл клали щось?] Та клали там, 
я ни знаю, шо то якоєсь, шо то кладут. [...] [Це було на 
похороні?] Та, і  змовила молитву, і ни встане. Кажи: 
«Люди, підийміт ні». Люди ї піднели, а вуна гадає: «Ви-
дите, люди, ми вітповідаємо сами за себе, – каже. – Ку-
лись як малисмо, ноги тера всєх булєт, – кажи, – ми 
кулись хурунили, – кажи, – трупа, – кажи, – чи там в 
панчохах, чи там, – кажи, – тикі тапки шили с капелю-
хів, такоє, а типер купуют мешти, вбувают, вдівают, – 
кажи, – а тепер всьо впало на нас, на ноги». [Не можна 
було ховати покійника в мештах?] Ні. Каже: «А типер 
во хувают, купуют мешти, а їм там тєшко, гадают, ху-
дити, і тера всьо впало на нас», – кажи. [В якому селі 
це було?] В Зоротовичах. [У Золотовичах?] Нє, в Зо-
ротовичах, то за Міженцьом. І каже: «Во і типер хпало 
всьо на наші ноги». [Треба померлому капці шити?] 
Капці. Або в панчохах. Но і прив’єзували ті ноги дуку-
пи. А каже: «А типер нє, купує мешти». І каже: «Тера 
хпав всьо на наші ноги».

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як Ваша мама готувалася до 
Першої Вілії? Чи у вас казали «Святий вечір»?] Та 
Сьвятий вечір. [Святий вечір чи Вілія?] Вилія, Вилія. 
[Які страви мама готувала?] Та вуни варили кутю, ка-
пусту, гурох, пируги, голубці, во, та й шо такаго. Та й 
більше. [Узвар готували?] Який? Шо то значит? [Напій 
з яблук сухих.] Во, во, во. [Як це називалося у вас?] 
Япка сухі варили, али с фасольов. Я ту-во, ми варили 
с фасольов. [Як це називали?] Та, певне, япка сухі. 
[Квас у вас варили?] О, і  квас. [Називали «квас» чи 
«узвар»?] Квас. Квас був і з губами, мачінку во тику-
во, називали «мачінка з губами». Во тикі. [Скільки 
мало бути страв?] Дванайці. А чи було, то я ни знаю, 
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но і казали, шу дванайці. [Чи пекли до вечері хліб?] 
Пикли хліп і пончики смажили, бу я пам’ятаю. [Пон-
чики були на яйцях чи пісні?] Нє, давали єйка. [Дава-
ли до муки яйця?] Так, давали, місили, во. [А до пиро-
гів давали яйця?] Давали і той, і я пам’ятаю, жи хува-
ли все. Дідня встали, ми ше спали, а вуни пикли. Спи-
кли, забрали. [Скільки мало бути хлібів?] Та то скіль-
кло в п’єцу сі влізло. Там тоту струшлю... [Струшлю 
обов’язково робили?] Струшлю – так. [І маківник пе-
кли?] Та пикли, пикли, хто мав мак, ту пикли маківни-
ків. А тике, як типер во пляцки ріжні, та то таде. Хто 
то-то знав?! [Які страви подавали на стіл першими і 
які страви першими їли?] Перши гурох, потім капуста, 
а потім юш куті, пируги, то решта такоє. [І зараз так 
їсте?] Так, так. [Горох перший їсте?] Перши давали гу-
рох, бу він, була кулєда, с кулєдов, перши. [Що таке 
кулєда?] В церкві жи давали такі булочки с хрестиком. 
[Це на Першу Вілію?] Так. Круїлосі тоту кулєду. Й ти-
пер так. І то сі круїло. Перши гурох куштував, чіснак. 
[Часник їли першим?] То як с кулєдов разом. Кулєда і 
чіснак зарас. [А потім їли горох і капусту?] А потім го-
рох і капуста. Потім квас і потім юш ті всі страви. 
[Кутя була останньою?] Здаєсі, шу то кутя била устан-
ня. [Їсте кутю останньою?] Їмо устатню. І  пироги 
устанні. [А першою була коляда з часником?] Так. [Ко-
ляду пекла собі кожна господиня окремо?] Нє, нє, то 
сьвященик то пусьвящував, то сьвященик. І то розно-
шували або в церкві то давали. [Зараз цього не роз-
носять?] Рузносіть. [А за Польщі як було?] А за Полщі 
тут-о в церкві давали. [На Першу Вілію стіл чимось 
накривали?] Накривали і давали піт спіт сіну. [На весь 
стіл?] На весь стів сіно, а  потім накривали убрусом, 
який хто мав. І ше там струшлю тоту і хліп, бу той хліп 
мама ту ше давали два хліби чи три так на купу. А я 
то... [Не робите?] Нє. [Той хліб мама не перев’язувала 
повіслом?] Нє, нє. Не перев’язували, нє. [Може, на 
Різдво цей хліб купали у воді або ще щось робили з 
ним?] Нє, нє, нич, нич. [Вмивалися перед тим як сіда-
ти до вечері?] Вмивалисі. І мулитву мовили всі разом і 
допіру сідали, поблагословив тато нас всіх: «Жуби ви 
ду другого року всі здурові жили, дучикали, здурові 
били». Во і так сі публагословили і сідали їсти. [Перед 
вечерею йшли до стайні?] Пу вичери. [Після вечері?] 
Пу вичери ду стайні. Во брали то хліп і худобу... [Году-
вали?] Годували. [Хліб зі стола брали?] Зі стола, зі сто-
ла брали хліб і давали худобі то вичеру. [Кожній худо-
бині?] Кожні худобі, хто кілько там мав, туто давали. 
[Може, був якийсь окремий хліб для худоби?] Нє, хліб, 
я пам’ятаю, жи брали зі стола. [У вас стелили солому 
на підлогу?] Стелили, я й ше типер стелю. [Хто зано-
сив солому до хати?] Та старший, тато. [Що робили, 
коли розстеляли солому?] Та нічого. Сказали «Хрис-
тос родивсі» і ростелили, а ми гонили, скакали. [Для 
чого скакали?] Та так якось било. І першу ніч сі спало. 
Спалисмо на тім, на суломі. [У вас ще був сніп. Як його 
називали?] В нас того «дідуга» називали. [Дідýга?] Так, 
али ми то шось ни давали того. [Не клали того дідугу?] 
Нє, в нас то чось ніхто. [А в селі?] В силі ставлєли, ни 
в кожні хаті, во так дехто. [З якого збіжжя робили ді-
дугу?] З жита. [З останнього, що нажали, чи з першо-
го?] То тиж ни скажу. [Дідуга прикрашали, наприклад, 
віночком якимось або ще чимось?] Нє. [Може, окра-
єць хліба пхали за його повересло?] Ні, положили го в 
кут, і він так стуяв аж ду Нувого року. [Перед тим, як 
сідали до вечері, тато не кликав когось на вечерю, на-

приклад, мороза, вовка?] Нє, нє. [Може, покійних 
предків?] Нич, но митали во кутю. Як юш кутю смо 
їли, ду пували. Али тожи, шо кілько кіп вродило чи 
шось. [Чому стільки мало вродити?] Кілько шо при-
стане ду пували пшиниці, ту тілько кіп мало сі вроди-
ти. [Кіп збіжжя, так?] Так. [То кутю таки останню 
їли?] Певно, шо останю. Або пироги устанні. [З чим у 
вас робили пироги?] Та во тиж варили і з яблук, і с ка-
пустою, і  з гречкою  – як хто міх. [Після вечері 
зв’язували ложки?] Зв’язували. [Хто зв’язував?] Тато. 
Хто старший зв’язував і кажи: «Чиєсь дубиток с купи, 
а  мує дукупи». [Тато в’язав ложки чи пастух?] Тато. 
[Страви з’їдали чи трошки залишали?] Таде, та лиши-
ли. [Для чого залишали?] Та бу всього ни з’їли. 
[А  може, казали, що прийдуть душі покійних пред-
ків?] Може, я там шось ни пам’ятаю вже того. Шось 
того ни пам’ятаю. А  типер я того, того ни роблю. 
[У вас заводили до хати якусь тварину на Першу Вілію 
або на Різдво?] Нє, то нє... [Може, коня чи пса?] Нє, 
нікого. [Що робили на Різдво?] Ну та шо робили? Був 
в церкві, пузбиралисі, пішли всі ду церкви. С церкви 
поприходили, сьнідали і во, тикоє-во. [Колядувати хо-
дили?] І кулядувати, потім на церкву ходили, а во діти 
пу силі худили кулядувати. [Що давали за те, що коля-
дували?] Купійки, гроші. [Булочки не давали?] Нє, 
гроші. Хіба хто мав япка. А діти сі тим ше ліпши тіши-
ли, ніш чим. [Коли виносили дідугу з хати?] На Новий 
рік. [Як це було?] На Нувий рік, пу Нувім році худили. 
Кутрії хлопці прийшли перші – і мулутили, і во. [Де 
молотили?] В хаті. І то потім мулоли чи шось, жу по-
тім с того рубили на Йордань хрестики пу двирох. 
[З того зерна, що дідугу молотили, робили потім хрес-
тики?] Так, так було в нас кулись. А типер того нима. 
[Це у вашому селі. А тут?] Ми того ни робимо, може, 
де хто і робит зу старших. [Як називали тих хлопчи-
ків, що приходили вранці на Новий рік?] Ну та ти ду-
маєш, я пам’ятаю? [Може, казали «навулітники»?] Ну 
та, «навулітники» називали, так. [Вони з самого ранку 
приходили?] Зрана, зрана, так, шу ше ми спали. [На-
вулітники посівали?] Посівали, мали зі субов і пусіва-
ли. Якой вуни то гувурили: «Сійся-радися, жито-пши-
ниця і всяка пашниця». Но і сіяли то. [Тринадцятого 
січня ввечері варили пироги?] Рано. [Пироги варили 
на Новий рік, так?] Так. Може, де в куго. [З чим були ті 
пироги? Може, з сиром?] Та як хто мав. А як зимою, ту 
там ни було сира. [Сир збирали до того часу, спеціаль-
но тримали?] Я знаю, чи там то-то тримали? [На Но-
вий рік були пироги?] Були, були, то така була мода. 
[Який би день не був, навіть пісний, а пироги мусили 
бути?] Так. [Дідугу виносив з хати тато? Чи навулітни-
ки?] Таде, то тато. Потім винесли та й всьо. [І хлопці 
молотили?] Та. [Вони мали спеціальні палиці?] Та 
вуни йшли внучи, та й були с павками. [Потім була ще 
Друга Вілія...] Так, Ярдан. [Такі самі були страви, як на 
Першу Вілію?] Такі самі. [А  до худоби ходили тоді?] 
Ходили, ходили, то все. То юш так було, шо худили 
тиш пу вичери, пішли ду стайні, там дали їсти і тутой 
пуробили. [Коли витеребили дідугу, що робили зі сно-
пом?] А я ни пам’ятаю, того я вам ни скажу. [Якщо ді-
дугу вимолотили, то на Йордан вже не було снопа?] 
Нє, юш не було. [Кажуть, що пекли якісь щедраки. Що 
це таке?] А я знаю? Я ни скажу. Ми то шось ни. [Ка-
жуть, що щедраки давали худобі їсти на Йордан.] 
Можи, якрас, я ни. [У вас цього не було?] Я того ни 
пам’ятаю. [Чи обв’язували у вас дерева?] Убв’язу вали. 

ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПОВІТ
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Тов суломов, шо с хати брали, і убв’язували. [В який 
день це було?] Та, певно, пу сьвятах зара. [Дідугу ви-
носили на Новий рік. А солому?] А сулому гет аш ду 
Йордону. [До Йордану?] Так. Я  ни знаю, як типер  є. 
[Коли Ви ще були малі, до якого часу солому трима-
ли?] То зара пу сьвятах... То сі курило і то-то пузбира-
ли, то зношували зара. [Чи ходили тут на свята пере-
одягнуті хлопці і дівчата?] Худили. [Як їх називали?] 
Цигани. На Різдвяні сьвята. [Цигани?] Так, то так 
«жиди» чи шось то такоє називали, шу сі передівали. 
[У  що переодягалися?] Та во так маски брали і шо-
небуть, такі кожухі. Ну і так худили. [Що вони роби-
ли?] Збитки. [Чи співали, колядували?] Кулядували, 
кулядували пу дурозі, зайшли, там де ду куго зайшли, 
жу сі пугустили. [То як їх називали?] «Цигани». [Ді-
вчата ходили щедрувати на Другу Вілію?] Так, на Дру-
гу Вілію. [Ви знаєте хоч одну щедрівку?] Пуйдем ми ду 
него, защедруймо юму, даст нам кватирку пшиниці... 
чи ще там чугось. І так все то било такоє. Та діти... [Як 
казали?] [Проговорює:]

Дайти, дядьку, пирога, 
Бо вас возьму на рога... 

Чи якось, якось так-во говорили. [Це діти ходили?] 
Так. [На Новий рік?] На Нувий рік. [Чи на Різдво?] Нє, 
то або на Йордань, або на Нувий рік. [...] [Як дів чата 
ворожили, щоб вийти заміж?] Прикликали пса, шуби 
пес їв. Чию скорше з’їв, той сі скорше мав видавати. 
[Що казали, якщо пес з’їв, а дівка не вийшла заміж?] 
Та я ю... Нічого ни казали. Во я тиш так: пес зів, а я ни 
вийшла заміш. Ну і шо зробити? То є судьба. [Така вже 
Ваша доля.] Така доля. Ви знаєте, я так-во ни знаю, чи 
вам інтересно. Як була дівчиною, та молодою ще, і ка-
зали в нас люди: хто си шо подумає на великоє сьвє-
то, так му сі сповнит. [На велике свято?] Так, так му 
сі і сповнит. І я... сьогодні субота, завтра – Великдень. 
Я гадаю, нихай ми сі приснит, чи я сі видам, бу юш в 
старших роках, чи я сі видам, чи я сі ни видам. Так, 
і снит ми сі, жи я йду туво в поли, а мої... такі срібні-
срібні, а сонци на пулудни. І йде той, йден такий валіда, 
він без руки був, і каже: «Павлінка, де ти зара йдеш?» 
А я гадаю: «Ну та х поли, на руботу», кулгосп ю був. 
«А чо так пізно?» А я кажу: «Та, видиш, шу пізніше, як 
никули». І він пішов. Я билам сі вирнула, било, може, 
і файні. Він пішов, і я пішла. А я йду, а так ліс далеко. 
Де я піду: так ліс далеко. Али йде хлопиц якийсь, а той, 
шу ду мене ходит. Теперка я му пувім, би сі жинив, бу 
юш чис, би сі жинив. Ми так духодимо, можи, як він ду 
мени духодит, як ду... А дід з рова виходит і нам дорогу 
перетинає. І хлопиц счес, і діт счес, а я сама дальше йду. 
І я зарас казала, жу всьо, жи я сі юш ни видам. [Вам таке 
наснилося?] Наснило, так. [...] [Що обов’язково варили 
на Сиропусну неділю?] Я шось ни пам’ятаю. Та шо хто 
мав, та варили. [У  цей день не прив’язували «колод-
ку» тим дівкам і хлопцям, які довго не одружувалися? 
Чули про таке?] Я  то ни чула, ни знаю. [Кажуть, що 
треба було полоскати зуби в якийсь день.] Я шось ни 
пам’ятаю. [В останній тиждень перед Великим постом 
робили весілля?] Нє. [Чому?] То юш било піст. А перет 
постом?.. [Перед постом.] Перет постом – так, робили. 
Перет постом так, а юш потім в піст, ту нє, то юш ни 
робили. [...] [Як називається неділя напередодні Вели-
кодня?] «Провідна». [Ні, Провідна неділя після Вели-
кодня.] «Квітна ниділя». [Що Ви тоді святите?] Баськи. 
[Що Ви робите з тими баськами?] Вуни ше стуят. [Де 

стоять?] Як пусьвітили, та й ше в хаті  є. [Що роби-
ли з тими баськами, якщо була якась хвороба?] Я ни 
знаю, шо хто робит, но я так тримаю. Но як виганяєсі 
перший рас курову пасти, ту сі нов б’є, благословлят. 
[Як благословлять?] Та во, шуби була здурова, шуби сі 
пасла добри, во, і тикоє. [А «Отче наш» говорите перед 
тим?] Нє, нє. [Не говорили ніколи?] Нє. [Як назива-
ють четвер перед Великоднем?] А, «Великий четвер»... 
[Чим вечеряли у Великий четвер?] Я ни пам’ятаю того, 
чи там ріжницю яку робили, чи ни рубили. [Кажуть, 
що дехто їв пироги.] А во-во, так. [Як було?] Так, так, 
варили пироги в читвер. Так, так, так, в читвер ввечир, 
люди їли. І  то типер так варит пироги. [І  дехто по-
стив аж до неділі?] Та я знаю, чи постили, чи в читвер 
тіцько зварили і з’їли? [У Великий четвер варили пи-
роги?] Так, варили пироги, так. [І в цьому селі також 
роблять?] Роб’ят, так. Тепер во ті мулуде ні. [Так ро-
блять старші люди?] Старші. Так, тикі ше то. [Чи при-
мовляли щось у вас, коли замішували на паску?] Я вам 
ни скажу, бу то тиж ни пам’ятаю того. [Яку завбільшки 
паску колись пекли?] О, та паски такі великі пекли, як 
той тазік. [А в чому пекли?] В п’єцу, в п’єцу. [В п’єцу? 
Але такої посудини не було.] Було. Були такі патель-
ні круглії. Були, бу я пам’ятаю. Дали ми сьвітити, іно 
казали занести. А наша церква там була на горбочку, 
і то паска як ми впала, пукатали ґаласі і во, а я давай 
плакати: «Йой, та шо буде, ми нагадали, тая паска вту-
пила». Али пулитіла, влапалам. [У  воду вона впала?] 
Так. І  влапалам ту, шо впала. [У  що завивали паску, 
коли несли святити?] В  хустину. [У  хустину чи в об-
рус?] В хустину, в якусь таку хустину білу таку ложит. 
[Що ще несли святити?] Та яйка, кубаса, шинька, сир, 
масло. [Хрін.] Хрін і сіль, оцит. [А свячену воду брали 
із собою?] Нє. [Ви фарбували яйця? Як вони називали-
ся?] Писанки. [Скільки чистили яєць, щоб святити?] 
А я ни, двоє чи троє, а якось так. Та як хто хтів. [Коли 
приходили з церкви, чи обходили хату з паскою?] Ну 
та худилосі, і  приходіт типер, гадалосі: «Христос во-
скрес!» [А  довкола хати?] Нє, тілько, як сьвітят воду 
на Йордонь. [То що?] То обходжуют довкола хати. 
[З водою?] Так, так. Укроплуют довкола. [Може, бігли з 
освяченою паскою додому чимдужче?] Було, було. [Не 
казали, що тоді буде кращий урожай?] Ни знаю. [Що, 
може, більше вродиться збіжжя?] Ну то шо я ни чула. 
[З чого починали сніданок на Великдень?] Та з яйцє. 
[Перше яйце було, так?] Перши яйце. І паску сьвячену. 
[Першим пробували яйце чи паску?] Так, то ю разом 
круїлусі і бралосі сьвяченої то: рас там яйце, рас паску. 
[Що робили зі шкаралупами з писанок?] Та во митали 
на грєди, шуби били квіти. [Щоб квіти родили?] С того 
повиростали квіти. То як якось називали «маруна»... 
чи якось ті квіти сі називали. Ю запімнула. [Щоб ви-
росла маруна?] Так, так, так. [Чи носили писанку в 
поле?] Нє, нє. [Не клали в полі?] Нє, в нас нє. В нас йно 
на Зилені сьвєта во май носіт. [Май носять на поле?] 
На поли. Там пхают, маєт поли. [Для чого маїти поле?] 
А я не знаю, на яку то пам’ятку, шо маят хати і на поли. 
[А на кладовище ходили?] Ну аяґже, худили. [І брали із 
собою паску?] Ни пам’ятаю того тиш. [Чи можна було 
їсти паску після заходу сонця?] Шось того ни знаю 
русказувати. [Чи залишали шматок паски до Провід-
ної неділі?] Ну аяґже. Залишали, та. [Чи залишали на 
цілий рік малесенький шматочок паски?] Нє. Того ни 
було. [Що брали з собою в поле, коли йшли перший 
раз сіяти?] Ну та воду сьвячену. [Лише воду?] Воду і 
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всьо. Абу таяк вусени ву терас сі сіє, ту на Спаса сі сьві-
тит пшиницю, жито і то сі бере в поле, в мішок. [А як 
було за Польщі?] І  за Польщі так було. [І  за Польщі 
святили пшеницю, жито, а потім їх брали сіяти?] Так, 
сіяти. [У вас на обжинках робили якийсь вінець?] Ро-
били, робили. [Як виглядав вінець: круглий чи якийcь 
інший?] Нє, ни круглий, а так-во пару кулосів в купу і 
плели. [Як косу?] Так, як косу, і так-во. [Що з тим він-
цем робили потім? Де він лежав чи висів?] Він висів, 
поки ни сьвятили го. Сьвятили на Спаса. [На Спаса?] 
Так, на Спаса го усьвятили. [А потім його теребили?] 
Теребили в мішку. [І що з тим зерном робили?] Зерно 
руссівали, а то-то пшеницю... А солому на хрест і на то 
поле, де сіяли. [З  соломи, з  того вінця, робили хрест 
на самому полі?] Так, і грудом накрили. [Так робили, 
якщо сіяли восени. А  що робили, якщо сіяли навес-
ні?] Пусьвятив то-то, мішок трошки скропив та й всьо. 
[У  деяких селах кажуть, що лишали шматок паски і 
клали в мішок, з якого зерно сіяли.] В нас то нє. [Коли 
тато йшов орати перший раз, він щось брав із собою?] 
Я ни пам’ятаю, де я знаю шо. Та нічо. Найняли фірма-
на, фіров пуїхали, а може, шо брали. [Чи молилися пе-
ред тим?] Нє, нє. [Не молилися?] Ну та як но ставали, 
як до руботи, ту все: «Господи Боже, допоможи». То є 
так дотипер. Я типер тиш, як стаю на роботу, гадаю: 
«Господи Боже, допоможи мині».

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat jarosławski)

с. Грабовець (Grabowiec)
Записала Л. Хомчак 21 травня 2008 р.  

у с. Давидів Пустомитівського р-ну Львівської обл.  
від Янчак Катерини, 1925 р. н., 

переселенки із с. Грабовець,  
нині – гміна Радимно Ярославського повіту 

Підкарпатського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. [До породіллі кликали повитуху?] Та клика-
ли бабку. [То була жінка з освітою?] Яка з осьвітою? 
Я вже не хочу х Польщі, но я тут двоє родила при та-
кій бабці. При такій бабці я родила двоє дітей. Каже: 
«Вона така мудра, вона три рокьи в Німеччині била 
при дохторах, санітарков робила при дохторах, вона 
фсьо розуміє». А до тої ніхто ни йшов, до акушеркі. 
Я третю дитину родила аж при акушерці. То та бабка, 
бабка. Бабку на хрестини кликали, бабка відбирала 
гроші – «бабці на капці, бабці на капці». [Як збирала 
гроші?] Во йшла по тім, тарілку мала, казала: «Бабці 
на капці, бабці на капці». Там фсі ї кідали гроші, як 
христини були, ф хаті. А вона ходила фсіх просити на 
христини, вона ходила просити, вона просила, куми, 
фсьо. То вона ходила, та бабка. Бабка ходила проси-
ла. Та то вже як я родила, то вже ту і в Давидові такє 
було. Бабка си назбирала грошей. [Бабка купала ди-
тину після народження?] Вона скупати скупала, а по-
тім більше ньи, так приходила, гльидала фсе: як, де, 
шо  є. Но, правда, вона була розумна жінка. [Можна 
було відвідувати жінку, поки дитина нехрещена?] Так 
ніхто не приходив, переважно там десь хтось зі сво-
їх, а  так ни приходили, потім на христини, як хрис-
тили. [З  чим ішли відвідувати?] З  чимсь приходили: 

з хлібом, з цукром. З цукром фсе переважно і хлібом 
приходили до дитини фсе. Фсі приходили... чи сусі-
ди... фсі приносили хліб, цукор. [З чим ішли на хрес-
тини?] Колись на хрестини просили ще, як я, як мої 
ту в Давидові, то в нас богато кумів, не так во двоє 
кумів. Було, може, з десіть кумів, з пьитнайціть кумів, 
фсіх-фсіх просили за кума. І всі несли крижма. І фсі 
в церкві були за кума. Але двоє було переважно тих, 
жо сьвященик записував. [Для чого так багато?] Така 
була мода. Як ше вдома так було, ше й так ту трохи 
було. [Що дарували?] Крижми, а ф крижмі зав’язували 
гроші, ф крижмо. Ф крижмо завйизали гроші, то такій 
був подарунок. Із крижмом шли фсі. [Що дарував на 
хрестини не кум, а звичайний гість?] Вітавсі з грішми. 
Прийшли там до тої мами, жо мала дитину, і з грішми, 
фсі сі привітували з грішми. Бо як я тут в Давидові 
родила, то так фсі мині, віталися зі мною фсі з гріш-
ми. [А до дитини щось казали?] Там мав принести там 
цукор, то приносили такє-во... хліб. А так нічого, по-
плювали на ню, шоби не врічи, і фсьо. А та бабка, як 
принесла тую дитину, принесла і поставила на порозі, 
і  каже: «Взьили’змо поганина, приносимо вам хрис-
тиянина». [Як принесли з церкви?] Як з церкви. Так 
було. [Несла бабка?] Бабка, бабка несла. [А хресні?] Ну 
та в церкві тримали. Несла бабка ду христу, потім ю 
від хресту несла бабка. Так, а  мої мама розказували, 
шо така бабка була, трохі добре не чула, і вони казали 
назвати Кася, Катерина, Касьи, а вона не дочула – і Га-
сьи. І там питаєсі, як сі буде називати, кажет: «Гасьи». 
Ой, охрестили Гасьи, мама так сі наплакали, страх 
Божий, но але шо ж – охрестили Гасьи, і була Гасьи, 
Агафія. А мама хтіли Касі. Потім мине назвали так... 
[Мама потім мала йти до церкви на вивід?] На вивід, 
так. [Через скільки днів?] Та то десь зара так. Як був 
священик, каже: «Зараз так не можна, но пізніше», як 
христили скоро. Ни знаю, скілько то днів минуло, як 
в нас відправа мала бути, каже: «Вже йде на вивід». 
З  дитинов вже йшла. Там ї помагали нести: чи там 
кума йшла, чи шо. А вона вже в церкві сама з дитинов 
йшла на вивід. Бо як ше ни була, то ше до церкви не 
можна ї було піти, ніхто не йшов до церкви, док ни бив 
на вивід... [У чому купали дитину?] Нецкі такі були, 
так, деревляні нецкі були, і дитину купали, в нецках 
купали дитину. [Що додавали до купелю?] Такє-во 
додавали: ф першу чергу, як купали, гроші кьидали. 
Гроші перший раз, як купали дитину, фсьо з грошами, 
фсьо кьидали гроші там і ї купали, бабка була і фсьо. 
Весільна обрядовість. [Як у вас сватали?] Приходили 
старости. Приходили з горівкою. [Хто йшов у старо-
сти?] Два старости і молодий. Шли старости, так, шли 
старости. Прийшли до хати і казали... Знайите, так-
во було: перважно, як сі мали женити, на Велиґдень, 
знайите, як хлопец з дівчинов ходив, ну то прийшли 
перед Великоднем, хлопец той прийшов з горівко там 
до тої молодої, і там батькі, всьо, він вже мав женити-
сі. А та дівчина цілий піст писала писанкі, мусіла на-
писати хоть трийціть писанок таких гарних. Писала і 
таку гарну хустину купила, і вже на Велиґдень дарува-
ла тому молодому тиї писанкьи. А потім він приходив 
знов з горівкою, шли батькьи, знакомилисі, вже мали 
сі женити після Великодньи. Все так тих писанок так 
писали! Як то мати ті дівчата клопоту, шоби ті писан-
кьи сі вдали, знайите, бо то треба було нести ті пи-
санкі. Хустину гарну купували на тиї писанкьи. [І тоді 
молодий зі старостами приходив?] Ше як писанкьи 
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ньи. Після того... Тоді приходили зі старостами. Два 
старости приходило і вже сі договор’ювали з батьками 
за вісіля, за всьо... Приходили з горівкою, і вже батьки 
готовили гостину... [Чи ходили на оглядини?] Ходи-
ли, ходили, ходили батькі. [Як той обряд називався?] 
«На вуглини, на углини». Во «на вуглини» приходили. 
Приходили «на вуглини». Батькі вже молодого прихо-
дили до тої дівчини дивитися, оглядати там господар-
ку. [До молодої?] Так, «вуглини» називали... «Ой, вже 
пішов на вуглини, – каже, – вже будут сі женили». [Як 
запрошували на весілля?] Як запрошували? Та вінец 
плели  – і після вінця. [Коли вінець плели?] Та вінец 
плели так, шо мала тиждень ходити, мала час наперід. 
[За тиждень до весілля плели вінець?] Так, плели, ну 
та бо ходила просити по селах. Всюди ходила просити. 
[Хто приходив плести вінець?] Всі дівчата зи всього 
сила. Таяк в нас сило маленьке було, то всі приходили 
і так сьпівали тиї пісні всякії. Пішли дружкі прине-
сли того барвінку, барвінку принесли. Того барвінку 
принесли і потім всі сідали за стів. То барвінок на такі 
пучкі збьирали, той барвінок, а така була старша жін-
ка, шо вже вміла. Треба було вміти. Але вона гміла. То 
треба було, би то було то всьо гладенькі, шоби не било 
стріхате, той барвінок, но так всьо гладенько доокола. 
А потім той вінец прикрашали там тими квіточками 
такіми, а назаді чіпляли стяжкі такі, стонґі. В нас на-
зивали «стонґі». «Стяжка» навіть не казали, но стонґа. 
Но вже той вінец плели, на ту молоду примірували. 
А сьпівали!

Допоможи, матінойко,
І ти, Божая Мати,
Вінец розпочинати.

Так-во спершу сьпівали. А потім такі пісні всякі спі-
вали... Но вже як той вінец сплели, заложили на голо-
ву тій молодій, она сі потім всім кланяла, всі ї благо-
словили. А потім гостина зачиналасі. І знов сьпівали. 
Сьпівали. То всьо тривало майже цілу ніч... Ну і потім 
шли просити... Молода пішла просити вже з вінцем, 
з  дружками. І  пішла просити вже... [Як просили?] 
«Просили вас тато і мама, і ми вас просим, шоби ви 
шли на той і на той день на вісільи». Ну, а ті благосло-
вили там, до кого пришли, благословили. [У  який 
день було весілля?] Ви знайите, жи так ни було такого 
звичаю, шоби було в неділю. Було і вівторок, і в чит-
вер, і в суботу, а в ниділю переважно в нас ни було 
ніколи вісіля, то десь ту типер така мода зайшла, шо в 
ниділю, суботу на весіля, а в нас ньи. І так було вісі-
льи, шо було вісільи йиден день. [А коровай пекли?] 
О, ше й як пекли! [Один чи два?] Треба було сьвяще-
никови дати. [У кого пекли?] Переважно в молодого 
коровай. А  молода плела вінец, а  молодий коровай. 
Він йшов з коровайом до молодої. [Як виглядав коро-
вай?] Як виглядав? Примаєний, гарно зроблений, 
примаєний коровай, хліб такий круглий, спечиний, 
і навєрха фсякі такі тиї робили: і пташкі, і фсьо-фсьо 
такє виробляли. Ни так, як ту робйит різкі,  – в нас 
того не робили такої-во різкі. Во так-во всьо: пташки 
фсякьиє такьиє, фіґі такі. [Що таке фіґи?] Такі круці, 
круці. [Печені?] Ни печене, но на той коровай клали 
на тісто спечине. То взяли замісили такє пісне тісто, 
а на коровай було такє тісто дріжджове. А то такє тіс-
то замісили і знов до молодого сі сходили так на коро-
вай, як до дівчини на вінец. [А коли то було?] Ну та 
перид вісільим. [Хто сходився до молодого?] Всі, кого 

запрошували. Запрошували фсіх: фсіх сусідів там, 
знакомих. Фсі сі сходили на той коровай, і переважно 
старосціни були, той коровай накладали в тиї бляшкі, 
ставили на стів. А ту фсі і жінкі були, і дівчата, і фсі 
прикрашали тими фсякьими круцьками. І  пташкьи 
робьили, і рожі робьили, і фсьо робьили, і на то на-
кладали фсьо. А  дружби, дружби пришли, дружба 
мав саджати той коровай х пйиц. Дружби закликали, 
там му показали як. Дружба фсадив в пйиц, а тиї жін-
кі фсі давай дружбу потім обмивати. Шо сьміху било! 
[Як?] Водою. Мили водою, а дружба мусів таньцюва-
ти з тов старостінов, шоби таньцювавав. Отакє-во, 
фсякє такє-во, сьміялисі... [Що входило в обов’язки 
старостини?] Ну та вона била така... сусіди приймала 
і госьті. Не так вона йно сиділа за столом  – вона 
йшла... Староста ніс, з  коровайом шли до молодої 
там, ну й вона з ним йшла. А так, шоби сиділа за сто-
лом, як типер сидят, ньи. Но вона ходила фсюди. [Що 
робив староста?] Ніс коровай, ни знаю, до церкви, до 
молодої йшли з коровайом, до церкви. В церкві там 
потім той коровай лишили. Один лишили, а один до-
дому несли. А йиден там священикови, «ксьондзови» 
називали, ксьондзови лишили, а  йиден несли ту до 
молодої. І пішли до молодої... [Як починалося весіл-
ля?] Дружби розплітали косу. Вона си сіла на кріслі, 
косу розплітали і сьпівали. Косу розплітали і сьпіва-
ли, ну вона там плаче, вони розплітают косу. Косу по-
розплітали, ну, і сьпівали, а потім ї вдівали той вінец, 
на голову давали, ше й так прикрашали. І вона потім 
фсім сі кланяла, і потім йшли до шлюбу. А тиї старо-
сти поприходили, ну і молодий прийшов. Він прий-
шов з букєтом такім, шо йому дали свашкі. Знайите, 
він мав свашкьи, вона мала дружку. Називали «сваш-
кі», з кьимись мав молодий йти до молодої – було дві 
дівчині. То йому дали такій букєт: стяжка ружова 
була. А як пришли, молода там сіділа, стояла за сто-
лом, молодий приходив, там ї сі кланяв, і вона йому 
букєт припінала вже такьий білий, гарний, припіна-
ла. Тоді вже шли до шлюбу... Вона ніж шла до шлюбу, 
вона ся фсім кланяла. [Сама чи з молодим?] Сама. 
[А батьки не сідали до поклону?] Ни сідали, чуйите, 
я того ни памьитаю, ни бачила. Но знаю, жи фсім ся 
кланяла. Напиред батькови, мамі, фсім ся кланяла. 
Напирід до мами, до тата, а  потім до фсіх, до фсіх. 
Вона ся фсім кланяла, і вже йшли до церкви. [Може, 
робили браму, коли молодий ішов по молоду?] Не ро-
били, ньи... [У  церкві стелили рушничок молодим?] 
Такого молода не робила, в церкві спиціально був та-
кій, перший той застиляв, і вони клякали. А так, шоби 
вишивала рушник, того не було. [Чи були якісь забо-
бони?] Та було трохи такє, кідала там. Потім, як ви-
йшли з церкви, то вже там... То в нас перважно, зна-
йите, шо давали? Хліб. Хліб такій спикли, і дружкі – 
йидна мала мід, а  та вкраяла кусок хліба і трошкьи 
меду і фсім роздавала, фсім роздавала. Дружкі роз-
давали. А хто не мав там меду – то цукєр, знайите, як 
то кістками був. Того цукру давали кісточками фсім. 
Ну наше село маленьке було – фсім пороздавали. То 
фсьо майже, фсьо сило йшло на шлюб дивитисі, фсі 
йшли, а потім гвечир, знайите, музика надворі, знов 
дівчата фсі йшли. [Куди йшли після шлюбу – до моло-
дого чи до молодої?] Залежи, де він йшов. Як молодий 
йшов за зятя, то пішли до молодого... [Що давали їсти 
на весільній гостині?] Шо давали їсти? В пєршу чергу 
давали, такьий пикли пиріг гречиний. Пиріг гречи-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



211
ний. І  таку мачку варили. [Що до мачки давали?] 
Мнясо, мнясо чи свиняче, чи якє. Мачка була зробле-
на, добра мачка. Моя стрийна фсе так казала: «Докі 
мачка, як вийде жир навєрх, тоді мачка є добра, а як 
така пісна мука, то не є мачка». Ми порозставляли ту 
мачку, а горілку поставили, то пили тую горілку. Отак 
фляшку горілкьи, фляшка обійшла фсюдай довкола. 
Не пили так, шоби давали стакан, потрошка. І  кьи-
лішкьи маленькі – оден або два – більше ньи: «На здо-
ровльи».  – «На здоровльи». Далі: «На здоровльи». 
Далі. І так обійшлосі. Такого п’яньства ни було, зна-
йите. Ніхто такого ни знав. Ни била мода такьих ні 
помідорів, ні вогьирків. Перше давали мачку, пиріг. 
Потім давали борщ, борщ давали, варили борщ. Або 
росів з макароном давали, мнясо з капустов давали, 
кашу з рису давали таку з япками... З цукром, з цина-
моном там посипали. Але ни давали так кождому 
окреме. Люди мали ложкьи і так то. А  той пиріг то 
так-во накраяли, накраяли і довкола наставили, на-
ставили. Там собі брали на тарілки. Та яке то було, 
тарілки ни давали! Обруси були застелені, фсьо було 
гарно так. Квіти поставили, ставили так, паро тих ва-
зонків квітів поставили. А в першу чергу мачка була! 
Мачка і пиріг. [Солодке пекли?] Солодкє троха пікли 
за мої памніти. Отак маківник перважно і такій 
якьись з яблок. Або пиченя і маківник перважно. 
Пляцок так, але тоже такій, знайите, закручений, як 
то... Або так: варили, варили повідло і так закручува-
ли, як маківник. А такіх-во, шоби то були такі торти, 
то всьо ни було. [З яблук то був завиванець?] Зави-
ванец, правду ви кажете, завиванец... Но пиво давали 
тоже. Но такє-во, компотів, я ни памньитаю. Того в 
нас ніхто не варив, того і не давав на вісілю. Но пиво 
було, пиво давали! Переважно було пиво такє з боч-
кьи, знайите, бочкове. Як там на вісільи привезли, то 
там фсі мужчинини сі... Жінкьи там ни пили пива, 
а тиє мужчини пили пиво. [Коли гості щось дарували 
молодим?] Ни дарували, іно було з вінця, вона тань-
цювала. [Так і називали танець – «З вінця»?] «З він-
ця». [Казали:] «О, буде молода з вінця таньцювала 
[виправляє себе], буде гуляла!» [Як то було?] Та во 
йдете ви до молодої, а  той переважно дружба веде 
там. Пирід дружкьи, дружби йдут. Мине взяли  – я 
йду з молодов. І  сьпівали фсе пісьню. Якусь пісьню 
треба було засьпівати. Але такі пісьні фсякії сьпівали, 
Боже! Як її батько гмер або шось, то так співали: «Ган-
нусю, Ганнусю, чи не маєш желю, жи твого тата нема 
на вісілю?». Та молода сі так наплакала! Такі присьпі-
вували фсякі пісьні. А  музика в той час так фсе, як 
той хтось сьпівав, і  так грала, знайите, такьим тим 
темпом, як хтось сьпівав. Ни раз декотра то так довго 
вміла тих пісень сьпівати, а  потім вже скінчила, то 
гроші дала. Ну і гроші, фсі дарували гроші. [Молодій 
дарували?] Перетаньцювала з ним, кланялася, і  ви 
там мали гроші давали. І вона потім ще раз кланялася 
вам. І знов дружба приводив другого. Підводив фсіх-
фсіх, хто там хтів таньцювати. То так ї гроші давали 
на дарованя. А такого ніяких подарків, ніякого такого 
нічого не било. Вона так таньцювала... Фсі гроші да-
рували її, як вона таньцювала. Ніякьих подарунків, 
ніякого не було, но так: хто дарував більше, хто мен-
че, так дарував гроші. То в нас дарували молодій на 
вісільи. [Коли везли придане?] Як вони пішли до ньо-
го, вже вона сі забрала, но, може, за якіх дві години, 
вже йдут придани. Но берут перину, подушку. [Хто 

несе?] Назад приходят вже спиціяльно, хто то має не-
сти. Той несе перину, шо вона там. Придане фсі несут 
на плечах. І там йдут придани, сьпівают і йдут. При-
дани шли. То фсьо тривало йиден день фсьо  – і ту, 
і  ту. Но, правда, потім ше після вісільи на ниділю 
справляли поправини. Ще раз гостину кликали, гос-
тей, і робили гостину. [Коли молода приходить за не-
вістку, її батьки зустрічають?] Та зустрічают. Як при-
йшла вона вже, за невістку пішла, ну то вона дарує тій 
свикрусі хустку, а  більше нічого... Там благословит 
мама і фсьо. Вони сі кланяют, мама їх благословит, 
і  вона витягає хустину і закладає її, мамі, на голову 
хустину. [А  в молодого теж був танець «З  вінця»?] 
Ньи, ни було. [Коли в молодого дарували?] А шо мо-
лодому дарували, я вам того не скажу. Но молода як 
ходила просити, вона тожи гроші назбирала. Як вона 
ходила просити, ну то кождий давав гроші. Дарували. 
[Коли знімали фату?] Та ввечир. Музика вже там гра-
ла, зачали там присьпівувати, і  її мама зав’язувала 
хустину, а вельон скьидала... [Хустину пов’язувала чи 
одягала чепець?] Ой, правду ви кажете. Я  того не 
пам’ятаю, но мої мама мині розказували: «Боже, як то 
було! Така молода, як ми той чипец на голову заложи-
ли – най Бог борони!». То таке, як коло якесь плетене 
було, і потім чіпец на ту голову заложили. Мама каже: 
«Мине так голова боліла». Така молода дівчина шіс-
найціть літ – заложили ї той чіпец на голову. То мама 
мої! А  як я ю то бачила, то фсьо скасували. Чіпця, 
того нічого не було. Просто хустина. А  бабусьи ще 
мої, йидна і друга, то ще в чипцях ходили. [Як назива-
ли чіпець разом з хустиною?] Така кьибавка. Та ю во 
слюб взяли і во, як ї вельон взяли, і зара закладали ї 
то-то на голову. То за мами, то мама ше так, мамі. 
Я того вже не памнятаю. Мама мої потім то скинули 
ю, як війна сі зачила австрійска. Мама каже: «Я  то 
фсьо кінула». І мама вже потім не ходили з тим. А ба-
бусьи мої – і йидна, і друга – ходили до самої смерті. 
Причисали, зав’язували то, хустину. І такі чуби мали 
ще, зав’язувалисі мої бабусі, йидна і друга. Такі хусти-
ни. Маю десь на знимці, шо вони в такьих чубах. Тоже 
такє ходили: така хустина довга була, і  то так 
зав’язували довкола, і  то так якось розпростували. 
І так тоже: то на великі сьвята ходили в тих чубах... 
[Що мала наречена на голові, коли йшла до шлюбу?] 
Вінок плели, вінкі плели фсім. [А фату мала?] Ньи. Ни 
мала ніякьий вельон, так до шлюбу йшла в тім. Та 
стонґами тими...

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Як колись молодь 
проводила вільний час?] Як я була, то в мене був такьий 
час молодості – нічого. Ну то вот ходили до читальні, 
казали «читальньи», ни клуб, но читальньи, до читаль-
ні. Там флірти були. [Що таке флірти?] Флірти? Ну во 
такі карткі, знайите, було такіх карткі і там: «Я тибе лю-
блю», «Я до тебе прийду», «Я тибе кохаю», «Я тибе то, 
я тибе то...». І там номери, фсі по номерах було. Я даю 
хлопцеві двайці читвертий номер, він читає, а він знов, 
як він мині віддає, знову номер мині говорит. То така 
була тишина в тій читальні, як вже ті флірти сі зача-
ли, то богато, може, де було з трийці тих чи шось... чи 
з пьидисять тих карток такіх на то. І то так фсі флірту-
вали – хлопці, дівчата, фсьо. І сьпівали. Во такі були за-
бави в нас. [Так бавилися і українці, і поляки?] Я за по-
ляків ни знаю, а то в нас сі так дуже часто бавили. А на-
віть як юж в читальні ньи, то в хаті. Вже хтось приніс 
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флірти, фже фліртуймо. То так можна було поговорити 
си ф тих фліртах, ни знати, шо там було понаписувано, 
і ми передавали ше. Такій номер – він вже там прочи-
тав, то такьий номер. І посварилисі! [Роздавали так, як 
кому випало?] Пороздавали карти – та й ми читаймо. 
Я хочу якогось того хлопцьи, а як ні, то шось злосна на 
нього, шось там то такє фсякє було понаписуване там, 
подруковане. То такє друковане було. І так фліртували, 
сьпівали. Во така була молодість наша.

с. Святе (Święte)
Записала Л. Хомчак 9 січня 2008 р.  

у с. Грімне Городоцького р-ну Львівської обл.  
від Мухи Анни Василівни, 1931 р. н.,  

переселенки із с. Святе, нині – гміна Радимно 
Ярославського повіту Підкарпатського воєводства, 

Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об
рядовість. [Як у вас називали вагітну жінку?] «Гру-
ба» казали на неї. [Як називали: «роди» чи «пологи»?] 
«Роди». «Родит, пішла родити». [Чи були різні назви 
для початку й кінця вагітності?] Ньи, то як ю так-во 
буде родила. [Як називали породіллю?] «Вродила». 
[Як називали, якщо стався викидень?] «Зронила». 
[А якщо дитина народилася мертва?] Ну та мала мерт-
ву, неживу. [Кого кликали приймати роди?] Бабку. 
Била така бабка, ну, закликали бабку, ну вона там шось 
там вчиласі. Ну і бабка приходила і там била коло неї. 
А як якась била гірша біда, то по лікарьи, по дохтори 
їхали. [Чим платили цій бабці?] Ну та якісь гроші да-
вали. [Чи можна було відвідувати, поки дитина нео-
хрещена?] Ходили. [Як називали обряд відвідування?] 
Ну та там «пішли подивитисі». Там до малого чи до 
малої: «Йду сі там подивлю до них». [Що несли?] Ну та 
шось десь: хліб, цукєр, там такє шось, може, десь там 
матерію якусь. Якесь би на пеленьку. [Коли робили 
хрестини?] А хрестини були – а во нині вродила, а за 
два дні вхрестили та й фсьо. [Як казали: «хрестини» 
чи «кстини»?] «Христини». «Христити дитину». [Як 
називали хрещених батьків і скільки їх було?] «Куми». 
Як били там якісь славніші чи там пізніши христини 
робили, ну то брали четверо кумів, шестеро кумів, то 
било більше кумів. А як бідне, то пішов в будний день 
охрестив і фсьо. Ну та куми треба било. [Як назива-
ли: «хресна мама», «хресний тато» чи «кум», «кума»?] 
«Кум», «кума». А  як там діти, то там казали «хресна 
мама», «хресний тато». А  тоти казали... [Як хрещені 
називали дитину?] «Похресник». «Хресна донька». 
[Що дарували куми на хрестини?] Крижма. Та во 
метир білого полотна чи навіть і такого. [Як казали: 
«хрестити дитину» чи «тримати до хресту»?] «Поне-
сли христити». «Во пішли христити дитину». Ну та 
тоти там з родини то принесли там якусь матерію, ну 
та фсе шось принесли, з порожними руками не йшли, 
но фсе шось там брали. [Чи кликали на гостину?] Ньи, 
такі били богатіші, то когось там кликали з родини 
котриї, а такі бідніші, там кум, кума. [Як називали ту 
гостину?] «Христини». [Чи робили якусь гостину од-
разу після народження дитини?] Таде. Вродиласі, за-
винули, і бабка пішла. А до того, а до христу то несла 
бабка. Бабка несла дитину, так, до христу несла бабка. 
[І  одразу породілля йшла на вивід?] На вивід йшла 
аж за сорок днів тота мама сама. Бабка юж ньи, баб-
ка йно до христу несла. [Як називали дитячу купіль?] 

«Купати дитину». «Нарихтуй води купати дитину». 
[У чому купали?] Нецкьи такі. Деревйині нецкі. [У що 
сповивали дитину?] Пеленькі. [Казали:] «Завини ф пе-
леньку дитину». [Які пісні співали малій дитині?] Та 
такі тоти «Коткі два», колискові, тоти, шо колисати 
дитину, співає її. [Як називали маму, поки вона годує 
дитину грудним молоком?] «Вона ї дає ціцькьи, вона 
ше дає ціцькьи». [Як називали позашлюбних дітей?] 
«Найдух». [А ту жінку, що народила позашлюбну ди-
тину?] «Завитка». [Які були іграшки?] А во які забав-
кьи. То зробили лялька зо шматкьи, лашків. Дитячих 
забавок такьих ни було колись. Там хто як робив. Во 
тако корито, дали четверо полічок і так їхали. А так ти 
возики то били ще. Дехто такьи, то купував возик. То 
били возикьи, ни коляскьи, йно возикьи.

с. Сколошів (Skołoszów)
Записала Л. Хомчак 11 серпня 2008 р.  

у с. Кривчиці (нині – у межах м. Львова)  
від Заплатинської Катерини Миколаївни, 1923 р. н.,  

переселенки із с. Сколошів, нині – гміна Радимно 
Ярославського повіту Підкарпатського воєводства, 

Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об
рядовість. [Як у селі називали вагітну жінку?] «Бе-
ремна», «груба». [Як називали жінку, яка народила 
позашлюбну дитину?] «Завітка». То ше якось інакше 
казали, но я забула. [Як називали позашлюбну дити-
ну?] Казали: «Во то найдух. Во то найдух такий ни-
добрий во». Казали: «Найдух нидобрий во». [Чого не 
можна було робити вагітній? Як треба було оберіга-
ти майбутню дитину?] Ну, на похорони ни можна 
було, до вмирлого. Ни можна било дивитисі ф шпари 
якиїсь: зизовока могла бути, на вочи якась хора ди-
тина. То на того, вогонь як був, шоб сі не залапала: 
«Ой, горит!». Фсьо вже пропало, чорна йи. Мій як сі 
вродив Влодик, я таки ходила Влодком, то били пер-
ші місяці, як в нас на Волиню то було, як пришли і 
на роботу брали. Я  ся збирала до церквьи і думаю: 
«Ой Божьи, ідут». А я, ніби я шось роб’ю, і хап, ніби 
шнурую си туво між ногами, али потім спімнулам-
си, добре, шо ноги м сі фчіпила. І  такьи фтікла. Як 
сі Влодик вродив, був миліцінер і фсьо на нозі. Али 
то так ни було багато, шо він виріс з того, шо нима 
знаку. І влапатисі ні за шо. За такіми людми, шо ко-
тра беремна, ни кьидати за ньов. Ни добри. Во пішла 
во, і так-во шось зи злості ци сіль нираз кьидали, то 
йи нидобри, то ни треба такоє, то тре вважати. І  як 
вна прийшла биремина, вагітна, чи як там... груба,  
то тре било дати, як шось просила, чи пожичити, чи 
шо. В нас такії били, шо хтіли: «А, я йду, мині мусьит 
дати». Фсі сі бояли, би їм миш ни поїла: «Ой, ф хаті 
миш була. Кому я шо ни дала, кому я шо ни дала?». То 
ф хаті миши були. [Які були назви жінки на початку 
вагітності та наприкінці?] А  шо вна скоро вродила, 
по весілю, та? А вна ше давно була груба. Би шлюб ни 
брали, якби ни була груба. [Як називали жінку, яка ва-
гітна місяць, два, три?] Нічо, било знати, шо вона вже 
груба ходи. [Як називали жінку наприкінці вагітнос-
ті?] Буде родила та й фсьо. [Чи якось називали жінку, 
яка народжує багато дітей? Може, казали щось образ-
ливе?] А-а, я знаю, тут в нас того ни було, во міг каза-
ти: «Во як льошка наробила, во як свиня роди». [Як 
називають дитину, яка народилася семимісячною?] 
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«Недоношене». [Як у Вас називають: «роди», «по-
логи»? Чи по-іншому?] «Вродила вже, вна вже скоро 
буде родила». [Чи якось називали породіллю?] Ньи. 
[Хто приймав пологи?] Но, залежит. Бабкі були. Про-
сили, бабкі старі. [Чи вони мали освіту?] А хто його. 
Вона бабка, вна ходила по бабах та й то. [Як запро-
шували повитуху?] [Казали:] «Ходіт, бо буде родила, 
а шо я буду робив». А мій старший син, то такі бабка 
прийшла. То вже на Волиню було. [А в Сколошеві баб-
ка щось із собою приносила?] Я того ни знаю. [Одра-
зу купали дитину?] Таде. Було багато акушерків. Але 
були і бабкьи. Бабків було багато, та. [Чи запрошували 
бабку на хрестини?] Приходила бабка. Казали: «Баб-
ці на капці». [Коли так казали?] А як були христи́ни. 
Вна була прошина, запросили ї, бабку тре просити, 
і пусьміялисі затим: «Бабці на капці, бабці на капці». 
[І давали їй гроші?] Та давали ї. Та люди там. [Пови-
туха навідувалася до породіллі?] Ньи. Та могла при-
йти, подивиласі, як сі чує чи то. [У Сколошеві святку-
вали родини, народження дитини?] Ньи. [Чи можна 
було відвідувати дитину, поки вона нехрещена?] Ньи. 
І дітину не тре било навіть надвір. «То, – каже, – вна 
ше нехрещена, нема шо виносити». Хто приходив, то 
приходив, з чимось приходив. А во як Орист родив-
сі, ту прийшла Павличка, прийшла принесла пляшку 
віна. Шо то іше? То ми ї зара взяли за кума. Вна била 
хресна мама. [Що треба було дарувати на хрестини?] 
Шось тре било нести. Можна і солоткє, такє-во. Тре-
ба було солоткі. [Хто запрошував кумів?] Тато ходив. 
[Скільки осіб запрошували за кумів?] Кумів  – як де 
хто брав. Кум і кума – то є правильно. А брали: і пу дві 
кумі було, два куми. І дві пари, і йидна пара. Навіт і 
три пари. [Від чого то залежало?] А я знаю? Фсі брали. 
[Як називали гостей на хрестинах? То всі були куми?] 
Кум був пєрший, і кума пєрша. Так, но ше сьвященик 
другьих, було дві пари, то він ше казав тожи, вьипо-
минав, шо то ше є куми. [Що приносили на хрестини 
хрещені батьки?] Тожи такє шось. Я знаю? Цукєр не-

сли і там коняк чи там шось. Фсо несли во. [А криж-
мо?] Крижмо мусіло бути. [Що робили з крижмом?] 
А во як хрестив малу, то клали на малу, на дитину то 
крижмо. Сьвященик хрестив, та. Крижмо то так. [Чи 
якісь обряди здійснювали, коли приносили уже охре-
щену дитину до хати?] Ньи. [Чи запрошували гостей 
на гостину?] Ну кликали раз. А після церкви, то: «За-
ходіт до хати». Фсьо. [У чому купали дитину?] Нецках. 
[Як казали: «колиска» чи «люлька», «колисати» чи 
«люляти»?] «Колиска». «А будем там, поколиши», «Ой, 
лю-лю-лю», – сьпівали там так. [Як називали процес 
годування дитини грудним молоком?] [Казали:] «Ти 
дай дитині цицкьи, нех ссе, воно голодне. Нім то піт-
корми», як плакало. Ото такє було. [Як називали жін-
ку, що годує чужу дитину?] Ніяк. Моя мама... нивістка 
мала, і мама мала, і вна пішла до міста, то мама году-
вали ї, а як мама моя пішли до міста, нивістка тиж, як 
там плакало, то давали, і той... [А якщо мама помре, 
наприклад, при родах?] Ну то вже кормять дитину, мо-
локо бьирут. Ну типер то молоко в лікарнях мают. [Які 
колись були дитячі іграшки?] Іграшкьи? Ой, такії ньи, 
як типер. Таракавкі фсякіє, деревляні тарахала. Та во 
тут такоє зубчате колесо, тут такая планочка, і коли 
крутити, то тиє зуби крутяцься і то тріщит. Качкі такі, 
то криламі той-во, а то малиї пхало. Качка була, а ту 
пхали, а ти крила так-во траскали. То був такий той-
во, і два колеса, то сі крутило і ти мали дротикі, то сі 
вітсувало, а потім – трах. Трахали. [А ляльки були?] 
Такьих ляльок ни було. За теби то ше било, були ляль-
кьи. Во м взяла хустку звінула, звінула, во навєрха 
завьинула – ляля є. Ляля, ляля. [І хлопчикам давали 
ляльки?] Ой, фсім, аби но спокій бив. Во типер би сти 
пішли на стрих, одна тілько в нас була, бо ми тількьи 
маєм одну, шо там тих ляльок є. Бог знає, шо то є. Де 
то-то коли хто знав? Я як до школи ішла, фступалам 
до сусіди, бо я дужи любила діти, то поробила м їм тиє 
лялькьи, то я м дістала дома, бо я ся ни хтіла вчити, 
тількьи діти бавити.

Підляське воєводство  
(województwo podlaskie)

БІЛЬСЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat bialski)

с. Відово (Widowo)
Записала Н. Стішова 11 серпня 1997 р. у с. Відово, 

гміна Більськ-Підляський Більського повіту  
Підляського воєводства , Республіка Польща,  

від Місіюк Марії, 1931 р. н.
ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховальнопо

минальна обрядовість. [Які поминальні суботи були 
восени?] Михайлова поминальна субота. В церкві по-
даються книжки з іменами, варять кутю, запрошують 
додому на поминання. На могилки не йдуть. [Кого на 
кладовищі не ховали?] Збоку під плотом ховали: не-
хрещених, самовбивць, утоплеників, непричащених. 
Немовля нехрещене померло, то бабка, яка приймала, 
окропить його свяченою водою крестообразно і назве 

його ім’ям: якщо дівчинка, то дівочим, а  коли хлоп-
чик  – хлопчачим. Тоді вважалося, що дитину охрес-
тили і ховали. Але стався такий випадок, коли ховали 
нехрещену дитину. На свято Чесного Хреста я з ма-
мою йшла до церкви на всюночну, коло наших сєтих 
могилок, і за могилки трохи тако перейшли, то вчули 
бардзо, что дитятко плаче маленьке, так десь далеко. 
Оно плаче, плаче, аж зайдеться, і ми з мамою обидві 
постановіліся, а надворі ж уже темно, бо так ішли по-
здно. І кажу: «Коб же ж то був день, то я, – кажу, – не-
терпіла, я побігла б туди в той бок. Что то такоє? Хто 
ж то кричить? Невже ж то дитяті чуть?». Настояще 
дитятко плаче, плаче і вже аж зайдеться. Через троху 
і знов починає. Ну то я сама перехрестила в той бок і 
ім’я дала: як дівчина, то дала дівоцьке, а як хлопчик, то 
дала хлопчуське ім’я. І перестало, і ми пішли до церк-
ви. Перестало плакати, бо воно вже получило хрест, 
бо було нехрищьоне, як поховали.

БІЛЬСЬКИЙ ПОВІТ
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КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Яке Храмове свято у вашому 
селі?] Пречиста [21 вересня]. Готувалися до його. Праз-
нували. Від Пречистої можна було весілля робити. Ко-
ровай пеклі з гускамі і роздавалі, і розкідалі, людям ки-
далі гуски. Пекли коровай в суботу. Співали весільних 
пісень. Але найбільше весіль було після Руздва. Саме 
весілля робили по Руздвє, в лютом, то вже все весілля. 
Осєнню, то вжесні, але найбільш по Руздвє. [Як до за-
жинок готувалися?] Все пополокане, помите, почище-
не перед жнивами, бо тоді не буде коли. Самі помиті. 
Накуплять серпів, погострять в суботу, більш ніякого 
дня, оно суботнього йдуть зажинаті. Десь по полудню, 
годіна друга, вже йдуть зажинаті. Всі йдемо зажинаті з 
цілого села. У суботу на ліеву руку в’яжем свящьонай 
льон, той, котрим обв’язували свєчку громничну [вона 
стоїть у церкві]. Сіту руку зав’яжемо, льоном скрутне-
мо добренько, щоб він не розкрунувся. З їм треба кон-
чити жнива. І тоді йдем зажинаті, берем хліеб з дома, 
кусочок, кладемо на полє, на ослоночок. Зажинаєм і 
Бога просімо погоди, здоров’я, коб житечко дожаті, на 
ярину ще поспішаті. І начинаєм жаті. Жнемо, жнемо, 
вже нажалі 6  чи 12  снопуов. І  вже пуойдемо додому, 
бо то вже зажалі. Отходячи, жменю нажнемо, скрутне-
мо скрєстік, жигнаючи «Отца і Сина, і Святаго Духа», 
і говоримо: «Господі, благослови нам на каждий деньо-
чок такую радость, охоту і здоров’я, як на сєй день по-
слав». І пуо йдемо. То зажинкі такії. Дуже багато жалі. 
І в Бога просять, чтоби Бог помагав. По 30–40 коп на-
жинали, в копі по 12 снопів. А як поглянеш назад, то 
аж дивно робиться, кінця не видно. Як то чєловєк на-
жаті тілько мог? Алі міло колісь било, алі радісно било, 
алі охотно било. Зараз немає радості. Немає цікавості. 
А колись собі йдеш з Богом, з ангелами йдеш у полє, 
убраний в чисте, в гоже, у святноє. Баби гоже повбіе-
рані жнут, і мужчини тоже, а десь послє вже посеред 
жнив то збіраються докупи – як начнуть, ще йдучи до-
дому, співаті: 

Кидай, дєвка, жито жать,
Ходім в холодок лєжать.

А як житечко дожнем, зробімо «перепеліцу». Покинемо 
трошки жита, зв’яжем вершок, виполемо чисто, коб на 
другій руок було чисте, вберемо цвітамі. Хліебець все-
редіну покладеом на застелений біелою хусткою камі-
нець. Кабі хатку такую пробілі вже. Це робілі для того, 
коб урожай гожи бив. Частінку колоскуов зріезувалі 
і святілі на Спліенє (28 вжесня). Жито било ув’язане, 
яблика, бо дожидалі, не їелі люде до Спаса, квіткі такія 
гожи, пшеніця. Усьо такоє господарськє святілі. А по-
тум вже жито засівалі на новий урожай (за тим, хто сі-
еяв, треба ходіті босо) і просят у Бога, щоб уроділо на 
новоє ліето. Коли робилі «перепеліцю», то співалі:

Перепеліца хату замітає,
Сидить сова пуд столом, скрива поглядає.

Зараз «перепелиці» роблять мало, колі хто робить. 
[Як люди захищали себе і худобу?] На Яна весняно-
го наривали різного зілля: синього, жовтого; скрізь 
оптикам, принесеним отим зіллячком, що цвіте на 
межах. Це робили, щоб загородити город від вєдьом, 
щоб відьми не підошли под дом. Коли у корови моло-
ко пропадало, то обтикуєм тим зіллям і Яна Божого 
просім, куб вуон помагав. Кадили, вербичкою б’ємо і 
просимо у Бога, щоб здорова була. На Чесного Христа 
не можна землі ворошиті. Дівченята казали: «Святий 
Христє, покриваєм зємлю зернушком, то покрий нас 

шлюбним віночком». На Покрову молєбен служиться. 
Дівчата говорили: «Свята Покрова, покриваєш землю 
листочком, покрий нас молоденьких шлюбним віноч-
ком». Гадали дівчата: дрова приносили оберемком і 
вже в хаті оглядали – чи пара, чи не пара. Якщо пара – 
то вийде дівчинятко замуж, а  якщо не пара, то й не 
буде весілля. Або ще: треба покласти хлєба, скілько 
кобєт, стілько кусочков, скілько дівчинят. І  стануть, 
та поглядає кужна на свуой кусочок. Пускають собач-
ку. Було 6  дівчинят, той собака увійшов понюхав по 
хаті, а ще нє кінувся до хліба, підійшов понюхав, по-
нюхав. Однієї взяв, ще чиєїсь узяв, а  одна дівчина в 
нашій компанії, такая славна, багата, то в неї не взяв. 
Ну і ниць. А тая дівчина каже: «То є неправда». Ну то 
неправда. Нехай буде неправда. Усє тиє замуж пошли, 
а  вона осталась. [Які свята відомі восени?] Введен-
ня. Пилипівський піст. На Середопостя – парубоцькі 
бешкетування. Та на Масляну.

Записав Ю. Бідношия у листопаді 2005 р. у с. Відовo, 
гміна Більськ-Підляський Більського повіту  

Підляського воєводства, Республіка Польща, 
від Кубай Анни, 1930 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Розкажіть, будь ласка, про зи-
мові свята.] На вечеру сіенечко трусят по століе, при-
кривают обруском. І каждий ще бере і собіе сіенечко і 
на кріесло [‘стілець’] положит потрошку... Ну, і то так 
свіечку засвіечуют  – і уже моляця, «Отченаш» гово-
рат... Всіе помоляця і тогди вже вечерают... Ще мама 
скаже тако бивало... і ми тепер: «Господі, всіех клічим 
з родних... хто находіцє на водах, на горах, хто в тєм-
ніцах, хто засуджений неслушнє [‘несправедливо’], 
сідіт невінно, – усіех клічем вас на вечеру...». І завсігда 
накритє зоставяєм лішнєє  – для гостя. Все зоставя-
єм там: кєлішок, стаканчик, таріелочка, вілочка... Як 
уже повечераємо, тоже помолімсє... А полагаєця того, 
што їелі, то не ховаті – оно так зостав’яті. Самі ідем до 
церкві... Далєко било, до Біельська, то як же, знаєте, – 
колі іду, колі ніе... То ми вже наводім на рускіх, на Мо-
скву, телєвізора – і то мнуого-мнуого ліет. І  там уже 
служба начінаєця – і вже службу слухаєм перез телєві-
зор, так-о з Москви. Барзо [‘дуже’] гоже в Росії, барзо 
гоже – у нас так нема, у нас стуолько батюшкуов нема, 
там в нас так не одягаюцє, облаченія такого нема... 
А там і біелоє, і красноє, і всьо, значит, одягают... Бар-
зо гожа служба!.. А як тогди вже, як уже комуна про-
пала, то уже, знаєте, барзо по церквях у Росії... то і с 
Кієва покажуть... Вони вже – там і там покажуть, што 
служба йде... А те сіено, што пуд обруском било, по-
збіраєм, позбіраєм... Бо в’язочка сіеночка пуд столом... 
То я позбіраю, позбіраю – і до теї в’язочкі доткну. Уже 
на Другу Коляду  – всьо говорат вечера такіє ж Кре-
щенськіє  – тогди даєм уже... бидлові несем: овечкам 
і курам отак-о сипнеш. Квіеточка жита – тоже такая 
коляда... називаєця «коляда»... зріезалі «коляду»... До 
Руздва била кутя – то називалі «Одна Коляда»... і пе-
ред Крещеньом Друга Коляда... А  вже перед Новим 
роком – то Богати вечур. Богати вечур – то вечералі, 
то вже голову варилі свінячу, бо то барзо найліепше 
мнясо, всіе трималі на Готуху, бо то називалі «Готу-
ха», о... А колядуваті ходілі на перши день Руздва, на 
недіелю. [Молодь шкоду робила, бешкетувала?] Перед 
Новим роком то тоже така пакость. У нас уже бруноч-
кі  – брами, то уже як не прив’язани, не приспавани 
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[‘приварені’] – по-ойдут! Чорт-відь куди занесут! Ну, 
і занесут всютко: і воза виволокут, і санкі... А ще било 
тако: взялі тую снуойніцю, што ткалі колісь, і  такая 
основа веліка... І  занеслі для вдовця, поставілі перед 
воротамі. Встає біедни той Ігнашка і каже: «Не знаю, 
де винесті – я ще не направ, а вже вони принеслі, коб я 
ткав! А я ще не направ, ще нема ні моткув, нічого – я ж 
не направ, бо мущина не те...» Ви знаєте, порчу тую... 
Як на ранок хто ішов до церкви  – бо то саме перед 
Новим роком – там брама отоє, там десь на дахові... 
Ну, всьо просто: і борони... А як ще хлопці возьмуцця 
до помоци, то ще санкі затягнут на дах на клуню! Ой, 
комедії било, било! А солому!.. То вже, знаєте, як хто 
любіцє у селіе, а докладнє знаєм, хто до кого ходіт, то 
берем солому... ще мало того  – берем відро попелу... 
І  вже як доруожку вив’юв, то солому раз-два віетер 
зжене, то вже діевчина чи хлопець знає, што вже ви-
слалі, то раненько з граблямі вибіжит, загребе і всьо... 
А попела – хоч ти холєри дай! – нічого з тим попелом! 
Хоч зубами гризі! Чорне! Што попел, а што уголь... То 
пара недіель лєжит вже тая доруожка, пока не завіеє, 
не занесе сніегом. То било – нє треба тєатра, ні кіна, 
нічого! Оно [‘тільки’] свуой тєатр і своє кіно! А як ще... 
Мама згадувала. Ну, пришлосє, то ще било перед вуй-
ною [‘Першою світовою війною’]. Ну, в каждум селіе 
била школа, там три чи штири кляси. І вже в нас такі 
бив у Городніках учітєль. Алє вун хромой бив, так тро-
ху кульгави. Біедно жив. То баби кажут: «Ви, учітєль... 
як вун там називавсє... придьот Рождество – колєдо-
ваті з діетьми ходіете... приходьте. Дамо ми тогди і 
хліеба, і ковбаскі, і мняса – всьо...» – «Ну, харашо, – го-
ворит, – хорошо, я соглашаюсь». Ну, вже в школі, вже 
хлопчикі такіє, коториє... Каже: «Ну, мальчікі, хто зо 
мной пойдьот колєдоваті?» Уже учат і піесні, якіє там 
треба учить. Харашо... Ну, алє так придумалі вже ста-
ріейши, кажут: «Віете [‘ви’] возьміете учителя на са-
ночкі, а на другі саночкі мішок на тоє, што дадут». Йі-
едут. Ну, і вже вони пойіехалі, колядуют. Колядуют... 
Алє зашлі до такого скупого дядька і співают такую 
піесню. Вперед співают, питаюця, што чи співаті вам: 

Добрий вечур, пане господаре, 
Чи кажете піесню співаті, чи ніе? 

Не одзиваєця і всьо. То діеті співают: 
В вашуй хаті нема чого даті, 
В вашуй скрині насралі свіні!

А той учитель каже: 
Вийді, Роман, з радном, 
Забери сучку з гамном!

Як той сами Роман учув  – учителя палкою! А  вуон, 
той учитель, каже: «Раман, Раман, нє бєй, ето пєсня, 
ето пєсня!» Каже: «Я тобіе, іті твою мать, дам піесню!» 
То свєта правда. Мама все згадувала, як той учитель 
 біедни... Діети повтікалі, а вун на саночках сідіт... [Вер-
теп у вас був?] То колісь «Герод» [‘Ірод’] у нас такі бив. 
То хлопці училісє. Било тако шестьох войскових та-
кіх уже... і била Коза, і била Смерть... і бив Жид, і бив 
Круль [‘король, цар’]. Такі польські «Герод» уже... І там 
же ж тако придут, барзо ж гоже співают... по-польські 
співают... І  вже посадят Круля, Круль сідіт, а  вже та 
Смерть... Смерть та била с косою, в  біелуй сороцци 
токуой довгуй... А Жид перевеслом перев’язаний, а як 
забіжит до каждуї хати, де ходят по хатах... і пред-
ставлялі таке... комедійка... А  колісь же нє било пе-

чув кафльових, оно глінкую мазани – то то Жидіско 
як забіжит до каждуї хати, оно горбіско випхне, такі 
горбати – шось там упхне для сміеху, коб бив горбати. 
І уже витре об тую глінку... Уже Смерть Круля косою 
заріеже... і вже той Круль упаде, вже нема... А вже Жид 
все нюхає, біегає... чи дихає?.. «Уже, – каже, – Круль не 
живе! Уже Круль гамном смердіт!» І то єго ще й лякає 
той Ангел – і Ангел бив – то ще каже так ласкавень-
ко: «Крулю, Крулю, буйсє Бога! Стої Смєрть коло по-
роґа!..» А той уже нібито Круль каже: «Я Сьмєрці сє 
нє боє, бо я мам войско своє!» Ну, алє де там! Смерть 
счахнула косою по шиї – Круль політіев, вже й нима. 
Ой, а Жид вже тіешица: «Я, – каже, – буду вже Кру-
льом!» Уже Круля нима, сам сідіт уже... «Войско, на 
моє коменде!»  – а всьо навиворот говорит... «Я  вам 
податок зніму, буде шиловоє, миловоє, додаткове...» 
А  каже: «Шоб тобіе холєра, Жиде... Крулю добре за 
тоє»,  – уже кєпско Круль робів. Отако-о. Ой, чудакі 
такії билі. І вже кричит: «На моє коменде уже... вуйско, 
спєваць якуюсь там піесню!» А тоє вуойско й не по-
ворушилось, ніц на того Жида... не слухалісє нічого... 
І так доказувалі, доказувалі, алє як заспівают хлопці 
гоже – с шаблямі! І шаблі тако якось поставят ушес-
тьох – трох так... Ушестьох... Чи ввосьмьох било – я 
вже не паметаю... І  вже тиє шабелькі бліскущиє всіе 
по верхові. А страшно того Герода! То називався «Ге-
род»... Ну, і так подоказуют, подоказуют... гоже... той 
«Герод»... а буольш інакшого не било. [Дівчата гада-
ли?] Як ми ще билі дівченятамі  – ой, гадалі! І  курку 
приносілі до хати, і зерно сипалі, і кормілі – чию пше-
ніцю з’їесть курка, то вже тая пуойде замуж. І черевікі 
виходілі на двуор викідалі: в які буок носком полєтіт 
той черевік чи кальош  – то вже туди пуойде замуж. 
Отак-о. Сміялісє!.. То забіжит друов набере  – тоже 
лічилі... Так-о як остроколи обнімє, каже: «Вдовець, 
молодець, вдовець, молодець...» Як дуойде, як пара... 
«Ой, – каже, – за вдовця пуойде замуж уже...» Незадо-
вольона... Отак-о... Гадалі, гадалі!

с. Яґуштово (Augustowo)
Записав Ю. Бідношия 28 листопада 2005 р.  

у с. Яґуштово, гміна Більськ-Підляський 
Більського повіту Підляського воєводства, ,  

Республіка Польща  
від Онацик Ольги, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ. НАЦІО
НАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ 
[Яка у вас мова?] Яка наша мова? Такая... Якаясь мова 
такая, я  віедаю? Ну, не то білоруська, не то  україн... 
Хуччіей до української по... походіт вона, сіета [‘ця’] 
мова наша... Ну, і  тако говоримо міежду собою все... 
ну... [Ви зараз так говорите, як Ваші батьки говори-
ли?] Угу, так як наши батькі, діди, прадіди, усіе тако – 
і так ми тако говоримо. Ну, там вже далій-о, там, де 
Дуб’яжино, то там уже трохі... Тоже так само, алє у нас 
«ходіла», а там буде «ходила»... «Ходила, любила» – а 
в нас «любіла» – так трохі мнякшей тут у нас, а там – 
«ходила, любила». Такоє-во. І  вже нєкоторі сьола... 
[Які у вас села сусідні?] У нас тутака й... Тут буде... там 
Голоди, там Студіводи, там Дуб’яжино, Мокре, Кнори-
ди, Пілікі, Шастали... А тут Стрикіе, Браньськ, Буйно-
во, Малішіе, а там... там Воронє, Малі... Маліново – то 
вже говорила... Нівіно, Орехвічи, Райск... то Котли... 
ну, вже... Відово, Городнікі... Тут кружка тако-во... Тут 
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Біельськ... Так кружка такіє-во сьола у нас. [І так го-
ворять, як Ви?] Так, так, так. [Коли людина говорить, 
Ви можете розрізнити, з якого вона села?] Можна. От, 
дайми, Дуб’яжино, то там «ходила, робила», то «возь-
ми» – а в нас «возьмі»... То як там... Ну, такіє буольш 
отакіє-во мови, а  в нас такіє якби мнякші  – «ходілі, 
робілі», там такоє-во. А там уже такоє-во. [Є такі села, 
де кажуть «хадзілі»?] «Хаділі»? [«Хадзілі».] «Хаділі»?.. 
Є, є. То вже десь даліей од нас. То є, є такіє, «хаділі». [То 
вже білоруські?] Угу. Є, є такіє-во сьола, ну вже даліей 
трохі. [Поляки у вас по селах є тут?] У нас в Яґуштові 
то нема. Алє по тих сьолах – міешаниє. Міешаниє. Алє 
буольш такіх, православних, як тих... полякув. Так, 
буольше... [І до війни поляки були?] Билі, билі! Билі... 
У нас била одна сім’я пуольська. Ну, алє батькі повмі-
ралі, алє діеті хрещени тоже у костєлі – ну, то... Алє 
воніе так ізжилісє з намі  – і наше свято... наше свя-
то святкуют, і батюшку прімают. То вже їх оно [‘тіль-
ки’] двох зостало, якбито малженьство [‘подружжя’]. 
А так нема такіх-о пуольськіх... Отак...

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. [Який вигляд мав весільний коровай?] Ну, 
от хлопец в дівоснуби [‘сватання’]  – так як я віерш 
напісала  – пріходіт с маршалком, згодєцє про посаг. 
Ну, і вже до весіеля йде... маршалок... Ще молодуха со-
рочку для молодого мусіт пошиті, а молодий для мо-
лодусі туфлі куповає... купує! Тепер-то не віедаю, як... 
алє ще як я била, то хустку дубельтуовку [‘з подвійної 
тканини’] такую-о грубу накриватісє – то вже ж мусіт 
хлопец все купіті. Ну, платтє набраті, вельон [‘фату’], 
рукавічкі тако на рукі... то тоже... коториє хусточкі 
міе лі, свіечкі триматі коториє... так... Ну, і звінчаюце. 
Батюшка кругом престола обводіт, налойчіка одведе. 
Ну, і посля йіедут уже... до молодого молодиє йіедут. 
На уклуонне, же молодий і молодуха... е-е... весіельни 
до молодухі йіедут всіе, а молодуха з молодим до мо-
лодого. Вже там встрічают молодуху й молодого бать-
кі його... суольою, хліебом. Ну, і вже молодуха покло-
ніцє трі рази: в одін буок і в другій буок трі рази... Ну, 
і  потуом уже сідают за стуол, частуют молодих. По-
частуют – і тогди вже йіедут до молодухі в гості. Ну, 
і сєдают... маршалок вже має такій валочок і в бальок 
[‘сволок’] б’є... до літкупу [‘викупу’]... гуляют, гуляют, 
а посля літкуп – і вже наліває молодий у кєлішок вуод-
кі чі віна там. І кажди пудходіт і вже там куолько гроші 
вкіне – молодим на вспомаганє. І тиє... і вже каждого 
ви... Найперше батькуов, а потуом уже всіе остальниє 
весіельниє. І так што... Ну, і... І то вже тиє гроші, што... 
то вже молодиє хуччіей лічат, бо то кажут, діеті будут 
уміеті хутко говоріті будут... як діеті будут... Перелі-
чат усьо. Но... І  гуляют! Співают, іграют! Знов на за-
бави, знов танцюют!.. Як в кого вєліка хата, на одній 
половінє – то там танцюют, а як нє – то ідут до салі 
туди... такій дуом же ж бив обществєнний. Ну, то... 
гралі, танцьовалі молодиє, весьоло барзо било. Отако. 
[Коровай який робили?] А коровай пеклі, бо то вже як 
весіелє, то коровай мусіт биті, лєжаті на століе. Алє й 
колісь-то пірожкі такіє... з сиром пеклі... То мазуркі... 
а мазуркі такіє на бляхах, такімі лісточкамі, с тіеста 
лісточкі робілі там кєлішком чі чім... віночкі, лісточ-
кі. І так убіралі і пеклі – гоже барзо виглядалі. Бо тоє 
тіесто біеле заміналі, а мазуркі такіє красненькі, а тоє 
біели віночкі... і так одлічалісє. Гоже, барзо гоже било. 
[Коровай був круглий?] Круглий, круглий! [Чим його 

прикрашали?] А  там пісалі... коровай... што «многая 
ліета»  – якбито то напішут... молодим якбито-о. Ну, 
а  так буольш такого... [Якісь квітки або пташок лі-
пили?] А-а! Ну, так. Часамі пташкі дзюбкамі так до 
себе [‘одне до одного’] – бо то вже молодиє так до себе. 
То вже і пташечкі дзюбкамі – так само. Так само било... 
Ой! Уже й позабивалосє, як то било... [А який розмір?] 
А такій-о. Нормальний, отакій-о [показує приблизно 
40 см]. Круглий коровай, о. І вбраний. Гускамі, правда, 
вбраний! Гускі мусят биті на коровайові. Гускі... А як 
йіеде молодуха з молодим до шлюбу, то кідає гускі, 
бо пекут спеціальнє в бляхах гускі... гусок мнуого, бо 
то будут діеті, усіе – і старіейшіє, й молочшиє, діеті... 
Всіе ж будут дівітіся, як молодуха виїжджає. Ще ходіт 
батько, три рази обийде вуоз – і... і тогди с склянкою, 
суольою і свєцоною водою... обийде кружка воза... 
куоль ко там возув буде – то всіех обийде, як до шлю-
бу. І тоди склянку кідає. Кідає склянку под ногі, бо то 
такій звичай... Ну... І... І пойіехалі вінчатісє. І то тако... 
Што то ще віете [‘ви’] казалі? [Коровай усі однаковий 
пекли?] То вже, знаєте, так... То вже залєжи, як хто... 
Бо билі так: на бляху коровай, убрани гускамі, лісточ-
камі там і всьо... А бив і круглий коровай. Тоже пеклі 
круглий коровай... І на століе вже лєжит коровай. [Як 
називалося весільне деревце?] Яке то деревце?.. А-а, 
з вінком як ішлі! Так, так, правда! [З чого його роби-
ли?] А то з дерева. З ядловцю... З ядловцю. І куповалі 
такую хустку альбо полотно набіралі біеле – і там рута, 
віночкамі уберут на вершкові. І вже молодий іде з він-
ком до молодухі. Вже збіраюццє всіе весіельни моло-
дого – і всіе ідут до молодухі. І вже в вінок говорат. 
Вже старша дружка і старший сват є... Старший сват 
начинає  – і дружка вже одповядає. То гоже, знаєте, 
било! Молодуха часамі плаче, бо то й шкода, такі жа-
лосни... Десь у мене той вінок і бив. Шкода! [Хто його 
ніс?] А старший сват. Старший сват несе, а там старша 
сванька уже молодухі одказує тоє всьо. Жалосно та-
коє всьо! [Чим його прикрашають?] Його? Нє! [Може, 
якісь стрічки...] Нє, оно такіє тиє... такоє би [‘ніби’] к... 
роскарачкі, о... і хустка наложена... і віночком убра-
ни – рута там прицепєна... усьо... І тако. Так оно туоль-
ко. [То цей віночок зберігали?] А той віночок, то посля 
десь усе собіе найбуольш в образ – бо то, як йіедє до 
шлюбу, то образ має молодуха. І має образ молодий. 
То у той образ укладалі... Алє тоже – як хто. Алє так-
то... [На весіллі його кудись устромляли?] Ну, то ж то 
з ядловця... Його ламалі. Чомсь ламалі – я не віедаю 
чого. [Куди його дівали?] А  де воніе? Та нормальнє, 
скажут: «О, господиня!»... Тоє... і давалі. Поламєт, по-
ламєт – і даст... От і всьо. [Що означало, якщо під час 
весілля йшов дощ? Що казали дітям, які зішкрібали 
пригоріле зі сковороди?] А, то кажут: смутне житє 
буде, як дощ іде. Смутне житє буде. [У вас кажуть «па-
тельня»?] У нас «петельня» говорат. Родильна обрядо
вість. [Як пояснювали дітям, звідки беруться діти?] 
То казалі, што боцян [‘лелека’] принесе, от укіне там 
биз димнік [‘через димар’] чи де, бо вже прилітают, 
і буде діевчинка чі хлопець. Ой, нєкоторі то не хочут, 
у! Як он наш Давід, муой правнучок, вуон на самом 
діелі, як я скажу: «Ой, боцяни прілєтіелі, вже прінєслі, 
мусіть, діевчінку чі што», – не хоче! «А ти, бабо, мніе 
не кажи...» Ну, вже йому дванацять ліет... «А ти, бабо, 
не кажи, бо то не боцян несе!» – «Ну, то як не боцян? 
То ж боцян несе...» – «Нє, неправда, то видумка, што 
боцян несе!» Отак говорат [сміється]. [Це він з Вами 
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вашою мовою говорить?] Угу. [Розкажіть, будь ласка, 
як колись сваталися...] Я вам своуй віерш прочітаю – 
«Молодий в дівоснубах»:

Як женіцє хлопець, мусіт собіе маршалка взяті,
Жеб посагу од діевчини якнайбуольш набраті.
В дванацеть часуов ночі в дівоснубе  
 [‘на сватання’] ідут,
А діевчина і батькі, прибравшисє, вже ждут.
Молодий вуодку і хліеб на стуол кладе,
А діевчина закуску добру дає.
Випіваті за стуол сядают
І про посаг уже припомінают.
– На кажди поліеток [‘ділянку’] по два загони,  
 діевчину здорову
І впридаток молуочну добру корову.
І лонкі [‘луки’] дайте, жеб корова міела на чуом  
 ходіті,
А ваша дочка корову доїті.
Господар думає: скуоль то взяті?
– По однуом загоні і корову то могу даті.
Маршалок каже: «По загоні ще додайте,
Свою дочку не обіжайте».
– Не могу по два загони даті, 
Решту діеті обіжати.
Ой, пойміете, добри люде,
По два загони всіем не буде!
– А ще гроши пуд весіелє дасте:
Хлопцьові треба до шлюбу косцюм нови купіті,
А діевчині хустку дубельтуовку, вельон, платтє  
 набраті,
Бо хлопець не має гроши і нема чого продаті.
– О, молодий вміев доброго маршалка взяті,
Жеб посагу од мене якнайбуольш набраті.
Господар уже пудпів, 
По два загони уділів.
– В добру пору ми прішлі –
І до згоди вже дойшлі.
А на свіет ідут, співают – 
Люде в окна виглядают.
Із маршалком обнялісє,
Мнуого вуодкі напілісє.
І пришлі уже до хати:
– Будемо і ми богати.
Діевчина здорова, ґруба [‘товста’],
Можна запрагаті до плуга.
Хотіев єї поціловаті,
То не муог двома рукамі обняті.
Гожа, красна, біела –
Коло стола то сама всьо пойіела.
Апетіт добри має,
Бо на пліту ще все поглядає.
У нас буде робіті,
За бороною ходіті.
Серпом жаті,
Снопкі в’язаті.
Гнуой на вуоз нехай кладе,
То хутко юой сало спаде.

Поховальнопоминальна обрядовість. [Чи клали 
в давнину на могили дерев’яні колоди?] У  нас крест 
дерев’яни. Колісь-то дерев’яни крижіе [‘хрести’] билі. 
Тепер-то розмаїте крижіе  – все каменни, каменни 
такіє-во. А колісь дерев’яни криж – чі старий умре, чі 
молодий умре, чі... чі малєньке дітя, то вже менший 
криж. Алє дерев’яни билі. [Що клали в домовину ча-

рівникові?] В нас такіх в Яґуштові то не било... [А в ін-
ших селах?] У нас і тепер є у Вуорлі баба. Алє од єї бар-
зо [‘дуже’] помагає. Вона... Йіездят люде, барзо йіез-
дят. І вона там молітву якуюсь скаже – і помагає. По-
магає од єї, барзо помагає. От у дохтура била діевчина 
такая: і тлуста, і такая... нефоремна [‘незграбна’] била. 
А вуон слинни [‘відомий’] бив лєкаж [‘лікар’], хірурґ. 
І тая діевчина – вуон не муог єї вилєчіті, тую діевчину, 
дочку свою. Давай вуон удавсє до теї-во, што у Вуор-
лі, баби. Оно то маті ще била єї на... а маті передала 
доцціе – і тепер дочка... І вилєчіла тая! Вилєчіла його 
дочку. То вуон не віедав, як там оддякуватісь. Стала 
нормальна діевчина і всьо. А то била якась і кривая, 
і... невіедать-што било такоє. Нормальна діевчина, ви-
йшла замуж і живе... [Ну, вона лікує... А от такі, що не-
добре роблять...] Недобре, то я не віедаю, чи є такіє... 
[Не клали їм щось у домовину, у «груоб» ?] У груоб у 
нас нє, я не паметаю, шоб там у груоб штось клалі... 
[Де раніше ховали нехрещених дітей?] Ой, нехреще-
не дітя... на могілках ховалі. [Разом з усіма?] Угу, угу... 
На могілках. [Що робили в давнину, аби покійник «не 
ходив»?] Нє, то колісь, як за царськой вуйни ще люде 
прієжджалі билі із Росії  – ну, то все казалі, што там 
домовиє ходілі у Росії [сміється]. То в нас говорілі, алє 
тут у нас того не било.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи обв’язували дерева со-
ломою на Різдво?] Обв’язувалі. Тепер уже нє... 
Обв’язувалі, жеб роділо  – яблуні роділі чі там што. 
Ну, такій звичай бив. Все обв’язувалі. [Ваш батько це 
ще робив?] Так! Ще й я робіла! Так само робіла ще й 
я, як повміралі батькі, то ще все обв’язувала я. Альбо 
[‘або’] яко крижикі [‘хрестики’] на Коляду. Крижикі 
на полапі [‘стелі’], в клуні і в шпіхіріе [‘коморі’]. В хлі-
вах то все глінкою, глінкою криж... А в хаті то вже, як 
то Грумніці [‘Стрітення’] – то усе вже балькі... свіеч-
кою грумнічною крижик робілі... так вона палахтіт, 
і  так чорний такій буде крижик с свіечкі... [Як дере-
во обв’язували, що казали?] Як дерево обв’язувалі... я 
сама обв’язувала і от все скажу: жеб Бог дав, жеб як 
уроділо, жеб не змерзло, бо то морози ж бивают... Тако 
ще молітву якуюсь скажеш... Отако било. [Чи запро-
шували на кутю мороз, дідів, вовка?] На кутю? Де то 
запрошувалі?.. Нє, не било того... Кутю в нас варат... 
алє тепер пшеважнє [‘переважно’] ріс... То як умре чо-
лек, то вже розговяюцє, як прідут на обіед, – просвіра 
й кутя. А так – то нє. [Як гадали з кутею і ложками на 
Різдво?] Гадалі дівченята. С кутьою я не чула... А лож-
кі десь там клалі билі, то в черевікі якось клалі билі 
тоже... Ну, гадалі... Ага! З ложкою, то пуд окно ходілі. 
Отако уже повечеравши на Коляду... ложка не кладе-
ця, оно [‘а’] тримаєця в руціе... і то... Я й сама ходіла! 
Ідеш пуд окно, до першої хати як зайдеш – як там люде 
говорат добре, ну то як я вийду замуж, то мніе буде 
добре, о. А як кєпсько што скажут, то буде мніе кєп-
сько... Я так і ходіла, тоже сама ходіла. Алє то мнуо-
го – всіе дівченята ходілі. [Ложку як тримати?] Ложку 
нормальнє в руціе. В  правуй руціе тримаєш ложку і 
ідеш з ложкою. [Без куті ложка?] Без, без, без... Сама 
ложка. [Чи ходили на Різдво з Козою, Конем або Вед-
медем? Ходили з зіркою?] У нас «Герод» [‘Ірод’] ходів. 
Герод ходів – то значит, билі солдати... І Коруоль сідіт... 
І Коза била, Смерть била і такій той Чортік [сміється] 
бив – так називалі... Ну, то представялі – такоє фай-
не... Я то паметаю: била малая і барзо [‘дуже’] боялася 

БІЛЬСЬКИЙ ПОВІТ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



218 РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПІДЛЯСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

тоє Смєртіе. То вліезла пуд луожко. То все паметаю: 
«Герод» у хаті от справяют, а я пуд луожком сіжу, бо-
юсє вийті, боюсє... І то такій той Чортік, як називалі, 
то хляпає там тим всіем... і Коза так само... Ну, Герод 
то бив гоже убрани, в строях... поклєїлі такоє всьо – 
файнє, барзо гоже виглєдалі... А Коруоль у короні ж 
такуой, файно... Шаблі оно носілі такіє с собою. Тиє 
салдати шаблі носілі. Воніе там і шаблямі представя-
лі, і то... так гоже било... [Звізду носили?] Звізду? Нє... 
Звізду шось я не паметаю... [А пісню співали «О-го-го, 
коза»?] У нас як «Герод», то співалі, співалі піесні, бо 
воніе представялі: «Ой Крулю, Крулю, буйсє Боґа – стої 
Смерть коло проґа!» А вже Коруоль каже: «Я сє Смєрті 
нє боє, бо мам вуйско своє». [Це ваші люди ходили?] 
Наші, наші. А  село ж у село тоже... [Співали поль-
ською?] Так, по-пуольські співалі «Герод». [Які при-
співи були у колядних пісень?] На Коляду? Нє, у нас у 
хатах не співалі. Повечерают – ну, і там уже шикуюцє 
знуов до церкві. А так співаті не співалі... [Не співали 
«Святий вечір», «Добрий вечір», «Ой дай Боже»?] Ну, 
тако співалі нєкоторі. То значит, як хтось... Якось «До-
брий вечір тобіе, господару...» Доб ре вже я позабива-
ла... Позабивала вже, алє так било, што приговорува-
лі тако, як прийде... [Як у давнину робили особливу 
свічку – на Стрітення чи в Чистий четвер?] А свічкі в 
нас то купуют. Бо то одін робіт там якійсь і продає – і 
тогди церков купує і знуов церков продає. Десь цер-
ков купіт пойіеде – до Бєлостоку чи де там – і продає 
в церкві. І тогди вже з свічкамі ідут. Алє то в Красни 
четвер [‘Чистий четвер’] пшеважнє... В Красни четвер 
по службі, батюшка вже як послужит – і всіе іс свіч-
камі додому йдут... зи свіечамі... Як ще нема тако ві-
етру, ну то занесе до хати. І три рази хату треба обийті. 
А єжелі віетьор, ну то трудніей. Алє тепер так роб’ят: 
од гопи [‘пластикової пляшки; від назви виробника 
напоїв у Більську «Hoop» («Гооп»)’] отой обріежут і 
свіечку вложат – і тогди можеш собіе йті, о. І віетьор 
не шкодіт. Так што люде до хати... додому доносят. [Як 
ця свічка називалася?] «Грумнічна» свіечка. [Чому?] 
Ну бо Грумніці – мусі, то вже тим та свіечка грумніч-
на. [Що приказують, б’ючи вербою у Вербну неділю?] 
Перед Вербніцьою батюшка служит вечерню і роздає 
вербочку. Бо вже наламєт, приготовєт  – і батюшка 
роздає. А в недіелю рано тую саму вербочку несут до 
церкві, уберут єї там у віночкі, в лєнточкі, в такоє-во. 
Невелікіє – бо у полякув то де!.. такіє велікіє – а то та-
кіє невелікіє верби... І приберут, батюшка вже в неді-
елю освятят, ну і тоди несут додому тую вербочку. Хто 
посадіт вербочку  – то вже виросте верба з єї, тако... 
[Не били цією вербою?] Так! Білі! То биває, биває! Як 
то молодьож, то так! То тоє биває. І  все: «Верба б’є, 
не заб’є! За тиждень Велікдень! Будь здорова, як ко-
рова!» Тако... [Хто кого бив?] То пшеважнє хлопці то 
дівчинят, то што... Я й сама пріду іс церкві – і хто тут... 
Так само тих молодих, то кажу: «Верба б’є! Не заб’є!» – 
сама тоже тако. Такій звичай є. [У які дні року розпа-
лювали вогнища?] Нє, у нас як хочут, то ліетом збіра-
юцє там молодьож десь коло ліеса чи де... Ну, і то там 
наберут собіе десь канапкі чи там што. І пекут колбас-
кі чі што... То там тако оно  туолько. [А на Купала?] На 
Купало то десь роспалювалі. У нас тута не било, алє 
десь на... пуд Гайнувку, туди, то там десь штось там є, 
Купало тий-о, там штось робєт. [Коли в давнину мо-
лодь бешкетувала: на Івана Купала, Різдво, Новий рік, 
на весіллі?] Било, било! І брамкі тиє-во, што входіті, то 

тоже знімалі, і... Мнуого такоє-во... Альбо як хлопець 
любіт діевчину, то вже солому... берут солому і стелют 
такую доруожку до діевчини – бо той хлопець любіт 
діевчину... і така ціела доруожка пошла... Алє вітєгалі 
тако на дорогу – то вози, то што... [Коли, в які дні?] То 
робілі перед Новим роком. [А на Різдво?] На Руздво 
нє. На Руздво то колєдовалі.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Як називається гра сонця? 
У  який день року це можна побачити?] Што в небі 
слоньце грає? Чекайте, то в Красни четвер, здаєцє. 
У вас тоже?.. То говорилі так, угу... [Ви бачили?] А я і не 
бачила, бо спала... [Коли це треба дивитися?] Ранютко, 
як ще воно ісходіт  – алє ж то ж, як била молодая... 
А посля, як уже вийшла замуж, то теж корови треба 
доїті, то тоє... то в полє гнаті – так што не бачіла. [Чи 
був звичай кататися по землі, по житу? Коли це робили 
і навіщо?] Так, на Юрія. То така мода била колісь. Тепер 
загінула. [А що робили?] Берецє вже коровай, ну там 
м’ясо там чи што, там колбасу і вуодку навіть бралі – 
такоє-во всьо. Ну, і вже йдут в жито, посядают у житі – 
воно вже такоє зельоне. Ну, і там випівают, закусуют 
усьо. То ще хто хоче – і покотіцє по житі. Тако било. 
[Нащо це робилося?] То вже як отслужіцє в церкві, то 
тогди йшлі на жито. Тогди. Рано – нє. [Для чого? Щоб 
урожай був?] До, мусіт, так. Жеб [‘щоб’]... Ну так, так – 
жеб урожай, жеб жито роділо, жеб... Ну, такая мода 
била. [Хто ходив, молоді чи старші?] Старші ходілі, 
пшеважнє старші. [Як називалися колоски, які після 
жнив залишали в полі? Що з ними робили?] А, «пере-
пеліця»! Ну, било так  – «убіралі перепелічку». А  тую 
квіеточку зжиналі з верха ж, отиє колосочкі, і тогди... 
Што ж то робілі вже? Я й забила... Як сіеялі, то то ще... 
як ставілі «Трох Круолєй», то тоже такі гуость [‘риту-
альний сніп’] стояв у куткові  – зв’язане жито, і  тоє 
знов обв’язувалі деревіну... А тиє колоскі, то як ідут за-
сіваті вже навесніе збуоже, то тимі свєнцьоною во-
дою... тимі колоскамі посвєщалі і знов розсівалі тиє 
колосочкі, тоє всьо. [Для чого?] Жеб збуоже вроділо... 
[Як зв’язували, сплітали колоски, які носили святити? 
Як називався такий вінок, букет?] Самі колоскі як?.. То 
називалі... зараз...  Гуость!.. Гуость!.. [І носили його свя-
тити?] Так!.. А як уже сплєнє, то тогди уже берут і пше-
ніцю, і  жито, і  овес, і  вінкі... і там клюон, бо то знов 
кадіті кого там... і то освятіцє тоє всьо – і вже тую кві-
етку... палин!.. і тоє всьо тримают люде. [Цілий рік?] 
Так, тримают. То часамі палин, як десь комусь там жи-
вот боліт чи што, то тоже парилі, парилі... Чи мнята – 
то тоже од якісь там хворобув. Такоє-во. Рута – як в 
грудях боліт, то вже руту парилі. [Як називалося сплу-
тане, зв’язане жито в полі, яке нібито шкодило?] Нє, не 
било того в нас. Не казалі, што там хтось штось зробів. 
У нас нє. [Старі люди не розказували?] І колішні... Не 
чула я од дідуов... В  Яґуштові не било такого чогось. 
Одне другім ніц не робілі. Може, де по сьолах там. Як 
хтось там віерит у такіє-во, то може й віеріть – а я то в 
такого чогось не віеру, же хтось комусь штось ізробіт. 
[Чи обв’язували хазяїна поля під час жнив перевес-
лом? Чи обставляли його снопами?] Перевєслом? Нє... 
А снопкі – то ляшкі ставілі тако-о. [Як називали або 
дражнили женця, який жав гірше інших, останнім?] 
Ну, то тако скажут «ай, то баламута!» на його, што ще 
не вправівся ніц... А так то нє. [Які предмети і для чого 
підкладали під поріг хліва під час першого вигону ху-
доби?] Овечкі чи свіні там, коні, корови... у нас... ну, 
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такій добиток [‘худоба’] – уже треба там, годят пасту-
ха... ну і до коруов, до коні пастух мусіт биті... до свіні, 
до овечок – о, отак... [Щось під поріг хліва підклада-
ли?] Як перший раз? От, я віедаю? Ну, там, може, самі 
посвятят тако-во свєнцоною водою  – і виганяют у 
полє. [Які предмети поміщали у хлів, щоб уберегти ху-
добу від усякого зла?] У хлівові трималі добиток, всьо 
в хлівіе. [Щось робили, аби вберегти «добиток»?] Нє, 
не робілі нічого... [Серп, косу не втикали?] Косою то 
косілі, бо то колісь то все косою косілі – траву чі збуо-
же... Серпом тоже... Серпи окроме, не там, де добиток... 
[Що робили «на довгий льон» – щоб був гарний льон?] 
Льон у нас... Льон сіеялі, рвалі, обівалі льон прачом, 
мочілі – мнуого барзо роботи коло його... Мочілі, знов 
сушилі, терлі, пралі – ой!.. Ткалі... Там мнуого всього 
било... [Нічого не робили, щоб довгий льон був?] Нє, 
нє... Оно помоляцє там, жеб вирус і всьо отакоє... жеб 
зіеля не било, жеб тоє тако... [Чому не можна було 
прясти в п’ятницю?] В суботу оно [‘тільки’] не пралі. 
[А в п’ятницю?] В п’ятніцю пралі. [А в суботу не мож-
на?] В суботу туоль ко, так... У суботу... В недіелю й су-
боту не пралі, а тиє дні всіе пралі. Туоко як вже свято 
пудпадає на будніє, то вже тоже не пралі. [Чому не 
можна було залишати основу на ніч?] Ну, кросна билі, 
навівалі... Основа, так... [Ви самі пряли?] Я прала, аяк-
же! [Залишали на ніч основу?] Прала на шпульку, із 
шпулькі знув на тальку... Як вечором кончала роботу, 
як прішла із кудельою, ну то як шпулька повна, то єї 
вже треба ізвіваті на тальку... Тальку звіваєцє... [Чи 
можна було залишити основу «на нуоч»?] Нє, у  нас 
того нє... [Як називався хліб із житнього борошна, 
який пекли в будні для щоденного вжитку?] Хліеб, 
нормальни хліеб. [А на свято?] На свято то пірогі билі. 
[Чи відома легенда про те, що раніше колос починався 
від самої землі? Чи говориться в ній про котячий або 
собачий хліб, який їдять люди?] Я не чула, нєа. [У який 
день чи до якого свята мили хлібну діжу? Що ще роби-
ли з діжею в цей день?] Діежку, ну, як хліеб уже на бля-
хі положіцє... і вже закваска такая мусіт остаті трохі... і 
ту закваску тримают. І вже як треба знуов хліеб печи, 
ну, то єї вже розмочуют – і знуов хліеб з того буде. [Був 
якийсь день, що вимивали діжку?] Нє, в нас не милі ді-
ежкі воґулє [‘взагалі’]. Оно вискребают тако-во і всьо. 
[Чи був звичай в одне зі свят сікти, рубати віник на 
порозі після метіння хати, двору?] Віенік? Нє, не било 
того... У вас так мнуого всього [сміється]. [Що робили 
зі старими віниками?] Як старий, то спалілі! Ну, певнє! 
[Чи відомий звичай катати на бороні тещу, наречену, 
молодих, свата, повитуху?] Борона била, волочілі по 
полю... А того не било моди. [Де, за розповідя ми ста-
рих людей, можна було бачити русалок: у житі, біля 
води, в лісі?] Колісь говорілі, што русалка... Там діеті 
лякалі, бо русалка... коб не йшлі в жито чи што там, бо 
там русалка злапає – то тоє говорілі. Ну, і діеті боялісє 
трохі. [Що вона зробить з дитиною?] Бо злапає! А што 
зробіть?.. Што злапає все казалі – і їх же боялісє. Зла-
пає! [Якою її уявляли?] Русалка розкобляна, зараз го-
ворілі, такая-во... волоси розкумбляни і тоє, такая 
убрана бридко і всьо. Отако. [Стара, молода?] Нє, не 
старая, казалі. [У що вона вбрана?] Ну, якби тако, ото в 
такуой сукєнци негожуй, в такуой оборвануй – ото ру-
салка... [Її можна було побачити біля води чи в лісі?] 
Нє, у нас то все в житі, говорілі. [Як у вас казали про 
«вроки»: зурочити, накинути, приробити; уроки, при-
стріт, примовка?] Я не віедаю. [В інших селах про таке 

не розказували?] Нє... [Дитину маленьку можна було 
показувати чужим людям?] Ну, то нєкоторі, то так 
било: як малєньке дітя, то нєкоторі суоль клалі коло 
дітяті, бо, каже, аби хто не вруок. О. То так било. Жеб 
нихто не вруок. [Хто це міг «вректи»? Просто люди-
на?..] Нє, прости нє, бо... Може, такіє билі люде, котори 
воніе штось там зналі... А  такіє-во простиє люде, то 
нє... може, й нє віерілі в тоє... [Як у вас називалися ті, 
що «щось знали»?] Ну, тиє што... якієсь чародіеї [смі-
ється]. [А я у Вас питав...Чи їм щось у «груоб» клали, 
щоб вони шкоди не робили після смерті?] А так не... 
Шкоди такої не било, нє... штоб там... Тако говорілі, по-
гадувалі, алє жеб там штось такоє било, то нє... [Як на-
зивався Чумацький Шлях? Як пояснюють цю назву?] 
А, дорога така, бі [‘ніби’] біела, так?.. Чекайте, то каза-
лі... дорога тая, то... чекайте... то журавліе лєтят тошто 
тею дорогою... А знов колісь стариї люде говорілі, што 
на нєбі то билі такіє столби... столби показивалісє – то 
вже, кажут, война буде. О, так говорілі. То такіє дорогі, 
бі [‘ніби’] столби... [Не казали Молочний Шлях, Чу-
мацький Шлях?] Нє, того нє... Уу [‘ні’]. [Що означають 
плями на повному місяці?] А  то той... Кавєль Авєля 
тримає чі як там – на вілах нібіто. О. Брат брата! [Як 
називався повний місяць?] «Повня». [Як називався 
дощ, що йде, коли світить сонце?] «Свінячі дощ». [Як 
пояснюють цю назву?] Ну, бо дощ і слоньце – і так на-
зивалі «свінячі дощ». [Як кажуть про вихор? Що вва-
жали причиною вихору?] Як віхор крутіт?.. Так, так, 
згадувалі. «Ой, то, – каже, – чорт віхор крутіт... чортове 
весіелє». [Що робили під час посухи, аби пішов дощ? 
Чи вбивали ужа, жабу, рака, вовчка?] Нє било теї 
моди... Як била посуха, то говорілі люде, нарікалі, што 
нема дощу довго. [Щось робили, аби пішов дощ?] Слу-
жілі молєбень в церкві, батюшка служив молєбень. 
[Які пісеньки співали діти, щоб викликати дощ або зу-
пинити його?] Піесні? Нє. Оно молілісє в церкві. [Що 
робили, почувши перший грім навесні?] А як груом... 
Казалі, як на суху деревіну, то буде неурожай. Алє як 
уже лістє є – ну, то врожай буде. Так казалі. [Щось ро-
били, як вперше грім почули?] Ну, ніц такого не робілі. 
Хто пережеґнаєцє [‘перехреститься’] чі што там... чі 
молітву зговорит. Отак било. [Гілками яких дерев при-
крашали хату на Трійцю?] Ой, як на Труойцю колісь 
било, то хата вбрана березіною... Березіною, а біліною 
стріеху – бо то колісь стріехі ще билі... Повтикают і бі-
ліною – такіє жовтенькою так цвіте гоже... і березіною 
умаєна хата... пісочком по дворє посип’ют... Барзо гоже 
било на Труойцю. [Що робили, коли садили капусту?] 
Камень клалі. Камень такі буольші клалі – то вже жеб 
головкі билі велікіє в капусті. [Куди клали камінь?] 
Отак: як капусту посадітє – і з берегу положітє камень. 
То жеб велікіє головкі билі. [Що означало побачити уві 
сні рибу?] Як риба?.. А, колісь то чула. То кавалєр буде, 
як риба присніцє. [А якщо корову?] То захворіеє, гово-
рат, захво ріеє хтось там в сім’є. [А яка масть, який ко-
лір  – немає значення?] Пшеважнє червона. [А  якщо 
кінь?]  Куонь?.. Кавалєр. Бо я віедаю, што одін, як ніем-
ці забралі в Германію билі, і вуон там бив. А моя мама 
тако трохі вміе лі одгадуваті сни. І йуой [сусідці] прісні-
ласє... а чоловіека не било, бо вуон же ж там десь у Гер-
манії бив... «Ой, – каже, – роскажите мніе, што то мніе 
за сон пріснівсє...» – «Ну, якій тобіе снівсє?» – «Отакі, 
што прішуов куонь і до мене заговорів... людскім голо-
сом заговорів». – Мама каже, што: «Знаєш, доньку, прі-
де твуой мужик, пріде... і то в хуткім часє». Што, каже: 
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«Прішов до мене куонь і заговорів до мене – і я про-
чкнуласє. То, каже, пріде...» І  на другі день прішов!.. 
Я тоє всьо паметаю. І на другі день прішов єї чоловіек. 
О, бачіте!.. І то сусіедка, зараз коло нас жила. А вона 
часто до нас все ходіла тако поседіеть чі с кудельою. 
І каже, што... І  тако, баште... і так трафілосє ж... [Що 
робили і казали, зустрівшись із вовком, щоб він не чі-
пав?] Вовкі то говорілі, же билі. Алє так, жеб бачіті, то 
не конечнє [‘не обов’язково’]... Свіні дікі то пориют 
там тако: то полє, то картофлі риют тошто... Алє так 
вовкі, то... [Старі люди щось казали?] Нє, нє, того не 
чула. [Що буде, якщо вбити жабу?] Забіті жабу? Дощ 
буде, казалі... А чі правда, чі нє... [Як посуха була, то 
вбивали жаб?] Ну, як посуха била, то й вода висихала – 
і жаби билі на верхові... [Убивали їх, щоб ішов дощ?] 
Ну!.. Алє ж не йшов дощ [сміється]. Чі забілі, чі самі 
погінулі, алє дощу не било. [До якого часу дня кує зо-
зуля і що з нею відбувається після цього?] Угу, зозуля 
кукає... [До якого часу?] Вона... чекайте... Я й знала, до-
куолькі... Десь... Алє вона десь хутко кончає! Начне – і 
зараз і кончит хутко. Алє докогди, я доправди вже не 
віедаю. [Що з нею потім стає?] Ну, перестає кукать і... 
Ну, тепер то воґулє тих зезулюв нема, а колісь, як я ще 
била молодая, то в садкові зезулюв било  – і кукалі, 
і всьо... І кругом: і до ліеса пуойдеш – кукают, і в полє 
тоже... здаєцє, деревіни нема, а зезуля кукує, ну!.. А те-
пер воґулє нема тих зезулюв. [То що з нею потім?] Ну, 
што з нею? Я не віедаю, што тогди. Перестане кукаті... 
Не знаю што. Де вона подіенеця, як вона... [Що крича-
ли діти, побачивши першого лелеку (боцяна) навесні?] 
Ой, то радость барзо веліка, як боцяна зобачиті... Ой, 
то я й сама... То мніе невіедь-як... Я й віерши про боця-
нуов напісала, ну бо люб’ю боцяни барзо. У нас тутай-
во зараз тоже боцян бив. Ну, то так, здаєцє, любіла, як 
вуон клєкоче, як ізнуов... чі боцінята малиє, чі што 
там  – то барзо тако добре. [Щось казали діти? Був 
якийсь віршик?] Як зобачіла?.. Я то зараз, як зобачу, то 
аж пережеґнаюсє [‘перехрещуся’], што той боцян вже 
ходіт. Жеб вуон, думаю, бив, жеб де не одлєтіев... жеб 
тутака й... Якось... чуомсь тая радость є, як боцяни є. 
О!.. [Що буде, якщо завдати якоїсь шкоди лелеці, лас-
тівці?] Шкоди – нє. У нас тут боцєня як било злєтіело... 
нормальнє... Як воно злєтіело одне? Одне било в гніз-
діе, а  друге злєтіело... То зараз заявілі  – і прійіехала 
страж [‘пожежна команда’]. І тоє боцєня і внеслі аж на 
гніздо. І так... А так шкоди не робім боцянам. [А лас-
тівкам?] Ластовкі то гніезда всьо робєт тут коло хати. 
[Теж не можна їм шкоди робити?] Нє, нє, нє... Ластовкі 
тоже воніе, здаєцє, святиє такіє... [Раніше діти не за-
бирали яйця?] В ластовкі?.. А як забіраті, як то – часамі 
діетям говорат: «То рабутінє буде». Рабутінє буде на 
тварові [‘обличчі’]. [Якщо шкоду зробити боцяну, то 
що буде?] Ну, я не віедаю, алє шкоди в нас не роб’ят, нє, 
нє... [Що робили, аби в хаті не було тарганів, бліх, бло-
щиць, мух?] А што то таргани? [Прусаки.] А, прусакі! 
Ну, колісь билі прусакі. Пуд піечою [сміється]... Ко-
лісь... Алє то вже давно-давно, барзо давно. [Щось ро-
били, аби їх не було?] Ну, пихалі такоє-во, штось там 
куповалі й пихалі... У нас всьо погінуло, знаєте як? За 
ніемця. А як погінуло? В ніемця таку дезінфекцію робі-
лі. В хаті розкладают поліена, кідают якійсь порошок – 
і жеб всіе вийшлі з хати. І той порошок, дим той іде – 
тоє всьо... всьо погінуло! Всьо! І блохі, і прусакі, і всьо – 
всєютко погінуло. І  од того часу нема ніц. Ніц нема. 
[Як називається товкотнеча комах у повітрі? Що вона 

провіщає – гарну чи погану погоду?] А, то тиє мошкі 
тошто... то такоє-во... Ну, то так, бивают... Алє тако там 
ніц, оно што мошка такая-о, столбом аж ходіт. Алє бу-
ольш ніц такого не говорілі. [Це на яку погоду?] Ну, це 
як мошка, то... Ну, говорілі, што може бить і дощ. [Як 
називалася солом’яна прикраса, яку підвішували на 
Різдво до стелі? Який вона мала вигляд?] У нас оно гу-
ость стояв – то із жита зв’язане било... і стояв... А так то 
нє, ніц не робілі... Паук колісь робілі з соломи, о! Паук! 
О, то в мнугох хатах било – паукі такіє із соломи гоже 
зроб’яни билі. І вуон усе так, би крутіцє, бі тоє... Не кру-
тіцє, алє так ворошицє, во – то туди, то сюди... Паук то 
бив. [Для чого?] Отако, для красоти. Ну, бо вуон бив 
буольш ніц... [Ви або Ваші батьки його робили?] Я  в 
себе робіла. Ще як діев чиною била, ми робілі. [Як його 
плести? Ви вмієте?] Ну!.. Та де вже! Тепер скуоль?! Алє 
гоже, гоже... Гоже роб’єцє. Не знаю вже тепер, воґулє 
[‘зовсім’] не знаю. [Як кажуть про дивакувату людину? 
Наприклад, «у нього мухи в голові»...] Што ненормаль-
ни челек?.. Нє, того нє казалі... А  як хтось такі-о, то 
«прідуроватий трохі»  – отак говорілі. [Як у давнину 
зводили бородавки?] Моя кумпанка [‘подружка’], ой, 
міела бородавкі! На ногах прамо скруозь билі... Поуслі 
пропалі! Я єї питаюсє, што... што в тебе нема борода-
вок – што зробіла? Алє не сказала. Не сказала, ціелий 
час ніґди [‘ніколи’] не сказала ніц. Пропалі і всьо... Алє 
то оно в єї то билі бородавкі, а так... І кумпанка моя – і 
то ходіла до дівчинят, до хлопцюв... А потуом пропалі – 
ну! Алє штось-то било, штось-то знала – хтось, може, 
пудказав. [Що буде, якщо поховати самогубця на кла-
довищі: посуха чи дощ?] У нас колісь там бив повіесів-
сє, то поховалі коло могілок [‘кладовища’]. А другі пові-
есівсє, то на могілках поховалі і всьо. [Раніше казали, 
що не можна на «могілках»?] Ну, нібіто не можна... Ба-
тюшкі й тоє... то нібіто не можна... Алє тепер то уже 
всьо іначей пошло. [Як пояснювали, чому не можна?] 
Ну, не можна, бо вуон сам себе... собіе смерть зробів. 
[Не казали, що буде посуха абощо?] Нє, нє, того нє. Оно 
[‘тільки’] што сам собіе смерть зробів, то не полагаєцє 
на могілках. [Як у вас називали самогубців?] Як утопі-
цє – то «топєльнік», а як повіесівсє – то «віешальнік»... 
«Самобуйця». [У який день, на яке свято прихід першо-
го відвідувача обіцяє благополуччя? Що означає прихід 
чоловіка чи хлопчика, а що – жінки чи дівчинки?] То 
кажут, корова отеліцє, то як діев... баба пріде, ну то буде 
телушка [сміється]. А як мужчина – то бичок... [Це на 
Різдво?] То не на Роздво, оно [‘а’] на  Коляду в нас. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Я такій віерш напісала – «Вєлі-
кі Пуост і Вєлікдень»:

Вєлікі Пуост має недіель сіем – 
І треба било постіті людям всіем.
Горох, кашу гречану часто варилі
І олійом льняним собіе красілі.
Льон сіеялі, прачом обівалі,
Сіем’є до міеста носілі, 
У оліейніка на оліей мінялі.
В ступі просо товклі, добре очищалі – 
І так на ціели пуост йіедло приготовялі.
Картофель наварат, в ступі натовкут
І картофлянікув в печіе напекут.
І осушкі з картофель цібульою посипалі
І з вєлікім апетітом всіе хутко розбіралі.
В церкві в перши день Поста
Начинаєцє служиті пополудню в два часа.

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



221
Звони до церкві склікают, а піевчи жалосно  
 співают.
Люде до церкві спішают і молітву свою  
 повторают.
В Пуост у церкві біеле облаченіє скідают,
А на престуол і аналойчик на чорне міняют.
Повінно в церкві тіхо биті,
Бо Пуост Вєлікі треба смутно пережиті.
Розп’ятіє посреді церкві встав’яют,
Люде поклони одбівают.
Пудходят, цілуют,
Пувмісок на грошакі шикуют.
Хто розп’ятіє поцілує,
То грошака не пошкодує.
Батюшка Євангелію читав,
Як Іуда Хріста за тріцать сребренікув продав.
В суботу на вечіерні батюшка мірує
І каждому вербочку пуд Вербніцю шикує [‘готує’].
З вербочкою люде додому ідут,
А на Вербніцю святіті до церкві несут.
І піскі [‘писанки’] начинают пісаті.
Як прийдут діеті, треба їм даті.
Каждому в сповіді треба биті,
Коб до Велікодня вже не грішиті.
В Красни четвер до церкві із свічкамі ідут.
А одслуживши, додому засвіечани несут.
І три рази із свіечкою треба свою хату обийті,
Жеб ціели руок здоров’є в своюой хаті найті.
В Красни четвер дванацеть часуов Євангелію  
 читают,
Як Ісусові гвоздіма до крижа рукі і ногі  
 прибівают.
Перед святом йіедла приготовяют:
Бабок, мазуркув [‘святкових пирогів’] мнуого  
 понапікают.
Ковбасу і м’ясо треба зваріті,
Бо батюшка в суботу буде святіті.
Перед Паскою в дванацеть часуов сон не берецє,
Бо веліка служба в церкві начнецє.
З процесією кругом церкві ідут
І хороґві попереді несут.
Батюшка співає: «Христос воскрес!» – 
Тогди двери одчиняют
І піевчи «Христос воскрес!» хором співают.
Хто діеті має, до церкві піскі [‘писанки’] дає.
А на вичіерню в перши день свята 
Батюшка діетям роздає.
В свято діеті з грудка [‘горбка’] піскі качают.
Як, котівшися, стукне другу, то вже єї вигривают.
Священу піску пуд Проводи тримают
І тогди биз [‘через’] свою хату високо перекідают.
Де піска впаде, там єї вкопают.
То жеб не згоріела хата – то всіе добре знают.

[Розкажіть про цей звичай, будь ласка.] Што перекі-
дают? Ну, то єї тримают, тую піску, аж пуд Проводи. 
І  тогди вже як Проводи, то вже... Я  тоже не раз пе-
рекідала. Тепер... колі ж то? В  зешлим [‘минулому’] 
рокові хотіела перекінуті – і не дала ради перекінуті 
[сміється]. А в тиє ліета ще перекидала. Ну, й єї де пе-
рекінуті треба биз хату – то вже все так. І де вона упа-
де... якби, дайте [‘наприклад’], у якуом міесцю вона б 
не впала, то там треба єї вкопаті, тую піску, – бо тим 
што то здоров’є в хаті найдеця, як перекинеця. То ще 
жеб не згоріла хата  – то тако-от. То тим єї, тую піс-

ку, перекідают. І так храніце. О. Так... [А «піска» яка?] 
Піска – то значи іце [‘яйце’]. Зварат іце – і тогди фар-
буют у фарбу: там у червону чи в зєльону, чи якую... і 
стугавкою пішут. Правда, вперше біелу... Зваране їце 
пішут піскою... тим!.. стугавкою пішут! Як хто хоче, 
так собіе напіше: чи у віночкі, чи в пташечкі, чи в што 
там – ну, так, як хто любіт пісаті. І тоди єї фарбуют. 
Фарбу купуют, розроб’яют з водою і кладут іцє у фар-
бу. І воно буде, дайми, жовте. А потуом ще по жовтум 
пішут, ще стугавкою пішут воском. І тогди знув... ще, 
дайми, як жовте, то ще в червоне кідают... А по черво-
нум знув могут пісаті. І тогди в чорне кідают. І піска 
першожендна [‘першокласна’]! Піскі  – ой, гожі піскі 
віходят! Ну... А  віете не знаєте, што то піска? [Знаю, 
тільки вони у нас інакше називаються  – писанки.] 
Ага! Пісанка. А в нас піскі, у нас називают «піскі». Ну, 
то тако-во. Діетям то барзо вже радосно, бо пісок на-
доставают. Пуойдут по хатах тако – й люде дают. І тог-
ди качают десь з грудочка. Як нема ще с... тако... нема... 
Як то саме Велікоднє то раннєє, то ще сніег трохі  є. 
А то як нема вже ни сніегу, ни... і спускают з грудочка. 
І як стукне в чию піску – уже вуон виграє той. А той 
програє, бо немає... Ну, і... Алє такіє ради діеті! Часамі 
понагривают тих пісок... Алє вже їм радость, бо тим 
што пісок куолько  є. Ну, понагривают, то так што... 
І діетям барзо то інтересно. Ну... тако. А батюшка на 
Велікоднє, то ще... бо то як батюшка паску святіт по 
гуліці в нас святіт... там збіраюцє там впятьох, ушес-
тьох... і там становет тако-во, радком, і ба... І тогди вже 
батюшці даєця піскі. Там піску кажди мусіт даті, хто 
діеті має. Може даті хто й не має, то може даті. І тогди 
вже на Вєлі... на Вєлікдень, на перший день Вєлікодня 
в два часа вдень служба. І тоди батюшка вже е-е... од-
служицє... і тоди батюшка всіем діетям роздає, по пас-
ці дає. Так што всіем хватає. А часамі ще останут, то 
ще по двіе даст. І батюшка купє... купує за своє гроши 
чеколядових цукєркув. То де такую торбу купіт! І тоди 
всіем людям роздає,  всіем – не то діетям, алє і людям... 
і старіейшим, такім як і я. Усіем ще дає по два цукєркі, 
отак-о дає. Так што... Так што такоє. Ну, такоє, знаєте, 
жеб то діеті буольш ходілі до церкви, такая прихента 
[‘принада, заохочення’] такая-о. Пшихента. То так што 
тоє. Ну, і... то все штось такоє єсь: то Роздво – то коля-
дуют, то тоже їм радость, бо вже гроши назбірают. Ну, 
і часамі по мнуого назбірают – і по сто злоти, і... всяко. 
Пуойдут, о... і люде дают. Хто менш, хто буольш, алє 
дают. Нихто не откаже. І так я такій віерш напісала. 
Так, як воно є. А так... І думаю: напішу такій-о віерш, 
нехай то буде. Воно всьо по... со временєм то всьо за-
гіне [‘зникне’], забиваюця вже. А  як напісане, то ще 
хтось прочітає. І так воно є...

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Я  ще такій віерш 
напісала – «Діди тіешилісь куоньмі і земльою»:

Люб’ю ліса, люб’ю я гори,
Люб’ю, на нєбі як свіетят зори.
І пуольни [‘польові’] доруожкі, што по їх ходілі – 
Туолькі ми про їх совсіем вже забилі.
Воділі коні все напасаті,
А тепер у вуоз нема што запрагаті.
Тіешилісь куоньмі, тіешилісь земльою,
Што ми говорилі часто з тобою.
Доруожкою по пісочку йіезділі плугом ораті,
А старши люде будут довго пометаті.
Шкода тих межув, што серпамі жалі,

БІЛЬСЬКИЙ ПОВІТ
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І в велікі мішок траву на плєчи клалі.
Господаріе уже коні ізбивают,
Бо трахторіе їх во всюом заступают.

Ну, так тоє... тоє, як било тоє... То ж то колісь госпо-
даріе тіешилісє земльою невіедь-як. І куоньмі, і тимі... 
Хоть і тяжко робілі. Як то... тут і віерши в мене... І ціе-
пом молотілі, ціелу зіму ціепом молотят: то пшеніцю, 
то жито, то овес, то ячміень  – ну, все такоє збуоже 
всяке, всього. То просо сіеялі колісь, всьо отакоє-во... 
І всьо ж рукамі тре било перемолотіті. А тепер што? 
Комбайни ходят і всьо. Ну, і так пішу, што мусят так 
всьо привикаті, хоть їм і шкода того всього, бо стариє 
люде, то... воніе шкодуют – і земліе шкодуют, і всьо-
го, што тако. Алі ж... ну, мусят привикаті до того, бо 
іначе... Ну, ніц не зробіш. Ще у мене є віерш «Жніва»:

Приде ліето, жніва, всіе серпамі жалі
І в обіед пуд ляшкамі [‘снопами’] ще все оддихалі.
Господар борозюонку занімає,
А про женціе ніц не спогадає.
Бо сказав широко заніматі,
Жеб до граніці дісяй [‘сьогодні’] дожаті.
По заході слоньця жаті кунчаєм,
А ідучи додому, на ціеле полє співаєм.
Молоко і хліеб в полє бралі –
І так ціели день за тим йіедлом жалі.
Колісь люде тяжко робілі
І на плечах з води траву носілі.
Плахтою [‘рядниною’] треба било витягаті
І на берег траву розкладаті.
На нучліе воділі коні напасаті
І треба било з німі ціелу нуоч ночоваті.
В полє йіезділі чуть свіет плугом ораті,
А тарадайкі піщалі – не било чим пошмароваті.
Билі біедни і богати – біедним тяжко било житі,
Алє в богатого можна било гроши заробіті.
Тепер осталі оно стариє – молодиє до бльокув  
 [‘багатоповерхівок’] повтікалі,
Жеб на земліе робіті їх не заставялі.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Ще такій віерш  – 
«Колісь весьоле било жицє»:

В Масляну хлопці гулялі,
А ідучи з міеста, по дорозі в селіе голосно співалі.
Дівчинята перебіралісь – без [‘через’] село ідут,
А діеті вбігом за німі бігут.
Музикант іграє, дружкі співают,
Із цібулі пацюоркі на шию накладают.
Молодий смієцє, 
Што його молодосць уже не вернецє.
Молодуха вельон наложила,
Што свуой віночок уже ізгубіла.
Молодого пуд руку тримає,
І, сміючисє, в очи заглядає.
Господині до хати просят, молодого купуют,
Із печи добивают – пірожкамі частуют.
Молодий бере господиню танцьоваті
І поглядає, жеб буольш пірожкув набраті.
А молодуха господара питає,
Чи хотя цьвярточкі для нас немає.
А господар пуллітра виносіт
І до стола всіех просіт.
І госці запрашає,
І повни кєлішкі вуодкі наліває.
Молодий господині моргає

І до себе завлікає.
Господиня до стола просіт
І пірожкі всіе виносіт.
Молодий питає,
Чи колбаскі ще немає.
Господиня до комори пошла
І пару колбас уже принесла.
Дівчинята і хлопці у Руздво колядовалі, із  
 кошельом ходілі,
Жеб господар і господиня колбасу в кошель  
 уложилі.
І тогди дівчинят клікалі на гулянку гуляті,
Жеб весьоло разом всіем потанцьоваті.
Дівчинята мазуркі пеклі, із тіеста лісточкамі  
 і віночкамі убіралі,
Жеб в каждої гоже мазуркі виглядалі.
А ще колбасу варилі 
І на гулянє носілі.
Кажда діевчина з хлопцьом гуляла
І рада на його все поглядала.

Люде билі весьолиє. Як би не било  – алє весьолиє! 
Хлопці, дівчинята... Грают, співают, забави... Музикі 
все штонедіеля, бо била такая світліця – молодьож із-
робілі світліцю такую файну. По одін буок склєп [‘ма-
газин’], билі продавалі, а по другі – танцьовалі. Ну, то 
молодьож танцює штонедіелю – музикант іграє. Му-
зикант свуой бив. І тут з Малінова сєла, як уже такая 
ліепша забава, як хто уже... якоєсь свято веліке  – то 
вже ліепшого музиканта зга... згодят хлопці... і вже... 
пшеважнє з Малінова. І вуон на педалуовці [‘педаль-
ному інструменті’] такуой ногамі і рукамі грав. А вуон 
барзо любів до Яґуштова – хлопці любів, люді любів і 
пріїжджаті граті барзо любів той музикант. Ну, і час-
то грав. Алє всіе весьолиє билі – танцюют, грают, спі-
вают. А  як станут співаті! Вийдут на гуліцю  – то на 
друге сьоло знаті... чуті! З  росою, як то вечором. О, 
Пілікі [сусіднє село] там чі што – то чуті там, як тут, 
в Яґуштові, співают. А голоса якіє міелі! У-у!.. Ой, го-
лоса! Бивало, кудіельніці, то лямпа дрижит отако-о. 
Дрижит тоє... свіетло тоє в лямпі дрижит. Барзо, бар-
зо тако... [А  які пісні співали?] А  піесні такіє свуой-
скіє. Свойіе піесні такіє-во. Якіє в Яґуштові міелі, то 
й співалі тако. [Ви які пісні любили?] А я всякіє любі-
ла, алє, знаєте, позабивала. Про молодьож я ще такій 
 віерш напісала – «Пригад давних ліет»:

В каждуй хаті кудіельніця била.
І так наша молодьож весьоло жила.
Лямпи світілі, кнуот [‘ґніт’] притіналі
І повну лямпу ґазу [‘гасу’] налівалі,
Жеб відно било і ясно світіло,
І кудіельніцям на вечур ґазу хватіло.
По коліейці [‘черзі’] дівчинята ходілі
І ковроткі [‘прядки’] з собою носілі.
А котора вперше [‘раніше’] зайде,
То пуд лямпою міесцє займе.
Дівчинятам хлопці шнури скідалі
І пахолкі [‘своїх дівчат’] до комуоркі поговориті  
 бралі.
Дівчинята пралі, ковроткі бручалі [‘дзижчали’],
Якую хлопець любіт – то вже всіе зналі.
Дівчинята льон і прадиво [‘коноплі’] пралі,
Бо на нагавіці [‘штани’] і сорочкі полотно ткалі.
І біліті в лужок носілі –
І тогди вже сорочкі собіе рукамі шилі.
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(powiat hajnowski)

м. Гайнівка (Hajnówka)
Записала Н. Стішова 13 серпня 1997 р.  

у м. Гайнівці Гайнівського повіту 
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Захарчук Катерини, 1922 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Осінні свята:] Ганна, Спаса, 
Спліенє, Головосіка, Пречиста, Івана, Покрова. Каза-
лі: «Ганна – вже осіення панна». А на Спаса єзділі на 
Грабарку («на Сумінщину» казалі). Єхалі фурамі. Хто 
хвориє билі, крижикі давалі – коб за здоров’є помолі-
тіся. Алє паметаю, єсті бралі з собою, то коб жадного 
м’яса, коб нічого скоромного не бралі. Пішком ішлі 
люде з тлумачкамі на пліечах. Направду їехалі помо-
літься. На Спаса  – наберут яблик у хусточкі, святят 
їх, потом принесут додому і їдят. А до Спаса яблик не 
мож било єсти. Билі такії, што не єлі рано перед святє-
ньом, а билі такії, што не єлі, покуда освятяться – цє-
лий час аж до Спаса. [Чому не можна?] А ніхто не знає. 
То такая тайна. Не їдят яблик. І туй матери не можна 
єсті, што поховає дитя. Бо кажут, што як у кого дитя 
умерло, то тому дитяті на тому свєті не дадут яблика. 
Баба моя не єлі до Спаса яблик. Розказувалі мнє, што 
которе дєтятко вмерло, то воно на небі, анголік ще. На 
Спаса тим дєткам надєляют ябличкамі. Колі якого ди-
тєті мати ще до Спаса наєлася яблик, то йому казалі: 
«Твоє ябличко свіня з’єла». На Сапліенє до церкви хо-
дилі. Казалі: як на Спліенє дощ іде, то неврожай буде, 
а як погода, – то буде пшеніця хороша. Од Спліеня до 
Пречистої збожже сіеялі. Вже як хтось сіеяв по Пре-
чистуй, то сміяліся. Колісь так било. А тепер од Пре-
чистої зачинається.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Хто Ви за національ-
ністю?] Ми тутейші, православні. [Якою мовою Ви 
говорите?] Хвороба його знає, що то за мова. [А  Ви 
нас розумієте?] Так, ви говорите по-нашому. А  ви з 
одкуль? А де ж то ви по-нашому научиліся говориті? 
Ви так говорите слово в слово. Певно, ви тут і живете? 
[Ми з Києва і говоримо ми українською мовою. Може, 
Ви теж говорите українською мовою?] Ніе, ми гово-
римо по-простому, без викрутасов, звичайнє. [Ми в 
селі Стрики запитували, чи вони є українці, то бабуся 
відповіла, що вони є білоруси. То, може, Ви білоруси? 
І мова у вас білоруська?] Ніе, вона нам не до розбору. 
То там за Нарвою білоруською мовою говорат, а ми єї 
не знаємо, бо трудна.

с. Добривода (Dobrowoda)
Записала Н. Стішова 15 серпня 1997 р. 

у с. Добривода, гміна Кліщелі Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Сидорук (Смик) Антоніни, 1931 р. н.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. [Коли жінка ходить у тяжі, що їй заборо-
нялося робити?] На огонь дивитися не можна і, як 
опечетця, то не можна ні за що братися. Бо як возь-
метца, то там буде у дитяті пляма. Я  навіть по собі 
знаю: я спекла пальца і отако лапнулася – і у моєї ді-
вчини на шиї пляма є. Я потом, як она уже вродила-

ся, то зганула [згадала]. А зразу – то ні. Ну говорять, 
що як хтось умре, коли ще теплий (тілько вмер), то 
мизинцем пальця притиснути, то воно ніби не рос-
те далі. Ми й робили тоє, то ніби не так стало рости, 
не ширшало. Не можна дивитися на покаліченого, 
в шпарку чи пляшку, бо буде косеє. Попуд шнурками 
не можна ходити, як десь більйо розвішане, бо ніби 
дитя при породові буде запльонтане. На п’яного не 
треба дивитися. [Хто приймав дитину?] Коли при-
йшла пора народжувати, то кликали бабку. Потрібно, 
чтоб було чисте пшестирадло, рушники. Бабка при-
йме дитину, помиє. У купіль ниц не клали. [Коли дитя 
з води брали, христили?] З води не христили. Одвід-
ки були. Приходять кобєти, приносять корзинку чи 
торбу, у них клали булки, цукру, горілки, колбасу, їїц і 
малому купуют хтось із полотна: чи на сукеночку, як 
дівчина, чи як хлопець, то на рубашечку. Йшли спер-
шу самії жінки, а вже потім клічут чоловіків. Співа-
лі ружні пісні, не тільки спеціальні. [Як відбувалися 
хрестини?] Колісь була каша, робілі кашу, але за свої 
пам’яті, то я не помню теї каші. [Які осінні свята від-
значали?] Сплєння – свєтят мак, моркву, жита, овса, 
льну, і проса, і пшеницю, квітки – і усьо зв’язувалі і 
вже до церкви. І батюшка посвятить тиї квитки, і тоді 
тримається. І коли вже йдетца жито сияти, то беретца 
жито з квєтки теї і їм засєваєтца. Це робіца для того, 
коб уродило жито, як зобралі збужжє, то коб вродило 
і на другий год. Весільна обрядовість. Молодий йшов 
у свати з маршалком. Он бере хліб, отакая булочка, не-
велічка. З тим хлібом і хустка. В хустку обвиває той 
хліб і іде до молодеї. Як заходить, то допитується, але 
ж уже раньше допитувався: чи пуйде за нього, чи не 
пуйде. Ну і тего... Приходить, кладе той хліб на столі 
та й говорить, та й часами жартують тако: «От прий-
шов до вас купити тьолочку. Чи продаєте?». Ну, а тиї 
вже як знають, дівчини батьки, кажуть: «Як вам спо-
добається, то вже й продамо». Поговорат, поговорат. 
Чи то согласна, чи ні – і берут бариш за тую тьолочку. 
Ставляют бутилу горілки на стул, і вже тоді, значит, 
молодої батьки, тая дівчина вже тоді той хліб забирає, 
винесе його до комори, ну тогди ідуть вже з молодим, 
альми сама мати молодої пуйде чи свою сестру, чи 
тьотку попросити, коб були на тих заручинах, як сва-
ти придут. І тоді придут молодий з молодою просити 
матір хрещену, батька хрещеного просити на тиї зару-
чини. І тоді вже договаруються на тих заручинах про 
посаг (який посаг дасте, що там дасте, скільки-то зем-
лі, бо тоді земля важна була). Або колись – то корову 
давалі в посаг. Також домагаліся, скільки дадуть лісу, 
лану, як корову дадуть, і овечки давалі в посаг. І тоді 
при тому випивають і вже договаруються, на колі теє 
буде весілля. На весілля просили так. Як у молодеї, то 
молода іде з дружкою, з  колежанкою. Ідуть зі своєю 
дружкою просити: і колєгов скрикають, і колежанок, 
і  старіших [свояків]. За тиждень чи два раньше ідут 
просити. А  потом, уже як починається весіллє, то в 
нас, то колісь було, то в суботу – коровай. То ззивають 
старіших кобітов і дивчинят, і колежанок – і роблять 
коровай. Той коровай розчиняют і замісят його, так, 
коб зробити коровайчики, ружочки, гусочки. І тиї ко-
ровайчики роблять. І  знову роблять великий такий 
коровай. А на тому великому короваєві мусять бути 
12  гусочок і 12  коровайчиков. А  посередині ружа. 
У тую ружу кладуть гроші. Кобєти в суботу пекут цей 
коровай, а молодий чекає. Як у молодого, а як у моло-
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деї свадьба, то пороблят тиї коровайчики – і вже зара 
молодий приходить од себе до молодеї. Ми називалі 
колись «по сорочку», бо вбрання. Коли робілі коро-
вай, то спєвалі:

Зачинаєтця, розвиваєтца,
Яй його води зіллє,
Яй у Мані весіл’є.
Єї Біг дає, допомагає,
Батенько докладає. (2)
Вийду я на долоньку (2)
Стану я на грудоньку,
Кликну я на сусідонки:
– Сусідонки мої,
Ідите ви до мни.
До мойого дитята,
Коровая робити.

Ружни пісні, розмаїти, а дужо, дужо пісень є. Тиї ко-
роваї, то в запалену піч (нагорєлу). Піч палят, тиї ко-
ровайчики вже пудийдут, посходят, і тоді вже у піч їх 
саджают. Агже тиї кобіти, что робили, то раніше то 
сзивалі старійших і мужчину, і хлопці ззивалі. А тепе-
ра того-то немає. Ну і тогди, як уже той коровай там 
печетца, а вже на столи нашинкують усьо і сідають за 
столи. Вже й молодий є в молодої. А од молодого при-
йде їх п’ять чоловік [молодий, свати – хлопці]. Треба, 
шоб прийшли без пари, бо то у молодого є там, дєв-
чина, значит, є. То молодий іде без пари. Ну і тоді вже 
посідають всі за столи, гостюють, а коровай печетця. 
А як коровай вже упечетця, то спивают:

Ходить півень по хати (2)
Яй в піч заглядає,
Хвостом вимитає.
Чес коровай виймати. (2)

А пузнєй:
Ми пшаницю пололі, (2)
Ручкі покололі,
Коровая ни досталі. (2)

Мати весільна виймає вже той коровай з печі і тог-
ди бере решетко такоє і ділит коровай (тих, хто пе-
клі). А вже остальниє короваї остаются: то, як їдуть 
до шлюбу [для батюшки, пєвчих], і  нарешті ділять 
для людей, что на вулиці стоять, коли до вінцю їдуть. 
А люду дужо [сторонніх багато]. І так, і гостям дають 
коровай, як од’їджают додому. Дужо короваї нароб-
лять. [Якщо коровай пригорить чи не допечеться, то 
це щось означало?] Як пригорить, то так і буде. Як 
сирий, то тоді кажуть, что то діти у них будут такі 
тлусти, такії сирії, як той коровай. [Хто вбирав наре-
чену до шлюбу?] Вбирають – то дружки. Часами. І так 
доб ра кобєта убирає, котра вже добре вміє вбирати. Її 
вбирают в отдєльной хати, не там, де весіл’є. Ну вже 
тогди приходят хлопци, дивчинята. І  з гармоньою. 
І  вже ведут єї до хати, до своєї хати, весільної хати. 
І там вже сядают за столи. У нас як за столи сядают, то 
в нас кладут вспомагання [гроші], подарки дают. І спі-
вают пісню такую:

Ой ти, роде, роде, роде багатий, (2)
Йдите Маньочки той спомагати. (2)
Киньте братику хоть по грошику, (2)
Киньте систриньки хоть по рубліку. (2)

Як убирають, то сидить на стільці. А коли за столом, 
то на вивернутому кожусі [під нього нічого не клали]. 
Як за стул сядати, то співали:

Летили гусоньки чириз сад,
Кликали Маньочку на посаг:
– На посаг, млоденька, на посаг,
На посаг, Маньочка, на посаг.
– Що ж вам, лєбеде, до того,
До мого посагу пишного?
Стиліте, кудрі, я й пойду,
Благослови, матінко, я й сяду.

І коли на вспомагання положат, то співают:
Сидит Маньочка за тисовим столом,
Із доляю говорит: (2)
– Чи добра будеш, долонько ти моя?
Ідь до шлюбу зо мною. (2)
А чи зла будеш долонька моя?
Плинь на море з водою. (2)
– Хоч я й попливу (2)
Всьо равно твоя буду. (2)

Пузніш знов співают, як уже мают вилазити з-за сто-
лу, до шлюбу їхати:

Маньочка поза стіл’ю ходить, (2)
За собою три ангьоли водить. [2] 
Перший ангьол – батенько родненький, (2)
Другий ангьол – матьонка родная, (2)
Третій ангьол – сама молодая. (2)

А пузнєй вже, як молода вилізе із-за столу, мати, бать-
ко благословлять іконою, то співається пісня:

Благослови, Боже, (2)
Благослови, мати, свойому дитяту
До шлюбу їхати. (2)

Ну і вже потім поблагословлять мати та батько, хре-
щени, сестри, брати і тьотка, і бабушка, як є. Виходить 
тогди молодая надвор уже, і  на сходах, коло дверей, 
вона поклонитца тим людям, что на двори стоят (бо 
людей дуже було на весіллях). Три рази поклонитца. 
І  тоді сядає на фуру (колись були фурманки). Сват 
бере її на руки, молодує і садовить. На фуру сядає сват, 
дружка, мати хрещьона з іконою. І тогди співают таку 
пісню:

Кропи, батьку, кони, (2)
Проси Бога долі: коб кінь сходив,
Коб віз звозив до Божого дому.
До Божого Дому.

То три рази батько... хліб в рушникові завинений пуд 
рукою і свєнцона вода у кружеци, і кропильцо із зілля 
свєнцоного... і ходить кругом кропит, і жигнає [хрес-
тить]. Вийде наперед, пожигнає хлібом, іконою  – і 
знов ходит і кропит. То три рази обійде навколо хур-
манки, покрижит. І  положит туй хліб перед куньми, 
шоб вони переїхали через туй хліб. Ну вже й поїдуть 
до шлюбу. Молода забирає те вспомаганнє і бере із со-
бою у хусточці, сховає його у пазусі (за бюстоном чи 
де). І хлопець так само у себе вже. Теє все було колісь у 
хати. Коли молода одягалася, то коли хто хтів, то кине 
йой у пантофлю [туфель] гроші, коб гроші в неї во-
дилися. В  церкві на порозі гроші не клали. У  церкві 
стояли на дивані, на якому було полотно прикрашене 
аспарагусом [рослина]. Як батюшка звінчає, то водить 
молодих круг того аналойчика, то молода тягне те по-
лотно. Так три рази. Це робиться для того, коб дивчи-
нята хутчій замуж виходили. Коли приїжают додому 
після вінчання, то їх зустрічают з хлібом-соллю, горіл-
кою, закускою. Ідуть уперше до молодого. Там встре-
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тят батьки. А потом сядают і єдуть до молодеї. І в мо-
лодеї так само. Коли хлопци хочуть дістати бариш, то 
садовлять молодих на столочок і їх подгуцукают. Мо-
лодую привезе, там почастуют у хати, і тогди молодий 
іде додому, і там уже збираютца і йдуть з молодим до 
молодої. І тогди вже цілий вечор в неділю гуляют у мо-
лодеї до самого ранку. І вже молодий забирає молодую 
до себе, і вже там вони переночуют. А на завтра вже, 
в понеділок, збираютца у молодеї гости навечір і вже 
йдуть до молодого, і вже понеділок гуляют у молодого. 
Вельон знімают у молодого. Це називают «отчипіни». 
Молодая сядає на столочок, і  єй отчепляют вельона, 
і  вона тогди кидає його на дивченят, і  якая дивчина 
злапає, то та перша замуж пуйде. А хлопцях – то моло-
дий мушку одчиплює, то вин так само кидає, і хлопці 
лапают. [Чи був такий обряд, коли дружки продава-
ли місце молодих?] Так було. То кумедії ружні робіли. 
Повбірают іншу молодую, посадять там (бралі старшу 
кобєту), і  тоді молодий мав викуповувати теє місце 
[грошима]. [Коли були гостини до молодої?] «Пери-
жовини» у нас називают гостини, то йдуть тогди у 
четвер. Тоді од його родня, хто там уже ближчий, то 
йдуть у четвер. Ведуть молоду, коб вона побачилась 
із своєю родньою. А у молодого у неділю. Поховаль
нопоминальна обрядовість. [Які поминальні суботи 
восени відзначають?] Так є у нас на Михайла, але ми 
не дотримуємося. [Кутю варять?] Варять, але тілько 
на 9 або 40 день, а так то ни роблять. [Коли людина 
помирала, то що робили?] Ставлять на лаву, головою 
до ікони, ставили громничну свічку, в руках, то тілько 
хусточка та іконка, а у церкві – то і свічечка. Зілля кла-
ли кругом голови. А коли обмивали, то наймали кобєт, 
такі спеціальні були, котрі не боялись, бо некотори то 
боятца мерца, покойника, а нєкотори – нє боятца. То к 
ним ідут, уже заплатять, то вже вони обмиют, одягнут, 
тогди на обід покличуть. Прощаютца у хати, то родня, 
а в церкви – то всі, а на краю села, то колись був криж, 
то там теж, а тепер криж у центрі села, то-то вже там. 
І вже поставлять, помолітца батюшка, і тогди ідут вже 
на могилки, несут, бо в нас несут. А ось ще скажу. Что 
коли винесуть покойніка з хати, то родня сядає на тую 
лавку, де вун стояв, той покойнік. Колісь – то лежав 
покойнік так, на лавце, застелена лавка, а тепер-то – в 
труну. То як заберет покойніка, то на ту лавку сядає 
родня, коб хутчій забути. Колись у труну клали сіно. 
І подушка з сіна. Застелют полотном уже і так і кла-
лі. [Поминальний обід з якої страви починали?] Коли 
приходили після поховання, то починали з проскуркі. 
Але перш прочитают молитву, батюшка поблагосло-
вить. А вже послє – кутю і проскурку, то всьо їдять, 
что на столі стоїть, і  горілку п’ють. А  посля, то хто 
знає набожних пісень, – то співают. Бо в нас, то коли 
покойнік вмре, то ввечері приходять, як ціле село, то 
хто тіко знає, что покойнік є, то приходимо і співаємо 
пісні, і співають хто до кулько хоче: чи до 10-ї години, 
чи до пувночи. Як хто може посидіти. Пісні співають 
ружні. Є записані [тільки релігійні пісні]. [Після обіду 
зі столу прибирають?] Прибирають. [Під час обіду по-
рожнє місце залишають?] Так, залишається і все став-
лєтца: талєрочек, виделєц, ложка, і склянка, і келішок. 
То вже тоє місце покойнікові. І свічка горить. Поми-
нали на 9-й, 40-й, на рік. Кутю тільки на 40-й робили. 
[Під час поминального обіду скільки було келішків?] 
Один келішок і одна ложечка, то та, что бралі кутю і 
крихту проскурки. А колись то і на весіллі один був 

келішок. Той, хто кому подобається на весіллє: «Єй, 
здорова будь!» І одно до другого будут пити, а інший 
сидит і дивитца, йому й не доведетца.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ. НАРОДНІ ЗНАННЯ Як нема 
дощу, то дітям давалі свєнчоний мак, штоб сипалі в 
колодязи, штоб дощ падав. Батюшка в церкві моліть-
ся, і так, може, кілько днів мине, і дощ попадає. [Які 
обжинкові пісні Ви знаєте?] Колись-то, як-то жинців 
хто дуже найме, то співаємо цілий день, жнемо жито 
та й співаємо. А як уже дожинаємо, то робимо «пере-
пеліцу», то під ту «перепеліцу» то співаємо таку пісню:

Прилітай, прилітай, перепілко,
Бо вже в нас жита стілько.
Як не маш, як не маш прилітати,
То будеш зимовати.
Покочу, покочу свій віночок
Яй у вишньовий садочок. 
Привикай, привикай, мій виночку,
Яй у вишньовом садочку.
Так як я, так як я молоденька
У чужого батенька.
День роблю, день роблю,
Ничку ни сплю.
Так їм я ни догоджу.
Навару, навару вичерати, –
Він каже: «Ни смачная».
Постилю, постилю білу постиль, –
Він каже: «Ни м’якая».
Твій обід, твій обід ополудні,
Вичера опувночи.

Таку пісню співають, як уже дожнетца жито і поки-
нетца таку жменю жита, і  зв’яжетца, а  посередині 
виполитца, вирвутца тиї корінчики. І там положетца 
камінчика, на камінчикові – хусточку, коб чистеньке 
було, і  хлєбец покладетца, і  ружними квітками вбе-
ретца тую «перепелицу». То називаєтца «перепели-
ца». [Храмове свято коли у вас?] У нас Отпуст [Храм] 
у день Параскеви. В кого гості є, то готуються, а в кого 
нима, то не готуються. Біля церкви обідів ни роблять. 
Головосіка святкується. На Головосіка не можна різати 
капусти, не можна йти пуд грушу. І по гриби ни мож-
на ходити, бо то голова стинається. А для чого то – я 
ни видаю. [Які ще празники святкують восени?] Іллю 
святкують, 2 серпня. Ни можна ниц робити, ни звози-
ти, бо то кажуть: «Ілля грозний». Бо то може гром ча-
сами [часом] вдарити, десь у клуню чи ше в шось. Але 
то-во всі свята не можна робити. Введення святкують. 
[Свічки до свята робили?] Нє, не роблять. У нас тіль-
ки громничні, а зараз – то і тих уже не роблят. Я коли 
була ще не замужом, то мама робили на Трьої Святих. 
Свічки вже ми робили. У нас були поли, і ми робили, 
а  тепер то вже ниц, не роблять. Покрову святкують. 
[Коли і які пости є?] Спасівка [Успенський], Пили-
півський, Великий піст, Петрівка. [Перед Великим 
постом як тиждень у вас називається?] «Сиропустя». 
Готували із молока: сир, бабки, вареники, пироги, на-
лісники. То такоє всьо молочноє і масло. [А середина 
посту як називалася і що тоді робили?] «Середопос-
тя». О, то тоді попел в горшках кидалі крузь окно. То 
наче так веселіліся. Святкують Благовіщення. Пеклі 
буслову лапу, а  для чого пеклі  – не відаю. На Благо-
вісному тижні то не можна було сіяти, бо кажуть, що 
то не вродить, а як вродитца щось, то ніби, говорат, 
каліка буде. Кури садити не можна було, бо то каліки 
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будут. [Як молодь розважалася?] Дівчата гадалі. Зби-
раліся і черевикі кидалі через кришу: куди, у яку сто-
рону, стане носком, то туди замуж пуйде. Або вийде і: 
«Гу-гу-гу», гуде. Де ехо розходила, в якую сторону, – то 
туди замуж пуйде. Чи приносять курицу до хати: як 
дівчинята позбираютца і сиплют збіжжя якоє, і пус-
тят курицу, і купку якую першу дзьобоне, то тая хутко 
замуж пойде. І дрова носили. [А хлопці як розважали-
ся?] Вози на хату заносили і закриють комина (склом 
яким). Як запалит баба вранці, то дим у хату йде. Ви-
роблялі колісь. Колісь було веселій. Позбирається мо-
лодь у хати і жартуют, і співают, і грают у что ж такоє, 
дівчинята прядут, співают. Рогульки:

Святий Юре, Григоре,
Пуйди до Бога по ключи (2)
І одімкни зимліцу, (2)
І випусти, випусти травицу, (2)
Прикрий земліцу травою, (2)
А дерево лісточком, (2)
Нас молоденьких віночком. (2)
Як настане місяц май, (2)
Пожинем воли пасти в гай, (2)
Там зіл’єчка нарвемо, (2)
Собі виночки зов’ємо (2)
І на голову зложимо, (2)
І до таночка пуйдемо, (2)

с. Курашево (Kuraszewo)
Записала Л. Филимонюк 26 липня 1999 р.,  

10 липня та 12 вересня 2004 р.  
у с. Курашево, ґміна Чижі Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Яконюк Марії, 1932 р. н.,  
Григорук Ніни, 1940 р. н.,  
 Іванюк Марії, 1925 р. н.,  

та Іванюк Марії, 1931 р. н., родом із с. Курашево,   
нині мешкає у с. Чижі, ґміна Чижі Гайнівського повіту  

Підляського воєводства, Республіка Польща

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. [Допити. Дівоснубе [‘сватання’].] Весіля ро-
білісь найлєпі зімою колісь, бо не било льодуовок [‘хо-
лодильників’], жадних замражарок [‘морозильників’], 
то пшеважнє [‘переважно’] весіля робіліся в месніці 
альбо по Покрові, а ще й на Клєчанє колісь било. Билі 
приказкі: «Покрова – діевка готова (до Покрови тре-
ба), а по Дмітри то вже... витри» (помуост там чи што 
діевкою витри). Як довгі месніці, то заходіт діевчина 
до церкви, становіться на коліена, на початок месніць, 
і просіт Бога: «Господі, дай мніе вже такого, коб і гожи 
бив, і мондри [‘розумний’]», і так помалу христіться. 
Ну, алє вже як кунчаються месніці, то заходіт до церк-
ви і вже вона тогди хутко христіться: «Господі, дай 
мніе, коб сякі-такі, аби бив». Так хутко-хутко хрис-
тіться, коб якій лєнь [‘ледар’] бив. То ж не гонор бив, 
як уже двадцеть міне, вже ж хучией треба било замуж 
вийті: «Хоч би й за вола, аби діевкой не била». Колісь 
оддавалі в шиснадцеть, сімнадцеть ліет. Випхнут за-
муж і всьо. В шиснадцеть ліет ніхто не питав нікого, 
оно [‘тільки’] батькі десь там вип’ют в якуойся чужуой 
гостині, погостят: «В мене є син». – «У мене дочка». – 
«Всьо. Оженімо». А чи тиї діеті мают якуюсь нажечо-
ну чи нажечоного, то там вони, як то батькі... Оно так: 
ага, поля дужо [‘багато’], ще чогось дужо пообіцяло 

одне другому. Батькі раз – узялі і оддалі замуж. Най-
перуч [‘насамперед’] то дупити. Приходят, питаються 
стариейши люде, своякі хлопця: «Ти, коб у свати до 
твоєї дочкі...» – «О, приходь». Без допитоув ніхто не 
йшов у свати. Як і хлопець до діевчини ще троху ходів, 
алє вся равно ідут питаються: «Чи можна привесті у 
свати?» Приведут у свати. Хлопець, той ціели моло-
дий, што хоче женітіся, брав чи свого шваґра чи сусіе-
да, стариейшого  – маршалка брав. Маршалок мусів 
биті мондриейши [‘дуже розумний’], такій, коб добре 
уміев говориті. Не бралі билє кого, но такого, што на-
дається на маршалка. Вуон не раз тридцеть пар оже-
ніт, тридцеть разуов – не раз хваляться. У свати їехалі 
пшеважнє в суботу, а не в недіелю. А лади то все в чет-
вер. В п’ятніцю ніе. Субота, второк, четвер – як кому 
випадає. То такіє вже нескоромни дніе. Ввечери. Ка-
жут: «Дівоснубе їедут, бо шиткі [‘ремені’] мальовани, 
як зімою, і  з шелєстунамі [‘брязкалами’] куонь». То 
вже кажут: «Куди дівоснубе ж поїехалі?» Вибігают. Як 
приїедут коньом, а молоджьожи у селіе дужо било, то 
зараз пуд окно бігут. А ще там накідают усякіх дерка-
чуов, порваного обув’я, коб вив’юоз за село, коб всіе 
замуж виходілі. Як хтось трошку забабони знав, то 
так – вуйшлі і питаються: «Можна чи ніе?» То як ска-
жут «можна», то одразу ідут, а як ще хтось скаже «не 
можна», то стоят, вже коб не переходіті без питаня за 
бальок чомся. А што воно означало? Чи то весіелє роз-
кідається, як перейті? Приходят, приносят пувлітра: 
«Ми пришлі до вас купіті тюолку. Може, є до прода-
ня?». Там уже жартовалі: «Ніе, нема».  – «Ніе, є, нам 
люде казалі». Так жартуют. «Ну, добре, буде, згодімся, 
то сядайте». – «Ніе, ідем ми до хліва». – «Чого до хліва? 
Вперуч за стуол. Маєм!» А  воня в пристіенкові, тая 
вже діевка. Вже ж приходіт тая діевчина, сядают за 
стуол хутенько. Його, хлопця, в  куткові садов’ят, єї 
коло його, і маршалок сядає. Як то колісь било, ще й на 
петельні ієчню їелі, не то же з пувміска, но ще з пе-
тельні. Не так, як тепер, што треба ще сіем салаток 
усякіх зробіті. Маршалок і молодий приносят бутель 
гориелкі. Став’ят. І  там договоруються, п’ют. Мало 
било так, што хлопець не подобається. Батькі хутко ж 
хочут оддаті дочку, бо то гонор оддаті йїе в шиснад-
цеть ліет чи в сімнадцеть. Одразу зав’яжут свіет, ви-
пхнут і всьо. А што міелі колісь діеті до ґадкі [‘сказа-
ти’]? Не подобається діевчині, штось там ще фучит 
[‘бурчить’], то накричит, нагучит маті. Бо маті поніма-
ла, што може биті добре за тим хлопцьом. Як міела 
якуюсь ваду діев чина чи штось там, то вже там іїе маті 
говорила: «Ти там не сіді, ти іді принось, ти там пув-
міскі принось». А котора діевчина в порадку, то вона 
сядала, жартовала, з їмі сідіела. Віедалі, што прийдут у 
свати, то всьо на поліці там за фіранкою у матери вже 
било. Колісь роль грав посаг. Било гектар поля, то вся-
кі йшлі. Випілі, вже мама поставіла, і пузьнєй остаєть-
ся маршалок, уже говорит з батькамі. А молодуой, ді-
евчині, треба з молодим пуйті до інного покоя, тож 
поговориті. Як подобається, то вийдут, молодия зна-
йдут темат, поговорат, посідят. Обманувалі, алє десь 
воно бардзо хутко ішло на язикі, на пльоткі, і вже його 
віедалі, того хлопця. У чужих чоботах приїехав, то вже 
посля всіе віедалі, што вуон такії шити офіцеркі міев. 
То вже каже: «Ой, в якіх вуон чоботах гожих приїж-
джав», а  вже за тиждень віедалі, што вуон у чиїхся 
приїжджав. Такії колісь люде билі несекретни. Як сва-
ти од’їжджалі, то діевчина пуд порог замітала. Як той 
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хлопець мондри, то дівіться, што як мете вже вона до 
порога, то вуон подобається юой. Алє ще вони з хати 
не вишлі, а вона вже мете до пліти, то значиться – зго-
риело весіелє. Як вона до порога мете, то буде весіелє, 
то вона, значиться, пуойде з хати. А вже як до пліти, то 
всьо, згориело на паневці весіелє, як то тепер кажут. 
[Розгляди.] Як батькі по сватах роздумаліся, то треба 
ж било їехаті у четвер у рузгляди, колі там молодий 
запрошував, алє пшеважнє їехалі в четвер чомся. 
І лади билі у четвер. Чомся так усе било. І вже на тих 
сватах молодий запрошує, колі коб приїехалі в розгля-
ди. То як бив якійся бідніейши, то ще од сусіедув пона-
водів зо двіе корови, то зо двоє коні на себе в тиє роз-
гляди, як ще міелі приїехаті батькі молодої. А як при-
їехав у свати і не сподобалась діевчина, не запрошує у 
розгляди. В розгляди пудвечур їехалі. Серед дня ніхто 
не їехав в розгляди. І на лади, і в розгляди. Вже в роз-
гляди то їехалі би то пуд вечур, управівшися. У роз-
гляди їехалі батько з матерою молодої, а  ніе, то ще 
бралі когось для свіедка, такого чужого: чи хрищоно-
го, чи брата, чи сестру батькі свою якуюсь. Як куди. Як 
богатши хлопець, то запросіт: «Ще когось возьміете?». 
Чи, може, бардзо хітри маршалок, то берут ще третьо-
го свіедка. Алє пшеважнє батькі їедут. Нераз є потаєм-
но, же не знают, ніхто в селіе не знає, што поїехалі в 
розгляди. Бо каже: «От, може, весіелє розкрунеться 
[‘зірветься’], то не треба, жеб дуже зналі». Алє про ді-
воснубе то мусілі знаті, ціеле село мусіло. Діевчина в 
розгляди не їехала. Би то не можна било. Чи забабони, 
чи не забабони, алє діевчина не їехала. Десь як хтось 
кудись поїехав, то вже в недіелю аж церква вороши-
лась: «Вона ж, – кажут, – поїехала в розгляди». По хлі-
вах ходілі, хату всю поодчиняє, а як хто такі толкови, 
розумновати, то й не заглєдає. Алє обводят кружка. 
Хтось каже: «А там не пуйду до вас по хлівах». – «Алє 
ходіете, алє ходіете». Як ліетом, то, напевно, показува-
лі, куолькі поля, зімою то ніе. Такії буольш толкови, 
з  розумом, то признаваліся, же вони біедни. Вже як 
міела гектар поля діевчина якаясь, то вона і кульгава, 
і  якая там би не била, і  горбата, то пуойде, за полє. 
А колісь кажут: «Ой, хтось богати, бо має дванадцеть 
гектарув поля», а  в його в хаті смруд, бруд і нендза 
било, бо так у всіех било, алє поля в його било, і бив 
піруог з чого напечи. І то вже лічилося богати люде. 
В розглядах договарувалися на лади, говорилося про 
посаг. На розглядах то там вже нікого нема. Там уже 
но [‘тільки’] батькі, маршалок, а вже так-о не склікалі. 
То на лади склічут хрищоних, сусіедув, то залєжи, на-
пшиклад, хто бідніейши, то менч. Алє ладуов то вже 
два столи, три столи. То вже велікі билі лади. [Лади.] 
То в молодої било, алє договоруваліся в розглядах. 
Приходят но стариейши: куми, хрищони, сусіеде, 
може, якая сестра з чоловіеком. Алє то найблічша ро-
дзіна. Говорилі про посаг і про весіелє – про фундуше 
[‘кошти’] все говорилі. Вперуч, може, там трошку ви-
пілі, стукалісь. Билі затарґі [‘конфлікти’], же навет ку-
лакамі ще білісь. [Заповедь.] Лади в четвер, то вже в 
недіелю на заповедь дают. То так же ж не раз било, же 
свати в суботу, розгляди заразкі у второк, і лади у чет-
вер, і в другу недіелю весіелє. Так скручувалі. Переїеде 
по сьолах, не найде хлопець діевчини, а тут вже Месні-
ці кунець. Вже сяя згоджується, і за тиждень весіелє. 
А то десь і тепер ще є у нєкоторих – каже: «Як заповедь 
читається, то коб найлєпі діевчина не чула» (бо будут 
горщкі, шклянкі і міскі бітіся). [Запрошуванє гості.] 

На весіелє – то ще у суботу тиждень перед весіельом 
ходят по селіе і просят. Молодая запрошує оддіельно 
своїх гості, а молодий своїх. Тиждень перед весіельом 
пшеважне ідут до споведі. І вже од споведі ідут просят. 
Їедут найперуч на чужиє вйоскі. У будень десь чомсь 
не вельмі їезділі. Все у недіелю їезділі. Стараліся, жеб за 
двіе недіелі било весіелє, алє як било за тиждень, то му-
сілі об’їехаті. Молодая мусіла запросіті зо старшою 
дружкою. Як на чужоє село, то з сватом – як треба било 
їехаті куоньмі. Молодая і дружка убрани пуд моду – у 
кожухі довгі чи пальтечка колісьні. Мусят биті у хуст-
ках або в червоних, або в біелих чи в квіткі, руовни, пуд 
бороду зав’язани. Пшеважнє так само. Як нема такого 
самого кожуха, то десь позичают в родові. Такая била 
мода, же хата в хату старому і малому мусіла поклоні-
тіся. Алє вони, тиї, которим вклонілася, не йшлі на ве-
сіелє. Оно входіт до хати і всіем кланяється, і то ще ж 
три рази на сьой буок за руку взяті, і на сьой буок вкло-
ніться три рази. І всіем, хто є в хаті, старому і малому. 
То ще ж, як баби на лавках сідят, то молодая кланяєть-
ся, їедучи коньом, і мусіт уклонітіся три рази тут і там 
на лавці, у  ціелум селові. Запрошувалося на весіелє 
найбліжшу родзіну. Ніхто дужо молодьожи не просів, 
оно билі дядькі і тьоти. З роду билі і сусідкі, якаясь ко-
лєжанка [‘подруга’] била. То їх било і сіем, тих дружок. 
А то пшеважне все билі родзіни. Ну і як сусіеди добре 
жилі через гуліцю, то той бив за свата чи вона за друж-
ку. Алє десь даліей, чужиє, то ніе, не запрошувалі. [Ко-
ровай.] Три дніе перед весіельом, у  четвер, п’ятніцю 
коровайніці – тьоти, якаясь сусіедка – пеклі коровай. 
На каждум коровайові (булка тая дрожджова на велі-
кіх бляхах) треба било закрентасув [‘прикрас’] дужо 
понароблюваті, бо як на весіелю кідалі звиклу [‘зви-
чайну’] булку крояну кускамі, то не било так гонорово. 
Треба все тиє виколупняни такіє закрентаси кідаті. Ко-
ровая пеклі в печах. У  молодої. Може, де у молодого 
хтось п’юок там ще. Уже тераз, ліет, може, якіх 10–15 
або й буольш, то вже берут кухарок, а колісь не бралі. 
Колісь самі зиходіліся. Колісь же ж хліеба правдопо-
добнє не било, оно мусів биті пі руог. Колісь як нема 
пірога, то не весіелє. Хліеба не било і кусочка, оно піру-
ог із м’ясом їелі, коровай. А вже на весіелі ціелу ж тую 
булку свати крают, а гускі тиї вириезуют, то хто ховає 
вже до кішені своюой нажечонуй. А то ж не било цу-
кєркув, оно тиї ж гускі, як вона скручана, то їх же ж 
переломлювалі і (на весіелю) на гуліцю кідалі, бабам. 
Коровая пеклі менжаткі [‘заміжні’]: чи сестра, чи сусі-
едка. Дівчинята короваюов не пеклі, чи то забабони 
билі, чи то што, алє чомсь не пеклі. Материе билі, тьо-
ти билі, в кого вже двіе баби чи невіестка. Тож треба 
било копанькі [‘велика дерев’яна посудина’] короваю-
ов, бо все-такі їелі той піруог. Коровайніці співалі, 
постав’ят там їм пувлітра, пообіедаті дадут, і по кіліш-
кові вип’ют, то і жартуют, і співают. А не раз, як штось 
там не вдасться, то там хутко курам шильпонут над-
вуор і нове зміесят. То лічиліся коровайніці. То вже так 
потем, то менч било того всього. Вже в нас [у 60-х рр. 
ХХ ст.] тих не било коровайніцюов, вже самі пеклі, ну 
то там, може, хто помагав ще. Алє тож колісь п’ять ко-
ровайніцюов било. На лаві посядают, винялі з печи 
той коровай і вже ж співают тогди: 

Розвіваєтьсє, розвіваєтьсє  
Й а у городі зіелє, 
Начинаєтьсє, начинаєтьсє 
У Маруські весіелє.

ГАЙНІВСЬКИЙ ПОВІТ
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То коровайніці співалі. Як пеклі короваїе, то сіету 
[‘цю’] співалі піесню:

Коровай розчинілі, 
Гості запросілі, 
Весіелє згуляті, 
Коровай спробоваті. (2) 
Коровайніці гожи, (2)  
Як в саду рожи. 
То ще й і співают, 
Гориелку попівают. (2) 
Коровай замісілі, 
Гусок накрутілі. 
Нех свати тоє мают, 
Гускі роздавают.
Ой баби попіліся, (2)  
Гускі не вдаліся: 
Слабо їх крутілі, 
То ще й попаліл.
Господар тоє бачит, 
Не раз їм тлумачит: 
Нехай не спішают, 
А Бога вихваляют.
Штоб усьо удалося, 
Весіелє одбилося. 
Штоб молодий не добірався, 
А вперуч ізвінчався. (2)
Нех тогди спіт в комори, 
Буде всього доволі. 
Там буде темновато, 
Діеток буде дужовато.
Будут їх годоваті 
І їх научаті 
У школу ходіті, 
Ну і всьо робіті. (2)
А сорока-біелобока  
Піечку вимітала. 
А ворона, стара жона, 
Коровай саджала.

То жартовліві такі піесні. То так жартовалі. [Молодий 
приїжджає по сорочку.] То уже тепер називається «па-
нєнскі вечур», а то тогди каже: «Молодий приїжджає 
по сорочку». А  там уже дівчата чудят, бо молодий 
приїжджав все з своїм старшим сватом, з музикантом 
з гармоньйою. Приїжджає чи приходіт, як блізько. 
Дружкі в суботу уже є. Тия, што на весіелє запроша-
ни, то вже у суботу вони є. І тогди вже і гостят, і гуля-
ют, а торгуються ще ж за сорочку, ще ж мусіт старший 
сват заплатіті. Давалася кошуля пуд спуод, рубашка 
наверх, калісони. А  вже там як дівчата вишиют клі-
на, кутасуов [‘китиць’] начепляют і позашивают. А як 
не хоче молодая, бо вже як по серцьові виходіт, то не 
позволіт. Сорочку і калісони приготовляла молодая. 
Шилі ж колісь. А як колісь, то ще ж і вишивалі, і обро-
блялі хусточкі до свічок. Ще ж треба хусточкі до сві-
чок. То вже старша дружка приготовляла. Штири хус-
точкі треба. Посля порозумніейшалі, то тия хусточкі, 
же корони триматі, коронкою [‘мереживом’] сталі 
обшиваті, алє пшеважнє мусілі биті обробляни для 
сватуов два платочкі біелимі ніткамі. Треба било хус-
точкі гоже обробіті кручком і для молодих, триматі 
свічкі. Алє приглєдаються, якімі хусточкамі тримают 
корони у церкві! Торговаліся, бо старший сват мусів 
заплатіті за сорочку. Як вже вуон тим язиком попоме-
лє, то якось там... а ніе, то ще й украдут возьмут. А ніе, 

то ще як такій цвани [‘спритний’], то ще вицілує, ви-
цілує тую старшу дружку, і вона вже всіех переможе. 
А то всіе тягнут. Сорочка ув’язана в біелуй хустці. Хто 
там реклямуовкі [‘пластикові пакети’] бачив? Хустка 
біела, на штири кунціе завезане всьо, зложане. Бо 
там і хусточкі, і всьо вже там. Вже буде там забовляті 
тую старшу дружку молодий чи хто, то старший сват 
вкраде вензел [‘вузол’] з тимі сорочкою і хусточкамі. 
Тогди вже йому на весіелі бридкі припіевкі співают, 
што не заплатів. Не било кому співаті, бо то била са-
мая молодьож в суботу. Маті весіельна забіегана, і ще 
якаясь там їїе сестра, то вже вони не міелі колі співаті, 
а молодьож не вміела. А як билі коровайніці, то хто 
їх знає, може, там і приспіевувалі? Правдоподобнє, то 
ще билі коровайніці, як той молодий приїжджав. Ми 
вже сього не знаєм. Гуляла молодьож. Молодая могла 
гуляті перед весіельом. То найбардзєй [‘найбільше’] 
молодуой не можна било співаті до вінцю. То тепер 
то пайот (Як буде співаті, то ціеле жицє буде плакаті). 
[Перед весіельом.] То найперуч піруог пекут, коб хва-
тіло. Гориелкі понаганяют, коб хватіло, алє што там 
колісь пілі? Самогуонкі то всякої: і сівої, і смердячої. 
Колісь такая била устава: до вінцю бутель на стуол, 
а од вінцю літер на стуол. І всьо весіелє. Ну на вечеру 
там ще дадут. Так било. Буде п’ять столуов, то п’ять лі-
трув пушло. Піво варилі. Такиї бочечкі билі. Солоділі 
солод, ячміень мочилі. Намокне день, його сціеджуют, 
тогди на черєн, на піеч його переворочают сціеджани 
в чигунові, де вуон мокне, і на черєни накриют плах-
точкою, і  вуон там так рустіться [‘проростає’]. Піеч 
штодня палілося колісь, бо все ж варилі. І той ячміень 
стане рустітіся, і  зроб’яться русточкі довженькі, ну 
і то пуд весіля. І  тим півом перепівалі. Порустіться, 
тогди його роздірают з русткамі  – і в бляхі, в  печие 
вуон сохне, мелют у жорнах, вже добре, жеб тая била 
мука, і тогди йїе заприщуют кіпетком. І, власнє, як тая 
мука ціла обсядає, і счиеджуют тую воду, і долівают 
ще кіпечоной води, вона остиває, ліют у тую бочечку 
через ліейку. Хміель варилі, вже зналі куолькі. І ліют 
куолькі хмелю. І тогди воно ходіт. Воно ставится коло 
піечі, на припічкові. Тая бочечка накрита. І тогди вже 
піво ходіт, шуміт, скварчіт, і воно вже виходіться, ку-
олькі там дьон. То такоє било гуоркє. Алє то не било 
воно п’яне, тоє піво. І такоє бардзо добре піво. І тогди 
лілі ж вже в склянкі, і тим півом перепівалі. То но до 
перепіваня, ніхто не міев жадних запіткув, гориелка-
мі ніхто не перепівав. [Перши день весіеля. У моло-
дої.] У недіелю рано старша дружка вбірає молодую, 
а весіельнікі співают, тиї вже стариейши, коровайні-
ці, вони там співалі. Вони там два дніе. Співалі всякі 
пісніе. Молодую вбірают. Вже там нєктури остерега-
ються, бо ружни ж є люди, жеб ніхто там іїе чогось 
там не пришпілів, бо вже подейжевают [‘підозрюють’] 
не раз, у родові, чи колежанка заздросна є, жеб вона 
штось там не всаділа. Як убірают молодую, то навет 
зачиняються в покою. Бо то не то, што тепер, а то ж 
треба било ще вельона зобраті. Ще ж била одна чи двіе 
на село, котора вміела вельона збіраті. А колісь то ще 
вельон бив широкі, бив зобрани, менча фальбуонка 
[‘оборка’] била. І тогди у туой фальбуонці дужо шпа-
раґусу [‘спаржі’] зельоного. Одін радок. І  пузьнєй у 
зуби. І ще одін радок. І по вельонові гулькі [‘гілочки’] 
билі причепляни шпараґусу. То-то била такая вже мо-
лодая правдзіва [‘справжня’]. Тогди вже благослов’ят 
батькі, як уберут. Маршалок говорит: «Благословіете 
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нашим діетям за стуол сіесті, снеданє з’їесті і до Божо-
го дому заїехаті». Тогди уже батько пудходіт і благо-
словіт. Сядалі за стуол: молодая, старший сват (там, 
де потом сяде молодий) і старша дружка (з ліевого 
боку, в куткові). Молодий їесть снеданє в себе, а мо-
лодая в себе... Позбіраються баби всіе (не запрошани 
на весіелє) і тогди співают:

Вишла Манєчка за воротонька, 
Пуд каліною стала. 
Каліну ломіт, сльозонькі роніт, 
В Бога долєнькі просіт: 
– Ой як якая доля добрая – 
Їедь до шлюбу зо мною, 
А як якая доля ліхая – 
Пливі на море з водою. 
Вийшов до їїе батенько їїе: 
– Чого, діетятко, плачеш? 
Я тобіе даю, што толькі маю – 
Долєнькі не вгадаю. 
Вийшла до їїе матьонка їїе: 
– Чого, донєчка, плачеш? 
Я тобіе даю, што толькі могу – 
Долєнькі не вгадаю.
Вийшла Манєчка за воротонька,
Розсипала карти, 
Вже й мінаються, 
Вже й мінуліся всіе дівоцькія жарти.
Вийшла Манєчка за воротонька, 
Розсипала дрова, 
Вже й мінається, 
Вже й мінулася вся дівоцькая мова.
Вийшла Марися на подвуор’єчко, 
Розсипала карти, 
Вже й мінаютьсє, 
Вже й мінулісє дівоцькіє жарти. 
Вийшла Марися за воротонька, 
Пуд каліною стала, 
Каліну ломіт, слюозонькі роніт – 
Долєнька нещасная. 
Прийшов до їїе батенько їїе: 
– Чого, Марисю, плачеш? 
Я тобіе даю, што в хаті маю –
Долєнькі не вгадаю.

Як сірота, то співалі:
На подвуорку новий колодець і відро, 
Ой чом же твого, Маню, батенька не відно? 
Ой перейді сіені, комору перейді, 
В новуй комори свого батенька ти найді. 
Не раз, не два сіені, комору перейшла, 
В новуй комори свого батенька не нашла. 
Спустілася на широкую доліну 
І натрапіла на батенькову могілку: 
– Ой встань, устань, муой ти батеньку, до мене.

Ой там на дворие нови колодець і відро, 
Чом же, Манєчко, твоїе матери не відно? 
Ой перейді хату й сіені перейді, 
В новуй комори свою матулю однайді. 
Ой перейшла хату й сіені перейшла, 
В новуй комори своє руодноє не знашла. 

Колісь до вінцю вона ж і не їела, і не піла. Алє моло-
дий, то ще як такіє цвани [‘спритні’] колєжкі є, то ще 
перед вінцьом скажут: «Ході до комори, дьорнеш, 
будеш лєпі стояв на вінцю». Алє нєктури то сповня-

лі. Вже як люде троху там перекусят, пара кілішкув 
вип’ют, несут пувміска, засланого хусточкою, і  люде 
кідают гроши на спомаганє. 

Колєсом слонечко угору їеде. 
Млода Гануля до шлюбу їеде. (2) 
Ой їеде, їеде, вже й од’їжджає, 
Просіт батенька на спомаганє. (2) 
– Нех тебе, доньку, сам Буог споможе  
І всіе святия люде добрия. (2) 
Ми тебе, доньку, вигодовалі, 
Щастя і долі тобіе жадалі.

Вперуч батько, маті, потум родзіна, потум всіе чужией-
ши йдут. Гроши тия треба било з собою браті до він-
цю. Тогди вже старши сват або старша дружка збірає 
рогі хусточкі, не зав’язує і дає в руку молодуой. І ще ж 
треба било їх триматі із свіечкою у кулакові в церкві. 
Посідіт ще троху і вже вилазіт молодая. Знімают образ 
убрани, пшеважнє може сват старший знімати. І вже 
батькі розстілают плахту. Весіельнікі помалу виходят 
на двуор. Молодая виходіт за стола і стає на коліена. 
Батько бере ікону і благословіт іконою молодую, коб 
до Божого дому заїехала. І вона цілує. Батько жичит 
щастя, жичит всього доброго. Потом оддає матери, 
коб поблагословіла. І дают тую ікону юой, молодуой, 
і вона з тею іконою їеде до вінцю. Як посядают усіе вже 
на фуори, батько бере склянку з водою і зіелє свещоне 
і всіе фурманкі три рази обийде. Тогди тую склянку 
кладе далєко на переді пуд копито, жеб розбілась, а як 
ніе, то хоч колєсом коб наїехав. Розоб’ється – то бар-
дзо буде добре жицє. Три рази кропіт свещоною во-
дою, і так їедут до вінцю. Як їедут, то треба било гуску 
у хустку якуюсь нав’язаті. І старша сванька (а старша 
сванька – то тая била, котора ладіла полотно в церкві, 
як тьогалі молодиє, менжатка [‘заміжня’] мусіла биті, 
з  родзіни, братовая, не братовая, а  як ніе, то сестра, 
а як є в молодої молодая маті хрищона, то пшеважнє 
вже маті хрищона) кідає гуску, хто де стоїт на гуліці. 
Батькі до вінцю не їехалі. Такоє било право. Ну, як? 
На фурманку маті сяде з кольонії і поїеде на вінець? 
Тож треба в хаті попрататі [‘поприбирати’]. Алє то 
пшеважнє би то не можна било. Колісь то пшеважнє 
молодая по переді їехала, алє послі, як всякі виході-
лі комедії по людях, то вже пускалі фуору першу. Як 
їехалі до вінцю, співаті не можна. І заїжджає до церк-
ви. Вона вже має гроши нашиковани [‘приготовлені’] 
і на порозі кладе – чи десеть злоти, чи двадцеть зло-
ти, як уже якоє право тогди било. На першум то ніе, 
но на тому, што з притвуорця до церкви. І кладе тиє 
гроши на порозі, розстілає і правою ногою насупає. 
І  пушла далєй. То вже там жебруща баба чи сторож 
хучией забірают. А як нікого нема, то берут їх там у 
касу церковну. То тепер. Колісь  – то билі жебрущи 
баби, діди, то пільнуют. Треба молодуой било першуй 
приїехаті. То нібито вона буде жондіті [‘керувати’] в 
жицьові, буде браті верх над молодим. Колісь молодая 
мусіла застаті службу. Мусіла ціелу обіедню стояті в 
вельонові в церкві, не так, як тепер, што в п’ять часуов 
вінчаються. А як вже не застане ціелу, то хоч полові-
ну, жеб хоч перед Отченашом до церкви іті. Міесцє, 
де стоялі молодиє, старша сванька застілала ручніком. 
Ручнічок то треба било тьогаті молодуой кругом, бо 
дівчата будут виходіті замуж. Нєктури то ще гроши 
клалі друобни пуд ногі, пуд полотно... Єдучі із церкви, 
співалі всє на фурманках:

ГАЙНІВСЬКИЙ ПОВІТ
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Над церквою хмара – (2) 
Стояло діток пара: 
Обоє молодиє, 
Обоє хорошиє.
Подякуймо Богу, (2) 
Курашовському попу, 
Што наши діеті звінчав, 
Невелікі вінець узяв: 
Четири золотиє 
За наши молодиє. (2)

Як приїжджают до хати молодої, то вже віщат, кри-
чат: «Випрагайте, хлопці, коні!». У хаті то вже батькі 
з хліебом і з суолью встречают, так, як і тепер. Цілує 
молодая в хліеб. Все ж пекут той хліебець, бо вона ж з 
тим хліебцьом має їехаті до молодого, свуой хліеб по-
ложиті на стуол. Цілуют у хліеб обоє, а суоль то берут 
собіе трошку в рот. Кілішкув то не било до пітя. І той 
хліеб ціеле весіелє лєжит. Вона бере той хліеб у по-
розі од вінцю і вже кладе на стуол. Його ніхто не має 
права зачепіті. Як забірає молодий уночи молодую, то 
вона привозіт той хліеб і кладе на стуол у молодого. 
Як встретят з хліебом молодих, то ведут їх тогди до 
комори. Там їх почастуют, вони там трошки з’їдят, по 
кілішку горілки вип’ют. І  батьки йдут з ними. Мар-
шалок уже тогди говорит: «Поблагословілі батькі 
снеданє з’їесті, до Божого дому заїехаті і звінчатіся, 
тепер поблагословіете молодим за стуол сіесті і обі-
ед з’їесті». І  вже батько приходіт: «Благословлю вас, 
діеткі, сядайте за стуол». Тогди вже батькі пудходят, 
і  вже молодая сядає з молодим за стуол. Маршалок 
іграв роль. І мусів биті музикант одразу. Співалі ве-
сіельнікі всє:

Вийшла з-за ліесу хмара – (2) 
Сіела за столом пара: 
Обоє молоденькі, 
Обоє хорошенькі, 
Обоє любіліся, 
Обоє побраліся, 
Обоє побралісь.

Приходілі запоруожнікі. Двери вже все билі зняти 
зіма і ліето, як весіелє. Приходят хлопці, знімают две-
ри і ще б’ют кулакамі, ще й не раз доходіт до буой-
кі – «жеб уже вуодкі». То вже тогди, як там тиє хлопці 
кричат, то ще сват куосткою дасть, што попадеться 
десь в лоб. Тогди вже буойка. То ще як господар такій 
нервови, то всяк биває, а як вже лагуодни господар, 
то дасть бутель гориелкі. І винесут пірога, пувмісок 
м’яса. І  вони вже буольш не мают дєлов. А  баби за 
дверима то вже співают. Молодим заспівают вже тиє 
запоруожціе:

– Чи тобіе, Марисю, хлопці не стало, 
Што твоїе серденько до його пристало? 
– Ой било, било хлопці немало, 
Но моє серденько до його пристало.
– Чи в чарочку, чи в міерочку дівілась, 
Што за такого нехорошого схотіела? 
– Ой не то-то, моїе дівонькі, не то-то, 
Сідіт Іванко з правого боку, як злото. 
Сам чорнявий, лічко біляве у його, 
Прихілілосьо Маніне серцє до його.

Ну і так само і молодому сіету [‘цю’] піесню співалі:
– Чи в чарочку, чи в міерочку дівівся, 
Што із такою нехорошою звінчався?.. (2)

Куолькі то сміеху било. З ціелого села ідут на весіелє 
баби непрошани і співают, што на язик сліна принесе. 
Сватам, маршалкам, дружкам:

Гожи дружечкі, гожи, (2) 
Як у саді рожи. 
Як за столом сіелі, 
Як зори трепетіелі.

Гожи дружечкі, гожи, (2) 
Як у саду рожи, 
Як у саду вішні, 
Коб ви всіе замуж вийшлі. (2)

Сіелі дружечкі, сіелі – 
Стенуліся [‘затрусилися’] стіени. 
Ще й лєпі стенуться,  
Як дружкі поп’ються.

Як там не дают довго випіті або з сіені виганяют, то 
вже такія-о там:

А сват сванці  
Поплюов лапті з довгіх лик, 
А сванька свату  
Спекла коровай, як хату.
А сват сванці  
Поплюуов лапті з довгіх лик, 
А сванька свату  
Обсрала хату, як ондик [‘індик’].

Старший сват старшуй дружці  
Зробів Мітя у петрушці. 
А петрушка кучерава, 
А дітіна рудавая. (2)

Одбрехуваліся тоже тия гості всяк:
Што вам, бабочкі, даті, 
Што вміеєте співаті? 
Чи коня воронього, 
Чи свата молодого, 
Чи свата молодог...
Ми коня возьмемо, (2) 
Друженькі одвезем.

Што вам, бабочкі, даті, 
Што вміеєте співаті? 
Чи попелу коробку, 
Пересипаті потку.

Ой там за ліесом  
Медвіедь брикає, (2) 
Виставів я...ця,  
Баби лякає.
Випі, сватіку, випі  
Кілішок невелікі. 
Я такі звичай маю, 
Што до дна ...

Через сад-віноград капусту саділа, 
Ой не взяв мене той, кого я любіла. 
Оно взяв мене той, што з роду не знала, – 
О то тобіе перебуор, што п...
Через сад-віноград, через боболовку 
Веде стари бородати молодую жуонку. (2) 
То веде, то несе, то беретца біті,  
Питаєтца добрих люді, што з єю робіті: (2) 
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– Біті не набіті, жаті не нагнетца, 
Як учує музикі – од загону рветца. (2)

То як вже оддадут такую молоденьку діевчину за ста-
рого (співают тоже сюю піесню на христінах):

П’яночка міерочка добрая била, 
За тебе мене матуля біла. 
Ой біла-біла, ще й буде біті: 
– Не вчисє, доньку, гориелкі піті. 
– А як мніе не піць, веселой не биць, 
Як маю хату, є кому робіть:  
Вийду до сіені – жорна мелютьсє, 
Прийду до хати – кросенка ткуться. 
Ой горе, горе, горованєчко, 
Дай, Боже, пуд старость панованєчко.

Пообіедавши, гуляют. Пудходіт пуовноч, і вже марша-
лок іде клікаті на перепіванє (у недіелю перепівалі в 
молодої єї гості, у понедіелок у молодого – його гості). 
У сіенюх тиї забави билі. В хаті весіелє, а в сіенюх за-
бава, а ніе, то в сусіеда тая забава, як є такія сіені. І вже 
маршалок каже: «Буде перепіванє». Маршалок, в його 
куснік такій довгі, вже вуон тримає качалок. Колісь та-
кії балькі билі глубокі, то вуон вже бубніт качалком, 
як уже виклікає до перепіваня, по полапі [‘стелі’]. За-
лєжит од маршалка. Молодиє сядут уже за стуол, і вже 
кліче вуон батька вперуч, матеру: «Панє ойче, пані 
матко, просім ми. Вислалі ми діті за стуол сіесті, сне-
данє з’їесті і до церкви звінчатіся, а тепер клічем вас 
на перепіванє. Проше бардзо, пожалуста, пудходіете і 
перепівайте. На півечко, на добре словечко!». Ну вже 
тогди пудходят батько вперуч, потум маті, а там вже 
співают:

Ой роде, роде, роде богати, 
Перепівайте бидлом рогатим. (2) 
А ви, сестриці, – хоч по теліці, 
А ви, браткове, – хоч по волові. (2)
Ой роде, роде, роде богатий, 
Перепівайте бидлом рогатим, 
Ти, батько, маті, – хоч по ягняті, 
Коб міела Маня, што в хліев загнат...

І  вже перепівают. Пудходят, а  там налівают. Колісь 
півом перепівалі з бочкі. Без піва свеї роботи ніхто не 
муог колісь перепіваті. Больше ніхто нічим не пере-
півав. Колісь мусіт биті платочок у молодої і молодого. 
Перепівают вже батькі, потум уже найбліжша родзіна: 
сестра чи брат, а послі вже хрищони. Приспіевувалі як 
кому. А маршалок тим валком у полап [‘стелю’]. Колісь 
насиплеться тая гліна. Ніхто не міев права ніц сказаті. 
На стуол – то на стуол, на голову – то на голову. То за-
лєжит од маршалка. Як билі такії троху культурніей-
ши, то менч, бо кричат. Потум ціели радок уже ішов 
по коліейці, алє каждого маршалок мусів виклікаті. То 
не тепер, што так-о, вже ідут. Виклікавши, то: «Просім 
на півечко, на добре словечко!» То йде сусіед, а вуон 
такій там. «У його тоє, тоє, вуон богати, в його коруов, 
в його свіні, в його ще там што». Такіє жечи [‘речі’] все 
говорилосьо, коб всіе сміяліся. Бо як говорит і не смі-
ються весіельнікі, то-то не маршалок. Вуон мусів биті 
з такім язиком, коб всіех розсмішиті. Там виклікає: 
«То-то такая господиня», а вже як когось пудсміхне не 
так, штось кєпско скаже на якуюсь особу, то вже тогди 
співают маршалкові: 

Нам маршалок не вдався. (2) 
Сіем ліет не вмивався.  

А восьмого року  
Пошов до ринштоку [‘канави’], 
В ринштоці умився, 
За маршалка впросівся,  
За маршалка впросів...

Всякі то билі припіевкі. І бридкі, і гожи. І посвараться. 
А ще ж закладалі запоруожця, як перепівалі. Знімалі 
двери. Тепер не йдут на весіелє непрошани, а  колісь 
непрошаних ціелу пудвуорок, і  ще до хати пруться, 
бо ще коб хто кінув кусок пірога. То знімут двери, 
заложат і тогди вже там співают, што губа принесе і 
маршалкові, і батькам, і молодим. То як дужо гориелкі 
приготовляне є пуд весіелє, то дадут ще тим, што там 
за дверима, а як інни впруться, не дают, то всяк і об-
зивают. Як такіх пісень било бридкіх нашукаті? 

А в старшого свата – 
Обдертая хата, 
Вуон гроши не має, 
Ще й другу обдірає.
Друга дружка рабая, (2) 
Як жаба луговая. 
Кричала, верещала, 
До стола не достала. (2)

Алє як добре співают, то добре. І  похвалят, і  всьо. 
Пшеважнє колісь билі жадни того пірога, тих гусок. 
Вже як закручану гуску видлупнут з того пірога і кі-
нут, то-то вже бив раритас [‘делікатес, ласощі’]. Як і 
маті хрищона вже йде, то конечне все «гуоркє», то де 
як такії культуральни молодиї, то вже хутенько, а то 
ще ж як упруться, то нема. «Гуоркє! Гуоркє!» – кричат. 
І останеться годіна, і не засолодят. То вже кажут так 
у голос: «То вже не будеш міеті жиця, колі вже вуон 
тебе не поцілував». Всякі билі. Вже билє, хто то того 
не говорив, но бабця старенька іде до перепіваня: «Но, 
діетятко, я тебе попоколихала, о, і мусіш ти засолодіті, 
бо гуоркє піво, гуоркє піво». Ну і тогди вже солодят. 
Алє не било моди, жеб вона солоділа, но вуон мусіт. 
Не било колісь моди, жеб молодая його поціловала. То 
сватові вже. Як такій стариейши:

Ой чиє то теля по полю брикає? 
Ой то того гультая, што жуонкі не має. (2) 
Заженіете теля, нехай не брикає, 
Оженіете гультая, нехай жуонку має. (2)
Ой сватіку, сватіку, 
Добре било в запіку [‘запічку’]. 
А ще лєпі в луожечку,  
Обинявши дружечку. 

Як уже той сват обходіться добре, то співают:
Ой сватіку, сватіку, 
Зельоноє зіелє, 
Як ти будеш женітіся – 
Прийдем на весіелє. (2)

Ну і той вже сват бере гуску з кішені і вже за порог 
кінув. 

Ой іграйте, музикі, – 
В мене цицькі велікі. 
В мене цицькі трасуться,  
З мене хлопці сміються. 
Не так хлопці, як дівчата, 
Што малая, а цицята.

Молодим то все жичилі: «Ой, дужо здоров’я, дужо 
щастя, дужо коб діеток било». І вже кладе гроши, як 
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якаясь там тьота. Вже там положит якіясь там друоб-
ненькі на пувмісок: «О, нате вам моїе пацьори, коб 
билі діеті, як зори». Вже там кладе велікі гроши, алє 
ще там шальпоне якіхся там друобненькіх, вже там за-
шелєстят по пувміскові: «Даю вам пацьори, коб билі 
діеткі, як зори». 

За зельоним корчом [‘кущем’] 
Зіелє зельоніеє, 
За хорошим мужиком  
Жуонка молодіеє.

То на перепіваньові співают. Молодия встают, дяку-
ються, ще ж мусят три рази поклонітіся. Тия за поро-
гом не мают роботи, то приглєдаються. Питає: «Куоль-
ко ж рази поклоніліся?» – «Два». – «О, забабони, треба 
три». Колісь усьо било на забабонах. Колісь усьо люди 
забабони веріелі. Колісь всьо тиї піва то налівала мо-
лодая, а тепер вже дружка наліває чи то сват. А в мо-
лодого вуон вже сам налівав піво тоє в склянку. Ще 
ж той платочок каждуткі раз треба. Кладеш на руку 
і пудиходіш. Де ж з голою рукою до молодих пудий-
ті? Кладеться на долоню і пудиходіш. І в йїе на долоні. 
І вже тогди тут двіе хусточкі. Як хітриейша, то своїм 
пальцьом свою притримає, а як ніе, то потягла моло-
дая з рукі. Не можна било без хусточкі. Молодая звіен-
чана, вже голою рукою не можна било браті молодую. 
Так само молодого. То є вже їхні день. Такая шана, по-
шана такая била. Як колісь вже іде діевчина за дружку, 
мусово [‘обов’язково’], коб бив обробляни шиделком 
[‘гачком для в’язання’] широко платочок. І як станут 
у коліейку [‘по черзі’] перепіваті, той виклікає мар-
шалок, то вже якаясь баба говорит дружці: «Ти, дай 
мніе платочка». То одним тим платочком то, може, 
десетьох переп’ют. У теї пуом’яти, в теї такого гожого 
нема... То била такая пошана молодого і молодої. То 
й з годіну перепівают. Несут ще лялькі вперуч. Пере-
півают лялькою, коб діеті билі. Такії прийдут перебі-
ранці, вберуться, понамальовуються, понамальовуют 
губи  – іде ціган з ціганкою, несут дітя. Перепівают, 
дают молодуой ляльку, вона бере, дякує. І тогди вже, 
ще як хто там приглєдається, то як поцілує той пере-
брани билє якую бабу і ляпне тим чирвоним, то аж не 
витертіся. Такіє билі жарти. То ще ж колісь ляльок не 
било. Оно вкручуют якогось светра і хусточку чи ша-
почку накладают. Вже тоє дітя плаче, а вже там іззаду 
штось там тикают, смочка [‘соску’], квачика такого з 
хліеба жованого. Оно сміех. Не раз попореготят всіе, 
што аж животи болят. То ще ж піевня принеслі, ще ж 
з коньом в’єхалі ж. В’єхалі на коньові. То значиться, 
же такая вже одвага, же куонь пуойде до хати. То їм 
туолько буде добра, тим молодим, же вже аж куонь до 
хати вуйшов. То било на колісьній час бардзо баєчнє 
[‘незвично, казково’]. То веліка била справа, весіелє. 
Велікє пшежицє [‘подія’]. Алє того весіеля било три 
дніе, не так, як тепер: пара годін і всьо. То било велікє 
свято, урочистость такая била. А як то перепіваті, то 
цєкаво. Всіе захвицони [‘у захваті’]. Тепер якось іна-
чей, новочеснє [‘по-сучасному’]. А як перепівают, то 
в молодої, то мусіло биті бардзо дужо цукєркув. І вже 
так-о: ідут малиє перепіваті, то ще ж переп’є і ліезе 
пуд стуол, і  заглєдає, чи там нема цукєркув. То вже 
молодая шелєсь там цукєркув пуд стуол, як тоє малоє 
переп’є. Пудиходіт з мамою і з татом, то ще тутака да-
дут хліснуті піва тому дітяті, бо там тьоту чи кого ж 
перепіває, то ще заглєдає пуд стуол, коб ще там цукєр-

ка хто кінув. Вже молодая там якіхся овоцових [‘фрук-
тових’] шельпоне пуд стуол. А вже як вельона скідают, 
то вже мусіт насипаті повно. Дякувалі маршалкові, 
што вуон найбуольш говорив... (Тогди дружкі приго-
товляют постіель.) Гостілі. Ще остатня вечера. Уже на 
вечеру то конечне мусіла биті капуста. Ну і пілі. 

Ой не пі, маті, (2) 
Гуоркої гориеліці, 
Бо проп’єш дочку, (2) 
Із хати робуотночку.

А вже ж співалі піесню молодуой:
Сядай, маті, повечераєм з тобою 
І тепер зробім подіел, мамо, з тобою. (2) 
Тобіе, мамо, сіені, хата, комора, 
А мніе, молодуй, скриня, перина й корова. (2)

Ході, маті, повечераєм з тобою, 
Повечеравши, возьмемо подіел з тобою. 
Тобіе, маті, хата, сіені, комора, 
А мніе, молодуой, скриня, перина й корова.

До капусти співалі:
Гуорка капуста, гуорка, (2) 
Не будемо їесті. 
Будемо просіті, 
Нех станут солодіті. (2)

Ой гуоркая наша капуста, недобрая: 
Недосольона, недоварона, гуоркая.

Вже на туой остатнюой вечери ще ж тую капусту 
мусово било засолодіті. Тиє молодиє, вже їм так тоє 
всьо збридло, а ще стариє лєпешут, што ще треба со-
лодіті. Солодят. І ще дається послі капусти кашу. Вже 
тую кашу їдят, не солодят. Оно вже маршалок каже: 
«Ну, послі каши нема паши. Кунець». Ще посідят, вже 
ждут, пока будут забіраті до молодого молодую. А не 
одін вже й пуд стуол впаде, бо горилок, самогунок 
било. І вже треба од’їжджаті. Як стане молодая плакаті 
за столом, плаче, може, з пувчаса, не хоче. А як іде по 
мілосці [‘любові’] – ходілі, любіліся – і виходіт за його, 
чого ж вона буде плакаті? То вже знов тия стариейши:

Музика грає – Маня не скаче, 
Дівкі співают – вона не плаче. 
Дайте цібулі натерті очи, 
Нехай поплаче хоч до пувночи.

Музика грає – вона не скаче, 
Діевкі співают – вона не плаче. 
Дайте цібулі пуд сами очи,  
Нехай заплаче хоч до пувночи. 
Дайте цібулі, дайте чосніку, 
Нехай заплаче хоця ж для ліку.

Як повечерают, то тако співают:
Ой казав ти мніе, руодни батеньку, 
Што й не позбудеш мене, 
Я тепер сіджу за новим столом – 
Подівіся на мене. 
Ой казала мніе, руодна матьонка, 
Што й не будеш плакаті, 
А тепер плачеш, забіваєшся 
По свойому дітяті.
А ти думала, моя матулю, 
Што не позбудеш мене, 
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А тепер сіджу за новим столом – 
Подивісє на мене. 
Ой як пуойдеш ти, моя матулю, 
У [...] жита жаті, 
Займеш волоку довгу й широку – 
Нєт кому пуджинаті. 
А як спустішсє, моя матулю, 
Із горонькі в доліну, 
Вспоменеш мене, молоденькую, 
Сіем раз на годі.
Ой там на дворие сіви конікі стукочут, 
Маті з дочкою розставатісє не хочут. 
Тобіе, матулю, хата, сіені і комора, 
Мніе, молоденькуой, скриня, перина готова.
А вже ж Мариська одслужила – 
В комори серпік положила. 
Хто тим серпіком буде жаті? 
Треба женчика наніматі. 
Женчик не буде добре жаті, 
Буде на сонце поглєдаті. 
Буде на сонце поглєдаті, 
Буде вечора дожидаті.
  ***
Вже ти, Манєчку, одслужила – 
На скрині серпік положил...  
Хто ж тим серпіком буде жаті? 
Треба женьчика нанімат... 
Женчик не буде жита жаті, 
Буде на сонцє поглядат...

Загортай маті жар, жар, 
Тобіе дочкі жаль, жаль. 
Накідай, маті, дрова, 
Бивай, маті, здорова.

Готовлят постіель найперуч. Уже дружкі всіе сядают 
на постіель в комори, бо вона вже зв’язана в плахті. 
І  тогди ще ж викуповлюют. То ще як добри сват, то 
ще вуон там їм заплатіт. А то ще треба ж пільноваті. 
Дружкі вечерают, то свати ж молодого украдут по-
стіель попереді. Вже якій то бив гонор, як украдут по-
стіель і не треба платіті. Ну і вкралі. Алє як ще подо-
бається дружка старшому сватові, то вуон сього ніґди 
[‘ніколи’] не зробіт. Вже троху поторгуються, вуон вже 
дасть. Колісь, не знаю што, мусіт пара злоти, бардзо 
малих пара злоти. Ну і то вже вона тогди каже: «Вста-
вайте, вставайте, вже нехай бере». – «А вуон ще не за-
платів, вуон ще не заплатів».  – «Заплатів, заплатів». 
А  нєктури возме такою би то [‘ніби’] ласкою, би то 
мілосцьою. А в нєктурих то кралі. Ув’язуют настуль-
ніціе ж. Бере ручнікі всіе, настульніціе – вуосім, десеть 
настульніць. Пакуют тоє всьо. Бардзо вже била слава, 
што дуже настульніць і дуже ручнікуов. Ручнікуов то 
найменч вже било три. Вже менч так не робілі. Так би 
то по-божому  – Тройци святуой три ручнікі. Алє як 
має п’ять, то везе п’ять. Там дуже не било. Десеть на-
стульніць – то вже бардзо дуже. Ну што ж бере вона? 
Колісь ніхто ніц не брав, но бере образа старша свань-
ка і сядає на фурманку. І тогди вже постіель іззаду в 
кіельні положат, і везе молодий п’ять верстуов чи де, 
вночие. Як од’їжджают, ніхто ж не має права убра-
ті молодої, но батько з матерою. Вона в туом платії, 
в туом вельоні. Так, як вінчалася. Ніхто не дотикаєть-
ся до молодої. Вже накладают светра, пальто батько з 
матерою. Зашпіляют ґузі [‘ґудзики’], всьо юой. А  як 
хтось хотіев там штось, то: «Не дотикайся. Ми самі, – 

батько так-о каже. – Ми йїе уроділі і возростілі, і самі 
йїе уберем, і  самі одправім. Нехай забірає молодий, 
і  нехай живут щасліво». Так било в однуом весіелі. 
Ну на фурманку тогди вже садов’ят. Молодая вже там 
прощається з усімі. Прощається й дякує. Ружнє биває, 
як у кого. Часом батька нема вдома, бо нап’ється чи 
там штось зробіться, алє як порадок, то таково: моло-
дая прощається і перед образом христіться. Сват стар-
ший знімає ікону і дає вже старшуй сванці. Ще батькі 
їїе [молодую] благославілі, як од’їжджала до церкви, 
тею іконою. І ще благослов’ят їїе, як од’їжджає до мо-
лодого: на добре жице, на щасцє, на долю, жеб у пари 
жилі. Благослов’ят іконою молодую і молодого, зна-
читься ціелу пару (до вінцю то оно молодую). І тогди 
вона бере на груді тую ікону і так би то притуліт. І вже 
ікону бере його старша сванька. І  тогди маті плаче, 
дочка плаче, притуляються, дякує. Маршалок стоїт. 
Ружнє говорит. Так говорит, што ціеле весіелє не раз 
[‘інколи’] плаче. Як то годовалі, як то колихалі, як то 
роботу вчилі і як жеб там била послушна, жеб матулі 
годіла і татульові, і свіекрам, і жоловіцям [‘зовицям’], 
і старим, і малим. Так уже прикаже тогди. І такоє било 
пожеґнанє [‘прощання’]. Так то не розказаті, тепер то 
найграв би. Як ще такій молодий прихільніейши, то 
і вуон дякує, їїе притуляє: «Не плач, не плач, я  буду 
тебе шановаті, я буду тебе глєдіеті». Алє за ружни же 
ж дівчинята виходілі замуж. А што ж, як за двіе недіе-
лі скрунут весіелє? Ні знай, ні відай, не знаються... То 
такії билі весіля. Посля там плаче, што чуть з хати ви-
ведут молодую. Оддадут, насварат, а ще вилуп’ят і ви-
пхнут замуж. І всьо. Як молодий такій прихільніейши, 
то подякує, алє як такій буде інни обоєнтни [‘байду-
жий’], то што ж?.. Вона плаче, а вуон стоїт або кричит: 
«Хучией, хучией!». О, то вже весіельннікі кажут: «О, не 
буде міеті жиця», бо вже, значиться, бардзо обсервуют 
[‘розглядають, спостерігають’] молодого. А як добри: 
«О, – то кажут, – вуон такій добри, вуон батькам подя-
кував, што вигодовалі дочку». – «Я буду їїе шановаті, 
як Буог прикаже мніе». І  так вже тоє весіе лє розста-
ється з благополучіям божим і з радостьою. Молодая 
прощається тоже з дружкамі. Вже вона виходіт на 
порог, а вони всіе в одін голос: «Маню... чи Гандзя, де 
ключ, де ключ?». «В комори», – вже вона скаже. А інна 
як ніц не одкаже, то тогди всьо сєло віедало: «Не ска-
зала, де ключ, коб ми, значиться, всє посивілі, замуж 
не вийшлі». То значиться – вона тягне за собою, коб 
дівчинята замуж виходілі. Вони знают, де ключ, і бу-
дут одмикаті, і будут замуж виходіті. Тиї сундукі будут 
набіваті тимі всіемі ручнікамі, а як не скаже, де ключ, 
то де вони подіеют? Так воно поцьвіте десь там.

– Ой ти, Манєчко, од нас, од нас, 
Колі ти прийдеш до нас, до нас? 
– А у недіелю ранюсєнько 
Пришлю віночок до діевочок. 
Пришлю віночок до діевочок, 
До своїх віерних кумпаночок. 
Што я і з їмі походжала, 
Міед-гориелоньку попівала. 
Тепер не буду походжаті, 
Міеду-гориелкі попіваті.

Шкодовалі, што пуойде замуж од кумпанії. Як моло-
дая од’їжджає, нєктури [‘деякі’] гості ще стоят. Хто по-
шов уперуч. Алє вже то била хатня справа. Гості пушлі 
по домам чи поїехалі. «А молодую, – питают тих, што 
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осталі, – колі забрав?» – «О, ще, – каже, – за годіну за-
брав». Вже тогди не повінни стояті всіе. Остаються 
тиє своїе. Як молодая од’їжджає, тож ще ж берут сва-
ти молодого і вілкі, і коцюбу. То такіє жарти. І ще як 
не допільнуют, то й кружка з печи заберут, ще десь і 
кошика пуд хлівамі. Усьо на вуоз. Всьо юой. Коцюбу і 
вілкі, то ще й чигуни, то вже ховают.

По міед, по міед, яри пшолонькі, до бору, 
Їеде буяронь з буяронькою додому.

Завезут тую молодую. І там уже встречают так само з 
хліебом і з суолью.

Винось, маті, діежку – (2) 
Привюоз син невіестку. 
На скриню – комору,  
На молодую – комнату. (2)
Винось, маті, діежку – (2) 
Привюоз син невіестку. 
Не хоче входіті, 
Треба йїе вносіті. (2)
Винось, маті, діежку – 
Прив’юоз син невіестку. 
Не скрині, не перини, 
Не з єє господині.

Опитуються вже з невіесткою. Невіестка мусіт покло-
нітіся батькові й матери. Подає руку і три рази по оба 
бокі коло рукі мусіт уклонітіся батькові і матери. То як 
ще хочут невіестку, то ще дадуться притулітісь, поці-
ловаті, а як не хочут, то як гиркнут, як бзикнут, то там 
нема цілованя, нема кланяня. І там вже приймают, за 
стуол ще садов’ят, і там випілі, з’їелі. 

– Пудведі, Маню, брови, 
Поглянь на заслони – 
Чи такая хата, 
Як у твойого тата? 
– Не тиє заслони, 
Не такая хата, 
Як у родного тата.

Вже опувночи стелют постіель. Сват стелє постіель 
вже тую, што привезлі. То не раз лягяє на туой по-
стелі, ще молодий мусіт викупіті. То знов несут кілі-
шок гориелкі до комори. Ну ж занята постіель. Ну і 
вже викупілі тую постіель, і  вони ляглі спаті. І  ко-
нець. [Другі день весіеля. Приданє.] Ну і рано у по-
недіелок вже встає молодая з молодим. Пекут ієчню 
і берут гориелку, і  ідут будіті молодих. То колісь ще 
на петельні носілі до комори. «Вставайте, молодє!» – 
рано маті несе ложкі, і вони мусят сіесті і попробуваті, 
там у комори. І  послі молодая іде до кухні. Маті ліє 
воду, і вона мусіт гроши на воду вкінуті, умитіся. Як 
не міела желєзнякуов, то папіерни кідає на воду. Маті 
бере. Миється тая молодая. В’ядомо, якоє тоє митє. 
Аби намочила ручнік і витерла. І заплатіла за воду. Ну 
і вбіраютья. Вона знов мусіт вбіратіся в вельон і якій 
там бив струой. І тогди найперуч з стола всьо знімают. 
Уже чисти стуол. А як поснедаті? Нема настуольніці. 
Ну і приносіт хто-то там тую вйонзанку з ручнікамі 
і настуольніцямі. Вона бере настульніціе і лічат: вуо-
сім, деветь... нєктура має петнадцеть. Усіе настуоль-
ніціе мусіт послаті на стуол – рано вже, пуд приданє, 
пуд снеданє. То што ж, як нєктура біедна? То, може, 
три, п’ять де міела. А  то петнадцеть настульніць. То 
такая гуоршенька наверх. «О, то-то наробіла! То-то 
робуотніця». І стелют уже, припляскуют тоє всьо, тиє 

настуольніціе. І тогди вже снеданє. І ручнікі віешалі на 
стіени. То ще як ручнік добре доведяни... Бо колісь то 
треба, жеб бив, як картіна. І розвіесіт молодая ручнікі. 
І всіе тиє баби, тьоти лічат куолько: «Туолько. А, гоже 
вишити». Ну і там хіба благословіт хтось, бо вони му-
сят снеданє з’їесті ще без приданя. Колісь так било, же 
молода до приданя не вкусіт нічого. Не п’є і не їесть. 
Бо жеб щастє било, жеб велося. Жеб богатіела. То не 
їесть молодая до приданя. Жде того ціелого коровая, 
што привезе маті. І снедают на тих настуольніцях. Ну 
і поснедают, і ждут приданя. А што то било приданє? 
Як весіелє кунчаєтьсє, тогди для молодої накладут 
ціе лу скриню одежи всякоє, добра. І тогди вже на вуоз 
став’ят сундука, і  всіе весіельнікі молодої їедут везті 
тоє добро до молодого. Свати ж на скрині сідят. Везлі 
плахти, убраня їїе, а ще ж колісь і радна везлі – такія 
бридкі плахти. Радна то ще наши материе колісь ро-
білі, а ми ніе, раднув тих не ткалі. З приданьом везлі 
курку. Сундук на возі, і  коло сундука маті молодої з 
куркою. Приданку везут дочціе, коб била своя курка, 
коб вона міела своїе ієчко. То вона тримає тую курку. 
Крила зв’язани і ногі. І ще свати крутят тою куркою.

Ой чиїе то приданєчко блуділо, 
У чистум полю дороженьку згубіло? 
Сюди, сюди, приданєчко, до сьола, 
Бо тутай живе наша Марися весьола.
Дайте приданам волю, 
На скриню – комору, 
На коні – стойніцю, 
На придане – светліцю.

А ще ж роб’ят браму, всякі такія чучела. А ще ж там 
у тоє чучело ліют воду в бутель. І  там буде шнурок 
збоку. І  вже як тая фурманка з куоньмі пуд’їжджає, 
хтось потягне за шнурок, і на тих сватуов вся ж вода 
поліється. Такії всякі билі фокуси. Або знов, в Кура-
шеві так било, же як їеде приданє, то сідіт вже баба у 
кунцьові села. І помело, і всьо там вона має. Затарасує 
[‘загородить’] дорогу, і  мусят викупіті посеред села 
тоє міесцє ще. І везут по селіе тую бабу. Перебіралісь 
за молодого і молодую. Мужчину за молодого пере-
берут, а якусь бабу – за молодую. Або два мужчини. 
Намалуют, йдут, викупу хочут. Покричат, покричат 
і перестанут. Завезут туди, де молода вишла замуж, 
і там гуляют, п’ют. В його весіелє другій день, в подіе-
лок (у молодої перши день весіеля, у молодого другі). 
Встріе чают вже тиє весіельнікі йїе. Вже штось там за-
раз причудят. Весіельнікі молодого не впускают при-
даня. Виходят з літром на гуліцю і частуют. Зроб’ят за-
ставу і не пускают, то мусят весіельнікі молодої зафун-
доваті [‘виставити’] вуодкі, мусят викупіті тоє міесце, 
коб їх впустілі. І тогди впускают їх до хати. І водой об-
лівают трохи. Водой – то байка [‘нічого’], а як уредні, 
то ще й попелом сиплют. То сварка, тогди аж деруться 
вже. Сіелі гостіті:

Погнулісє лавкі, (2) 
Як сіелі приданкі, 
А ще й лєпі погнутьсє,  
Як приданкі поп’ютьсє.
Стренуліся [‘затрусились’] стіени, 
Як придане сіелі, 
Ще й лєпі стренуться, 
Як придане поп’ються.
Ми до вас приїехалі  
Не піва попіваті, 
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Ні м’яса поїдаті, 
Но Маню одвідаті.
Ой вишла, вишла з-за ліеса хмара, 
З кім млода Манєчка сюю нуоч спала? 
Чи з козакамі пуд каліною, 
Чи з млодим Ванєю пуд периною.

Вона вже:
Не з козакамі пуд каліною, 
Но з млодим Ванєчком пуд периною.

Переповіванє вже пообіедавши. Знімают вельона і 
накладают старшуй дружці, коб вона замуж вишла. 
І  тогди молодая вбіраєтья в інне убранє. Завіешуют 
за столом полотном, бо молодая перебірається. Три-
мают полотно. Вона за столом мусіт всьо поскідаті з 
себе. І  ще сипала цукєркі пуд стуол, як перебіраєть-
ся. Одвіешуют тоє полотно. Часом вона йде накрита 
полотном до матери. Як колі. Перед столамі стоїт маті 
молодого, і тогди накривают їх. Накриют маму з моло-
дою, і вони зельоного дуба танцюют. Музикант іграє, 
а молодая подарком на матеру накіне, як танцює. Ма-
терію все накідала. Матери молодая полотно мусіт 
даті. А тепер – то вже на кофточкі. А колісь самоє по-
лотно. Кажут: «Ой, ой, довгє». А  нєктура, як корот-
ше, то вся румно ж ганьба, што мало, короткі кусок, 
треба жеб било до земліе. Не буде сорочкі. А нєктура 
дасть полотно до самої земліе, ще й волочиться, бо то 
як двіе танцюют і накрити вони, то якая то слава. Ся-
дают і п’ют.

Повілі молодочку  
На деветь синочкув, 
На десятую дочку, 
Коб прала на сорочку.

Жичилі все, коб дужо діті било.
Посіялі ми горох – виросла пшеніця, 
Вчора била дівчинонька – дзіся [‘сьогодні’]  
 молодіця.(2)

Як з приданьом заїедут, то молодої маті везе коровай 
туди, приданє, приданські обіед  – вуодку і закуску. 
Хліеба ніґди не везла, но все піруог, ковбаса й гориел-
ка. Тогди сядают всіе найбліжши  – молодиє і батькі 
молодого і молодої – і вже коровая ділят (коровая ді-
лілі вже на другі день, як вже їехалі з приданьом, то 
тогди ділілі коровая у молодого). Молодьож гуляє, 
а  найбліжши їдят той обіед, коровай. Пообіедавши, 
краялі його і їелі. Ціелий ще день у понедіелок весіелє. 
Аж увечори перепівают. Гостят, п’ют, їдят, перепівают, 
бо молодую перепівают у молодої, а  молодого пере-
півают в його. Перепіванє виглєдає так само. Роб’ят 
чучела. Коня зроб’ят хлопці. Плахту накінут – і тресе 
головою би то [‘ніби’] куонь. І так само хоче, коб далі 
випіті. Як напоят, то чуть з хати вийде. На кунець по-
гостят і тогди вже роз’їжджаються, і  всьо. Батькі їїе 
роз’їжджаються до себе. Гості молодої до себе, а тиї до 
себе, молодого гості. І тогди лягалі спаті.

Бивайте здорови, тутейшиє люде, 
Просім не судіті, як нас тутай не буде. (2)
Бивайте здорови, тутейшиє люде, 
Просім не судіете, як нас тут не буде.
Бивайте здорови, живіете богати, 
Бо вже й ми поїедем додому, до хати.

То вже як одходят гости з хати, посядают на вуоз, а ще 
той господар літра і пувмісок м’яса виносіт. Виходят 

на двур, коло возов ходят і ше так оглобльове ллют. 
Вже бере лєйці [‘віжки’] в рукі, вже од’їжджає. «Ніе, 
ще бери оглобльове». Покіне тиї лєйці, вип’є і закусіт, 
вже валіться з воза. Падає їедучи. 

Сьолом їеду, сьолом їеду, корчми не мінаю, 
Дай, шинкаркарка, гориелочкі, хоч гроши не  
 маю. (2) 
Ой хоч маю, хоч не маю, плачу долярамі, 
Десь муой міли чорнобриви оре за горамі. (2) 
Орав міли, орав міли четири загуонці, 
А я міла, чорнобрива, пропіла червуонці. (2)

Вже як роз’їжджаються. Як уже остаються, то якая 
жуонка на чоловіека:

Ой додому, баламуте, додому, 
Не витірай подушечок нікому. (2) 
А п’яніця-кошмарніця в корчміе п’є, 
Як вернеться вуон додому – жуонку б’є. (2)
Наше весіелє Буог нам дав, Буог нам дав, 
Не завідуйте, добриє люде, Буог дасть вам.
Наше весіелє помело, помело, 
Розвеселілось всьо сьоло, всьо сьоло.

[Поправунок. Весіельна гостіна.] Хто забив шапку 
спеціально, то ще йде, хто хустку, хто ще штось своїе  
забив. Бо то спеціально забуде штось, коб прийті. 
А блізькіх ще клічут. А там через плуот якійся муж-
чина, то вже мусово ж сказаті. Гостіна в молодої в су-
боту по весіелі, а в молодого в четвер. Вже молодих не 
било. Вже господарие клічут найблічших на гостіну. 
Молодая не має права до суботи додому, до батькуов 
іті. Молодий приїжджає возом до хати, до батькуов, 
і каже, кого просіті. І вони вже кажут, коб того, того 
вже на гостіну, до його. Вже там на одну фурманку 
 їедут, а на двіе – то вже бардзо богато. Вже батькі їедут, 
маршалок, то ще якаясь сестра. А  вуон склікає тоже 
кого такого блізького. І то вже в четвер ввечери. Вже 
там погостят. Питаються, як уже там. Чудят всяк так 
само: як спалосьо, як жилосьо, то ще як добре... А як 
кєпско, то ще одвезе молодий молодую по гостіні.

с. Ожешково (Orzeszkowo)
Записала Н. Стішова 12 серпня 1997 р.  

у с. Ожешково, гміна Гайнівка Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Грушевської Марії, 1928 р. н.,  
та Пяткевич (Боровик) Ольги, 1910 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які свята Ви знаєте восени?] 
На Маковія – мак святять, воду. На Спаса – овочі [са-
довину]. Спління  – квітку святять («перепеліцю»). 
[Які поминальні суботи восени відзначають?] Михай-
лова, Дмитрівська. Варили кутю з ячменю. [Як у вас 
зажинали?] Як вижнут, тогди «перепеліцю» роб’ят і з 
«перепеліці» вже найхоруоще збуоже берут. «Перепе-
ліця» била, но з пшеніці і жита, а з овса то не робілі. 
Одтіналі верх і до церкви на Спліенє убіралі в квіткі, 
і тогди светілі. У нас співалі:

Не буду вилітаті, бо буду тут зимоваті.
Наша пані добра, зготувала вороб’я,
Вороб’ї на повістку, горілочка в келішку.

Приспівували, робілі, обліваліся водою, коб житеч-
ко на лєто було бардзо наросле. На Сплєння святили, 
а  потом квєтку навіють та посіять кусок жигнуючи: 
«На гарний урожай». Виконували жнивні пісні:
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Ой чия то волока, (2)
Довгая і широка?  
То я ся волока, (2)
Довгая і широка. 
На йой женчікі жалі, (2)
Серпіки поламалі. 
Серпіки золотия, (2)
Женчики молодия.
– Вилітай, перепйолко, (2)
Бо вже житечка только.
– А я не буду вилітати, (2)
Буду тут зімовати.
Наша пані домує, (2)
Нам вечерю готує.
Нам вечеря не мила, (2)
Посто п’янка втомила.
Посто п’янка не наша, (2)
Приєхала з Подляшша.
Ми вже й жито дожалі, (2)
Снопики пов’язалі.
Снопики позбирані, (2)
Коб на другий рок дождалі.

[Які свята ще святкували?] Сплєння, Головосіка, Дру-
га Пречиста, Чесного Хреста, Введення. [Поминальні 
суботи восени були?] Михайлова.

с. Пуциська (Puciska)
Запиcала Н. Стішова 16 серпня 1997 р.  

у с. Пуциська, гміна Гайнівка Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Сахарчук (Сапійолки) Ганни, 1928 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як у вас влаштовували дожин-
ки?] Коли йшли жати, то об’язували суконною ниткою 
руку. А вже коли робили «перепелицю», то перехрис-
тяться, помоляться і приказували: «Коб уроділа добре, 
коб од біди, од нещастя, од грому спас Господь». Брали 
гарні колоски, зрєзували і робили квіетку. І  святили 
на Сплєння. У туой квіетці і жито, і пшеніця, і овес, 
а колись – і льон, і мак. Всякє збуоже. І вбірали тую 
квіетку барзо. І вже начинає сєяти. А за тим, хто сіяв, 
треба ходити босим, то була прикмєта така. [Коли по-
минали померлих?] Перед Великим постом. [...] У нас 
казали: «До Головосєка не держи жита в засєках». 
А готувалися до оранки, то була така примовка: «На 
Бориса хлеба напорися і за руллє [чим орати] берися 
на риллє [орати]». [Які свята у вас святкували?] Голо-
восіка, Введення, Івана Богослова, Покрову. [Коли у 
вас дівчата ворожили і як?] Була Готуха [на Андрія], 
перед Новим роком,  – дівчата ворожили. Гадалі на 
свєчці. Принесут свєчку, підпалять – і на воду зімну, 
в кварті вода. Одна держить, а друга капає у воду тую, 
накапає, накапає, а там робляться всякі гузєрчікі [узо-
ри, фігурки], а по них вже говорять, кому що вдається: 
то пара коней, а то воз, а то молодая, о. То, значить, ве-
сілля показало – то значить, что вийде замуж. А далі 
показує, что он молодий сидить... Отак гадали, хто что 
бачить во. Кожен фантазує по-своєму. Гадали на куде-
лі. Робілі з куделі такії скрутелікі, як м’ячики, крутилі, 
оні такиї легковатенькі. І  теперка кладе їх на землі і 
запалює те, каже: «Цей хлопець називається так-то, 
а дівчина так-то називається». І давай запалювати: ко-
трий вгору хутчий пийде, той хутчий жениться, коли 
хлопець – то хлопець, а коли дєвчині – то дєвчина за-

муж хутчій вийде. Палілі куделю, аж поки всю не по-
палять. Колісь мама вранці приходить: «Ах Боже, де 
моя куделя?» А баба каже: «Так це ж, мабуть, ції дур 
хоні спалілі. Палілі й палілі, пока я не прийшла з церк-
ви». А  вони ж то тії дівчинята гадалі, а  палілі собі, 
одна одній: «Дай кусок кудемі». Візьме, скруне, назве 
[дасть ім’я] на один шарик, на другій  – і подпалять. 
Фур-фр – полєтелі тиї куделі. Ото так гадалі, розважа-
лісь. Хлопці так само гадалі. Хлопці і карти витягалі 
якось. Принесе карти, ну, колоду карт, одбере валєти, 
королі, дами і тузи. Потасують. А  тоді витягає там і 
другому каже: «Думай». Як витягне короля, то станеш 
кавалєром до смерті, бо король старий, то значить – 
до старості гулятиме. Як витягне даму, то така дєвка 
буде такою: яку рижову – то твоя дєвка буде кепська; 
як витягне блондинку, даму бубкову або червову, – то 
весьма добра. І так чудили. А як валєта – то кажуть, 
что «ти сам себе витяг», бо то валєта витяг. Перед Но-
вим роком чудили, розважалися хлопці. Затягнуть бо-
рони або воза [розберуть його] на дах. А раніше дахи 
були із соломи. А візьми тоді старому чоловікові та й 
зніми їх. А раз ідуть із церкви, всьо сміються до на-
шого сусіда, дивляться на хату. А вони обоє були такіє 
комеднуваті. Вона каже до його: «Ти, Василю, чого-то 
люди дивляться на нашу хату й сміються?» А він каже: 
«Терпко, коб ти загорєла! Іди ж побач, а то ж сидиш 
у хаті і мене питаєш». Прозвав таки. Але ж прохо-
дять. Та й знов ідуть, та й подивляються, та й сміють-
ся. Виходить, дивиться, а там такий той. Як закололі 
свинятко, то целий желудочок, то вона [господиня] 
його наповнила картоплями натертими та й у пєч усу-
нула. А ходили колись колядники од Руздва. І вони... 
котрось у печі кругля одсунуло і схватили того желу-
дочка, то думалі, что то салтісон, винулі, розрєзалі, 
а там картоплі терті. То вони взялі прібілі гвоздіка на 
шнурочок – і вєсіт розрізаний тако той калдунєц. А й 
люди як глянуть, душаться до смєху. А вони нє вдалі, 
что робітся. Алє коли вон єї одругав, а вона побачила. 
А вона каже: «Василий, лєзь тепер знімай. Колдуна на-
шого повєсілі. Я ж не зніму». А він каже: «Ах, коб од 
їх!» – обругав тих, хто повєсіл. А їто іде, ну ж кінчаєть-
ся зо смєху. А господар за драбину пойшов, лєзе зні-
мати. Кумедії наробілі. А розпотраханного колдунця з 
картоплями добре видно, а ще й на шнурочку. Ото так 
було. А одному кавбаси всі забралі. До комори влізли, 
коли всі пошлі на всєночну до церкви. А  дєти оста-
лісь дома. А ти пішли до комори, вчинили двері – тазік 
ковбас лежить. За ті ковбаси, у мехи – і пошли. То так 
та кавалєрка ходила. Поналєвалі, і закуска била. А той 
прийшов з церкви, а кобєта каже: «Обєбралі ковбаси».

с. Старий Корнин  
(Stary Kornin)

Записала Н. Стішова 16 серпня 1997 р.  
у с. Старий Корнин, гміна Дубичі Церковні 

Гайнівського повіту Підляського воєводства,  
Республіка Польща, 

від Томащук Ганни, 1930 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У  вашому селі на Ганни Хра-
мове свято. Це велике свято?] Свіентої Ганна – то ве-
лікий празнік, дуже велікий празнік. Мнуого людіей 
у нас збіралося. І  тепер мнуого збірається. Як я ще 
малою була, то всіе до церкви ішлі. А люді туолько ж 
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було, і на коніех єхалі. А як коні поїлі, то в колодецях 
ні в кого води не оставалось, усю воду виберут. Собіе 
не біло чого напітися, так виберут за Ганни. Ой, було, 
було людей. А  од брами до самої церкви діди стоялі 
і просилі, всьо діди булі. Хто што їм давав, хто хоч 
кусочок хліба, хоч што. Колісь то у нас било чудовнє 
міесце, полішалі кулі [милиці], сліпиї зачиналі бачиті. 
[Чи були чудеса на свято Ганни?] У церкві тепер віесят 
кайдани, говорат, то тиї, што гналі невінного скова-
ного, його сковалі і гналі, а вуон невінний бив. Повз 
церкву гналі, а вуон попросівся до церкви, і його пус-
тілі. Вуон став моліться Ганніе, і кайдани упалі йому з 
рук. Говорат, что мужчина на Ганни війоз з поля зер-
но, то в його клуня згориела, вдарив груом – і клуня 
згориела. І бульш з тих пуор не робів на Ганни, став 
святковаті Ганну. [Чи пов’язують зі святом Ганни якісь 
господарські чи польові роботи?] Послі Ганни кунча-
ються жнива, начинают картохлі копати, а тогди вже 
гнуой возять. І то вже начинається осень. Начинают 
тогди льон рвати, привозят його, б’ют, сушат, тогди 
везут у полє і стелют так, коб дощ не заняв. А як по-
стелют льон, мужчини заразкі послі Ганни то почи-
нают пуд жито готоваті. А вже на Лупа (5 вжесня), то 
вже перша сівба, тогди найліепше сіяти – найліпший 
урожай буде, то так і кажут: «Як сіей на Лупа, то буде 
жита купа».

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Хто Ви за національ-
ністю і якою мовою говорите?] Ми православні, а го-
воримо простою, своєю, нашою мовою. Ми не знаємо, 
хто ми, але ми не поляки. Ми православні. Нас лічат 
білорусамі. Алє того року приїжджалі до нас з міеста 
Руовного співати. Так хороше по-нашому співалі. Ми 
говоримо дома з чоловіеком, хто ми є. Наша мова бу-
ольш до української подобна. 

с. Черемха / Черемуха (Czeremcha)
Записала Н. Стішова 16 серпня 1997 р.  

у с. Черемха / Черемуха, гміна Черемха / Черемуха  
Гайнівського повіту Підляського воєводства, 

Республіка Польща, 
від Солінської Любові, 1929 р. н., 

Кандилевич Марії, 1931 р. н.,  
та Кандилевич Ганни, 1930 р. н.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. [Коли жінка ходить у тяжі, що їй забороня-
лося робити?] Не можна на вогонь дивитись, треба 
коб у неї фартух був розтуляний посередині, чтоб со-
рочку було видно – то для того, чтоб дитя не боялося; 
через пороги дужо не можна ходити, на порог ступати 
не можна; свині ногами не можна бити; коли піде до 
кравчихи, коб пошити что ж, то не можна, коб вона єї 
мірала; на пожар не можна дивитись, а як подивися, 
то ніде не можна лапатись, бо там буть плями черво-
ні. [Де народжували дітей?] Вдома, бабка приймала. 
Вона приходила і приймала, вона ж і мила. З води не 
хрестила, якщо дитятко здорове, а коли ні, то шукают 
свєнцону воду та й покроплять його. Коли вродитца, 
то бабка пуп обріже, зав’яже льняною ниткою – і зараз 
у воду, викупають. Поки дитя неохрещене, то пелюху 
надвір – боронь Боже! Не вивішують. Тіко постірає – і 
в хату сохнути. [Одвєтки були?] Були одвєтки і є. Як 
везли до хреста, то коб не кричало, робілі йому пус-
тушку (як зара називают) із сахарину. Коли христили, 

то виймут, а тоді знов дадут. То казали тоді: «Нажуй-
но хліба, зроби соску йому». На одвєтки йшли только 
жонки. На хрестину прийдуть – кум, кума. [Обрядо-
ва каша на хрестинах була?] Була каша, до неї гроші 
кидают. А мисочку розбивалі, для того, что якщо то 
дівчина, то коб хлопці бились за єї, а якщо хлопець, то 
коб дівчата бились за єго. Весільна обрядовіcть. [Як 
ходили у свати?] Перш як іти, то посилалі наче позна-
ти, чи хочуть того хлопця, чи ні. Бо бувало так, что не 
хоче дівчина й не піде. Але такого бардзо мало било. 
Бо вже батьки єї ненавистіли, бо вона їх непослухала. 
То вже вона добре згодиться. І вун іде в свати. Мати 
пече хліб і невеличеньку булочку і купує червону 
хустку, називалі «шальонувки». Булочку клалі в ша-
льонувку. І тогда бере собі сваха, пршиважно то бралі 
хрещених. І тоді бере йде того свата, називали «мар-
шалок», і йде з їм, і договаруються про посаг, який має 
твуй батько дати: два загони дам, там четвертину дам, 
там дам кусок ліса. То вже буде для єї, і то вже єї земля. 
І вона тую булочку возьме, занесе до комори, сховає, 
положить. А мати то вже підготовилась пуд тиї свати: 
наварять м’яса якогось миску велику, і з однеї миски 
всі їдять, навіть ведельцями не їли, бере рукою і їст 
теє м’ясо. Бо потом стала война, то по войні вже стала 
культура інакша. І поїли вже верщеку того, то теє на-
зивалі «верщечка». Рогульки співають:

Поїхалі свати до нашої хати.
Тепер ти не моя мати, винком поховати. (2)
Мати не стихала, замуж дочку дала.
Приказала мати дочці сим літ не бувати. (2)
Дочка ни стерпіла, в рочок прилетіла.
Сивенькою зозульою в вишньовим саду сіла. (2)
Сіла вона, сіла та й стала кувати.
А всі луги калінови сталі розглядати. (2)
Прийшов єї братик, хотів єї бити.
– Не бий, синку, зозуленьку, бо то й не зозуля. (2)
Бо то не зозуля, то рідна сестринка.
– Як родная сестринонька, то прошу до хати.
А як сива зозуленька – лети в ліс ковати. (2)
А як рідна сестронька, то вечерю поставлю.
А як сива зозуленька – пшениці насиплю. (2)

І тоді вже договорюються про весілля, бо то вже роб-
лять весілля. За два тижні чи то троху більше і весіл-
ля роблят. Найперше – то роблять коровай. У суботу 
роблять коровай. Скликают коровайниц, то таких, 
что на весіллі не будут. Як бульша родина, то батько 
кличе сестру, братиху, братову жінку. Але то так було. 
Прийде клікати на весілля, то говорит: «Ви то, дядь-
ку, приходьте». А тьоті ніц не каже, його жінці. То й я 
то так просила. Приходят на коровай. На коровай не-
сут муку. Коровай роблять то із купованої муки, або 
купуют зерна і на жорнах змелют. Коровайници зби-
раютца, роблять коровай, місят, спивают. Мати при-
носит копанку [форму], муку, яйця. І  хрещена мати 
розчиняє той коровай, але тогди, як ще всіх нема. 
А вже як насходяться тиї коровайниці, дужо їх назби-
рається, і місят. І вже як замісят, то сидять говорат і 
ждут, коли вун пудийде. Як пудийде той коровай уже 
високо, тогди берут і роблять коровайчики маленькі, 
розочки, гуски. Принесуть ножі і починають робити, 
а коли починають робити, то співають:

Зачинається, розвивається,
Яй його роди зіллє. (2)
Зачинається, розвивається
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У Маньочки весіллє. (2) 
 [Якщо у хлопця, то ім’я молодого.]
Вин йому дає, (2)
Матінка допомагає. (2)

Вже роблят: той коровай, той гуску, той лісточок, 
і більший і менший, бо великими короваями, то діли-
ли короваї на вулиці, бо дужо людей. Бо вже як їдем, 
то хустку нав’яжем, пожонно тих коровайчикув. Бо 
там найперше ділиться матері, батьку, сестрі, кожно-
му дається коровайчик. А  вже што зостанетца  – то 
весільним. То вже стараютца, коб хватило. По 50, по 
40  чоловік на весіллі. По-першу, то зроблять одеон, 
положать у миску, сплєтут косу із тіста і обложат тею 
косою. А тапіра на маленькі коровайчики роблят, ма-
люську гуски і розочки. І  втикают їх у той коровай. 
Але ще у коровай то клалі гроши: як положат тую 
мисочку, то видавлят ямку і туди кладут гроші хре-
щений батько з матір’ю, а як ті повмиралі, то батькі 
рудні кладут; і туди на тиї гроші такую більщу розу 
положать. А по всьому маленьких навтикають. І всьо 
соломкою приколюєм їх. І тоді вже співают розмаїтиї 
тиї пісеньки, як вже коровай роблять добре:

Вийду я на долоньку,
Стану я на грудоньку.
Гукну на сусідоньки:
– Сусідоньки мої,
Ходите до мни,
До мойого дитяти
Коровая робити.

Роблят, сміютца, говорат, жартуют: «То твоя гуска кри-
вая вишла, дзюба». Вже як зробили той коровай. Вже 
наготовила баба, наклалі, тоді вже співають тако, бо 
вже стирають із стола, то треба, коб же руки вимили: 

Скупий господар, скупий, (2)
Господиня скупіша.
Ни дає води рук помивати.
А ни ручника ручок повтирати.

Ну то вже несе воду хутчій, руки миють та й одна одну 
маже. І  тоді коли мати понесла коровай на хату, то 
співають: 

Ходит півень по хати (2)
Яй в піч заглядає.
Хвостом піч вимитає,
Час коровай сажати. (2)
Ой де ж тая господиня?
Що помила нехай шукає,
До коровая помила нехай шукає,
До коровая помила.
Ой де ж тая господиня?
Що лопати нехай шукає,
До коровая лопати нехай шукає.
До коровая лопати.
Ой де ж тая господиня є?
Що коцюби нехай шукає,
До коровая коцюби нехай шукає.
До коровая коцюби.

Вже в піч всадила коровай. І прийшла, вже готовлять 
на стил їсти і горілку ставлят. Вже їмо, п’ємо і співає-
мо тогди одна до другої:

Випий, сванечко, випий
Килішок невеликий,
Випий, сванечко, до дна,
Бо то горилка добра.

Бо одним келішком пити. То вже вона випіла, другой 
налілі:

Ой чи мні тебе випити,
Чи мні тебе вилляти,
Чи я того годна, коб випила до дна? (2)

Випила друга, третій наливают і співают:
Ой випити – то-то я, 
Погуляти – то-то я.
До роботи – болять боки, 
То не сила моя. (2)

Каже одна: «То випивай, випивай, бо я на тебе жду». 
Налили ще одній:

Випила, вихиліла, по столі покотіла.
Я такий звичай маю, що до дна випиваю. (2)

Вже кажуть: «Їжте, їжте. Чом не їсте?» Вже їмо, але 
знов треба співати:

Сванечко, душенько,
Випий келішенько.
То я тебе поцілую в білеє личенько. (2)

Знов сміються, бо немає кому цілувати, бо самі жінки, 
немає чоловіка. Вже понаїдалися і знову співаємо:

Говорить коровай, говорить коровай:
– Я в пічі седячи, десь мої коровайночки.
Чи вони попиліся, чи вони побиліся?
Про мене забуліся, про мене забуліся.

Вже тая мати біжить хутчій виймати, бо вона ж пиль-
нує його. Іде виймати і покаже, який він хороший. 
В запил візьме і несе його, то вже співаємо:

Ми пшеницю пололі, (2)
Ручки покололі.
Корвая не кушалі. (2)

Вже вона дає: тий гуску, тий розу. Так вже поділять 
всіх. Ще так поспівають, посміютца та й додому роз-
ходятца. А  ще молодий приїжджає на коровай по 
сорочку, коб молода дала йому сорочку. То вже й со-
рочку возьме. Тепер короваїв мало печуть. І в суботу 
бардзо мало збіраютца. [Хто наречену вбирав?] Вби-
рають дружки молодої. Співають їй. Сиділа за столом 
уже на виверненому кожусі. Приходят весільні, то вже 
співают:

Благослови, мати, (2)
Свойому дитяти
На посазі сядати. (2)

Вона прийде вже поблагословить:
Летіли гусоньки через сад.
Кликали Маньочку на посаг.
На посаг, Маньочко, на посаг.
На посаг, молода, на посаг,
Стиліте ковдри, я іду.
Благослови, батенько, я сяду.

Вона заходить сядає. Коло неї хрещьона мати, дружки. 
То вже їдять, п’ют, співают всьо весільних пісень:

Сидить Маньочка за новим столом,
Ой роде, роде, роде багатий. (2)
З дольою розмовляє. (2)
Киньте Маньоньці на вспомаганнє. (2)
Ой чи добрая доленька моя?
Ой те, браточки, хоч по злотому, (2)
Їдь до шлюбу зо мною (2)
А ти, батенько, хоч на корову. (2)

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПІДЛЯСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



239
А як лихая доленька моя,
Плинь на море з водою. (2)
Ой чи поплину, чи не поплину,
Всьо равно твоя буду. (2)

Ще сидять за столом, то так співают. Молода тричі об-
ходить стола:

Кланяйся, Маньочка, (2)
Отцу і матері,
Братику і сестроньці
Яй всій родиноньці. (2)

Виходить із-за стола і молода кланяється до всіх, а єї 
всьо крестять, то їй так-о співают:

Вийшла Маньочка в нові ворота 
Та й вже голосно плаче. (2)
Прийшла до її матінка її: 
– Чого, дитятко, плачиш?
Чого, ридноє, плачиш? 
Я тобі даю, что в хати маю. 
Доленьки не вгадаю. (2)
Вийшла Маньочка в нові ворота, 
Так жалісно плаче. (2)
Прийшов до її батичок її:
– Чого, Маньочко, плачиш, 
Чого, сестронько, плачиш? 
Ми тобі даєм, что в хати маєм. 
Доленьки не вгадаєм. (2)

[Так співали і сестрі, і кому хто хотів.] Випроводжают 
до вєнцю, виходить з хати, сядає на фури. І коли вже 
сидить на фурі, то батько кропить коні, хліб тримає 
пуд рукою, завитий в обрусочкови [рушничку], та 
кропит, тоді співают:

Кропи, батько, кропи. (2)
Проси Бога долі, кою кинь ступив.
Дитя зносив до Божого дому, до тестьового  
 столу.
Перша квіточка – молда Нанєчка.
Кропи, батьку, коней, (2)
Проси в Бога долі,
Коб кинь ступив, дитя зносив
До Божого Дому, до тестьового столу.

Покропив, положив той хліб пуд віз, де коні йдуть. 
Вже кони перейшли через туй хліб, і вони його заби-
рают, і вже спивают:

Ой з подвир’я, сивий конику, випровадив сам  
 батенько.
Із застул’я випровадив сам батенько, із застул’я.

І вже поїхали:
А Божая Мати на воротях стояла,
Золотим вінцем нам дороженьку жигнала.
Золотим крестом нам дороженьку жигнала.

Гроші мала зв’язаними за станіком, а молодий у кише-
ні. [На чому стояли, коли вінчалися?] На полотєнцу, 
а як батюшка водить кругом, то тягне його за собою. 
Потягне, а  старша сванька поладить тоє полотенце, 
а вона [молода] прийде знов потягне ногою. І топір є 
тоє. [Як зустрічали молодих дома?] Стрічают з хлібом, 
сіллю; та келішок з горілкою. То вони вип’ют єї, а хліб 
той з’їдят (бо то був по маленькому шматочку). По-
цілуються з батьком, з  матір’ю. Він альбо вносит єї, 
альбо входить сама. За столом сиділи на виверненому 
кожусі. Першими вітали батьки. Колись росказувалі, 
что на коньові в’їзджалі по бариш (горілочки чвярт-

ку). Ще коли приходять з вєнцю. Вносять той коровай, 
что пекли. Той коровай тож на червоній хустці поло-
жений. Старший сват молодої чи молодого вносить 
той коровай, потанцює з їм, вклонитца і говорить: 
«Пані отче, пані матко, цо з тим марципаном зробіт? 
Чи на люди роздать, чи до свирня сховать?»  – «До 
свирня сховать». Бо то тільки-но сядают за стіл. І він 
знов потанцював з короваєм, і людям вклонився, і по-
ніс його до другої хати чи то до комори, де там його 
клалі. А всі гості за стол сядают. Ідят. Співали весіль-
ними молодої:

Сидить Мальочка за новим столом,
Як тая бояронька. (2)
А коло її Кольонька її,
Як тая сиротенька. (2)
Ой буде, буде тій буяронці
От тої сирітоньки. (2)
Будут канчуки вибиватися,
А сплячки вчинатися. (2)
Будут канчуки поза плачами,
А сльози пуд очами. (2)

А вже молодого весільними відповєдают:
Не бийся, Маньочко, (2)
В нас тобі добре буде:
В нас жорна самі мелють,
В нас ступа сама товче.
С пуд печи вода тече,
Свекро хліба напече.

І  так перекликаютца, єї співают, а  його одспівуют, 
коли щось на їх кепсько:

Сіють гречку чепурненько, всьо, кажуть, ридкая.
Ще й свекрухи не було, вже, кажуть, лихая. (2)
Хочь ліхая чи добрая, тоє добре знати.
Я свекруху научу в решиті гуляти. (2)
Гуляй, гуляй, свекруха, хоч на одній ніжці.
Як хоч догоджай молодій невістці. (2)

Знову співають:
Там за горою медвідь брикає. (2)
– Не йди, Маньочко, свекров лихая. (2)
– А я медведю солонини кину, (2)
А я свекруху кулаком у шию. (2)
Нехай медведь той солонину смокче, (2)
Нехай свекруха за піччю квокче. (2)

Такі-о, до жарту, то співают ружні, некоторая све-
круха то й аж обижається. [Коли вельон знімали?] За 
столом вельон знімают. А вельон знімали, то молода 
мусіт кинути: то та яка перша улапає, мусить перша 
замуж вийти, а  як злапає дружба, то він ожинитца. 
[Які танці у вас танцювали?] «Польку», «Оверка», 
«Краков’яка», «Парапет» (стоїт чоловік у єї ззаду, єї 
так тримає пуд руки, і разом в одному ритмі танцю-
валі). [Гостини у молодої коли були?] У четвер. [У мо-
лодого?] У суботу. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Коли у вас були поминальні 
дні?] У  нас Дмитрова поминальна суботу. [А  перед 
Покровою були?] На Покрову казали: «Як прийде По-
крова, то вже дівка готова». На Дмитра: «До Дмитра 
дівка хитра, а по Дмитрі – то вже викинь єї». На Го-
ловосіка не можна йти під грушу, бо то великий гріх. 
У нас на Головосіка так і було. Пішла кубіта до церкви, 
була в сповіді, повернулася додому, пообідала. Вона 
сама жила. Потім взяла кошик та й пішла до сусіда, 
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яблука йому позбирати, то вона така робоча, мусить 
помогчи. Позбирала вона йому тиї яблука, ще й собі 
в кошик взяла додому. Сіла на ровера, і  на скижо-
ванні [перехресті] забив самоход. Один чоловік, то у 
1950-му році пішов груші трясти, бо то сушили їх на 
зиму (компот варили і так їли). То він ішов на Голо-
восіка, стрянув грушу і захворів, і завтра вмер. Перед 
Новим годом Готуха, то ворожили, кур до хати вноси-
ли: кожна із дівчинят насипе купочку пшениці, і тоді, 
коли пустили курицю, то вона біжить до тієї пшениці 
і чию купочку першу возьме, то тая і вийде перша за-
муж. Колядки співали:

Ангол нам ся з’являє:
Дєва Сина рождає. 
Нєбєса, нєбєса, нєбєса
Поют, поют ангели сєго,
Жигнают пастери єго.

Ти, Йосип, старенький,
Плаче Ісус маленький.
Помагай, помагай, помагай
Єго Дєви чистой колихати,
Пєсні Єму заспівати. Люляй...

А хлопці – то бешкетувалі: ворота виносили на річку 
і ще щось такоє. А вже як Велікий пуст, то ткалі крос-
на (ткалі полотно, дивані). І  хлопці стараютца серед 
посту, якраз половина посту, стараютца, коб горшок 
з попелом кинути до хати на тиї дивани. Співали вес-
няні пісні:

Попуд річкою, попуд бистрою вдовонька ходила.
Молода дивчина, молодюсінька до сибе  
 говорила: (2)
– Ой ни знаю я, ни видаю я, що ми тепер робити:
Чи замуж іти, (2)
Чи дівкою ходити. (2)
Замуж пошивши, треба тяжко робити.
Дівкою живиш, (2)
Хорошенько ходити. (2)
Замуж пошивши, (2)
Треба хліба й солі.
Дєвкою живши, (2)
Просити у Бога долі. (2)
 
Ой журжи-пуржи, сивий конику, рано на пашу  
 й до пувночі.
Ой чи не вчує серце дивчини з рутки виночки  
 в’ючи. (2)
Скоро учула, скоро учула, голосно заплакала.
До того хлопця сивий кинь ірже, що я вірно  
 кохала. (2)
Ой чом не прийшов, чом не приїхав, як я табі  
 казала,
Чи коня не мів, дороги не знав, чи мати не  
 казала? (2)
Я й коника мів, я й дорогу знав, і матуся казала.
А меньшая сестра, бодай не виросла, їхати не  
 казала: (2)
– Не їдь, братику, не їдь, риднинький, то теї  
 дівчиноньки.
Не вміє жати, не вишивати, но косоньку  
 чесати. (2)
Ой рости, коса, аж до пояса, ой як тебе чесати.
Ой як наїдуть ліхи вороги, схочуть же нас  
 забрати. (2)

Не беріте нас, не в’яжіте нас, бо ще й молодиє.
Оно бирите пута зилізни і кони воронії. (2)
Пута зилізни й кони ворони – то всьо на мої очі.
Виходив же ж я, виволочився темньосенької  
 ночі. (2)

Ой там на ганку, там на муранку
Кує зозуля без перестанку. (2)
Пушла дивчина зилля копати,
Стала з росою соби гукати: (2)
– Чого дивчина так рано встала?
Я й ще й не ковала та вже й гукала. (2)
Ой ти, дивчино зарученая,
Чого ж ти ходиш засмученая? (2)
Чого ж ти ходиш, чого ж ти блудиш,
Чого м ти ни скажеш, кого ти любиш? (2)
– Восєм любіла, всєх позабіла.
Кого не знала, з тим жити стала. (2)
Чириз річеньку, чириз болото.
Подай рученьку, моє золото. (2)
Ручки не подам, грошини згублю.
Правди ни скажу, кого я люблю. (2)

Кує зозуля, кує сивая по саду літаючи.
Плаче дивчина, плаче небога на людей  
 горуючи. (2)
– Бодай зозуля, бодай сивая на літо не ковала.
Як виковала мого батенька, я й сиротой  
 зостала. (2)
Бодай зозуля, бодай сивая на літо й не ковала.
Як виковала мою матінку, я й сиротой  
 зостала. (2)
Бодай зозуля, бодай сивая на літо й наковала.
Як виковала мого братіка, я й сиротой  
 зостала. (2)
– Як я ковала, буду ковати по саду літаючи.
Як ти плакала, будеш плакати на людей  
 горуючи. (2)

с. Чижі (Czyże)
Записала Н. Стішова 11 серпня 1997 р.  

у с. Чижі, гміна Чижі Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, Республікa Польща,  

від Башун Віри, 1929 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На яке свято у вашому селі 
Храм, Празник?] На Введення. Колись напередодні 
Храму у нашому селі батюшка служив обєдню (десь 
о 8–9 годині ранку). Називали її «бабська», тому що 
мужчинам не можна було приходити, були самі жін-
ки. А вже о п’ятій годині вечора збиралися для вироб-
лення свічок і жінки, й чоловіки, бо останні важать і 
качають тую свєчку, усе роблять. А жінки мнуть во-
сок, потім його розділяють. Колись робили свічки кі-
лограмові. М’яли восок над вогнем, над плітою. І доти 
мнуть, аж поки він буде зовсім м’який. А тоді вже чо-
ловік бере його і качає. Була така спеціальна дошка, 
на якій розкачували. Потім закладає кнут (гніт) і за-
валковує. Зроблені свічки виносять на холод, щоб за-
стигли. Ця традиція тримається тільки у нас у Чижах, 
немає цього нігде: ні в Кленіках, ні в Старому Корне-
ні – нігде. Послє того, як зроблять свєчку, сядуть, по-
вечеряють. Співають святі пісні. Того ж вечора йшли 
до іншої хати, робили свічки вже в когось іншого, 
хто приймає. А наступного дня – на Введення під час 
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утрені – ідуть жінки по свічки. Візьмуть та й несуть до 
церкви, а їх хресний хід зустрічає. Батюшка молиться, 
тиї свічки освячує. З ними стоять цілу службу. А вже 
як в селі хто вмре, то тую свічку дають у руки покій-
ному, і стоїть він у церкві дві ночі. Отак у нас було на 
Введення.

СІМ’ЯТИЦЬКИЙ ПОВІТ  
(powiat siemiatycki)

с. Мельник (Mielnik)
Записала Н. Стішова 10 серпня 1997 р.  

у с. Мельник, гміна Мельник Сім’ятицького повіту 
Підляського воєводства, Республіка Польща, 

від Кіркович Лідії, 1929 р. н.,  
Кірковича Михайла, 1923 р. н.,  

та Юшкевич Віри, 1929 р. н.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Коли у вашому селі Храмове 
свято?] На Другу Пречисту [21  вересня]. Святкова 
служба Божа і всьо, родичи збираліся на святковий 
обіед. [Із  цим днем сватання були пов’язані?] Так, 
від Пречистої [Різдва Богородиці] засилали старо-
стів. Коли дівчина відмовляла хлопцеві та сватанні, 

то давала гарбуза. [Коли були поминальні дні?] По-
минальні дні – це після Великодня на третій день, на 
Зелені свята, перед Великим постом, на Дмитра, Ми-
хайла. [Коливо чи кутю робили на поминання?] Ні, не 
було ні колива, ні куті на поминання. Кутю робили на 
Святвечір, перед Різдвом.  На Маковея святять мак, 
воду, мед. Піст зачинається од Маковея – Спасовка – 
то не можна забави робити, весільов не можна робити 
і їсти м’ясного не можна до Успіння. На Успіння свя-
тили збожжє. На Івана Весняного, коли падали дощі, 
в нас казали: «Івана не шанувати, то будуть плакати 
аж до Успіння». На дожинки робили «перепеліцю». 
Залишали незжате збожжє, з  якого частинку потім 
приносили додому. А на полі його прикрашали квіт-
ками. [Шматочок хліба не клали в середину. Пісень 
дожинкових не було.] Головосіка  – то пісний день. 
[Дозволялося працювати цього дня?] Коли на свято 
працювали, то могли покалічитися, тоді довго не за-
живало. Тому працювати не можна було. На Благові-
щення не можна було розпалювати вогню. Святкува-
ли як Великдень. Не можна було землю копати, бо не 
вродить. Перед війною було, що на 4 тижні Великого 
посту кидали в кімнату через вікно в горщику сажу 
[попіл]. [Для чого це робили?] Робили чомусь. На 
Громниці робили громничні свічки [15  лютого]. На 
Юрія пекли обрядовий хліб із хрестом. 
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Республіка Башкортостан 
(Республика Башкортостан)

АЛЬШЕЇВСЬКИЙ РАЙОН  
(Альшеевский район)

с. Казанка (Казанка)
Записали М. Пилипак та Д. Чернієнко  

у липні 2012 р., липні 2013 р. у с. Казанка  
Альшеївського р-ну, Республіка Башкортостан, РФ, 

від Катерини Т., 1937 р. н., [1] 
родом із с. Судилків Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл., Україна, 
та Ганни Б., 1939 р. н. [2]

ІНФОМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [2] Я тобі так скажу́, я ро-
дилась в дєрєвні, в Яблуновкі, там одні хахли жили ́, дє-
рєвня хахлацька. Тепер, кіломєтра два – нємци жили ́, 
тепер, кіломєтров п’ять  – естонци жили ́. По Уршак 
[річка] ми тут жили́, а там хароша річка була, а по цю 
сторону жили́ башкири, татари. Тут уже і чуваші, і та-
тари, тут зброд, уже як нікому работать – сюди шли, 
в савхоз, работать, а ранше в колхозі справки не дава-
ли – умірай там, справки нема, і тебе на работу ніде 
не ві́зьмуть, так жили́. Дуже харашо жили́, дуже́ ха-
рашо – дай Бог, їм здоров’я. [Ви приїхали в Башкирію 
з України?] Я не приїжала, я тут родилася. А батьки 
приїхали с України. У мене туточко даже папкини ро-
дітєлі захоронені, даже ще його родітєлі. [Забрали їх 
з України?] Навєрно, навєрно, да, я тоді ж мала була, 
я не інтєрєсовалася, це щас би я, канєшно, все розпро-
сила. [Як звали Ваших батьків?] Васілій і Марія. [Звід-
ки саме з України вони приїхали? Де жили?] Оце я не 
знаю даже, де вони жили́. Родичі у нас там є [в Украї-
ні] – там Вітя живе. [Чому Ваші батьки сюди приїхали 
з України?] Ну, як раньше всі, навєрно, шукали де луч-
че жить. Так, навєрно, я не знаю. А ми на Дальній Вос-
ток уїжали. Я  родила ́сь то тута, в  [тисяча дев’ятсот] 
триціть дев’ятом году. В  [тисяча дев’ятсот] триціть 
дев’ятом году мої родітєлі уїхали на Дальній Восток, 
і ми десіть лєт там жили ́. Владівосток, ну ми там недо-
їжджа Владівостока, в селі жили́ ми. Вернулись того, 
шо клімат не підходив папці, і врачі сказали, шо нада 
ізмінить клімат. Папка, оставили його в тилу, він ді-
рєктором заготзєрно був там. Мати курятницьою ра-

ботала, куди пошлють. Рідний брат папки жив в Дав-
ліканові, він був воєнний. І от уже мені етот дядь Ваня 
розказував, як їхали ми туди на Дальній Восток. Йому 
сообщили, шо такий-то поїзд попав бід бомбйожку – 
він знав, шо наші, шо брат поїхав. З сімьйой – поїхала 
мама, папка, два брата було і сестра, і я малінька була, 
у  колискі. І  вот, як етот дядь Ваня під’їхав, то один 
тіко вагон (наш) накринився, не впав, а то всі вагони 
були... Каже: «Як під’їхав туди, чуть не обомлів – мам-
ка стоїть твоя у дверях і колиска в углу висить». Ангєл, 
навєрно, сохранив. [Які ще села тут були українські?] 
Горянка  – там хароше село тоже було. Там наша баб 
Маня Коваленко  – вона з Горянки. Свинарник там 
був, на свинарнику работали. Колхоз, вони работали, 
по-мойому, до Трунтаішево вони були. [1]  В  [тися-
ча дев’ятсот] шіісятом году ми приїхали, я  сюди ви-
йшла замуж. Я з Хмельницької області, Шепетівський 
район, село Судилков. [З якого Ви року?] Я з [тисяча 
дев’ятсот] триціть сідьмого року. [Як в Казанку при-
їхали, українців ще багато було?] Очінь! Тут таке село 
було веселе. Я як приїхала сюди, думала, шо я на бать-
ківщину, додому приїхала, отаке в мене було внушеніє. 
Тут доярки, як ідут, ето, на дойку, оце вони собираюця 
вечером – співают. На работу стали ходити – все на 
українськом язику. Потом мені мій мужик та й каже: 
«Да, завєсєлєла ти у мєня!» Я кажу: «А чого?» – «Ну, 
ти ж к родні прієхала! Я вже бачу, что ти весела стала, 
а там не больно била». Отак і прожили ́. Ми жили туди 
нижче, там, недалеко от клуба, потом я рішила сюди 
це переїхала. Це моєї снохи дом – батьки в неї вмерли, 
і я купила дом. Горо́д у нас дуже далеко, а в мене ноги 
больні. Отак ми живем тут. [Село виглядало інакше, 
як тепер?] Ха́ти були, ну щас, баште, як вони щас мо-
лодьож пішла – хто харашо живе, хто отак стараюця 
от, уже вони сайдами [сайдинг] етими кроют, дома 
обшиваютьця, а хто такий п’я ́ниця, так воно облазит. 
Ну, крепке село було, крепке, очінь крепке і веселе. 
Народу било очинь много – вимирли, люди померли 
много, старики – хто поїхав, так виїхали до дітей, каго 
забрали, нас тут вабше уже мало осталося українців. 
Совсім мало, і руських мало, всі башкирі і татари там, 
узбєки – все сбор тут. Ой, передовий колхоз був – це 
таке веселе все було, тільки, бувало, всьо про Казанку 
і про Казанку, а  типер... оце трошки стали так його, 
вроді возвишати. Ну, був хор, я сперва не ходила, по-
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том вже. Люди хароші, привітливі, нічого  – і на ро-
боті, і так, по гостям, бувало, ходили. В мене мужик 
гармоніст був, так віздє були – всі вісіля наші і все. Він 
такий, шо не одказувався. Я його і розругаюся, а він 
всьо равно йде. «Не хоч, сиди дома», – каже. Приїхали, 
тут у дєрєвні – Макаровка, ми туди приїхали, на його 
ро ́діну, тоже робили в колгоспі, ну тут уже скотина є, 
у нас там не було́ скотини послі войни. В кого там, в 
кого корова яка появиця, чи там яке там порося. А тут 
уже – скотоводства тут била. У калгоспі робили там, 
а  вже як ми сюди переїхали, тут уже ми працювали 
здорово: і скиртавали, і  ночами на току, і  куда нас 
токо... ну, все кругом робили. Шо люди робили, те й 
нас посилали, нам якось і весело била. Да, підеш на 
роботу, якось і весело – робиш і прийдеш, вже в нас 
скотина, ми тоже тут, оттудова привезли – с того села 
і вспівали. [Пісні співали?] І  пі́сні співали! І  весело! 
Прийдем з роботи, це вже і мужик був, а  потом він 
вмер, довго я нікуди не ходила. Потом тут уже женщи-
ни: «Чо ти, ето, вже так удала́ся, гайда хоть де-небу́дь 
с нами походиш!» Ну, трошки я стала уже ходити, 
года два-три прошло. Робим – вечором вже куди-то, 
в  кого-то день рождєнія, в  кого-то, там ішо чо  – ну, 
айда! Ми погуляїм і ше прийдем домой, і  ше утром 
встанем і управимся, і всьо: і со скотиной, і дітей на 
работу, кого в школу, і ше й оп’ять успіваїм на работу. 
Ну щас, дивися, і работи хоть нема тут такой, ну всьо 
равно, хто хоче, тот находе работу, а так – нєт. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту ра. 
[2] [З яко го матеріалу раніше хати будували?] Ми як з 
Дальніго Востока приїхали, строїли з дерева. З глини 
в нас сарай був, папка – строчівня, ну – такі вєтки і за-
плітала, а тоді мазали. Хати дерев’яні були. [1] [Cюди 
як приїхали, тут хати які були  – дерев’яні чи, може, 
як в Україні?] Нєт – дерев’яні, село багате було, багате 
село. Були ха́ти хароші всі, щас і ше лучі роблять, вон 
ха́ти, оце всі під жилізом. Ми приїхали – під шифіром 
було і під жилізом було. В нас тоже жилізом було кри-
та ця хата. Я постарша стала, діти не стали там – тіжи-
ло нам, канєшно, робить, сіно косить нада. Ну я сіно, 
то й сама тоже косила всьо, в шіісят лєт я скотину дер-
жала всю, а потом вже нічого не стала, стали ругать 
мене діти, кажуть: «Скіки ти можеш держать, сіли не 
має, ходиш – чуть-чуть ходиш, не нада!». Так карову 
я здала́ уже, с сином с своїм покрили хату, шифєр ку-
пили, текло. Хто багаче, хто с мужиками живуть, по-
бодріше живуть, багаче живуть. Цю хату ми купили і 
там ми купили – недалеко, ми там жили́. Мужик там 
умер – я вже без нього купила цю хату. 

СІМ’Я [1]  [Як  Ви познайомилися зі своїм чоловіком?] 
Ми познайомились на Україні, він там у нас служив. 
Він там служив, оце так познакомились. Він руский, 
он сам з Башкирії, його посілєніє аж триціть кіломє-
трів, навєрно, отсюда. Ми з його дєрєвні сюди пере-
їхали. Школи там закривали, магазіни позакривали, 
дітей нема де учить, ну і рішили сюди. Ми тут, довго 
він не прожив у нас – десіть років, наверно, прожив, 
вмер, в [тисяча дев’ятсот] восімсят втором гаду. Оце 
з [тисяча дев’ятсот] восімсят втарова року вже я без 
мужика. Ми як дружили  – солдацьке время, дадут 
увольнєніє, він там прибіжить на який час. А вже він 
уїхав додому, як уже демоболізувався – поїхав додо-
му. Він мені приїхав, сказав, шо вже всьо, я уїжаю. – 
«Ну, уїжай». Він потом, я і не думала, шо він приїде, то 

письмо пришле, то не пришле. Я даже і в гумі не дер-
жала. І письмо не написав, шо приїде – нічого. З трах-
ти-барахти, хоп – і приїхав. Робив на Донбасі він там 
послі, правда, токо він одне пісьмо чи там два при-
слав, шо я з дому приїхав оп’ять з Башкирії на Україну 
і роблю́ на Донбасі шахтьором. Ми там пожили ́ недов-
го, приїхали ми сюди – вже тут подивилася я – бідно 
жили́. Мати боліла. Куди вже, вже хлопець народив-
ся, ну куда. Він сказав, шо поїдем обратно на Донбас, 
а тут уже стройку начали́, а потом вже тут пристали, 
а там стали закривать магазіни, школу. В Раївку – не 
найшли дом. Ми сюда переїхали, в Казанку, в [тисяча 
дев’ятсот] сємдісят втором году. Він десіть років про-
жив і вмер.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об
рядовість. [2]  [Як  Ви своє весілля справляли? Було 
українське весілля?] Нєт! Етот, руске. А приїхали наші 
укра́їнці – їм так ни понравилось. Кажут: «Шо це ти 
робиш, шо це в вас за свадьба? Таке ж вісілля раз нада, 
ти ж сама знаїш?!». А я кажу, шо я одна зроблю ́. Куди 
попала, як кажут: «Стадо, там і пасись!» [Чи співали 
весільні пісні?] Ані ні знают ніхто, хоть і казанци ́, то 
от вони заспівають. Бог знає, шо вони співають про 
весілля. У  нас, на Україні, як заспівають, так ой-ой-
ой, аж душу розриває, а це, як вони казали, ну чуть, 
ми трошки, опоздали [рідня з України]. Не трошки, 
нє, вони не опоздали  – вони приїхали прям оце на 
регістрацію попали. «А єслі би ми, – каже, – хоть за 
дня два, ми би все перевернули, все поставили б на 
українське». Ну, а  что ж тєпєрь? Так їм не понрави-
лась: «Не нравиця мені руска свадьба». [У селі укра-
їнські весілля гуляли?] Нє, ну не те. [Чи пекли коро-
вай?] Нє! [А гільце робили?] Ні! [І ряжених не було?] 
Ражани були – на втарий і третій день оце ж, як оце 
вже – продолжаїця, ряжаних повно. А от шоб, як це 
в нас на свадьбах, на Україні – коровай, хлопці, боя-
ри приходять, туди, дружки  – нє, цього́ нема. І  хоть 
оце і казанци ́ – укра ́їнці, а вони на руский лад дєлали. 
Нема, шоб там вечером ходили. Може, ранше, може, 
до нас, у старину було шось, ну щас нєт-нєт-нєт. Вони 
не знают, шо таке коровай, так це хліб – каже, коро-
вай, булка хліба, каравай і всьо. У нас було – коровай 
нарядят і калиною, і  всякими цвітами і гільце наря-
дют, там хлопці ідут за нівєстой – її розплітают. Нас, 
вот бувало, під матку сажали – женіх з нівєстой. Оце 
сволок, під сволок ставили стул, потом – падушку, па-
том ету дівчину сажали – нівєсту, потом вже молодий, 
я вже буду по-українськи, молодий приходе до неві-
стки [молодої], шоб забирати, там хоч під вінець, чи 
росписуваця, дружки співають, уваль накладають, 
мати підходе – вінок накладає її. Хто плаче, хто смі-
єця – хто чого. Молодий підходе до неї, бере за руку, 
підводе її, поцілуюця. Потом вона всіх дружків на 
своє місто садить, шоб всі йшли. А тут нє, тут нема 
такого, може-може, це в старину було. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2]  О-о-о, празни́ки отмічали 
вобщє ранше! Я не знаю, от щас молодьож не умєють, 
не вміють гулять. Паска, Рожество, там Старий Новий 
год. Гуляли. На Рожество в ету ходили, по дєрєвні, 
колядували. [Як колядували?] Я вже забула: «Щедрі-
вочка щедрувала, до віконця припадала, шо ти, тітко, 
напекла, неси нам до вікна. Поки тітка донесла́, руки 
ноги попикла». Оце ми під вікном отак щедрували. 
[То це співали чи проказували?] Ну, воно ж – протяж-
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но ми, так під пєсні. І приглашали, як хто – приглашав 
у хату, угощали, а  хто виносив на вулицю. [Дівчата 
раніше гадали?] [1] Я свою внучку (менша вона) іше 
учила, я говорю́, вот загадувайте на женихів. – «А как, 
бабуля, загадивать?»  – «Ставте під кравать мостик 
дєлайте, ключі кладіть!»  – «І  шо?»  – «Вот хто при-
йде до тебе ночью, присниця який хлопець, той буде 
твій жених». – «Нєправда!» – «Правда!» Вот мені дєд 
приснився. [Ваш  майбутній чоловік приснився?] Да! 
Я прийшла с улиці – мати спит, я тихенько поставила, 
там це ж всі побалакали на улиці, хто чо буде́ робить – 
дівчата. Потом же утром... Потом ше якись празник 
був – був празник, чи на Крищєнія, Водохреща, це в 
нас – я вже забула, пекли такі булочки, на поріг кла-
ли і собаку заводили  – яку собака вперед схвате, та 
замуж вийде. Оце подружку мою схватив і маю, вта-
рую. І правда – вона вперед, потом я за нею вийшла. 
Він візьме, оббіжит – з’їсть. Подружкина мать смієця: 
«Ну, ось дивіця, коли ше яку схвате»,  – а вже кажна 
свою намітила. «Яку іще украде собака». Мою взяв, 
вона: «О-о-о, Катерина, тепер ти підеш, Голька пішла 
і ти підеш, всьо!». І так воно й вийшло. Сміялися все. 
А на Андрія у нас совсім дру ́ге було – хлопці приходи-
ли, калату пекли, вішали їх під сволок на вірьовочку. 
І ото, хто каже – вперед укусе, хлопець, який вперед 
укусе – ту калату, то той первєй буде жиниця вперед, 
а  ті другіє балуюця. Господі, сміху! Сажі наведуть  – 
він до калити, а вони його – сажой. Ой, вспомниш, так 
така була наша гулянка. Було, у дівчатах весело було, 
канєшно. В нас клуб здоровий був, музика була духо-
ва – всьо там, о-о-о, красота була в нас там. Ну, судьба 
така моя, сюди нада було. Живу, в [тисяча дев’ятсот] 
шіісятом году приїхала і от до сіх пор. Ну, татари, вони 
тоже хароші єсть люди, ни сказать, шо так – тоже по-
можуть і сдєлають, молодці. Ну, оце вже Казанка об-
пала. Тройцю тут мало якось, ну Тройцю справляли і в 
ліс їздили. Оце Рождєство і Паска, ну, оце такі празни-
ки большиє вже. Новий год був, і це як ше – октябир-
ська, це ж раньше также празнували. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Чи  одружувались українці з башкирами, 
татарами?] [1]  Повиходили трохи. От у меня дочка 
младша, тоже за башкіріна вийшла – в Уфі живут. [Які 
імена давали дітям?] Він сам називав, у  нас тут ба-
бушка живе – баба Таня, старушка в нас хароша була, 
Таньою назвав, а мальчішку назвав Дімою. [Ваші діти 
українську мову знають?] Ні. Я з ними якось мало об-
ращаюся, а так я по людям, на дєрєвні – я всьо время 
по-укра ́їнські. В мене сноха укра ́їнська. Тоже вона, ро-
дітєлі її казанські, оце жителі, вони тут і родилися в 
неї, і  вона харашо, ми з нею харашо розговарюїм на 
українськом... [Коли Ви приїхали в село, тут всі роз-
мовляли українською?] Да, да! Всі на українськом, як 
сказати. Були, були, вже були [башкири, татари], всі 
були, ну українці між собою  – по-укра ́їнські. Гулян-
ка де, чи яке там шо, всі на укра ́їнському язику. Я ж 
кажу́, я думала, шо я на небо злетіла, отак я саскучила-
ся. А мені вже їхать туди [в Україну] чого. Родні нема, 
мама заболіла – ми її сюди забрали, вона в нас тут і 
вмерла. І так – родні в мене такой великої нема, шоб 
кровні були, била одна сестра – перед войною якраз 
умерла. Саме война начиналась, вона вмерла, і я одна 
осталася. Мати з батьком, вони (ше я в утробі в ма-
тері була) розійшлись. А тут война начала ́сь, так ми 

вже тут хватанули, – оттак горя, по горло. Наїлися й 
напили ́сь – всякой грязі і всєго. На Україні вже, хлоп-
ці знаїте, і щитать нема. Вони є, ну вони мене вже не 
знають, а я – їх. Дваюродні, хоть іх пално в мене і пе-
реписувались довго, і до мене вони приїжали. Дочку ́ 
ми оддавали, сестра з мужиком, ми тут свадьбу дє-
лали – вони приїжали. Звали – вони приїжали, в нас 
були́ тут. Мій зять тоже казанський [з с. Казанка], сна-
ха – казанська. Рівне – туди два раза їздили і більш нє. 
Син мені казав: «Айда, мам, з’їздим, побачим, я хоть 
подивлю ́сь, де я родився». Він родився на Україні. Він 
мені каже: «Я – хахол?». А я говорю: «А хто ж ти ду-
мав – канєшно, ти хахол?!» 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Ви в евакуації були?] 
[1]  Нєт. Ні, ми не були ́, ми, як сказать, діти войни. 
Ми – бєженци були. Ми убігали в ліс – отам, на хуто-
ра, подальше, а наше село – воно здорове, як Раївка – 
ше більше, може, було, так все нємци захватили, німці 
в нас були. Я даже помню, шо як в лісі були вже (малі 
були, ну ше всьо равно я ше помню), вже наші, ска-
зали, освободили передові, так салдати наші – рускі, 
вели ́ нас лісом, отак і ззаду, спереду і нас, от, хто на 
горбу несут, хто на руках. Вони дуже на нас, ну, наших 
родітелів кричали, шо ідіт за нами, тільки за нами – 
тропкою ідіть, оце дарожкою, бо все замінірувано. 
Вони нас проводили, вивели нас с етого лісу, а там і 
часи, і  кастюми, і  все-все-все уклали на це, шо, оце 
німці обложили, шоб оце – хто брав, а воно взорвеця. 
Вони кричали: «Не трогайте, не трогайте, не трогайте 
нічого, бо тут все замініровано». Оце тропка йде, одна 
оце доріжка – вузенька, оце цею доріжкою. «Дітей, – 
каже, – беріть на руки, шоб вони в сторону в вас не 
пішли». Отак ми йшли додому, а  прийшли додому і 
хати нема. Наша улиця вся вигоріла. Прийшли – одна 
труба стоїть. Вони впали [мама], плачуть, іти ні ́куди, 
ой, як вспомню. Взяла мене за руку мамочка і пішли до 
сестри. Прийшли, в неї хата розбита – угли поразби-
ваті, вікна всі розбиті, все розбите. Дуже тяжко жили ́, 
хлопці, ми. І їсти не було́, ше й в холоді жили і в роз-
рухах, в руїнах жили ́. Ну, тут трошки вже піднялась – і 
в школу, а в школу то ні ́ в чому йти – голі, босі, в чим 
хоч, в тим іди. Всі діти в школу пішли, хто в чому, ота-
ка обувка, хто в яке, те, шо послє німців, хто де, шо в 
салдатів наших – пособирали одьожу да обувку – це 
ходили в школу так. Рване, грязне, і постірать нічим 
було. Потом уж начали́ те мило з дустом; і вши, і все 
було в нас, всьо бачили. Ну вижили якось, але нікуди 
йти. Там єврєї в нас, в селі, много било – вони покида-
ли свої ха ́ти. Мама розказували, я то вже не помню, ка-
нєшно, каже, шо загнали їх, ой, ну площадка недалеко, 
і їх убивали і в ями кидали, а земля отак – аж дишит. 
Єслі вони не йдут, так вони не стріляли, а нагайками 
оце били, єслі не хоче закапувать. Друг дружку заста-
вили – оце вбивають, а земля. Мама каже: «Боже мой, 
дитино, єслі б ти помнила – отак земля дише, вароча-
юця, а  вони їх туда  – всіх вистріляли, половили, ой, 
ужас-ужас. Ото в тих хатах – хто прийшли вже, хати в 
нас не було́ – все погоріло, хто де як міг, де возлє радні 
хто приютився, де шо так – розселяли по цих кварти-
рах. [Де Ви працювали?] Сім класів вчилася, а тоді то в 
колгоспі трошки я робила, у статшколи нас посилали. 
Ми у школу ходили, це щас діти бігають, а  ми ж не 
бігали. Родітєлі йдуть жнуть, це ж не було́ ні косарок, 
нічого  – серпами жали, там в’яжуть матері. Ми гра-
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блями – колосочок шоб один не пропав, все согрібали. 
Колоски подгрібаїм, матері в’яжуть, в  снопи складу-
ваїм, ой. Жни́ва [стерня], по жнивє йдем – кров по ру-
ках, ми ж іше малі – плачем, жарко, ой-ой-ой. Потом 
трошки підросла і ше трохи чи там у калхозі робила, 
ростом маленька була, так віялку крутить – підстав-
ляли ящики, шоб оце нам крутить їх, ми ж не можем 
достать насипать. Оце так  – ночь роби, нас, малаїв 
[дітей] гонят, бо людя ́м то нада, – матерям дома ро-
бить. Там ужин, вечерю зварить і там же шо чьо, а нас 
уже, собирають оце таких – ми ідем ночью работаїм, 
в ноч ідем і работаїм до утра, зерно таскаїм, розгру-
жаїм, оце віялками  – крутим. Не було ́ в нас раньше 
ж нічого, потом вже начали́, ото уже підключаться – 
молотілка, день і ніч робила. Всі люди на малатілкє, 
хто в полі, хто де, отака работа била. Потом я вже тут 
підросла, ну чо – грошей нема, в колгоспі не плотять, 
мать тоже заболіла; на буряки ганяють її, вона вже 
то йде, то не йде – ругаюця. Після войни – нема ніде 
нічого, того хліба кусочок дадуть її там і вона поло-
винку з’їсть, половинку – сюди в карман, то вона мені 
ше принесе. А потом підросла, стала на проїзводстві, 
на стройці работала. Со стройки так і я ушла вже за-
муж. А стройка тоже тіжола, чо ми – дівчатка, Господі, 
шо нам там – по пітнаціть, по шіснаціть лєт. Грузили 
все  – і ліс, і  камні, і  цемент. Все наше було  – строй-
ка, всьо заставляли, а  куди дінеся. [2]  Було харашо 
[при колгоспі], і  порядок. Ой, строгий бил парядок 
тут. А щас – подивися, ніякого нема порядку, ніяко-
го, ніхто нічого. Все розвалили. Нас якось вперід же 
розсоїдинили – в нас тут і пекарню построїли. Такий 
хароший мужчина був – Сафін, і пекарню і столову – 
давним давно вже вона в Казанці, бо ми приїхали, то 
вже столова була, і я вже після мужика робила. Чотирі 
з половиною года я в столові була, тоже поваром, а по-
том і маслобойку, ну все поодкривав, і дорогу для нас 
сдєлав. Я вже його благодарю всьо время. Діти тоже 
помагают, як хто чим може – дві дочки в мене, син в 
Раївкі живе. Внуки, вже й правнуки. 

с. Тавричанка (Тавричанка)
Записали М. Пилипак та Д. Чернієнко  

в липні 2012 р., липні 2013 р. 
у с. Тавричанка Альшеївського р-ну, 

Республіка Башкортостан, РФ, 
від Надії Х., 1928 р. н., [1] 

Марії Н., 1938 р. н., [2] 
та Ганни Н., 1928 р. н. [3]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [3]  В  тищу дев’ятсот 
шестом году наші дє́ди переїхали сюда, в  Башкірію. 
В  Башкірії була дєрєвня, ето отсюда тринаціть кіло-
мєтров, навєрно, Черніговка. Я родилась в Черніговкє 
в  тищу дев’ятсот двацить восьмом. З  Черніговської 
області приїхали і так Черніговкой назвали. Ну, там 
домов трицять було, навєрно. Жили ́ всі укра ́їнці, всі 
одной області. Ну как начала́сь совєцька власть, так 
половину розкулачили. [...] Са ́мі переїжджали на ло-
шадях, везли свої сєм’ї фурами і маму мою привезли ́ 
в корзині. Значит, вона [тисяча] дев’ятсот шестого 
году рождєнія, і її малєньку сюда ше привезли ́ – Алєк-
сандра Афанасівна. Вона уже у нас тут виросла і тут і 
вмерла. До дев’яносто год дожила́. А дєду, так я думаю, 
шо вони дєсь з тищу восімсот вісімдесят..., не знаю 

точно, но вмер він в [тисяча дев’ятсот] сорок дев’ятом 
году, йому було сємсят лєт [1879 р. н.]. Там він в Черні-
говкє жив, там і похороняний, а бабушка – в восімсят 
читирі вмерла. [Хто у Вас були сусіди, теж українці?] 
Сусіди у нас Шпаки були, ето уже їх, навєрно, сім’ї 
три-читирі було. Потом Гудими ́, Бикити ́, Реви ́  – ето 
старі житілі, ето я їх мало знаю, но по розговору і по 
дітям уже – хто вертався. Знаїте, с розкулачуваня вєдь 
нєкоторі вернулись оп’ять у дєрєвню. Вони всі з одно-
го місця. Дєрєвня Черніговка – вона тіки з Чернігов-
ськой губєрнії була, всі оттуда. А Тавричанка – ето с 
Таврічєскої губернії. Вони, навєрно, відтіль приїхали, 
а іще єсть Тавричанка – за Уризмєтово туда, за Перво-
майськ – дальше. Там я не знаю щас – єсть, живуть, 
не живуть. Там церква раньше була, там всьо – вони 
вот, тоже родичі – етім тавричанам. Ми черніговські. 
[2] Я родилась – дєрєвня Нємволинка була, проїжає-
тє по Большаку – Соколи ́ там ранче були, а туди три 
кіломєтра дальше була Нємволинка. Наші прадіди, 
прадіди жили ́ ще десь колись. Мати моя тут родилась. 
В [тисяча дев’ятсот] піісят сєдьмом году я оттудова за-
муж вишла в деревню Черніговка – тоже по Большаку 
їдеш, а там налєво. [Ваші предки приїхали з України?] 
Мати, батько тут жили́. Батько жили, Красний Клін 
єсть, а  там був хутор – ранче по хуторам жили ́. Вот 
сім’я їхня там жила́. У дєда було сємєро синавєй, і от 
там вони строїлися, саман дєлали, свої хати ́ дєлали, 
пахали і робили. З України приїхав прадід, не знаю, як 
звать. Діда, знаю, Семен звать було – Семен Половина. 
Я не знаю, навєрно, він вже тут родився. Жив він в дє-
рєвні Сімьоновка, українська дєрєвня. [Розкажіть про 
Чернігівку? Вона ще існує тепер?] Черніговка  – два 
ряда дєрєвня була, я замуж вишла, там разний зброд 
уже був і мордва були, і українці були, і нємци були – 
вже смішане було. Українці – Коляда була, тьоть Саня, 
вона українка була. Потом Хацкова – вона тоже укра-
їнка, він  – руський був. А  так були тоді вже естонці 
там, тоже всякі руські жили і мордва, естонци жили ́. 
Дружно жили ́. На мордву «мокшани» називали, на 
хахлів – «хахли», «п’ятки репані», називали так. В Тав-
ричанку переїхали в [тисяча дев’ятсот] шіісят сідьмом 
году. Як переїхали сюди, на друге́ літо їздили, зять тоді 
тут жив, Васька з Таньою ше тогда жилі, он завгаром 
був, взяв «літучку»: «Давай поєдім, Чєрніговку провє-
даїм». Ну, поєхалі, а там шпариш, гдє такой, трава, уж 
на шпаришу катались, сідєлі, мало показалось  – по-
єхалі в Пєрвомайськ іще. Послє того ні разу нє билі. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за
няття; ремесла та промисли. [Скажіть, що вирощу-
вали раніше на городі? Які дерева садили?] [3] Не було́! 
Ето так – смородіни кустік. На городі – картошку, ка-
пусту, ето все, помідори – все вирощували. З колодязя 
воду качали, тіки з колодязя. А так, вот, води близько 
ніде не було́. Так була ложчинка німножко і канава, так 
весною вода шла, а літом – тіки колодці, нічого води не 
було́. Земля хароша була – урожаї хароші були. Чорно-
зем. Там такі пшиниці були, шо вийдиш в поле, прямо, 
как ето, ну, тоді ж поля то невеликі були. Я  не знаю 
послі ріформи поділили [землю], навєрно, на душі – по 
п’ять гіктар, што лі, как на душу. Архітектура. Хати 
всі були саманні, длінні – і сарай, і клуня була в конці. 
Двори були великі і забори – ізгороді були. Чиста дє-
рєвня була – зільона така, ну, знаєте – ні рєчки, близь-
ко води не було́  – колодці, тіки колодці-копанки ко-
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пали. Криші мало солом’яні були – чирипиця, ето же, 
з города, со Стєрлітамака возили і дерево – на лошадях 
возили все, і черепицю крить криші. Ну, побідніші, ка-
нєшно, соломою крили, а вже хто німножко зажиточ-
нєй, навєрно, ілі так как-то, я думаю. Роботяги були, 
всі роботяги – за то й порозкулачували. Багато розку-
лачили, мало людей осталось. [Розкажіть, будь ласка, 
які хати були в Чернігівці?] [2] Хати були такі саманні 
сдєлані і в хаті потолок був – рейки набиті і ото мазали, 
любили мазать, у ніх все мазане було, і долівку мазали. 
Кажду суботу віхтювали, шоб свіжий був [пол, долів-
ка]. Щас ми поли моїм, а тогда... Всі пошти под одно 
[хати]. [Розкажіть про Вашу хату, будь ласка.] [1] Вона 
була під соломою, а тече. Покрили. Ми жили тут, в со-
вхозі, в [тисяча дев’ятсот] сорок шестом году, отут, на 
отділєнії. І пєчка і «галанка» – все так стоїть. Хліб пе-
кли. Тут трицить домов було, всі були соломою криті, 
а щас начали́ шифер, тоді ми шифера й не бачили, шо 
за шифер – солома?!]

СІМ’Я [3] Пока вишла замуж, в [тисяча дев’ятсот] со-
рок восьмом году, оце стіки я прожила ́ [в Чернігівці]. 
Ми с мужом іще ходили-ходили, у нас він тоже – ро-
мантік такий, на одном мєстє не жив, шукав усе шо-
небудь хароше. З Башкірії не уїжджали ми нікуда – 
хазяїн по роботі де-небудь переходив с мєста на мєс-
то  – більше всього тут прожили ́, около сорока лєт, 
навєрно. Ми шіісят два года с ним прожили ́ вмєстє. 
Дітей четверо  – вот ето дочка менша, ше старша  – 
там живе, і  два сина  – один в Іркуцьке, а  один на 
Україні. Були цей год в гостях  – приїжджали. Неля 
тут родилась [в Тавричанці], а старша – в Черніговкі, 
син тоже один в Черніговкі. Ми і в Черніговкі в одно 
время жили ́. Дівоче [прізвище] – тут часть єсть біло-
руського – Щербакова. Мой дєд уже із Білорусії, по 
отцу. З України приїхав дід по матєрі, Афанасій Єв-
сійович. Муж і дєд, ми троюрідні, ми родичі. Наші, 
значит, дєди ́ рідні брати, а вже мама с мойого мужа 
отцом – двоюрідні, а ми вже – троюрідні. Так дєд наш 
сказав, шо третє поколєніє, уже воно можна жени-
ця, ну, може й не пра ́ві. Приїхав він в Башкірію, того 
шо на Україні народу много було, урожаї були пло-
хі – ето бабушка мені всігда розказувала часто. Каза-
ла, шо ми хліба пшенишного не їли там, тіки житній 
і то, де діти кусочок кинуть, то свекруха собирає у 
хва ́ртух і доїда. Така була бєдность всьо равно там. 
А ето, навєрно, вот у нас, як його – скажіть, немнож-
ко запам’ятувала, ну которий же – ето начали ́ розсі-
лєніє. Столипін – це ж я його так знаю! Столипінська 
ріформа повела ́ наших укра ́їнців в Башкірію, того 
шо в Башкірії були стєпі, землі було много. Приїхали 
сюда дєди ́, уже нашого дєда, то шо нам, как прадєд – 
Євсєй. Він приїхав, закупили тут (їм же дали ́ під-
йомні) вони землю. Землі скільки, не розказували, 
а тіки розказувала [бабуся], шо дєдушка був меншим 
сином у отца, і він приїхав – тіх отділив, значіть, всім 
дав часть, а сам приїхав з дєдушкой. Як менший син, 
він должен доглядіть батька і приїхав з ним. А один 
із синів шото завраждував, шо часть етого отца при-
ходиця тоже на діда, как, шоби докормив він його, 
і забрали діда до себе і часть дідову забрали. Так шо 
мій дєд попав в середняки і його не розкулачували, 
а тих порозкулачили всих. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об
рядовість. [3] В болниці двух родила, а двух – дома. 

Перших дома, в Черніговкі, а потом – в болниці. Баб-
ка була, прінімала дітей. Гусєльнікова була женщіна. 
Вона не одна була, іще були бабки, ну так под конець, 
канєшно, осталась вона. Мама ілі хто ішли звали її, 
вот вона приходила. В хаті холодіна була, на пєчькє 
спали, на пєчке того ́ рібьоночка нянчили і там купа-
ли і пільонки розстилали під себе – сушили, того шо 
хо ́лодно було, топить нічим було. Першого в [тисяча 
дев’ятсот] сорок дев’ятому родила, в дікабрі – п’ятого 
дікабря вона родилась. А як цій бабці дякували?  Ну 
єслі в мене був там ситчик кусочок, там мила кусо-
чок – шо-небудь, таке, уже ото ми її давали. За тру-
ди, за то шо вона... [Які імена давали дітям? Може, 
по святцях?] Ну, так  – по согласію дома. Как нам 
нравилось, так і називали! Нє, не по святках! Хрис-
тили вже послі-послі. Старша – Світлана у нас, ета – 
Неля, а  хлопці  – один Алєксандр, а  один  – Євгєній. 
Так уже ми просто називали. Христили, як вже по-
взросліли вони. Даже, як от уже розрішили німнож-
ко, у нас же церкви нема, а їздили в Раївку – хлопців 
в Раївку возила, там христили, а  дівчат тут уже  – в 
дєрєвні. [Кого брали за кумів?] З рідних, ну двоюрід-
ні, там, то брат, сестра – там кого вже, так і брали за 
кумів. Весільна обрядовість. Я перва вийшла заміж, 
як кончилась война. Мій Іван Сімьонович прийшов 
с армії в [тисяча дев’ятсот] сорок восьмо ́м году, він з 
[тисяча дев’ятсот] двацятого года рождєнія; в соро-
ковом його взяли ́ на діствітєльну; пройшла война і 
їх кинули в Корєю. Він желізнодорожником служив 
і на желізнодорожном – там учили корєйців на пара-
возах. І ото ше три года послє войни він там служив. 
Ну как прийшов, ми так то знали друг друга, правда, 
я  ще невелика була, а  він на восєм лет же старший, 
поженились. Він тоже з Черніговки. Хліба ще боль-
но не було ́, [тисяча дев’ятсот] сорок восьмий іще 
не сказать, шо такий год був, шоб шо-то було. При-
їхав на етому, на тарантасі, з дружком, ну в дєрєвні, 
тут. Собралась молодьож, мама молодьож угостила, 
мене проводи ́ли, а там і там посиділи, поспівали, та й 
усьо – ото вся свадьба. Один день, ну на другий день 
ми прийшли – оп’ять відтіля. Тут уже мама нас угос-
тила, і гості німножко були, а то нічим було угощать. 
Короваю не було – так просто, нічого такого. Так тіки 
хлопці загородили двір, шоб узять могрич. Водки не 
було ́, тоді і пить то не пили ́. Тоді горілка яка була – 
куплять ні ́де було, не гнали – ні з чого було ́, сахарю 
не було ́ тоді. Така жизнь була наша – неважна. Ну шо 
здєлаєш, прожили ́ – і слава Богу. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] Гадали – через кришу валін-
ки кидали, а хлопці узнавали, валінки забирали, пря-
тали – все було. Замок закривали, пид подушку кла-
ли  – хто ключ одкриє, замок. Нєкоторим совпадало. 
Пітуха в хату заносили – чи алкаш буде, чи який, чи 
зерно буде клювать, чи багатий буде, чи воду встав-
ля – це під Новий год, под Крищєніє. Зерно насипиш 
і воду поставиш – шо буде їсти, сразу чи клівать буде, 
чи пить. Якшо воду буде сразу пить, не зерно, то, зна-
чить, алкаш буде, п’я ́ниця буде. Шерсть дьоргали ове-
чу, який буде  – чорний ілі бєлобрисий [чоловік]. На 
Троіцє вєтки в ізбу заносили, трави настилали, а щас 
в етом году, кажуть, кліщєй много так і вєток не зано-
сили. На природу ходили. На Пасху яйця розбівали – 
чайо розбівалось, чото я забила, чо она [гра] означала. 
Красілі больше луком. 

РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  РЕСПУБЛІКА  БАШКОРТОСТАН
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2  – покуть  
(«святий вугол»). 
с. Санжарівка 
Чишминського р-ну 

1 – храм Різдва  
Пресвятої Богородиці.  
с. Золотоношка  
Стерлітамакського р-ну 

3 – хата «довга». 
с. Золотоношка 
Стерлітамакського р-ну 

4 – хата. 
с. Золотоношка 
Стерлітамакського р-ну

Усі світлини – 
Д. Чернієнка (2011 р.)

1 2

3

4
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1 – криниця-журавель.  
с. Дніпровка Міякинського р-ну (2012 р.)

2 – хата «довга» та двір.  
с. Дніпровка Міякинського р-ну (2012 р.)

3 – рушник. Музей сільського клубу. 
с. Санжарівка Чишминського р-ну 
(2011 р.)

4 – сорочка вишита, жіноча. 
с. Санжарівка Чишминського р-ну 
(2011 р.)

5 – скатертина (фрагмент). Музей сільського 
клубу. с. Санжарівка Чишминського р-ну (2011 р.)

6 – рукав вишитої жіночої сорочки.  
с. Санжарівка Чишминського р-ну (2011 р.)

1 2

3

4

Усі світлини – Д. Чернієнка
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1 – портрет колгоспника. 1941 р. 
Малюнок К. Давлеткільдєєва.  

с. Санжарівка Чишминського р-ну.  
За виданням: Українці 

Башкирії : у 2 т. Т. І. Дослідження і 
документи. Київ ; Уфа, 2011. 492 с.

2 – українське весілля. 
1953 р. с. Степанівка 
Аургазинського р-ну. З архіву 
шкільного краєзнавчого 
музею

3 – українське весілля.  
1960-ті рр. с. Нові Омельники 
Міякинського р-ну 

4 – косарі. 1950-і рр.  
с. Степанівка 
Аургазинського р-ну.  
З архіву шкільного 
краєзнавчого музею

1

2

3

4
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СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [3] Знаїте, така труд-
на жизнь була  – хліба не було ́, картошки весной не 
було ́ – бігали мерзлу собірали картошку, терли да лі-
пьошки пекли, ну не унивали. У нас музикант був, на 
вулиці [збирались], а вже зімой ішли до якой-небудь 
тьоті просились, в’язали ми, а хлопчики наші – то в 
карти, то шо-небу́дь хто-то розказував. Время про-
водили, не сказать  – весело. Співали. Багато пісень 
знала. [2] Співали і українські співали пісні. Ранче не 
собирались у хаті, не танцювали  – на  полянкє. Стул 
винисуть отак, гармоніста посадять, а ми, разні тан-
ці були, не то шо як щас, а  ранче «Краков’як», «Із-
возчик», з припєвками. Гармошка грає, приспівували 
«Ізвозчик», ох вє́сєла би́ла. «Падіспан», «Коробочка», 
«Карапєт». [В які ігри грали?] «Третій лишній» грали 
ранче і отак, сидиш  – краску продають, в  руки кла-
дуть, шо-нибудь, хто одгадає. Тазік візьмеш – води на-
ливаїш, вниз навоз – замерзає, потом занесеш в хату, 
він трошки одтає і вивалиш і вот – лідяшка. На гору 
знисеш отую лядяшку, сядиш, як начне вона літіть, да 
крутиця аж...  

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  Я  присяду на призь-
бочку. Дітей в мене немає, муж був – по ́мер, родітє-
лі по́мєрлі, я тепер, як отой бур’ян, отак вот. Мужик 
прийшов больной з фронта, був тут управляющим, 
а потом розогнали отділєніє, діваця нікуди – поїхали 
в Стєрлітамак, в  город, работать там. Там я на ТЕЦ 
работала, сідьмая городєльня згоріла, там строїли, 
а мужик етім работав – мастіром. Він сільно заболів, 
і  врачі сказали, шо нада свіжий воздух. В  войну ми 
бур’ян їли, траву їли. А  він приїхав, у  його родітєлі 
повмирали – никого немає, нима куди йому діться – 
усьо. Поїхали в город, а потом приїхали, тут старушка 
жила́, померла, ну договорились з нею, думаю, може 
йому получче буде, а  воно не лучче і тут було йому. 
Хату цю поставили в [тисяча дев’ятсот] сорок сідь-
мом году, поставила її мати  – тоже муж на фронті 
погиб, вона осталась з дітями і вот сляпала її і жила́ 
так. Потом мати, всі повмирали, вона осталась одна, 
тоже – ни дітей, нічого не було ́. І так вона й померла 
в цій халупі. [3] Я работала в калхозі. Я п’ять класів 
не могла кончить. П’ять класів кончила в шести́й клас 
пішла  – война как начала́сь нада було... їсти ні́чого 
було. Школа в Первомайське була, от у нас Стєрліта-
мацький район, там п’ять кіломєтров од нас, начальна 
була – читирі класа, в дєрєвні, а вже в п’ятий клас туда 
ходили, в Первомайськ. Бросила. Пішли пахать, сіять 
і работать в калхозі, і работали в калхозі все воєнне 
время, потом на курси послали мене, на щитовода, 
в Шафраново. Шість місяців проучилася, а так год ілі 
два я, навєрно, проработала щітоводом, а тоді двацить 
с лишнім лєт продавцьом работала. Така історія. [Про 
колективізацію щось Вам розповідали?] З  [тисяча 
дев’ятсот] двацить восьмого года, щитайте, в [тисяча 
дев’ятсот] трицаті года розкулачували – я вже в калхо-
зі оказалась. Землі уже одібрали. Общєствєнна стала, 
колхозна. Я уже не бачила того – це вже, по росказам, 
шо там отділяли синовєй – Малиновку начали́ стро-
їть  – дєрєвню, кіломєтра за два. Туда вже отділяли 
каждий – у кого син жонатий, обділяли, і там вони да-
вали землю йому, строїли хату. Там дальше Чи́стополь 
був, отакі дєрєвушки невеликі, но їх потом уже лікві-
дірували. Колхози начались в [тисяча дев’ятсот] три-
цяті годи. 

АУРГАЗИНСЬКИЙ РАЙОН 
(Аургазинский район)

с. Степанівка (Степановка)
Записав Д. Чернієнко у с. Степанівка 

Аургазинського р‑ну, Республіка Башкортостан, РФ, 
від Зої В., 1939 р. н., [1] 
Івана Ю., 1949 р. н., [2] 

Віктора Ю., 1954 р. н., [3] 
родом із с. Журавлівка Аургазинського р‑ну, 

Республіка Башкортостан, РФ,  
Ксенії Б., 1928 р. н., [4] 

Любові Р., 1941 р. н., [5] 
Євдокії Ф., 1925 р. н., [6] 

усі три – родом із с. Мар’янівка Аургазинського р‑ну, 
Республіка Башкортостан, РФ,  

Зінаїди К., 1925 р. н., [7] 
Бориса Л., 1936 р. н., [8] 

обоє – родом із с. Терешківка Аургазинського р‑ну, 
Республіка Башкортостан, РФ,  

та Варвари Т., 1925 р. н. [9]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Розкажіть, будь ласка, 
про хутір, який мав місцеву назву «Зелений клин».] 
[1]  Ми там всі породились. Там хати були дерев’яні. 
Одна тільки була саманна хатка, невелика. Старушка 
там одна жила. А  уперед там жило кілька сімей: Бе-
режні, але вони потім в Чимкент виїхали, Тарасенкі, 
Солдатенкі, Юнаки, Ткачьови. Тут в селі досі вінбар 
стоїть, який горів там у пожарі в [тисяча дев’ятсот] 
тридцять сєдьмому году. Він був під жалізом, як мама 
розказувала, так пожарні його відбили. У нього стіна 
так і була пригорівша. Потім як перестраївалися, той 
вінбар в Степанівку перевезли. Ну мальчишки іграли, 
а воно ж всьо солома, криша – солома, як полихнуло, 
всьо моментом, почті нічого не винесли. Після пожару 
тільки чотири ізби нас там жило. Що ж, у полі жили та 
й всьо. Бригада конна рядом була, де зараз березняк. 
Біля той бригади ми й виживали. Чотири доміка  – 
і весь сніг наш. Після войни нас вже обпахали, засєяли 
поля, строїться уже не разрєшілі, і  вже началі висє-
лять. Уже у мене діти були, уже заміж вийшла. Ми в 
[тисяча дев’ятсот] шістдесять четвьортом сюди пере-
йшли. Стару хату під сарай поставили. Як ми ушли, 
там остався вже тільки один дом. Года два там один 
жив. Гдє-то в [тисяча дев’ятсот] шістдесят п’ятом за-
кончився уже Зелений клин. Стали там посєви сіять, 
поля відкрили, взяли розпахали все, нічого вже не 
було. А до пожара там то лі шістнадцять, то лі вісім-
надцять хат було, така большенька дєрєвня. Колхозні 
огороди там були – арбузи, помідори. Щас там бугор-
ки ще видно. [Звідки взялася назва «Зелений клин»?] 
Він, може, щось стояв на такому мєсті. Там вєдь поле, 
і туди, і сюди, такой простор був! І він дєйствітельно 
як клином був, потому шо і тут річка, і так річка, і туда 
річка. А ось туди вихід только через дєрєвню Турсуга-
лі. Ми, як весна починалась, половодьє, от нам була 
красота! Нас кругом зальот, а  які льдіни трахтали! 
Глубока ж річка була. Відімо із-за того його й назвали 
«Зелений клин» – він стояв як клин, а весь в зєлєні. 
Цвєтов там, ягод! Красота уж була! Не знаю, какім об-
разом він появився. Старики вже померлі, наші мате-
ря. Відімо, як вже вони женилися. Мама в мене з [ти-
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сяча дев’ятсот] десятого года. Може, в [тисяча 
дев’ятсот] двадцятих годах. А як женились, то вже й 
строїлися там. А ми уже там родилися. У войну там 
жили. [Що Ви знаєте про своїх предків?] Дід і бабка, 
по розказам їхнім, вони приїхали з Полтавщини. Там, 
говорять, землі не було. Вони розказували, їх приїхало 
п’ять сімей. Лошадями, вот еті ж брічки. І  вони тут 
землю закупили. А  як вони закупляли, не знаю. Чи 
вони, може, тут просто поселилися, раз пустелі тут 
були. І так вони тут сєм’ями розвелися. А потом вже 
етот клин і образовався. [До якого часу тут тільки 
українці жили?] Тут, считай, одні хохли жили. А щас у 
нас тут вже українців-то не стало. Це сейчас вже і при-
єзжі, і всякі. Уже тут смішалися всі. Круг мене так одні 
чуваші живуть. Тут, правда, один дом хохол купив, 
а  то тоже чуваші жили. Давно вони тут поселились. 
Олександрівка тут єсть недалеко, дєрєвня чувашська. 
Жєняться, дома строють чи покупають. Щас україн-
ців вже не найдеш. Це вже ми сидімо старші, дожида-
ємось смерті. А  хто меньше нас  – вони вже смішані 
всі. Вже й не найдеш чисто українців. [Коли Ви сюди із 
Зеленого клину переїхали, то яких традиціїй дотриму-
вались?] Пісні співали, пока ми ще й співали! Ми з 
роду ці пісні пєлі. Нам же ж ще попав Яхно, гармоніст, 
наш зять. А він же з Нехворощі. А там такі пісні укра-
їнські, ой! Задушевні, не наслухаєшся, такі хороші! Всі 
старинні пісні знали до кінця, і  сейчас знаємо, хто 
старші. А з молодших вже ніхто не зна, тільки якщо 
від родітєлєй. А ось мої діти, їм вже по пісят лєт, вони 
вже не знають моїх пісень, тому що не інтересувалися. 
[2] Знаю, що батько розказував. Він дуже много знав, 
усе помнив. Він [тисяча] дев’ятсот п’ятого года. Може, 
йому батько що розказував. Знаю про діда по батько-
вої лінії, його звали Михаїл Тимофійович, тисячу во-
сємсот восємьдесять второго года рождєнія. Він сюди 
приїхав, йому двєнадцать год було. Приїхав з Сум-
ського уєзда. Так батько розказував. У діда п’ять дітей 
було. Сам він майстеровитий мужик був – що могли 
чєловєчєскі руки дєлать, все він вмів: і  сапоги шив, 
і  валенки валяв, і  по столярному дєлу, чуланами за-
ймався, сад у нього був, і на машинкє «Зінгєр» рубаш-
ки, штани сам шив. А  приїхали тому, що землі там 
мало було, трудно було. Тут купляли землю і в аренду 
брали. Може, десятин двадцать у нього було. І другий 
дід у мене тоже був сапожник – материн батько. З тих, 
хто сюди приїхали ще – от бабушкин батько був, в них 
Тарасенко була фамілія, Ковтуни були, Шинкаренко, 
Дудко, Шевченко, Єрьоменко. Всі вони були з одного 
місця. От Мар’янівка, вони були з Полтави, а наші з 
Сумської, з одного села. Знали вже один одного. Потім 
сюди стали заїзжать ще другі люди, примєрно уже в 
конці [тисяча дев’ятсот] сімєдєсятих, в середині там, 
некоторі башкири поселились. До того тільки україн-
ці були. В  [тисяча дев’ятсот] сємдесят восьмом году 
председатєлєм став Васильєв  – не наш, його райком 
призначив, а до того всі свої були. То став дома строїть 
і закликать з других дєрєвєнь. Рабочих рук не хватало, 
тож попереселялися. [3]  В  Степановкє ще живуть, 
тоже Ю. фамілія. Только ті Ю. мухарлями, а ми другі, 
не родствєніки. От Василь Минович був, коло мене 
жив – вони кепи – ще Андрій Минович і дєд Олєксєй. 
«Кепи» – це, значить, багаті. Такі ж кепки – фуражки 
були, картузи, їх носили. А  «мухарлями», точно не 
знаю, що воно опредєляєт. А ось ще Ковбаса. Ето зна-
чить, шо-то когда-то в Жулівкє таке проізошло. По 

розказам помню. Ми ж бєдні були. А  багаті кепи... 
Раньше ж в погреб ложили ковбасу на Паску готову. 
Холодильників не було, все в погребі було. Ось і ков-
баску вони взяли. А свернули на кого? На нас, которі 
бідніше. Так і пішла у нас кличка  – Ковбаса, Ковба-
сьонки. То Ю. – «кепи», «мухарлями» і «ковбаси». То ж 
батько розказував. Раньше ж загородки у нас не були, 
плєтєнь же була. Вони з Курасом Іваном – як раз жу-
льївські, кажуть, жулики. Ну, чудаки були! То їхав 
хтось з начальників, ще й напився в сільпо, ну, уснув 
на тарантасі. А вони коня розпрягли, оглоблі пропус-
тили через плєтєнь, а  коня на тій стороні запрягли. 
Той проснувся – но-о! Чудаків много було! О це дєд 
Олєксєй був, потом якій-то Роман Філіпенко. Раньше 
ж на посідєлкі, клуба ж не було, кажуть, на посідєлкі 
приходили – там до тебе, а сьогодні у вас будем, завтра 
у мене. Ну, от, яку дєвку хотять опозорить, то верьов-
ку брали і на нєьо гадили. Прийдуть домой потихень-
ку, темно ж, потихонечку зайдуть да й в пічку і поло-
жать, пічка та тепла. Верьовка начинає таять, дома 
вонь такая! Так балакають, що ми були харьковчани, 
з Харковської губернії переїхали предки наші. Тут по-
селилися. От жив там какой-то Жуленко, то назвали 
Жулівка. А  щас-то Добровольний. Батько [тисяча 
дев’ятсот] дванадцатого года рождєнія був – Ю. Мат-
вій Лазарович. Про себе кажемо – українці, у мене так 
в паспорті було записано. Приїхали у нас дєд Лазарь з 
бабкою Химкою. Дєда того я в глаза не бачив. А баба 
Химка... У  нас в передній хаті були поли, а  в задній 
хаті була долівка, глина. Як празник якій, то глинку 
розведемо. І  тут такі нари здорові були. Помню, до 
бабки підійду (а я менший в сім’ї був), а вона з-під по-
душки достане мені конфети або пряник, печеньє. 
Здорова женщина була, вобше Ю.  крупні. Про Зеле-
ний клин кажуть, що підпалили, згорів повністю  – 
сімнадцать дворів, десь оно записано. Ну не спалили – 
розговор був, щось так получилось, пацани грали. 
Камінь один остався. Борис, брат мій, старший на три 
года, жив на тому хуторі, баба Єлька там жила, баба 
Ганна Бандит, Василь Минович Юнак, Солдатенчиха, 
це я помню. Там була конюшня, потом курятник. Вес-
ною ця річка Турсугалка розливалася. Вони отрізані 
от нас були, як от мира. А раньше ж самогонку гнали, 
котьол здоровий, топлять там. А  міліціонєр на той 
стороні ходить  – не підійти. Єму кажуть: «Айда!» 
А він не може! А хороша дєрєвня була! Там і річка – 
риба була, і бахча була, кури. Там «бандити» жили, так 
їх називали. Придеш до них і як на празник – в них з 
колхозних кур холодинки наварять, курей раз – і лап-
ша тобі, і борщ. Отак вони жили. Празник – всьо єсть 
у них, наварено з курятини. [4] Наші родітелі з Украї-
ни приїхали. Дід – матерін батько, і мати наша, вони 
поприїзжали. Ще до того, як колхоз тут зробили. 
А коли точно, я не знаю. Я в школу не ходила. Все жит-
тя работала дояркою, дуже трудно було. У войну дуже 
трудно жили, страдали. Мати була вдовою, перший 
мужик погиб. [5] Мати моя уже в Терешковкє народи-
лася, а батько – Бог його зна, де народився. А откудова 
вони поприїзжали? Мій дід захоронений в Сумській 
області, село Сакуниха, вони Запрягайли. А  приїхав 
сюди його батько со своїми дітями. А в них вже тут 
стали рождаться свої діти, от мати моя. У дєда в Те-
решковкє кузня була, над оврагом, над річкою. А чи 
вони землю купили, то ми не розпрашували. Уже пра-
дід в той кузнє робив, і батько кузнєцом був. А з Те-
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решковки потом в Мар’янівку переїхали, а чого – не 
знаю. [7] По розказам мами, її було чотири года, коли 
вони сюди переселялися. А  вона тисячу вісімсот 
дев’яносто четвертого. Сім’я її  – Денисенки, була 
большая: чотири сина і чотири дочки. Отєц у мене з 
Харьковської губернії, а мама – полтавська. Почті всі 
мар’янівські з Полтави. Материні родичі поселилися в 
Мар’янівці, а отцеві – в Терешковкє, на Балабанє. Там 
була гора така  – Балабан. Що це означає, я  не знаю, 
щось по-українські. Там ще хтось золото знайшов, 
тому називали ще Золотник. А Терешковка це по хо-
доках, які приїзжали, шукали землю. У дєда мого по 
матері землі порядошно було, вони зажиточні були, 
«Денисенкове поле» даже говорили. Когда він на Укра-
їні жив, у  нього був вол їздовий, а  це не у каждого 
було. Він пошту возив і йому дєньги платили. Скопив, 
потім приїхав сюди, землю купив. А тут, по розказу, 
якась бариня жила, і  вона спєшно продавала землю, 
дєшєвлє, чєм обично. Тож він купив багато землі. 
[8] Мого отца отєц – дід, помню, розказував, шо при-
їхав гдє-то в восьмєдєсятих годах ілі дев’яностих, 
тищу восємьсот. Поставив дом в [тисяча дев’ятсот] 
дванадцатом году, он і щас стоїть. Ну й отєц родився в 
етот год. Дід – Нестір Іванич Л., приїхав, а ще братья 
були. Вони всі з України приїхали. У нас вродє з Жи-
томирської області, не знаю, ілі з Сумської були. Там 
землі не було. А в них, навєрно, дєньги були. Приїха-
ли, землю купили в Терешковці, там поле було. Дєрєв-
ня большая була. Там ще можна подивиться, там оста-
лося. Дома як дома, всі соломою криті, дерев’яні, гли-
няні, саманні були. І  плетньові були. Хата там в нас 
неплоха була, нормально так, щитай лучше всіх була. 
У трьох-чотирьох чєловєк такі були. Хтось жив, хоро-
шо робив. Самі багаті були – Терешко, по його імені і 
дєрєвню назвали  – Терешковка, він глава там був. 
Його хата була, но його потом розкулачили, тут на 
горі, як заїзжаєш в Балабан. Красівий дом такой був, 
на виду на всьом. Я ту хату вже не помню, тільки кам-
ні, місто осталося. Улиці були. У  нас там посрєдінє 
овраг проходив, потом розділяється надвоє, і по всім 
сторонам улиці були. Тогда так красіво було! Ще Три-
фон з братом – Прочухани, вони хорошо жили, у них 
дома нєплохіє були. Потом в Давлєканово уєхалі. 
У нас там Лебідь, Волик, Прочухан, Онищенко, Тара-
сенко, Кулик. Моєї же матері отєц – Кулик. Тоже нє-
плохо жив. Вони всі такі були, роботящі, відать, їх 
люди уважали. Мій дід Нестір садоводством займав-
ся. Він малину виращував, смородину, огірки, помідо-
ри, турнепс, кавуни росли знаєте які?! Там за лісом у 
нього участок був. А  школу строїли так  – каждому 
двору, дід казав, було заданіє привезти по дванадцять 
брьовєн здорових. І  приїхали мастєра і за один год 
школу поставили, красіва була. Там дажє написано – 
«1912  год». В  колхозі виращували жито, пшеницю, 
ферма була – корови, овечки, свині. Молоко на волу 
возили, один був. Во врємя войни, та й после остався, 
він довго жив. Но не розгонишся, іде одним ходом. 
В кожному дворі свій бичок був, свої корови, всі обу-
чені, на них пахали, сіно возили. Сто двадцять дворов 
було, три бригади, у каждої бригади свої поля, сорєв-
нованія. Всьо уже по-совєтські началось. [6] Тато ка-
зав – станція Гребьонка, Полтава. Вони давно приїха-
ли. Ш. Анихфатій, дід мій. Вони землю тут покупали. 
Землі було в діда очєнь много  – по ту сторону поле 
було, і в ліску, і за ліском. Денисенки, Коркишки і тоді 

дід мій, много землі було! Мама розказувала, що когда 
заміж за батька вийшла, так люди, кажуть, з  голоду 
пухли, в нашої баби (вона вдовою осталася), сімнад-
цять подвоз викачали хліба з амбара... Церква хороша 
у нас була, в один купол, дерев’яна. Вона згоріла, на-
вєрноє, в [тисяча дев’ятсот] шістьдесят восьмом году. 
Я й в церкву ще ходила. А тоді купола з неї стянули, 
стала школа, клуб, собраніє там. Тоді в нас рисаки 
були в колхозі. Один зачепив купол коньом  тянуть, 
так конь як ударив йому – все розмесив. Це було діло 
до війни. [9] То тоді купили землі і такі були раді, там 
землі не було, не хватало, а сєм’ї то у каждого здорові. 
Наші то приїхали, уже папаша був, його привезли з 
України, він малий був. Це було в тисяча восемьсот 
восємдесят восьмом году. Наші із Сумської області. 
А дєд Антон наш любив випить. То як їхали сюди, то 
десь у дорогє понапивалися, ті приїхали сюди, а  дід 
назад поїхав. А потом хто-то приїхав ще назад, вер-
нувся за сємйою. Тоді вже й дід всьо  – забрали всю 
свою кошерню і приїхали зразу. Мама так розказува-
ла, то і я вспоминаю. У діда Антона тут багато землі 
було і коней. Тоді вже занялися хозяйством, вони би-
стро зажилися, що й вже і коні, і те, що косити, і косіл-
ки, і самогрьобки, і всьо-всьо, і сабани. Хорошо вони 
стали жить! А шо ж, земля – хліб сіяти, вони довольні 
були. А  там було туго дуже. Тоді первими приїхали 
Ковтуни, Хмеловец, Юнаки, хтось ще. Їм показалось 
гарно тут жити, земля була, сіяли хліб, стали лошадєй 
покупать, інструменти, зажили хорошо. Хати вже 
строїли із дерева, дерев’яні більше. Но маленькі хатки 
робили. А тоді, як сєм’ї почали появляться, то можно 
уже більше, тут і ліса були. Дома соломою криті, і са-
раї соломою криті, плєтьоні, «лісяні» казали, обмазу-
вали глиною. А за сараєм кізяки дєлали топить... Я ще 
во втором класі була, у  церкву мене послали мама з 
папою. Чи в пост надо було сходити перед Паскою!? 
Ну, я  й пішла. Многіє ученики були. Так нас ще й в 
стєнгазєту протягли. Людей багато до церкви ходило. 
Знаю, так було – к утрєннєй ідуть старики, старухи, 
пожилиє, а  к обідні  – тут ідуть молодьож, снохи. 
А  чого знаю? Сім’ями ж большими жили  – жінки 
утром молоді стряпають, а  старухи йдуть в церкву. 
А  хто уже самий старіший, хто остається дома, хто 
вже не може, так, кажуть: «Жінки, ану потораплівай-
теся, а то вже люди йдуть от обідні». Так ходили, ніхто 
не оставався дома – ті йдуть з дома раньше, а ті вже к 
вечернєй попозже. Церква у нас хароша була! Сначала 
її закрили – там хлів був. А в [тисяча дев’ятсот] шісят 
первом годі она згоріла, там школа потом була, вже 
передєлали.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. [4]  І  у войну, і  після 
войни пахали. Ми ж доярками були, дак на биках на 
завод молоко возили. І сіно бики возили. Ми доярка-
ми були, і нас ганяли скирдувать. Коні ж у нас дохли з 
голоду, нічого було запрягать. Тому ще й після войни і 
до [тисяча дев’ятсот] шістьдесятих годів. У  нас на 
фєрмі два бика були запряжні. [9] У каждого ж в хаті 
зимою стоїть станок. Сіяли коноплі, їх і мочили, 
і м’яли, все дєлали. Я не ткала вже. А мама, знаю хоро-
шо – і рядна ж, одєял то не було, і все робила. З коно-
пля сначала одну вибирають, така, що для сєм’ян 
оставляють, а друга конопля, вони вмісті посіяни, мо-
чить її в річкє. Мочили довго, тоді вже привозять її 
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домой, висушуть. Таке приспособлєніє було – отак два 
бревна і посередині одно, і  от кладуть оту конполю, 
і оце тим стукають і стукають, щоб великі усі одлетіли 
усі от еті. Тоді ж пом’ягчє стане, потом стоїть такий 
тоже станок, і  оп’ять  – там вже пом’ягчє. Там уже 
оп’ять ось так от толкушка, і  воно дьоргає-дьоргає 
отак, здєлано спєціально. А тоді вже як ото готово все, 
мати затопляє піч зимою, каже: «Ну, дівчатка, вста-
вайте, коноплю, м’ять надо». Ми становимся отак, 
щоб пиль туди йшла, в ту піч, і ногами мнем і мнем, 
воно дєлається м’ягкоє. Тоді мама начинає вже, таке 
приспособлєніє було – стояла якась отака велика гре-
бінка, вони чешуть-чешуть на їй, і  тоді здєлається 
тонким, прямо как нитка. А потом – станок, стояв ста-
нок великий, на тому станку пряли нитки, із отих, на 
ручной прялкє. Потом із тих ниток, оце станок стоїть, 
сідає мати за станок, і ото дві таких – одну, значить, 
нитку сюда пускає, і отут нажима ногами, й оно при-
хлопне, і  сюда, значить, пускає, і  виходить полотно. 
Ми ж всі в полотняному ходили, всі підряд – і діти, 
і старі, і малі. А в школу начнем ходити, тоді вже по-
шиють ситцеве платья. А льон в нас не сіяли. У нас оце 
конопля, з його дєлали і рядна, і скатерть білу на стіл, 
полотенця хороші – рушники білі. І ми, діти, білили 
оце. Мама, значить, уже наткут отаку кучу, такі копи 
прямо так – одна куча, дві, три – це полотно. А тут, де 
ми вже жили, озеро за городом було. І от ми несем ті 
полотна і кидаємо в ту воду. Вони намокнуть, витягу-
єм і по траві розстилаєм длінні сушить, щоб білить їх. 
Потом висохне і снова його туди, і так довго-довго су-
шили. А тоді вже вибілиться, тоді вже й шили – кому 
платья, кому сорочку, кому штани, кому рушник. Бє-
лий-бєлий холст дєлається! А  тоді вже рушники ви-
шивали, сорочки вишивали женщинам, кохти хороші 
вишивали – рукава вишиті, і тут розшите. Самі узори 
придумували, або нарисуєш. То вже ми мало дєлали, 
старші мої дівчата робили, а вже я цього дуже не за-
стала. Вишивать  – вишивала, вміла трошки, но вже 
багато не вишивала, як наші. Наші так вишивали – і 
на ікони ж угол, і щоб об’язатєльно вишиті рушники 
були, і на кровать щоб вишите, знизу простинь, звер-
ху рядно тоже видєлано разними. Работи много було! 
Раньше ж вишивали хрестом, а потом стали вишивать 
якось називають – «гладью», «крючком». І полотняні 
ж були і сорочки, і кохти женські тоже ж хрестом ви-
шивали. Бувало, цілу ніч сидить мати! А  як дівчата 
стали підрастать, то сиділи, учили – хто вишиває, хто 
в’яже, хто пряде... Дід і батько мої – вони хороші са-
пожники були. Як папаша, його звали Оксень, Аксєн-
тій Антонович, вивчився, у  їх вже була спеціальна 
мастєрська, і швейна машинка була. Так він і лодочки 
шив – туфлі, і гетри отакі до колін женскіє со шнурка-
ми, і сапоги хромовиє. А ми ж ще їздили в Казахстан 
до Марусі, там ще жили. Так там рядом киргизька дє-
рєвня. Це як узнали, що мій батько хороший сапож-
ник, то їде киргиз  – привезе й гостинців: «Айда, дє-
душка, дєлай мнє сапоги!» Зшиє, він вже й надіне кир-
гиз: «Ай-ай-ай! Хароший!» Тоді вже начнуть так їз-
дить, то роботи у папаші було хто знає скільки! А дід 
сапожник був тоже хароший! Мама розказували, 
празник був Похвала, Похвальна субота. Дід сів сапо-
ги шить, ті в церкву пішли. А баба й каже: «Ти би не 
сидів, не шив чоботи, сьодні ж великий празник!» – 
«А який празник?» – «Похвала». – «Ну, як зшию чобіт, 
так і похвалюся!» Чобіт не дошив, вийшов, а жеребець 

такий здоровий, хороший був, на кол наткнувся брю-
хом  – всьо. Баба плаче, каже: «Оце тобі і Похвала!» 
А той каже: «Цить, а то я тобі дам Похвалу». [8] Валєн-
щик був один. А дід мій – Кулик, і його братья були 
сапожниками, і  хромові сапоги шив. І  мені чоботи 
шив, ботінки. Я прийду, помогав йому. Вони з братом 
як сядуть вечером, лампа горить – і співають, і сапоги 
шьють-шьють. Ридванки, тєлєги самі робили, а  ко-
льоса то покупали. Кузнець був хороший – і лошадєй 
ковав, і кольоса, тому що дерев’яні, здорові. Дві кузні 
було. Харчування. [7] Як переїхали, землі в нас около 
гектара було. Ну ми пахали нємножко, остальне – сіно 
косимо. На городі все садили – помидори, огурці, ка-
бачки, квасоля, гарбузи, кавуни. Борщ був. У нас ба-
бушка була, котора одна жила, по крові мені не родна, 
вона ще до революції у пана работала на кухні. А  у 
пана був учоний повар. Так вона всьо знала – з нічого 
настряпає. А ми ж наблюдали за нею. Борщ робили з 
квасу бурякового. Спеціально такі кадушочки були 
для квасу. Дєлали квас, він довго тоді стоїть, поки роз-
ходується. В Балабані глибокі погреба були, холодні. 
Я  ще люблю сирники, вареники. Єслі вареник, то із 
сиром сольоним. Не вкусний сладкий вареник буде! 
А от ще, раньше назвили «лемішка», бабушка стряпа-
ла. Ето горошена мука і  м’ясо сперва обжарюють на 
сковородкє, щоб воно прижарилось, і кладуть. Потом 
в воду закип’ятять. І моркву туди сюплють, бабушка 
знала вже скільки. А  ще й шкварки витоплють. І  з 
шкварками туди. І вот ето забовтають – і в піч. Воно 
тоді, як каша, крутеньке стає, і вкусно. Це бабушка ще 
до войни дєлала. А  ще дєлали квашу. Це із житної 
муки. І її кип’ятком заварюють і ставлюють, щоб вона 
солодала у тепле місце. Тільки надо не допустить, щоб 
воно прокисло. Коли воно усолодає, потом її варили. 
Вони жидке таке. Їли так, що хліб макати. Вона слад-
ковата, кисло-сладкая такая. І красно-коричнева. Кі-
сєль варили – і молочний, і з фруктами. [6] Борщ ва-
рили так саме, на буряку. Щас для борщу буряків та-
ких нема. Буряки надо спєціально для борща. Такі бу-
ряки, як сєйчас в столової, у нас називаються «куці», 
на борщ вони не годяться. Єсть спеціально такі буря-
ки; їх почистять, покришуть, і стоїть квас, поки здєла-
ється. І  квас ми пили  – вкусний! Ото з того буряка 
борщ! А щас –то не борщ. Як квас зроблять, тоді кар-
тошку, капусту і всьо, ну, м’ясо, як у кого було. Поми-
дор не клали. А ті буряки в нас сіяли, но вони, навєр-
но, переопилилися, переродилися. Навєрно, лєт уже 
десять, а то й больше. Вони перевелися, бо їх же надо 
отдєльно садить. А пісний борщ варили з квасольою. 
Ще картошку жарили в печі. А вареники – це вже пер-
ве діло! З творогом – ото вареник! А то, кажуть, пєль-
мєні. Ось вони з картошкою, їх не називали «варени-
ки». І  з ягодами дєлали, на полі собирали. Вишні не 
було, пустота – не було ні одного дерева. Квашу роби-
ли, затєруху. Даже з отходу дєлали, як дадуть мішок 
отходу. І в колхозі варили затєруху, коли пісне, а коли 
масло постне. [9] Раньше борщ дєлали – буряки красні 
спєціальні. І  от буряки чистили, сначала пополам 
каждий ілі на чотири, єслі здоровий. Макітри були 
такі – посуди здорові, череп’яні, хороші. І туди ложи-
ли ті буряки, заливали холодною водою, і от воно сто-
їть довгенько, пока пєна появиться зверху. Тоді про-
бують – кислий. І от з того квасу дєлали борщ. Капус-
ту заготовляли, щоб свіжа і на зиму, в погребах була. 
Ну і квашена капуста. А то ми вже коли стали, то вся-
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ко було – то й з кислої капусти сдєлаєш, то й з помидо-
рів. А раньше – ні. Тоді винімаєш той бурячок, ріжеш 
його ще меньше – полосочками тоненькими, як лап-
шу, і тоді ставили, вже привикаєш, скільки надо квасу 
на свою сім’ю – на велику посуду, як надо, чи на малу. 
Ті бурячки ложили – прокипить, м’ясо ложуть, як не в 
піст, потом вже капусту кладуть, тоді вже картошечку 
ілі заправляють чим уже, хто як. А борщ в пічі! І в обід 
вже хороший, а як до вечора достоє, то ще луччіший. 
Такий гарний – нічого не надо! Сім’ї великі – бувало 
так, що чагуни наваривали здорові... А на городі сіяли: 
і чечевичка якась, і зубата, і горох якійсь, «волохатий» 
називали, і мелка якась така чечевичка була. І пирож-
ки пекли з цією чечевицею, і  варили супи  – клали, 
і мак сіяли, суп з маком дєлали, пироги з маком, все 
своє. Пшеничка, кукурузка. І  той пшенички понава-
рють, і ходим жуєм її. Одяг. [Чи  носили в селі виши-
ванки?] [5] Ну, конєшно. Дівчата які, ну, скажєм, уже 
їм під восємдесять, мені єслі уже сімдесят за, то чуть 
постарше, канєшно – повишивають і ходили. Зіна Ва-
сильєва в Мар’яновкє жила, я й то помню, она десять 
класів кончіла, в  яком платьє ходила. А  баба Ганна, 
вона їй не мати, а тьотка, платьє пошила, з клиньїв, на 
каждий клинишок – цвіточєк повишивала і та на ви-
пускний бал ходила. Це [тисяча дев’ятсот] шістедесяті 
года, той Зінє вже восємдесят, вона ж постарше. І я ви-
шивала сорочки і рушники... [У  Вас вишивка в хаті 
яка гарна! Ви самі вишивали?] [1] Сама вишивала, вже 
як тут жила. І рушники, і простині. Їх в клуб забрали. 
Як вишивала, то мені вже годів сорок було, старуха 
вже була, не молоденькою. Тоді ж воно всі так. Дівчата 
тут в нас ходили в вишиванках, були українки, у-у, 
вовсю! Українські кохти я й то ще носила дівчинкою. 
То ще [тисяча дев’ятсот] пісяті годи, ходили. І виши-
вали, і кружева ж усі самі в’язали, і подзорники. Тоді 
такий закон був: заміж виходиш – надо ж було нави-
шивать полотенців і всього. А  потом вже совєтська 
власть стала – багато стали жить, можно все купити у 
магазинах. Кого вже заставиш вишивать! А полотно, 
я  знаю, моя мама робила. В  нас стояв станок, по-
своєму ми «верстак» називали, мама пряла. І коноплю 
вже мочили, з неї дєлали нитки, і шерсть овєчу пряли, 
красили її в разні краски. Мама той станок ото так по-
ставить, гдє-то ще брала в деревні, і вот вона вот еті 
рядна ткала. Це я хорошо знаю – вона сидить, такий 
човнок, клубки разного цвєта. То нажме – човнок пус-
те, нитка пройде оттуда – інтересно! Полотно дєлали і 
рубашки шили, і штани, і все. А куди дінешся! [6] Ви-
шиванки носили, хто хоче. Гдє-то, навєрно, до [тисяча 
дев’ятсот] п’ятьдесят второго года. Потом перестали – 
хто вмів вишивать, хто не вмів. Я не вишивала, ніколи 
були учиться. На полі ночували, ток був, ніколи було 
домой приїжджати, день і ніч работали. А  мама все 
робила – і вишивала, і в’язала, і печі клала, і валєнки 
подшивала, все. А батько сараї рубав лібо шо, столя-
ром були. А тоді ж з коноплі все. Я й сама ткала, у шко-
лу ходила, у мами всьо врємя верстак вдома був. Кажу: 
«Мамо, я сяду ткать?» – «Сідай!» Рядна, там же всякі 
розукрашені, у  нас називаються «цівки». Так мама 
мене учила. Я, бувало, со школи прийду – тчу. У школу 
було йти – мама заставить конопель зам’ять. Со шко-
ли прийду, уроки здєлаю, то мама нас заставить клоч-
ки валити (то рясти, а в нас називають «валити»). Так 
нам подєлали веретена – мені і братьям: Васькє і Вань-
кє. І ми вал валили. Тоді ніколи було бігать. А коно-

плю сначала мочили. Тоді витягували з річки, терлиці 
були, тєрпали єйо. І  пряли, а  тоді дєлали полотно. 
А ще й бєлили, коли весна особенно хорошо білеть-
ся – намочуть по снігу – і вітром, намочуть і розсте-
лять по траві. Тільки в конопляне й одівалися. 
[9] Раньше вишивали дуже, все вишивали, усе ж дєла-
ли своїми руками! Архітектура. [1]  Діда звали Ти-
хон. Хата його тут, саме на цьому місті стояла. Боль-
шой дом він построїв. Дід старостою у дєрєвні був. 
А ізби були такі ж всі обмазані знаружі, побільоні, со-
ломою криті. Як дощ, буря начина – наша солома слє-
тєла вся, осталась одна труба пєчная. Куди хоч – хоч 
на улицю виходь, хоч в ізбі стой, одинаково било. По-
том оп’ять начинаєм солому возить, крить. Покроєм, 
покроєм, буря підніметься, оп’ять розкроє. Глину вот 
розтворяли і  вєдьорками прямо подавали туди на-
верх, кришу заливали, щоб не так солому подимало. 
Глина усохне поверх соломи і держе. [2]  Хату в них 
(я ще помню – долівка дерев’яна) знаружі мазали, бє-
ліли, криша солом’яна. Ця хата діда гдє-то до [тисяча 
дев’ятсот] шісят п’ятого года простояла. Потім вже 
другу построїли, а  цю розвалили. В  основному хати 
вокруг дерев’яні були, но помню ще й саманні. Сараї 
отдєльно були. Отам Тавричани єсть, кілометрів двад-
цать п’ять, так у них все вмісті – і хата, і сарай, длінні-
длінні, метрів двадцать. А у нас такого не було. Я при-
мєрно вже с [тисяча дев’ятсот] пісят п’ятого – [тисяча 
дев’ятсот] пісят шестого года хорошо помню. Сараї 
місяні були, з нашого такого сараю подсобку зробили 
гдє-то в [тисяча дев’ятсот] шісятих годах. Бурани 
сильні були, задувало дуже двір. Батько на городі той 
сарай зніс, щоб не задувало. Криша там ще з очеретом 
покрита була. Хату нашу тоже в [тисяча дев’ятсот] ші-
сятом тільки году перекрили желізом, соломою була 
крита. І  сараї соломою були криті. [4]  Мої родітєлі і 
материні родітелі нашу корінну хату із саману дєлалі. 
Самі дєлалі саман. А тоді завалилася вона шо-то, і тоді 
батько узяв і однокомнатну дерев’яну зробив, бо нема 
з чого, лісу не дістанеш. Я  вже в дерев’яній народи-
лась, а криша все рівно солом’яна була. Як дощ, то в 
нас летить вода. Потолок замажемо, через стільки 
днів оп’ять вода бєжить. А  стіни білили. Побілеш, 
воно обоб’є – оп’ять білиш. Часто-часто. А нєкоторі в 
селі й не білили, якщо хороше дерево. А то помажеш, 
щоб було рівне, да й побілеш. Саманні почти шо многі 
білили. У хаті піч була, а трубу із лози дєлалі. А потім 
голанку собі зробили, притуляли її до печі. У нас і клу-
ня була, по-хохлацькі. То «ригач» чи шо називається, 
а  то «клуня». У  нас було аж три клуні. Їх плетньові 
строїли, плели з лози. Анбари були раньше по дєрєвні 
у людей. А сараї отак стояли, разом з хатою, під одною 
кришою. А  у нас, де ми жили, плетньові були. Отак 
сіни, колідор, а то за сінями був сарай для корови, для 
овєчєк, плетньовій. [5] Хата, де я народилась, рублена 
хата, коло хати дальше сарай, лобаз, за лобазом сарай, 
все під одну кришу, в  одну лінію. Той амбар, може, 
й щас стоїть на тому дворі. Тоді вже перестраїваться 
стали, тоді сарай переставили, уже в наше врємя. 
[3] З того дома я здєлав сарай, а хата нова щас у мене. 
Батько ще построїв, він у [тисяча дев’ятсот] сімдесят 
третьєму помер, построїв передню, задню, колідорчик 
так собі був. А я уже застроїв колідор новий, кірпіч-
ний. А стара хата мазанка була. Передня рублена була 
і задня рублена, ну, там, де верба, де шо. Криша 
солом’яна, шатром. З  того дома я тільки брьовна 
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взяв – сарай здєлал хороший, двухетажний, щоб сіно 
скирдувати. [7]  Обична хата, не дуже завидна. Одна 
комната була, крита соломою, пол – долівка, стіни ма-
зані і знаружи, і всередині, і побілені. Так вона була, 
поки жили в неї. Ми ж в [тисяча дев’ятсот] двадцать 
восьмом году перейшли оттуда.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [4] Наготовлять, у хаті тоді й гуляли. І нєвєс-
ти ходили по дєрєвні, у вінках, з лєнтами ходили. Хо-
дять – приглашають на свадьбу. А ми малі були, гужом 
біжимо слідом. А старі женщини ще вишиванки носи-
ли... У нашої мами була. Оце – жильоти, а то була якась 
така із бархоту шита жильота, така красива. Так, я, 
було, її надіну дівчиною і на вулицю, а мене заставля-
ють – пляши бариню. А воно як розкрутиться! «Кор-
сетка» її називали по-хохлацькі. А вишиті в нас були 
полотенця, ще полотняні. Баба Власиха така була, вона 
вишивала по метру два з полотна. З коноплі тоненько 
вона пряла. У неї й рушників було. Тканину конопля-
ну самі робили. Пряли і вал валили на рядна. Полотно 
тоненько прядуть на прялку. У мене прялка й досі ле-
жить. Я пряла дівчиною, мене мати навчила. Платья 
шили з полотна. Як напрядеш, а  тоді такий верстак 
стоїть, і там такі човночкі, і туди закладаєш, намоту-
єш шпульку, так як оту катушку туди покладеш, і но-
гами тчеш. З того штани шиємо, покрасимо краскою. 
[7]  У  войну свадєб не було. А  як почали вертатися, 
хто живий, у [тисяча дев’ятсот] сорок сьомому-сорок 
восьмому годах, то вже були свадьби. Свадьби рань-
ше по-старінкє гуляли. Нєвєста об’язательно ходила 
по дівчатах, приглашала. Вона наряжена. У неї вінок, 
і лєнти, і дружка. Ходили, збирали. На лошадях – кра-
сіво, з колоколами. Ну, правда, платья були сітцевиє 
послє войни, їх не вишивали. Сорочки вишиті почті 
не надєвали, все поносилось, шо було. Тут ще послє 
революції, ніде нічого немає уже, то у постарше жен-
щин були вишиті сорочки. А у молодьожі уже не було, 
бо ні з чого було. У  [тисяча дев’ятсот] п’ятьдесятих 
годах появилися муліне, я  й собі вишивала кохту, 
і подружкі вишила. Рушники об’язательно були. По-
сля войни на колінкорі вишивали. А до войни ткали 
всьо – полотєнця для умивання, скатерті самотканні 
були. Цвєт раньше був чорний і красний, такі вишив-
ки. А  когда муліне появилось, то уже разноцвєтноє, 
яким хочеш. Отут в Степановкє Валя Єкименкова як 
виходила, вона послєдня ходила у вінку дівчат соби-
рала. Послє неї всьо вже – ніхто. Це примерно [тисяча 
дев’ятсот] шісят шестий год. [9] Свадьба уж так свадь-
ба була! Нєвєсту наряжали, вінки самі дєлали, лєнти 
отакі позаплетають. А тоді йде дружка собирать зве-
чора дівчат. Булка хліба на рушнику. І дружки йдуть 
з нею. І заходять в хату, здороваються: «Желаю всєм 
здравія, вам дай Бог здоров’я, а мені пустить дружку 
на мою свадьбу». І от брали дівчат, а дівчата уже го-
товились, знали. По дєрєвні ходила у вінку, в лєнтах. 
І булка хліба в їй на рушнику. А тоді вже на утро при-
їзжав жених, викупали нєвєсту. Через ворота щось не 
пускали. Основноє – три дня. А тоді вже після трьох 
дньов всяко буває. Народу багато бувало, всіх же й со-
бирали. І свадєбні пісні співали. Я їх всі знала, конєш-
но, а тепер, мабуть, вже й не знаю. І дружки, тоді як вже 
за столом сідають, а  нєвєста приведе дружок повну 
хату, за стіл посажали, і вони то всі пєсні свадєбниє 
[співали]. І женіха по-разному встречають, пісні йому 

співають разні, женіха за стіл пускають. А потом вже 
як викуплять нєвєсту, тоді вже начинається настояща 
свадьба. У нєвєсти должна бить об’язатєльно вишита 
кофта, юбка, а тоді вже й вінок. А у женіха вишита со-
рочка... А у нас свадьба була в [тисяча дев’ятсот] сорок 
седьмом году, я уже ж работала. Свадьба була така ти-
хенька, ми не вінчалися сразу, нельзя було, потом вже 
повінчалися, їздили в город. А так свадьба як свадьба. 
І  віночок був об’язатєльно, і  вишиванки були. А  ми 
довго носили вишиті кофточки, ще в нас діти носили. 
[6]  Тоді нєвєста ходила у вінку, лєнти були. Нєвєста 
ходила по дєрєвні, дружок собирала. Дружки ходили 
співали. От помніла, а тепер забула: 

Ой, матінько, та рідненька, 
Встань раненько да мені голову вимой,
Да розчеши мене гладесенько, заплети мене  
 дрібнесенько,
Бо ти більше та й не митимеш, більше ручок  
 не волитимеш. 

Так помню, а то й забуду. Та я й сейчас чотирє дня буду 
співать, і всі разні. І я на своїй свадьбі була у віночку. 
По селу ходили запрошували. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [7] Рождєство не больно справ-
ляли, тихенько, воно ж запрещьоне було. Діти ходили, 
вечерю носили наканунє Рождєства. На Паску хрис-
тосиця ходили. У нас там на Балабанє – об’язательно, 
щоб до хрьостного сходить, похристосиця. А вечерю 
носили только мальчики почєму-то. І нам на Балаба-
ні казали, що не положено дєвочкам. А на Хрещення 
дівчата гадали – по-разному. Через ворота башмачок 
кидали – то куди носочком дивиться, то в ту сторону 
замуж дєвушка вийде. Пєтуха на стол сажали – який 
буде жених, попадеться. Дзеркало, стакан води і зерно 
посередині дзеркала ставили. Єслі пєтух вип’є води – 
буде п’яниця, у дзеркало подивиться – хворсун буде, 
єслі зерна поклює  – хозяїн буде хароший. [8]  Та які 
празники  – всі старинні. Рождєство так-во! Десять 
днів гремлять, до Нового году! У  нас родні много 
було. Один год у одного Рождєство справляють, дру-
гій – пішли до другого, до третього. А кутю носили! 
Я  пацаном, бувало, десять-дванадцать дворів пробі-
жу! Хто що дасть. Хрьостний дасть копійок, дід рубль 
дасть, да й накормить, да й напоїть. [9] Раньше строго 
соблюдали пост. А як уже празник, то вже було і гу-
ляніє. Таке було – на улиці строїли качєлі громадниє, 
молодьож – отдєльно, а  для дітей  – отдєльно качєлі, 
меньше вже трошки. Одні гуляють в м’яч, другі на ка-
челях, треті – гармошка грає, дівчата танцюють. Оце 
вже празник був так! На улиці всі, в хатах не сиділи, як 
тепло вже. Весело було, хорошо! Як празник, собира-
ються по дворам, там скільки сімей. І каже мама, ідуть 
на гуляніє, готовлять собі закуску, і  по четвертушки 
водки, самогонки там чи шо, на двох. Собиралися по 
нєскольку дворів, і  вже празник так празник. І пісні 
співали, і ми ще знали українські пісні. Сразу тільки 
українські були – «Била мене мати...», «Тече річка не-
величка...» і другі. Я вже й позабувала, а знала хорошо. 
Я всі пісні українські знала... А як Рождєство, то снача-
ла ж усі йдуть в церкву. А тоді вже к вечеру собирають-
ся і на улиці гулянья, і в домах гуляють. Празновали 
так празновали! А перед празником – Боже сохрани! 
Щоб і діти ні на улицю, нікуди, строго було! Коляду-
вали ходили, пісні співали. І під вікнами колядували 
якось. І тоді ж перед празником на Рождєство прихо-
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дили, Рождєство славили – ідуть-ідуть-ідуть, стаями 
всі діти ходили. Всі пісні знала: «Щедрівочки щедру-
вала, під віконця заглядала...», «Щедрий вечір, добрий 
вечір, добрим людям на здоров’я...», «Дайте ковбасу, 
батьку понесу, дайте кишку, з’їм у затишку...». Снача-
ла хлопці, а дівчатка вже у другій день. Було ледь засі-
ють у хаті! Тоді ж з усєй дєрєвні дєтвора собирається 
в кучу і ходють. Ото вже готовиш – конхветів купить, 
подарунки їм дєлать. А які блюда? Борщ об’язатєльно 
варили, картошка об’язатєльно з м’ясом, каша должна 
буть, кісєль, пироги, бліни, вареники. Вареники дєла-
ли більше з картошкою, з капустою, з вишнєю, як вже 
стала вишня. Наші ж як приїхали  – тут пусто було. 
А тоді вже стали садить, понасаживали верби і всьо на 
світі, і сади були. А то дике яке-нібудь вирасте, то шо! 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [4] Як празник, ідуть 
дів чата у пойму, от туди в ліс, з гармошками. А Паску 
дуже відмічали! Ждеш її як того Бога! Співали много 
пісень, українські. Було, як ідуть дівчата з роботи, як 
співають. А я не співала, мати співала, а у мене голо-
су нема, не знаю, що таке. [6] А тут вобше, і до вой-
ни, я знаю, і послє войни – всі на вигоні – гармошки, 
співи! Чуєш  – тут співають, на Макаровє співають, 
в  Степановкє. Пойма, то всі сюди приходили, моло-
дьож. Много народу було. І в войну співали. Мама моя 
і сестра її рідна, було, їдуть со скирдовки і співають! 
І  вобше всі співали, весело було! І  я люблю співать. 
А батько в мене був запівалом в армії. Його взяли у 
перший год войни, в сєнтябрі, а збирали в Булгаково. 
Мати три рази їздила до нього. Приїде, а кажуть: «Ва-
шого батька далеко чути!» А що співали? Помню ще 
нємного: «Ой, ти, Грицю-Грицю, ти славний козаче, за 
тобою, Грицю, вся Вкраїна плаче...» Та много! І «Шли 
воли...», і  много чого. Казали «пішли на вигон», або 
«на вулицю», щоб співати. Як вечір  – на вулиці спі-
ваємо. Тоді люди були! А сейчас з наших старих вже 
пошти ніхто не остався. Я  би й щас заспівала, аби з 
ким було. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якою мовою поміж собою говорили в селі?] 
[8]  Всі на українськом. Но в каждой дєрєвні по-
разному. Хто з якої області приїхав  – у них трошки 
розговор по-другому. А в школі учили руський язик, 
українського не було. А на роботі хто як привик бала-
кати, один по-руські, другой по-хохлацькі, всі поніма-
ли друг друга: то по-їхньому скажеш, то по-їхньому. 
Дружно жили. Пацаном, помню, война була, доярки 
йдуть з ферми, дівчата заспівають, доходять до пє-
рєкрьостка – ті налєво, ті направо пошли з пєснями. 
Так вечером весело! [9] Сначала українське село було, 
а потом вже другі народи стали жить. В Макарово тут 
больше жили мордва і рускіє. Жили нормально, хо-
рошо між собою. Даже сначала как-то татари вродє 
нємножко отдєлялися, а  потом уже стали хорошо с 
татарами, с башкирами жить. І сразу не було – чува-
ші отдєльно, оце Олександрівка – чувашська дєрєвня, 
у  них свої обряди. А  потом уже стали там же і рус-
кіє, і чуваші, стали смішуваться вже давненько. Стали 
вмісті ходить у школу всі. А тут же в школі всі одина-
кові, що чуваші, що татари, що мордва, що хохли, по-
рускі вже хорошо знали. У нас були тут башкир три 
сім’ї, хороші люди. Старики щас вже померли, а моло-
ді ще є. Ми до них ходили в гості, вони до нас. Вони 
больше м’ясное – все м’ясо! У них барани і як гость, то 

вже м’яса навалом! Потом я знаю, що татари і башки-
ри стряпали хорошо, тоже пекли, пєчоноє все што-то 
хорошєє дєлали, не помню, як називалося. А  я таке, 
як у них, пробувала – вже не так получається. А потом 
уже всі стали дєлать  – курники, пиріжки, вареники. 
А до нас ходив один знакомий татарин. Так він тоже, 
де скаже по-татарські, де по-хохлацькі. Каже: «Ей, ба-
бушка, ладно, я твойо тоже знаю!» І всі соєдінялися, 
значить, хорошо. А  с чувашами у нас как-то скорєє 
родство появилось. Дєвчонки-чувашки виходили за 
українців, за рускіх, а  парні брали чувашок. І  у нас 
родня – двоє так соєдінілися, у нас і один зять чува-
шин, і другий. А як з рускімі соєдінялись, то вже діти 
рускіє. Тоді вже мало по-українські говорили, україн-
ські слова вже й забулися, ми вже так – перевернуті 
слова, як ото сейчас я балакаю, по-хохлацькі. Вже й не 
считали, що ми українці, а так – хохли. А в паспортах 
писали українець, українка. Ми ж думаєм, що україн-
ці. Я ж не руська, я – українка, у мене і батько, і мати – 
українці, значить, українка, так я і пишусь. А  щас я 
вже й не знаю, як наші діти пишуться. А ми вже якими 
були, такими і писались. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Як розкулачення відбува-
лося?] [8] По розказу діда, у нього десять-дванадцать 
гєктаров було. Ще й чотири сина з ним жило. Коней 
восємь, што лі, було. Корови були. А  потом добро-
вольно пооддавали, а може недобровольно. Дід каже, 
прийшли сказали: «Отдаси коней – хату не тронем». 
Він не став сперечаться. Сказали: «Здай, хто добро-
вольно здасть», – так дід казав, – нічого не буде, будете 
в колхозі жить, на цих лошадях і робить будете, і цих 
коров доїть будете». Він і здав сразу. А були ті, хто не 
здав, то їх звідтіля позабирали, кудись вислали. Один 
тільки приїхав назад – Сущенко. Він приїхав, таку ха-
тинку поставив, а  була хата здорова! І  ще був хтось 
один. Їх діти тут остались, вони й приїхали. Хати їх 
позабирали на школу, на правлєніє, розламали. Вони 
приїхали – самі строїли. [7] Сім’я була больша – шес-
теро дітей. Нам там землю давали, скільки на душу по-
ложено, п’ятьдесят гектар було, два дома було. Тільки 
построїлись, то колективізація, розкулачіваніє, бать-
ка забрали, тому що кулак. На п’ять год. Він строїв 
Бєломор-канал. Два з половиною года отсидів і його 
відпустили. Прийшов уже з тубєркульозом. Полто-
ра года прожив і умер. І ми повернулись на Балабан 
у [тисяча дев’ятсот] тридцять п’ятом. Там вже заміж 
вийшла. А  потом уже Балабан давай розбигаться. 
У Степанівку переїхали у [тисяча дев’ятсот] пісят пер-
вом, когда об’єдіняли нєсколько дєрєвень, один кол-
хоз дєлали. Сперва отут стояла хатка, тоже соломою 
крита, ми її купили. А потом, спасібо Хрущьову. Він 
же, казали, гдє-то на Україні їздив-їздив, дивився, що 
хати плохіє, і постановлєніє, щоб крєстьяни постро-
їли. І от началося строїтельство, в [тисяча дев’ятсот] 
п’ятьдесят седьмом-п’ятьдесят восьмом, навєрноє, 
почали, і  вся дєрєвня перестроїлась. І  ми свою хату 
тоді построїли, вже сразу під шіфєром. А  хто більш 
зажиточно жив, у того залізні криші були. А в когось 
ще дранковані  – тьосом покриті. [6]  Я  помню хату, 
де народилась. Дерев’яна була у баби, у матері батька 
мого Григорія. Двукомнатна. Конєчно, мазали, бєліли, 
криша солом’яна. Комусь продали потом цю хату. Всіх 
же кулачили, а в діда землі було много. А колхоз за-
брал ту землю. Це я помню, як брали; мала була, но 

РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  РЕСПУБЛІКА  БАШКОРТОСТАН

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



257
помню. Ще в нас троє лошадєй було, два вола, коро-
ви, жнейка і молотилка. І ми тоді здумали уєзжать от-
сюда і переїхали до Башкир Юлти. І шо-то там стало 
плохо, і  мій батько здумав назад їхать. Йому полно-
мочєнний казав: «Ти, Ш., бросай всьо. Ночью запря-
гай лошадей пару, у бричку, багаж возьми – одьожу, 
і в’їзжай». Батько не согласився. А тоді прийшли і все 
в нас забрали. А бичок ще був маленький, так батько 
того бичка в маленьку тєлєжку поклав, сам запрягся, 
і  бичка, і  нас віз. І  знову сюди повернулись. Батько 
тут работав. Начали строїться, война началася. Ми 
бєдствовали очєнь! Батька забрали, хата недостроє-
на, нас четверо. Осталися голі і босі. Батько на фронті 
був, два раза ранєний, похоронка приходила. А я всю 
войну по мобілізаціях була, в Бєлорецьку і ще, рабо-
тала много.

Записав Д. Чернієнко 7 серпня 2011 р.  
у присілку Терешківка Аургазинського р‑ну,  

Республіка Башкортостан, РФ, 
від Раїси Х., 1937 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА. УСНОІСТОРИЧ НІ 
ОПО ВІДІ Терешківка, а хохли казали Балабан, а ря-
дом Казанка була, там руські жили. І татари були нєм-
ножко. Знаю, що приїхали всі з України – і мамини, 
і  папашини родствєнікі. Жили сначала в Каникулі, 
а  потом щось сюди всі переїхали, не знаю причину. 
Мабуть, як колхози скрупняли. У  материного діда  – 
Івана Петровича, все тоді було – лошадєй много, ко-
ров, овечок, молотілки, тарантаси. Семеро дітей у ньо-
го було. Ще льон садили на городі. Городи були вели-
ки, до самого оврагу. Брат мій, Толя, він старше мене, 
все помнив, розказував потом нам. Дєдушку розкула-
чували. У нього жінка вмерла, дівчат много, один син 
только. Узял молоду з другої дєрєвні, на тридцять лєт 
молодше. І  всьо забрали в колхоз. Його вислали би, 
а оставили зза-того, що жінка вмерла, а дітей много. 
Казали: «Єслі согласишся здать все в колхоз, значить 
оставим». Все здав. Толя говорит, уводили лошадєй – 
дєд веде і плаче, рисаки такі, дванадцять штук було. 
Раньше ж конями молотили хліб, ще й ж щас два кам-
ні на городі лежать. Все забрали, голі осталися, і нас 
сколько! Но вижили. Потом всіх дівчат замуж пороз-
давали і  маму тоже. Мама в мене з Прочуханів. А  я 
работала двадцять лєт чабаном, коло овечок. Літом 
скирдуєм, пашем. Потом бригади сократили і в [ти-
сяча дев’ятсот] сімдесять п’ятом году я завєдующей 
стала  – бригадиром. Дворів тридцять-сорок в бри-
гаді було. Передова фєрма була, овечки по центнеру! 
Приняла цю фєрму розвалену, падьож був страшний! 
Я вєздє участвовала, виступала. Дєрєвня велика була, 
сплошні українці. Ще тут жили Траценко, Калітай, За-
яць, Лебідь, Запрягайло, много. А як співали – дєрєв-
ня греміла! Нєвозможно представить! Ми на фєрмі 
работали, сємь дівчат нас, устаєм – вийшли і з піснями 
домой. З піснями сюди дойдем, потом уже розходим-
ся домой. До того пєлі – улиця була од краю дєрєвні і 
до оврага – вот йдуть з гармошками, з балалайками. 
Каждий день співали  – «Шумєл камиш...», «Що й в 
полі криниченька...», «Ой як на горі...». Да много, всі 
старинні пісні співали. А щас почуєш – уже їх іскавєр-
кали, уже совсєм не тот мотів, чорті што. Всі співали 
дуже хорошо. А  ще, помню, в  нас такі «брехалівки» 

були – це вечерінки, там розговаривали. В основном у 
нас усі собирались дома, вся улиця до нас.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла.. І вишиванки були, і в 
нас були. День работаєш, а  ноччю сидіш вишиваєш. 
Рушники всі вишивали ми. Дівчата раньше собирали-
ся вечером і підглядали, хто як робить. Я вишивала, 
пока замуж не вийшла, готовилась замуж. Кружева 
в’язали крючком. А замуж вийшла, свекруха научила 
вибивать. Все вибивала і даже людям. Як нарядиш в 
хаті перед Паской! На вікна – вибите. Накрахмалиш – 
оно дише прямо. Ляжеш – і любуєшся. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об‑
рядовість. Празники всі справляли, свадьби гра-
ли. У  мене свадьба була в августє [тисяча дев’ятсот] 
п’ятьдесят восьмого года. Вінок дєлали, цвєти пласт-
масові, лєнти аж до пола, штапєльне біле платья. І ось 
з подружкой по всій дєрєвні ходили. В  каждий дом 
заходиш, кланяєшся: «Приходьте до нас на свадьбу!» 
Родствєнікі гуляли, а ті просто приходили дивиться. 
Як я замуж виходила, предсєдатєль Наталенко був, 
то не давав свадьбу дєлать – уборка. Брат мій приїхав 
і поїхав в район за разрєшєнієм, то тоді разрєшили. 
Дньом всі на роботі. А муж Коля работал на самосва-
лі. То приїхали за мною на самосвалі. Родітєлі Коліни 
встречали хлібом із солью. А  дівчата за столом  – от 
пєлі, тоді жалобні такі пясні пєлі! А  потом за руку 
взяв мене і привели, машина сундучок привезла мені. 
А я в колхозі вже до того заробила десять центнерів 
пшениці. То мама мені дала тьолочку і пшениці цент-
нера два, в  придане дали. Дня три гуляли. Ночью  – 
дньом не давали! Ряжені були, наряжалися і в врачей, 
і в циган, і як только! Шуби вивертали, шо только не 
дєлали! Українські свадьби очєнь красиві! На конях, 
наряжали! 

с. Толбази (Толбазы)
Записали Д. Чернієнко та М. Пилипак 5 серпня 2011 р.  

у с. Толбази (колишній Софіполь)  
Аургазинського р‑ну, Республіка Башкортостан, РФ, 

від Зої Д., 1931 р. н., [1] 
Пелагеї П., 1927 р. н., [2] 

Ніни П., 1938 р. н., [3] 
та Наталі Т., 1956 р. н. [4]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Мої родітєлі при-
їхали у [тисяча] дев’ятьсот третєму году, з  Київщи-
ни, село Високе. Тут ще з многих сел були українці. 
Сначала доверенні були люди, їх «ходоками» назива-
ли. Гончарук приїзжав, купив землю. Хто дєньги зда-
вали  – всі купили землю, поселилися. Сначала коло 
озера селилися, копали землянки. В  цих землянках 
ходаки жили. А  як уже люди приїхали на землі, то 
участки стали розбивати. А скільки землі у сім’ї було, 
я  не знаю. Мама приїхала дівчиною ще, сімнадцять 
год їй було. У мого діда було чотири дівчини – дочки. 
Землі мало було. У кого синов’я, то більше землі було. 
Отак називались Корнейчукові кущики, Крива поля-
на, Олекса поляна. І землі отак вони ділили. [Чому Со-
фіполь назвали?] Хто його знає! Которі говорять, що 
з Софіполя приїзжали. А которі, що була тут бариня, 
вона за озером жила, і в неї було дві дочки – Софья і 
Поля. Так і стали говорити. Будто-би вона так назвала. 
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Ось що мені говорили. А бариня виїхала за границю, 
а землі продала. [Хто ще сюди приїхав, які родини?] 
Були Гончаруки, Панчишини, Кравчуки, Демчуки, 
Бондарі. Це самі коренні. Вони з України всі з різних 
місць були, не з одного села. Ето по маминому розказу. 
Я сама не була на Україні. Дружно жили. [2] Наші при-
їхали, як начався Софіполь образуватися, тоді й наші 
родітєлі приїхали. Тоді ще була якась цариця, чи хто, 
Софья, то так і назвали Софіполєм. А наші поселили-
ся там аж у полі, коло озера. Там мєсто таке й остало-
ся, я  знаю хорошо. Тільки ямки були, як ми пахали. 
Нам багато ніхто не розказував, неграмотні були. Нас 
десять було, з мамой і татом дванадцать. Як с школь-
ної скам’ї отець мене упер на трактор работать, так 
пошти до пенсії у полі як вовк. В п’ятнадцать год я вже 
трактором управляла. Вся моя молодость там оста-
лась... Був Леонтій Загребельний в нас. Казали Лєвон-
чик. І він пив. А вона, як йдуть на гулянку, йому: «Не 
пий!» – «Ладно, не буду пить». А сідає протів. Він як за 
румку, то вона йому кулак. А прийдуть додому – руга-
ються: «А я думав, що ти показуєш – пий!» [4] Батько в 
мене Андрій, а почєму-то Гандрій казали. А ще клічка 
у нього була. У нього був дід, а тут приходили тата-
ри. А він не знав, як що сказать. Та й каже: «Кімана 
сюда!» «Кімана» значить по-татарські «іди сюда». Так 
і всьо – Кімана так і вийшло. А ще батька двоюрідний 
брат був. А він якось зняв свій картуз, поклав, а потом 
шукає-шукає: «Де мій кашкєт?» А тепер і він Кашкєт 
став. А мама моя в Стєпановкє Кайсаулова Вєрка була. 
А почєму? Дід в неї, как прєдсєдатель був, і тоже тата-
ри йшли-шли, він їх писав-писав та й каже: «Кайсаул 
малай». Какой аул? Кайсаул. Вот і Кайсаулова Вєрка. 
Отакі клічки. [...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
[3]  Маленька хатка наша колись була! Боже мой! Як 
мама моя вийшла замуж, був гамбар. Бабушка, бать-
кова мати, пчьоли дєржала. Вони жили трошки за-
житочно, сєпаратор у них був. То як отдєляли папу з 
мамою, то дали той гамбар – хатьонка була времянна. 
Вони його установили, уже всьо. Пічка там, акуратно 
було. Пол глиняний. Мазанка – красиво було! Я даже 
пом ню то місце. А як война началась, тільки приоб-
рели сруб строїти дом. Папа заработал, шофьором 
був в ті врємєна. Папу забрали, і  той сруб мама до-
строювала, на собі всьо носила, бо в колхозі нічого не 
давали. Машин не було, а коней не давали, бо в полях 
всі работали. Хата дерев’яна була, но обмазана внутрі, 
зверху. Побілена. Все красиво! Тут було, ну, може, го-
дів як сорок, хати всі подряд соломою криті. Потом з 
шифєром стали. Село було красиве, українці ж жили! 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [2]  Свадьби помню ще як ходили. Раньше 
йдуть дружки, у  вінках, приглашають на дорозі, як 
обишно. Тоді вгощали посторонніх: «Запорожці до-
брі хлопці!» Як Валя Пилипова уже посля войни, лєт 
сорок назад, заміж виходила, то ходили приглашали 
по дєрєвні. Чоловік восємь, навєрно, було. Всі були 
у вінках, і  були такі лєнти! І  вони приходили і пісні 
співали. Уваженіє було до людей, і всєгда кланялись: 
«Приглашаємо Вас!» Було, що так сильно просять, що 
ніхто не отказувався, всі приходили. Пошти що вся 
дєрєвня гуляла! Гільце робили на весілля, носили. 
А почєму? Робили, єслі жєніх іде до нєвєсти, він на-
ряжає  – там і лєнти, конфєтками всякими разними. 

А потом к утру молодьож ломають і несут затикають в 
огурці, щоб родили. [1] По-українські було. По старін-
кє все проходило. Сначала запої дєлали, а потом уже 
приїзжали свати, викупляли. Дівчата ходили, вінки 
одівали з лєнтами. Нєвєста краще одівалася. Співали 
весільні пісні. Гуляли стільки, скільки самогонки було. 
Можуть і неділю ходити. Первий, вторий день... А на 
третій день ідуть циганити – хто гуляє на свадьбі, то 
заходять до нього: «Давай  що-небудь!» То зложаться, 
курку зловлять, яєць наберуть. Начнуть варити, виду-
мувати, придумляти. Самогонка є – ще підуть по дє-
рєвні. Хто гуляє – до того придуть. На свадьбу виши-
ване одівали, лєнти, вінки. Співали пєсні українські, 
такі, які надо: 

Місяць-ріжку, просвіти нам доріжку 
Просвіти нам дорогу до самого дому. 
Будем ночувати у молодої... 
Будемо вечеряти кавуни та дині ...
Приїдуть додому, спитають матері: 
«Добрий вечір, мамо! Чи добре без мене? 
Чи помиті ложки, тарілки без такої дівки?» 
Іде ненька, спотикається, 
на дорожку приглядається – 
Це моєї дочки дорожки. 
Вона ж походила та нікому не вгодила, 
Ні старому, ні малому, ні Богові святому. 

Це вже на вторий день такі співали. Ще на вторий, на 
третій день частушки співали: 

Уже й не рано, вже пізненько, 
Чом ти мене не учиш, мати, 
Що не навчаєш, як свекрусі вгодити? 
– Я тебе вчила ще вчора звечора: 
Встань раненько, скажи: 
«Добрий день, ненько...» 

За столом сидять – і за столом співають. А потом як 
вже дружки виходять: 

Брала нєвєста льон-льон, 
виганяла дружечків вон. 
– Ми льон брали-то покошений, 
ми дружечки-то попрошені, 
А ви не з’їли проса – 
Не втикайте носа!» 

Це така свадьба. [3]  Я,  напрімєр, замуж виходила в 
[тисяча дев’ятсот] п’ятьдесят восьмом году у вінку, 
у мене дівчата були, вони тоже вінки одєвали. Все було 
по-українські. Викупали, ходили... А  щас уже фата, 
хоть хохол, хоть кто. Вишиванки вже не носили, як я 
була дівчиною, но ми кофточки з подружками виши-
вали, такі манішечки. Мама купить якої-то лоскутик, 
то ми вже руками пошиємо.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [2] Як дождіка нєт, у нас отут кир-
ниця була, в зрубі, в лісу. Її чистили. Прямо залазили, 
очищали. Як почистють – і дощ іде. Таке було повєр’є. 
Ми з подружкою Зоєю вдвох ходили, як не було до-
ждєй. А в мене було много утят. А ще й свєкла не ви-
йшла, заставили пересєв дєлати. А ми з нею спустили-
ся туди, почистили ету криничку, а вона молодець – 
богомільна, хорошо прочитала ту молитву, умилися 
ми, оглянулися – чорна туча! А там подйом. Ми пока 
піднялися, прийшли додому. І такий дощ полляв! Пря-
мо сразу! Вот ета Зоя читала молитву. Я не буду хва-
литися, що молитви знала. Я только знаю «Отче наш» 
і всьо, і  подушку на ніч перехрестити. І  всьо  – вся 
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любов і тітькі на бок! Та кирничка була, но її щас за-
мулили, затягнули, загорнули. Стала вода підійматися 
у ліску. І оп’ять там чистили, тоже було. А тепер рус-
ло вже ушло, роднік пішов в друге місто, і не можуть 
найти. І ото буває, Господі прости, хто втопиться, на 
того лиють воду, щоб тоже вода була, щоб дощ ішов.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Кажуть, що тут, 
в Софіполі, багато співали?] [2]  Дуже багато! Пісні 
ми знаємо. А  шо? Я  ось собі лежу-лежу  – вспомню 
куплет-два, сама собі проспіваю і ладно, і  всьо. А  в 
молодості ми гуляли очєнь хорошо! Як бувало ска-
жеш: «Баба Поля, а ну, заводі», або «витягай!» Всі баби 
хорошо співали. І дома обирались, і на роботі співали. 
А щоб співати, надо заложити. Як заложиш, то й бу-
деш співати. І на вулиці співали. А тепер вийди на ву-
лицю заспівать, так засміють на другий день. Співали, 
конєчно, українські. Раньше вийдеш – хохли співають 
то в том кінці, то в том кінці! Бували пісні всякі – і хо-
роші, і паршиві, які хочеш. Ми так раньше гуляли! От 
сьодні собираємось – я собираю, приходять всє жен-
щини, я  готовлюся, тут і пєсні хоть тресні, хоть шо. 
Погуляли, а на другий виходний – друга вже собира. 
І  так по очереді ходили. Чого ж не співати, як було 
здоров’є! Скирдували на лошадях  – їдемо з роботи, 
пєсні всьо врємя хохлацькі. Які співала? «Посію я огі-
рочки...», отаке. Я вешно співала: 

Усі гори зеленіли, одна гора вся та чорна,
Там горала бідна вдова. 
Вона горала-волочила, і сльозами промочила:
– Ой братику-соколоньку, пусти мене на  
 зимоньку. 
– Сестрице-перепілко, як у тебе дітей скілько, 
Як я сяду гобідати, діти будуть заглядати.
–Як ти сядеш гобідати, я вижену дітей з хати.
Пока дядько гобідали, діти батька провідали: 
–Ой устаньте, тату, з гробу, горе жити коло роду,
Ой, устаньте, тату, з ями, горе жити коло мами. 
–Ой, не встану, діти, з ями, живіть собі коло мами. 

Вешно я їду на тракторі, і всєгда я її співала, бо я дов-
го в дівках сиділа. Вона мені, ця пісня, отут-о, сиділа! 
До чорта пісень, хіба ж зараз вспомниш! А оте, «Несе 
Галя воду...», це тоже співали таку пісню, об’язатєльно. 
А  потом «Била мене мати березовим прутом...». 
[Співає]: 

Била мене мати березовим прутом,
Ой шоб я не стояла з молодим рекрутом. 
А я ше стояла, аж півні запіли, 
На двері воду льяла, шоби не скрипіли.
На двері воду льяла, на пальцях ходила, 
Шоб мати не почула, на мене не сварилась.
А мати не спала та все чисто чула,
На мене не сварилась, сама така була. 

Оця хороша пісня, єслі хором. Хорошо співала я, у нас 
в роду всі хорошо співали. Особєнно тьотка, батькова 
сестра. От уже співала! Вони жили десь за Білим озе-
ром, а приїзжали до нас в гості. Нас заженуть на піч, 
ми там на печі, а вони як заспівали – лампа потухла! 
А ще ця пісня, я думаю її, всєгда з Жєнькою Липовою 
її співали, як із свинарника йшли:

Наступила та чорна хмара, став дощ накрапать, 
Та й зібралась бідна голота до коршми гулять.
Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пить,
Ой хто з нас, братці, буде сміяться, того будем бить. 

А ще таке: 
Прийде додому, додому прийде, 
Прийде додому – жінку б’є.
–Не бий мене, муже, не карай, 
Бо я на тебе дітей покину, 
Сама поїду в чужій край...
Сідала я в лодочку, 
Брала я весло правою рукою,
Лівою платочком махала... 

А він потім просе:
–Ой вернися, жінко, додому, 
Бо горе жити одному.
Повернулась жінка уночі, 
Ложки немити, горшки побити,
А діти плачуть на печі. 
А як пив – бив, не надо було, 
А як уже немає горшків побитих, жінку надо. 

Стільки пісень, стільки частушок разних було! І  хо-
роших, і  нехороших! А  хіба ж як гуляєш, хороші 
співаєш!  (1) Ой як співали! Півців таких вже нема. Як 
заспівають! У войну голодно була, а їдуть на роботу на 
гарбах – і співають! Аж по лісу роздається! Вдови, по 
п’ятеро дітей дома, а вони співають, так тягнуть! Се-
рафина була, Мудрики, Пискуни, Полозюки... Мужи-
ки були, хорошо співали – Артим’юк Андрей, Мару-
нич Федот. Два як заведуть – лампа потухне в хаті! Ле-
онтій Загребельний. А вдови в клуб не ходили, а соби-
ралися вдома. Сильно співали! [3] У-у-у! Ми, бувало, з 
подружкою, Рая – трах калиткою! До того у неї голос! 
І манєра така була – йти і співати. Йдуть дівчата, а нам 
по год, може, було дванадцать – ряд іде дівчат, ряд іде 
хлопців. Дівчата співають, ззаду хлопці підпівають. 
Ще мама робила в колхозі послє войни, баби пооста-
вались без мужиків, їдуть з поля – цілий день на жарі 
робили коло снопів вручну – їдуть уже додому, часов 
в дванадцать літом, їдуть і співають. І посля войни ще 
довго співали. У мами чотири подружки було, от вони 
по очєрєді – Паска у моєї мами, Троїця там, Новий год 
у другої. Вони співали так, що ніде не почуєш солов’я! 
Співали всі, даже нєкоторі старинні пісні. Співають – 
сіли, щось нагадали, пісні жалобні – всі плачуть. Пла-
чуть. «Та нехай воно сказиться, чого ми будемо плака-
ти – давай, заводь, Дуня, цю пісню!» Попоють, оп’ять 
плачуть. А на свадьбах співали весільні пісні. Мамін 
брат Пьотр Адамович очєнь хорошо іграл на баяні, 
а вона співала. А тут же ще клуб був великий, ми там 
виросли. Вчителя зі школи там спєктаклі робили, хор 
самодіяльний був. Як були ми молоді, годов тридцать, 
і  ми самі виступали, нас приглашали. У  нас красиві 
хохлушки були, з Толбазів хлопці приїзжали, всіх за-
між поразбирали. Вже давно клубу нема. А потом уже 
всьо перервалось потихоньку, молодьож розсипалась. 
Тепер вийду на скамєйку – і Паска ж у нас, і Троїца, 
тут рускіх очєнь много, хоть хто, хоть де б заспівав! 
От приїде до мене подружка, то ми з нею дамо, що на 
заправкє чути! А  так не почуєш нічого. Тут чуваші, 
тут руські, хто ж буде співати? Ніде нікого! Всі повми-
рали вже в моїх годах.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [2]  Ми пишимся українці. А  між собою 
так – хохли. Ми жили, там озеро у кінці дєрєвні, сре-
ді улиць є. Ми, єслі купалися з цієї сторони, а вони – 
з тієї, ето уже Боже упасі! Ето уже драка, єслі шо, не 
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знали, видно, другого! А  тут Стєпановка рядом, так 
там совсєм розговор другий. [Ви з дітьми та онуками 
українською мовою розмовляєте, вони знають мову?] 
[1] Ну яка вона в нас вже! Ми й самі хорошо не зна-
ємо. Що, я ту Україну знаю? Станеш говорити щось, 
а которі та ще й сміються. Вже більше в нас – хто його 
зна, якой язик – ні руський, ні український. Хтось ка-
зав  – це, наверноє, хохли, а  не українці. Ну в совєт-
ськоє врємя в паспортах «українці» писали, аякже. 
[Чому так – кажете, що мови не знаєте, а думаєте, що 
українці?] Ну ми ж з України. Багатьсько слов україн-
ських уже не употрєбляєм, но діти мої, внуки україн-
цями пишуться. Не бере ніхто, щоб руський. [Ви все 
ж таки не забуваєте української мови?] [3] Тут чуваш 
є. Він як скаже: «Ти якої нації? Хохлушка!» І мені так 
хорошо! Хай скажуть: «Всіх виб’єм». Пусть вибива-
ють, а я хохлушка! І нікогда не ізмєняла би в жизні! 
Хохли  – це в українців пошло як прозвище. Хохли, 
знаєте шо? Це колись казали, що хохли носили тут на 
голові, і підстригались. Поетому нація – хохол. А фак-
тічєскі, по-книжному, українці. А  ось коли співають 
по тєлєвізору, щас вже мало хор український виступає 
почєму-то, такі вот слова, що ми їх не знаємо. Ми вже 
такі хохли – перерощі. Ми вже не знаємо язик. У мене 
подружка їздила на Україну, у неї там бабушка була. 
Тоже з яких-то корнів вона. Даже не знаю, в яку об-
ласть. Вона каже: «Біжи на город, нарви хопти»! Ну та 
каже: «Я ж хохлушка, якось стидно було переспрашу-
вати». Пішла. Ходила-ходила по городу. «Прихожу, – 
каже, – додому: «Бабушка, а шо це таке хопта?»» – «О, 
ото! А  у вас як називається? Це ж трава!» От зараз 
скажи хопта, ми ето вже не знаєм. У нас трава уже по-
рускі. Ми вже такі хохли. Мужик у мене тоже украї-
нець, з етого села. І з дітьми ми по-хохлацькі говори-
ли, і вдома. Отак, шо ми балакаєм. Діти балакають, по-
рускі дома ніхто. І подружками соберемся – по-рускі 
нєт, ми всьо по-хохлацькі. То которі тут рождьоні, на-
ція наша, в таких годах, як я, живуть. У мене мужик, 
він очєнь читав книжки. Тут в нас був сусід – дід ста-
рий, Роман Іванович, хороший дід, у нього були укра-
їнські книжки. Ох, які вони жізнєнні! Я  в’яжу після 
роботи, а він все читає. Читав з видєржкою і так кра-
сіво слухати! Не знаю, де той дід брав такі книжки і 
куди він їх дів, бо вони виїхали в Уфу, і він помер годів 
вже як п’ятнадцать. [4]  Один татарин тут поселився 
Насіров Тємірбай, він ще по-українські розговарівал, 
і сєстра у єго, та вобше хорошо знає. Його мать при-
їхала, він ще малий був. То його ще не пускали сюда, 
до хохлів. Потому што же одні хохли. А потом він себе 
вродє как хорошо повів і його пустили наші хохли. То 
що він хороший, не краде, нічо такого не дєлає, такий 
молодець. І татарина уже пустили в дєрєвню, і він вже 
став в дєрєвні жить. А так хохли не пускали, щоб дру-
га нація, тільки хохли. Не то не пускали, а не заселя-
лися. А щас у нас тут хохлів, може, нєсколько чєловік 
тільки. Всі пороз’їзжалися, хто в город, хто куди. Мо-
лодьож повиїзжала, а старі повмирали. [До яких часів 
народні традиції зберігалися?] [1] Да всьо время були, 
пока були люди, а тепер вже нікого софіпольських не-
має. Понаїхали з дєрєвєнь всяких, з хуторів малень-
ких. А тут українці всі були. Посля войни вдови по-
чали уєзжати на заводи, діти їхні тоже пішли работа-
ти. А тут з других дєрєвнь стали робочі місця давати. 
Понаїзжали і все перемішалося. Старики только по-
оставалися. На Україну мало наших вернулося. Наші 

шо – дід і мати ж приїхали, не знали читати, писати, 
з родними з України не переписувалися. А там же ж 
оставалися родні. Прабабушка там була, що з нею, 
коли померла – ніхто не знає. [3] Як кончилась вой-
на, тут була тільки єдна сім’я татарська. Все було село 
не таке велике, єдні були українці. Потом уже стали 
приїзжать українці з усіх кінців, уже розвелося. А щас 
уже немає, старих хатів вже нема. Постєпєнно уїзжа-
ли в города – було трудно (дрова, вода, топка), в Уфу, 
в Стєрлітамак, сорок кілометрів. Так постєпєнно-по-
стєпєнно село й умерло.

МІЯКИНСЬКИЙ РАЙОН  
(Миякинский район) 

с. Дніпровка (Днепровка)
Записали М. Пилипак та Д. Чернієнко 8 липня 2013 р.  

у с. Дніпровка Міякинського р‑ну, 
Республіка Башкортостан, РФ, 

від Надії Р., 1937 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. [Чи вишивали Ви в 
молодості?] Вишивала. Я  все пороздавала. Оце один 
[рушник] остався. Таскали, таскали по сабантуям і 
кружива поодривали. В мене восємнадцять рушників 
було, а щас же гардіни повісили – рушники ни в моді. 
Свикруха жила – свикрусі оддала, а свекруха помер-
ла  – сноха забрала все, ни піду забирать. Давно вже 
не вишивала. Ранше сижу на пєчькє, качаю колиску, 
а  сама вишиваю  – врємя нимає. Вот так ми дєлали. 
Архітектура. Хата наша була отут, де баня – сторче-
ва: стовби і дубові брусья, потом лозой переплітали і 
глиной мазали – ото така була хата. Вона називалась 
«сторчова». Забивали чотири кола, потом стовби, 
а  потом отак палки між стовбами, штук шесть. Ло-
зою переплітали, лошадями глину місили. Долівка 
була земляна. Криша солом’яна була у всих. Щас осьо, 
у  Сєргєя Перепечая була криша солом’яна. Вітром 
унесло, но нємножко ше осталося. Таких хат старче-
вих у селі много було, брьовєн не було строїть, а ото 
старчеві, старчеві все дєлали. Були і старчеві, і саман-
ні. Як я мала була, зрубів дерев’яних не було.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Родилась і виросла в Дні-
провці. А чоловік з Калиновки прийшов і забрав [про 
чоловіка]. Батько і мати з України, там родились. Я ни 
знаю, коли вони приїхали. Мама  – Ганна Пантілімо-
новна, з  [тисяча дев’ятсот] сідьмого года. Батько  – 
Дмитрій Фьодорович. Приїхали вони, поженилися 
тут. Батька в [тисяча дев’ятсот] сорок первом году за-
брали в армію, на фронт, в  [тисяча дев’ятсот] сорок 
третьом убили. [Батьки розповідали про колективі-
зацію?] Наші діди зажиточно жили, а тоді як начали 
розкулачувать, як начали на ссилку їх відсилать – за 
шо, за своє добро? За свій кусок хліба їх на ссилку по-
силали. У моєї тьотки, там отака галаночка була – два 
відра туди пшениці висипала і то нашли й позабира-
ли. Із ссилки один вернувся, а ті не поворачувались. 
А розкулачували лодарі. Один надів бризенто́ві шта-
ни, ото де дєд Гриша жив, і пішов туди в амбар роз-
кулачувати. Сала туди натолкав, а дєд Гриша заходе в 
сарай, да каже: «Сукий син, шо ти дєлаїш!? Ти ж своїм 
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трудом його не приобрів!». Лодарі, лодарі розкулачу-
вали. Розкулачували свої своїх  – злились, шо ти ба-
гатий, а я бідний, мені нада тебе збазлать, шоб в тебе 
забрать – вот так.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Як відпочивали в 
молодості?] Ну як, клуба ше не було́, то в основному 
по домам собірались, то в одного́, то в другого́ – по-
гуляли, поли помили (тоді вже поли були) і пішли. 
Співали, танцювали. То балалайка була, під балалайку 
большинство. Сєміченко грав Мішка польочку пєрє-
ходную, так грав, як виговарював (Кабиш Л. М.). У нас 
Іван Руденко грав, Петька Руденко на балалайкє іграв, 
Колька Перєпєчай, а потом, ото гармошки пошлі рус-
кі. В мене батько на гармошкє іграв харашо – німєцька 
була. Брат Дмітрій грав харашо, сам по собі учився. 
Щас у мене плімяннік харашо іграє і на баяні, і на гар-
мошкє  – Сашка Пєрєпєчай. Танцювали «Кракав’як», 
«Полєчку», «Подгорна» була, «Яблачка», «В ту стєп». 

с. Нікольське (Никольское)
Записали М. Пилипак та Д. Чернієнко 11 липня 2013 р.  

у с. Нікольське Міякинського р‑ну, 
Республіка Башкортостан, РФ, 

від Ніни Р., 1942 р. н., [1] 
родом із с. Воскресєнка Міякинського р‑ну, 

та Валентини Ш., 1928 р. н., [2] 
родом із с. Дніпровка Міякинського р‑ну, 

Республіка Башкортостан, РФ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  От Нікольська, єсть 
єщьо чєтирє кіломєтра вглубь – Вознєсєнка. Там Воз-
нєсєнка, Воскрєсєнка – двє дєрєвні. Я роділась в Во-
скрєсєнкє, в [тисяча дев’ятсот] сорок втором году, во 
время войни. Я  сюда замуж вишла, здесь муж жил. 
Пєрєєхала сюда в [тисяча дев’ятсот] шестьдесят вто-
ром. До етово в Вознєсєнкє жила, работала дояркой. 
Вознєсєнка укра́їнска дєрєвня била. Там, одні с-под 
Полтави билі  – прієхалі, одні пєрєєхалі с-под Кієва. 
Двє дєрєвні билі, одніх називалі у нас «кіевци́», дру-
гіє  – «полтавци́». Ета дєрєвня Умановка називаєтся і 
Камєновка називаєтся єщьо. Раньше здесь пан, гово-
рят, бил какой-то. Камінский какой-то, он сам за грані-
цей бил, а здесь управляющій бил. Вот ета дєрєвня, как 
єсть, у конце дєрєвни двухетажноє зданіе стояло. Под 
етім двухетажним зданієм дояркі работалі, женщіни – 
Тімашкі, вот єсть дєрєвня Новоніколаєвка, оттуда дєв-
чонки работалі, в двухетажном зданії жілі. Здесь у нєго 
била і маслобойка, здесь у нєго всьо било, і  корови, 
держалі всьо. Потом, когда, вот, революція получіла-
ся, ето пан, навєрно, етот управляющій смился отсуда, 
всьо осталося там, как, куди оні єго делі, нє знаю. Ми 
дом строілі, дак, відімо, маслобойка била – камні отту-
да такіє большіє прівозілі, вот дом строіть. А Уманка – 
с-под Умані приєхалі сюда. Вот Новохатскіє і Брюхо-
вец, оні оттуда, так ім бивало оттуда, вот січас пісьма 
прісилают – пєрєпісуются оні с Укра́іной. Родітєлі іхніє 
єзділі на Укра́іну. Ми туда на Укра́іну, нє єздім. Разго-
вор [мова, діалект] как-то разний бил. Ну мєжду німі 
кіломєтр, навєрно, било токо. Одін клуб, одна канто-
ра, одін магазін. Колхоз раньше там бил «Шевченко» – 
ето наш бил. Отєц там работал. Оні оттуда пєрєєха-
лі с Укра́іни, когда пєрєсєлєніє било, отєц пєрєєхал 
туда – єго родітєлі єщьо пєрєєхалі, сказалі, что зємлю 

будут давать, здєсь, у Башкірії, вольна зємля, сколько 
хочєшь. Прієхалі – лєса вєздє стоялі. Дєд сюда пєрєє-
хал, отца малєнького прівезлі. Оні с Укра́іни, с Куба-
ні – дєд. Дєда – Голодний Міхаіл звалі. Отєц – Васілій 
Міхайловіч Голодний. У нас раньше била і карточка – 
оні всє вот так, вот, пєрєвязани, как казакі. У іх, гово-
рят, когда єщьо на Укра́іне, фамілія била  – Голод. Не 
Голодний, а – Голод, а как сюда пєрєєхалі, ілі пєрєімє-
новалісь, ілі как – Голодний став. Где-то с-под Кубані 
оні пєрєєхалі, ми даже нє знаєм путьом. Потом как-то 
брат говоріт, била же карточка, там мать, отец, сестра 
єго [батька респондента] билі, на карточкє – дєдушка, 
бабушка. Мать [тисяча дев’ятсот] шестого года і отєц 
шестого года роділісь. Когда мать пєрєєзжала, мать нє 
в ету дєрєвню пєрєєзжала, здєсь єщьо дєрєвня Булаше, 
коло Стерлібаша, – туда пєрєєхалі єйо родітелі. Где-то 
в [тисяча дев’ятсот] дєсятом, [тисяча дев’ятсот] оді-
надцатом, [тисяча дев’ятсот] двєнадцатом годах сюда 
пєрєєзжалі. Мама – Пілагєя Андрєєвна Кондратєнко, 
девичья, а вишла она вже за отца – у нєго фамілія Голо-
дний била. У ніх предкі, я точно нє скажу откуда оні 
прієхалі, но в ніх совсєм по-другому разговор. Вот, Бу-
лаш, здєсь єсть дєрєвня, оні как-то, у нас говорят «пой-
дьом», а у ніх «пу́йдьом» говорят, пу́йдьом, хлопці до-
дому. Маму тоже малєнькую сюда прівєзлі. Она гово-
ріт: «Нас со Смолєнщіни. Смолєнск нємци сожглі – всє 
документи погорели». Она с [тисяча дев’ятсот] шєсто-
го года, а у нєйо паспорта нє било, метрікі, здєсь вос-
станавлівалі. Мать говоріла, что єй года трі било, как 
увезлі оттуда. Где-то [тисяча дев’ятсот] одінадцатий, 
[тисяча дев’ятсот] дванадцатый год, [тисяча дев’ятсот] 
дєсятий год  – сюди вот посєлєніє с Укра́іни било. 
Здєсь зємля била бесплатно. Сказалі так: «Єзжайте в 
Башкірію». У нас била корчьовка своя, в Вознєсєнкє. 
Саділі, пшеніцу сєялі, всьо вот такоє. Потом уже дом 
построілі – ми там жилі. Землі било дома восемьдєсят 
соток, гарод саділі там, около дому. В революцію, мать 
расказивала, ходілі еті всє, то, говоріт, «белиє» займут, 
то «красниє», вот токо боіся язиком сказать. [Хто були 
Ваші сусіди, теж українці?] В  Вознєсєнкє такіє ж са-
миє, как і ми, жилі: Мельнік, Попов, Саєнко, Барсюк, 
Діденко, Пилипенко, Кущ, Любіч. Любічі, уже я била, 
оні прієхалі с Украіни. Всє укра́інскіє фамілії билі. 
Замуж вишла сюда, в  [тисяча дев’ятсот] шестьдесят 
втором году. Здєсь живу. Троє дєтєй. Тут тоже почті 
всє укра́інци билі: Лєбєдь, Тарасюк, Єльніченко, Дє-
дух. Здєсь трідцать трі дома било. У нас, в Хлєборобє, 
шестьдєсят с чєм-то дворов било. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. [1] Билі разниє узорчі-
кі, гладью вишивалі, крєстом вишивалі, всяк вишива-
лі. На койку стелілі для красоти, наволочкі вишитиє 
єсть у мєня тоже. Вот одно полотєнце осталось, я єго 
вишивала до замужу. На іконку єщьо било вишитоє. 
Раньше, бивало, шторки вибівалі, потом уже сталв ви-
шивать и вибивать. Полотєнца билі вишити – вот нє 
помню, куда я зашвирнула. Я  тогда отдала, навєрно, 
штук два полотєнца, простинь у мєня вишита, про-
стинь била. Кружива связани і простинь – я отдала в 
Кочеган у школу. Тогда в школє оні собіралі, всьо хо-
ділі – старинноє вот ето всьо: утюгі, прялку, коромис-
ло. На іконку вишивалі, вот так, так  – попєрєчніца, 
а ето – вніз. А ето навєрх собвраєшь вот так, сбороч-
кою, красівенько получаєтся. Спеціально вишивалі на 
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«божнічку» – називаєтся. Счас оно уже нєнужноє, дєті 
не бєрут, а с божнічкі нельзя на тряпку. Всьо до свадь-
би вишивала, а послє – уже мало. Помню, для ребьон-
ка – простинку, уголок. Одяг. Раньше чьо било дєлать, 
дояркамі работалі – вишивалі, молодьожь. Вишивала 
всьо сама – наволочкі вишитиє, вишивала. Мама тка-
ла – полотєнце раньше у мєня било льняноє, а ми уже 
бралі колєнкор. Мама полотно дєлала. У дєвчат билі 
кофти вишитиє. Била у мєня і кофта вишитая, тєпєрь 
порвалась. Вишитоє ми одєвалі в клуб на виступлєніє. 
У нас, у трьох, билі одінаковиє кофти, ми там пойом ілі 
танцуєм. Украінська форма била у нас. Рубашка і так 
вот вишита, корсєтка. У нас с Украі́ни прієхалі, я уже 
расказивала, но я забила, в каком году оні прієхалі, 
єщьо замуж я нє виходіла, где-то в [тисяча дев’ятсот] 
шіісятих годах пєрєєхалі сюда, то у ніх била – она за-
муж виходіла, била ета форма. Вот у ніх ми бралі. Ког-
да укра ́інскі пєсні пойом ілі танцуєм, вот ету форму 
бралі. Юбка такая широкая – вот так, складкамі вся. 
Тут, в  Уманке, вишивалі кофти, но іх щас нєту. Ар‑
хітектура. [Які зводили будинки?] Здесь дєрєвян-
ниє дома билі. Раньше билі зємлянкі. Даже ми дома 
жилі, вот, пола нє било – зємляниє поли. Вот в [тися-
ча дев’ятсот] шестьдесят втором, я уже замуж вишла, 
зять со Стерлітамака нам доскі прівьоз, пол постєлілі, 
а то – зємляниє поли. Койкі дєрєвянниє, всьо такоє, 
дєрєвянноє. И здєсь тоже зємляниє, а потом уже. Щас 
уже ето пєрєстроілі – тє дома соломой критиє билі, са-
раї – все соломой билі крити, дєрєвянниє, но критиє 
соломой. Когда я прішла, здєсь в дєрєвнє только два 
дома билі крити желєзом, остальниє всє  – соломой. 
Потом уже пєрєкривалі. Ми тоже свой дом, нє етот, 
а там у свєкрові жилі – в [тисяча дев’ятсот] шестьде-
сят пятом, четвьортом, навєрно, пєрєкрилі желєзом. 
Етот дом ми с мужем строілі уже в [тисяча дев’ятсот] 
шестьдєсят восьмом году. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об‑
рядовість. [Як раніше заміж виходили?] [1] Етот вє-
нок  – син женілся, сноха поставіла. Мой вєнок бил, 
свєкрові отдала  – роспаскуділі єго, моєго нєту. Ето 
сноха. Син в [тисяча дев’ятсот] восемьдесят девятом 
женілся – современний вєночєк. У нас свадьба с лєн-
тамі била, но тогда фотографій нє било. На лошадях, 
колокола, с  Вознєсєнкі прівозілі. Колокола, лошадь 
наряжена цвєткамі. Раньше дєлалі, говорят, гільце дє-
лалі такоє. Гільце дєлалі с сосни, цвєткамі наряжаєшь, 
а потом, когда вот, уже раздают – даріть начінают, вот 
кажному вєточку отрєзают, цвєток і каравай дєлалі, 
каравай – кусок. Говорілі: «Молодим, молодой, даруй-
те в Дар Божій!» Молодиє даруют вам і молодим, вот 
дарілі. Чьо дарілі. Раньше, чьо било – мєтр полотєнца, 
платок. Раньше как жилі? Сейчас так дарят – пять, дє-
сять тисяч. Замуж же шлі, обязатєльно подушкі нада. 
Дояркой когда работала  – охота ж чтоб била, казав 
той, нєвєста с пріданим, вєчєром, прі лампє вишива-
ла. Лампа сємілінєйна, потом дєсятілінєйна – прі свє-
тє вишивалі. Я  сюда вишла в [тисяча дев’ятсот] шіі-
сят втором году, то здєсь електрічєство провєлі, у нас 
єщьо там не било елєктрічєства в дєрєвнє. Сундук 
бил, єщьо сохранілся. Єго спеціально на свадьбу зака-
зивалі, сєстра с Стерлітамака прівєзла єго. Там хто-то 
дєлал, она мнє прівезла єго. Щас стоіт в амбарє там. 
[Чи  одягали на весілля вишиту сорочку?] На свадьбе 
вишитоє нє одєвала я, у мєня платье било. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] Щас стало у нас і татари 
здєсь, попрієзжалі с Кочєгана. Счас у нас только дє-
вять дворов осталось. Газ провелі в [тисяча дев’ятсот] 
дєвяносто дєвятом году, а то билі пєчкі, пєчкі топілі 
і галанка била. Дрова готовілі самі, пілілі всє, а  щас 
газ єсть. Вода  – колодєц єсть. За дєрєвнєй бил род-
нік хороший, а потом Кочєган забралі воду – пустілі 
трубамі воду, і счас води вот, нєту. Там такой роднік – 
«джерело» ми називалі: вот такой камєнь большой, 
с-под камня вода витєкаєт, а щас там такую поставі-
лі калабашку желєзную, закрилі. Труба бєжіт і всьо в 
Кочєган забіраєт. Клуб тут бил, бил конний двор, вот 
здєсь. Там дальше, кіломєтра трі – фєрма била, овечкі 
держалі, навєрноє, около чєтирьох-пяті сотен дєржа-
лі. Колхоз раньше називался «Маяк», а єщьо раньше 
здєсь колхоз бил імені Горького, потом Тельмана, по-
том «Маяк», а потом стал «Прогресс». В колхоз вхо-
ділі Умановка, Ішли, Новиє Ішли, Качєган, Акіяр, Сі-
машкі, Пєтропавловка, Гайни, там Гєнєраловка била. 
Калхоз большой бил. Я всю жізню в калхозє работа-
ла. Там, в  Хлєборобє ми єщьо на трудодні работалі. 
На трудодні хлєб давалі, нємножко дєнєг. Здєсь уже 
колхоз бил пєрєвєдьонним на дєньгі. Когда уже «Про-
гресс» отсоєдінілі со Стерлітамаком, завод на порукі 
взял колхоз, і то єщьо работала. Я работала до піісяті 
трьох лєт, с піісяті трьох пошла на пенсію – рукі болят, 
ногі болят  – тєлятніцей работала восємнадцать лєт, 
на тєлятніку, там дояркой работала. [Чи   розповіда-
ли Вам батьки, як відбувалася колективізація?] Наші 
родітелі, когда работалі, в  колхоз заходілі  – борону, 
корову там лошадь вєлі туди  – всьо сносілі, а  щас 
растащілі всьо: «Кто смєл, тот два с’єл!» Раньше «ку-
лак» счітался, у нєго двє лошаді, вже сєрєдняк – єслі 
одна лошадь єсть, а  єслі там двє, молотілка, у  кого 
єсть. Бивало, єдут в другіє дєрєвні, договаріваются, 
пшеніцу собєрут молотілкой. Щас двє-трі машини, 
говорят, богатий, работаєт, а тогда било – не работа-
єт, кулак. Я даже помню, как молотілкой работалі ми 
в Хлєборобє. Молотілку прівезлі, ето уже колхозная 
скірда – бросалі, лошадью, вот так, солому оттасківа-
лі  – двє лошаді, кажется, ілі одна лошадь, к нєй вот 
так, прівязана вєрьовка, вєрьовку на кучку накінут – 
она оттащіт. Там солому скірдуют, здєсь зєрно  – дє-
лалі ток такой, на зємлє прям, полівалі зємлю водою, 
гдє амбари стоялі ілі на полє, бивало, гдє скірди стоят. 
В дєрєвнє тоже амбари стоялі – там осенью ілі лєтом, 
женщін посилалі, вот так ток очіщаєшь, потом поліва-
ют водой, укативают єго – как стєкло дєлаєтся. Вот на 
етом току молотілкі били ручниє, зєрно сортіровалі – 
рукамі крутілі, «вєялкі» іх називалі. Одна насипаєт 
вєдром, одна здєсь сідіт отгортаєт – двє обязатєльно 
нада, одна нє успєєт: круг вот такой, а та вєдром заси-
паєт – чєтирє чєловєка возлє одной вєялкі. Трі-чєтирє 
вєялкі стоят работают, і днєвная смєна, і ночная, ког-
да, вот, уборочна била  – там, у  Хлєборобє, в  колхо-
зє етом. Когда я била, уже билі лошаді, воли раньше 
билі, запрягалі, єзділі на ніх. Я  сама лічно нє єзділа, 
но знаю; відєла, билі, шо запрягалі. Во врємя войни 
даже женщіни коров запрягалі і пахалі на коровах, 
на своіх коровах пахалі, потому что зємлю надо било 
пахать. [Як   відпочивали в молодості?] У, пєсні пєлі! 
Бивало, я дояркой работала – трі кіломєтра от дєрєв-
ні у нас бил лєтній табор. Вот оттуда вишлі, єслі ми 
там пєсню запєлі у дєрєвні, уже говорят, што дівчата 
вишлі, давайтє, кіно прівєзут, там готовятся ждут нас 
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ілі на вєчєркі, когда оттуда ідьом  – пять дєвчьонок, 
пять-шесть дєвчьонок било; пастухі мужчіни билі. 
Пєть ми мастєріци. Слишно нас било за трі кіломєтра. 
Любиє пєсні пєлі – старінниє, от мами, что научілісь, 
укра ́інскіє, рускіє. Большінство щас уже рускіє пойом. 
Мама, наша пєсня, вот забила как начать:

Ой, гаю мій, гаю, гаю зелененький,
Чом на тобі ́, гаю, листячка немає...

Ето укра ́їнська тоже. Потом:
Усі гори зеленіють, де багаті жито сєют,
Одна гора чорним-чорна, де сєяла бідна вдова.
Сіяла, волочила, слізоньками примочила...

Ето укра́інська. Бувало, з  мамой как запойом, ух! 
У мєня мама пєла! В клубе собіралісь, концерти пока-
зивалі, п’єси, стіхотворєнія... [Ваші батьки приїхали з 
України?] [2] Моя мама – її в шесть лєт сюда привез-
ли, с Укра́їни. Їхали, їх на лошаді везли́. Дєд мій, вот 
отут нєдалєко сарай бил, колодязь бил, – ето наш дєд 
строіл. Вот на лошадях прівєзлі, настраівалісь тут і дє-
рєвню назвали Нікольськ. Батько – Константін Федо-
товіч Гугля, якого года, я не знаю. Він с Днєпровки. На 
фронт його забрали, нас осталося п’ятеро у матєрі. Він 
побил на фронті, раніло його, потом у госпіталі. При-
слав пісьмо, пішет: «Моліться, діти, Богу, може, живий 
останусь, бо смерть над нами кажен день літає!». Бать-
ко бєз вісті пропав. Отєц с Дніпровки, а  як женілся, 
отсюда мою маму взял. Ми жили в Дніпровкє, а моя 
мама отсюдова, с Нікольська. Вот ми сюда і переїхали, 
мнє било лєт двінацить. Мама – Ніна (Неля) Нікола-
євна, кажеця с [тисяча дев’ятсот] шестого году. Ні-
кольськ, як ми переїхали, настраївався – раньше било 
воно всьо, і там отруб бил, і в лєсу, і отам – всьо под 
названійом: то – Сакова поляна, то – Коротенкова. Ото 
так раньше шло. Когда ми с дєдом женілісь, понятія нє 
било – татари. А тут, уже як стали дєті підростать, ста-
ли мішатись. Татари, як трудні года билі, задаром ні-
чого не получали, вони отсюдова сматались. А потом 
прийшли, позалазили в колхозні хати, так і живуть.

с. Новий Мир  
(Новый Мир)

Записав М. Пилипак 9 липня 2013 р. 
у с. Новий Мир Міякинського р‑ну, 

Республіка Башкортостан, РФ, 
від Раїси П., 1935 р. н., [1]  
та Марії Ч., 1937 р. н., [2] 

родом із с. Максимівка Міякинського р‑ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Ваші батьки приїхали 
з України?] [1]  Я  не інтєрєсувалася, чи батьки при-
їхали, чи родились тут. В Україні у мене родня єсть, 
уїхали... У Вінницькій області. Я там ни була ни разу. 
Плєм’яннік уїхав туда. Сестра  – в  Кіївськой області 
живе. Поїхали в гості, там свої були. Понравилось і 
поїхали туди. Вони в Стєрлітамакє жили. Переїхали 
вони давно уже. Союз іще був. [Ви народились тут, 
у Новому Мирі?] В Просвіті. Щас уже нима її, цьої дє-
рєвні. Красіве було в нас село. Пруд був у нас в дєрєв-
ні, отак кругла дєрєвня не больша ́ була – дваціть домів 
тільки було́. Тіхоміровка рядом була, колхоз один у 
нас був. Тоді, в те время, нічого не було ́, а в войну во-
общє. Так село кругле було, ми були крайні возлє пру-

да, там конюшня була, потом так поворачивало – баня 
була, посередині овраг був, а потом отак втора уліца 
була, там ферми були, конюшня була. Доярки були. 
Зараз Просвіт – поле, хат нема. Кусти іще наші стоять. 
В прошлом гаду [2012] брату було восімдісят лєт, жив 
він в Ніколаєвкє, с’їхались же всі свої і рішили поїхать 
подивиця те місто, родіну. Кладбіще осталося, но 
дуже заросло все-все. Кладбіще було недалеко од дє-
рєвні. Отак пруд був, через платіну переходиш, там за 
городами кладбіще було. Церкви у нас не було. Наші 
родітєлі їздили в Байдаки туди, у Константіноградов-
кє була церква. В Бога вірили, всі празники соблюда-
ли. Я в Просвіті до [тисяча дев’ятсот] піісят восьмого 
года жила, потом заміж вишла. Ну я ше раньше ушла 
оттуда – работать там не було. І до [тисяча дев’ятсот] 
піісят восьмого года там тільки українці жили. У нас 
в сосєдях сразу дєд з бабкой жили ́ – Самсон, дальше 
були – Максимєнко тьотья Марфа, потом – Задорож-
ко, потом – Вичер, Гиращенко, Сіренко, Крамаренко, 
ще один Вичер вто ́рий, там жив і тут – братья ́ вони 
були. Трофімче ́нко там жив  – учітєля вони були: і 
муж, і жена. Школа у нас була до чотирьох класів, а по-
том, послє чотирьох, у Софіївку ходили в школу – піт-
націть кілометрів пішком, на вілісапєдах їздили. [Як 
відпочивали в молодості?] На вулиці собируця – танці 
були, гармошка. Танцювали – «Сєрбіянка», «Подгор-
на», «Кракав’як», обізатільно «Полька». Гармошків 
много було в дєрєвні, даже у нас в сім’ї була гармошка. 
У мене старший брат дуже харашо іграв і його взяли́ 
в армію на срочну службу. Так на Україну він попав 
і там бєз вісті пропав. Гаврил Гаврилович К., [тисяча 
дев’ятсот] двацить первого года рождєнія. Пісні спі-
вали, много тоді було:

Посіяла огуречки близько над водою,
Сама буду поливати дрібною слізою. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. Лобогрєйка була – два 
колєса, а тут площадка така і вот коли коситься – коса 
впереді, а  зерно іде по оцій площадкі. Іде воно і так 
вила́ми скідивают їх, і іде валок. Зерно молотили мо-
лотілкой. Снопи в’язали, а потом їх молотили осінью 
уже. Лошадєй ганяли, отак она крутилась. Батько ко-
нюхом работав. Всьо виращували: огурци, помідори, 
капусту, картошку, лук, чеснок, морковь, квасолю, 
мак. Маліна була, дерев не було. За дикою вишньою 
їздили. Ягоди собірали, ох їх тоді було і много. Одяг. 
[Вишивали раніше в селі?] Я  сама вишивала коф-
ти много. На празники одівали дівчата в Просвіті. 
В школу всігда брали, як українське яке виступлєніє. 
Так ідуть: «Тьоть Рая, дай кофту». Були  – крестом і 
гладдю в мене вишиті. Вишивала я много. Рушники 
були, все було. [2]  Отєц мой с Тамбовськой області, 
а  мать с Украіни. Мать  – Наталья Стєпановна. Отєц 
ушел на фронт, мнє читирі года токо било, даже отца 
не помню. В восємнаціть лєт я вишла замуж, а мені, 
осьо де, сємдісят шесть, с  [тисяча дев’ятсот] триціть 
сєдьмого. Родилась я в Максімовкє. Кружива сама 
в’яжу і вишиваю. Ранше ж при коптюшках. Щас ни-
ток нєту. Рушники я вишивала в [тисяча дев’ятсот] 
піісятиє годи. Узори, були раньше журнали і там всякі 
еті, я по етім – клєточки всі щитала з журналів. Мати 
моя не вишивала, я сама. Много у Максімовкє виши-
вали, но много і я всєм вишивала. Всє дєвкі виходілі 
замуж, всігда оні просілі, я всєм-всєм вишивала. Ето 
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уже читирі полотєнца обізатільно нада вишиті, замуж 
віходілі – раньше. Я щас би вишивала. Платьє виши-
те носила – інтірісовались всє. Там ніхто не вишивав 
платья, только я, а вот кофти вишивали. Носили коф-
ти бі́ленькі, вишивали і юбки чорні. Вишивали і крас-
ним, і чорним. Платьє ето носила, вже і як замуж ви-
шла, до [тисяча дев’ятсот] сємідєсятих. Десь рубашка 
єсть вишита – діду вишивала. [Тканину для вишивки 
де брали?] Наші родітєлі дєлалі полотно. Сіяли коно-
плі, ми м’яли коноплі ногами  – помогали. Ноги так 
наколе  – пиль. Лет в двінацить топтали їх. Я  то вже 
ткань для рушників покупала. Я  три класи кончила, 
нас п’ятеро, я  с тринацяти лєт на постоянну работу 
пошла. Работала до пєнсії і дояркой, і чабаном работа-
ла, і свінарка була, і всєм, і скірдавала – всєм прішлось 
работать. Ікона вот, стара, мать дала – уже нє помню, 
сколько єй лєт. Архітектура. [1] В Просвіті хати са-
манні були, не дерев’яні. Дві хати були дерев’яні, дві 
всього було. Наша хата саманна була, довга, солом’яна 
криша. Хата кончаїця, тут – «сєнци» називалося, так 
же сарай іде – тягниця. Такі хати всі були. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря‑
довість. Бабка була, при родах тіки помагала – Сам-
сонова, українка вона, баба Варя. Приймала роди, хто 
звав. Вона одна така. Я одного́ дома родила, в Мака-
ровкє, а потом второго – дочку рожала, тут медпункт, 
больніца в нас була. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи  можна було працювати у 
свята?] Работать нільзя було, казали родітєлі, шо сьод-
ні не работаїм. [Які свята відзначали?] Спас медовий, 
чи яблучний, у нас тоді і яблук не було ́, просто не ро-
били нічого. На Різдво носили вечеру крьосним. Пи-
рожки пекли, кутю варили, носили. Кутю з пшениці, 
товкли її – ступа така була дерев’яна. Вирізане в дереві 
таке пространство – туди засипаїш, стаєш ногой на цю 
сторону, на цю і отак качаїш, і вона товчиця. Ножна 
ступа. Вже їх зара нема, це ж було в Просвіті, в Про-
світі вже вони кончилися. Кутя густа була. В кутю мак, 
мед, там у нас були пчоли у двух тіки. Кутю їли на Свя-
тий вечір – шостого [січня]. Сразу всьо пі́сне, а потом 
уже всьо – розговлялися і їли. Мама моя посту при-
держувалась. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Зараз у Вашому селі живуть татари і баш-
кири. Як вони господарюють?] Картошку вони сразу 
ни садили. В  нас в Просвітє були киргізи, казахи, їх 
називали «киргізами», всігда приходили до нас. От на 
Паску вони приходили: «Паска, паска, бір кукай».  – 
«Дайте яйцо!» Картошку вони не сажали, приходили 
просили. Жили вони в дєрєвні Марзагул. А вори вони 
були страшні  – овець у нас воровали. Утром встали 
ми, у  сосєдєй розібрана – уже плаче сосєдка, овечку 
вкрали. [А коней крали?] Я ни раз ни бачила, ну роз-
казували, шо вроді би прив’язували до лошаді і отак 
руки витянуті, і вели́. [Чи одружувалися з татарами, 
башкирами?] Щас у мене дві снохи. Одна – башкірка, 
одна – татарка. Вони борщі готовлят ше вкуснєй, чим 
наш. Дома готовляця на празнік. На паску яйця кра-
сять, на Рождєство приїжджають. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Моя мама і конюхом рабо- 
тала, і скотником работала, і дояркой – ким тільки не 
работала. На лобогрєйкє всю зборку. Пруд був. Вес-
ною він розливався, уходив – вода бігла сільно через 

дєрєвню. Сінокос як начинався і пара лошадєй, ло-
богрєйка і убирали. У  Просвіті жили українці, одна 
сім’я татар була, тоже їм ніде було жить, с  Янгурчі 
вони приїхали. Вона работала технічкою у школі, і там 
квартіра була при школі. Школа була дерев’яна. Я піш-
ла в школу, мені батько купив ботінки, в Стєрлітамак 
їздив і купив. Ходили в школу, оттуда ідем – вони ж 
рвуця, пока пішком ідем. І їхала продавщиця, і ми по-
ложили сумку і обувь, шоб підвезли. Пішла я за сум-
кою і обув’ю  – сумка єсть, а  ботінок нєту, і  бросила 
школу – ні в чом ходить. Сім’я в нас больша була. Нас 
десятеро було. Вот старший брат погиб, а  щас оста-
лось нас четверо.

с. Петропавлівка  
(Петропавловка)

Записали М. Пилипак та Д. Чернієнко 11 липня 2013 р. 
у с. Петропавлівка Міякинського р‑ну,  

Республіка Башкортостан, РФ,  
від Василя П., 1938 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Я  родився, тут, в  Петро-
павловці. Мій батько родився тоже тут, в Петропав-
ловці, а його батько, вже щитай мого батька дід, при-
віз сюди батька. Вже він десь там був рождьонний на 
Україні, і приїхали вже сюди із сином. Дід там родився 
і його маленького привезли. Діда мого звали Тихон Зі-
нович П. Прадід – Зінько П. Де вони там жили – ето 
я не могу сказать, я не знаю. Приїхали до революції. 
Батько мій родився у [тисяча дев’ятсот] двінацятом 
году. Мама моя  – Марія Акімовна  Є., Дід, моєй ма-
тері батько, був Акім, отчиство я не знаю. Мати тут 
родилась, в Петропавловці, і батько. Мати із [тисяча 
дев’ятсот] шиснадцятого года. Тут колхоз називався, 
ето раньше, «Пахарь». Петропавловка, Наталіно, Мі-
хайловка – ето було один колхоз. Наталіно – там рускі. 
Воно було тут кілометра два-три. Міхайловка – укра-
їнці, воно – кілометров дєсіть. Контора була тут, в Пе-
тропавловці. Зара нема нічо там. Ми тутечки, в колхо-
зі, родились, жили ́ і до сьогоднішнього дня тут. Клуб 
був тут, магазін, фєльшерський пункт, школа була  – 
сємилєтка, потом здєлали восьмилєтку. Тут много 
людей жило́. Дворів було шіісят, всі українці були. 
[У Вас віз на подвір’ї стоїть, Ви самі робили чи хтось?] 
Тєлєгу я сам робив, сам навчився – дивився по людя ́х. 
Були старіки, спеціалісти, вот у їх бачив. [До якої пори 
у Петропавлівці жили тільки українці?] Послє [тисяча 
дев’ятсот] шістідєсятих годов почали сюда приїжати. 
Приїжали в колхоз на роботу. Нєкоториє жинилися – 
брали татарок і жили. Тут уже отаке – всьо переміша-
лося: і українці єсть, і рускі єсть, і татари єсть. 

с. Софіївка (Софиевка)
Записав М. Пилипак 10 липня 2013 р.  

у с. Софіївка Міякинського р‑ну, 
Республіка Башкортостан, РФ,  

від Катерини М., 1936 р. н., 
родом із с. Миколаївка Міякинського р‑ну, 

Республіка Башкортостан, РФ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Маї корні всє с Укра-
іни! Папи предки приїхали з Херсона десь, а  мама з 
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Западної України. Мама моя  – П.  Анна Фьодоровна 
тища дев’ятсот читвьортого года рождєнія, її бабуш-
ка з дєдом маму уже сюда привезли́. Бабушка – Ага-
фія  П., а  кака дєвічья, я  не знаю... Папа  – Л.  Міхаіл 
Стєпанович, вони с мамой були одногодки. По лінії 
отца – у нього тоже було три брата, три сєстри било. 
С України приїхало, тут землі много було. І вони, там 
от, прямо, раньше хуторями ми жили ́. Я  родилась в 
Ніколаївкє, сюда замуж вишла в [тисяча дев’ятсот] 
піісят читвьортом году. Виросли, в Ніколаївкє жили́, 
до четирьохлєток била школа, а  тут лаптєй нє било, 
в Новий Мір ходить нє в чем било. Отєц рано умєр, 
мнє токо шесть лет било, как отєц умєр, даже шесті 
єщьо нє било. Горя хлєбнула. Сосєді в Ніколаївкє були 
українці – Балаба, Павлєнко, Красюк, Кравченко, Ти-
щенко, Лищенко, Шульга, Кулак – много було. Потом 
всі люди ушли – бросили, хто куда. [...] Клуб був – со-
биралися. Пісні співали, много. Тоді піснів співали, 
щас уже не поють:

Ой, на горі, тай женци жнуть (2)
А попід горою, яром-долиною козаки йдуть, 
Ей, долиною, широкою, козаки йдуть...

Цю пісню матєря наші пєлі, как же на ток пайдьом – 
ночью матєря ті вєялкі крутілі, та й нам іщьо попало. 
І вот от ніх ми і учілісь – всьо врємя пєлі бабки. Танцю-
вали, раньше много ж було: «Польочку», «Кракав’як», 
«Падгорну», «Сєрбіянку», «Бариню» і пріпєви, чьо 
только не танцевалі – щас нєт етіх танцев. Гармошки 
грали – Вася Максімча, він дальокий родствєннік, він 
харашо іграв. В Новом Мірє, етот Бондарчук Сємьон 
іграв харашо. Потом іщьо етат харашо іграв на баяні – 
Саша Драп. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. Раньше і рож сіяли, 
і  пшеницю, ячмєнь, просо. Серпами жали, ціпами 
молотили. Горох, боби. Раньше сажали, «пшонка» 
називалась  – щас «кукурудза». Вона така ниболь-
ша росте, но вся сверху до́низу в почотках. Було на-
рвеш – в чугунок, у пєч – вона прям вся аж розвалиця. 
Було, прям, тикву напополам розріжеш, засунеш в піч. 
Одяг. Полотєнца вишивали і кружева в’язали до по-
лотєнцов – мода була. Пряли раньше, у мене і прялка 
є, іще старінна, я сама таку нажила ́. В кофтах вишитих 
ходили, ми са́мі вишивали такі кофточки. Кофточку 
вишьєш, юбку пошьєш. Щас же так ніхто не носе, а ми 
раньше кружева в’язали комбінашкам, така же мода 
була – плаття-восьмиклінка, как розкружися под гар-
мошку, там і кружива видать. Кофти еті ми всьо врє-
мя носили до [тисяча дев’ятсот] сімідєсятих годов. 
У  мене було дві, дак я уже не стала їх носить. Вєра 
[донька] підросла, в клубі виступали. Архітектура. 
В Ніколаєвкє шіісят три дома було. Церков била. Шко-
ла била – в дві смєни занімались, сільсовєт бил, масло-
завод бил – всі возили молоко туди сіпаріровать. По-
чта била, мага ́зін бальшой бил. Больша, раньше каза-
ли, голубінка била – всі зерно, вот с колхозів ссипали, 
а тоді весною всі в Аксьоново на лошадях вивозили. 
Больша була дєрєвня. У  нас одна хата була рублена, 
одна саманна, під соломою. Під соломою були хати до 
[тисяча дев’ятсот] сємідєсятих годов. Как пов’їзжали, 
так тоді, навєрно, і порозкривали, а то во всіх були під 
соломою. У нас щас і в Запікулі сараї під соломою. Піч 
я сама ложила. Все готовили в ній, хліб пекли. Тут на 
плиті варили. Піч  – «устья», дальше, куди закладуї-

ця – «загнєт», оце дугой – «челюсті», «підпіччя» – зни-
зу. Раньше возлє пєчки «припічок» був  – у мене тут 
нєт, а в Ніколаєвкє був, прям із кірпіча, і бабка на ньом 
спала, як полик раньше був. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об‑
рядовість. Дітей у мене п’ятеро, родила дома. В  нас 
тут був, він врач, а вона акушерка – Дорофєєва. Дома 
прінімалі, я ні раз у бальніци нє била. Раньше була тут 
одна бабка, єслі нікого нєт  – приспіче рожать. Бабка 
прийде посидить, рібьонка прийме, пупок зав’яже да і 
всьо. Раньше як бєрємєними були, то стісьнялися, шоб 
менше люди бачили, а щас не вспіла зав’язатьця, вже 
сидить гладе – показує, шо вона бєрємєна. А ми рабо-
тали – я п’ятєрих рожала, ни раз в дікрєтє не була, ни 
раз до родо́в. Робиш, родив, місяць побув, дитя бро-
сай і обратно іди. Вєру родила, це вже другу – дваціть 
восьмого марта родила, а  уже в май місяці на посєв. 
Прийшла, вона пососала, да вирвало – тімпіратура. Не 
пішла, в кантору визвали – штрафовать будєм. Потом 
мама ше за мене місяць ходила, а я побула́ ше два міся-
ці з дитинкой. Колиска була, висіла на матці. Внуки в ці 
колисці виросли. Ранше ж положиш, покормиш, рос-
качав і ушов. Колиску ше сам хазяїн дєлав. Читирьох 
дітей винянчила і ще четверо внуков виросло в етой 
колискє. Раньше топить нічим було, пєчку натопиш і 
потом під потолком колиска і рібьонку тьопла, вита-
щиш, він оттуда прям гаряченький, і  діти не боліли. 
Подушечку малєньку, пиринку дєлала, пока всі діти 
виросли. [В колиску дитині нічого не клали?] До шести 
неділь бабка ножниці ілі нож клала, а потом уже всьо.

с. Єрликово (Ерлыково)
Записав М. Пилипак 11 липня 2013 р. 

у с. Єрликово Міякинського р‑ну,  
Республіка Башкортостан, РФ, 

від Раїси Г., 1927 р. н., [1] 
родом із с. Тихомирівка Міякинського р‑ну,  

Республіка Башкортостан, РФ,  
та Степана Г., 1931 р. н., [2] 

родом із с. Хлібороб (Міякинського р‑ну, нині не існує) 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Чоловік мій Г. – украї-
нець із Хлібороба, щас та дєрєвня розішлася, там одні 
були українци, вже там нікого нєт, забула з якого года, 
а  наша Тихомировка розішлася в [тисяча дев’ятсот] 
шіісят восьмом году. Я вишла замуж у Хлібороб, по-
том із Хлібороба (ми пожили ́ там два годи), переїха-
ли в савхоз, в Альшеєвській. Там п’ять лєт прожили ́, 
там стєпь, мені не нравилося, а  тут ліс  – очень кра-
сіва мєстность, ми вернулись оттудова. І от с [тисяча 
дев’ятсот] шіісят восьмого года ми в Ярликові. З Тихо-
мирівки я тут тіки одна осталась. Нас большинство 
в Альшеєвськом районі, в  Красном Клині, живуть. 
Приїхали з України сюда дєд Захар і баба Хівря. Дєд – 
Рудяк Захар Фьодорович, а баба – Кіяшко. Вони при-
їхали с сімьйой у тища дев’ятсот десятом году, а мама 
родилась  – она сама послідня була, вона родилась в 
[тисяча дев’ятсот] одинацятом году. Дєда послє войни 
уже не було, а бабушка жива була. Бабушка, забула, в 
якому году вмерла. Ми всі малєнькіє, собіремся воз-
лє неї, вона всьо про Україну росказувала. [Розкажіть 
про Тихомирівку.] Ой, до тово вєсьола була дєрєв-
ня! Там большинство наші родствєнікі жили ́, пошті 
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што. Дєрєвня була сто двацить дворов – така больша. 
Дома були саманні. Доміки такі були, как показують, 
на Укра ́їні, такі бі ́ленькі всі. Весной всі побілять, за-
валінкі красной глиной підведуть. «Призьба» казали. 
Я  вже тепер більше по-рускі. Всі дома були під со-
ломой, і всі як одна постройка – всі одинакові були. 
Улиця була широка, у два ряда була. [Хто був Вашими 
сусідами?] Яловега тьотка Палашка, Кливець, Калаш-
ник, Романєнко, Нагаєць, Некритий, Сириця, Бурсук, 
Єрещенко, Бурлєт, Либонта  – всі українці! Нікого, 
ні руских, нікаво абсолютно нє било, кроме україн-
ців. Розішлися і тики українці були  – ушли в [тися-
ча дев’ятсот] шіісят восьмом году. Нихто в нас там не 
проживав, не рускі, не татари, ніхто. [Ви з Хліборо-
ба, це теж українське село?] [2] Отєц і мать приїхали, 
розкорчовували Хлібороб. Я  – Г.  Стєпан Васільєвіч, 
[тисяча дев’ятсот] триціть пєрвого года, читирнаця-
того сінтября. Батько  – Г.  Васілій Кузьміч, [тисяча] 
дев’ятсотого года рождєнія. Кузьма впірьод приїхав, 
а  батько там родився на Україні і мати  – на Україні. 
Мать вийшла тут замуж за М., був Антон Антонович. 
Од його двоє дітей родила, а  він заболів тіфом, по-
мер. Потом матір взяв з двома дітьми наш отєц. Мами 
фамілія С. Марія Алєксєєвна, вона чуть моложе. Дід 
приїхав з України, тут він обоснувався, там потом уже 
батько приїхав, но перед войною він їздив на Укра́їну 
і снова хотів уїхать туда, но не в’їхали, а потом война 
началась. В  Хліборобі українці були: Мельник, Лю-
бич, Голодний, Семенко ́, Підгайко. В  Хліборобі було 
під сорок дворів – всі українці. Мати росказувала, шо 
земля суглиниста була, урожай совсьом скудний був, 
а потом їх ще наділили, вони попросили – два гектара 
дали́, там земля очєнь плодородна. Такі хароші люди, 
ну там люди такі були – всі українці. Рано вставали, 
пєчку витоплять, скотину вигонять і на работу чуть 
світ ідуть. Но нікагда, шоб п’янствували, гуляли, шоб 
не работали – такі трудолюбіві були, страсть господ-
ня. В Хліборобі такі були і в Тихомировкі такі. Дітей у 
Хліборобів по восємь, по шесть, по дєсіть дітей було в 
каждого. [Ще які села українські були?] Просвіт був – 
дєрєвня, ето тоже українське, тоже там жили Криво-
хат, всі тоже українці. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об‑
рядовість. [1] Я родила в болни́ці. А моя мама мене 
родила вдома. Вот Стіпанова мать – вона всю дєрєвню 
ходила вот, і когда, вот, який празник, усі еті женщіни 
приходили, на Паску ілі на який празник, провідувать 
цю бабу Марію. Вона, не знаю з якого года, а умерла в 
[тисяча дев’ятсот] піісят дев’ятом году. Ну, вже тоді в 
болни́ці родили. Хлібороб далеко від района і ліс, до-
роги забиті, ни виїдеш, дак вона там принімала. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [1] Я всі празніки почитаю – не 
роблю ничого. Раньше Перед Рождєством гадали. Ки-
дали валянки через кришу – куди носком попаде, туди 
заміж вийдеш. Впірьод ше, то колья щитали. Ловили 
овєчку – яку поймают, то такий і женіх буде. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  У  нас, в  Тихомировкє, 
ще не так било многодєтних сімєй, а вот у Хліборобі 
родили всі, і всі такі хароші були діти. Жили ́ на карто-
шкє, на хлібу, на всьом. В войну я не знала, шо таке 
хліб. Мама каже, шо ой, ми як работали с отцом, дак 
привезуть, послє ріволюції, хліб – нікуди було ссипать, 
дак у дворі машини розгружали. А потом у войну ло-

боду їли, щирицю їли  – всьо такоє, голодні. Помню, 
как щас, у клубі, так, між дєрєвнями був бум, там рож 
сушили, перелопачували. Ну, і мати іде ноччю, к утру, 
стали уходить с работи – взяла ́ в карман жита нам сва-
рить поїсти. Прєдсєдатель поймав, зважив – кілограм 
хліба і казав подам у суд, у Міяки, но каким-то обра-
зом... Я работала на прицепі, на трахторі, на дізілі два 
года. Прицепщиця. Два брата  – Кливець, двоюродні 
работали. Один – трахторістом, а один був прицепщи-
ком – Гріша і я. Нас троє в одну смєну работали, а Са-
їтово, рядом дєрєвня, башкіри – во втору смєну рабо-
тали. Потом на свинарнику я работала. Свинарник у 
нас був, я була передова свинарка там. Потом уже ви-
шла замуж за Стіпана і мене наградили «За поднятіє 
циліни» мєдаллю, я три года була на прицепі. Всігда 
ми собірались гулять на лужайках, особєнно спориш 
ріс, і ми вот там всьо врємя пєлі. Я пєрва півіца била 
у Тихомировкє. Дєрєвня була очєнь півуча і очєнь 
красіво всі родствінікі пєлі. Тіки с работи прийдем, 
тоді ж і ето, сталінці були, вот ето – комунари і мішки 
кидали ми, дівчьонки, і солому скидали там под етім 
прям стоїш, під транспортьором, два часа только ми 
отдихали в сутки. Пока роса спаде – поспим, а потом 
уж піднімаїмся і оп’ять работаїм. Ой, росказать труд-
но, как жили́. В соломі поспим там часа два і оп’ять. 
[Які  співали пісні?] В  нас много, особінно вот тьоть 
Дуся – вона всі українські пєсні знає. Вона, навєрно, 
їх там тисячі знає. Ми всьо врємя с нею, ми підходим 
друг другу: я пєрвим голосом, а воно вторим. Ми ві-
здє і виступали, їздили тут с канцертами. Тут, в Ярли-
кові виступали, потом з тілівідінья приїзжали з Уфи 
нас фотографірували, перед Паскою. Я  тут чужа, но 
в мене много очєнь подруг, такіх, как я, і  постарше. 
Я люблю шутить, і у нас усі такі родічі, как Райкін. Цю 
пісню очень люблю:

Цвіте, терен, цвіте терен,
А лист опадає,
Хто с любов’ю не знається,
Той горя не знає. (2)
А я молода дівчина 
Та й горе зазнала,
Вечерочки не доїла, 
Нічки не доспала. (2)
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
 ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА. СОЦІОНОРМАТИВНА 
КУЛЬ ТУРА [8] [Розкажіть, як Ваші предки опинили-
ся в Золотоношці.] Я знаю, як моя мати розказували, 
що з Раєвки їхали і з собою камні несли, шутка лі – 
гніт на огірки, на капусту, думали, що тут каміння не 
буде. Баба наша – мамка мужика, розказували, що пе-
ред тим, як вони приїхали, посилали людину – ходака, 
купував він землю. Тут були землі Остроумова, хати 
руські  – нанімалися до нього на роботу і жили тут. 
А коли українці вже приїзжали, понял, що його землі 
вже всьо. Коли це було? Навєрно, начало дев’ятьсотих. 
Бо моя мамка, вона з чотирнадцятого года, народи-
лась вже тут. Дай батько тут родився. Тоді помєщик 
забрав своїх робочих, а  ті закупили землі і почали 
наші строїть. Ось сюди приїзжали з Золотоношського 
повіту. Баба казала, шо багаті. О там Дєєвка, там се-
редняки. А ми голодранці – Полтавської губернії. Так 
нас і назвили – полтавські голодранці. Отут я ше по-
мню туточки були кой-де хати під желізом, ну багаті 
ж вони були. У нас всі були там із самана, під солом-
кою. Хто плєтьонкою плів, да обліпляли. В таких хатах 
жили. І тут же трошки були допоки не розкулачили. 
На Дєєвкє кой-де багачі ще були. Одна коняка – вже 
багач. А як начали розкулачивать, то того, в кого ко-
рова, коняка є. Так жили. А тоді колхози начались. Так 
баба розказувала, да хоть би було і записувати. Вони 
ще вертались на Україну. Овчаренко – дід і баба старі 
казали: ми поїдем умірать на свою родіну. І поїхали в 
двадцять втором году, мати моїй шість год було. А там 
брюшной тіф ходив, так вони всі вимерли. Тільки бать-
ко остався моєї матері, і вона осталась. А тоді оп’ять 
вони сюди вернулись. Так, сюди приїхав дід моєї мати, 
мій прадід – Іван, а дід Хведор Іванович, жінка його 
Ганна була. Вона вмерла ще мамка моя мала була. То 
було, баба много розказувала. Як прийду із свинарни-
ка, вона сяде коло мене і всю історію розкаже. [Баба 
Ваша розказувала, хто ще тоді з України приїхав, які 
сім’ї?] [7] Овчаренки були, оті Корнієнки, Хворостов-
ські приїзжали та, мабуть, повернулись, Педаші. А ще 
як приїхали, бабка так розказувала: складалися гро-
ші, ходака наняли і брали землі тут. Там на кінці, за 
горою ще, там забиті родники. Начиналася Куш-куль, 
річка Куш-куль текла. А  там як уходили оті, шо тут 
були руські, вони до того нєдовольні були, що їх висє-
ляли. Вони, свекруха розказувала, забивали родники і 
шерстю, і тряпками, щоб тільки не було. Но вода була, 
тоді глибокі копанки були – викопає каждий собі, щоб 
поливати. Метр викопає, то повна води. [6] Мій бать-
ко – Іван Трохимович Н. Родився він тут чи в Україні, 
я не знаю. Там в Золотоноші багатьсько Н. було. Мій 
рідний дядько їздив один раз туди на Україну, годів 
тридцять, Василь Трохимович, а  я там не був. Тому 

мої батьки з Полтавської області. Через то воно так 
і назвалося. Батько, мабуть, малим приїхав, а  знаю, 
що мій дід Трохим прийшов – не приїхав, а прийшов. 
Раньшє ходаки були. Скільки він йшов, я  не знаю. 
Прийшов він у тисяча вісімсот дев’яносто втором 
году, а може, раньшє трохи. Це я по батьку знаю, він 
тоді народився. [Де діди Ваші поселилися?] В сторону 
пруда. Там багатьсько хатів було. І по сторону оврагу 
було сім дворів. А потом отак на вигоні було дев’ять 
чи десять. По хваміліям я можу сказать, хто там жив. 
Дід землю купив у помєщика. Він як прийшов, то так 
і остався. У діда було чотири сина і три дочки. А при-
їхали тому, що там голодовка, што лі, була.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Чи ходили 
в селі у вишиванках?] [7] До войни ходили. У мужи-
ка брат, що погиб, у нього рубашка була вишита. Так 
наряжали його на сцені, виступав. Штани, навєрно, 
давали. Красні штани широкі. Оце так, а  не ходили. 
Після війни вже не ходили. Де дуже старі, от баба 
Пустовітка, баба така окуратна була, постоянно вона 
в очипку була. А до войни, і в войну, да й після вой-
ни полотняні сорочки, ткані спідниці були, ось таке. 
Тканину тут самі робили з коноплів. Там на Полтавкє 
(від хат недалеко пусті огороди були), там сіяв колхоз 
коноплі. Тоді ходили плоскіні рвати, сначала плоскінь 
виривали з коноплі, а тоді самі коноплі. Тут була шор-
ня, робили хомути, упряж, дак коноплі нужні були. 
У моєї баби Педашки верста стояла в хаті. До [тисяча 
дев’ятсот] п’ятідесятих годів ще таке було. А потім вже 
купляли. Архітектура. [Якою була хата, де Ви наро-
дились?] [6] Да така, я й щас помню – дерев’яна, і шта-
кєтнік з неї потім не вийшов, як я сюди переїхав у [ти-
сяча дев’ятсот] пісят восьмом году. Бревно напополам 
було розпилине, як горбуль, із того була. Ну обмазана 
з обох сторон. А осінью, зимою обкладали і навозом, 
і земльою обсипали. І бєліли. А вона мазалась кожен 
год. Криша була з тьосу. Батько достав. А так були кри-
ші солом’яні. Тьос був на двадцять примєрно пиляне, 
воно таке, як палець. І тако у два слоя було укрите. У то 
врємя разне було – і залізом було, хто соломою, хто 
як. Хати всякі були, хто як жив. Нашу хату батько по-
строїв. А дід жив напополам із сином Якимом – дядь-
ко Яким, він самий старшій був. У [тисяча дев’ятсот] 
п’ятдесят восьмом годі я сюди перейшов, купили, по-
строїли, тоді вже ту хату розламали... [Хата, в якій Ви 
тут жили, яка була?] [12] Вона на Дєєвке була, де ми 
жили. Сначала мазана вона була, ще саманна, зверху 
мазали, бєліли. І в хаті долівки мазали.Як на Україні, 
так і тут. Потім купили тут дерев’яний дом у баби Ма-
русі старий, перестраївали. А ми вже в Салаваті були. 
На Україні ще очерет ставили, потім заляпували гли-
ною з обох сторон, месили заміс, тоді бєліли. А  тут 
не такі, тут вже ілі саманна полностью, ілі дерев’яна, 
да всьо равно обмазували і бєліли. А  потім рєшили 
сюди, привикли вже тут, в  дєрєвнє лучче. [До  якого 
часу тут ще саманні хати стояли?] [7] Ми розрушили 
свою саманку у [тисяча дев’ятсот] шістдесят первом 
году, коло пруда. Я  з пруда ще город поливала. Інші 
довше стояли. Яценки були, Кандибобери їх назива-
ли, там плетена була, заливали її, плели і глиною якось 
заліпляли. Її в [тисяча дев’ятсот] шіісят якомусь году 
розрушили, не знаю точно. Криші усі солом’яні були, 
поки шіфєр начався. Ми перейшли сюди, сарай ще в 
нас був під соломою, а  хату покрили вже шіфєром. 
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А мазанки всі бєліли, знаружи і знутрі. Я заміж пішла 
у [тисяча дев’ятсот] п’ятьдесят шостом, то сама нашу 
хату бєліла. Всегда перед Троїцею. А  стара піч у нас 
досі є. Велика, а до неї «голанка», теж велика, гріла і 
туди, і сюди, поки не було парового отоплєння. Голан-
ки той нема, а піч стоїть. Коли багато надо – в печі хліб 
печу. [Ви про свою хату що пам’ятаєте?] [8] Родився я 
в полє, на свинарнику, там мати работала уборщицею, 
була така хатьонка маленька, як сторожєва, доярки 
там переодєвалися, обідали. Батькам її в колхозі дали, 
прєдсєдатель. Квартир же не було ніяких. Як мені три 
года було, батько построїв хату-саманку, сам лічно 
клав. Пожили вони там год-два, потім переїхали. Зем-
лі там же не було на Україні путьом. Були батьки тут, 
а потім оп’ять уїхали на Україну. А на них там напала 
якась болєзнь. Я тоді тільки один остався, тому що тут 
вже родився. Багато там повмерало, тільки старший 
брат у мене остався, він з [тисяча дев’ятсот] двадцять 
третього був, на фронті погиб. Дев’ять дітей нас було. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [7] Я можу розказати, як ми женились. У нас 
хатка маленька була, саманка. У п’ятницю пекли коро-
вай і шишки, такі от пампушечки. Коровай пекли, то 
звали – месили, тільки щоб був мужик, не вдова. У су-
боту кликали. У нас було в январі, так на санях, на ко-
зирку. Дугу украшали, звонки чипляли, зпереді кучер 
сидів. Дружкою була сестра двоюрідна. Їздили на Мо-
лодєєвку. Як кликали, то шишка із собою була. Про-
сили батька і мати, і кланялись: «Приходьте на свадь-
бу». А  тоді на первий день женіх приходив, нєвєсту 
забирав, у  нього гуляли. А  тоді на другій день вже 
сюди до нєвєсти гулять приходили. На женіха казали 
«молодий». А  тоді на третій день гуляли каждий у 
себе. Катали повариху. А гості наряжались як! На ку-
харку надєвали ватяні штани, і  все тепле надєвали, 
возили на санках да розводили костьор. [6] Уже щас 
стало не так, як раньшє – вінок надєвали, лєнти. А щас 
тут марлю накинула і всьо, і пішла. Щас уже совісм по-
другому  – обичаї міняються, молодьож міняється. 
Раньшє якось інтересніше було. Раньшє називався 
«дівич-вечір», хлопець молодий іде до нєвєсти, там 
вечером гуляють. Перед свадьбою. Примєрно в субо-
ту. Самогонки нагонять... Я женився – півхати каду-
шок стояло. Водка була, так ні за шо було купить. Рож 
мололи, з ржі дєлали – «хлібна називалась». Сахар до-
рогий був, з нього не дєлали. Була хлібна і всьо, з жита 
по-українські. Без пісень свадьби не було. У  мене 
теща, тітка співали. Щас молодим дєньги дарять, 
а тоді, що в кого є – то ягнят, то гусят. [9] Заміж я ви-
йшла в [тисяча дев’ятсот] п’ятьдесят сєдьмом. Прохо-
дила свадьба так, як і на Україні. Засватали. А тоді ще 
приходили міряти до жєніха (люди нєвєсти йдуть мі-
рять), які штори, куди що вішать в його хаті. А  тоді 
свадьба була. У нас тут під хатою. Дажє фотокарточки 
нема, фотографів не було. Надєвала вишиту кохту, ві-
нок, лєнти. У  мужика костюм був. Він руський. На 
свадьбі три дня гуляли. Тут день у жєніха, день у нє-
вєсти, а третій день вже курей зносять у тих, хто гу-
ляє. Хтось сам принесе. Свати до мене у маю приходи-
ли, тридцять первого, дев’ятого іюня була Троїца, була 
свадьба. Ми сразу жили у батькової сестри двоюрід-
ної – тьотка Верка. Ми перезимували там, а навесну 
хату купили. Хату, де щась живу, построїли в [тисяча 
дев’ятсот] шістдесят второму году. Всередині вона ма-

зана і побілена. Годів шість, як обої почали кліяти, а до 
того все бєліли. [5] Раньшє в них вінки одєвали на го-
лови, звали. Дівчата ще в українському звали на весіл-
ля  – Галя Шевчук, Люда Чорна, ще вони виходили в 
[тисяча дев’ятсот] сімдесят п’ятому та [тисяча 
дев’ятсот] сімдесят сьомому годах. А після них почті 
вже все, так не виходили. І на конях же так само, ще з 
колокольчіками. Бувало, що звали в українському ві-
ночку, в стрічках, а на уже на запісі вони були в таком. 
Щас тоже так буває на третій день – курей їмо, ката-
ють, стірають. Но уже воно одмирає, так как моло-
дьож не дуже підтримує. А  ось, тут дві неділі назад 
свадьба була, нєвєста з города, вона руська, Катя 
звуть. Так все теж саме було  – і колок забивали на 
крильці, все розбивали, як раньшє було, і прапор ви-
вішували, і поваріх, і родітєлєй катали, межу показу-
вали – все було. Некоторі до сих пір хліб печуть, варе-
ники варять. [2]  Я  ж заміж виходила з Полтавки на 
Одирванку, в [тисяча дев’ятсот] пісят шестом. Я ж там 
жила, мужик мій там жив. Там же ж сєйчас нічого вже 
нема. Тоді ж як то свадьби гуляли дві сем’ї, гуляли не 
так, як щас – соберуться в одному місці і всьо. А так 
було, що нєвєсту заберуть. Приїзжають до нєвєсти, їх 
сажають за стіл, рюмки по дві подали, тут постіль ви-
купили, все. Тут нєвєстіни родствєніки в угол стука-
ють. Значить все  – в угол постукали  – вилазьте з-за 
столу. І то, значить, їдуть тоді до жєніха, гуляють в той 
день же. Постіль привозять, подають. На другій день 
вже гуляють у нєвєсти – у женіха погуляли, тоді верта-
ються назад і гуляють у нєвєсти свої же, ті, що від нє-
вєсти виїхали. На другій день ті ж приходять оттуда 
тоже так. Побули тут скільки часов, посиділи, вгости-
ли їх, пошли вони додому. Каждий дома продолжав 
гулять. Ото два дня гуляли. А на третій день вже ката-
ють батька з матерью, їдять курей. Оце ж воскрєсєньє 
вечером їдуть по дворам, хто гуляв на свадьбі, у тих 
курей беруть. А уж в понєдєльнік варять курей. У кого 
вже послєдня свадьба – колок забивають коло порога. 
Крильце розиб’ють точно. Заб’ють колок – уже всьо, 
значить, у цьом домі свадьби вже не должно буть. 
Батька, матір сажають, катають. Наряжаються  – хто 
шо, хто циганкою, хто чим. Ще понакрашуються, по-
обмазуються, як чорти. Було, хто по дєрєвні іде – то 
тікають люди, бо вони, хто гуляють, поймають і об-
мажуть. Грязі ілі сажі намажуть. Пічі ж були  – піде, 
рукою там мазне у димарі і потом ходить всіх... На 
вторий день наряжались ті, хто од нєвєсти, шли шу-
кать ярку. А ті вже, де женіх, вони наряжають нєвєсту, 
наряжають женіха. Вмісто них сажають за стіл нєвєс-
ту нову. І  ото вже вони там приходять і начинають: 
«Чого у вас така нєвєста, що ж ви з неї зробили, ми ж 
вам таку не давали?». Одні тут рядяться, а другі біга-
ють шукають нєвєсту, надо найти ж. Так ото вєздє та, 
і в дворі, і в сусідів бігають по дворам, іщут, де женіх і 
нєвєста, куди спрятали. Було, хлопців нарядять в нє-
вєсту, мужиків понаряджають, да хто шо. І  ми так 
саме гуляли. І віночок в мене був. Тоді ж вуалі не було, 
були лєнти. В  лєнтах в нас нєвєста зве на свадьбу. 
В  п’ятницю їздить на лошаді, з  колокольчіками. Со-
рочку вишиту вже не надєвали. В нас було вже платьє 
сшите. У родітєлєй ще було, так воно в сундуках лежа-
ло. Уже не в моді було. У селі вже не носили. Всі вже 
обрусіли, вже совєтська власть. Вродє якось не больно 
то... Це в нас у дєрєвні якось ще сохранилось – оце тут 
язик і все, ми вродє якось тут жили кучкою. Як каза-
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ли – у хохлів ніхто не приживається. Ні татари, ні чу-
ваші чи хто, як приїдуть жить, то довго не задержу-
ються. Потому що хохли – народ трудолюбивий, кол-
хоз у нас був мільйонер, любили порядок. Наверно, 
тако де-то в [тисяча дев’ятсот] сімдесятих годах тут 
вже много в нас появилося прієзжих. З кінців села вже 
почали одходить, одходить, одходить... [Розкажіть 
про Ваше весілля.] [4] Тю, свадьба, яка свадьба, Госпо-
ді! Ніщєта така була! В  [тисяча дев’ятсот] шісятом 
году. Коней запрягли, поїхали Зіну Сидоренко позва-
ли. Поки їхали – розпряглась кобила. А у фєвралі мі-
сяці свадьба була. Платечко там таке купили. Ну, 
правда, лєнти були, віночок такий із бумаги, у фівра-
лі – по-українські уже. Тоді в нас вишивали рушники. 
З вишитими рушниками я шла заміж. У мене, навєр-
но, їх штук чотири. Я кружево сама в’язала, прошву 
в’язала. Телятницею работала – телята полягають, і ми 
в’яжем десятим номером. Щас уже всьо забулось, не 
нужно, не в моді тут рушники оті. Ото воно валялось 
на хаті, валялось. Син приїхав і забрав, сказав – руки 
терти. [12] Свадьба не так тут була, як на Україні. Там, 
я знаю, і девічник собирають, і співають, і грають, і гу-
ляють. А потом молода ж ходить у вінку. А тут тоже 
ходили нєкоториє, вінки одєвали, напрімер, наші дво-
юрідні. У мене так не було. Тут якось в суботу гуля-
ють, у  нас в воскрєсєньє там гуляли, у  неділю, по-
нашему, потім похмеляються на другий, на третій 
день. А тут в суботу гуляють, в неділю вже похмеля-
ються і всьо. Ну, также нєвєсту ведуть, также постіль 
везуть. Там заранєє постіль везуть, бувало. А тут сра-
зу везуть постіль, огонь розкладують, там же нєвєста 
переходить... І  похоже, і  нємножко друге... [У  якому 
році Ви вийшли заміж? Як свадьбу гуляли?] [10] У [ти-
сяча дев’ятсот] сорок восьмому. О-о! Свадьба була 
така, що ой-ой-ой! Дуже було весело, хорошо! Саме 
главне, перве – це була у нас п’ятниця – приглашеніє 
на свадьбу. У мене вінок був гарний! Тоді ще була со-
рочка-вишиванка, спідниця. Ходили так по селу, при-
глашали. Всяко було. [Які пісні співали?] Ми співали і 
свадєбні пісні, і такі. Голос у мене був такий! [співає 
«На городі верба рясна...»] Зараз голос в мене пропав. 
А тоді от їздили виступати, а не було в клубі, а в ліску, 
там де луг, там гарно. Та як заспіваєш ото там, в тих 
кустах – а ехо роздається! Аж зараз коси піднімають-
ся, а то лежать рівно. Дуже було хорошо! Отака моя 
судьба... У  войну співали пісні тоже. Як запрягаємо 
коняку в поле їхати полоть, як сіли на тєлєгу, на рид-
ванку, і од хати аж до ділянки пішли с піснями, с піс-
нями... І назад так саме з піснями [співає пісню «При-
їзжай, товариш Сталін...»]. Як який концерт для на-
чальства, то таку співали, вони просють, щоб заспіва-
ли. І мати моя співали, у нас у сем’ї всі співали. Тільки 
у мене не співав самій старший брат – Максим Дани-
лович, він [тисяча дев’ятсот] десятого году. Він усі піс-
ні знав. Як яка йому понравиться, він підходить: «На-
ташка, давай оцю пісню заспіваєм, щось мені охота. 
Якби у мене получалось, я б співав». А так усі співали. 
І мужики співали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [11] Ми раньше бігали коляду-
вали. Перед Різдвом, на кутю, вечером ми бігаєм, ко-
лядуємо, слухаєм. Тоді хати були соломою пообкладе-
ні, щоб тепло було, у хатах холодно було. То полягаєм 
на ту завалинку, лазяємо, слухаєм, як женіха будуть 
називать, хтось по імені назве. До тьоткі Параски до 

Тесленкової до того долазили, поки вікно розбили, 
нас оттуда шуганули. Колядували ходили по хатах. 
Ворожили, валєнки кидали. А раньше шо давали? Хто 
канхвєт дасть, хто грудочку сахару, хто коржик спече, 
ну не було, бєдно жили. І ми самі бєдно. Як би не бєд-
но, я б не пішла колядувать. [Чи пам’ятаєте колядки?] 
Та ми кричали попід тим: «Колядин-колядин, я у бать-
ка один, мене не питайте, а  колядку дайте»; «Коляд-
коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а із маком 
не така, дайте, дядьку, п’ятака». Не давали раньше дє-
нєг, бо не було їх. Хто кусочок хліба дасть, щось пекли. 
Вєнки пуськали на Івана Купала. Плели вєнки, а то по-
наражяємся. І перед Троїцею наряжалися. І ото ходи-
ли у вінках. Підемо цвєти по берегах нарвем. Бабуся 
нам поплетут вєнки. У нас там на кінці пруд був, і ми 
на той пруд вечером ходили і вєнки пуськали. На Тро-
їцю клечення в хату приносили, чепчик рвали. Чеп-
чик мешками, а долівки були, полів не було, мєшками 
натаскаєм чепчиков, в хаті запах, дихати! А клечення 
те – березу, кльон, всю хату обставим, на вікна пові-
симо, хай сохне. А станемо замітати, так пиляки в хаті, 
страсть! І на колодязь цепляли – весь був український 
обряд, все було. Хорошо било. Хоч на Троїцю літом, 
і там бабки співають, і там співають, і вечером співа-
ють, там музика грає, там балалайка грає. Молодьож, 
дівчата плясали, співали. А  на Полтавці велика така 
поляна була коло пруда, і  там... Полтавка дуже длін-
на була. [Розкажіть про Паску.] Школа нам запрещала 
ходить. Підеш, а тоді на пєдсовєтє виговор, можуть іс-
ключить із школи. Не ходили тоді. А  до школи єслі, 
то ще ходили. А коли самі маленькі були, то ходили, 
собирали яєчки. Яйця розкрашивали, хто чим, хто 
як. Але нічого уперед не малювали, тільки красили 
у цибулі. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Коли приїхали сюди, то Ви побачили якісь 
українські звичаї, традиції? Як у Вас там було?] 
[12]  Тоже также у клубі виступали і  співали... І  він-
ки були, вишивали, ходили у сорочках. І щас у мене 
вишивка та єсть. В клубі ми співали, там і концерти 
були українські, і лєнти, і вишивки. [Ви все розуміли, 
що  тут казали, різниця якась була помітна?] Я  по-
мню, як стала жити з мужиком, мати його: «Галю, 
подай лист!» Вона хліб собирається видєливать. Ви-
йшла в сіни і думаю, який лист? «Може Вам з капусти 
лист?» – «Ні – лист мені». Коли не дождалась, вийшла 
жаровню взяла. Казала б – жаровню. Жаровню – то я 
знаю, у нас на Україні «жаровня» кажуть. Там сірни-
ки – тут спічки, там газ – тут кєросін. Оце маненько 
так, можна розібраться. [Коли сюди приїхали, у  селі 
пісень багато співали?] Такі ж самі пісні. Там, як ще 
дівчиною була, ми, було, по дєрєвні йдем і співаєм, до 
двох часів ночі – і весільні співаєм, і такі. А тут цього 
нема. Такі ж пісні співали, тільки так, коли соберуть-
ся. А так, щоб десь під домом або під ворітьми, тут не 
було. Коли в клубі збирались. А на Україні там співи 
каждий Божий день! А  тут ще на свадьбах співали. 
Аякже ж – свадьба єсть свадьба! Усі такі ж пісні, по-
тому што співали обично тьотки, а вони, оці тьотки, 
як тільки приїхали, то організовували тут у клубі всі 
співи свої. І я від них не одставала. І всі отак щось зна-
ли. Як на Україну поїду, так привезу одну ілі дві, і ми 
пошли співать. Вони багато пісень знали! Записували 
на магнітофон у клубі багато пісень. Пісні всі україн-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



270
ські [співає «Над ланами, да над нивами...»]. [9] Раз-
говор український, тільки не повністю. Слова руські, 
як пєрєдєлані, што лі. Ми приїхали – нас «українця-
ми» звали. Як кличка улічна була батька  – Микола 
Українець. Рушників много вішали. Я  довго вішала, 
тоді надоєло, в  клуб пооддавала, пораздавала. У  ви-
шитому тут ніхто не ходив. Ото хіба кохточка, отут 
вишита трохи, кой-хто ходив. Як виступать – діти од-
євали. Пісні тут всі українські, ті ж самі. Я вобще-то 
не співаю. Но пісні пошти всі знаю. На улиці співали, 
тут вєчєром збирались, на вигоні. Гармоністи вийдуть 
з гармошками. На нашому кінці всі співали, плясали. 
Коли як, коли й до утра. Молодьожі тоді много було, 
у клуб мало ходили, там збирались. [У школі Ви росій-
ською мовою спілкувалися?] [11] Да, руською. [Як ви-
ходили на вулицю, то розмовляли українською?] Так, 
по-своєму. Но уже не способні були балакать. І ми щас 
не способні по-українські. Чистої української мови ми 
не знаєм. [Вчителі місцеві були українці?] Большин-
ство були свої, українці, но приєзжих тоже много 
було. [Вчителі місцеві з Вами в школі російською роз-
мовляли, а на вулиці «по-хохлацькі»?] А на улицю ми 
вийдемо – і по-своєму, і на переменах ми по-своєму. 
Вони балакали по-руські, а ми балакали так – ні русь-
кий, ні український. Ми не знаєм руського язика, пи-
сать – всі такі граматєї. На уроках на руськом. Ми на 
хохлацьком балакали і співали на українськом. Ніхто 
не запрєщал по-українські балакать, обряди дєлать. 
Уперед як у нас було. Шість бригад у нас було. Кон-
церти давали на українськом, всі бригади на україн-
ськом давали, а  тільки одна Малодєєвка інтернаціо-
нальна була. [У  клубі, кажуть, раніше драматичний 
гурток був, спектаклі ставили?] О-о, знаєте часто! І з 
України приїзжали. А  спектаклі які українські пока-
зивали  – «Наталка Полтавка», «Наймичка». Як була 
та «Наймичка», то клуб піднімався від сльоз! Триста 
шістьдесят сідєній було, і стояли, і місць не було, за-
бито всьо, і білєтів не хватало. І гроші давали – зала-
зили, аби тільки подивитися. Ото вже плакали! Ар-
тисти українські приїзжали, все на українськом! І свій 
гурт був. Колись по дєрєвням їздили виступали. Якась 
своя постановка – як бідна сестра іде до багатої. А та 
не то що покормити, а випиха її, випиха. Ой, до того ж 
всі плакали! Свої ставили. А от як названіє, не скажу. 
Побригадно дєлали концерти. Жили бідно, но весело! 
Ото празник, на Троїцю – повиходять, посідають баб-
ки, співають. В клубі гармошка грала. Но в клуб мало 
ходили, на поляни ходили. Уперед знаєте, як було. Ось 
Золотоношка  – тут свої дівчата і хлопці, Полтавка  – 
свої дівчата і хлопці. Не дай Бог, якийсь прийде з Пол-
тавки на Золотоношку – одбуздають і отправлять. То 
в них у каждого своя була улиця, у каждого свої гар-
мошки, свої дівчата, свої хлопці. Тоді усі по своїх се-
лах. По чужих дєрєвнях нікуди не підеш. Усі в своєму 
селі і женились на своїх. А потім як така жизня піш-
ла – стали і за башкирів виходить, і башкирок брать, 
все пішло інтернаціонал. У нас у самих дві снохи – і дві 
татарки. Після [тисяча дев’ятсот] вісмідесятих стало 
вже таке, як поїхали вже наші всі в город. Колись в нас 
тут одна Нінка за татарина вийшла, так вона й додому, 
і до рідних сюди не приїзжала, бо це страм, позор був. 
Боже сохрани! Всі ж українці були – нікого більше не 
було. [2] До клубу від нас далеко було. А друге – чого й 
ходить? Я вже, як сім класів кончила, мені було чотир-
надцять лєт, пошла свинаркою на свинарник. У  нас 

там в основном молодьож набралася. В клубі каждий 
день і танці були, і  кіно, і  все було там. А  спєктаклі 
які ставили наші артісти! Ми ось так ходили  – сьо-
годні три-чотири чєловєка – одна група, завтра друга. 
У кого що одєть було, не було всього сразу в що на-
рядиться – у кого валянки, у кого платок. Ходили по 
очєрєді. А то на фермах улиці були. Хлопці приходили 
на ферму, всєгда полно було, гуляли там. Хлопців га-
няли з ферми. Співали тоже на фермі. Бувало, дівча-
та як вийдуть за свинарник, як стануть і начинають 
«концерт по заявках». Тоді ж ще до нас приїхали ці, 
я ще не замужем була – Маруся Загребельна, Галька, 
що за Педаша вийшла. Оце ж вони приїхали – вони 
українці, приїхали тільки з України. Вони ж натураль-
ні українці були, і  ходили, одєвались по-українські, 
і співали дуже хорошо. То, бувало, як вийдуть за сви-
нарник і начинають. Це вечером, так прямо аж по 
всій дєрєвні розлягаються. Вони вишиванки носили. 
Як приїхали з України, у них ще було це. Но вони тут 
сразу обрусіли в нас. На них тут всі дивились ото як 
на... Не довго вони тут носили. Тут вони і заміж скоро 
за наших повиходили. Отакі українці були. А ще ж до 
нас Настя Пахомова приїхала десь в [тисяча дев’ятсот] 
пісятих годах, вона теж з України. Тоже ж вона при-
їхала, в школу пошла, і по-українські балакає. Як ото 
урок, то її що спросить учительша, то всі роти пороз-
дивляють. Ось ми українці, но у нас тільки акцент, 
а слова в нас не той, ніхто нічого не поймеш, що вона 
каже. Так, було, всі ходили на неї дивиться, інтерес-
но було. [6] Тут жили тільки українці, другіх націй не 
було. А  щас єсть разні нації уже. Годов через десять 
тут вже не буде українців. Старі вимирають, а моло-
дьож уходить.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Як тут Ваші предки опини-
лися, звідки й коли вони сюди приїхали?] [10]  Оце я 
точно не скажу. Вобще ми  – мої рідні, вони тутешні. 
А  потім, хто куди почав їхати, но ми  – нікуди. Нас у 
батьків було восмеро. Вобще була в Скрипників дуже 
велика сім’я. Оце як празник, Боже сохрани, щоб в хаті 
спати собирались, на дворі два рядна покладем, потім 
столик невисокий, на ножках, що на дворі є, його тато 
зробили. Отак соберуться в селі, посідають, Господи! 
У  нас був свій натуральний хор П’ят ниць кого  – вся 
сім’я! І нас звали не Скрипники, а Музики – всі співали. 
Всьо время, як тільки чуть – їдем виступать. Айда! Хоч 
що я роблю – роботу бросаю – айда! І як поїхали, так от 
і виступаємо. Но ми в залі не виступали – на улиці, пря-
мо так. В Уфі міст є, там кусти, верби – і до п’яті як на-
чнемо співать! Боже мой! Тут співаєш, аш там ще тя-
нуть. Я вже кончила тянуть пісню, а вони ще там тя-
нуть, ехо іде таке... [Розкажіть, як діди Ваші, батьки 
сюди потрапили.] Батька мого батька Данила я не зна-
ла. Де народився мій батько, теж не знаю. На цю тему 
ми ні з татом, ні з мамою не говорили, не було в нас та-
кого розговору. У мене самий старший брат с [тисяча 
дев’ятсот] десятого года, тут вже родився. Тоді вихо-
дить, батько ще на Україні родився. [Якою була хата, в 
якій Ви народилися?] Мазана була, саманна, вона туди 
вікнами, всі на тим порядке. Ну до чого була весела хата 
в нас! Як гості собираються приїхать, то в хаті нікода в 
нас не було. Серед двору – отак... Двір, потім простила-
ємо два рядна, стіл отакий вот, на таких ножках поста-
вим. І тоді вже приїзжають із Давлєканово, із Раєвки – 
там батькові брати жили. А от маміні рідні я не знаю, де 
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жили. [12]  Я  з України приїхала в [тисяча дев’ятсот] 
пісят первом году. [Тисяча дев’ятсот] тридцать первого 
году [народження]. Жили ми село Безбородьки, од Зо-
лотоноші двадцять п’ять кілометрів. Я як ще дівчиною 
була молодою, баба Маруся – вона мені тьотка, я її тоді 
ще знала, уїхала сюда в [тисяча дев’ятсот] тридцать 
шостому году, мені п’ять год було. Вони сюда уїхали з 
дідом, десь в Стерлітамакі були на постоялі. Як війна 
окончилась, їм же охота знать, чи ми живі. І баба Мару-
ся з дідом приїхали на Україну, до сестер, щоб узнать, 
як вони. А ще як я молодою була, циганка мені стала 
гадать, і каже: «Уїдеш ти в далеку страну, і увезе тебе 
родная твоя Маруся, і проживеш восемьдесять чотири 
годи». А я кажу: «А в мене і знакомої такої немає». Не 
знаю, скільки годів тоді ще пройшло, як баба Маруся 
приїзжа. Ну побули вони, побули. А в нас так жили – 
одна квасоль – утром суп квасолевий, в обід і вечером. 
Ну, нема хліба ні кусочка, що там. Потом вони мене 
сюди забрали. А  в їх тут отакий хліб пекли  – булки. 
Тьотка Маруся каже матері: «Відпусти її, хай вона хоч 
хліба наїсться». Я приїхала – і правда, в них було, що 
їсти, і корова в них була. Тут жили ми неплохо. Я у баби 
Марусі пожила і пішла на роботу. Думала, хоть зарабо-
таю, хоть одінусь, підкормлюся, і не думала тут жить 
остаться. В [тисяча дев’ятсот] піісят втором году я по-
рабатала, а в [тисяча дев’ятсот] піісят третьєму замуж 
пішла. Отака судьба. [Коли Ви приїхали з України, тут 
теж українське село було? Що Ви тут побачили?] Так, 
усі так саме балакають. В нас там в два ряда хатки сто-
ять, і кажда хатка білена. І тут также були білі хатки, 
поли мазані, всі люди балакають по-нашему, і все так 
же. Тільки тут раньше багатий колхоз був, мільйонер. 
А хліб уродився, Господи! На свінофермі работала, а в 
обід запрягаєш коні, їдеш хліб возить. Такой хліб був 
сильний! В  [тисяча дев’ятсот] пісят сєдьмом году му-
жик з армії прийшов – надо срочно в Салават, там дід 
його був, батько матері. До діда до цього приписали. 
І мене туди забрав, і ми тридцять год там жили. Дали 
квартіру, тут діти ще... Мужик також тут родився, на 
Полтавке, у  [тисяча дев’ятсот] тридцять п’ятом году, 
і хатка там так і стоїть. [Його предки теж з України при-
їхали?] Да, там Нехайки, Плешкані єсть – отакі там дє-
рєвні. Знаю, що всі українці. [9] Родилась я в селі Без-
пальці, тоді Полтавська область, щас Черкаська. Восім 
класів я там кончила, і  родітєлі сюди переїхали. Тут 
двоюрідний брат батька був, він його позвав сюди, ми й 
приїхали. Його родітєлі ще привезли, коли вони землі 
тут чи брали, чи покупали, тут строїлись, і вони сюди 
щось попали. Не знаю точно я. Мій батько [тисяча] 
дев’ятьсот шостого був, а то й ще моложе. Бабу і діда я 
ще знаю. Як я сюди приїхала, то все в школі на руськом. 
Пошла в дев’ятий клас та заболіла і тоді не пішла вже. 
Читала книжки на руськом язику. Усім інтересно було – 
я нєт-нєт, да ляпну своє слово. Ми руський ізучали, і лі-
тература – та сама книжка. [Коли Ви сюди приїхали, чи 
схоже тут було на Україну?] Ні, трохи не так. На Україні 
так дорога іде, по обидві сторони вєздє дома. А тут по 
одну сторону немає домів. На Україні ми жили, почті у 
всіх був глиняний пол. Хто марлєю застилав да крас-
кою закрашував, да мазали глиною. Ми сюди приїха-
ли – купили хатку стареньку, пол був земляний. Заново 
наложили  – глину з соломою месили, зарівняли, там 
баба стара жила, ями були. Хата дерев’яна була, всере-
дині мазана, знадвору – ні. Знадвору не бєліли, внутрі – 
да, аякже. Про кришу вже не помню, солом’яні уперед 

були. Потім ми її продали, сусід на сарай передєлал. 
[Розкажіть свої перші враження від села.] [5] Мені було 
сімнадцять. Я традиції добре знала. Хати були дерев’яні, 
саманків було мало. Глиною красною призьба мазалась. 
Даже ще в одній хаті десь долівка єсть. Ще я дуже 
запам’ятала, як ми приїхали в Башкирію в першій раз, 
то нас везли на санях. У нас же ж там снігу такого нема. 
То ми приїхали на постоял в Стерлітамак, там кажуть, 
що ми будемо виїзжати в дєрєвню на тракторі. Нас по-
садили, пологом накрили, тулупи дали. Потім сидімо, 
я ж хлопцям кажу: «А ви знаєте, що ми не їдемо, стоїм 
на місці?». Санчата ж здорові були, там хто випіває, хто 
в карти грає. «Точно,  – кажу,  – не їдемо». Вийшли  – 
а трактор уїхав! А ми стоїмо на санях. Хлопці тоді давай 
бігом бігти, наздогнали трактор, той вернувся, санча 
підцепив. А в дєрєвню ми приїхали, було дев’ять часов 
вечера, а  виїхали в три. Уже темно було. Я  як встала 
отакочки, покрутилась і кажу чоловіку: «Да це Північ-
ний Лєдовітий океан – немає ні хат, ні дороги, нічого. 
Як же Ви тут живете?» Ідемо – у нього послєдня хата 
була. Доходимо, а  воно там так  – тунель зроблений, 
зверху сніг. Там полог такий відкидається, щоб захо-
дить, як у чукчів. Ми пройшли – ба, двері! Зайшли в 
хату – холодно, холодно! Дід на печі лежить: «Хто там?» 
Мій чоловік каже: «Я привіз жінку собі», «невістку» по-
їхньому. Вони встали, поздоровкалися зі мною. Каже: 
«Будеш наша дочєнька, ти давай розполагайся, ми тебе 
будемо кормить». І шо вони мені перве поставили? То 
оці-во пєльмєні. Один день пєльмєні їмо, другий день 
пєльмєні їмо. А я й кажу чоловікові: «А що, більше їсти 
нема чого?» Ну два дні ми їх поїли, а я більше їсти не 
можу. Думаю, що таке? Може, борщ наварить? А  для 
борща все є – квасоль є, буряк є, капуста, правда, не сві-
жа, а квашена, сольона є. Вони щі варили, борщ не ва-
рили. Було, конєчно, інтересно їм, що таке борщ укра-
їнський. І  дід його дуже полюбив, і  свекруха тоже. 
А пєльмєні я вобще не можу їсти, так вони мені надоє-
лі. Я ті два дня до сих пір помню. [Старих хат тут ще 
багато було, як Ви приїхали?] Да, багато. Тоді саманна 
хата у мене через дом стояла. Ще на Полтавкє були. Ще 
саманні були конюшні. А хати довгі були, ото як у нас. 
Під одну кришу все було: і хата, і повітка. Почті у всіх 
були такі. [Пісень співали багато, як Ви приїхали?] 
Баби ще як у бригаду їздили полоть буряки, то співали 
ще. Їх на підводах возили, на конях. Це були Куценко 
тьотя Клава, баба Маруся, Чорна тьотя Люба, Педаше-
ва, ще вони всі молоді були – [тисяча дев’ятсот] сімде-
сяті роки. І доярки, коли їх повезуть доїть, то співали – 
тьотя Валя Андрусенкова, Кузменкова тьотя Маня, 
Гречко тьотя Маня, тьотя Галя Тесленко, Кошечка, та 
багато хто ще. Вони їхали с піснями. Це теж [тисяча 
дев’ятсот] сімдесяті. А потом уже все. [4] Я родилася в 
Стерлітамацькому районі, Новопетровка, Бугурусла-
нівський сєльскій совєт. Мати моя заміж виходила 
туди. У  мене батько руській був, а  мама  – українка. 
З України приїхав матерін дід, це вже мій прадід. Вона 
вже мати родилася тут, на Золотоношкє. Вони їхали на 
волах, і  старший брат матерін родився дорогою. Діда 
звали мого Матвєй Єрємєєвіч Тимченко, а  прадіда  – 
Єрємєй, Онорей, значить. Мати моя їздила на Україну, 
в Золотоношу. Там жили ілі в дєрєвні де-то, я точно не 
знаю. Сначала сюди приїхав какій-то Іващенко. Тут же 
в Башкирії вони не пахали, не сіяли, занімались ското-
водством, а  земля в них гуляла. Той Іващенко собрав 
дєньгі, там на Україні, і приїхав сюди, купив землю у 
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башкир. А тоді вже люди стали сьєзжаться сюди. І дід 
мій Махтей, баба Махтейша. Башкир не скаже Мат-
вєй – Махтей. Так і стали тоді звати. І всі Махтеї стали, 
так і пошло. І Тимченки – всі Махтеї. Раз дід був Мах-
тей, то всі його родичі Махтеї. Хата у нього дерев’яна 
була. На Україні то мазали, а тут лісу полно було! А у 
мужика мого тут жила тьотка. У неї була з самана сдє-
лана хатка, маленька  – чотири на чотири, була крита 
соломою. Помню, тоді як на Троїцю, якраз вітер такий! 
Хата в сусідів горіла, жар летів через той сад увесь. Ми 
всі воду тягали да солому поливали. Ми з мужиком у 
його тьоті купили цю хатку. Там родилося в мене троє 
дітей. Четвертий вже в новій хаті родився, ми построї-
ли в [тисяча дев’ятсот] шісят сєдьмом году. А саманку 
розібрали, а куди ш її! Ми на тому місці цей дом по-
строїли. Тут на вулиці, туди дальшє були ще саманні. 
Глину то месили з соломою і строїли українці. [2] Дід 
мій приїхав сюди зі своєю сємйою. У нього було двоє 
дітей і жінка. В  [тисяча] дев’ятсот первом году. Діда 
звали Нікіта Іосіфовіч. Як приїхали вони сюди, то сели-
лись на Полтавкє. Вони були всі з Полтави, значить. Так 
було – хто откуда приїхав, то там собі і строїли дома. 
Хто-то тут вже приїхав, землю закупив, і вони вже при-
їхали. А потом вже свекри приїхали, навєрно, у [тисяча 
дев’ятсот] двадцятих годах. А точно вже я не знаю. Хата 
в діда довго стояла. Вже мати моя вмерла в [тисяча 
дев’ятсот] шістдесят шостом, ми її продали, там потом 
ще люди жили. А потом вже продали на снос. Но снача-
ла у діда була глинянка. А потом вже як революція про-
йшла, діти виросли, стали работать. Тоді вже дерев’яну 
построїли. Хата здорова була, а пол був глиняний всьо 
равно. А так тут саманки до [тисяча дев’ятсот] сімдеся-
тих годів стояли. Дід все так казав: «Ми приїхали сюди 
у Башкирію вмєстє з братом Семеном. Я ось тут оста-
новився, а він поїхав дальшє. І де той Семен остановив-
ся? Де він щас живе? Я так і не знаю». І я не знаю, де він 
дівся. А  ми свою хату построїли в [тисяча дев’ятсот] 
шістьдесят четвертом году. В [тисяча дев’ятсот] шість-
десятих годах тут повальне строїтєльство пішло. Вся 
дєрєвня перестроїлась у ціх [тисяча дев’ятсот] шістьде-

сятих  – [тисяча дев’ятсот] сімдесятих годах. [3]  Мені 
свекруха моя, Васіліса Трофимівна, розказувала, вони 
приїхали сюди, її було восім год. А вона тисяча вісімсот 
восемьдесять восьмого года. Каже, що приїхали з Пол-
тави. І  ото був Новодранівський хутор за прудом. 
А тоді вже вони сюди переїхали. А ось Тесленкови при-
їхали, то з Золотоноши. Це моєї мами вже. Вона роди-
лася тут в [тисяча дев’ятсот] тринадцятом году. А  от 
батькової сторони, я  не знаю, одкуда вони приїхали 
тоже. Це Скиби, батькова мати, і  Карнаушенки  – дід 
мій, батько мого батька. А за Тесленків і Хижків я знаю. 
А  свекор із Стєрлібашевського района, там же хохли 
тоже, сюди приїхав. Він у свекрушиного батька був ба-
траком. Тоді женився на моїй свекрусі, да так і остався. 
Свекруха казала, що як їхали, двоє на дорозі умерли. 
Сім’я велика була. Вони своїм стопом їхали, на возах. 
А  туту вже п’ятеро чи шестеро ще родилося. Тут же 
знаєте, скільки тут Новодранів. Вони всі між собою 
рідні. Це все діда Трофима онуки. Мій мужик, Гришка, 
теж його онук. Оце таке. А з Карнаушенківської сторо-
ни я одна осталась. А одкуда вони приїхали, де їхня ро-
діна, оце я не знаю. Но вони з України тоже. Знаю, що 
Новодрани десять десятин землі купили. І вони приїха-
ли, вирили землянки, оце ж ото на Полтавці там. Вони 
в землянках жили раньшє. А тоді от стали кирпич дє-
лать на Молодєєвкє, на конці пруда, ото там. Я  ще 
трошки помню той завод. На Полтавці коло пруда са-
ман тоже дєлали. А більш я так не знаю, не інтересува-
лася. Вже померли почті всі люди. В [тисяча дев’ятсот] 
шісят четвертому году на Молодєєвкє ще чотири двора 
там стояло – Йосип Чорний, Вітька, Іван Титко, Ілько 
Чорний. Ото і всьо. Якось сміялися вони – ой, ми всі на 
Паску гуляли, вся Молодєєвка! Я  сама народилась на 
Молодєєвкє. Мене сюди в дванадцять год привезли. 
Хата дерев’яна була, криша солом’яна. А  мати моя з 
Полтавки. У  [тисяча дев’ятсот] сорок сьомому році 
батько з війни прийшов, щось він довго, і тоді ми хату 
там купили. А тоді до зятя вернулась на Дєєвку. Я йому 
кажу: «Одвези мене на Полтавку, як помру». А він каже: 
«Я Вас на Молодєєвку відвезу».

Камчатський край  
(Камчатский край)

м. Петропавловськ-Камчатський  
(Петропавловск-Камчатский)

Записала О. Шиприкевич 25 листопада 2010 р.  
у м. Києві, Україна, 

від Валентина П., 1951 р. н. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Валентине Макарови-
чу, прошу Вас розказати трошки про себе, про Вашу 
сім’ю, про те, як Ви опинилися на Камчатці?] Родом я з 
села Зірка на Житомирщині. В 1979 році закінчив з від-
знакою авіаційний інститут в Києві і поїхав за власним 
бажанням на Камчатку. Думав, на три  роки. В  період 
навчання в інституті під час літніх канікул літав в Бо-

рисполі в складі екіпажу на літаках. Я бував в багатьох 
точках Радянського Союзу, а на Камчатці побувати не 
довелося. І  після того як я захистив диплом, вибрав 
Камчатку. Вважаю, що зробив правильно, бо за цей ви-
бір я ніколи не шкодував. Маємо з дружиною двох си-
нів. Старший в Києві закінчив аспірантуру, зараз кан-
дидат історичних наук, менший закінчує Національний 
авіаційний університет (інститут міжнародних відно-
син), зараз в магістратурі на шостому курсі. Дружина 
працює вже зараз в Україні. Вони громадяни України. 
[Ваша дружина українка?] Українка. [Ви познайомили-
ся на Камчатці?] Ні, в Україні, на Хмельниччині. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якими були Ваші перші враження від життя 
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українців на Камчатці?] Я  прилетів туди на початку 
квітня, там ще було дуже багато снігу. Камчатська ве-
лична і незаймана природа дуже мені сподобалась. 
Вулкани діючі, гарячі джерела, цілі озера гарячої 
води – звичайно, це була дивина для мене. А серед лю-
дей, які там працювали, я зустрів дуже багато україн-
ців. Серед авіаторів кожен третій був родом з України. 
Ці люди зустріли мене досить гостинно, допомогли в 
усьому. Взагалі я повинен сказати про населення Кам-
чатки, що це люди в більшості своїй дуже доброзич-
ливі. Хороший народ. [Ви тривалий час провели на 
Камчатці. Як би Ви порівняли національно-культурне 
життя українців на цій території за часів Радянського 
Союзу та нині?] Повинен Вам сказати, що за часів Ра-
дянського Союзу тут діяв принцип, що комуністична 
влада створює нову спільноту людей – радянський на-
род. З конгломерату всіх народів робився російсько-
мовний радянський народ. Отже, помітних проявів 
українства в той час, тобто до кінця вісімдеся-
тих  [1980-х] років, не було. Ніяких українських кон-
цертів по радіо і на телебаченні, виступів українських 
художніх колективів на Камчатці в той час я не 
пам’ятаю. Нічого не було. Після того як Радянський 
Союз розпався, то вже, мабуть, інстинкт самозбере-
ження нації спрацював у наших земляків, які живуть 
на Камчатці, і ми почали організовуватись. Поступово 
почали утворюватись українські художні колективи, 
через деякий час були створені громадські організації 
і так далі. Так що після розпаду Радянського Союзу 
розвиток самоусвідомлення українців Камчатки пі-
шов набагато швидше. [Як би Ви охарактеризували 
кількісний і якісний склад української діаспори? Який 
їхній освітній рівень, основні заняття?] Давайте по-
чнемо з кількісних характеристик. Якщо брати пере-
пис населення РФ 2002  року, то на Камчатці жило 
358 801 чоловік. Із них українці – 20 840 чоловік. Тобто 
досить суттєва доля українців – це 5,8 % від всього на-
селення півострова. По структурі населення україн-
ського, то, мабуть, більшість становить інтелігенція. 
Це такі спеціалісти, що закінчили вищі чи середні на-
вчальні заклади, і  за розподілом вони потрапили на 
роботу на Камчатку. Там уклали договори і залиши-
лись на три роки, потім ще на три роки, ще на три роки 
і так далі. Українців туди не переселяли і не виселяли, 
бо поряд був кордон із капіталістичними країнами 
і  досить далеко було везти. Люди приїжджали сюди 
самі. Чимало з них – на заробітки. В той час проводив-
ся «оргнабор» або «вербовка» на роботу в райони 
Крайньої Півночі. Камчатка вважалась хорошим міс-
цем. Люди є різних професій: в авіації чимало спеціа-
лістів з України, багато в морському і риболовному 
флоті, працюють наші земляки на будівництві, в ме-
дицині та освіті. Ці фахівці залишили помітний слід в 
розвитку міста Петропавловська-Камчатського і в 
розвитку Камчатки. У нас зараз є 12 почесних грома-
дян міста Петропавловська-Камчатського, серед них 
зразу можу назвати трьох українців: Кибалюк – бри-
гадир будівельників, Герой Соціалістичної Праці, збу-
дував з своєю бригадою не один мікрорайон міста; 
Валерій Кравченко – піаніст, заслужений артист Росії; 
отець Ярослав Левко з Львівщини, який перший збу-
дував православну церкву на Камчатці. І ще міг би де-
кілька прізвищ назвати. Ці люди, які там довго працю-
вали і жили, внесли свій вклад в розвиток Камчатки і 
також в підтримання, я  так думаю, національних 

культур народів, які її населяли, особливо корінних 
народів. Ось перед нами лежить книжечка про Олек-
сандра Гіля, балетмейстера із Харківщини, який під-
няв на високий рівень національну культуру танцю 
коряцького народу. Він утворив в кінці 80-х років ми-
нулого століття спочатку невеличкий коряцький тан-
цювальний ансамбль, а зараз цей ансамбль має всес-
вітню славу, виступає з гастролями по всьому світу. 
На жаль, вже самого Олександра немає, але ансамбль 
«Менго» носить його ім’я. А провідним солістом ан-
самблю є його син Тарас. Як бачимо на цьому прикла-
ді, українці значний вклад вносять в розвиток камчат-
ського краю: в культуру, в наукове життя, в промисло-
вість і транспорт, в будівництво та інші галузі. Струк-
тура професій українського населення в основному 
така: будівельники, моряки, рибалки, авіатори, меди-
ки, освітяни і люди інших спеціальностей. Але це 
люди з вищою і середньою спеціальною освітою, ма-
ють високу кваліфікацію. [Які вікові групи україн-
ської діаспори на Камчатці Ви б виділили і яка їхня 
чисельність?] Можна виділити три вікові групи: це 
покоління, якому десь за  50, люди середнього віку  – 
десь 30–40  років, і  молоді люди, яким до 30  років. 
Старша група  – це люди, які приїхали на Камчатку, 
або їхні батьки приїхали вже давно і залишилися 
жити на постійному місці проживання. [Вони] нікуди 
не збираються виїжджати, вони там, мабуть, так і за-
лишаться жити до кінця свого життя. Друга вікова 
група – частково це діти старшої групи і колишні «мо-
лоді спеціалісти». Чимало з них повертаються в Укра-
їну. Це спеціалісти, які активно працюють в різних 
галузях економіки. І вони звичайно думають, що тре-
ба колись повернутися додому, на свою Батьківщину, 
до своєї рідні, яка залишилася в Україні. Раніше Кам-
чатка була популярна тим, що там досить непогано 
платили, заробітна плата там була досить висока, 
і люди заробляли гроші, щоб потім, можливо, їх ви-
користати для повернення в Україну, для будівництва 
житла або для інших цілей. І молодша вікова група – 
це частина дітей старших [представників старшої ві-
кової групи] і діти українців середнього віку, які на-
родилися на Камчатці, і в сім’ї яких батько або мати не 
забуває свою рідну мову. Ця сім’я старається спілку-
ватися українською мовою і приходити на культурні 
заходи, які проводяться в нашій громаді. Таким чи-
ном це молоде покоління залучається до діяльності 
української громади. Я не можу сказати, що абсолют-
но всі, але чимало сімей приводять своїх дітей, а стар-
ші навіть онуків приводять на наші концерти, в укра-
їнський недільний клас, який у нас організований у 
2002  році. Так діти приймають естафету в старшого 
покоління українців Камчатки. [Яка динаміка та при-
чини кількісних змін української діаспори на Камчат-
ці?] Динаміка змін негативна, звичайно. За переписом 
населення 1989 року, на Камчатці було 43 000 україн-
ців, а в 2002 році – 20 840. Більш ніж в два рази змен-
шилося. За рахунок чого зменшується? По-перше, 
коли почався розпад Радянського Союзу, то поступо-
во українці почали думати про те, що треба поверта-
тися до себе в Україну, в  свою незалежну державу. 
В той час чимало людей виїхало. Я можу вам для при-
кладу сказати, що населення Камчатки за 15 останніх 
років зменшилось на 100  000  чоловік, тобто кожен 
четвертий покинув Камчатку. З  них, мабуть, значна 
частина українців. Вони поверталися в Україну, 
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а, можливо, в якісь інші регіони, де живуть їхні сім’ї. 
На жаль, це негативно впливає на діяльність нашої 
громади. За останні два  роки основні активісти вже 
повернулися в Україну. Ті здобутки в діяльності укра-
їнської громади, які в нас були в 2003–2007 роках, за-
раз вже, на жаль, втрачаються. [Які вікові групи та со-
ціальні прошарки української діаспори, за Вашими 
особистими спостереженнями, найлегше інтегрува-
лися в життя російського суспільства? Чи змогло інте-
груватися старше покоління?] Я думаю, як і всюди, не 
тільки на Камчатці, швидше всього інтегрується най-
молодше покоління. Діти, які народжені там, інтегру-
ються дуже швидко. Старше покоління інтегрується з 
труднощами, а дехто й не поспішає інтегруватися, він 
володіє російською мовою вільно, українську мову не 
забуває і свої звичаї і традиції зберігає. А для влашту-
вання на роботу проблем для українців немає. Є тіль-
ки спротив бюрократії, яка є в Росії і яка є і в Україні. 
Одержання громадянства, якщо людина переїжджає, 
це досить довга справа. Це займає чимало часу, чима-
ло нервів, інколи і коштів. [Чи намагаються етнічні 
українці одружуватися з українцями чи здебільшого 
укладають міжнаціональні шлюби?] На мою особисту 
думку, приблизно 50 на 50. Я роблю висновок по моїх 
друзях і знайомих: приблизно 50 % женяться або ви-
ходять заміж за українців і 50  %  – шлюби змішані, 
тобто з росіянами або з татарами, чи з представника-
ми інших народів, яких на Камчатці досить багато. На 
Камчатці є представник[и] 112 різних національнос-
тей. [Чи намагаються у змішаних шлюбах зберігати 
національно-культурні традиції?] Таке намагання 
присутнє. Я  знаю чимало сімей, у  яких змішаний 
шлюб. Наприклад, чоловік – татарин, а мама – україн-
ка. Мама приводить дітей на всі українські культурні 
заходи, в український клас, але в той же час чоловік, 
голова цієї сім’ї, просить дружину, якщо буде прово-
дитись, наприклад, Сабантуй (татарське національне 
свято), привести дітей і туди. Ми це підтримуємо, вва-
жаємо, що це взаємопроникнення культур і взаємопо-
вага. Немає тої відчуженості міжнаціональної, яка 
могла би бути. [Як місцеве населення ставиться до ет-
нічних українців? Чи вживають у побутовому спілку-
ванні такі назви, як «хохол», «малорос»? Чи вважають 
українці їх образливими?] Для мене ці назви образли-
ві. Через те, що я українець, а ніякий не «хохол» і не 
«малорос». Є  люди, яким до цього байдуже  – як на-
звали, так і є. Але ми дітей, яких в класі вчимо, при-
вчаємо до патріотизму, до того, що ми не «малороси», 
не «хохли», а  ми  – українці. Відношення населення 
корінного досить доброзичливе. Корінного населення 
там досить мало. Українців – більше 20 000, а корінно-
го населення – 15 331 чоловік. Це всі малочисельні на-
родності Півночі, які там весь час жили: коряки, алеу-
ти, евени, евенки, ітельмени. Їх всіх разом менше, чим 
українців. І ми з ними в досить добрих відносинах, бо 
багато дуже зроблено і робиться нашими українцями 
для розвитку Камчатки. Я приклад Гіля вже привів ра-
ніше. Завдяки цій людині коряцький танцювальний 
ансамбль «Менго» набув всесвітньої слави, об’їздив 
весь світ і зараз дуже популярний. Це тепер росій-
ський державний ансамбль коряцького танцю. Ще 
один українець, вписаний в історію Камчатки,  – це 
знаменитий генерал-губернатор Камчатки Василь За-
войко, родом з Полтавщини. Він був керівником обо-
рони Петропавловська-Камчатського під час Крим-

ської війни 1854–1855  років. І  єдина битва, яка була 
виграна в цій війні,  – це оборона Петропавловська-
Камчатського. Атака англо-французької морської ес-
кадри, чисельність якої в 2  рази перевищувала чи-
сельність захисників Петропавловська, була відбита, 
ескадра з ганьбою покинула гавань Петропавловська. 
Перемога захисників міста, які були недостатньо 
озброєні, була повна і беззаперечна, вона здобута за-
вдяки їхньому героїзму, самовідданості і вмілому ке-
рівництву з боку Василя Степановича Завойка та його 
офіцерів. [Тобто ці особистості сформували позитив-
ний імідж українців на Камчатці?] Так. Українці в 
більшості своїй добросовісні і працьовиті люди. Це 
плюс. Є і мінуси, звичайно. Але є такий імідж, що це 
людина працьовита, що це людина-господар. [Які не-
доліки вбачають в українцях?] Негативне для україн-
ців і для росіян – це те, що люблять випити. Цей не-
гатив є у більшості слов’ян. Те населення місцеве, яке 
живе на Камчатці, також до спиртного долучилось і 
сильно страждає. Місцеві народності – ітельмени, ко-
ряки, евени – дуже швидко спиваються. Якщо україн-
ці, білоруси, росіяни можуть довго пити, перш ніж 
стануть алкоголезалежними, то північні малочисель-
ні народи не мають в своєму організмі ферменту, який 
розщеплює і частково нейтралізує алкоголь. Це при-
зводить до того, що вони алкоголізмом захворюють 
набагато швидше. І  від цього більш тяжкі наслідки. 
[Який образ українця пропагується в російських 
ЗМІ?] Якщо дивитись телебачення, слухати російське 
радіо, то образ українця в більшості випадків нега-
тивний. У більшості цих телешоу, радіопередач укра-
їнці зображуються, як люди недолугі, скупі і ледачку-
ваті. Мені не подобаються і викликають обурення такі 
передачі, в яких пропагується цей образ. Той мовний 
шовінізм по відношенню до української мови, який є 
в багатьох представників російського народу, він є і 
на телебаченні, на радіо, і в пресі. Таке відношення не-
добре і несправедливе, це зачіпає за живе. [Які етнічні 
стереотипи щодо українців побутують в російському 
суспільстві?] Стереотип такий, що більшість з україн-
ців кожен сам за себе, керуються принципом «моя 
хата скраю, я нічого не знаю», що українець – людина 
така, яка завжди думає про свою господу, про свою 
квартиру, свій дім, тобто індивідуаліст. Вони в осно-
вному так вважають. [Чи позначаються негативні сте-
реотипи, які Ви називали, на особистісних стосунках 
між представниками української діаспори та місцево-
го населення?] Я вважаю, що ні. Це стереотипи сфор-
мовані давно, і вони підтримувалися раніше офіцій-
ною владою в Росії, можливо, частково підтримують-
ся нею і тепер. На міжособистісних взаєминах з кам-
чатським населенням такі стереотипи не позначають-
ся. Бачать зразу, яка людина, і відносини вже від цього 
залежать. Якщо людина хороша, то з нею майже всі 
знаходять спільну мову. [Чи відповідають дійсності 
повідомлення в українських ЗМІ про послідовну аси-
міляцію українців в Росії?] Я  вважаю, що відповіда-
ють. Це цілеспрямована політика. Хоча вона і не ре-
кламується, але робиться все для того, щоби всі ці на-
ції, які живуть в російських регіонах, поступово ста-
вали російськомовними, щоб вони втрачали свою 
мову, свою культуру. Мета, яка була поставлена в ра-
дянські часи про створення нової єдиної спільноти 
людей – радянського народу, продовжує реалізовува-
тись в Росії у вигляді формування єдиного російсько-
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го народу. [Крім державної політики, які Ви ще бачите 
причини асиміляції українців на Камчатці?] Асиміля-
ція залежить від людини, від сім’ї, в якій вона вихову-
ється. Якщо людина виховується в патріотичному на-
ціональному дусі, її ніхто не асимілює, хоч як би дер-
жава не старалася. Все одно в сім’ї збережеться мова, 
традиції і культура. Якщо до цього відноситься люди-
на байдуже, то через деякий час вона дійсно втрачає 
мову. Така байдужість земляків мене дуже засмучує і 
дивує. Я  прожив у російськомовному середовищі 
40 років, але завжди пам’ятаю батьківську настанову 
про те, що культурна та інтелігентна людина завжди 
повинна зберігати свою мову, скільки б інших мов 
вона не знала. Але, на жаль, є деякі знайомі українці, 
які вже з великими труднощами підбирають україн-
ські слова і розмовляють в основному на суржику, 
«по-русско-украйонскі». [Які вікові групи найбільш 
схильні до асиміляції?] Я вже сказав, що молодь. Там і 
тиск російськомовних однолітків, і коло спілкування 
за межами сім’ї. Звичайно, дитині непросто зберегти 
материнську мову. Це треба батькам добре працювати 
зі своїми дітьми, щоб діти зберігали українську мову в 
сім’ї, бо коло спілкування переважно російськомовне. 
[Які вікові групи найстійкіші до асиміляційних про-
цесів?] Це старша група. Але тут має значення і те, 
з якого регіону приїхали люди. Якщо вони приїхали з 
Західної України, то зберігають більш стійко свою на-
ціональну ідентичність, ніж ті, які приїхали зі Східної 
України, які і там були вже трохи русифіковані. І це 
залежить від сім’ї, від інтелігентності і освіченості лю-
дини. [Яка частка української молоді свідомо вважає 
себе етнічними українцями, бере активну участь у ді-
яльності української громади?] Я думаю, що відсотків 
тридцять тої молодої групи зберігає свої етнічні озна-
ки, зберігає мову, зберігає культуру, через те що це ви-
ховується в сім’ї. Молоді люди приходять до нас на 
наші культурні заходи, в український клас, відвідують 
Клуб української культури імені Івана Франка, який в 
нас організований при обласній бібліотеці в місті Пе-
тропавловську-Камчатському на громадських заса-
дах, за ініціативою Едіти  Мирославівни Познякової. 
Ці люди беруть активну участь в більшості наших за-
ходів, і  вони є патріоти, може, навіть більші, ніж ті 
учні, що вчаться в наших школах в Україні. Напри-
клад, двоє моїх добрих знайомих, які вчилися в укра-
їнському класі, зараз вчаться в університетах України 
в Києві, і вони розмовляють тільки українською мо-
вою, на відміну від багатьох інших студентів з Украї-
ни, які розмовляють суржиком. Виявилось, що та ро-
бота, яку ми проводили в українському класі, сприяла 
тому, що вони відчули, що вони українці, і вони цим 
гордяться. [Чи соромиться якась частина молоді ви-
знавати себе українцями?] Можливо, деяка частина і 
соромиться. Якщо в сім’ї це не поважається, тобто 
своє етнічне українське коріння, то і діти аналогічно 
відносяться до цього. Вони переходять на російську 
мову, а українську забувають, стають біомасою іншого 
народу. [Чи є у Вашій громаді представники інших на-
ціональностей? Ви вже згадували, що є діти від зміша-
них шлюбів. Чи приходять, наприклад, чоловіки, дру-
жини?] Приходять досить часто. І ми їх завжди запро-
шуємо. На свої всі культурні заходи завжди запрошу-
ємо представників корінних народів – евенів, коряків, 
евенків, ітельменів. Ми їм допомагаємо, з ними спіл-
куємось і також відвідуємо їхні традиційні народні 

свята. У них є, наприклад, Свято першої риби, свято 
Пімчах (вогонь), там є цікавий обряд очищення. Ми 
дуже добре контактуємо з білорусами, з  бурятами. 
Хороші добрі відносини українці стараються підтри-
мувати з усіма національними громадами, які існують 
на Камчатці. [Які є громадські, культурні об’єднання 
українців у Росії? Які основні напрями їхньої роботи?] 
Зареєстровані дві такі організації. Перша організа-
ція – це ОУР (Організація українців в Росії). Вона діє 
на підставі закону про громадські організації, громад-
ські об’єднання. Друга організація  – це Федеральна 
національно-культурна автономія українців. Вона має 
федеральний статус, але зараз, на жаль, ведеться судо-
ва тяганина федеральним міністерством юстиції Росії 
з метою зняти цю організацію з реєстрації, тобто лік-
відувати цю структуру. Крім цих організацій, можли-
во, буде зареєстровано Наукове товариство Шевченка 
в Росії. Вже пройшов установчий з’їзд цього Товари-
ства. [Якими, на Вашу думку, є першочергові завдання 
цих об’єднань?] Найважливішим в діяльності таких 
організацій я вважаю об’єднання українських громад 
в Росії з метою забезпечення прав представників 
української національної меншини в сфері освіти, 
культури, збереження мови і національних традицій. 
Мова – то основне, а далі вже культурні традиції, релі-
гійні традиції та звичаї, художня самодіяльність. Во-
лодіння українською мовою членів цих об’єднань – це 
першочергове завдання, із цього все починається. 
Якщо в сім’ях українців в Росії буде зберігатись мова, 
діти будуть вчити мову батьків. Збережена мова – збе-
режена нація. [Чи підтримує Ваша громада зв’язки із 
громадами українців в інших регіонах РФ?] Такі 
зв’язки підтримуємо. Ми співпрацюємо, і досить тіс-
но, наприклад, з організацією українців Башкортоста-
ну. Вважаю, що в Росії це найбільш прогресивна укра-
їнська організація, яка досягла чималих успіхів. Біль-
ше ніде немає стільки українських класів, як в Баш-
кортостані. Там навіть в деяких школах українська 
мова викладається як предмет, і це включено в освіт-
ню програму. А в усіх інших регіонах існують тільки 
недільні школи. Тобто весь тиждень діти вчаться в 
російській школі, а в неділю чи в суботу вони прихо-
дять в український клас і займаються тільки україноз-
навчими предметами. [Чи співпрацює Ваша громада з 
культурно-просвітницькими організаціями в Украї-
ні?] Звичайно. Ми співпрацюємо досить успішно. 
Я повинен добрі слова сказати про Українську всесвіт-
ню координаційну раду (УВКР), яка чим може, тим 
нам і допомагає, про товариство «Україна – світ». Ми 
співпрацювали також із управлінням закордонних 
українців при Міністерстві закордонних справ. В Мі-
ністерстві освіти України є відділ, який працює з 
українською діаспорою. І коли ми почали роботу з ор-
ганізації нашого українського недільного класу, то всі 
підручники я перевозив з України на Камчатку, через 
те що в Росії на сьогоднішній день не видано жодного 
підручника, немає жодної програми для українських 
недільних класів. Всі ці навчальні програми ми роби-
ли з вчителями практично самі. [Яке ставлення до Ва-
шої громади російських державних органів влади? Чи 
відчуваєте з боку держави утиски? Чи надають Вам 
матеріальну підтримку?] Якщо сказати, що отримує-
мо підтримку від російських органів влади, то це, ма-
буть, буде неправдою. Нам було дуже добре, коли нам 
не заважали, ми організовувались самі. А за останні 
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чотири  роки ми відчуваємо, що наша діяльність не 
подобається офіційній владі. Наприклад, такий факт. 
Колись (у  2002  році) ми добилися ставки керівника 
українського недільного класу. Це ставка була неве-
личка – 3 000 рублів на місяць, це приблизно 750 гри-
вень. Через три  роки нашої діяльності в управлінні 
освіти нам сказали, що через нестачу коштів цю став-
ку треба наполовину урізати. Ми з громади трошки 
нашій вчительці почали доплачувати. Пройшло ще 
три роки, і цю половину ще раз переполовинили. Те-
пер вже одна четверта тої ставки, яка була спочатку. 
Представникам влади хочеться, щоб все було на рівні 
фольклору. Заспівати народну пісню, станцювати та-
нець український – цього, на їхній погляд, достатньо. 
А на мій погляд, цього зовсім недостатньо. Це не збе-
реже нашу ідентичність, це не буде сприяти тому, щоб 
наші діти поважали Україну як свою Батьківщину, 
землю своїх батьків або дідів і відчували себе україн-
цями. Необхідно, щоб вони знали і історію України, 
знали предмет українознавства, а головне – володіли 
українською мовою. Одна шароварщина нікому не по-
трібна. Хоч, звичайно, традиції національного одягу, 
побуту, культури потрібно зберігати, але це не голов-
не. [Чи маєте можливість висвітлювати діяльність Ва-
шої громади в ЗМІ?] Особисто таку можливість маю. 
Я  більше 15  років є головою профспілки льотчиків 
Камчатки. Це в мене громадська посада. А на Камчат-
ці залізниць та хороших асфальтованих доріг немає, 
авіація – це основний вид транспорту. Отже, я висту-
паю на камчатському радіо та телебаченні про пробле-
ми авіації – висвітлюю питання розвитку мережі ае-
ропортів, безпеки польотів, пенсійного забезпечення 
льотчиків. Разом з тим, долучившись до діяльності 
української громади і будучи в її керівному складі, 
я використовую особисті знайомства з журналістами 
та з керівниками радіо- і телекомпаній для доведення 
до відома жителів Камчатки інформації про діяль-
ність української громади та найважливіші події в 
Україні. Але не можу сказати, що зараз якесь сприян-
ня цьому є. Журналіст, який мене запрошує, бере від-
повідальність на себе. Щоб на Камчатці проводились 
якісь передачі українські, то цього немає і навряд чи 
буде. Ми цим цікавились. Нам відповіли, що потрібно 
звертатись до комерційних компаній і платити за 
ефірний час. Державна телерадіокомпанія ефірного 
часу національним громадам не надає. [Чи маєте змо-
гу отримувати українську пресу, слухати і дивитися 
українські ЗМІ?] Камчатка дуже далеко від України, 
і поки що не маємо такої можливості. Можливо, зараз 
вона з’явиться через супутникові антени. А до цього 
ми не мали можливості ні радіо слухати, ні дивитись 
телебачення. Українську пресу привозять наші люди, 
які приїжджають з відпустки. [Що відомо українській 
громаді про діяльність у РФ Української всесвітньої 
координаційної ради?] Камчатка в цьому відношенні 
має привілеї. Ми приймали делегацію УВКР на чолі з 
Михайлом Миколайовичем Горинем. В складі делега-
ції були журналісти, юрист і навіть дві бандуристки. 
За тиждень ми зуміли показати гостям красоти Кам-
чатки і все-таки висвітлити перебування делегації 
УВКР в місцевій пресі і на телебаченні. На Камчат-
ському радіо інтерв’ю організували з Михайлом Ми-
колайовичем Горинем, щоб всі люди знали, що є така 
Українська всесвітня координаційна рада і що вона 
об’єднує українців всього світу. Я особисто постійно 

спілкувався з Михайлом  Миколайовичем Горинем. 
Зараз головою УВКР обраний Дмитро  Васильович 
Павличко – і з ним я продовжую спілкуватись. Добрі 
відносини і постійний обмін інформацією підтримую 
також з прес-секретарем УВКР Кононко Лідією Мар-
ківною. З  УВКР наша громада досить тісно і плідно 
спілкується. [Що можна сказати про відродження 
українських національних традицій у Вашому регіоні? 
Які традиції зберігаються в родинах?] Про відроджен-
ня я б, мабуть, не говорив. Я скажу про збереження 
традицій. Раніше традиції зберігались тільки в сім’ях. 
Але нам вдалось зробити трохи більше. Наприклад, 
про традиції вишивки. Є у нашому місті відома виши-
вальниця Людмила Горай, вона моя землячка – з Жи-
томирщини. Дуже гарна вишивальниця. Якщо зайти 
до неї в квартиру, то там цілий музей вишивки. Вона 
дівчаток вчить вишивати в гуртку художньої вишив-
ки, вже чимало її учениць також гарні роботи мають. 
Про її творчу роботу ми на Камчатці видали україн-
ською мовою невелику книжку з кольоровими світли-
нами її робіт. Згодом Міністерство культури України 
нагородило Людмилу Горай за високу майстерність 
Почесною грамотою. Таким чином ми підтримуємо і 
зберігаємо культуру української вишивки на Камчат-
ці. [Наскільки діти та молодь залучені до української 
культури? Вони виявляють зацікавленість діяльністю 
української громади чи, навпаки, намагаються дис-
танціюватися? Наприклад, Людмила Горай, навчаючи 
дітей вишивати, чи має вона на меті збереження тра-
диції?] Про всіх сказати однозначно не можна. Але 
тенденція така. В сім’ях, де підтримується українська 
мова, українські звичаї, українські свята святкуються, 
то і діти в такому ж напрямі духовному виховуються. 
Вони ідуть до наших майстринь, які вчать їх вишива-
ти. Майстриня розказує, які візерунки для якого регі-
ону України притаманні. Якщо говорити в цілому про 
молодь, то я сказав би, що малий відсоток молоді за-
цікавлений збереженням таких традицій. Сучасний 
світ динамічний, комп’ютеризація впливає на все. 
Молоді люди вже відходять від традиційного життя 
дідів та батьків і переходять на більш урбаністичне, 
сучасне. [Чи проводяться фестивалі української на-
родної творчості на регіональному і федеральному 
рівнях? Люди якого віку та яких соціальних прошар-
ків беруть у них найактивнішу участь?] На регіональ-
ному рівні суто українські фестивалі в нас не прово-
дяться. Є фестиваль національних культур, тобто всі 
культури, які є на Камчатці, всі діаспори, які там орга-
нізовані, готують свою концертну програму, і прово-
диться спільний концерт. Це приблизно раз на рік від-
бувається. Хоча ми в попередні роки старалися про-
водити концертні виїзди. У нас був жіночий вокаль-
ний ансамбль «Ласкаво просимо», і ми організовували 
концертні поїздки по Камчатській області. [Що Ви 
можете сказати про українське шкільництво у РФ? Чи 
є українські класи чи тільки недільні школи?] Ось пе-
ред нами довідка, яку підготував Секретаріат Прези-
дента України в 2009 році. Якщо в Україні є 1199 шкіл 
з російською мовою викладання, і які повністю фінан-
суються з бюджету Міносвіти України, то в Росії жод-
ної школи на бюджеті немає. Є  недільні класи, які в 
шести-семи  регіонах працюють 5–7  років тільки на 
ентузіазмі вчителів і на підтримці громади. Жодного 
підручника в Росії не видано за ці роки для україн-
ських недільних класів. Обіцяє російська влада, що в 
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жовтні цього року нарешті буде виданий підручник 
для українських недільних класів. Побачимо, чи ця 
обіцянка буде виконана. Ось дані з бюджету України 
2009  року: із  бюджетів всіх рівнів України на утри-
мання навчальних закладів з російською мовою на-
вчання витрачено 3  195  634  гривень, а  із бюджетів 
всіх рівнів Російської Федерації на підтримку на-
вчальних закладів з українською мовою навчання ви-
трачено нуль рублів. Такий підхід до фінансування 
освітніх потреб національних меншин є на сьогодні в 
наших «братніх» країнах. В  Україні навчається 
779  423  дітей російською мовою в загальноосвітніх 
навчальних закладах, а укра їнською мовою в загаль-
ноосвітніх школах в Росії не навчають жодного учня. 
Тільки 205 дітей вивчають українську мову як пред-
мет в Росії. Це в основному Башкортостан. Російську 
мову в Україні як предмет вивчають 1 292 518 учнів. 
От порівняйте ці цифри, і  Вам стане зрозуміло, як 
відноситься російська влада до вивчення української 
мови в Росії. [Розкажіть, будь ласка, про недільну 
школу, створену Вашою громадою. Хто в ній викла-
дає?] Чималий успіх нашої громади я вбачаю в тому, 
що ми створили цей недільний клас. Це було в 
2002  році, тоді був оголошений рік України в Росії. 
Під таким гаслом вдалося в той час організувати ро-
боту цього класу. Знайшли ми бажаючих навчатися в 
нашому класі, провели роботу з батьками. Я того літа 
чотири рази виступав на Камчатському телебаченні і 
радіо, розповідав, що випускникам українського не-
дільного класу є перспектива вступу до українських 
ВНЗ за урядовою програм[ою] України, і вони після 
завершення навчання одержать диплом державного 
зразка. Ми набрали 25 учнів різновікових – школярів 
з 2 по 10  клас. Вчителів ми знайшли серед наших 
україночок, які приїхали на Камчатку з чоловіками, 
що були направлені туди на роботу. Спочатку було 
три вчительки, які самовіддано працювали шість ро-
ків. Цей клас був розділений на дві групи: старша гру-
па (з  шостого по десятий клас) і  молодша група 
(з першого по п’ятий клас). Проводили заняття в су-
боту і неділю. [Який був рівень володіння україн-
ською мовою в цих дітей?] Дуже різний. Є  діти, які 
володіли добре. Є  діти, які зовсім не володіли, але 
батьки хотіли, щоби вони навчилися. [Чи є не україн-
ці за походженням у цій школі?] Були. В  наш клас 
двоє татар і двоє росіян ходило, вивчали українську 
мову. [Це дорослі люди чи це діти від змішаних шлю-
бів?] Це діти від змішаних шлюбів. Якщо батько тата-
рин, то дитині дають національність татарин. І  так 
само з росіянами. Але мама в них була українкою. 
І мама хотіла, щоб діти володіли українською мовою. 
[Чим зумовлене, на Вашу думку, їхнє рішення навча-
тися в українській школі (наполягання батьків, ціка-
вість чи свідомий вибір)?] Головну роль відіграють 
батьки. Вони розповідають, зацікавлюють. Батьки 
приходять разом з дітьми. На перших уроках батьки 
сиділи разом з ними. Декілька дорослих людей також 
ходило, вони займалися вивченням української мови, 
цікавились українознавством і українською культу-
рою. [Які навчальні предмети вивчають учні україн-
ського класу?] Українську мову, літературу, україноз-
навство, потім трошки ми давали історію України та 
географію. Але обмежено, щоб не вступати в проти-
річчя з російським підручником історії. Якщо вивча-
ти детально, то зразу би у нас виникли великі склад-

нощі з контролюючими органами. [Чи є українські 
бібліотеки у Вашому регіоні? Чи відомо Вам про такі 
в інших регіонах?] У нашому регіоні такої бібліотеки 
немає, хоч української художньої літератури в нас є, 
мабуть, біля 500 примірників. Ми старалися одержа-
ти дозвіл на відкриття українського відділу в будь-
якій бібліотеці міста Петропавловська-Камчатського, 
але такого дозволу нам не дали. Є бібліотека україн-
ської літератури в Москві. Можливо, є в Башкортос-
тані. Там Василь Бабенко і Володя Дорошенко велику 
роботу роблять. Про інших інформації не маю. [Чи 
цікавилися життям українців Вашого регіону росій-
ські етнологи?] Ні. Такої зацікавленості за час діяль-
ності нашої громади не було. [Якими Ви бачите пер-
спективи діяльності української громади на Камчат-
ці?] На найближчий період я позитивних зрушень не 
прогнозую. Наразі йде згортання цієї діяльності. Га-
зета «Батьківщина», яку ми з великими труднощами 
зареєстрували і видавали і в яку стільки праці і душі 
вкладали наші громадські редактори Едіта Позняко-
ва та Олександр Кришталь, припинила своє існуван-
ня. Клас також невідомо, чи буде існувати в 2010–
2011 навчальному році через те, що немає ніякої під-
тримки і підготовленого керівника цього класу вже 
немає. Більшість активних членів громади виїхала в 
Україну, немає кому цим займатися. Думаю, зали-
шаться тільки фольклорні колективи: поспівати, по-
танцювати. [Ви згадали, що багато людей виїжджає. 
Наскільки велике прагнення у середовищі україн-
ської діаспори на Камчатці повернутися в Україну чи 
переважає намагання вкорінитися в російському сус-
пільстві?] Камчатка  – це район Крайньої Півночі. 
Умови життя там екстремальні, суворі. Випадає дуже 
багато снігу, постійно дмуть сильні вітри. Жити там 
можна, коли в людини багато сил, енергії і вона в сво-
їй спеціальності професіонал. А коли вік вже підхо-
дить літній, 50 років і більше, то людина задумується, 
чи варто залишатись, чи ні. І якщо вона вчасно при-
йме рішення, вона виїжджає в Україну. Якщо ж вона 
діждеться пенсії, то в більшості випадків вона стає 
людиною, яка вже не має куди їхати і не має за що 
їхати. Пенсія в регіоні нижча прожиткового мініму-
му, хоч є спеціальний закон Росії, що вона не може 
бути нижча. Пенсія невелика, ціни на все високі, а на 
переїзд треба чимало грошей. Ці люди залишаються 
вже там. Але зараз людей виїжджає чимало. [Серед 
тих, хто виїжджає, переважають люди старші чи сім’ї 
з дітьми?] Досить часто повертаються цілі сім’ї з ді-
тьми. Молодь, студентство. Люди, які були активні в 
українській громаді, знаходять і в Україні застосу-
вання, працюють. Так, наш перший керівник україн-
ського недільного класу Оксана Петрук працює в 
школі в Івано-Франківську, тележурналіст Наталя 
Березій зараз працює на телебаченні в Криму. Мені 
також, як тільки приїхав в Україну, запропонували 
роботу. Я працюю зараз в українській авіації, хоча ще 
повністю з Камчаткою зв’язки не розірвав. Буду зараз 
їхати і вирішувати питання про остаточне повернен-
ня в Україну. [У людей, що повертаються в Україну, 
які проблеми виникають?] Вважаю, що проблема 
одна – бюрократія. Що в Росії, що в Україні бюрокра-
тичні всі ці процедури є обтяжливі і довготривалі. 
Я народився в Україні, я українець, в мене члени моєї 
сім’ї та вся рідня тут живе, але щоби одержати спо-
чатку, як громадянину Росії, право на постійне про-

м. ПЕТРОПАВЛОВСЬК-КАМЧАТСЬКИЙ
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живання, мені довелося чотири місяці чекати, поки 
все буде оформлено. Поки я одержу громадянство 
України, ще півроку чи рік пройде. Все це досить дов-
го. Мені хотілося б, щоби це можна було якось спрос-
тити. Багато документів вимагають, і процедура дуже 
довга. [Чи відвідують члени Вашої громади рідні міс-
ця своїх предків? І як часто?] Камчатка досить далеко 
від України. Це дев’ять годин льоту без посадки до 
Москви. Бажання є у всіх. Але чи є фінансові можли-
вості. Переліт сюди і назад досить дорого коштує. 
Якщо людина працює на солідному державному під-
приємстві, то там раз в два  роки можна поїхати в 

Україну у відпустку, бо оплатять вартість квитків 
туди і назад. А якщо тільки за власні кошти, то це до-
сить обтяжливо для сімейного бюджету. Але люди за-
вжди хочуть поїхати в Україну. Я не зустрічав нікого 
з своїх земляків, хто б не хотів побувати в Україні. 
[Якими є Ваші прогнози про національно-культурне 
становище української діаспори в Росії?] Це важко 
однозначно сказати. Поки що в мене таке враження, 
що йде згортання українського руху в Росії. Судячи з 
політики російської держави, яку висвітлюють засо-
би масової інформації, український рух буде все 
утискуватись і утискуватись.

Краснодарський край 
(Краснодарский край) 

ДІНСЬКИЙ РАЙОН 
(Динской район)

станиця Пластунівська 
(Пластуновская)

Записала Г. Бондаренко 11 травня 2009 р.  
у станиці Пластунівська Дінського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Тетяни Т., 1948 р. н. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [Розкажіть як у вас відбувається весілля.] 
Єслі єсть такіє люді, што хотят, чтоб свадьба била, как 
надо, по старінним традіциям, пріглашают бабушек с 
фольклорного колєктіва, тє учат, подсказивают. Для 
такой свадьби пєкут каравай, роблять дивень, гільце. 
[Кого запрошували місити коровай?] Тєсто для кара-
вая мєсіт бабушка, у которой карма хорошая. Поются 
народниє пєсні прі етом. Стол дєрєвяний вимивают 
харашо с содой, баби одєвают сорочкі бєлиє с круже-
вамі і мєсят тєсто. В коровай ложать дєньгі. Раздают 
каравай уже на второй дєнь. Поховально‑поминальна 
обрядовість. [У вас було заведено голосити за помер-
лим?] У нас поют такіє жалобниє пєсні на похоронах. 
Даже на трі голоса пєлі за покойним: «Другі ви лю-
бєзниє, помянітє ви мєня. Дєвушкі юниє, помянітє ви 
мєня...» І так ко всєм по очерєді обращаются от імєні 
умєршего. [Чи потрібно було мити руки, коли прихо-
дили з кладовища?] Обязатєльно. Стояла женщина с 
полотєнцем, полівала всєм на рукі. [Що готували на 
поминальний обід?] Пірожкі пєкут обязатєльно, ва-
рят компот. Готовят борщ, лапшу, кури, пюре карто-
фєльноє, рибу жарєную. [Чи була якась особлива по-
минальна страва?] Да, готовілі кутю с ріса, каждий до-
лжен бил обязатєльно попробовать трі ложкі. [Чи іс-
нував звичай давати людям, що прийшли на поминки, 
щось із собою?] Да, спєціально покупалі платочкі і 
каждому давалі с собой в платочєк канфєти, пєчєньє. 
[На другий день ходять на могилу?] Да, на второй дєнь 
ідут на кладбіще провєдивать умєршего. [У які дні у 

вас поминали померлих?] У  нас помінают на третій, 
дєвятий, сороковий дні, а также в полгода і год.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Под Рождєство раньше вечерю 
носили і сєйчас носять крьостним. Колядовать у нас 
ходілі. Такой колядкі, как у нас єсть, я нігдє нє слишала: 

Як на річці на Йордані
Там Пречиста ризи прала
І Ісуса пеленала, і Ісуса пеленала...

Ми раньше тоже ходілі рожествовать, в трі-четирє часа 
ночі, сєйчас уже нє пускают. В станіцах десять-пятнад-
цать процентов местного насєлєнія осталось, осталь-
ниє прієзжиє. Под Новий год Мєланку воділі. Пєлі: 

Меланка ходила, Василька просила:
– Василечку-тату, просіть мене в хату.
Я жито не жала, кадильницю держала.
Золоту кадильницю, кадітеся люде.
Кадітеся люде, для вас празник буде!

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якою мовою розмовляють у станиці?] 
В основном по-рускі. Но всє наші старожили, бабуш-
кі балакають, оні нє разговарівают. Ещьо до войни в 
школє у нас здєсь прєподавалі украінскій язик. У нас 
і тот рускій, на котором ми разговаріваєм, довольно 
своєобразний, много наших мєстних слов, мєлоді-
ка рєчі другая. Когда дєті билі помєньше, поєхалі на 
Орловщину к другой бабушкє, а там кацапія кацапієй, 
оні нікак нє моглі там прівикнуть. Трідцать лєт у нас 
фольклорний колєктів «Станічніца», із нашого рєпєр-
туара Захарченко запісал і іздал одінадцать народних 
пєсєн. Только Захарченко погубіл фольклор, оні всьо 
запісивалі с іскаженієм. У мєня вся родня із казаков, 
мама із Щербіновкі, отєц тоже. Я когда слишу пєсню і 
у мєня мурашкі по коже, значит ету пєсню надо брать 
на фєстіваль. У нас тут єсть двє бабушкі-старожилкі – 
бабушка Вєра і бабушка Ольга. Оні нє умєют разга-
варівать, только балакають. Вот от ніх ми пєрєнімаєм 
і манєру пєнія і самі пєсні, так сказать із уст в уста. 
І єслі оні с намі нє виступают, то часто ми самі нє по-
тянєм правільно, чого-то оні нам нє пєрєдалі: какого-
то вот особого ощущєнія нєт. Оні много старінних 
пєсєн знают. Вот такую, напрімєр: 
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На родімую сторонку сокол сизий прилетів
І на вєтку на зєльону тихо, грустно він присів.
Там за морем, за зеленим соколицю я любив,
Та її у мене ворон, ворон чорний взяв отбив.

Ми много участвовалі в разних фєстівалях, конкур-
сах, казачьїх праздніках, занімалі прізовиє мєста. 
У  нас в станіце раньше концерти билі, і  на Первоє 
мая, виступалі ми і дєтскіє колєктіви, сєйчас нєт. Люді 
просят, а  власть нє поддєржіваєт. Молодьож сєйчас 
народних пєсєн нє слушаєт, шлягери до одурі крутят. 
А на конкурс щас поєдєш, как би ми нє виступалі, а в 
комісії сідят одні кацапи, а вони даже балачкі не зна-
ють, і вони мене судить будуть. 

Записала Г. Бондаренко  
у станиці Пластунівська Дінського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Володимира В., 1939 р. н., Анатолія Я., 1938 р. н.,  

та анонімних інформаторів

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття. [Які сільськогосподарські культури вирощува-
ли тут?] Сєялі здєсь много пшеніци, пшеніца-арнаутка 
била. Пєрвиє посєлєнія шлі по бєрєгу рєкі, там хара-
шо роділо. На огороді садили кабакі, пєрєц, помідори, 
огурци, табак турєцкій для сєбя. Раньше в станіце у нас 
бил колхоз-міліонєр. Мой дєд П. Дмитрій Нєсторович 
бил в ньом бахчєводом, скрєщівал растєнія, виводіл но-
виє сорта. Нічєго етого сєйчас уже нєт. Особо вкусной 
била казацкая диня-репанка медовая, на від некрасіва, 
но очєнь сладкая. Вот ето нашім заданієм с пацанята-
мі било, как украсть еті дині с бакші. Арбузи тоже билі 
такіє сладкіє, шо з них дєд даже самогон гнав. Вобщє, 
Пімонєнкі билі знатнимі конєводамі, у дєда било в хо-
зяйствє пять коров і сємь лошадєй, всьо забралі в кол-
хоз. Послєдній єдінолічнік бил ліквідірован в 1934 году. 
Сєйчас тоже в Пластуновской єсть конєферма. Коров у 
нас в станіце раньше било много, гдє-то по двєсті коров 
в череді. Пасли по очереді. Нанімалі і обществєнного 
пастуха, хто хотів, платілі по рублю за корову. [У вас 
тут по дворах стоять літні пічки. Чи давно така тради-
ція існує?] Ето іспокон-вєков кабицю на лєто ставілі во 
дворє, пєрєд праздніками ставят. Єйо лєгко сложіть, у 
кого хоть нємного поніманія єсть, многіє самі дєлают. 
Уху на нєй варят, так лєтом готовят. Я  і кабицю сєбє 
зробив і куріні із камиша умєю вязать. 

ОБРЯДИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Весільна обрядовість. 
[Коли у вас востаннє відбувалося весілля за давніми 
традиціями?] Настоящая казачья свадьба била у нас в 
1946 году. Тогда Михайло Ткаліч прийшов із армії і же-
нілся. Молодиє вінчались. До церкві на лінєйках єхалі. 
Сначала женіх єхал за нєвєстой і тут била така забава – 
«ворітню брали». [Розкажіть, як це відбувалось.] Собі-
рались такі хлопці, іх називали «очамахи», ілі «гайда-
маки», і закривали ворота во двор нєвєсти. Вот уже же-
ніх под’єзжає, а ті не пускають. «Став сулію самогону, 
тогда откроєм». Огонь на воротах палили, тє должни 
були перескочить. [Що ставили на стіл перед молоди-
ми?] В станіце такая традіция, што на свадєбном столє 
стоялі бики. [Що таке «бики»?] Ето такіє гліняниє сулії, 
в коториє налівают віно ілі водку, перєвязивают крас-
нимі лєнтамі і ставят на свадєбний стол. От був пас-
тух, которий пас етіх биков, а  остальниє питались їх 
украсти. Єслі украдуть, то на второй дєнь проходіт суд, 

вибірають судью. Судья присудіт, чтоби пастух вернув 
биків. Етот обичай і сєйчас ещьо встрєчаєтся. На вто-
рой дєнь свадьби родітєдєй купають у ставку ілі в луже, 
а єслі нєт води ілі далєко, то даже пожарку пріганялі, 
обольют іх водой. А потом должни пєрєодєть родітє-
лєй во всьо новоє. [Як називалися ці гуляння: «кури»?] 
Нєт, «кури» – ето на трєтій день, пєрєодєваются і хо-
дят ряжениє, крадуть курєй у тєх, кто бил на свадьбє. 
Раньше, говорят, свадьбу моглі двєнадцать днєй гулять. 
Казакі «Шаміля» танцевалі, состязалісь, вєсєло било. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Раньше отмєчалі всє право-
славниє празднікі. На Рождєство рожествовали, із 
звєздой ходили по домам. Вот ето пєлі «Рождество 
твойо, Хрістє Спасє, Боже наш, возсія міру свєт ра-
дості». [До якого часу побутував цей звичай?] Гдє-
то до 1957 года битовало. На Троіцу у нас весь храм 
устілают зєлєнью, послє служби разбірают єйо домой. 
Дома в основном вєткамі украшалі. Раньше на Троіцу 
казачкі пекли пірожки з потрібочкою. Священік на 
повозочкє єзділ по станіце, входіл в каждий дом і по-
здравлял казаков с праздніком. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де у вас раніше 
збиралася молодь?] Літом на вигоні сходились гуляли, 
там гармошка іграла, в разниє ігри ігралі, в чехарду, 
в платочєк. В зімнєє врємя були посідєлкі, у кого-то на 
хаті собірались. Тоже грали, «В ручєйок», «В бутилоч-
ку». Дітьми гралися «В цурку», «В дука» – треба було 
«свиню» загнати в ямку. Любімой ігрой були «Казакі-
разбойнікі», нада було захватить «барбосове знамя», 
красноє знамя нада було у красних викрасти. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ В 1917 году в станіце і бліз-
лєжащих хуторах било двадцять двє тищі насєлєнія, 
п’ятнадцять тисяч казаков і сєм тисяч іногородніх. 
В Голодомор 70 % казачьєго насєлєнія било істрєблєно, 
в пустиє хати прівозілі пєнзєнскіх і вологодскіх красно-
армєйцев. Церковь в сєлє дєйствовала до 1938  года, 
в [19]18 году зарубілі сємью священіка Грігорія Бойка і 
в єго домє размєстілі сєльсовєт і отдєл НКВД. Там каж-
дую ночь расстрєлівалі трі казака. В церкві открилі ко-
нюшню, потом зєрнохраніліщє. В 1942 году вошлі нєм-
ци і открилі церковь, старікі встрєчалі іх хлібом-солью. 
С нємцамі прішол рєпрєсірований атаман Чорний. 
Нємци видавалі паспорта, в которих пісалі: «казак, «ка-
зачка», вєрнулі поля. Станіцу оні покінулі без боя. По-
слє войни ватага с трінадцаті казачат собіралі по сєлу 
міни і обєзврєживалі іх за сєлом. Правлєнію сєльсьвєта 
било заданіє разобрать церковь і проложить тротуар. 
Григорія Ткаліча батько сказав: «Скажи ім, що вони не 
розберуть церкви, бо вапно двадатіпятілєтнєй видєрж-
кі з яєчним білком». Вони зареготали, правда, потом 
били, не могли розбить кладку, заказали з Краснодара 
підводу взривчаткі, так та подвода взорвалась по до-
розі. Так церковь сохранілась. Послє войни в 1947 году 
открили клуб, був Дом культури імені Т.  Шевченка. 
Прі ньом була ізба-читальня, драмкружок, духовой 
оркєстр. Ставили «Наталку Полтавку», «Шельменко-
денщик». В 1951 построілі стадіон. Прі Домє культури 
в 1961 году било сємьдєсят музикантов. В 1990 году на-
чалось возрождєніє Пластуновского казачєства, тогда 
же открилі в Домє культури на втором етаже станічний 
казацкій музєй. В 1991 году прошла Всєкубанская ка-
зачья рада – прєємніца Ради Кубані 1918 года, которая 
тогда раскололась на бєлих і на красних. С 1996 года су-
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ществуєт Кубанскоє казачьє войско. Пєрвим атаманом 
в станіце бил Андрєй Кулік, вошло много старих каза-
ков. Глушко Юрій бил пісарєм, тєпєрь он атаман. Сєй-
час рєєстрових казаков сто двадцять чєтирє чєловєка. 
Форма у нас історічєская – образца 1915 года, 4-го Ку-
банского пластунского Великого князя Георгія Михай-
ловича батальйон. Проводім єжемєсячниє сбори, обя-
затєльно пріглашаєм отца Ігоря, бєз свящєніка казачій 
круг нє дєйствітєльний. Сєйчас свящєнік взял казаков 
на охрану храма, казакі заняти в общєствєних работах. 
Прі школє сєйчас открито восємь казачьїх класов. Трі 
класа імєют форму за счьот казачєства. В  етіх класах 
єсть урокі кубановєдєнія: там іх учат балакать, оні із-
учают казачі пісні на мові. Также проводітся посвящє-
ніє в казачата. Учєнікі пєрвих –трєтьїх класов на Бла-
говєщєньє і на Вєрбноє воскрєсєньє пріходят в храм. 
Батюшка благословляєт каждого. Рєбята целуют знамя, 
шашку, каждому дают по вєрбочкє. На казачьє обще-
ство получілі зємлі в постоянноє пользованіє трідцать 
два гектара і в арєнду шестьдєсят п’ять гектаров. Купілі 
трактора ДТ-75, пахалі, зарабативалі. Потом москалі 
отрєзалі зємлю. Двадцать шесть гектаров понад трасой 
уже продани. Счітают, что казакі нє должни зємльой 
заніматься: «Ходітє ряжениє, пойтє, пляшитє». [Кого 
у вас називають «москалями»?] Ну тєх, кто с Москви 
прієхал сюда, московскіє вліятєльниє люді. У нас в ста-
ніце Свято-Вознєсєнскій храм, в  1797  году построєн. 
Сначала казакі, коториє вєрнулісь с Пєрсідского похо-
да, заложилі дєрєвяний храм. Храмовий празднік всєг-
да очєнь торжествєнно отмєчаєтся у нас, і на Покров 
Прєсвятой Богородіци празднічноє шествіє от храма 
по станіце. На Покров проходіт общєкраєвоє казачьє 
шествіє. В 1994 году праздновалось двохсотлєтіє стані-
ци Пластуновская, от Вознєсєнія праздновалі трі дня. 
Виступалі дєтскіє колєктіви, Донской хор, билі тєа-
тральниє прєдставлєнія і скачкі. Тєпєрь у нас єсть свій 
казачій хор в станіце – «Пластуни». В 1995 году создан, 
двадцять человєк в хорє, єсть штатний обєрмєйстер. 
Около восьмідесяті пєсєн в рєпєртуарє хора, пятьдєсят 
ісполняєм рєгулярно, пойом пєсні черноморского каза-
чєства, на балачкє «Засвистали козаченьки», «Ой там на 
горі», «Ой розвивайся та й сухий дубе». Часто занімаєм 
пєрвиє мєста на разних конкурсах, двєнадцать раз билі 
в Українє. Сєйчас в Пластуновской 9700 насєлєнія, но 
із ніх только 30 % корєнного. У нас здєсь пятьдєсят чє-
тирє національності : рускіє, грузіни, армянє... 

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН  
(Каневский район)

станиця Канівська  
(Каневская)

Записала Г. Бондаренко 15 грудня 2013 р.  
у станиці Канівська Канівського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Дмитра Ч., 1979 р. н.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Чи давно Ви входите 
до складу козацтва?] Я  роділся собствєнно казаком. 
Організовано с двє тисячи четвьортого года у нас, 
в  нашем хуторском казачьєм войскє. А  отєц как-би 
сам організовал на хуторе. [На якому хуторі?] Тель-
ман, под Канєвской. Здєсь Каневская і Стародєрєвян-

ковская станіци, К. Алєксандр Івановіч, еті люді, оні с 
девяностих годов создают. Шестсот чєловєк, коториє 
прінялі на сєбя обязанності по нєсєнію государствєн-
ной служби імєнно в рєєстровом войскє нашем, зані-
маются охраной обществєнного порядка, патріотічєс-
кім воспітанієм дєтей. Многіє вєщі, которимі ми за-
німаємся, і пріродоохраннимі какімі-то вєщамі. Как у 
нас осуществляєтся патріотічєское воспітаніє моло-
дьожі? Ну, оні наше будущєє, собствєнно, как воспіта-
єм, оні черєз нєдолгоє врємя станут взрослимі людь-
мі. У нас єсть наставнікі, как правіло, ето уже пожілиє 
казакі, обладающіє какім-то опитом, способностью 
научіть, обучіть, рассказать, вдохновіть, передать 
какіє-то своі чувства к казачеству, к краю родному, к 
государству нашему. І еті наставнікі пріходят і встре-
чаются в школах собствєнно с дєтьми, проводят 
опредєльонниє занятія, то єсть ето єжеднєвно. [Чи є у 
вас у районах козачі класи?] Єсть, казачьї класи у нас 
єсть. У нас двадцать четирє класа, і собствєнно в ніх 
вот еті наставнікі осуществляют свою работу. [У цих 
класах діти носять форму? Вони шиють її за власний 
кошт?] Да, да. Ну, ето же традіция. На Кубані вообще 
воєнная форма в почьоте, любая. Чєловєк в погонах 
всєгда пользовался уваженієм. Прі школє у нас єсть 
конюшня. Постоянно організовуєтся общєство, екс-
курсії, дєті пріходять, у нас в Челбаской станіце єсть 
тоже. [Конюшня і коні?] Да, да. Значіт, что касаєтся 
ето конюшен, потом лєтніє лагеря. Оні проводятся, 
собіраємся на воєнно-полєвиє сбори. Тє, кто старше 
восємнадцаті лєт. Для дєтєй проводітся у нас в Старо-
мінской тоже маса мєропріятій, ну, тоже представітєлі 
казачьєй молодьожі. То єсть оні там собіраются, с німі 
проводятся занятія по патріотічєскому воспітанію, 
сорєвнованія, разлічниє спортівниє меропріятія, ан-
тінаркотічєская пропаганда. У  нас, допустім, єсть 
спортівний клуб, рєбята занімаются рукопашним 
боєм, і оні даже занялі пєрвоє мєсто по войсковим со-
рєвнованіям по всєй Кубані. [Чи  регулярно прово-
дяться ці заходи? У вас є план?] Єжегодно проводітся, 
на разних уровнях. Поддєржка осуществляєтся адмі-
ністрациєй. [Отамана ви вибираєте чи його призна-
чають?] Атаман ізбіраєтся общим собранієм. Сначала 
вот еті вот куреня, оні видвігают своіх кандідатов, по-
том собіраєтся общий сбор, і ізбіраєтся уже непосред-
ствєнно атаман. [Як  посвячують в отамани?] Самиє 
авторітєтниє прєдставітелі старіков, предсєдатель со-
вєта старіков ударяєт єго пльоткой, с  наставлєніямі, 
нєсколько ударов пльоткой, вот каждий удар с опред-
єльонним наставлєнієм там. [Чи  існує зараз «джигі-
товка», виїздка коней?] Конєчно, да. Потому что ло-
шаді єсть, і нужно работать. Участвуєм в сорєвновані-
ях, проводятся скачкі і  в Канєвской, і в Челбаской. 
У  нас в Канєвской, я знаю, что М., казак Н., атаман 
Канєвской, которий нєпосредствєнно руководіт. Ето 
люді, коториє увлєчєни імєнно лошадьмі, всєм, что с 
німі связано. У  мєня отєц любіт лошадєй, он тоже 
увлечьон імі і в свойо врємя, когда там же, на том же 
хуторє жилі, бил доступ к лошадям, і я там бил. Я по-
лучаю інформацію, у мєня єсть чєловєк, которий за-
німаєтся с дєтьмі. Он говоріт, что специально нікого 
нє заставляєт; кто хочєт, оні самі пріходят, оні работа-
ют, оні ухаживают за лошадьмі, оні учатся. [За якими 
принципами козаки відрізняють себе від інших?] Ето 
прісутствуєт в любом случає, то єсть в любом случає 
человєк себя ідєнтіфіцірует как-то в каком-то аспекте, 
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кого-то і сєбя. Я больше, чєм увєрен, что какіе-то такіє 
аспекти, традіционниє, оні в любом случає пєрєдают-
ся. Сказать, что оні в полном обйомє, как-то ми взялі 
ету традіцию і просто пєрєдалі, навєрно, такого нєт. 
Какіє-то новиє вєщі пріходят, ето всьо іспользуєтся. 
Так сказать, сама, навєрно, основа, она остайотся і 
главноє, что остайотся вот ето само поніманіє чєловє-
ка, єго вот іменно самоідєнтіфікація сєбя как казака. 
Собствєнно, навєрноє, ето самоє главноє. Сєйчас ка-
закі в мєньшінствє. В общем-то тє, кто переселяєтся 
на Кубань, оні імєют отношеніє какоє-то к казачьєй 
культурє. У  меня, напрімєр, мать стопроцентная ка-
зачка. Ейо, так сказать, предкі билі одні із основате-
лєй, і когда я прієхал сюда... [Ви родом звідси?] Я ро-
ділся в Канєвской, у  мєня отєц воєнний, служіл за 
предєламі Росії, і когда отєц пєрєбрался сюда, то с ро-
дічамі общаєшся. Ви прєдставляєтє, прієзжаєш в Чєл-
басскую, прієзжаю в музєй, вот вісіт мундір моєго 
родного дєда. Ну, всє знают фотографію «Свадьба ко-
зака Гріня», в журналє опубліковано. А то, что, напрі-
мєр, дружком на свадьбє того же Гріня бил мой пра-
дєд. Вот такіє вот сплош і рядом, такіє вот дєталі. 
[Я знаю, що був період, коли позбавлялись від фото-
графій родичів козаків.] Но в трідцатиє годи, особєн-
но період, когда, в  [тисяча дев’ятсот] трідцать сєдь-
мом – трідцать восьмом году, когда часті квалерійскіє 
билі в формє традіционной, кто перебірался с каза-
чьіх областєй, вот в Красной армії служилі в традіці-
онной казачьєй формє. Четвьортий гвардєйскій каза-
чій корпус бил традіционно в казачьєй одєждє. На 
парадє Побєди в Москвє двадцать четвьортого іюня 
казакі шлі. Ну, ето форма стілізованная, новодєл. Но 
ви знаєтє, у  казаков даже особоє отношеніє било к 
оружію. Традіционно спусковой крючок на ружьє, на 
вінтовкє, а у казаков нє било спускових крючков. У ніх 
колодочка била. І вот еті вот, здєсь нє казачьї вінтовкі. 
Опять такі, ето драгунская сабля, а вот ето шашка. Но 
опять такі єйо ломалі, когда хоронілі казака, єслі у 
нєго наслєдніков нєт, шашку ломалі і клалі єму. Купіть 
кінжал, хороший, красівий, дорогой – ето счіталось нє 
очєнь, ето не прівєтствовалось. Кінжал должен бить 
лібо трофєйним, лібо подарок какой-нібудь. Ето тоже 
традіция старая. І  много інтерєсних вєщєй. [Шашку 
ламали на похоронах місцеві жителі?] Ето казачья 
традіция, і вмєстє с нім клалі в гроб. І єщо такая осо-
бєнность, мнє как-то моя бабушка ещьо говоріла, что 
оні скучалі. Ето било нєродноє, ето било чужоє, тєм 
болєє здєсь билі постоянниє стичкі, тут с горцамі, тут 
с ногайцамі, тут с адигєйцамі. В прінципе к горцам ка-
закі относілісь с уваженієм, і тє тоже к казакам. [Чуби 
козацькі, «оселедці», тут носили раніше? Мені розпо-
відали, що в Старотитарівській дід в 1960-х роках від-
сидів за те, що чуб носив.] Ви знаєтє, широко ето нє 
било распространєно. Но в двадцатиє годи, напрімєр, 
очєнь многіє люді вспомнілі о своіх корнях і даже 
Украіна прєдлагала – лібо конфєдєрація, лібо автоно-
мія широкая, но ви знаєте, какіє билі разногласія с Дє-
нікіним по етому поводу, нікто не забиваєт, кто бил 
секретарьом – Щербіна, Петлюра. Потому ето вліяніє 
будєт сохранятся. Потом асіміляция, русіфікация. Ето 
как гєнєратор, на гєнєтічєском уровнє всьо-такі ето 
ідьот. Ви знаєтє, щас вот как би, у  нас же государ-
ствєнная служба, у  казаков. Понятно, что какая-то 
госслужба, но с другой сторони то, что ми сєйчас как-
то організовани, нам помогаєт как мінімум, в воспіта-

нії молодьожі. Єсть как раз пєрєдача опита поколєнія 
старшего молодим, чтоби оні нє тєрялі своіх корнєй. 
То єсть он как раз, вот етот молодой парєнь, дєвчонка, 
которим в школє нєсут что-то, оні всє понімают всьо, 
у нас єсть «Казак.фм», там маса разлічних народних – 
нє народних, ну імєнно казачьіх колєктівов, коториє 
поют. [У вас на застіллях ще співають?] Конєчно. [Що 
співають?] Вот то поколєніє, котороє пєло старінниє 
казачьі, украінскіє пєсні, ми засталі ето поколеніє і с 
удовольствіем слушалі. Щас уже, к сожаленію, іх нєт. 
Я думаю, может мєняться форма ідентічності. Ми, мо-
жет, нє будєм пєть казачьі пєсні, но гдє-то што-то, вот 
тайная основа составляет вот еті вот закони самоідєн-
тічності, оні остаются. Єслі ми глобально культуру 
свою унічтожім і будєм ходіть. Понятно, что такіє 
условія, дінамічная жизнь. Собствєнно, всє мєняют-
ся, ми мєняємся, і мір мєняєтся. Ми можем бить людь-
мі, просто оставаться людьмі. [Чи дотримуються ко-
заки православних традицій?] У  нас, как говорітся, 
казак бєз вєри ні казак, что касаєтся вообще вєри і 
отношенія к вєре, ми всє православниє. На Двунаде-
сятиє празднікі ходім в церковь. Ми заходім, вистраі-
ваємся. Допустім, прієзжают в храм архієпіскоп ілі 
єпіскоп, встрєчаєм єго, корідорчік дєлаєм, нє сказать 
охрану, но. Всєгда у нас єсть опредєльонниє мєста, гдє 
ми стоїм, в центрє храма, на богослуженіях осущест-
вляєтся охрана. Я думаю, главноє – ето духовная со-
ставляющая, чєловєк должен сєбя понімать і чувство-
вать, относітся опредєльонним образом. [Вам доводи-
лось бувати в Україні, може, десь у гостях?] Я лічно нє 
бил. Люді общаются, соціальниє сеті там, дружім, фо-
тографії оні наши смотрят, ми їх. 

Записали Г. Бондаренко та М. Бех 17 грудня 2013 р.  
у станиці Канівська Канівського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Костянтина Володимировича (співробітник музею)

[Де Ви брали експонати?] Ну, вот то, что прєдставлєно, 
ето у нас постоянная експозіция, і фонди. Рушнікі, ми 
дєлалі тоже виставку [Виставку рушника проводи-
ли?] Да. [Ви розумієте українську мову?] Нє. [Ви роз-
мовляєте українською?] Я нєт, чєстно говоря, нєт. Ну, 
ето гражданская война, самовари. Самовари із другіх 
стран. [У  Вас оцю частину приміщення називають 
«покуть» чи «красний угол»?] «Красний угол». Может, 
«покуть» і називаєтся. Ну, ето вот у нас так, вивєдєн 
кусочєк. Ето у нас виставка стєкла із наших фондов. 
Солєя. Как наші уважаємиє гості говорят, «ето історія 
стєклотари Російского государства, начіная от времён 
єго імпєраторского вєлічєства». Відітє, єщо правітєль-
ствєнная монополія такая била на водку [«Казьонка» 
казали?] Да, да, «казьонка». І вот в такіх бутилочках, 
господін Калінкін автор етого шедевра. Ми єго по-
ставілі срєді лучшіх експонатов етой виставкі. А ето у 
нас уже помладше. [Ці меблі робили місцеві умільці?] 
Дєло в том, что ето очєнь знамєнатєльная вєщ, ето по-
дарок матєрі нашей опєрной діви Галіни Сідорєнко, 
солісткі Маріінского тєатра, єйо мама лічно подаріла в 
дар музєю вот такую вот мєбєльную обстановку. І вот 
ми отрєставріровалі. [Як це називається?] «Діван». 
Ето діван. Ми такой же відєлі в гостінной Сталіна в 
Криму, в Ялтє. Ми іскалі, іскалі і вот єдінствєнноє, что 
ми нашлі, двадцатиє-трідцатиє годи, когда іх ізготав-
лівалі в прошлом вєкє, ну ето ми только нєдавно. 

КАНІВСЬКИЙ  РАЙОН 
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КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре‑
месла. [Яка риба водиться у ваших річках?] Ви знаєтє, 
когда казакі засєлялі Кубань, у  нас распространєно 
било, в наших водойомах, а  імєнно риба то с моря к 
нам плила, но нєрєстілась всьо-такі в наших рєчках: 
Кубань, Чєлбас. Ну, Чєлбас у нас судоходний бил, 
самая протяжонная рєчка счіталась нашей стєпной 
зони. І вот, прєдставляєтє такую сітуацию, когда ка-
закі прішлі і глянулі на ету красоту, бєлуга до дєвя-
ті мєтров особі встрєчалісь, дєвять мєтров. А  когда 
єго імпєраторскому вєлічєству доставлялі в Санкт-
Пєтєрбург свєжего осєтра, только казакі зналі сєкрєт, 
какім образом доставіть свєжєго отсюда до Москви. 
Двоє суток. Я  стал питать. Дєло в том, что у мєня, 
моєй матєрі дядько тищу восємьсот дєвяносто трє-
тьєго года рождєнія. Он нє служил в імпєраторском 
конвоє, но он в свойо врємя воєвал на Закавказском 
фронтє. Всьо-такі в чьом сєкрєт? Єго колол-колол, 
в  ітогє он раскололся і сказал: «Ну ладно. Только нє 
подумай, что я брєшу, ну, било дєло так, что бралі осє-
тра, влівалі єму в рот стакан водкі, он впадал в ана-
біоз і в таком состояніі, пьяном, єго прівозілі сюда». 
Прєдставляєте, вот нікогда нє додумаєшся, что вот 
такой етот самий. Ето вообщє ноу-хау такоє, до сіх 
пор можно прімєнять, я думаю. Я  вам хочу сказать, 
вот ето уже гібрід. Бєлуга со стєрлядкой, здєсь полу-
чілось что, інтєрєсная сітуация. Всьо-такі надо било 
благосостояніє совєтскіх людєй как-то етот самий, по-
явілісь магазіни «Окєан». А  помнітє, нєт, ми уже нє 
помнім, а наші родітєлі, коториє в ето врємя уже билі 
школьнікамі, оні помнят. Мой отєц до сіх пор на ікру 
смотрєть нє может. Он [тисяча дев’ятсот] трідцать дє-
вятого года рождєнія, говоріт, в  свойо врємя ми на-
єлісь. Ета риба вивєдєна іскусствєнно, гібрід получіл-
ся очєнь удачний, живучій, в пійсят втором году по-
явілся у нас. Вот знаєте, плодітся, растьот бистро. Ну 
єво, конєчно, до дєвяті мєтров нє доращівалі, полтора 
мєтра, до полутора мєтров, всьо, і  пошол на проми-
сєл. І зналі, что такоє уха із осєтра, шашлик із осєтра, 
і в общєм ето било всьо ісключітєльно... Рушнік не от 
слова «рукі», а от слова «рух» – часть, оторванний лос-
кут. Рушніки вишивалісь к опрєдєльонним обрядам: 
дєвушка готовіла пріданоє, іспользовалісь во время 
рожденія ребьонка, во врємя крєщєнія. На праздніки. 
На Пасху, напрімєр, вишивалісь. А  вот етот рушнік, 
ето свадєбний рушнік. Прічом вєнчальний. Вишива-
лісь на ньом геометрічєскіє узори. А почєму гєомєтрі-
чєскіе? Дєло в том, что когда молодиє вставалі, рушнік 
стєлілся на пол і свящєннік чітал молітви, а молодо-
жони должни стоять на ньом. Но оні нє должни билі 
становіться ногамі на вишитий, допустім, цвєточний 
узор, растітєльного орнамєнта, ілі на вишитиє кольца, 
как ето сєйчас прєдполагают. Нєт, тогда получаєтся, 
оні топчут всьо хорошеє [Це Ви самі записували такі 
місцеві звичаї?] Да. Нєльзя било. Оні топталі всьо са-
моє хорошеє, что у ніх било в жізні. Поетому виши-
валісь только гєомєтрічєскій орнамєнт, которий под 
собой нє подразумєвал ні растітєльность, нікакого 
сімволічєского значєнія, означающєго что-то буду-
щєє, ні животних. Часто вишиваются птіци. Ну, вот 
у нас нєт, нє прєдставлєно такого. На виставкє в екс-
позіциі єсть рушнік с пєтушкамі, вишитий, вишивалі 
часто животних. А  єщо такой момєнт. Почєму длін-
ноє бєлоє полотніщє? Почєму оно вот такоє длінноє-
прєдлінноє? Счіталось, что у рушніка вишитую часть 

занімала лішь одна чєтвьортая всєго рушніка, а всьо 
остальноє бєлоє полотно, прічьом обязатєльно чісто 
бєлоє. [Як називається такий спосіб вишивки?] Ето 
растітєльний орнамент. [Як у вас називалась така ме-
режка?] Ну, ето «фєлєйная вишивка». [Ваші старожи-
ли так само її називали?] Етого я нє могу сказать, я 
чьо-то нє спрашивала. Насчьот етого ми нє знаєм, ми 
нє уточнялі. Так вот длінноє бєлоє полотно обозна-
чало длінную нєпрєривную жизнь, і когда вишивалі, 
то каждая дєвушка, женщіна, вишивавшая такой руш-
нік, с длінной жизнью, она желала сєбє ілі тєм, кому 
даріт, імєнно длінную нєпрєривную жизнь. Нєльзя 
било дєлать рушнікі с короткой бєлой частью чістой.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Що Ви можете сказати 
про голод?] Вот голод. Ну, у нас нєсколько устарєв-
шиє експозіциі по соврємєнним трєбованіям, уже 
лєт трідцать ім, конєчно. Дєло в том, что ми очєнь 
актівно занімалісь сбором матєрьяла. [Чи записували 
усні розповіді?] Да. Устниє расскази старіков, но Ви 
знаєтє что, єсть всьо-такі в етіх рассказах коє-какіє, 
скажем, всьо-такі обіда у людєй сохранілась, у коє-ко-
го. А єсть і такіє, вот, напрімєр, у нас здєсь била сто-
лєтняя бабуля, Ульяна Прокоповна Тєлятнік. Ей било 
девяносто восємь лєт, но она била в прєкрасном умє. 
Прєдставляєтє, пріхожу домой к Ульянє Прокоповнє, 
внучке, которой шесдєсят лет, говорю: «А гдє бабуш-
ка?» – «А бабушкі дома нєма». – «А гдє она?» А она, 
оказиваєтся, пошла за хлєбом. [Вона тут живе, у Ка-
нівській?] Да. Я говорю: «А послать било нєкого?» Дє-
вяносто восємь лєт, а оні ходят, ізвінітє, чєрєз лінію 
там, далєко, в Канєвскую. Сіжу я, жду мінут двадцать. 
Подходіт Ульяна Прокоповна, бабушка сгорблєнная, 
с  палочкой, тащіт, я  по булкам хлєба понял, что  ето 
та самая бабуля. Ну, браво ідьот. І вот она как раз по-
пала вот под ету сітуацию. І  я єйо опросіл, подроб-
но она расказала біографію, а потом в конце-концов 
говорю: «Ульяна Прокоповна, скажітє, пожалуйста, 
вот кого Ви обвіняєтє в етом всьом, что проізошло?» 
Она говоріт: «Ти знаєш, синок (она так обратілась), 
я в етом віню нє Совєцкую власть і даже нє Сталіна, 
я  віню тєх мєстних нєгодяєв, я  іх знаю пофамільно, 
мєстних, благодаря кому ми туда попалі». Потому что 
многіє под ето дєло своділі лічниє счьоти. «Потому,  – 
говоріт, в свойо врємя трєбовалі одно, а  еті..., нада 
же вислужиться, показать свою прить». А как Нікіта, 
по Украінє что творіл. Вспомінаєм єво художества. 
А потом на двадцатом с’єздє всьо спіхнул на того кон-
кретно. [Чи  є у Вас статистика, скільки було храмів 
у районі?] Ви знаєтє, ми ведьом такой учьот храмов. 
В районє одіннадцать храмов. Только в одной Канєв-
ской било два храма, одін сохранілся благодаря тому, 
что здєсь бил МТС, а  второй, в  центрє, вот Ви, ког-
да проходілі, обратілі вніманіє, фонтан, вот на етом 
мєстє стоял прекрасний височенний сєміглавий вот 
такой вот, церковь Сошествія Святого Духа на апос-
толов. Огромная трьохпрєстольная церковь. Она била 
разрушена в тисяча дєвятсот тридцать восьмом году. 
Сто лєт, ровно сто лєт простояла. Разрушена очєнь 
варварскі. Когда сбрасивалі колокола, оні падалі і ру-
шилі мраморниє пліти. Такой грохот стоял, такой гул, 
а люді, вот часть бєсівшихся просто, нєвмєняємих лю-
дєй – оні танцевалі, плясалі с лозунгамі. У нас єсть фо-
тографія мітінга, імєнно мітінга на развалінах церкві, і 
на той фотографії відно, люді с транспарантамі стоят, 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



283
оні пляшут на етіх развалінах. Ето очєнь серйозная і 
тяжолая тєма. Єсть старожили, коториє до сіх пор по-
мнят ето. Єсть єщо люді. Іх осталось буквально два-
трі чєловєка. Всьо, іх скоро нє будєт. І вот то, что ми 
можем, ми запісиваєм. Когда церковь разрушилась, 
потом єщо долго ходілі по розвалінам собіралі ікони, 
всьо, что било, дорогую утварь. 

Записали Г. Бондаренко та М. Бех 16 грудня 2013 р.  
в станиці Канівська Канівського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Зої С., 1957 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ре мес ла. Какіє тут могут бить 
ягоди? Раньше здєсь било много зємляніки, поля же 
билі нєвоздєланиє, а сєйчас воздєлалі поля, і зємляні-
кі нєту. Ну, ізвінітє мєня, ко мнє в дом зайдітє, у мєня 
сад, огород, кусти. Я люблю, я зємлю люблю, пєрєдать 
нєвозможно. Муж с Урала, он ні в чом... Віноград, 
у  мєня в прошлом году вимєрз, у  мєня бил простой 
вінограднік, обикновєнний, мнє сосєді елітних кустов 
напріживлялі і восстановілі мнє вінограднік. У мєня 
хорошиє сосєді, прям замєчатєльниє, ми дружим. 
І  вот в каждой сємьє кто-то свой любітєль-садовод. 
Ми всє, у тєбя то, у тєбя то, какая картошка, какой ві-
ноград, мнє єжевіку нєколючую далі, мнє крижовнік 
нєколючій далі, потом етот, крижовнік, скрєщєний со 
смородіной – «йошта» он називаєтся, єсть такіє кусти. 
С ніх варєньє получаєтся, как с крижовніка, а компо-
ти, как со смородіни, вкусниє, кісловатиє. У мєня ета 
йошта растьот, красная смородіна растьот, чьорная 
смородіна растьот, маліна всякая растьот, єжевіку нє-
колючую посаділа. Дєревьєв скоко я насажала. Прі-
чом єсть старінниє сорта. От сорт яблок єсть, отакоє 
длінноє і оно жолтоє, рассипчатоє прямо, в іюлє уже 
яблокі. «Доктор Фішер». Старінний-старінний сорт. 
Я  сєбе посаділа, я людям пораздавала. У  людєй ета 
яблоня до сіх пор растьот. [Як у вас приживляють оці 
яблуні?] Я нє знаю, ми откапивалі, стариє сорта отка-
пивалі. Биваєт, от корня отрастьот побєг, єго пєрєса-
живаєш. А новиє сорта, оні ж всє калірованниє, всьо 
ж прівітиє на гичу, іх поетому только прівівать мож-
но. Я нє умєю, я покупаю. Расказивалі мнє, показива-
лі, ну, сємья большая, мнє нєкогда етім заніматься. 
Помню, как я прієхала с Урала, там же картошкі, у нас 
било дома огород і в полє два по дєсять соток огород. 
Ми картошкі, нє знаю, по чєтирє тонни бралі карто-
шкі. Там супєщанниє і сугліністиє почви. Здєсь чорно-
зьом, зємля тяжолая. А ми живьом возлє рєчкі, благо-
дать, у мєня муж столяр, ми всьо опілки, єслі нікто нє 
забіраєт, ми іх сжигаєм і в огород, поетому поддєржи-
ваєм, удобрєнія єслі попалі какіє в огород, навоз. Щас 
много нє дєржим, так от, для інтєреса, он любітєль 
животних у мєня, котов любіт, собак, крис, нутрій. 
Как котят, сажаєт на плєчо, попробуй возьмі крису, 
чтоби она тєбя нє укусіла. Он как напьйотся, в усмєрть 
пяний, посадіт і ходіт с нєй вєздє, і оні єго, обично пя-
них криси ранят, єго нікогда в жизні криса нє тронула. 
Ходіт как с котьонком. Ну, любіт он животних. А со-
бак, он бєзумно собак любіт. У нас билі большиє со-
бакі, ну, потом птіцу ловят, душат. Я  как прієхала 
сюда, етіх птіц развєла, у меня уток било штук восємі-
сят, кури, гусі, всякую-всякую... А сєйчас корма доро-
гіє, покупать корма. Папа живой бил, ми получалі 

норму, а щас папа умєр, нам на троіх раздєлілі, а что. 
Шо такоє полтони пшеніци? Ето всєго нічєго. Ето дє-
сять курочєк. [Що за норма така?] У нас пай бил раз-
дєльон, колхоз по паям бил раздельон на каждого кол-
хозніка, і вот пай чєтирє гектара, і вот на еті гєктари, 
чєловєк нє работаєт, папа умєр даже, а нам єго зємлю 
раздєлілі, і с етой зємлі нє дєньгі платят, а дают нату-
ральний продукт. Пшеніцу дают, масло растітєльноє і 
сахар. От на одін пай – чєтирє гєктара, мєшок сахара, 
пійсят кілограм, двацать кілограм масла і полтори 
тони пшеніци. [Чи залишився у вас колгосп?] Ну, ак-
ционєрноє общєство, от колхоза, по-моєму, давно ні-
чєго нє осталось. Какой у нас колхоз бил «Побєда». 
Какой бил утятнік! Наши утки на ВДНХ пєрвоє мєсто 
в мірє занімалі. Там отакіє бєлиє уткі билі. Щас всьо 
разрушилі: ні коров, нікого, ні свинарніков, вобщє 
всьо разрушено. Еті акционєрниє общєства – ето обо-
гащєніє москвічей, московскіє всьо еті викупилі. Ні-
чьо у нас нєту. Всьо било. У нас свой консєрвний завод 
бил, сахарний завод, всьо-всьо било. Кірпічний рабо-
тал, ну, вот когда колхоз работал, у нас всьо процвєта-
ло, ми свою продукцию всю на сєвєр отправлялі. Кол-
хоз «Побєда» бил багатий. Вот пока Вадім Фєдотовіч 
Р. бил у нас прєдсєдатєлєм колхоза, он дєпутатом бил 
в Москвє, у  нас процвєтал колхоз. Сєйчас продалі 
всьо, всьо продано, нічо нєт. [Просто засівають поля?] 
І уже ото засєяно, напрімєр, єщьо нє знают, скоко оно 
уродіт, уже с поля продано. Молодьожи тоже, от вродє 
станіца большая, вродє работа. Развє можно прожить 
на шесть-восємь тисяч рублєй? Вот у мєня мінімаль-
ная пєнсія, пять чєтирєста чі пять шессот, а комунал-
ка у мєня шесть тисяч. На Украінє за газ платят? Ми 
трі тисячі восємьсот рублєй в мєсяц. Ето зімой. А лє-
том у нас чєтирєста рублєй, чєтирьохкомфорочная 
пліта. Дєло в том, что ми знаєм, что на Украінє газом 
бєсплатно почті пользуются. Єслі я плачу чєтирє ти-
сячі, у нас в Канєвской газодобича ідьот, а у вас там 
нічєго нєт, і ви чєтирєста рублєй платітє. Єслі ми са-
хар виращуєм, с тяпкамі тяпаєм єго, у нас сахар трі-
цать шесть рублєй кілограм, а  в Москвє в магазінє 
наш сахар двацать рублєй кілограм. А  у нас работи 
нєту. У  меня он зять без работи одін, одін сварщік, 
второй столяр, син, правда, устроілся в связі, бистрий 
інтернет, тянут кабеля еті. У нєго єщо работа єсть. Ну, 
очень тяжело. [Вони під землею тянуть кабеля?] Ну да, 
вот по етім люкам по всєм. Пріходіт іногда погрється 
ко мнє, у меня центр, тут рядом, нєдалєко живу. Мама 
родная, с грязі, отак от, от мороз бил, етот, а он вот так 
в каналізаціі вимок і прішол ко мнє. Зарплата зато у 
нєго двацать пять тисяч. Так ето ого-го, такой зарпла-
ти ні у кого нєту. Єдінствєнноє, ото я мужа уговоріла, 
частноє прєдпрініматєльство оформілі. У  мєня муж 
столяр, у нас столярка, ми дом нє построілі, он так і 
стоіт нєдостроєний, а подвал, он столярку, так і стоіт 
столярка. І ото я єго, когда запйот, дєнь-два попущу, 
а потом... Щас он зятья нє работают, дочка у мєня в 
больніце лєжит. У нєйо двоє дєтєй, у сина троє дєтєй, 
у Наташкі двоє дєтєй. І всєх корміть нада, у нас всю 
зіму, до вєсни как-то дожить нада. [Чи багато у вашій 
станиці приватних підприємців?] Да. Щас сократі-
лось, у нас налог бил, ми платілі восєм тисяч, дєвять 
тисяч за год. А сєйчас нам поднялі налог, в етом году – 
тріцать шесть тисяч. Ну, на слєдущий год сказал Путін 
і юрісти сказалі, будєт двєнацать тисяч. Я отчьотность 
вєду, у меня муж по етому дєлу, он щітать нє умєєт, он 
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столярку, а бухгалтєрію нє понімаєт. [У вас для дріб-
ного бізнесу єдиний податок?] Разний. Єслі ми заніма-
ємся випуском, от столяркой, у  нас єдіний налог, 
шесть процентов, а тє, кто машини рєхтуют... [Шість 
відсотків від прибутку?] Да. Ну, опять же, єслі платішь 
тріцать шесть тисяч, пєнсіоний налог, за год, то етот 
налог, от у мєня в етом году набєжало за проізводство 
продукції шесть процентов, шесть тисяч набєжало, 
получілось у мєня. Вот с мєня еті шесть тисяч снімаю-
ца, єслі я заплачу тріцать шесть. [...] [У Вас бабусині 
вишивки збереглися?] Нє. У  мєня бабушка работала 
машиністом на дінамомашинє. До пєнькозавода скоко 
кіломєтров, сєм, каждий дєнь, утром туда, вєчєром 
обратно, двацать пять лєт. Мама вишивала. Но у нєйо 
вишивок нє осталось. Она вишивала платья, сєбє од-
єжду. От штапєльноє платьє, било чьорноє і бєлоє. 
Чьорноє цвєтной вишивкой, і  то, і  то цвєтной било, 
і  чьорноє, і  бєлоє, погони, рукава билі, штапєльноє 
платьє. Швєя мама била, вишивала тоже. Мама, як ка-
зали, іногородні, вона з украінців. [...] Насмотрєлась, 
я с мужем і в тайгу за шішкамі, і на болото за клюквой 
ходіла, і брусніку собіралі. А брусніка... Била в Тюмєн-
ской області по распрєдєлєнію. Єдєш по дорогє і от 
помню, как щас: єдєш по дорогє, солнце садітся і снєг 
красноватий. А то снєга єщьо нєту і от дорогі начінаєт 
до горізонта, красноє полє от брусніки. От закат, і всьо 
красноє. Я нє могла понять, от чєго оно красноє, а по-
том мнє обяснілі. А как ми с мужем на Уралє за брус-
нікой єзділі. Поєхалі, за одін раз чєтирє вєдра сразу 
насобиралі. Брусніка на сухіх кочках растьот, клюква 
на болотє, а брусніка на сухіх кочках. Я отак от ложі-
лась на кочкі, обнімала іх і отак от собірала, льожа. 
А как ми с нім єзділі в гори, от нашего города до гор 
било сто двацать кіломєтров. Ми в гори єзділі. Драги 
відєла, которими до революциї золото милі, брошен-
ниє. [Чи  ходять на Кубані збирати гриби та ягоди?] 
Гріби у нас только в лєсопосадках. Шампіньйони, ну, в 
общєм всякая всячіна. Єсть. Я  в етом году собірала, 
маріновала сама гріби. Ягод здєсь нікакіх нєту, у мєня 
в огородє больше, чєм тут. Харчування. Хлєб самі пє-
клі. Раз в нєдєлю пєкла хлєб. [У який день пекли хліб?] 
В пятніцу. Потому шо в суботу стірали, купалісь, в во-
скрєсєніє виходной, в церковь ходіла бабушка, нічьо 
нє дєлалі в виходной. В пятніцу пєклі хлєб, всєгда в 
пятніцу. А  моя мама уже, помню, по суботам пєкла, 
потому шо работала і в суботу ставіла, пєкла хлєб. 
А  бабушка строго..., хлєб отакой вот бил, і  в мєшок 
єго, подвєшивалі в подвалє. Нєдєлю мягкій хлєб бил, 
вкусний. У  нас солєнья всє билі. От капуста, прєд-
ставьтє, просто капуста, с яблокамі капуста, пєлюст-
камі бочка капусти била. Вінограда всєгда бочка била. 
Сліви, вот так, как віноград с горчіцей дєлают, ми так 
мочілі сліви, в  большой каструлє, правда. Какіє мо-
чьониє сліви вкусниє, арбузи всєгда. Я еті арбузи всєг-
да..., настолько я іх любіла раньше, а потом прієхала 
пєрвий раз в отпуск сюда, на Кубань, і  в положеніі 
била сином, а сосєдка, родствєніца наша, у нєйо оста-
лось два вот такіх арбузіка малєнькіх, помятиє, она 
говоріт: «Хотіла курям викінуть, побачіла, шо ти з жи-
вотом ідьош, ось прінєсла тобі». Она как прінєсла в 
тазікє еті гарбузіки два, я  как сєла, как поставіла на 
колєні, пока нє с’єла, нє встала. А  как мнє кукуруза 
пахла варєная! Ето щас продают в баночках, єш – нє 
хочу. А я ходіла, а молодой же нігдє нє возьмьош, ми 
жилі, Урал Сєвєрний, там нічо нє росло такого. Вот 

картошка, лук, морковка, свєкла, а кукурузу нє поса-
діш. У мєня огурци в тєпліце, помідори в тєпліце рос-
лі. А кукуруза какая? Сухая. Сухую сварю. Варю, варю, 
нюхаю, нюхаю. От крупу кукурузную нє любіла, ма-
малигу нє любила. Как мама в молодості наєлась ма-
малигі, она єйо нєнавідєла і ми ейо нєнавідєлі, а вот 
кукурузи молодой варьоной хотілось, страсть. [...] 
Бочка дєрєвянная, маслосбойка, нє такіє, как щас от 
апарати стоят, а старінная дєревяная бочка, крутіться, 
і  там масло сбіваєтся. А  воду ж то, нада промивать 
масло, а вода в рєчкє, а спуск полтора кіломєтра. А я 
на коромислах вобще нє умєла воду носіть, попробо-
вала рукамі. Архітектура. [З  чого будували хати?] 
Саман. У мєня щас хата саманная стоіт, а у бабушкі, 
кстаті, била нє саманная, а турлучная хата. [Чим тур-
лук відрізняється від саману?] Дєлалі ето..., турлучная 
хата, камишові стєнки з двух сторон і забіта гліной, 
зємльою, дьорном, а саман дєлают із гліни с... [У вас 
«лампачом» називали ці цеглинки?] Нєт. Топили кізя-
ками, навоз, сушили і потом рєзалі. У нас он даже но-
жик, которим кізяк рєзалі, шоб топіть пєчку, шоб за-
совивать. І когда обрушился етот храм, уже потом вот, 
сільно хотєлі єго разрушить. Я ж говорю, єго білі-білі, 
нє разбілі, сталі, скідивалі. Хто-то прідумал, нє помніт 
нікто, кто прідумал. Кто-то прідумал, отакіє круглякі, 
кладку разбіралі, подсовивалі, зажглі – і рухнул. У нас 
должни билі строіть храм, вот щас там Калінінскій 
парк, і уже бил завєзьон кірпіч, уже всьо, план состав-
лєн на строітєльство нового храма. Но началась рєво-
люція, так всьо ето нє состоялось, у нас із етого кірпі-
ча построілі чєтвьортую школу. І остаткі кірпіча билі 
красного, у  нас уліца раньше била Красная, сєйчас 
Горького... [Як у вас називають ось цей кут?] «Красний 
угол». Бабушка казала: «Святий угол». Бабушка ж, на 
украінскій манєр у нєйо всьо било. Я уже много чєго 
позабивала, но било всьо, как раньше, как на Украіне 
било. Красний угол, святий угол. Красний угол – ето 
русіфіцированноє названіє, а  так святий угол. Захо-
діш, с лєвой сторони в хаті сразу. У нас нє одна ікона 
била, у нас много, ну, большая одна била ікона, і ма-
лєнькіє ікони билі. [Чи не могли б Ви описати інтер’єр 
будинку Вашої бабусі?] Я даже помню стару хату. Ста-
ра хата, двє комнати било. Турлучна хата, камишом 
крита. Причьом бабушка нє жила с мужем. Папє било 
девять лєт, бабушка сама вязала мати вот еті, і ками-
шом сама с сином, с моім отцом, сама крила хату. Она 
очєнь сільная била женщіна, крупная, здоровая. Вяза-
лі камиш с двух сторон, ставілі, а в сєрєдіну забівалі то 
лі гліной, то лі дєрном, утрамбовивалі. С обоіх сторон, 
отето ж замазивалі гліной і бєлілі. Поли билі зємля-
ниє. Зємляниє поли і я помню. Там билі в хатє зємля-
ниє поли, но тут станіца багатая ізначально била. Ка-
нєвская сразу багатий курєнь бил. Помню, бабушка 
уже толью постєліла поли, а на хутор до бабушкі єзді-
лі, так я помню, как она конский навоз собірала, раз-
воділа с гліной і долівки мазала. Ану йдіть гулять, я 
мазать долівку буду. І нам давала кісточку, і ми мазю-
калі. Я ето, двє комнати, вход, ні крильца, раньше кри-
лєчєк нє било, нікакіх. От заходішь сразу. Потом ба-
бушка сєнци прістроіла, раньше сєнцев нє було, а по-
том дєревянниє сєнци прістроіла. [З  дощок?] Доска, 
доска. А то ж заходіш, у нєйо кровать стояла, пічка, 
пічка, здорова груба на пічки. [Як заходиш праворуч?] 
Нєт. Отак значіт, от заходіш в комнату, отак у нєйо тут 
пєрєдєлєна, дом на двє часті, двє комнати. Отето зал, 
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ето, а тут же ж кухня, пріхожая. Значіт, отут в торце 
стояла кровать, отак пєчка стояла, прям до входа, до 
двєрі. Кровать бабушкіна стояла, я с бабушкой спала. 
Тут, с правой сторони, стоялі лавка і вьодра с водой на 
лавкє. Окно с обєдєнним столом, помню хорошо, сун-
дук. Сундук вмєсто шифонєра. Раньше нє било шифо-
нєров, стоялі сундукі. [Що таке «шифонер»?] Ето ко-
мод. Шифонєр – ето вот шкаф. І стоял сундук. Огром-
ний бил сундук, туда постєльноє бєльйо, дєтскіє вєщі, 
всьо туда складивалі. Заходіш в зал. Отак стояла мамі-
на с папой кровать. Вісєла подвєсная люлька. Сєстра 
роділась, я малєнькая била, у нас полтора года разні-
ци. Два окна/*, пєрєд окнамі столік стоял, на столє 
зєркало помню. Помню маміну помаду губную і 
какой-то крєм стоял, мнє ж інтєрєсно било, трі годіка 
било, но я помню. І  с правой сторони, раньше ж нє 
било шифонєра, а  одєжду, шоб ні помялась, а  мама 
швєя, в  Новоросійскє пожила, в  городє, хотєлось, 
чтоб всьо красіво било, она етот, заставіла попрібівать 
гвозді і на плєчіках, у  нєйо нє валялось, сложено, 
у  нєйо вісєло глажено, на плєчіках і накрито бєлой 
простиньой. [Можливо, піч була по діагоналі до свя-
того кута?] Я  не помню. Я  только помню, шо груба 
большая била. Єслі замєрзалі, нас бабушка туда заго-
няла, она там тєсто ставіла. [У вас був підвал?] Бил по-
двал, во дворє стоял подвал, глубокій. Бочкамі стоялі 
капуста, яблокі с капустой, віноград мочоний, помідо-
ри, огурци. Нас же посилалі кружкі мить. Кружкамі 
закрито било. Марлєй, потом кружкамі, а потом гньот. 
І ото ж на уліце январь, фєвраль мєсяц, ми малєнькіє 
билі, мама сама мила. Вот так вот красниє рукі, лєдя-
ниє. А ми подрослі, она говоріт: «Нє могу, зашпори за-
ходять». Я говорю: «Так чьо ти нє скажеш, давай я по-
мою». І так ми с нєй по очєрєді кружкі еті милі, лазілі 
в подвал. [...] А  в дєрєвнях живут, там руская пєчка 
посєрєдінє, общая комната, раздєлєно шторкамі, за-
навєскамі, комнати, тіпа кроваті друг от друга. А  зі-
мой же холодно. Попробуй в лєсу натопіть, дєрєвня 
отрезана от міра, попробуй натопіть ету ізбушку. Од-
єтиє спят, в штанах ватних, фуфайках. Я єщьо била по 
распрєдєлєнію в Тюмєнской області і послалі нас в дє-
рєвню, там вобще бані по-чьорному. Я високая, і когда 
я виходіла із етой бані, всю сажу цепляла на сєбя, а в 
прєдбаннікє полов нєту, там снєг лєжит. От я с бані 
чьорной вихожу в предбанік, і дєвчата мєня полотєн-
цамі от сажи обтірают. Я смєялась, вобще, для мєня 
такая дікость била. А миться ж то хочється, нє будєшь 
же грязний ходіть. Ітак, уліца, чєрєз дорогу склон к 
рєчкє, і  на склонє баня стоіт. Нада с бані ідті домой 
чєрєз всю уліцу. Кіно. Я  падала. Ето послє Кубані, 
у нас уже дома газ бил. У нас уже давно газ і всьо ето в 
домє, а то нада куда-то ідті. А как я воду носіла? Мужа 
послалі в командіровку і надо било с Іртиша подні-
мать нагору на маслосбойку воду. [Ви на коромислах 
носили воду?] Носіла, ну когда ето било? Я нє помню. 
Вода то, чєтирнадцать лєт мнє било, воду во двор за-
вєлі. Ми носілі, но у нас рядом била вода. Раньше но-
сілі, потому шо далєко ж вода била. Ну, у каждого ко-
лодєц свой бил, во дворе у каждого бил колодєц. У нас 
колодєц бил от пока..., бабушкіного брата подворьє 
пока нє продалі, я даже знаю гдє – от за хатой стоял 
колодєц, вода била голубая. Нікогда нє забуду, мужикі 
ото самогон в квартах ставілі. Самогон стоіт, і вот та-
кая била жена у етого дєда: подмєніт, нікто нє замєтіт. 
Разбавляла етой колодєзной водой самогон. Мужикі 

понапіваются, уже пяниє, уже хватіт ім, она поотліва-
єт половіну, води колодєзной нальйот. Вода нє отліча-
лась от самогона. Любой другой води добавлялі, хоть 
с церкві прівозілі, всьо равно мутнєла, а та нєт, і била 
голубая: шо самогон, шо вода – нє отлічалісь. І вкус-
ная била. Рєдко такая била. У нас бил колодєц, качалі 
воду, но нєвкусную, горчіт нємножко і много тяжолих 
мєталлов, а такая, шоб била вкусная, тут глубоко вода, 
от двєнацаті і глубже мєтров. [Як колись копали коло-
дязь?] Копалі вручну. [Чим укріпляли, щоб земля не 
сипалась?] Сруби дєрєвянниє. Кто дєрєвянниє, кто 
кірпичниє. По Бєрєговой до сіх пор колодєц старін-
ний стоіт во дворє у одніх. [Чи були у вас тут бані?] Нє 
било. Милісь в коритах, «вагани» називаєтся. В желєз-
них ваганах, здоровиє такіє билі, ну милісь всєгда. 
Мнє удівітєльно било, как-от я поєхала в Сібірь... Там 
от, в Сібірі, у всєх бані, у всєх ето... Тоже люді чісто-
плотниє, всьо врємя моются, но ми же, мало, шо раз в 
нєдєлю, ми ж прівиклі миться всьо время. А для мєня 
било, мамочкі, как дожить до суботи, чтоб викупатся. 
Гдє-то нада куда-то там чьо-то, в  конце огорода. От 
огород кончаєтся, там, в конце огорода, бані. Вот ви-
купаю дєтєй, іх заворачівалі в шубу, і муж... А подрос-
лі, два годіка, уже ножками ходілі, на босу ногу одєва-
єш валєнкі, накідиваєш пальто, шапку, пускаєш ре-
бьонка, он домой ідьот сам, голіком. Мінус сорок 
шесть на улице. Попробуй ти отпусті січас голого ре-
бьонка. Дєтєй парілі вєніками, в  бєрьозовий вєнік 
ещьо добавіш піхту ілі чьо-нібудь, запах такой стоіт, 
дух такой бані. 

СІМ’Я Ну, прієхала, переборола мужа, прівєзла сюда 
мужа. Самоє смєшноє, у меня муж с уральскіх каза-
ков. Єго отца отєц, пєрєєхалі с Вяткі, а Вятка – ето, как 
ізвєстно, вольніца тоже била, там нікогда татари в 
Вяткє нє билі, татарского нашествія... Вот еті сказкі 
про Соловья-Разбойніка, ето всьо оттуда, ето Вятская 
область. У мужа по лінії єго отца мать роділа восєм-
надцать дєтєй. Ну, суровоє врємя, суровий клімат. 
Свєкровь била занята, ото посадіт в ванну купаться, 
то простила – померла, то заболєла, то заразілась, то 
упала убілася. В общєм, с восємнадцаті дєтєй чєтвєро 
токо в живих осталісь. Двоє погіблі на войнє, а двоє 
живих вєрнулось. Вот моєго мужа отєц [тисяча 
дев’ятсот] одіннадцатого года рождєнія, он бил на 
войнє, прічом попал в плєн, ранєний, бєз сознанія. 
Чєтирє года в концлагєрях находілся, єго потом осво-
боділі, полгода в распрєдлагєрє в Муромє бил. Сорті-
ровалі, кого садіть. Єго освободілі, отправілі на япон-
скую войну, доєхал до Байкала, война кончілась. Так 
он бил на Ханхєнголє, на Фінской, на Отєчєствєнной, 
с японцамі чуть нє попал. Чєтирє войни прошол, бил 
женат і когда попал в плєн, у нєго жена і два сина било. 
Попал в плєн і от нєго вєстєй нє било чєтирє года. 
Даже чєтирє года он в плєну бил, а потом єщьо чьото 
всьо... В общєм, прішол с войни. Жена замуж вишла і 
єщьо сина роділа. Он женілся второй раз, єщьо троє 
дєтєй у нєго роділось. Вот мой муж самий младший в 
сємьє. У нас так получаєтся, в общєм, дєдушка воєвал, 
дєдушка [тисяча дев’ятсот] одінадцатого года, дєдуш-
ка воєвал. Муж мой, младший, Наташа у меня млад-
шая, такоє впєчатлєніє, что оні сказкі расказивают. 
Моєй дочєрі за сочінєніє про дєдушку учітєльніца 
взяла в ліцо кінула. Нє может такоє бить по возрасту. 
Да как нє может, єслі так получілось, сдвіг такой воз-
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растной! Кто думал, что мой муж [тисяча дев’ятсот] 
підісят сєдьмого года, дочка [тисяча дев’ятсот] восє-
мисят сєдьмого года. Оні дєдушку нє відєлі, нє по-
мнят, ну он то бил, і он то воєвал. Била фотографія. 
Ну, фотографія, по-моєму, у мужа, у сєстри осталась. 
Она в Братскє живьот. Фотографію відєла, но потом, 
в казачьєй формє, вятскіє казакі. Помню, свьокор на-
чньот: «Вот ми вятскіє казакі». А  свєкровь женщіна 
такая жосткая била, очень жосткая: «Воякі ви, а не ка-
закі». А у нєго отцовская сєстра, общім, няньчіла моє-
го мужа, тьотка, прівозілі с Вятки. А  у ніх розговор 
інтєрєсний. От ми, от посмотрі в окошко, там птічкі 
полєтєлі, так от по-рускі виразіться. А она: «Ой лю ля, 
по́тічки полетіли». Там льокают, там до сіх пор льока-
ют. Оте-то говор до сіх пор нікуда нє дєлся. Я так била 
удівлєна. Я  проєзділа, я била, граніца в Бєлорусії, 
в Лєозном била. Бєлорусія... Ми в магазін туда єзділі. 
По распрєдєлєнію била, Смолєнская область, посьо-
лок Рудня. Я тєхнікум молочний закончіла, і я в Руднє 
работала на молокозаводє. Там завод сгущоного моло-
ка в Руднє находітся, потом по распрєдєлєнію Тюмен-
ская область. Ой, посьолок Сєверний Вагай, Тюмен-
ская область. Потом перєєхала, в Нєфтєюганскє рабо-
тала, а подружкі у мєня, с которимі учілась, жилі на 
Уралє, а  там болото, мнє просто нє подошол клімат. 
Может, і осталась би в Тюмені. У мєня серце нє потя-
нуло. І я послє отпуска поєхала на Урал, там так і оста-
лась. Столько відєла! Причом Урал, граніца с Сєвер-
ним Уралом, ето чєрєз два часа єзди поєздом, Сєвєро-
уральск, Сєвєрний Урал. І в лєс ходіла, в тайгу ходіла, 
і шишкі собірала по болотам, і мєдвєдєй відєла, і ло-
сєй відєла, і сєно косіла. Сама вот еті стога мєтала, ко-
пьошкі, вот такую копну, на сто шестьдєсят кілограм, 
с мужем вдвойом. Вот еті палкі, лаги, чєрєз копну про-
совиваєш, отакіє двє палкі просовиваєш чєрєз коп-
ну... он спєрєді, я сзаді. Ми чєрєз речку таскалі копну 
вдвойом, копни сєна. І  стог мєтала. Я стог сєна смє-
таю. Свєкровь говоріла: «Пусть мєтаєт, всьо сєно за 
нєйо сметалі». І  чєрєз два часа пошол дощ, лівень. 
Мєня ж научілі, я знаю как ето дєлать. Я  верх, 
во-пєрвих заузіла, во-вторих, осокой. Как положено, 
сдєлала. Боялась і старалась. То, шо свєкруха сдєлала, 
привезлі, а  оно начало подпрєвать. «От у мєня про-
прєло, а Ваше прівєзут, чорноє будєт». А везті с болота 
можно только зімой, только на трельовочном тракто-
рє. Нанялі трактор, привозят. А стог – чєтирє тонни 
сєна. І ото муж подавал, а я всьо ето укладивала. Прі-
вєзлі. І вот так креплєніє снімают, і оно вот так сєно 
поєхало, распалось. Как будто только-только скосілі, 
висушилі і смєталі. Сухоє. Просто правильно заложи-
ла. Я  очень сільно пєрєживала і сдєлала очень тща-
тєльно. Так шо тєпєрь я знаю, как ето дєлаєтся. А косі-
ла  – я нє викошу. Я  вот так прокос нє витягіваю, 
у мєня просто сіл нєту. Четвертінку. Мужики ідут по-
лний прокос, а я чєтвертінку. І за німи косіла. Так при-
чьом єдєм утром, косім, пока роса, кормлю іх. Варіла 
там же на кострє, корміла. Потом снова с німі кошу, 
потом снова варю, іх кормлю. Коров я єщьо у бабушкі, 
тут, на хуторє, научілась доіть. Свєкровь мнє: «Іді ко-
рову подой». Бєру говорю: «Она мєня на рога нє над-
єнєт?» – «Нє знаю. Іді. Нє умєєш ти». Я мужу говорю: 
«Так, корова чужая, я под чужую сама нє сяду. Бєрі 
дєржі за верьовку». Взял і дєржал єйо. Ну, пєрєшагну-
ла, зацепіла подойню, ну, нічо, я подоіла. Долго, ану 
чужую корову. У меня одін раз прікол бил. Поєхалі в 

гості в Чєлбаскую, там сєстра родная живьот. У нєйо у 
мужа родствєніков очєнь много. І  отмєчалі кому-то 
годік. Ну, випилі всє. І хазяйка сідіт, у нєйо ж син, го-
дік, крєстілі. Общім, корочє говоря, корову нада доіть, 
корова орьот, мать в гості ушла как-будто. Братья на 
нєйо орут, шо корову нє подоіла, потом би напівалася. 
Пошлі до младшей, младшая школьніца, в  дєсятом 
класє, уже заканчівала школу, і  тоже випіла і спіт. 
Я говорю: «Чьо ви орьотє?» Я к сєстрє подошла, гово-
рю: «Чо оні всє орут?» «Та вот, – говоріт, – Маріна ко-
рову нє подоіла. Ірка випіла, спіт». Говорю: «Так чо Ви 
трагедію устраіваєтє, возьмітє корову подєржитє, 
дайтє мнє подойнік, косинку, фартук». Одєла бабуш-
кіну одєжду, взяла подойнік, сєла, подоіла корову, оні 
на меня смотрят. Страшно под чужую корову садітся. 
Страшно, єслі копитом за голову задєнєт. Одін раз 
разлівала, одін раз только било разлівала, за подойнік 
зацепіла. І оно вот так, сідіш доіш, она чєрєз тєбя хопа, 
пошла. А так любую корову, я нє боюсь коров. Любую 
сажусь і дою. Всьо научілась. За всю свою жизнь чєго 
я только нє умєла! Єдінствєноє, свєкровь заставляла 
дрова колоть. Я сказала, што пока муж живой, в жизні 
в рукі топор нє возьму. На Уралє всє мужикі пьют. От 
у моєго мужа однокласніков одін ілі два чєловєка жи-
вут, а  то поспівалісь всє: і  женщини, і  мущини. Там 
старухі ковшом брагу с флягі п’ют. Школьніци, стра-
шекласніци, в школу ідьот, чєрпнул, випіл і пошол в 
школу ілі гулять на гулянку. В флягє брагі стоят, і оні 
на етіх, у нас хутора, там чо дєлаєтся... Я, как говорят, 
блізнєц. Я і такіє вєщі могу пісать, потому как я жен-
щіна, а во-вторих, многократно женщіна, хотя і боль-
шая. Характєр у меня, логіка мишлєнія чісто мужская, 
мозг прагматічний, чісто мужской. [Ви в собі козаць-
ку кров відчуваєте, Зоє Олексіївно?] Биваєт. Ми с му-
жем када поженілісь, і вот он у мєня любітєль випіть, 
і вот, как говорітся, «гав-гав», «гав-гав». Он – нє я, я 
тєрпєлівая до потєрі пульса. Замахіваєтся. Раз замах-
нулся, а я говорю: «Так, хочєшь (а я работала завхозом 
в дєтском саду) мяса сто кілограм разрубать – нєфік 
дєлать. А он прієжжаєт за мной на мотоциклє, а я ру-
баю мясо, оно так по снєгу катітся. Посмотрєл, а по-
том чо-то отож скандаліт і скандаліт, я, мол, щас полу-
чіш. Я говорю: «Ти відєл, как мясо рубаю, как катітся, 
ото так же і твоя голова покатітся, однім махом  – я 
дєсять раз рубать нє буду». Ходіл, думал-думал, утром 
проснулся, говоріт: «Давай ми с тобой подпішем пакт 
о нєнападєніі». У нєго рука тяжолая, худой, тщєдуш-
ний, у нєго удар..., он двєсті підісят гвоздь в сороко-
вку, в доску, ладонью забіваєт. Анєкдот же знаєтє, как 
валєнком по шеє стукнула. [Я це знаю як реальну іс-
торію.] Яка реальна історія! Це реальна історія у мене 
була така. Напився – і «гав-гав». Дєтєй спать уклади-
вать, малєнькіє, а он лєзєт і лєзєт, і нє спіт. Ах ти ж 
крокоділ! А напілся, уже отак сідіт. Посаділа на стул, 
укрила дєтскім одєялком, взяла полєно. А он лєнівий 
бил колоть дрова. Метровиє і вот такой толщини, 
прєдставляєтє, іх таскать тяжело нєімовєрно. Бєру по-
лєно в руку, молодая ж била, ето щас мнє єго тяжело 
поднять, а  тогда отак хвать єго і уже пєрєд головой 
опустіла. Думаю: «Щас убью, я нє чувствую удара, 
убью насмєрть». Я  нікогда нікого в жизні нє біла. 
Опустіла, бєру валєнок, валєнком по шеє – торох. Ті-
шина. Тішина. Так я єго нє ударіла, а так токо. Я сні-
маю одєяло, он нє шевєлітся, у нєго зацепєнєлі зуби, 
руки, і сіній. Он чуть інфаркт нє заработал. Он сіній 
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бил. Я  потом откривала рот єму, карвалолу капала. 
Я єго даже нє вдарила. Якби вдарила, він би не встав. 
Я  нікогда в жизні нікого нє ударила. Мнє нєльзя. 
Я убью. У мєня папа бил такой. Он нікогда нікого нє 
біл, он знал, что может убить. У мєня..., успєла я вов-
рємя. Я сдьорнула дєтскоє одєялко, он сіній. Карвалол 
в рот заліла, і он прішол в сєбя. Послє етого он шуткі 
такіє нє шутіт. Тридцать чєтирє года прожилі, нікогда 
друг друга нє трогалі, потому шо нєльзя. Он меня іс-
калєчит, я єго убью. Я сказала: «Я буду бить сразу на-
смерть, потому шо нєльзя, шоб сдачі дать».

ОБРЯДИ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально‑поми‑
нальна обрядовість. Раньше нєльзя било расказивать 
о том, что прєдкі казаки. Также вот еті помінальниє, 
родітєльскіє дні, в церков нєльзя било ходіть, на клад-
біщє нєльзя било ходіть. А бабушка нам говоріла так: 
«Єслі нє прийдєш на кладбіщє, буде тобі таке горе». 
Общім, страшнєй нє прийти било на кладбіщє, чєм 
лішиться піонєрского галстука. Вот такая бабушка 
била властная. Ми снімалі галстуки, пряталі в карман 
і шлі на кладбіщє помінать родітєлєй. Отак от. Очєнь 
строгая била, очєнь. В церковь нас таскала. Повєдьот. 
Понравілось, нє понравілось, ну нас таскала в церковь 
бєз конца. Просто пріучіла, шо єсть ето і всьо. А  на 
кладбіщє ето било святоє. І отєц такой бил. І ми сєй-
час вирослі, нам на кладбіщє, что ми, что наши дєті, 
ето от нада пойті прібрать, посадіть, подмєсті, по-
мянуть. [У які дні у вас ходять на кладовище?] Чєрєз 
нєдєлю послє Паскі, только во вторнік ілі в понєділь-
нік. Я пєрєпутала. Я жила на Уралє, там одін дінь бил, 
а у нас другой. В понєдєльнік, навєрно. Нє помню, нє 
буду врать. На Уралє двенадцать лєт жила, там одін 
дєнь бил, а  тут на дєнь разніца. [У  які дні у вас по-
минають померлих родичів?] У нас єсть помінальниє 
дні, ну я іх нє соблюдаю, я іх, чєстно, сама нє знаю. Ми 
помінаєм, когда соберьомся вмєстє. Щас жизнь такая, 
всєх раскідала. Помінаєм на дєнь рождєнія, помінаєм 
на дєнь, когда умєрлі. У  мєня папа умєр дєвятнад-
цатого марта, а  мама дєвятнадцатого января, а  дєнь 
рождєнія у мами двєнадцатого дєкабря, а у папи двад-
цатого марта. Папа одін дєнь до дня рождєнія нє до-
жил. Дєвятнадцатого умєр, двадцятого хоронім, ми 
сідім помінаєм, звонят с вєтєранов, поздравляют с 
юбілєєм, сємдєсят пять лєт. Позовітє. Я говорю: «Нє 
могу». – «А чьо?» – «Сідім помінаємо». Так от. Умєр в 
дєнь рождєнія. А у мами онкологія. Слабєнькая била 
здоровьєм, імунная сістєма просто нє видєржала.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як у вас називають вечір на-
передодні Різдва?] «Святий вечір». Добрий вечір, 
Святий вечір, добрим людям на здоров’я! [Чи  існу-
вав звичай не прибирати зі столу після вечері?] Щас 
нєту. Я нє помню, как раньше било, я нє помню. Но, 
по-моєму, всєгда прібіралі. Может, і оставлялі что-то. 
Оставлялі в етіх, в вазочках, крупу, воду, свєчкі остав-
лялі. Оставлялі обязатєльно. Я помню, бабушка свєчкі 
ставіла, помню еті, в стаканчіках крупа, вода. От как 
покойнік, послє нєго оставляют воду і крупу, свечкі, 
так і на Святий вечір обязатєльно. У  бабушкі била 
ікона, вот такая вот, только тут Ісус Христос, а у нас 
Божья Матєрь била. [На куті висіла?] Да.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Вдома як Ви говорите: 
«балакаєте»?] Пока папа був живий, балакала. Прі-
чьом смєшно, муж с Урала, я с мужем разговаріваю, 

а с папой балакала. Вот пока родствєннікі билі живиє, 
я балакала, нікого нє осталось. У мєня всє разговарі-
вают по-рускі, с Урала, двєнацать лєт на Уралє про-
жилі. А  с родствєннікамі, коториє пожилиє, с тємі, 
даже от со знакомимі, с дальокімі, с родньой, встрє-
чают, балакают, і я, єстєствєнно, шо с німі балакаю. 
Я одінаково, прічьом ето самоє... [Хто Вам розказував 
про дзвін, який скидали із церкви?] Росказувала моя 
бабушка. Вона [тисяча дев’ятсот] пєрвого году рождє-
нія. [Бабуся в Канівській народилася?] Да. Она корєн-
ная казачка, її батьки переїхали з України. [Як звали 
Вашу бабусю?] С Полтавской губєрніі, Пєлагєя Анто-
новна. [Вона переїхала чи ще її батьки переїхали?] Її 
батьки прівєзли, оні подросткамі билі, када єйо ро-
дітєлі прівєзлі і батьки приїхали, на Загреблі жили і 
їхали вмісті, і діти познакомились, і старша там дочка 
була, і прадід старший був, і договорились, пожени-
ли дітей своїх. Вони десь одінацать, двінацать років 
було. Ну, вони ж договорились, подружились, а тоді 
ж приїхали, тут оце, вмісті. [У  скільки років Ваша 
бабуся заміж вийшла?] Не бабушка, це прабабушка. 
Не знаю, не буду казать. [Тоді дівчат і в п’ятнадцять, 
і в шістнадцять видавали?] Не рано, нє, не рано. Вона 
старша була, помогала. [Так вона приймака прийня-
ла?] Ну, прийняла, пожили трошки, дитину родила, 
а  він дуже красивий був. В  мене бабушка так була, 
женщіна і женщіна, тіки крупна, а, ну, женщіна, кото-
рая одна трьох мужиков в дугу сгібала. Она работала 
на пінкозаводє, на нєйо нападалі, на неї нападали по 
дорогі, а вона троіх отлупіла і єйо дважди суділі за то, 
шо она ізбівала мужиков. Ну, в отвєт. Чуть не вбила 
два раза, а трєтій раз ночь не спала і молилася Богу, 
шоб не вбила, бо посадять. Чуть нє посаділі. [Вибач-
те, Ви тут народились, у  Канівській?] Роділась і ви-
росла. Єдінствєнноє, по распрєдєлєнію в Тюмєнскую 
область, а  потом подругі на Уралє жилі, там замуж 
вишла. Но всєх прівєзла сюда. [Розкажіть про церк-
ву.] Церковь хотєлі разрушить, білі, і от на тракторє 
отакоє било, нє моглі нічєго сдєлать. Церковь била на 
яічних желтках сдєлана, такой раствор бил, і нє сла-
малась. Колокол скінулі, і он раскололся, а сама цер-
ковь стояла. Тогда хто-то додумался залєзть в подпол, 
разобрать кладку, а  подпоркі дєрєвянниє поставіть, 
сдєлалі, сємь подпорок било сдєлано. Облілі гудро-
ном ілі чем там, зажглі і сгорєла, і под своєй тяжестью 
церковь рухнула і рассипалась. Бабушкє трідцать во-
сємь лєт било, она [тисяча дев’ятсот] пєрвого года, єй 
трідцать восємь лет било, трідцать сєм. [Опис фото.] 
Вот ето сам храм, которий разрушен, а вот ето мітінг. 
Вот там разваліни. Она сама по сєбє, фотографія, 
сєрая. І вот там вот люді стоят, у ніх транспоранти. 
[Це який рік?] [Тисяча дев’ятсот] тріцать восьмой. 
Бабушка отут стояла. Вот ето ограда. Потом нєсколь-
ко сєкций с етой огради стоялі на тєріторіі огради 
больніци нашей районной. Оні до сіх пор там єсть. 
Там двє ілі трі сєкциі стоіт. [Бабуся розповідала, це 
робили місцеві активісти чи приїжджі?] Да, да, мєс-
ниє актівісти. Он нємци расстрєлялі, актівістка била, 
С. Поліна била актівістка. [Комсомолка?] Да. Она тут 
всєм заправляла. Ну как же ж єйо нєнавідєлі простиє 
люді, потому что она в голод творіла... [Ми запису-
вали багато оповідань про те, що люди, які знімали 
дзвони, потім хворіли, а також хворіли діти їхні. Ви 
розповідали, що цю жінку ненавиділи, ця ненависть 
якось матеріалізувалась?] Как матєріалізовалась? [Ця 
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жінка щасливо потім жила?] Нємци расстрєлялі єйо 
как актівістку. Нємци прішлі, когда у ніх уже спіскі 
билі готовиє. Здєсь уже била, мало того, что поліция 
била, потом била казачья сотня. Нєкто Чуприна ру-
ководіл етой казачьєй сотнєй, командовал. Ну, туда 
всякая публіка..., і уголовнікі, разниє там вступалі і 
пєрво-напєрво, конєшно, вот етот вот актів. Тє, кото-
риє особо старалісь, скажем так. Ну, і попалі бєзвін-
ниє люді, члєни сємєй. Творілі чорноє што актівісти, 
што із казаков нєдовольниє, которих разорілі. Творі-
лось же тут, кто знаєт, вот у мєня бабушка срєдняц-
кой сєм’ї, я на старом подворьє живу. Там сєчас сєм. 
[Хата нова вже?] Канєшно. Там уже сєм дворов стоіт. 
Кстаті, я хату ту, шо бабушка строіла сама, вона заміж 
не пішла, була така велика, як і я, тіки ще більше... 
[У вас було дві церкви до війни?] Да. [Одна уціліла?] 
Да, сєйчас рабочая. [При німцях була відкрита церк-
ва?] Нємци открилі. Наши закрилі, а нємци открилі. 
Нє било крєста на церкві, так у нас от нєдавно крєст 
поставілі славянскій, а то ж готічєскій крєст бил, нє-
мєцкій. [Коли поміняли?] А нєдавно помєнялі крєст, 
нє помню, когда. Та уже буквально, лєт шесть, навєр-
но, назад помєнялі, а стоял готіческій крєст, нікто нє 
обращал вніманія. Прішол новий настоятєль, глянул 
і говоріт: «Надо мєнять». Мєня позвалі, я так поняла, 
поскольку-постольку, так как я пішу стіхі, ми випус-
каєм журнал «Канєвчанє», районний журнал. [Ви ро-
сійською пишете вірші?] Я пішу как на руском, так і..., 
только я нє на украінском, а мєсно, на балачкє пішу. 
Дєло в том, што у нас в [тисяча дев’ятсот] двадцатиє 
годи воспрінімалі насєлєніє станіци как украінцев, 
била програма. Моя бабушка учілась в школє, школа 
імєні Шевчєнка, на украінском язикє. Виходілі газє-
ти, виходілі кнігі, тут била бібліотєка, но в [тисяча 
дев’ятсот] трідцатиє годи пошла насільствєнная ру-
сіфікация. Ето факт. У  мєня бабушка на украінском 
язикє учілась, і всє дєті в школу попріходілі, всє чіталі 
рускіє народниє сказкі, всякую там єрунду. А у мєня 
спрашивают: «А ти што знаєш?» Што я знаю, я «Коб-
зарь» Тараса Григоровича Шевченка наізусть. Самоє 
смєшноє, шо я «Гайдамаки» знала, «Слєпую», «Най-
мичку». Він так легко запам’ятовується. Бабушка зна-
ла наізусть, она нє чітала, у нєйо бил «Кобзарь», но она 
знала наізусть і мнє расказивала, я запомніла. У мєня 
спрашуют, на мєня смотрят, я тройкі получала, пото-
му што я по-рускі нє ето, я нє поступіла в пєдінстітут 
в Армавір, потому шо мнє за то, што я сільно волно-
валась, дома балакалі, в школє разговарівалі, і я зда-
вала екзамен по рускому язику. Мнє задают вопрос, 
а я: «Га?», «Шо?». Ізвінітє, пойдітє по-рускі научітєсь. 
Та я научілась разговарівать по-рускі, єдінствєноє, 
шо я пєдагогом нє стала. Може, і харашо, троє дітєй, 
шесть онуків. Мені не нада буть пєдагогом, у  мене 
дома дєцкій сад. [Давно цей журнал виходить?] Да 
давно, ми с [тисяча дев’ятсот] дєвяносто шестого 
года. [Хто вас фінансує?] Адміністрация, сєльскоє по-
сєлєніє, і щас подключілась адміністрация. Журнал 
очєнь прєстіжний. Наш журнал расходітся нє толь-
ко по Росіі. [Чи  існує електронна версія?] Нє знаю, 
пока нєту. Нєту странічкі у нас на сайтє, нєкому вєс-
ті, у нас нєту, щас вот, пєрвий год назначілі главного 
рєдактора офіциально. Ми, от столько лєт, много лєт 
випускалі журнал нєофіциально, хто шо гдє даст, то 
і [«Козацькому роду нема переводу»]. Ето раздєл у  
нас такой. 

Козацькому роду нема переводу,
Це пісня моя канівському народу.
Уміють пахать і пшеницю посіять
І разну роботу як треба поділять.
А пісні співають, аж кров в жилах стигне.
Про рідну Кубань, дорогу Батьківщину.
Станичники, брате, робіть усе дружно.
По вірі, по правді, робіть все, як нужно,
Щоб наша станиця цвіла год од году,
Та щоб нам, козакам, не було переводу.

[Що тут неукраїнське, чому Ви кажете, що це не 
українська мова?] Я напісала стіхотворєніє, работаю 
сторожем музєя і осталась сторожем работать, пото-
му шо мєня ета тєма очєнь інтєрєсуєт, я нашла сєбя 
здєсь. Дома нєкогда пісать і нєкогда заніматся, а  тут 
я ночью дєжурю. Пріхожу сюда і шоб сєбя прівєсті в 
порядок, і шоб шо-то помніть; сажусь..., кніжкі, там 
всьо прочєє, і пішу. І от я очень много воспомінаній 
слушала і начиталась, наслушалась, єзділа с казакамі 
на збори. Я  дружу с казакамі, вєздє с німі на сбори, 
вєздє-вєздє єзжу. Кстаті, бил лєтом с Кієва одін, то лі 
подполковнік, то лі полковнік у нас на сборах, лєт под 
сємдєсят ілі шесдєсят пять, вот такой возраст. Очєнь 
інтєрєсний мужчина, такой малєнькій. Он настоль-
ко..., ну, мужикі как, казакі, у  кого шо, у  кого о чом 
боліт, у ніх своі билі какіє-то задачі, а нас інтєрєсуєт 
народная культура, і он етім увлєкаєтся. Как он конєй 
любіт. Он как увідєл лошадєй, он фотографіровался 
в брічкє, тачанка била. Ми с нім вєздє ходілі, столь-
ко інтєрєсного било... У мєня тоже прєдкі, там сєло, 
Волошино, в  Харьковской, оні тоже нє казакі. У  нас 
інтернационал, вот у нас маміна родня, оні Літвінєн-
ко, ну там украінци в пєрємєшку с прібалтамі, потому 
што літвіни́ – прібалти. А бабушка Скляр, руминская 
високая, свєтлая, голубоглазая, такая красівая била. 
І вот я, наслухавшись всєго етого, начітавшись, тогда 
модно било всьо ето, і сталі випускать кнігі, тє, кото-
рих раньше запрєщено било. А ми же в школє чо учі-
лі? Да здраствуєт Комуністіческая партія Совєцкого 
Союза, і болєє нічего. І вот под впєчатлєнієм я напі-
сала вот ето стіхотворєніє. І, скажем так, вот ето сті-
хотворєніє обошло вєсь мір, вєсь зємной шар. Отзиви 
пріходілі с Австраліі, с Канади, с Чехословакіі. Поси-
лалі журнали. Журнали затьорлі, лісточкі распаліся, іх 
всє заламініровалі і пєрєдают із рук в рукі, а нам прі-
силают отзиви.

Чую, як бандура плаче
По судьбі твоїй, козаче!
Чи ти помниш, де вродився?
Встав би сам та й подивився.
Не хреста та й не могили,
Де тебе похоронили.
Лиш реп’ях та старі гилья
Од козачого подвір’я.
Десь і зовсім розпахали 
Землю, де тебе кохали.
Може, десь у лісі згинув,
Може, десь на нарах сгинув.
Що зробили з тобой кати?
За що став ти винуватий?
Сіяв хліб, держав скотину,
Жінку мав, кохав дитину.
Що було тоді не так?
За що вклеяли кулак?
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Віру в Бога загубили,
А тоді і зовсім вбили.
Тільки знов бандура грає
Про казачє, про Мамая,
І про Хведора Щербину,
Про защітників Обина.
Та й заграй про Денисенка,
Що співав і у застєнках.
Про дідів, про сиві чуби,
Що в болотах завжди гублять.
Він казав, що наші діти
Будуть чортові служити.
А жінки, що є в їх сили,
Замовчать хоч до могили.
Знов я чую. Серце стине,
Ти ж моя надія, сине,
Є у тебе й батько, й дід,
Не страмись на білий світ.
Подивиться прямо в очі.
Совість хай тебе не точе.
Жив, не стидно споминати.
Да, любив тебе і мати,
І робив, де б не казали,
А за це нас убивали.
Спи спокійно. Як іначе?
Син пом’яне та й поплаче.
Як немає, прийдуть люди,
Спомне хтось і не забуде.
А як зовсім не пом’януть,
Моє серце буде в’януть
По судьбі твоїй, козаче,
Я з бандурою поплачу!

Я єго два года нє могла чітать. Визивают, соглашаюсь, 
іду чітать, я ридаю, сльози тєкут, люді рєвут. Кажуть: 
«Дівчина, чиї ти стіхі читаєш? Мабуть, Тараса Григо-
ровича Шевченка». Чесноє слово. [Вони написані в 
народному стилі?] Сколько раз, раза трі такіє билі, я 
читаю, плачу, люді плачут, подходят: «Спасібо, дити-
но! Як ти гарно Тараса Григоровича Шевченка чита-
єш!» Кажу: «Не читаю я чужі, я тіки свої читаю». – «Як 
свої? Відкіль ти це знаєш?» Знаєтє, високопарно, но 
факт. То, шо било нє со мной, помню. То, шо говоріла 
бабушка, бабушка о своіх родітєлях, то, шо говорілі, 
от всє воспомінанія, я собіраю воспомінанія. От щас 
новий журнал собірают. Голодомор. Всьо, шо, гдє я 
слишала, запісиваю, і матєріали ми історіческіє пєча-
таєм в журналах. А вот пєрєживши всьо ето, склади-
ваєтся гдє-то в стіхі. Наш «Роднік» под музєєм ідьот, 
потому шо нам же гдє-то находітся нада, собіратся 
нада, работать гдє-то нада. [Це літературний клуб?] 
Да. Літєратурний клуб, прічьом районний, со всєго 
района. [Скільки там учасників?] Ми всє вмєстє со-
браться нє можем, но от, раньше било до шестідєсяті, 
уже с дєсяток у нас очень-очень уже, такіх, корєнних, 
одінацать человєк умєрло. Ну, молодьож прібавляєт-
ся, но нє так хорошо, как хотєлось би. Потому што 
уже многоє нє помнят, Інтернет. Оні нє читают, оні 
даже кніг...

Скажи, зозуле, скільки мені жити,
Скажи, чи стерпе серденько моє,
Як жить мені і що тепер робити?
Вже минула весна акацій квітом,
Як вишня отцвіла, і я сама.
І вогнем отпалило знову літо,

Отплакала і осінь, вже зима.
Надворі завірюха, як скажена.
Ах мамо, мамо, рідна моя мати,
Якби ж ти знала про судьбу мою,
Якби ж могла тобі я розказати,
Як я жила. Це дуже страшний сон.
Зламали вишню під ноги топтати
І душу розіп’яли, тільки стон.
Я буду жить і все кругом любити,
І Бог простить мені журбу мою.

У мєня єсть сборнік, кніжкі нєту, нікак нє собєрутся 
випустіть, у  мєня в елєктронном відє єсть сборнік. 
С нашим кубанскім поетом Іваном Фьодоровічем Ва-
равой. Когда-то трі раза єзділа к нєму в Краснодар в 
гості. К сожалєнію, єго сєйчас уже нєту. В [дві тисячі] 
втором, по-моєму, нєт, папа в [дві тисячі] пятом, і он в 
[дві тисячі] пятом году. У меня отєц і Варава умерлі в 
разніцу с мєсяц, в апрєлє [дві тисячі] пятого года умер 
Варава. І вот очєнь я, єго счітают Кобзарьом кубан-
скім. І вот я, у мєня єсть, два сборніка он мнє даріл, 
я общалась, і  єму посвящено стіхотворєніє, только 
по-рускі напісано:

Гдє подружка бандура?
Где казачья забота,
Что оставіл нєбога на татарскіх полях?
Я би вспомніла с нєй о казачьїх походах,
Я би вишла с бандурой на проторєнний шлях.
Разбуділа б кургани за раздольной станіцей,
Гдє сходілісь когда-то козаченькі в боях,
Пронєслась над Ліманом бєлокрилою птіцей,
Зазвучала би пєснєй во дубравах, в гаях.
Гей, батьки-атамани,
Что скривают лімани,
І о чом тіхо шепчут нам с тобой камиші?
Нє о том лі, казаче, что забилі о славє
І пойом своі пєсні бєз бандури-душі?
Что нє помнят потомки Васіля Лазарєнка,
Бил послєднім умєльцем на бандурє іграть.
Пусть бандура єго здєсь, в музєє, на стєнкє,
А могла би о многом нам с тобой рассказать.

[У вашому музеї є бандура?] Вот, Василя Лазарєнко, 
послєдній канєвской кобзарь, бандуріст.

Спой, подружка-бандура,
Потрєвож мою душу.
Вольний вєтєр подхватіт нєжно пєсню твою.
Вмєстє с полєм пшенічним буду пєсні я слушать,
Недопєтиє пєсні я с тобой допою.

[Що Вам відомо про долю останього бандуриста?] 
Я,  єдінствєнноє, когда сюда прішла работать, даже 
нє работать, ми только випускалі журнал, я єщьо 
нє работала здєсь, і я єго уже нє відєла. Мнє Тощев 
только рассказивал, показал фотографію. Ето било 
в началє [тисяча дев’ятсот] трідцатих годов. У  нас, 
в Канєвской, била капела бандурістов, до рєволюціі. 
Сюда прієжалі, ко мнє с Ялти дірєктор музєя бандур, 
ми общалісь с нім. І он мнє тоже рассказивал, ми... 
кто что знаєт. Била капела бандурістов, наша капела 
бандурістов била ізвєстна по всєй Россіі. Она висту-
пала в Санкт-Пєтєрбургє пєрєд царьом. Лазарєнко. 
Єго друг іграл в етой капелє, і єго вовльок. Он іграл 
на бандурє очень хорошо. Даже при совецкой власті, 
хотя как-то нє прінято било, всє балалайкі, то, а он 
іграл до послєднєго на бандурє. Єго син умєл іграть 
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на бандурє, но єго син до сіх пор живой, лєжит па-
ралізований, к сожалєнію. В двє тисячі втором году 
умер Василь Лазарєнко, которий послєдній банду-
ріст Канєвского района. У мєня єсть цикл стіхов «За-
грай, бандуренька», туда еті стіхі входят. У мєня же 
ліріка ідьот на русском язикє, а там, гдє я о Кубані і 
на кубанском, ідьот отдєльним блоком «Заграй, бан-
дуренька». Вот єщо как би вступлєніє к етому ко всє-
му раздєлу:

Віжу стєпі ковильниє, слишу сказкі билінниє,
Нам о подвігах дєдов повєствуют лєгєнди.
Над Кубанью-рєкою благодатним бил край,
В дар царіце самой бил обєщан тот Рай.
Долго шлі за судьбою козакі і хохли,
Чтоби раннєй вєсною зябь поднялі вали
І усєрдно служилі, і дєлілі пайкі.
І чужбіну обжилі вдоль могучєй рєкі.
Вєчно помніть должни ми тєх, кто пєрвим  
 прошол
Дікой стєпью ковильной да густим камишом.
Для того размовлєньє я пішу вам, друзья,
Что дєдов поколєньє забивать нам нєльзя.
Нє забил, чтоби син, внук і правнук, Бог свят,
Что с зємльой ми єдіни, что живому ти брат.
Вот і дамби, і хати вдоль рєкі поднялісь.
Бить здєсь городу, брате,
Атаман я чи хвіст?
Бути городу, батько, – 
Отозвался народ.
Ліш командуй порядком,
Здєсь продолжим свой род.
Много в рєчке водіци утєкло с давніх пор,
Над Кубанью пшеніци нєоглядний простор.
Прєжніх нєт поколєній, но в цвєту снова сад,
Нє покроєт забвєньєм зємлю бєлий наряд.
  ...
Вот і зіма заявіла права,
Вибєліл снєг всє поляни і криши.
Воздух, как хміль, і кружит голова.
Только тєбя нікогда нє услишу.
Знаю, нє ждьош, нє тоскуєш в путі,
В жизні твоєй нічєго я нє значу.
Снова одной по сугробам брєсті
Трудно і горько, но я нє заплачу.
Відно, такая судьба у мєня,
Відно, зіма мнє сєстра, нє іначе.
В’юга пойот свої пєсні маня,
С вєтром бєрьоза в обнімку судачит.
Йолкі і криши блєстят сєрєбром,
Щєдро зіма расилаєт подарки.
Счастья хочу я нє завтрашнім дньом.
Вип’єм за ето до донишка чарку!

[Ви пишете вірші на замовлення?] Нє, ніколи. Глав-
ний рєдактор мене виругав. Я, дуже тяжело було, дома 
проблєм хватає. Прийшла на работу, открила газєту, 
конкурс «Бархатний шансон». Ну я, от представляєтє, 
в таком состоянії, шо у мєня болєло ліцо. От зацепє-
нєло ліцо, ну, нікакая, прішла на работу, хоть ложись 
і умірай, откриваю, «Бархатний шансон». І я открила, 
і сразу, я нє думала, нічєго:

Етот бархатний шансон, 
(і всьо, сєла і за пять мінут)

Отшумєло баб’є лєто, поетіческій сєзон,
Ми пойом і то, і ето, но душе мілєй шансон.

І напісала шансон. Он в конкурсє пєрвое мєсто. Гра-
мота в рамочкє. А єщо вот у мєня:

Плачет дождь со мною вмєстє,
О прошедшем лєтє плачет.
Мнє нє бить твоєй нєвєстой.
Для нєго что ето значіт?
Каплі б’ются в стьокла хльостко,
Стонут мокриє дєрєв’я.
Нє прієхал. Очєнь просто.
Нє прістало сказкам вєріть.
Нє прієхал. Нєвєсьолим било значіт ето лєто.
Только дождь осєнній понял:
Грустно ето. Грустно ето. 

Послєдній кружит ліст. Как птіци взмах крила.
І осєнь отшумєв пєчальная ушла,
І інєєм покрит густой ковьор трави,
І нєбо за окном крістальной сінєви,
І стая шумних птіц сорвалась с тополєй
І унєслась в простор пустующих полєй.
І грустно стало вдруг, і будєм помніть ми,
Что вновь замкнулся круг впредверіі зіми.

...рідна жила не тужила,
Як домом їй стала сирая могила.
Текли мої сльозоньки рікою та й річкою,
Було моє щастя та й птичкой-синичкой
Не вмерла вона, нам зозуля кувала,
А серед города лиш ветлою стала.
Гнучка та й корява стоїть коло тина.
Росте, зеленіє, як гарна дитина.
Текли мої сльозоньки рікою та й річкою
Було моє щастя та й птичкой-синичкою.

І вот он..., зімой холодно, собіраться нєгдє, он пріхо-
діл ко мнє на работу, у мєня «Мєталіку» ізучал. Для 
меня «Мєталіка» нє рок, потому что я єйо как от сказ-
ки рускіє чітают, так, ну. в общем. ко всєму приучілі 
дєти. А что дєлать? Дочка срєдняя швея, а у мєня мама 
била швєя. Я от мами шить научілась, я помогала єй 
учіться, шить помогала. Мєньшую вот я увлєкла істо-
рієй, закончіла Інстітут культури і іскуств, работаєт 
вот в музєє. Настолько інтєрєсно. Дєті мєня поніма-
ют. І радуются за мєня. І я ім всєгда помогаю. Дочка 
в інстітутє учілась; я закончіла молочний технікум. 
Мнє он нє нужен сто лєт. Одна проблєма била в том, 
что у мєня умєрла от онкологіі мама, когда мнє било 
восємнадцать лєт. Я  без мами осталась, і всьо, что 
я достігла, всьо сама. Поетому дєті всєгда со мной, 
всєгда я за дєтєй. Но тєм нє мєніє, у мєня проснулась 
ета творчєская жилка. Муж у мєня нє понімаєт і нє 
прізнайот етого вобщє. Он одін раз прочітал в тєтра-
ді, ну, общім, ми чуть нє подралісь с нім. Я сказала: 
«Больше шоб ні одну тєтрадь ти нє откривал. А када 
сталі випускать журнал, када в пєчатном віде в газєтє 
появілось... «Шо,  – смєйотся,  – опять тєбя там про-
пєчаталі». Я говорю: «Нє лєзь, молчі». Поетому муж у 
мєня нє ето самоє..., а дєті поддєрживают, помогают. 
[Ваші батьки теж цікавились історією?] Нєт. Я  інтє-
рєсуюсь історієй, потому что у мєня корєнниє казакі-
пєрєсєлєнци с Полтавской губєрніі.
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Станиця Новомінська  

(Новоминская) 
Записали Г. Бондаренко та М. Бех 17 грудня 2013 р. 

у станиці Новомінська Канівського р‑ну 
Краснодарського краю, РФ, 

від Юрія П., 1950 р. н., [1]  
Надії І., 1954 р. н., [2] 

Євгенії З., 1941 р. н., [3] 
родом з м. Єйська Краснодарського краю, РФ, 

у станицю Новомінська переїхала  
з батьками після війни,  

Любові Р., 1950 р. н., [4] 
Тетяни Б., 1955 р. н., [5] 
родом із селища Кусти  

 Нижньогородської обл., РФ, 
у станиці Новомінська живе з 1976 р.,  

та Миколи Н., 1973 р. н. [6]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття. [У  Вас воли були?] [1]  Билі. Ярмо я застал. 
Цоб-цабе. Єшьо сядім сзаді, как центральний, я нє 
помню как он називался, а етот, єздовой, і нам етім, 
батігом, дишло, дишло. А ходок? А ходок – це вози-
ли еті самиє, дві доски отак-о, ходок, молоко возили, 
площадка, флягі, шоб харашо було. Гарбу разбіралі, 
боковиє сторони убіралі, а двє оставалося. [Чи запря-
гали взимку в сані?] Да. Снєга в основном то мало, 
єслі снєг єсть, то на лошадях. [2] На коньках каталися. 
Снігуркі ́ і дутиши ́. До того я каталась на етом. У нас 
Совєцкая уліца, я жила, в родітєльском домє, і так пє-
рєкрьосток, гдє правлєніє і йолочкі, шлі, і вот там, на 
етой чєтирьоххресной дороге всє машини єдут, а ми, 
дєвчата, нас троє, на дутишах, на коньках же, а то всє 
хлопци. І ото за бочкой, за молоковозкой, вцепились 
і поїхали. Щас фігурноє катаніє, думаю, Господі, Ро-
ман, младший син говоріт: «Мам, ну чьо ти прям?» 
І єслі б я щас смогла би катаця, вот так хотєлось, щас 
би стала і каталась. Він каже: «Ма’, шиісят годів, а ти 
катаца». [У  бричку теж запрягали коней?] Да. У  нас 
казали «беста́рка». То бестарка, а то «бричка». Бричка, 
вона низенька, оце тако-во, полога вона, «лінєйка» на-
зивалі. Бестарка, а щє поглубше була гарба. Ну, она ж 
не сплошна була, она була с етіх..., для сєна. Кукурузу, 
сіно. Тягалка була, це, значіт, сплошне таке, пол, і отут 
два коліса здорових, і  тоже запрягали биків. І  оце 
скирду соломи слажували на неї і тягли. А потом при-
тягували на фєрму і її так-о столкнули, вона стоїть. 
[У вас гарманами молотили? Знаєте, що це таке?] Кот-
ки, цепями, котками, молотілки. [Серпами ще жали?] 
Нє. Це в войну, у войну, мама моя казала, расказувала, 
шо в войну, коли мужиків же забрали і осталися одні 
женщіни, а  хліб то убирать нада, і  поетому косили і 
косами, і  серпами, всим, чім угодно, женщіни. Жен-
щіни косили, бестарами возили зерно на елєватор, 
тут елєватор був. «І, – каже мама, – їдемо с поля чєрез 
греблю, чєрез оту, шо ото як с Канєвскої їдеш, повер-
таєш на Комунар, четвертий квартал, і тіло похололо, 
нємци купаются і лошадєй купають у річкі. А ми, куда 
нам, вертаця страшно тоже, вони ж бачіли, шо ми вже 
їдем, ми спустилися, а они: “Рус, нє бойся, рус, нє бой-
ся”. Підійшли, – каже, – до каждої бестарки, набрали 
зерна коням і поїхали». Харчування. [Розкажіть, як у 
вас тісто на вергуни замішують?] Пять яіц, пять ло-
жек чайних сахара, чуть-чуть солі, мука, шоб такая, нє 

сільно густая, мягєнькіє. І туда же двє ложкі самогонкі 
ілі коньяка. Обізатєльно. Хорошенько єго ето і пусть 
лєжит, час, полтора, пусть лєжит. А потом раскатала 
тонєнько, як на лапшу, як можна. [І в киплячу олію?] 
Да. А потом сахаром можна єщо, пудрой, хоть шоко-
ладом, хоть пудрой. Пока оні гарячіє. А я самогонку не 
ложу, я ложу сметану, ложка сметани на пять яіц. Оно 
тогда аж рассипаєтся. [3] Виросла на хуторі. [Як хутір 
називався?] Хутор «Красний Очаг», ето туда, под но-
вой дєрєвнєй. І вот, я помню, хатка... [Бабуся з вами 
жила?] Мама. Бабушкі нє било, бабушка умерла очєнь 
рано. Мама одна жила с намі, трємя дєтьмі. Коля, 
старший брат бил в арміі, а вот єщо брат у мєня бил, 
на трі года старше мєня, Віктор, і  от ми, значіт, там 
на рєчкє, там сюда-туда, позамєрзаєм, а пєчка длінная 
такая і припічок. І  оце ж ми туда, позалазим на цей 
припічок. Замерзли. А тоді, як зашпори зайдуть, а по-
том в тєпло, оні отходят, аж плачєш. А нада ж молчать, 
потому шо мамка тоді більш не пусте. І оце ж ми, зна-
чіть, посідаєм отак з Вітєю, а до мами прийде одна су-
сідка з одной сторони, друга сусідка з другой сторони, 
і оце та пряде, та скубе вовну, та сучє, і оце ж балака-
ють вони, співають. А ми з Вітькою сидим. При лампі. 
А ми з Вітькою на тому ж, на припічку сидимо, і вони 
співають. Було, і я сидю там, на припічку, шось там 
підспівую до них. [Дітей раніше садили за один стіл, 
як гості приходили?] Нєт. [Дітям на печі давали їсти?] 
Нє. Мама нас старалася, пока прийдуть гості, накор-
мить і всьо: «Шоб біля столу я вас не бачіла! Шоб вас 
тут і не було». Тєм боліє, ето взрослиє разговори, при 
дітю дє-то, шоб нас не було. Ну, ми і раді були. [У вас 
був такий маленький столик?] Да, кругленьке, манень-
ке. [Літом готували на кабиці?] Ну, пічка серед горо-
ду. В нас пічка була. Серед городу пічка, груба. Серед 
городу пічка, ми ждем маму із роботи. Мама робила, 
ми не знаєм, коли вона, бєдна, спала. Ми просипаєм-
ся, мами вже нема. Стоїть каструля борщу, отака міска 
піріжків, отакі паляниці хліба, а мама вже на роботі, 
мами вже нема. [В  печі варили їсти?] Оце ж груба. 
[4] У нас тоже отак пічка... і помідори. Оце ж на землі 
лежять помідори. Я  оце возьму, один помідор сюди, 
один більше, другий менше, воно не видно. А він раз – 
і впав. А  ліска, у  нас ота була ліска, ліска с комиша, 
і  там лавка, отам мама сидить, сосєдки, подружки 
приходять, сидять. Дивляться. Я помідора возьму, ага, 
раз  – вони попадали. Вибрала, поставила одинакові, 
красіві. Виходю з-за пічки, бабуся, як глядь, вони див-
ляться, я раз – помідори поїла. Міні було, я не знаю, 
лєт пять, може, чєтирє. [Ви бачили, як ходять жінки?] 
З груддю. Всі тогда хотєлі, і щас от женщіни... [Осанка 
в них була?] Да, да, осанка, вот ето я хорошо. Тоже так 
же пєчкі, тоже харашо помню, оце ж вєчєр, с роботи 
приходять і готовлять.

СІМ’Я [Хто в родині був головним?] [6] Здєсь у нас на 
Кубані всє казакі, всє главниє. А  як дойде до діла, 
расказивают таку байку: «Казацкая старшина рєши-
ла узнать, кто главний в сємьє у козаков. От ходят по 
станіце, спрашивают. Пріходят, зовут: «Кто в домє 
хазяін?» Хазяйка виходіт: «Я». – «На тєбє пєтуха». До 
другой: «Хто в домє хозяін?» Опять виходіт: «Я». – «На 
тєбє куріцу». А сосєді слишат. Прібєгаєт жінка і гово-
ріт: «Слухай, там спрашивают, кто в домє хазяін, так 
ти скажи,  шо ти». К трєтьєму прієжжают: «Кто в домє 
хазяін?» Он: «Я». – «На тєбє жерєбца». Він каже: «Жін-
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ка, йди вибирай, а то потом ругаться будеш». Моя була 
обязаность в обід (корови були в нас) натягать води у 
бочку, корову прив’язать. Ето моя святая обязанность 
била, а  потом вечером приходе, свята обязанность, 
мати топе, я  підкладаю. Там сестра, брат, я кочега-
рю, як кочегар. Ето в каждого била своя обязанность. 
В каждой сємьє. Вот здєсь, хто помніт, у всєх свої билі 
обязанності, в каждой сємьє. [4] «Пєчку ти білила на 
уліце?» – «Я от не помню». – «А я от білила». Я єдін-
ствєнне помню, у нас тоді була долівка, ми мазали, вот 
ето я хорошо помню, ми мазали долівку. І оце ж в мене 
зал, потом комната, сінци, корідор і ще біля порога ви-
мазать. І призьбочка така, тоже мазали. Зверху доски, 
а тут виводиш. А іще нада було, щас карнизи, а там же 
ж тоді підводили. [Хати із саману були?] Саман. Дома 
всі с саману, долівка турлучна. І оце нада було взять 
міні..., не знаю, до сємі лєт ето, скоко міні було годів, 
не помню. І оце ж нада було взять тряпку і оце ж лі-
нії, нада рівнесенько. Вилізла. Мати прийде: «Шо ти 
ото, ану переробить, вирівнять, ото так». Ганяли, вєз-
дє одінаково. Це ж мали ми підбілить і підвести. Но 
подвести нада пєчку кірпічом, та ще жжоний кірпіч. 
Кірпіч натирала, пудра була, ну не такий, жовтенький 
шоб був, а красний, бардовий. І оце: «Надєжда, ну шо, 
ти не могла єго, кирпича лучшого найти?» [В якій це 
станиці?] Тут, у нас. [Що робили чоловіки, хлопчики?] 
[1] Хотітє расскажу, как казак..., но ето просто прітча. 
Пріводіт казак, я буду говоріть так, как єсть, казак до-
мой друзєй своіх і говоріт: «Хотітє, казакі, я покажу 
вам, как я живу?» – «Ну, конєшно, хотім». А жена і тьо-
ща навєрху, на крише, коньок ставят. Ну і, значіть, он 
говоріт єй: «Манька, злазь с криши, накривай на стол, 
хлопці, друзья пришли». Она слєзла, накрила. «Мань-
ка, можеш лєзть». Потом глянулі, нє разліто. «Мань-
ка, ти ж нє разліла». Манька слєзла, разліла. Потом: 
«Хлопци, хотітє посмотрєть, какой я хазяін?» – «Ко-
нєшно, хотім».  – «Манька слазь, випусти скотину. 
А там корови. Шоб же ж я показав». – «Манька, мо-
жеш лєзть». Випустіла. «О, какой ти хазяїн, какой, там 
у тєбя столько...».  – «Манька, злазь, загоні». Ну ето 
просто анєкдот. [Хлопчики яку роботу робили в ди-
тинстві?] Я  скоко сєбя помню,  – ето лошаді. Вот оні 
подтвєрдят, што у нас дєлалі гуртом саман, с которого 
дома строіли. [Місили кіньми?] Да, лошадьмі. І вот ето 
наша задача, ето лєтом, чтоби на лошадях єсть связку 
связивают, а єсть, єслі нєбольшой замєс там, гдє-то на 
тищу, то хлопци садяться вєрхом і ганяют по етой гря-
зі. Ета лошадь, шо уже аж падаєт, в одну сторону, по-
том разворачіваєшся в другую. Потом замєсілі, всьо, 
соломой прітрушивают і купать – ето самоє золотоє. 
Потіхоньку туда єдєм, оні усталиє, потіхоньку, заво-
дім і лопухамі, лопухамі всє ногі, гріву. Раз, два, трі, 
потом уже оні отстояліся, висохлі, і потом каждий на 
своєй лошаді под’єжжаєт, вистаріваємся в ряд – і гон-
кі. Вот ето у нас в дєтствє било самоє золотоє. А так 
в дєтствє гусєй пасті, город замєтать, корову вивести. 
І плюс єщьо я істопніком бил. Бабушка на уліце вот 
ету пєчку, грубу топіт: «Юрка, ти должен подклади-
вать і подносіть солому». Знаєте, скоко калорій в соло-
мє етой. Трі мінути, кастрюлі вот такіє кіпят. Большая 
тєплоотдача. І вот ето наша..., а лєтом гдє столько дров 
набрать, на зіму готовіть дрова. І плюс єщьо у матєрі, 
тьоткі, тоже сємья била, двєнацать чєловєк. І  ками-
шом, і шляпками, сояшниками. [2] Замітать город чє-
рєз дєнь, каждий дєнь. Ну, двор. Ето називаєтся у нас 

«город». А ще оце ж, у нас були не поли, а долівки́. Все 
ж попримазуєм, долівки помажимо, і оце біля порога, 
біля порога, це щас же цемєнтіруєм, там плиткой ви-
кладають усе, а  ми мазали. Оце, значіть, фєрма, пів-
кіломєтра од нас. Я піду тамечки, оце кізяків наберу, 
глини, кізяка наколотю, і оце біля порога в мене там 
змазано, як долівка. І мазали перед тим, особенно як 
сояшники різать, вибивать сояшник, шо нада, шоб 
там було чисто, харашо. Оце кажду суботу біля поро-
га нада змазать обізатєльно. І  кукурузу ламаюььлли, 
це ж тамечки сушили, там на всьом чістом. А  єщьо 
в дєтствє било, таскаєм там арбузи, дині, у  нас своя 
команда. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] В основном молодьож Дєнь 
святого Валєнтіна празднуєт, в  основном молодьож. 
Ми Рожєство ловко празнуєм. І щедруєм ми, і коля-
дували в прошлом году. Нас іще пригласили на цей 
год. [Ви по дворах ходите?] Да. [Молодь ваша ходить?] 
Нє. Молодьож, внучок ходе рожествує. Єму десять 
лєт, він с сємі ходе рожествує. [Хто його навчив?] 
Дєдушка, бабушка. По-настоящему рожествуют, по-
ложено рожествовать – молодьож. Такіє там еті чіта-
ют і поют. [Засівать ходять?] Ходят. [У вас хрещеним 
батькам кутю носять?] Да, обізатєльно! Вечеря. На-
чінаєтся шестого Рождєство і заканчуєтся чєтирна-
цатого. Постоянно застольє, стол не закриваєтся. Так 
же сохраняются у нас всє православниє празнікі. Ну, 
всьо точно так же, как вот у вас, на Украінє. Только 
єдінствєнноє, что, может, там обичаі, как раньше билі 
нємножко, так і січас. [У вас перед Різдвом пісні стра-
ви на стіл ставлять?] Нєт, вот ето Новий год, всьо у 
нас мєняєтся. [Новий рік усі святкують?] Обізатєльно. 
У нас вся станіца, фєєрвєрк, как і вєздє. Потом начіна-
ют же, вєчєря, а буквально всє ходят к родствєннікам, 
к крьосним, ето всє дєті, старшиє, всє-всє ходят. По-
том же наступаєт, как у вас, так і у нас, Старий Новий 
год, Рожество, так же точно всьо ідьот. Старий Новий 
год  – ето щедруют, посєвают. [До якого віку хреще-
ники носять вечерю?] До любого. Ліш би билі живи 
крьосниє. Єслі крьосний отєц єщо живой, я в етом 
возрастє могу пойті і до конца своїх днєй, ето нєзаві-
сімо. Ето уваженіє к старшему. І в церкву ходим ми на 
больших празніках.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [У  вас тут баштани 
були чи бахча?] [4] У нас тут каждий сажав, як хотів, 
і в калхозє були. У  нас своі развєдчікі, гдє віноград, 
гдє груши хорошиє, гдє яблокі. А січас как-то нє вору-
ют. А ми таскалі. Ну, ето нє воровство щіталось, што 
імєнно украсть... Дєвочкі, я приїхала з України.Коли 
жила я в Харьковской області там..., приїхала з Укра-
їни, купили ми вже другу хату на хуторі. Та хата була 
продана, мама продала, ми купили другу хату. Ось 
баба Катька, Семененчіха, в нас рядом жила, Царство 
їй Нєбєсне, прийшла: «Любка, ти знаєш, які  у Щер-
бини кавуни, ти не представляєш, які здорові, пошлі 
ноччю». Ну, пошлі. Це ж ми пішли напомацки, нама-
цали, кавуни отакі-во. Ми по три кавуна взяли в мі-
шок, а піднять – не піднімемо. А вже ж вирвали, уже 
ж і бросать жалко. І оце вона, значіть, каже: «Пошлі». 
Кажу: «Баба Катя, я не підніму, не могу». Вона: «Пошлі, 
Любка, он глянь, Щєрбина». І ми оце, де сила взялася, 
с цими кавунами, і оце по городу. Вона: «Давай на бе-
рег, до камиша». Я гу-гух у копань з тими кавунами. 
Копані копали біля річки, це ж відтіля доставали воду 
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і поливали. Це ж помідори, кавуни, капусту, перець – 
все поливали. І я гу-гух у ту копань. А воно ж, знаєте, 
як, оце ж чудно, хто зна чого чудно. Вона мене витя-
гує з копані, а я ржу і не можу вилізти відтіля, з тими 
кавунами. Ой, не дай Бог. А мама дома волнуєтся, та 
шо ж таке, пішли... Ага, тоді йдемо, несемо. Вона каже 
на бабу Катю: «Катерино, туди, твою мать, ну, нехай у 
Любки ума нема, ну ти ж уже стара. Куди ви ото піш-
ли, я ж за вас переживаю». А ми сміємося. Ну, ти шо, 
у Щербини кавунів накрали. Вони нам ті кавуни нада! 
У  нас же ж дома ростуть кавуни тоже. Нє, треба до 
Щербини піти. А як на трахторі я робила, це міні два-
цать один год було, і я робила на тракторі. І один день 
мене послали кавуни возить. А тоді кавуни собирали, 
і отам овощна база..., і там соломою перекладували їх 
і отправляли на сєвєр. Тоді ж і яблука, і кавуни, і сли-
ви, і  капусту  – все отправляли на сєвєр оце відсіля. 
Пєрєвалочна база була. І оце ж я возила туди. Ну, і я 
ж знаю, шо мене завтра уже туди не пошлють, і як це 
я собі..., общім я одібрала самі луччі кавуни, привезла 
додому, це було чєтирєста кілограм. І ми це з мамою 
звечора на горіща. Ну куда ж? На горіща. Це ж нада за-
ховать. І мама, бєдна, уже ж заморилася. У мене мама 
старінька уже ж була, і мама заморилася, все. Утром 
приїжжяю, а  міні ж подписать нада накладну, а  вє-
совщіца: «Люба, а  де ти чєтирєста кілограм кавунів 
діла?» А я кажу: «Бой». – «А бой де діла?» – «На пасєку 
одвезла». – «А накладна де с пасіки? Чьо не підписа-
на?» – «А шо, нада було підписувать?» – «Да». – «А я 
не знала». Ось іде пасічник. «Юхимович, ідіть сюди». 
Він іде. «Люба Вам привозила кавуни?» Він на мене 
глядь – і усе поняв. Каже: «Да, привозила. Я їй казав, 
дочечка, ти знаєш, стіки тут кілограм, а вона казала, 
що не знає. Ну, багато було, вона викидала». Вона так 
махнула рукою. А  ето єщьо момєнти. Уже ми началі 
подростать, пітнацать-шеснацать лєт, ходілі на аеро-
дром до льотчіков в кіно, по два, по трі фільма крутілі. 
А  потом уже такой пєріод осєнній бил, от када орє-
хі начінают поспєвать, молочной спєлості, ето щас у 
каждом дворє єсть, а тада билі так, єдініци, і у нас бил 
такой друг, Володя Дрог. Ходілі-ходілі, гдє, він каже: 
«Слушайтє...» (а в нього здоровий орєх прямо пєрєд 
порогом). Он с матєрью жил. «Пошлі, – говоріт, – до 
мене. Мати заставляє рвать, обнесем, і всьо». Нас чє-
ловєк пітнацать. Он развєсістий такой. Поналазілі, 
Пилик, Царство Нєбєсноє, так той шнуркі поразвя-
зивал і в штанах внізу позавязивал. Сюда аж понаси-
пал, кругом ног. Ну, а ми так. «Ну, шо уже, обірвали чі 
нє?» – «Обірвали». – «Мама, виходьте». Мама виходе, 
так: «Ссипайте, ось тут бочка. Спасібо, шо убрали». 
[...] А ето пошлі нєілоновиє рубашкі, я вам щас ска-
жу, в [тисяча дев’ятсот] шиісят чєтвьортом году, от у 
мєня в пєрвом класє..., хотя я в городє і учілся, мать 
уєхала с отцом, мєня забралі, а потом я вєрнулся. Пєр-
вую мнє брат пріньос нєілоновую рубашку і отето ж 
мода. А орєхі обладают свойством покрасіть пальци. 
Дівчата помнят, шо у нас била старая танцплощадка 
і там шесть тюльпанов. Ми скоко дєжурім, казакі, оні 
виключают свєт. Говорю, там пакєт положиш, оно взо-
рвьотся ілі єшьо што-нібудь. Оні нє могут прі свєтє 
танцевать. А  у нас дєрєвянная танцплощадка била і 
посєрєдінє шесть тюльпанов. Відно, как дньом. Пло-
щадка здоровая, там футболісти дньом трєнірова-
лісь, зімой, і  відно с одного конца в другой, можно 
помахать там. І ото дєвушек пріглашаєм, у нас бєлая 

рубашка, у дівчат же, как нєгр, оно нє отмиваєтся, ні-
чєго, і сразу, всє уже знают. «У тєбя орєхі єсть?» – «Та 
откуда?» Значіть, гдє-то ходіл воровать. Нє дай Бог! 
Ето шоб било, ілі так, танци канчаются. Гдє собіраєм-
ся? На углу, возлє пілорами. Гдє у нас заправка била, 
наш край, Чапаєвскій. Тоже бил Кіровській, Чапаєв-
скій, Центр, Вокзальний. На углу, возлє пілорами, чє-
ловєк двацать собіраєтся. Так, куда пойдьом? Шо дє-
лать? Какой нальот дєлать? А осєнью, я ж говорю, шо 
уже яблокі поспєвают і всьо. Пойдьом туда, пойдьом 
туда. Нєдалєко по моєй уліце, туда, в конєц станіци, 
так бабка, бєлий налів, усипано. Ми туда, а там собака 
такой прівязаний. Раз рипнулісь, а оно ж уже убива-
єт, нє так, второй раз, трєтій. Ну, баба, подожді. Хлєба 
прінєслі, собаку, прінєслі двоє ручную пілу, бабу за-
крилі, дужкі отето гдє, там гвоздик ілі шкворєнь кінул, 
шоб она нє вишла. Спілілі, оборвалі, спілілі і сломілі. 
Вот ум єсть? Мєсть, потому шо баба собаку прівязала, 
нас нє пускаєт. В колхозє, в любоє..., гдє вот взрослиє 
прієжжают, вот во врємя уборкі ганялі з зєрном бріч-
кі, одін постарше, одін помєньше. І оце туда гружониє 
ідьом, тяжело ж, по полю по тому, по грунтовой доро-
гє. Разгрузілісь, там билі такіє люка по бокам, лопатой, 
а назад самольот лєтіт, кольоса ясниє. Бєжит галопом. 
Мужикі, та шо ви дєлаєтє? А  нам інтєрєсно. Ілі как 
прієдєш, в очєрєді стоіш, шоб зєрно отдать. Лєто ето, 
я говорю, шо і биков, і лошадєй паслі...

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Хто Ви за цаціональ-
ністю?] [1] Ми – казакі. [Чи користуєтесь балачкою?] 
Ну а как же! Ми ж запорожскіє казакі. [Ви були ота-
маном в яких роках в цій станиці?] Та я мєсяц назад 
здав. Сєм лєт. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [У вас коли вийшов закон 
про відродження козацтва, точніше про визнання ко-
заків репресованим нородом, з тих часів почали люди 
казати про свою належність до козаків чи ще раніше?] 
[5]  Та ще раньше. Ви знаєтє, вот я прієхала суда, ну 
у мєня муж мєстний, і било в [тисяча дев’ятсот] сєм-
дєсят шестом году, я работала в сєльском совєтє... 
тогда о казачєствє вообщє нічєго єщо нє било, со-
вєршенно нічего нє било, і  ми понятія, особєнно я, 
і  понятія нє імєя. І  вот прєдсєдатєль говоріт (у  нєго 
вираженіє такоє било): «Ну, нічєго, казакі прідут 
(в  [тисяча дев’ятсот] сємдєсят шестом году), оні по-
рядок навєдут». Поетому задаткі билі, я счітаю, в [ти-
сяча дев’ятсот] сємдєят шестом году проявлєнія билі 
какіє-то. [Я бачу, що зараз козацький рух став більш 
масовим за останні п’ять років. У вас є козацькі класи 
в Новомінській?] Єсть. Кадєцкіє. В Канєвской єсть ка-
зачьї. У нас єсть трєтья школа казачья, трідцать пятая, 
там уже два класса, по-моєму. [За згодою батьків туди 
віддають?] Конєчно. У нас как-то, по-моєму, нікто і нє 
протів, у нас как-то полностью класи, ходят в форме. 
І учатся в формє. [У них там загальноосвітня програм-
ма і ще якісь дисципліни?] Я  думаю, что дісципліни 
болєє углубльонниє, такого плана, как кубановєдєніє, 
навєрно, і  історія казачєства. [2]  І там стоял вопрос, 
как запісивать, но казакі трєбовалі, чтоби, счітали, что 
так правільно запісать групи, у нас група «хазяйство» 
єсть. Напрімєр, рабочіє і колхознікі раньше, а сєйчас 
група «хазяйство», вот лічно по іх сємьє вопрос стоял. 
Глава сємєйства сказал: «Запішитє мєня, что я казак, 
і у мєня група хазяйства – казак, казачья». [Коли так 
сказали записати?] А вот трі года назад. Я на пєрєпісі 
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била, а прішол пєрєпісчік і говоріт, што у нас такого 
вопроса нє стояло. Она говоріт: «Что мнє дєлать?» Го-
воріт: «А что?» Сєйчас такоє єсть двіженіє, а почєму, 
оні просят, ви должни запісать, что оні казакі. Вот ето 
мойо лічноє оружиє, ето боєвоє настоящєє. [Воно Вам 
дісталося від Ваших предків чи Ви вже самі здобува-
ли?] У нас закон: ілі кто-то подаріт, ілі украсть, ілі в 
бою, а покупать – ето позор для казака. А вот ето віді-
тє? [Нагайка?] А как же! Ето для внука і для меня. Ето 
всьо настоящєє, ето всьо мойо.
Ой, чий то кінь стоїть та й сива гривонька.
Сподобилась мені, сподобилась мені тая дівчінонька.
Сподобилась мені, сподобилась мені тая дівчінонька.
Не так та дівчина, як біле личенько,
Подай же, дівчино, подай же, гарная, козаку рученьку,
Подай же, дівчино, подай же, гарная, козаку рученьку.
Дівчина підійшла, рученьку подала,
Ой, лучче б я була, ой, лучче б я була кохання  
 не знала,
Ой, лучче б я була, ой, лучче б я була кохання  
 не знала.
Кохання, кохання звечора до рання,
Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде,
Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде.

[У Вас є шабля, Ви її купували?] [1] Нєт. У нас закон 
казачій, єслі всєм обьявіш, я покупал єйо в магазінє, 
щас же такіх мастєров нєту. У  нас, у  казаков, закон 
таков: когда собірают казака в армію, отєц, єслі отца 
нєту, значіт крьосний отєц, должен обучіть. Обучено-
го коня, нє просто шо коня, обученого коня, і справ-
ляют форму одєжди казачью, черкєска, сапогі, брюкі 
с лампасамі, портупєю, всьо. А  оружиє для казака, 
щітался позор, єслі он покупал. Даже поощрялось во-
ровство. Он мог гдє-то у кого-то украсть, і ето щіта-
лось нє позор і нічего, а покупать – ето позор. А так 
обично родітєлі ілі дєди пєрєдавалі. Ну, покупать, 
січас то же самоє, вот я сєм лєт атаманом бил, поку-
пать – ето позор. У мєня он лєжит пістолєт, ліцензія 
єсть. [Де чергували?] Діскотєка, по станіце, каждий 
дєнь. Обязанності наши такіє. Каждий дєнь чєтирє 
чєловєка, я пятий. [Багато у вас козаків в станиці?] 
Офіциально восємісят сєм, а так... Дєло в том, шо щас 
такіє врємєна, казаков кто прізнайот, кто нє прізна-
йот, но ми дєжурім, порядок обществєнний охраня-
єм. У  нас каждий дєнь смєна. Єсть районниє, єсть 
войсковиє. Войсковиє платят четирєста піісят рублєй 
за смєну, за четирє часа. Вот в восємь часов вєчєра за-
ступіть і до двєнацаті ночі. А в лєтнєє врємя с дєвяті 
до часу. Ми дєжурім вмєстє с міліциєй, с поліциєй. С 
намі рєдко міліционєри. Ми заходім, позвоніл да, раз-
вод в сєльсовєтє, в горадміністрациі, ілі зам, ілі глава 
проводіт. Наряд. І заступілі. Міліционєр с намі побил 
пітнацать мінут, і ушол: «Я на визов». Нас четирє-пять 
человєк, биваєт шесть, а на празнікі ми человєк пітна-
цать-двацать виставляєм. І вєсь порядок на нас дєр-
жится. Ну, ми особо рьяних отправляєм домой, а так 
старємся уладіть, шоб... Ну, доставалось і мнє, і дру-
гім, і третім. Ето ж пьяная, день станіци, да празнікі, 
там много кой-чєго. [У вас є якийсь звичай посвячен-
ня в козаки?] Обізатєльно. Посвящєніє. У мєня коза-
чата, ето до восємнацаті лєт, оні так же пріходят... До 
дєсяті часов. Тє, которим нєт восємнацаті лєт, до дє-
сяті часов. Я ілі на машинє развожу ету молодьож, ілі 
хто взрослий ідьот, да шоб довєлі, потому шо дєсять 

часов  – прєдєл. А  коториє више восємнацаті, еті..., 
і  када ісполняєтся восємнацать лєт... Вот я набіраю, 
напрімєр, за год, чєловєк восєм-дєсять, в  завісімості 
от того, скоко прігодно, і потом общій збор, і вот ето 
посвящєніє в казакі. Он прінімаєт прісягу. А атамана 
вобщє ізбірают, голосуют. Ізбралі, я  снімаю рубаш-
ку, ото пльотка у мєня вісіт, і самий старий казак трі 
удара плєтью с пожеланіямі, шоб свой долг виполнял, 
шоб казаков нє обіжал і шоб било всьо хорошо. А по-
слє етого застольє, как обично, казацкоє, в прєдєлах 
разумного. [Отамана щороку обирають?] Нєт. Вот я 
трі срока пробил, по два года, положено два, по уста-
ву больше нєльзя. Мєня заставілі трі, я поднял с руін 
всьо ето. І на чєтвьортий срок, в прошлом году у мєня 
кончілся трєтій, шесть лєт, отчьотно-пєрєвиборний 
збор, і мєня уже ізбралі щас по новому уставу, на пять 
лєт. А  у мєня прижкі с парашутом, пока помоложе 
бил, єщо бєгал, нагрузка очєнь большая, очєнь. Ну, 
всьо чєрєз етот апарат проходіт, фінансовая дєятєль-
ность, всє разводи. От дє-то казак попал, в  міліцию 
ілі там скандал в сємьє, мнє сразу звонят. Твой? А я 
іх прекрасно знаю. Всьо, я єду разбіраюсь. Нєт. Значіт 
плєтюгана. Било такоє, шо поролі до..., собіраєм прав-
лєніє, совєт старіков. Рєшилі, шо за то, што в пьяном 
відє обідєл мать, вигнал із дома, для начала пітнацать 
плєтєй. Пєрвиє трі-пять всьо, а потом отак от, с оття-
гом как даш, шо он аж подпригуєт на мєтр. А єслі уже 
і ето нє памагаєт, значіт, ізгнать. Отпороть публічно 
і ізганять. Ми так троіх ізганялі. Алкаши. Пьют. Нє 
подчіцняются. Єму говоріш, а  он: «А хто ти, а  што 
ти?» – «Мєня люді ізбралі, ти должен мнє подчінятся». 
А он нє подчіняєтся. Казацкая жизнь, она суровая, но 
нє всє ето понімают. Основная маса да, вот восємісят 
чєловєк у нас по спіску, там много больше, і  казачіє 
класи, і так далєє... А када уже сєрьйозно, ми каждий 
год на сбори, воєнно-полєвиє сбори, гдє ми стрєляєм 
із пулємьота, с гранатомьота, с автомата. І мойо прі-
сутствіє. Я уже отдєльскому атаману говоріл: «Ну за-
чєм, ну я, слушай, я службу прошол, мнє уже шиісят 
чєтирє года. Зачєм? Давай я мєсто сєбя пошлю моло-
дого, шоб он чо-то возьмьот». Тєм боліє, у мєня свой 
пістолет єсть, мнє нада..., тір в гараже у мєня, стал, 
пострєлял. Всьо равно атаман должен прісутствовать. 
Сорєвнованія всєвозможниє у нас: і  танцевальниє, 
і  пєсєнниє плюс всє дєжурства, всє празнікі прохо-
дят под дєжурством казаков. І  от на казаках очєнь 
огромная отвєтствєнность. В одно врємя било, когда 
я токо поступіл, у  нас міліциі нє боялісь, у  нас боя-
лісь казаков. [6] Ми обично трі-чєтирє чєловека, хотя 
і нам запрєщают пльоткі прімєнять. Ето щітаєтся ору-
жиє. Єслі шо-то сєрйозноє... Вот, напрімєр, у мєня в 
пльоткє вплєтьон отакой кусок свінца. Єслі попасть в 
вісок..., і єсть же ж, спєциально у мєня кніжечка єсть, 
нагайка. Там такіє прійоми, шо і оружия нє нада, ви-
біваєт і пістолєти, нож, всьо, што угодно, восьмьор-
кі. Даже раньше. Посилают казака, допустім, с одно-
го мєста в другоє, а там вражескій етот..., і оні, даже 
шоб казак нє знал, вплєтают в пльотку разноцвєтниє 
рємєшкі: чьорний, жолтий, красний. І вот здєсь уже, 
в пльоткє, он даже сам нє знаєт, а прієжжаєт, атама-
ну подайот, атаман смотріт: «Ага, там стоко кавалерії, 
стоко пушек, стоко етого». Ну ето, єслі молодиє, єщьо 
нєопитниє. А так пльотка, ну шо, ну забралі, пльотка 
у каждого етого, казака, своя ж пльотка да нагайка. 
Там много..., я занімался етім, у мєня єщо казачій клас 
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бил. Ну я как? Одін до дєвятого класа і випустіл, с чєт-
вьортого класа. Вот пять лєт я с німі. Какіє празнікі 
і в основном вот на класний час пріхожу, і лєкциі на 
тєму казачєства. А потом задавайтє вопроси. І так же 
с родітєлямі встрєчаємся. І так же ж на лінєйках, на 
послєднєм звонкє, на пєрвом звонкє, обязатєльно прі-
сутствіє казаков. Вот я расставляю, у нас пять школ, 
в каждой школє мінімум по два козака, міліция само 
собой, а два козака дєжурім. [Вам держава гроші дає?] 
Войско. Вот лєт пітнацать назад зємлю видєлєлі. А по-
том началі: «У тєбя єсть, а в той станіце нєт, а давай 
отрєжем кусочєк». У  нас сразу било двєсті шесдісят 
гєктар, а потом началі рєзать і дорєзалі до того, шо у 
мєня сорок гєктар осталось. От станіца рядом Старо-
мінская. Он же атаман, і  он же глава адміністрациі. 
У ніх свой тір, у ніх пітнацать міліонов на общєство 
на год оні тратят, у ніх мєропріятія, паради проходят. 
Рядом. Двацать пять кіломєтров. Проблєм очєнь мно-
го і по спорту, і по рукопашному бою. У нас єсть руко-
пашнікі, пацани занімаются всєх возрастов. Занімают 
прізовиє мєста і в войскє, і на край, на Росію, і єздят. 
[Як  люди ставляться до покарання нагайкою?] Люді 
єсть люді, ти, говоріт, больше дай єму, а другой – а ти 
нє імєєш права. Ну єслі, нє дай, Бог, шо случіца, ілі 
подадут в суд, ето щітаєтся холодноє оружиє, в  прі-
сутствіі двух свідєтєлєй ілі када міліционєр с намі. 
Ну, с намі міліционєри рєдко бивают, а шоб два било 
понятих, свідєтєля, і прі явной угрозє жизні должен 
прімєнять.

Станиця Челбаська  
(Челбасская)

Записали Г. Бондаренко та М. Бех 16 грудня 2013 р.  
у станиці Челбаська Канівського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від учасників хору «Ой, да вспомним, братци»: 

Тетяни І., 1958 р. н.; Лідії Д., 1950 р. н.;  
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Тетяни Д., 1960 р. н.;Василя Є., 1945 р. н.;  
Валентини Ч., 1959 р. н.; Валентини К., 1957 р. н.; 
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КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре‑
месла. [Чим ловите рибу?] І удочкою, чім хочєш, на все 
способни. Отєц рибачів, на вентиря рибачів, на сєтку 
нитяну, і ко ́ти були, і верші. [Що таке «коти»?] Із ко-
миша сдєлані. Отак сдєлане крило. Риба зайде, а від-
тіль не вилазе. [Що таке «верша»?] Вона така большая 
і внутрь сходіт. Туда риба заходіт, а відтіля уже не ви-
ходіт. З лози плетена. [До якого року самі робили зна-
ряддя лову?] Та єсть і щас. Муж мой полностью всьо 
может, плєтьот сєткі, вентеря дєлаєт, лукошкі, сапет-
кі, корзіни, всьо, всьо дєлаєт. [Він сам навчився?] Да. 
[Що таке «сапетка»?] Корзіна, корзіна. Сапетка же, по-
украінскі «сапетка». Сєно носить, солому, листя. Лу-
кошкі дєлаєт малєнькіє, такіє, шо мєсто вьодєр. Мнє 
вьодра нє нужни на огород, я взяла лукошко і пошла. 
[У Вас ткали раніше самі?] Да. Пряли. [Коли це закін-
чилося?] В [тисяча дев’ятсот] шестідєсятиє годи. В ма-
газінах появилося, так і закончілось. Моя бабушка до 

послєднєго пряла, десь у [тисяча дев’ятсот] восьмідє-
сятиє годи уже побросали там уже. У нас долго било, 
вязалі носкі, самі дєлалі с барана шерсть, носкі долго. 
У нас прялка десь і лежить. Носкі долго, самі пряли. 
Харчування. [У  вас борщ варять із рябим буряком 
чи червоним?] С разним, і  з рябим, ну, вобщє, щіта-
єтся с рябим. Вобщє, с красного на Украінє варють. 
У мене свекруха с Украіни – Ровно, Ровєнска область. 
С Ровєнской області, город Здолбунов. Борщ, красний 
борщ, потом капусняк ілі шо-нібудь таке. [Борщ са-
лом засмажують чи затирають?] Затирають, затовку-
ють, хто як любе. Затовкуєм. Цибуля, сало, товкачка. 
Ми даже в бригаді як робим, і  ми затовкуєм салом. 
Він тоді пахне борщом, без сала борщ не пахне. [Борщ 
червоний варять?] Нє, не дуже красний, у нас не крас-
ний. Красний, с томатом, но не вінєгрєтний буряк. Га-
лушки варим. Хто як любе. Я, напримєр, с вінігрєтним 
буряком, я люблю, шоб красний борщ був. Єслі шоб 
борщ, так борщ, а єслі ж він ото розовий, то не то. Ну 
у красного украінского борща совсєм другий вкус, ко-
трий буряковий оцей, совсім другий. І  із етого, міні 
нравиться борщ, шоб був с кислим буряком. [Раніше 
квасили буряк?] Квасили. Я й щас квасю. Ну раньше 
квасили як? У  больших йомкостях, а  щас у балон-
чік собі наквасю. [Каші варите? Які?] Усякі, які єсть: 
і пшенична, і пшоняна, і гречка, я і гарбузову люблю 
кашу, і перлову, а в нас ще горохова сама ходова. Борщ 
с квасолєй ми варим. Я, напрімєр, не знаю як дєвочкі, 
ну в мене любе його і мама, й тьотка. С квасолею, з ри-
бою, туда всього. Їмо все підряд. У  мене даже внуч-
ка с квасолєй любе. Хороший борщ, як уставив лож-
ку, ложка стоїть, не падає, ото борщ! Сколько хазяєк 
і столько рєцептов. У  каждой по-своєму. С  рибой, с 
карасіками. [Їх обсмажують перед цим чи ні?] Обжа-
рюють. У мєня не с карасіками, у мєня своя консєрва 
єсть. Я сама дєлаю свою консерву, с щукой, с сазана. 
Муж рибак, то чьо ж не зробить. Баночку достала, ну, 
правда, я єго нє єм, етот борщ. Вот такая я врєдная. 
[У вас є озеро чи ставок, де рибу берете?] Річка. У нас, 
напрімєр, дєдушка лове рибку, і син лове. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [Який фрагмент весілля показуєте?] Свадьбу 
старинную, як на Кубані проводилась свадьба. [Який 
саме фрагмент?] І  сватовство, і викуп, і пріглашеніє. 
Ну, обряд приглашенія, с шишками виходе нєвєста 
в зал і сопровождаєтся пєснями. Нєвєста приглаша, 
в залє там шишки роздає, а хор пєсні там. [У вас із цих 
звичаїв щось на весіллі збереглося?] Щас уже всє гу-
ляют свадьбу, шишкі осталісь, каравай, дівєнь, бугай, 
викуп. Це називалось «бугай», дві бутилки связували. 
[Їх крали?] Крали. [Суддю, писаря призначали?] На-
значали. Раньше було так, раньше тоже ставят на стол, 
потом іх точно так же крадут, потом за ніх же викуп 
трєбуют. С нєвєсти крадут туфлю обязатєльно. І нє-
вєсту крадут. Ето тоже ж с того врємєні. Било такоє: 
бики вот еті, у одной крашена вода, в одной самогон, 
кому што попадьотся. Попадьотся дівчатам вода, оні 
промолчат, рєбятам водка попадьотся. А єслі наобо-
рот, тогда крячат: «Налєй понємножку». Дєсять лєт, 
двєнацать назад било такоє: двє свадьби, молода і мо-
лодой, женіх і нєвєста, гуляют свадьбу. В лєтнєє врємя 
остаются ночівать, но охраняют двор, іначє што-то 
сдєлают: ілі димарь завєсют, ілі вікна поб’ют. У мене 
було такоє, шо всє утром лягли, забор с одной сторони 
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бил, а вишли с другой сторони. Всьо биваєт. Понама-
зают. Нє, щас оце такого немає. Вобщє-то я, конєшно, 
щас не так часто на свадьби хожу. Десять-двєнацать 
лєт. Та й щас буває. Потом їздять собирають манатки, 
утки, кури, «цигани», торохтять. На трєтій дєнь, в по-
нєдєльнік, собирают же курей. На второй дєнь купают 
родітєлєй. Обізатєльно купают. На бричку садовят ілі 
в какую-нібудь тєлєжку і вєзут в рєчку. У лужу повє-
зут. Єслі родітєлі інтєлігєнтниє, просят..., то шо нада 
грязюкой іх намазать обізатєльно, а  потом умоют іх 
акуратнєнько, і в лодку посадят, похлюпают. Но всьо 
равно пєрвоначальноє, шо купают родітєлєй, одєвают 
во всьо новоє, всьо равно ето єсть. Гуляют, там єсть 
фонтан, там фонтан. [У  вас у селі на весілля тамаду 
запрошують?] Да, да, обізатєльно. [Вас запрошують на 
весілля поспівати?] Нєт, нєт. Раньше проводили золоті 
свадьби, старікі, приглашали нас. Даже єсть у нас, там 
у мене фотографії єсть, як ми їх под дуги ставили, про-
водили міжду дугами, а хор шов сзаді і сопровождал. 
[Дуги від брички?] Нє, обикновєнні дуги, желєзні оці 
дуги. Проводили по тім дугам, а хор ішов сзаді і пісні 
співав. Рєгістрация щас проходіт в районє молодих, 
а єслі б било как раньше, красіво, і дорожку прості-
лалі, цвєтамі обсипалі [Коли це закінчилося?] Лєт уже 
дєсять как. Щас бігом-бігом, двацать мінут і всьо, всєх 
согналі в район одін, і всьо, а у нас било всєгда красіво, 
торжествєнно всєгда било так, сама вот рєгістрация 
проходіла. [У  вас «Шаміля» на весіллі танцювали?] 
Танцювали, да. А зараз нема в нас таких. Первий год я 
пришла, старушки тут танцювали. [А чоловіки?] Жен-
щіна виходе, запєває, виходе мущіна, їй помагає. Вона 
стає там, припіває, тоді пішли. [«Гопака» танцювали?] 
Танцюють і щас. І  страданія, і  частушкі, і  всьо, што 
хочєш. 

Батьку рідний, поки Бог не збуде
Твою пісню, Україно, повік не забудем,
Твою пісню, Україно, повік не забудем!
Бачів місяць, як учора могилу копали
І в могилу-домовину Тараса спускали,
І в могилу-домовину Тараса спускали.
Зачінилось на Вкраїні покутне віконце,
Заховалось під землею українське сонце,
Заховалось під землею українське сонце.
Прощай, славний наш Тарасе, прощай, рідний  
 брате,
Справді, легше в своїй землі і костям лежати,
Справді, легше в своїй землі і костям лежати.
Спи, Тарасе, батьку рідний, поки й Бог не збуде,
Твою пісню Україна повік не забуде,
Твою пісню Україна повік не забуде.

[Можна ще фрагмент весільної?] 
– Де ж ти, доню, собираєсся?
Де ж ти, доню, собираєсся?
Шо так мило прибираєшся?
– Піду, ненько, між чужії люди,
Піду, ненько, між чужії люди.
Сама знаю, що горечко...

У нас старінні єсть про маму пєсні.
– Ой, мамо, не можна нелюба любить,
Нещасная доля за нелюбом жить.
Ой тяжко, ой важко з ним річ розмовляти,
Ой луччє я буду весь вік дівувати,
Ой, луччє я буду весь вік дівувати.

– Подивися, доню, яка я стара,
Міні в домовину лягати пора.
Як очі закрию, що буде з тобою?
Останися, доню, навік сиротою,
Останися, доню, навік сиротою.
– Ой, мамо-голубка, не плач, не ридай,
Бери рушниченьки, сватів зазивай.
Нехай за нелюбим я світа не бачу,
Ти будеш весела, одна я заплачу,
Ти будеш весела, одна я заплачу.
Ой, там, на могилі, крест Божий стоїть,
Над ним дньом і ночью матуся кричить:
Ой, Боже ж, мій Боже, шо я наробила!
Свою рідну дочку із світу згубила,
Свою рідну дочку із світу згубила!

Це вже прийшла вона, сіла, женіх поцілував, ось два 
бугая стоїть же ж. Ну, тут у нас с самого начала от 
якраз, ось сватовство йде. [Хто у вас у свати ходить?] 
Ну, у нас щас немає, багато, а вобщє мущіни. [Тільки 
чоловіків у свати беруть?] Да, да. Ну і старша сваш-
ка в нас єсть. Обізатєльно должна буть свашка, і вона 
там розпоряжається всьой свадьбой. [Вона входить у 
свати чи вже потім її призначають?] Нє. Сватать ідуть 
тіко мужики, а уже на свадьбі, на свадьбу йти, тоді вже 
в нас свашка є, свашка держить тоді все там. [Кого бе-
руть старшою свашкою?] Замужню беруть, молодіх не 
брали. Язикату беруть, таку, шоб уміла побалакать, 
шоб сказать шо-то кому-то. [Що беруть із собою, коли 
йдуть у свати?] Хлібину. Єслі пацан іде сватать, хліби-
ну бере, водку обізатєльно, і два свата. Перевязуються. 
Вобщє-то здєсь разниє люді, разниє национальності. 
Я  грєчанка. Научіли балакать. Очєнь тяжело, очєнь 
тяжело било пєрвоє врємя, привикла. [Ви грецьку 
знаєте?] Нєт, грєчєскій я нє знаю. Я доморощена гре-
чанка, мама у мєня знала, а я нєт. Я говорила: «Зачєм 
мнє ваш язик нужен?» А січас би, конєшно, би...

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У  вас на Старий Новий рік 
Меланку «водять»? Меланку дівчина зображувала?] 
Дівчіна. Ми с своєго колєктіва берем. І «коза» со свого 
колєктіва. А це Василь у нас буває. Оте-то Василь воде 
Маланку. 

Та й пасла Меланка два качура.
Да й пасучи загубила, 
Та й шукаючи, заблудилась.
Та й прибилася в чисте поле.
Там Василько плужком оре.
А наша Меланка не сама ходить, 
А нашу Меланку Василько водить.
А наша Меланка не поганка,
А наша Меланка заміталка.

Там ще є такі слова:
А наша Меланка не поганка, 
Наша Меланка заміталка.
На камені ложку мила
Та ложку, тарілку упустила.
Та й ложку, тарілку доставала
Та й біленький фартух замарала.
Ой подуй, вітру буйнесенький,
Та й висуши фартушок білесенький.
Ой подуй, вітру, туди-сюди
Та висуши фартушок хоч між люди.
А ти, Меланка, не гордися, 
А ти, Меланка, старшому пану поклонися.
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А ти, старший пане, не скупися
Та з нашою Меланкою розплатися!

[Які ви слова до «кози» примовляєте?]
Добрий вечір вам! Чи ви раді нам? 
Ми нє самі йдем, ми козу ведем,
Бородатую, щє й рогатую. 
Ой, коза, коза, ой, де ж ти була?
По крутим горам, по сивим лісам. 
Чьом тебе, коза, вовки не з’їли? 
Чьом тебе, коза, вовки не з’їли? 
Чьом тебе, коза, стрілки не вбили? 

Лежить коза, дише,
Хвостом не колише,
Сама чуть жива, сама чуть жива.
Ой, устань, коза та й проходися.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Жили в общєжитіях, і  сє-
мьї тут були і работалі, і  всьо. І  бабушка моя тоже 
приїхала оттуда, і  оце пєсня, чі вона тут, чі вони її 
привезли? Ну, вона оце с тіх годів, оце пєсня, тут, «За-
віз мене ти в край далекий». Вона, як і украінска, і тут, 
в Чєлбасской, вона в нас популярна була.

Ой у полі дуб зелений,
А там червона калина.
Завіз мене ти в край далекий,
Туда, де гори та й ліса.
Завіз мене ти в край далекий,
Туда, де гори та й ліса.
Завіз мене ти в край далекий,
Туда, де гори та й ліса.
А кругом, милий, чужі люди,
До кого я й пригорнуся?
А кругом, милий, чужі люди,
До кого я й пригорнуся?
А як надіну біле плаття,
Піду я к морю погулять.
Гляну на море, море синє,
А там пливуть два корабля.
Гляну на море, море синє,
А там пливуть два корабля.
Гляну на море, море синє,
А там пливуть два корабля.
А поміж тими ж кораблями
Звилася сильная волна,
А поміж тими ж кораблями
Звилася сильная волна.
А поміж тими кораблями
Звилася сильная волна,
А там прощалася дівчина
З біленьким світом навсігда,
А там прощалася дівчина
З біленьким світом навсігда.

[Розкажіть, будь ласка, коли був заснований ваш ко-
лектив? Який його репертуар?] У нас с самого начала, 
с самого дня созданія хора, у нас била Сукно Валєн-
тіна Павловна, она попала сюда по распредєлєнію, ну 
тогда по распредєлєнію всєх посилалі. І вот она, я, уже 
покойних много, тєх, шо с нами билі, собирали, їзди-
ли, можна я буду балакать, я. Потому шо я родилась..., 
у нас самі родітєлі с Укра ́іни, с Запоріжжя, так шо я 
балакаю, я не можу по-руски. Ви балакаєте. І ми бала-
каєм, от росіянє. С [тисяча дев’ятсот] сємісят шестого 
года образовався наш хор. Ну, ото ми ходили тамеч-

кі, собирали їздили, попід дворами, у  каждого пєсні 
старі, і от ето «Спи, Тарасе», «Ще не вмерла Україна», 
ето самі перві пєсні ми учіли. [Де у вас співали «Ще не 
вмерла Україна»?] Просто, співали так от. Нам дєдуш-
ка Гу́ба, сам он с Украіни, ото він нам багато украінскіх 
пєсєн дав. І подарив нам книжку «Кобзар», тоже, она 
з Укра́іни. Но она не у нас осталася, а та женщіна, яку 
він їй подарив. Ну, він їй ілі родствєннік який-то був, 
вона в неї осталася. А пєсні ми всьо равно ж..., наші 
родітєлі співали як застолья були, ми їх всігда слуха-
ли, учілись по їх, як співать. Буває таке, шо яку затя-
нем пєсню, і хвости, і начало таке бува, шо, хто не туда 
потяне, хто туда, потом вировнялись. [У вас є колядки 
і щедрівки в репертуарі?] Меланку ми дєлаєм, «козу» 
водимо. Щєдрівки єсть, ну ми щедрівки не возимо. 
В основном просто пєсні такі, обикновєнні. Сільнєй-
ший обряд у ніх свадьба, пєрєсєлєніє от козаков на 
Кубань, очєнь хороший бил обряд, по всєму краю, – 
проводи казака на службу. Ну єго нада возобновіть 
всьо ето. Конєшно, люді новиє пріходят, новиє обря-
ди...Пєрєсєлєніє казаків на Кубань, ми дєлали... [Вам 
про це розповідав хтось зі старожилів чи дізнавалися 
з історичних джерел?] У старожилів і нам помагав іщє 
етот, наш рєжисьор, Олєксандр Івановіч Чєрнобро-
вий. [В  яких Ви костюмах виступаєте? Сценічних?] 
Ну, по началу, а то нам колхози помогли, нам пошили 
нові костюми. [...] Татьяна Олексіївна, она нас визи-
вала в Адлєр, і ото ми в неї були, она обувачку спєци-
ально заказала з Москви, ми там міряли [Ці спідниці 
козацькі?] Та вроді би як. Зразу, када образовався хор, 
так ми шили ситцеві. Як по старинкє, так все і було, 
ми шили по старинкє. Потом начали змінять. Орьол 
спрашуєт, дє ж наш хор. А оні уєхалі на Украіну, оні 
постоянниє у нас артісти всєх..., Дєнь пожилого чє-
ловєка, Дєнь інваліда. Вот било послєдній раз сємісят 
чєловєк, второго дєкабря, оні вмєстє поют і женщі-
ни еті к нім прісоєдіняются всє. І пєлі, два часа про-
ходіт, ми нє моглі іх... Колєктів молодєєт, молодьож, 
і очєнь пріятно, что молодьож. І голоса сільниє. А то 
ми їздили в Єлізавєтовку, в  Москву нас приглашали 
і ми вибирали пєсні, як повезли туда «Чумака», «Гу-
ляв чумак по риночку», і вот ето, с картінкой ми єго 
дєлали, там п’яного чумака він іграв. В тулупє, а воно 
жарко, літом якраз. Сістєма большая, он надєл тулуп 
і нам вот-вот виходіть, і возлє етой же сістєми замєр. 
Ну, просто стоіт і всьо, думає, ну када ж я уже сніму 
цей тулуп. А люді заходят. Женщіна заходіт і говоріт: 
«Ну ти подивись, як живий стоїть». А он нє видєржал 
да как засмєйотся, а она тоже как засміялася. Она ду-
мала просто манєкєн. [Так гарно. У вас як відголоски 
виводить?] Да, вєдущая, ето пєрвий голос вєдущєй у 
нас. У нас три голоса такіх: Лєна, Ніна, Наташа при-
шла у нас токо, і  новенькі (Валя) поприходили дє-
вочкі. [У  вас постійний склад? Це скільки?] Ну, щас 
у нас тринацать чоловік, а щє двоє, пітнацать, можна 
сімнацать. 

А по риночку та пив чумак горілочку, гей!
Пропив воли, пропив вози, пропив ярма,
Ще й занози – все чумацькоє добро.
Пропив воли, пропив вози, пропив ярма,
Ще й занози – все чумацькоє добро.
Як проснувся чумак вранці
Та й пошарив по карманці, гей!
Всі кишені вивертає, а там грошей вже немає,
Нічім похмелитися.

КАНІВСЬКИЙ  РАЙОН 
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Всі кишені вивертає, а там грошей вже немає,
Нічім похмелитися.
Скинув чумак жупанину,
Дай, шинкарко, четвертину, гей!
Шинкарочка треця-мнеця,
Обернеця, засмієця, шо чу, шо чумак дурак.
Шинкарочка треця-мнеця,
Обернеця, засмієця, шо чу, шо чумак дурак.
Вийшов чумак на могилу,
Глянув чумак на долину, гей!
Лежать воли, стоять вози,
Висять ярма, ще й занози – все чумацькоє  
 добро.
Лежать воли, стоять вози,
Висять ярма, ще й занози – все чумацькеє добро,  
 гей! 

Чумак у нас п’яний вєчно. Ти єму трьохлітровий  
 налєй.

А вже років двісті, як козак в неволі
Понад Дніпром ходе, викликає долі.
Гей, вийди, доле, із води,
Визволь мене, козаченька, із біди.
Визволь мене, козаченька, із біди.
Не вийду, козаче, не вийду, соколе.
Ой, рада б я вийти та сама в неволі,
Гей, у неволі, у ярмі, 
Під московським караулом у тюрмі,
Під московським караулом у тюрмі.
У тюрмі, в кайданах, нещасний Богдане.
А його самого в неволю забрали.
Гей, Богдане, Богдане, 
Нерозумний гетмане Богдане!
Нерозумний гетмане Богдане!

Не знаємо ні нот, нічого, на слух і друг на друга. Рань-
ше пісалі, допустім, я прішла, пісала пєсні. Самі сло-
ва, конєшно, нада знать, ну то, шо там пішеш і то, шо 
поют, двє больших разніци. У  мєня пятсот підісят 
штук пєсєн записано дома. [Ви від кого їх вчили?] 
У матєрєй, у батьків, у родітєлєй. Тут же всі пєрєсє-
лєнци, всі. Сходимся десь у компанії, шо старі, ага, ухо 
підставив під ето, родітєлі в мене співали оба, і мама, 
і папа. «Тяжолий мой камєнь» пєсня була сама попу-
лярна у родітєлєй. Дві сусідки соберутся, а  я сидю с 
подружкой на лавочкі, ми її вчіли, оцю пєсню:

Тяжолий мой камєнь, нєкому поднять,
Над земльой могіла, под зємльой.

Гей, бики, чого ви стали?
Чи поле страшно заросло? 
Чи лемеші іржа поїла,
Чи затупилось чересло?
Чи лемеші іржа поїла,
Чи затупилось чересло?
А чересло, лемеші мої
Ламають терни-будяки.
Зазеленіють наші ниви.
Чого ви стали, гей, бики?
Зазеленіють наші ниви.
Чого ви стали, гей, бики?
Гей, бики, зоремо поле,
Посієм яроє зерно,
А дождік бризне незабаром,
З землі пробудиться воно,

А дождік бризне незабаром,
З землі пробудиться воно.

...водочки не п’ю,
Призивався я на призов в сорок первому году,
Призивався я на призов в сорок первому году.

Це проводи казака на службу.
Ой там, на Кубані, в станице Чєлбасской,
Ой, там стояла мати моя,
Ой, там стояла мати моя.
Ой, там стояла мати моя
Та й ожидала сина свого,
Та й ожидала сина свого.
Та й ожидала сина свого.
Заїдь, синочьок, напийсь води,
Заїдь, синочьок, напийсь води.
Заїдь, синочьок, напийсь води.
Так не пускають наші враги.
Так не пускають наші враги.
Так не пускають наші враги.
Б’ють нас і ріжуть своїм мєчом,
Б’ють нас і ріжуть своїм мєчом,
Б’ють нас і ріжуть своїм мєчом.
Но ми пробйомся своїм коньом,
Но ми пробйомся своїм коньом.
Но ми пробйомся своїм коньом,
Врага унічтожим своїм клінком!
Врага унічтожим своїм клінком!
Врага унічтожим своїм клінком!

В гражданскую войну почті вот ета пєсня. Ще старий 
колєктів, і  Кулік Марія Івановна була. Це вона нам 
принесла цю пісню, тоже принесла од людей. 

...бачила Тараса,
Він хотів поцілувать,
А я не далася.
Він хотів поцілувать,
А я не далася.
Ой, Тарас, ой, Тарас,
Не ходи ти до нас,
Бо за тебе моя мати не оддасть, не оддасть,
Бо за тебе моя мати не оддасть, не оддасть.
І ручки болять, і сустави гомонять,
Навприсядки та в долоні пішла баба танцювать,
Навприсядки та в долоні пішла баба танцювать.
Навприсядки та в долоні пішла баба до комори,
Муку сіяла, вертіла, мука в сторону летіла,
Муку сіяла, вертіла, мука в сторону летіла.
Нашо бабі решето, нашо бабі сито,
Баба задом повертить – мука в сторону летить,
Баба задом повертить – мука в сторону летить.
Танцювала баба з дідом,
Загубила торбу з хлібом.
Оце ж тобі танцювання,
Що згубила харчування.
Оце ж тобі танцювання,
Що згубила харчування.

[Як Ваш колектив називається?] «Ой, да вспомним, 
братци». У нас пєсня була така, ми її начали були учіть:

Ой, да вспомним, братци,
Ви кубанци в двадцать первом...

Вот ето в чєсть етой пєсні ми і назвали нас. Ето со ста-
рого колєктіва, в  нас там женщіни казали: «Давайте 
отак, давайте отак».
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Усім вам низький поклін!
Щастя вам бажаєм всім ми, як один,
І в вас, і в нас хай буде гаразд,
Щоб ви і ми щасливі були,
Щоб ви і ми щасливі були!!!

Записали Г. Бондаренко та М. Бех 16 грудня 2014 р.  
у станиці Челбаська Канівського р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Анатолія М., 1939 р. н., [1] 

Антоніни М., 1943 р. н., [2]
та Марії М., 1950 р. н. [3]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за‑
няття; промисли та ремесла. [1] Якийсь прадід, на-
вєрно, дєлав колеса, так прозвали і оце фамілія оста-
лась. Тут, у нас і Вирвикишка був, в Привольній живе. 
Тоже ж, навєрно, кимсь робив, так призвали, призва-
ли. [У вас раніше вози робили?] Аякже, канєшно. [Як 
у вас кажуть на воза?] «Бідарка», «лінійка», така, на 
чьотирьох колесах, бідарка на двох, а та на чьотирьох. 
Ми женились на лінійкі. Раньше ж було, шарабани дє-
лали, зєрно возили, з-под комбайна. Раньше самий 
пєрвий у нас комбайн був «Комунар», тягали ко ́ньми, 
биками і косили. Веде там первий лошадєй, гоне, на 
хуторє Орджонікідзе там, мій батько. Він нерідний, 
послє войни мати вийшла заміж за другого, і ото він 
косив. Так пара коней, пара биків, і  ото поганяють. 
І  шарабани, вони ж запрягають такий шарабан, на 
чьотирьох кольосах, туди зерно висипають і на тока 
возять. Збоку така задвижка була. І ото сорєвнованія, 
флажки, а ми пацани. То єсть ледачі, а то дасть спеці-
ально, коней тоді ж було багато, а щас нема пошти-шо. 
І  ото на барабанах, хто первий, то флажок красний. 
Хвастається. Пацани, ну шо ти. Дев’ять, одинадцять 
годів було. Раньше і свиней пасли на стогєктаркє ото. 
[Вдома велике господарство було?] Очєнь хороше. 
Воно ж легше було жить при Брєжнєву, тоді государ-
ство руководило, а не то, їхнє все, нашого нема нічьо-
го. Раньше тіке шо пожалуєсся, він указаніє дає колхо-
зу. І було льокше жить набагато. І гуси, і утки, і свині, 
і корови. Ну, шо бідніше, так жили люди, воно ж послє 
войни. І  воно [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмий, оце 
уже [тисяча дев’ятсот] сорок восьмий год, оце уже тут 
голодовка була оце тутечки. [Від чого голод був?] Ну, 
нічьо, ни зерна не було пошти, нічьо не було. По чє-
тирнацать центнер з гіктара знімали. І раньше ж воно 
ото косять у снопа, потом ци́пами оббивають, такі 
мелнеці. І ото такечки і жили. Ну, чі шо веселіші люди 
були, луччі, а щас вобщє народ, щас брат з братом ни, 
дируться, два метра загороде од його і шоб один-од-
ного не бачіть. Вобщє нема справєдлівості, братства 
нема такого харошого. Єсть люди, мало, от оце, напрі-
мєр, оце, зачім оці республіки поразганяв етот, отой 
лисий та Єльцин. А так же жили ж, українці нас тоже 
уважали і ми ж. Оце тут багато с Укра ́іни тутечки ді-
вчата були. А щас бачиш. Та й тут багато укра ́їнців по-
наїжжало, в [тисяча дев’ятсот] шиісятих годах, [тися-
ча дев’ятсот] шиісят пятом. Ой, скоко дєвочєк. На 
птичнику работали, вєздє. [Коли у вас починали жито 
жати? Сіяли жито чи пшеницю?] Пшеницю. Орновка 
така, ячмінь, озима, просо. [Коли починали жати пше-
ницю?] Послє іюля. [Можливо, свято якесь було, після 
якого починали жати?] Та оці празники, я іх ни одного 
не знаю. Знаю, коли Рожество, оце вечєря, а такечки я 
не інтєрєсовався тими. [Можливо, казали, що після 

Петра треба починати жнива починати?] Не знаю я. 
[У вас були обряди, пов’язані з першим снопом?] Ку-
рені ставлять. Куріні ж були такечки. З’їжжались, 
каждая бригада свій курінь ставила. Кажда бригада, 
каждий колхоз, у нас тут колхози, Канєвський район, 
у  нас она, станиця, сама більша в мірі. Нема такої. 
І сама чістіша вона у нас. Колхозів у нас тутечки, ходь 
би не збрехать, штук піісят, навєрно, є, а  в каждом 
колхозє по дві тисячі, по три тисячі людей було, а щас, 
щас нема нікого пошти-шо. Щас усе, всі предприніма-
тєлі, щас отеті всі корпуса, всі пусті, все пусте, нема 
ніде нічього. Я в стройбригадє робив ще, скіко коров-
ників строіли, скіко уток. Отак, перед річкою ідеш, 
біле все, а щас нема, щас нема нічього. І все то птічій 
грип, то свинний. А самі, Ткачьов із Сібірі готове кор-
пуса, людям плате, а в нас птічій грип і вже не разріша-
ють свиней держать. Ото крадькома люди та втихаря 
держуть у себе дома, там одного-дві для себе, на зарєз. 
І всьо. Корм вобщє став дорогим, п’ятсот рублєй мє-
шок. В іюлє начінають, а потом убирають, потом об-
молот. У нас даже єсть в Краснодарском крає, Тамань 
там, єсть тамечки, там от каждого района курінь, ви-
ступлєніє. Ми там виступали: я, син і жінка. Син на 
бубоні, я на гармошкє. Заволокіно, ми співали тамеч-
ки. Нас оставляли, на слєдущій день особенно. У нас 
бабушка дєвяносто один год, нада ж за ней няньчіть. 
Та вобщє курінів багато, по Краснодарскому краю я не 
знаю, больше піісяти курінів. І собираються ото там, 
наварять, напечуть у куріні. І скачкі, і чього тіки нема, 
і скачкі, і пєсні, так весело. [З першим снопом нічого 
не робили?] А шо ми робили? Нічього. Може, й дєла-
ли, а ми ж, я вже чєтирнацать чі пітнацать лєт на пєн-
сії, ми на кірпічному работали. Може, й дєлали. Кто 
єго знаєт. Там палили ж тоді. Дєлали якусь бабочку. 
Празнік, а потом палять, на Маслєніцу. А на урожай 
ничього. Просто курєні, каждий своє, тоді вмісті там 
сходились, гуляли. Каждий своє повипікає, із етой же 
ж, з муки. І снопи вот еті і все. [Снопи в що складали?] 
Вот такіє длінниє рєзалі, тут колосок, а  здєсь же ж 
ідьот етот. Отакий прямо, толстий, сноп, він красівий, 
ставлять, а він такий красівий. А тут же колосочкі, так 
красіво. [Чим зв’язували ці колоски?] З оції ж, соломи, 
з вот етой. Крутили. Ото крутили, крутили, а потом 
зав’язували. [Як воно називалось?] Не знаю. [Можли-
во, «перевесло»?] Нє знаю, даже нє знаю... [Гусей, сви-
ней пасли?] О, девять літ було, я вже, оце, колхозні, 
правда. Випустють, два свинарника, і  ото ходиш па-
сеш. Стогєктарка, по стогєктаркє ото і пасеш. Ходиш, 
бігаєш, туди-сюди. Вони ж ото одне як побігло, то й ті 
за ним. І  ото отак бігаєш вокруг, шоб паслись. А  як 
овець пас! Так ото дєнь охоти, откривається на утки. 
Ну, а одна була така, ручна овечка, погладиш, і вона... 
Кончілось день охоти, вечьором сєм штук було, гля-
нув – шесть. Він спать ліг, і в те время украли. Хтось 
украв з охотників одну овечку, барашка. Мамка пла-
тила. Пришлось платить. На биках їздили. Да, і обуча-
ли биків. Страшно. А ото як овода, ето тьомная ночь, 
летить, ти цоб, цоб, шоб, а вони понабіжать у конюш-
ню і... Коні хоч в уздечки там, туди-сюди, а  це цоб-
цабе, цоб – направо, цабе – наліво. Б’єш, шоб налєво 
поворачували, а  вони прямо біжуть. Батько був у 
його, ну невдобно так казать, кацап, ну руский насто-
ящий, разговарював не то, шо ми. І сів на тих биках 
їздить, вони його як понесли, а  він кричить: «Шею 
туда, шею сюда». А ми ж на хуторі жили, переїжжали 
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в станицю жить, в Канєвську, мати ж дали пару коней 
і пару биків же ж. Ну, мати када запрягала, ото ж за-
прягає биків в ярмо, сюди їде, каже мати: «Шею, шею», 
і ото так запрягла та каже батькові: «На, Віктор, гони 
биків, а я піду коней». Він не вмів, ні коней не мог за-
прягать. Пішла запрягать коней, а вони кусають, а він: 
«Шею туда, шею сюда». Вони побігли. Було діла всьо-
го. [Полотно у вас ткали?] Полотно –  нє, в нас нема, 
ми льону не садили. Не було тут у нас. [А з шерсті?] 
А з шерсті да, з шерсті в’язали все там, і платки, і щас 
в’яжуть. В мене дочка і щас в’яже: і плаття, і шарфи. 
Ето дєлають. А льна ми не садили. Хлопо́к в один год 
чі два года садили, у нас тут хлопок. І собирали ж єго 
на полі. А я помню, так красіво на полі, біле, вата оця. 
[У вас раніше в станиці килими робили?] Нє, тут нє 
дєлали. Покупали. Так тут, ой-йо-йо, цигани понад за-
бором носили, ото один поперед одного, прямо такі. 
А щас у нас бабушка вмерла, так там яких тіке нема: 
і коричневі, і разними цвітами. А у нас, в Канєвской, 
ткачєство как-би нє распространєно, ні ткацкіх стан-
ков нєту. Оце єдінствєнноє, шо вяжут с етого. А он на-
стєнниє коврікі, ето Архангєльская область, Устьян-
скій район, дєрєвня Студєнєц. Ето оттуда. [Це зі ста-
рого одягу?] Да. Вєтош. От щас у нєйо нєсколько мєш-
ков, і сєстра, ето єго тьотя родная, она нє вибрасиваєт, 
у  нєйо всьо мєшкі, стріжот, і  от она вяжет. [У  Вас 
прялка є?] Та трошки вона зломана, та прялка. А прял-
ки в каждом домі, щітай, були. Вєрєтєно, і ото стари-
ки, баранєц, чесали. [2]  [Як у вас називалося примі-
щення, де молотили хліб?] А  хлєб молотили, це ж 
раньше в бригадах воно, держали його, а потом людя ́м, 
хто заробив скіке, давали, видавали. А  єслі колоски 
ото ж ходили рвать, шоб ніхто не бачів, так ото про-
стелють, тут, у городі, і цепом б’ють по колоскам. Отак 
цепок, і така палка, і так молотиш палкой. А потом ото 
така «ступа», чі як вона називалась, товкли цю пшени-
цю. Мололи мелничкою, мелничка, та й ступи. Мел-
ничку таку да крутиш мелничку. Два камня, один ка-
мінь, другий, а посередині штирь, і ото крутиш. [Це у 
вас «мельничка» називалося чи «жорна»?] «Мелнич-
ка». Намелиш, мати напече пиріжків ілі пишек. Прямо 
на плиті. Не на сковороді, а просто такечки, на самой 
плиті. І воно печеться. А кусочок сала купе і ото на-
маже, тіке помаже, тіке-тіке салом помаже. Та таке ж 
укусне. Харчування. [Як часто хліб пекли?] [2] Кажду 
неділю. Ну, в кого яка сім’я. [Раз на тиждень?] І  два 
рази, єслі сім’я. [Я  чув, що пекли хліб у п’ятницю.] 
У нас, коли як. Я як пекла, так я не знаю, не помню, 
в любий день, як виходний, так і пекла. [З чого раніше 
дріжджі робили?] З висівок. Висівки, хмель і перець 
горький. І продавали на базарі багато. І січас прода-
ють,  самі луччі дрожжі. Хмель, ой, який він протів-
ний, з його не здихаєсся на грядкє. Ой, яке мучєніє. 
[Хміль якось мочили?] Да, намачували, а потом пере-
тирали. А шо іще? Хмель, ну, перцю небагато горького 
кидали. Мочіли, а  потом же він сходе ото ж, хмель, 
опару. А потом з цієї опари дєлали більше цих дрож-
жєй, а вони ж такі пахучі. Та хароші. Ой, вобщє, ото 
настоящі дрожжі, хароші. [Хліб в чому вчиняли?] 
[1] «Макітра» називали. І двохвідерна, і півторавідер-
на, з глини вона випечена. Єслі прозіваєш, всьо вже, 
побігло. І ото мати мене як учіла: «Так, Толька, оце три 
рази як уже повна буде, качалкою помішав, шоб вона 
опустилась, три рази, а потом можна вже викачувать. 
Уже буде готове». І  ото мати мене так приучіла. Ну, 

сначала рано встаєш, затієш, трошки дрожжєй кинеш, 
наллєш водички, мука і сюда дрожжі, це «опара» на-
зивалось, а  утром уже грієш воду, там три літри чи 
стіке, льєш сюда, і ото ж таке, жидєньке, і  хай воно 
сходе три рази. І ото воно сходе, а потом три рази як 
тот..., так мати мені казала, потом я тот і викачую тоді. 
Муку, і ото викачую. А щас: «Толя, оце ж пєнсію полу-
чіли, купила масла і творога, будеш ругать, не будеш? 
А коли, Толя, будем вареники дєлать?» Кажу: «Сьодня 
нєкада, давай сьодня борщ зварим». [2]  Він почісте 
все, на другий день вареники. Ну, я хоч не така, ма-
ленькі в мене вареники, а він ото їх розтяне, отакі пря-
мо вареники в нього. [1] Я всю бабську роботу дєлав. 
Ото так доставалось міні. [2] Бігала-бігала, тєсто міси-
ла, чьогось побігла, забула, утятам їсти, прийшла, а він 
уже тісто вимісив, уже так харашо вимісив. Нада ж 
місить так, шоб воно біз муки і до рук не прилипало. 
Це ж так нас старики учіли. Ну він уже вимісив. [Хліб 
у вас у формочках пекли?] І всякі формочки, нє, фор-
мочка, ето паски пекли, у длінних. А хлєб у сковород-
ках, у плиту ж садовили. Та й жаровні такі були. Висо-
кі такі жаровні. Ребристі такі жаровні, тоненькі були. 
[Піч у Вас була?] У  нас у мами була, а  то плита. Так 
мама, свекруха, як то чутно, пекла хлєб. Ну, ми оце 
дровами протопим плиту, а потом цей жар розгортає-
мо і шоб тіки руку отак удержав, а потом уже ж садо-
виш хлєб. У мами, значіть, так, оце плита длінна, отут 
у неї перегорожено, отут уголь горить, а отут хліб пе-
четься. І  який хліб! Отут така широка ета, больша, 
вона не може хліб витянуть, такий хліб хороший пе-
кла. Ну, када уголь горить, вона як садове, вона отим, 
пилякою, угльом, прието..., шоб не дуже горіло, уголь, 
з угля пилякой ото присипе, і тут хлєб печється. [Як 
перевіряли піч або плиту, що вже нагрілася і вже мож-
на хліб там пекти?] Ну, я, например, садовила, шоб 
руку вдержать, отак, а як мама там, я не знаю, як мож-
на там. Ну, вона ж, навєрно, присипе цьой пилякой, 
а  потом уже пробує. Примінялися всяк. [У  вас який 
борщ варили?] Я і січас варю із вінігрєтного, с красно-
го буряка. [Не з такого, що в смужку?] Єсть і такий. 
Толя продає, у дочки нашої, в старшої, тєпліци, і ото 
він і зімой... Січас у неї уже лук отакий зєльоний, на 
пучки ото. Так оце буряк спрашують: це борщовий, 
а це вінігрєтний. Хто каже з вінігрєтного варе, хто з 
борщьового, а  я з вінігрєтного варю. Натру. А  мене 
мама учіли так. Мене бабушка учіла так... Вона це ж 
ріже скоко, тоненько ж нада.Нарізала так, потом по-
солила, потом цю воду сточила, і воно, він же, буряк, 
сок пускає, як сольоний. Сточіла, і він тоді, борщ, не 
воняє, буряком. Я так не дєлала. Я люблю так. Я й си-
рий бросаю в бульйон, і пережарку дєлаю з борщом. 
[Чи квасили буряк?] Я нє, родітєлі квасили. Я квасила 
капусту, ото з яблуками. Ой, яблука які вкусні, страш-
но, у капусті. [Ще який борщ у вас варили?] Ну, як же 
ж, там же буряк, морква, капуста... і лавровий, і укроп, 
і петрушка. [Помідори кидали?] Томат. Да. А єслі той, 
літом, так с помідорів, із свіжих. Ото мама кидали, 
а потом ото охлаждали, а я нє. Я оце возьму большу 
каструлю, стіке нада помідор, одварю, воно охладить-
ся, потом я перецідила цей... у цій же ето перетерла, 
у борщ сюда. [Зелені борщі варили?] І щас варять. Вся-
кі, які тіки не... [З чого зелені борщі?] Із щавльом. С 
капустой, када рано буряк прориваєш на грядкє, то 
тада от, шоб нє вибрасивать, ботва. А я серединку оцю 
вибрасую, цю, серединку, а самі оці тоненькі... Ну, от 
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почєму оно прямо... Ухажую, ухажую, тіке бєдний, 
листочкі такі хароші, уже дирки на йом. А  оприску-
вать то нєльзя. А лєтом окрошку. Ой, я люблю, а Толя 
не дуже любе окрошку, а я люблю окрошку. На квасі. 
А я сказала, шо на квасє і на водє, а сама із сировоткі, 
что оставалась дома. Ми їмо со всім, ліш би больше 
було цибулі і укропа. А єму колбаси, мяса і колбаси. 
[З  молодої кропиви варили борщ?] Нє, а  нєкоториє 
люді, армяни, армяни готовлять. У мєня сєстра заму-
жем за армяніном, так оні всю зєлєнь, всьо... Даже 
растьот во дворє у нас, толстєнькіє стєбєльочкі і кру-
гленькі лісточкі, толстушечка такая, єйо... Оно так 
плєтьотся, вириваєш, оно мєжду асфальтом пробіва-
єтся. Солонєц, армяни люблять солонєц. Толстиє сте-
блі. У мєня сєстра приїхала, єго в кіпяток, витащіла, 
порізала, яйцамі заліла і всьо. Вкусно. [Ще які у вас 
рідкі страви готують? Супи варять?] Супи разні: і  з 
рисом, і з горохом. [Яка різниця між супом і юшкою?] 
А юшка, це в нас, єслі я одварила, бульйон. Рєдєнько 
так, юшка, похльо́бать, а суп уже наварістий, густень-
кий. От син у мене любе, цей любе густий, уху..., а син 
любе так оце: риба зварилася і все, «юшка» називаєт-
ся, одна юшка. «Оце,  – каже,  – мама, настояща уха, 
а то суп, шо ви ото варите». В уху можна кидать пшо-
на, із пшона уху. [З  пшона, можливо, варили якісь 
каші?] Варили із пшена, варили, молочні особенно. 
А я варю кабачачу кашу, із кабачка с пшеном. А я рису 
туда кидаю. А я больше, у мєня любят, а він каже, син 
старший, ципляча каша. Пшено сварили с молоком, 
«ципляча каша». Ото як називається, шо вроді як га-
лушки варять, «кльоцки», «затірка», оце береш муку і 
вода, ото затираєш. «Затірка». Ой, бабушки варили, 
матеря, яке вкусне. Моя мама до сіх пор варіт затірку, 
мєлєнько-мєлєнько. А як не зварю, ну не таке і всьо. 
[Щі у Вас варять?] [3]  Ну, щі, це у нас називаєця 
«борщ». Нє, щі, це друге. А щі варю я почєму? Потому 
шо у мєня муж архангєльскій. Потому щі, там борщі 
не варють. А сварила борща, они там таке не варють 
їсти. Капуста. Щі єсть со свєжей капусти, а єсть с ква-
шеной, кіслиє. І  борщ із квашеной капусти тоже ва-
рють. В щі не кладуть буряк. І он нє такой красний. 
У  мєня пріходит: «Шо ти бєлого борща наварила?» 
Чуть-чуть томату, там трошки. І капуста, у нас капус-
ту при послідку, а тут она вариться півчаса. При по-
слідку кинула, закіпіло, воно тоді доходе. У нас не лю-
блять щі, у нас люблять борщ... Спросілі (с Андрєєм 
балакали): «Скажитє любімоє блюдо мами». Він довго 
не думав, вспомнив шо я завтрікала. Пєрвий раз (дав-
лєніє малєнькоє) назначілі красную рибу, купіла, та я 
в жизь нє єла єйо. «Та мая мама любіт кофє, хлєб со 
слівочним маслом і с рибой». На мєня так всє смотрят. 
Оце мама! Шо вона там готове і шо вона там їсть. 
У нас на Кубані щі нє варят, ето єслі прієхалі с Росії 
сюда. Нігдє. В посьолкє оце я одна, потому шо хлопець 
міні достався с Сібірі. [Розсольник варять?] Да. Ва-
рять. Із сольоних огурцов, с пєрловкой. [Капусняк го-
тують?] Тоже дєлают. Капусняк варят в кубанской 
стєпі. Капусняк. Це с мясом, багато капусти, с тома-
том. У ніх нє варят галушкі, но варять кльоцкі, рядом 
живем, от кубанская степь і Партізанскій, чєрєз поля, 
чєрєз Ляхову могилу туда, там варять капусняки вмєс-
то борща чащє, чєм даже борщ. А у нас нєт. [Це капус-
та з м’ясом і томат?] Да. Картошкі трошкі. Єслі капус-
няк, там больше капуста. [Пшона додають?] Нєт. Вот 
капуста, картошка. [Чи  готують зажарку?] Я  думаю, 

да, потому шо туда добавляють вони іщє часник. Час-
ником пахне. У мєня кума замуж туда вишла. Оні за-
жарку єщьо..., морковка, лук, туда, відімо, томат, 
а чєснок уже, кушаєшь, пахнєт чєсноком. [Кутю у вас 
готують?] Аякже. Із рису. Ми варим не токо на Кутю. 
Ми єйо так варім. [Раніше теж із рису варили?] А  я 
даже не помню. У нас сосєді, Сухопарови, оні варят с 
пшеніци. Токо така, жовта-жовта, «обновка» назива-
ється. А єслі в кого не було, так із озимої, навєрно. Оні 
до сіх пор варят с пшеніци. Оні прієжжиє, с Украіни, 
оні варят с пшеніци. Оні пріносят бабушкє, а я люблю 
рисову, ну попробовала. Ми варім с ріса і добавляєм 
ізюм. А я конфєти туда. [Що з кутею роблять?] Єдят. 
Носять родітєлям. Вечєрю носять. Вечєрю. От я дітей 
жду, я нікому не носю, а дітей жду, вони приносять... 
свою кутю. Я одбираю їхню кутю, а своєї їм і сверху ж 
медом, єслі є мед. [У вас посту дотримуються?] Єсть 
люді, коториє прідєрживаются поста, соблюдают с 
двадцать восьмого і до самой пєрвой звєзди, а  ми... 
А ми ото, а як шо, так: «Ой, Господі, поможи; ой, Гос-
поді, прости!» Одяг. [Одяг самі робили чи купували 
уже?] [3] І робили, і купляли, всяк бувало, смотря, які 
в тебе достатки. Всяк бувало. [Щоб шити одяг, необ-
хідне було полотно?] Да. То покупали барахло, одежу, 
покупали, шили самі. Саме полотно не дєлали. [У вас 
все куповане було?] Угу. [Можливо, згадаєте, у  чому 
ваші бабусі, дідусі ходили?] Ой, раньше було така оде-
жа, шо, ото, як щас мішки шиють, і ото ж воно недо-
статок. Носе, носе, покуда вже зніме, і воно стоїть 
отак, грязне. А свекруха каже, оце носе-носе бабушка, 
отут грязне, поверне, ззаді ж не видно, грязним назад, 
а чістим спереду. Ілі виверне. Ну, воно одна юбка, єслі 
постірать, ні в чьому ходить. Я даже в школу ходив, ну 
обувачки не було. От нас троє і оце, а на хуторі жили, 
на Орджонікідзе, і  така хата, і  в неї ця школа наша 
була. Оце так один ряд парти – первий клас, другий 
ряд – третій клас, напримєр. Ну, общім, с первого по 
чєтвертий клас. І ото ж, дала міні мати валянки, літом, 
ні в шо обуваця, у валянках обувсь, іду, підошва диря-
ва, ну йду отак же ж, зверху все нормально... Архітек‑
тура. [Які хати будували?] [1]  Саманні. І  без фуда-
мента, без цоколя. Раньше «фундамент» називали, 
щас же фудамент у землі, а цоколь сверху. Це вже туда 
дальше начали, зліпили, оце в [тисяча дев’ятсот] со-
рок сєдьмом году ми, якраз у нас брат родився, оце ж, 
от другого мужика, батька. І ми ж оце, раньше мазали,  
солома, мажуть, а потом, када гладить, кінські гімна, 
потом пісок там чі чєрєпашку, потом змісюють і ото 
гладять, втора мазка, шоб красіво було. І ото такечки 
дєлали. І ми ото з Льонькою. Льонькі девять було ілі 
десять, а міні восім. Ну, общім, на два года він стар-
ший мене. І ото йдем на другу фєрму, кіло ́мєтров за 
чєтирє, берем, ото собирать гімна конські, а там очє-
рєдь за ними, вобщє, не було, не достаниш, і  всьо. 
І там, ну шо, єму дев’ять, а міні сєм, напримєр. Несем, 
а мішкі повні, піднімаю, піднімаю, він мене б’є, і ото 
деремся. Мати нам по яічку ото зваре. «Я вам, синочкі, 
по яічку сварю». Раді й одному яічку. Ото такі діла. 
А оте-то сволока, спилювали акації у посадках, ложи-
ли сволока, а  вона ж, акація, вона ж долговєчна. 
І раньше ж сволока були не отак, шо оце прячуть. Ну, 
це тут то воно пере-ето, а раньше ж дєлали сволока, 
а потом доски отак набивали і сволока в хаті були. Ото 
красили їх. Щас підшивний потолок. [Саман – це це-
гла, яку робили з глини?] Нє, нє, самі до́ма робили, 
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земля. Глина, солома, і глина, і така земля, ото коньми 
місиш. Оце яма кругла, копають, штика на три, на два, 
отутечки, посередині, така ета... І  ото ж коней дер-
жиш, желєзку ставиш, і  на цю желєзку надівають 
кольцо, а  коні понад цією ото бігають, місять, коло-
тять. А коні прив’язані цепами, а тут кольцо, кольцо 
крутиться, і коні бігають отак. А чім вони колотили? 
Два колєса таких здорових. Коньми оце. Це ж не так, 
як на том кирпичном, а прямо по самой етой бігають і 
місять. А потом ото ж родичів собирають, і такі стан-
ки самі дєлали. Оце отак станок і посередині б’ють, 
і оце два етіх, по размєру, два, смотря який кірпіч, два 
самана, «саман» називався. Єсть по одной, а папа мій 
дві дєлав. Отак-о. По одной, ручкі тут, наб’єш, вива-
лив. По угольчікам же нада затикувать, шоб угольчіки 
ж були. Потом становиш на руба, очіщаєш, воно ж, 
земля бува, очіщаєш її рівненько і потом ложиш, по-
сохло і вилажуєш стєну. Саманна в нас хата тоже. 
Мама міні подарила саманну... Домік хороший, кру-
глий, хороший він, в  [тисяча дев’яьсот] сємідєсятом 
году строївся. [Круглий?] То єсть длінна хата, а то єсть 
кругла. Стєни не круглі, а верх круглий. І синок оце ж 
нам там ремонт сдєлав, він такий мастєр, на всі руки, 
і плитку красіво ложе і все, і як рубав, так нада ж ров-
но, оце ж саман, та каже: «Коли вони оці саманні дома 
кончуться?» Нада ж рубать, а він такий, шоб мілімєтр 
у мілімєтр, тєрпєнія не хвате, а він же..., нада, шоб мі-
лімєтр у мілімєтр. Ну, воно ж правда. Мама, єслі плит-
ка на плитку, воно ж ізійде, каже, нада ж точно. Так 
ото Толя ухажував і за тьощєю. Похоронили. [У  вас 
кажуть «хата» чи «дом»?] «Хата». Хто каже «дом», а то 
«хата» кажуть. [Крім хати, які ще споруди були у дво-
рі?] А  єсть же погріб, рядом сарай для курей, сарай 
для свиней, там для чього, і погріб єсть, і все єсть. Це 
ж мама настроїла. І «кухня» єсть, це ж вона називаєть-
ся, ну ми там комбікорм держали. Просто поставила, 
може, мєчтала, шо й там буде отоплєніє. Хороша кух-
ня, ну длінна. 

СІМ’Я [Куди ходили гуляти, коли були ще дітьми?] 
[2] Дітьми... Раньше ж вигонів багато було. В футбола 
гуляли, вобщє хорошо, так, шухарили. По городам ла-
зили, де яблука хароші. Уже знаєм, де які яблука, де 
шо. Хлопчача якась була [гра], шо били якусь палочку, 
чі шо. А це уже перед армієй, мати у больницю попала, 
а  дві малих дєвочкі, а  він і пиріжки пік, і  хліб пік, 
і  кричать: «Твоя очєрєдь, іди палку бий». А  в його 
руки оце поки у тісті, вискочів, вдарив і опять тісто 
місить. Наварив отаких етіх, це вже свекруха міні рас-
казувала, приніс у больницю: «Мама, нате Вам оріш-
ки». Мати плаче, обніма, цілує його, а міні, каже, стид-
но показать, так я їх в урну викинула. А я кажу: «Мама, 
я б іщє гордилася, шо синок наварив». А  вона каже, 
шо стидно. Доставалось. І січас, с самого начала. Оце, 
Толя, навєрно, завтра борщ зварю. Тоня, давай, давай 
картошку, буряк, моркву, ото чісте міні. А щє дружи-
ли, мати в Ростов поїхала. Толя, приходь до мене, це 
він уже з армії прийшов, приходь до мене. А  шо ти, 
Тоня, дєлаєш? А я кажу: «Та борщ буду варить». – «Да-
вай я тібі картошки начістю». І січас. Толя (оце бачіш 
ковшик дуже, на газу ото затемнів) бере і чісте, у ньо-
го тєрпєнія хватає. Час і два сидить чісте. І  дєті ка-
жуть, звоне дочка учьора: «Пап, шо Ви там дєлаєте? 
Начістіть міні буряк, начістіть міні картошки і лука. 
Я  часов у шесть вечіра приїду». Сидить чісте. Я  сібі 

роблю. А  щас якось чудно молодьож. Ми оце як зі-
йдемся, ми по пітнацать лєт с ним проработали, на 
кірпічном, то він мене міняє, я єго. І первим долгом 
шо? За работу ж. Толя, а  як там работа? Дома він і 
поли помиє, і посуду помиє, я не переживаю. Не сдєла 
й не нада... А щас питаю: «Доця, ну як там Саша?» – 
«А я й не знаю, де він». Ну як це так жить?! Я не знаю. 
А ми ото сядем ілі вечьором ляжем і балакаєм, обсу-
дим. Так, шо завтра дєлать, так всю жизнь уже, піісят 
первий год. Всігда так. Дєткам, ну шо, каждий в недо-
стачі живе. Вчьора синок приїхав, якийсь там дружок 
попався, на сітки ловив, вловився, восім лєт. Мамо, 
дайте десять тисяч, позичьте, ми складаємся, нада сто 
тисяч дать там, а  то восєм лєт єму. Ну, кажу, поїдем 
завтра, синочьок, с книжки снімем. Ми ж на смерть 
собираєм. Хіба тут собереш? Давай симем, синочьок, 
ладно, поможем уже, дамо. А  тоді я лежала, лежала, 
думала, думала. Толя, давай, кажу, симем іщє десять 
тисяч та дітям дамо хоть потрошку. А  їх троє дітей, 
внуків сєм і одне правнуча, правда. І ото тичеш, сібі 
оставиш там на хліб і..., двадцять дві тисячі получаєм 
удвох. Дочка в нас умерла в [тисяча дев’ятсот] шиісят 
третєм году, синок утопивсь тоже, утакісіньке. (Ми ж 
ото ходим співать чєрєз калідор, у  калідорі танцю-
вальний, а ми там співаємо, і єго ж водим за собою, 
чєтирє годіка. А він до того плясав, оте-то колєсо, все 
дєлав. Ідем со свадьби, Толя гра на акордєоні, а  він 
танцює оце на ходу. Тоді каже: «Папа, я хочу плясать. 
Папа, я хочу плясать» Кажу: «Толя, ну побалакай з ру-
ководітєльом». Толя побалакав. Руководітєль: «Та 
приводьте сина». Він як глянув, руководітєль, а воно 
отаке. Ну воно два чі три рази, а тоді йдем, а я кажу: 
«Синочьок, а как у тєбя дєла там, на танцевальном?» 
Він каже: «Мамочка, роднінька, научусь на головє хо-
діть, мнє нічєго нє нада». Як так на голові ходить, я в 
його даже не спросила. І сестра мене стріла у центрі, 
каже: «Тоня, приведи пацана, хай він нам потанцює, 
хай люди подивляться». І ото ми повели, і там сестри і 
мій, утопилися вдвох). А  це вже у нас [тисяча 
дев’ятсот] сємісят первого і [тисяча дев’ятсот] сємісят 
второго. [Тисяча дев’ятсот] сємісят первого сина я ро-
дила опять же, а тоді в мене год не було дітей, послє 
етого, такий стрес большой бил. В [тисяча дев’ятсот] 
сємісят втором доцю родила, а потом ми перемінили 
дом, купили другий, і  оце іще меньшу, [тисяча 
дев’ятсот] восьмідєсятого родила. Ведем, а їй там два 
годіка. Ведем, ну воно ж як тоді, трояк був, це дєньгі... 
А вона: «Папа, купі мандарінку. Папа, купі мандарін-
ку. Мама, купі мандарінку». Та це ж воно не в плану. 
«Нє нада». А  армян продавав мандарини та каже: 
«А бабушка нє хочєт внучкє купіть. Дєдушка щас ку-
піт». Толя взяв купив, а я кричу: «Хай тобі мати ку-
пує!» Нас бабушкой називали, до сіх пор. Отака юпоч-
ка, вона ж молодєнька. На машині, така воєнна їзде, 
добитна така. Де шо я, він на смєні, і січас, я не див-
люсь. Дивлюсь там, порося ето, ну це щас нема поро-
сяти, тоді було, доску, я залазю, взяла прибила, я не 
жду, коли він там. Забор поламався, прибила. Він не 
дивиться там. Баче, шо я не вспіваю, бере там і посуду 
помиє, і позамітає. А я то те, то піду вправлюсь. От у 
нас общє, а в дітей як-то... Душа в душу, єслі і посер-
димся, душа в душу. Та всього бува. Це таке. [Які в ди-
тинстві у вас ігри були? Чи грали у футбол?] Волєйбол. 
Він любив так. Ми оженились, і оце прийде, наро-
биться, з роботи, а я ж то те, то те, покушав. «Тоня, 
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можна я піду у волейбол?» А як малі, бігали шухарили, 
дратували, шоб нас поганяли. Шоб хазяїни якісь по-
ганяли. Прив’язують камушок ілі шо-нібудь і длінну 
нитку, до вікна ото, до ставні прив’яжуть, на всю ка-
тушку нитка. Сядемо, раньше самани дєлали ото, яма, 
в  яму сядем і ото натянеш, воно тук-тук. Ходе-ходе. 
Хто воно стука, спать не дають же ж. Зайде в хату 
опять, ми опять тук-тук, він опять приходе. А потом 
начав шукать, найшов. А ми тікать та до других заско-
чіли в город, туди, шоб, воно ж темно, на грядки по-
падали. А  тутечки один виходе із хати, думає, шо ж 
воно стука. А  він каже: «Шо тут случілося?» А  він: 
«Я тебе, гад, натукаю», і як начав його бить лозиною, 
він нічього й не знає. А їхній друг, друг їхній вийшов 
та каже: «Шо тут случілося?» Получів ни за шо. А жен-
щіни шо? В кукол гуляли. Кукли. Я мати, ото няньчу, 
замотую. Ото таке. [Хлопці «У війну» гуляли?] [1] Гу-
ляли. Так пролазиш, там по бур’янах, де тіки не той. 
Гуляли. Все время гуляли. Даже і вже син наш. Оце та-
кий, єслі шо надумав. Всю ночь стругав автомат собі. 
Вистругав, і ото ж в войну. Та ти шо! Він і щас шо на-
дума – ни за шо ни засне. [«У жмурки» гуляли?] Да, 
і жмури, та багато. Гуляли мальчіки і дєвочкі. [Як ма-
лих дітей до роботи привчали?] У нас самі вони. Вони 
в нас роботящі діти. У нас троє було. Ну, це до войни, 
як би сказать. Один [тисяча дев’ятсот] сорок первого 
года. Послє войни вже, міні було вже годів сім, я с [ти-
сяча дев’ятсот] трицать дєвятого года, а война кончі-
лась в [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятом. Це ж міні вже 
було шесть, сім літ, восьмий год, і ото мати, а городу 
було сємісят сотих, а мати ж іде на роботу, іде на робо-
ту, так, оце Льонькі ділянку наміте, це Володькі, мень-
шому, а я средній: «А це тобі». Саме менше міні. По-
тому шо я корову доїв, корова іде із паші. А  корова 
була в нас така чорна. Ручна оця, до ясел підходе, я ж 
малий, нахиля прямо головою в землю її і на вєрьовку. 
Ну, приучіла мати її так, шоб дитя можна було нахи-
лять. І ото тоді дою я її, дою, а вони ж полять, хлопці, 
а міні ж наділила, ну міні ж саме меньше, а вони: «Он, 
Толькі нічього пошти не той...». Так я ж і мию, і  їсти 
готовлю, а мати ж на роботі. І ото я корову здою. Мати 
приучала доїть корову. А воно тече по локтям, молоко. 
А вона каже: «Нічього, синочьок, нічього». Сєм годів, 
шо там воно, береш за ціцьку, тянеш, а  воно тече. 
А потом всє лучче й лучче. О, харашо. І ото я і хліб пік, 
і все, і все дєлав. [2] А батько щє послє войни був кан-
тужений, нерідний, ну всьо равно батько ж, нада тіки 
з ним на комбайні буть. Кантузія як нападе, він же ні-
чьо не помне, не чуствує ничьо, єго отой в полє раз 
напала кантузія на нього, хватає ото. Останавлювать 
нада комбайн, усе. А  тоді ж раньше комбайньорів 
мало було. І ми поженились, він ото доцюня, доцюня. 
Він моряк був. Доцюня. А як вип’є, каже: «Ах ти чор-
товая циганка». Я: «Папа, папа». Я  й не обіжалась. 
Мене всі «циганкой» називають, не вірять, шо я руска. 
[...] І  оце на свадьбі граю, мужики мовчать, а  як 
вип’ють: «Толька, Толька, а  в тебе циганка?»  – «Та, 
кажу, оце в шатру украв і тепер мучусь, кажу. Вже піі-
сят літ прожили, піісят первий год пішов...» [...] Мама 
мене вобщє ненавиділа, я нелюбима дочка була. І ми 
шесть лєт ухажували за нею, їй дев’яносто один год, 
і  в неї оце ноги попухли, оце поки. А  любима доця, 
вона туди все таскала, отказалася, мати ж не нужна, 
оце поки вже. А це, як ми дружили з ним, вона каже: 
«Нашо ти йому нужна, він і сякий, і такий» Ну, він був 

худенький. «І  больний, туберкульозний, ти москов-
ського найдеш, моя красавиця, москвича». І  ми ж 
жили, вона ж не знала, сорок чєтирє года, а шесть літ 
ухажували. Ось вона у прошлом году вмерла... [Як за-
селяються в нову хату?] Кота кидають, кота беруть ки-
дають, а чого, не знаю. [Чи треба було, щоб кіт пере-
ночував?] Міні кажеться, ну хто як, не знаю, міні ка-
жеться от хтось кидав, шоб переночував. А який, так 
я помню, спугався, воно ж нове місто, животне ж тоже 
баче, шо нове місто. «Мав» – і тікать назад. Животні 
показують. Ми як до мами переходили, в  нас була 
овчарка, ми кажем: «Мам’, ну ми перейдем до Вас». По-
тому шо мама уже не в состояніі. І Ви знаєте, тіки цю 
овчарку привели, у город завели, вона хвостом моти-
ля і прямо, як вродє там жила. По собакє я поняла, шо 
ничього буде жизь. Може, воно й правда, животне чу-
ствує. ...А щас отаку, шо-нибудь пристройку сдєлаєш, 
ну шо там, скоро уходини? Собираються, усі водку 
п’ють, гуляють, співають. [Щось несуть, дарують?] Да-
рять, ще й як дарять. Ну таке, шоб оно у хатє било, 
недвіжимость. Конєшно, не шифонери, не дівани.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря‑
довість. [Де колись знайомилися хлопець із дівчи-
ною?] [1] На танцях, раньше було на танцях. На тан-
цях, де попаде, общім. Де піймаєш, то й твоя. [У свати 
ходили?] Да. Ходили. [2]  А  цей як женився, а  як він 
сватать мене приходив. «Тоня, я прийду сватать». 
А воно дощ страшний. Прийду у десять часов. Ждем, 
ждем, мамка каже: «Ну, нема, нема, нема». Прикрути-
ла лампу, раньше ж лампа була, лампи оті ж горіли. 
Нема. Двінацять, час ночі – нема. Я переживаю. Вона, 
значіть, показує міні топор із-під койки: «Оце бачіш, 
сука, єслі не прийде – зарубаю». Я думаю, запросто за-
руба. І потушила лампу. Я, міні який сон, не спиться. 
Чую, балакають, мати іде двері откривать, я матір отак 
штурну і туди, на його: «Толічка, роднінькій, як хара-
шо, шо ти прийшов, а то б мене мати зарубала». Може 
б, вона і не зарубала, у неї ума не позичать. А потом 
же, ладно, договорилися, це він двацать п’ятого, два-
цать шестого сєнтября мене сватав, а шестого октября 
свайба в нас була. Ну шо? Він должен опять на дєнь 
свадьби, я вже і хвату наділа, і все, жду, должен приї-
хать по мене, його нема. Нема й нема, мати опять руга-
ється на мене. Ну а при чьом я? А прибіга такий маль-
чік. А де тут молода? Кажу: «Шо такоє, дєточка?» Мо-
лодий переказав, не найде машини для приданого, як 
найде машину, тоді приїде. Раньше ж машини прига-
няли. Та туди ж грузили усе, і шихванери..., це щас та-
кого нема. І подушки несли ото, танцювали та підки-
дали. А тоді ж прийшли до свекрухи, никого ж там не 
знаю, всі сидять чужі, а він... «Толя, грай, ти нам по-
грай». Старикам на свадьбі..., сам грав. Тоді дивлюсь, 
він уже, значіть, спить і не гра, нос по мєху ходе. 
А вони кажуть: «Боже, ой, дєтка». А він женився, мати 
єму построіла домік, ми сразу в домік. Отблагодарила 
єму за те, шо дітей няньчів і все, поставила домік. Він 
прийшов, поли послав, і ми женились. Пора його 
спать туда ложить. Ну, ведіть його. Повели його му-
жики, положили, я  ж тут позащіпалась, фату сняла. 
Думаю, ляжу отдихать, та потихеньку, де він устає: 
«Тоня, давай пощітаєм гроші, стіке нам надарили». 
А я кажу: «О, так ти ж п’яний». – «Та ну їх, Тоня, я при-
творився. Їм грать, нада оддихать». Ото такі дєла. 
[У свати хто ходить у вас чоловіки чи жінки?] Мужи-
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ки, у нас мужики, ми, мужики ходили. Ну, може, де й 
женщіни, ну в нас мужики ходили. Як ми невістку 
мою сватали, так і я ходила. І Толя, і Толін брат ходили 
сватать. Ну, ото ж сказали мама, вони ж учілися на по-
вара, пише, а ми тіке дєнь рождєння Толіне отмітили, 
я ж оце убираю, оці еті... А він лежить, ото ж отак на 
мене дивиться, чі на мене, чі я думала, шо на мене ди-
виться, убираю. А  тут пісьмо получіла, прочітала, і 
ото мене як..., а він каже: «Шо таке, Тоня, случилося?» 
Пісьмо од Люди, од невістки, ще вони неженаті були, 
учілись, і діти, там хлопці учілися, значіть, вони на по-
вара, дочка моя і оце ж невістка, а хлопці учілись на 
трактористів, і їх послали одроблять в «Орльонок», 
там вони... Пише ж невістка міні, шо мамочка, род-
нєнька, ізвініть, шо я мамою Вас називаю, я бєрємєна. 
Я обморок чуть не..., а цей каже: «Шо там случілось з 
невісткою? Шо, з армянами?» Киваю, нє. «А шо, бєрє-
мєнна? Та то ж, Тоня, харашо». Ну шо? Вона приїхала. 
Ой, Люда, в среду підим тебе сватать. А ми жили отак 
с сватами, чєрєз дорогу. Вони в залі сидять. Я вже й 
хлєба купила, і ковбаси купила. Хлєба ж, надо ж ето, 
іти сватать с хлєбом. А  тоді підійшла до сина та й 
кажу: «Вова, я в тебе не спросила, чі ти будеш женить-
ся, чі нє на неї?» А я вже й хлєба, і бутилку купила, все, 
а Люда рядом сидить, невістка. А він і каже: «Та ну її, 
шоб я женився». Шуте. Він тоже такий. І ото ето, піш-
ли її сватать, а тут повєстка у армію прийшла. Тіки ж 
свайбу згуляли, неділі чєрєз дві повєстка прийшла. 
А його нема, вони пішли з невісткою гулять, у центр. 
Виходе Толя. А воєнком каже: «Ну, поєхалі тоді вмєс-
то сина у воєнкомат». Коли й вони з-за угла йдуть. 
І  ото тіки поїхали, через місяць Люда оце ж родила. 
Півгодіка було, около годіка, і вона їздила до Вови. Як 
він плакав... Прийшов, якраз два годіка єму було. Він 
(двацать первого ноября два годіка було), він в той 
день самий і прийшов із армії. Ну, він тоже в музикал-
кє служив, на духовой іграв, синок. А ми покупили їм 
хати, і дочкі, за одним столом сестра і брат женилися. 
І ми, ото ж саме дєньгі мінялися, я кажу: «Толя, давай 
покупим їм дома». А де які свині, корови, у нас і по 
двєнацать свиней було. Цей, у  нас кирпичний був, 
а рядом фєрма, так цей ночами не спав, комбікорм во-
зив. Ми всє в пилякє, грязні, ремонти дєлаєм, а синок 
пише: «Ми сідім на солнишку». А зятьок через три мі-
сяця пішов. Наташа родила. Так щас у дочкіного, ота-
кого ж, вже єсть внучьок, це наш правнучьок, він в 
Тамбовє живе. Тоже каждий місяць дві с половиной 
тисячі висилаєм, він на квартірі живе, шесть тисяч 
плате, і  та сваха півтори дає. [У  вас на весіллі є дві 
пляшки, які зв’язують?] Да, зв’язують. [Як це назива-
ється?] «Бики». І ото шо їх нада вибрать як-то де вода, 
а де водка. Там же, бутилка води ставляють, а бутилка 
водки. А щас уже шампанскоє і водка. Щас ставитьсяя 
«бики», ложка, лєнточка. Для чього ложка, досі не 
знаю, нада узнавать. Шампанскоє на рождєніє пєр-
вєнца. Пєрва дитина родилась, нада откривать шам-
панскоє, а водка – годовщіна свадьби. То єсть їх сразу 
убірают і нє пют. Годовщіна свадьби, опять же собіра-
ются друзья, дружок, дружка, даже єслі оні уже поже-
нились, всьо равно. Почєму «бики»? Ну, разниє же 
варіанти, почєму. Потому шо раньше било, раз «бики», 
ето сімвол багатства в сємьє, сімволічєскі. [Чи стере-
гли ці пляшки?] У нас же дружок, дружок дивиться за 
нєвєстой, і всє равно вони крадуть. Свадьба начінаєт-
ся так: сначала туфлю, с мєньшего, туфлю вкрали, ви-

куп, потом могут вкрасти нєвєсту. «Биків» воруют. 
І там викупи до конця свадьби. Дружок і дружка, нє 
услєділі – натє... [Чи викупляють наречену?] А как же, 
викупляють. Ну, приїжжає він, напримєр, за нєвєс-
той, а там стоїть, там моя сестра ілі там брат і кажуть 
цену, там, шо нада. [Молодший брат або сестра?] 
Меньший, ну да. А вже єслі взрослі, то водкі просять 
за неї. Викуп начінаєтся с каліткі. С  цьой сторони 
сват, сваха, женіх і хто-нібудь, єслі балакучій такий. 
А с той сторони тоже свати стоять. А уже самий млад-
ший – самий послідній. То єсть пока дойдеш, тут нада 
шось дать, потом отам стоять, а  уже крайній самий 
младший. Ну, січас договарюються, шоб дуже не тя-
нуть врємя, шо єму: дєньгі чі подарок. А раньше ж оті 
бутилки були длінні, і ото туди самогонки нальють, 
і ото викупляють же. Ета традіция до сіх пор – любі-
моє блюдо жени, когда познакомілісь, дєнь рождєнія 
будущєй тьощі. Скажет, тада уже іди, зєльоний свєт 
загорєлся. Второй дєнь – лучший дєнь свадьби. Ряже-
ні ж у нас. Три дня гуляють свадьбу. Понєдєльнік 
«курі» називаєтся. Раньше, так вдівались у циганське 
і ходили. Оце ти у мене, ти гуляєш, до тебе підем, 
возьмем курицю, до того, до того. Підсадні женіх с 
нєвєстой. Хлопець  – нєвєста. Желатєльно, шоб бил 
високий, худий. Женіх, шоб дівчіна була, товстенька. 
Салдацку форму, тіки с армії, одєвают і впєрьод. На 
ринок, по улиці, в  тачкє катают. У  нас, в  Партізан-
ском, садят в тачку, везуть до річки. Єслі нема річки, 
отут, возлє двора, грязюки, і ото їх туда, миють у гря-
зюкі. А потом же обмивать. А потом уже молодиє по-
купают новую одьожу, уже умивають, миють ноги, 
зять тьощі с тестєм, потом одєвают бєльйо. Це як зять 
хороне тьощу, а друг іде та й каже: «А чьо в тебе тьо-
ща умерла?» А він каже: «Та од грибів». – «А чьо вона 
така вся в синяках?» А він каже: «Та не хотіла гриби 
їсти». [Що на третій день роблять?] Лапшу варять, 
у нас варять лапшу. Домашнюю лапшу –  так точно. 
Гдє борщ, де уха, а де лапша. У мєня на свадьбу варілі 
уху. Щас, міні кажеться, борщ уже нє, а лапшу варять. 
Гдє свадьбу грають, допустім, у женіха, то з утра, було 
мода така, шо оце з утра ми собираємся, переодіваєм-
ся, до тебе йдем курицю, до тебе, а потом скубем і оце 
ж лапшу ілі борщ варим. І  опять п’янка, гулянка. 
У нас до сіх пор так, у нас циганва, уже обсмотрят, хто 
гості, ідут спать, нє видєржал, собіраюются, ну, сама 
позня сєм часов утра. Бачуть, так, оцей не прийшов, 
встайош, у  тєбя калітка вся ізвьосткой замазана, і  у 
тебе крадуть курицю,  утку, і всьо, і впєрьод. Потом 
пріходіш к обєду, ну хто виспався, твоя куриця, дєла-
ют подворьє, привязуют курку за лапу, і вона ходить. 
Ну, це ж до трєтьєго дня дожить нада. А єсть такі, шо 
всю ночь не сплять. Просипається, хто п’яний ілі 
спить здорово, вони його понакрасюють, уси чорні, 
вони оце понакрасюють, він себе не баче, а  вони з 
тебе ржуть. Я не знаю, чьо вони з мене ржуть, а вони 
накрасили. Ну, це большинство мужики, мужики 
здорово пили на свадьбах. Та щас і баби, дай Боже, 
п’ють. [Чи було таке, що димар затикали?] Де там не 
було? Було. Все дєлали, кухарили. Хто як. У нас било, 
і  ето можно узнать в літєратурє: кол вбівалі, сосєді 
напротів, вбівалі кол, послєдній син женився, і січас 
убивають. Кол забивають, шоб щє другий раз не же-
нився, всьо, один раз. Ну, він, той кол, не помага. [Не-
має такого, що треба витягнути цей кілок?] А він, на-
вєрно, не витягається, він там ото... 
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1, 2 – експонати з колекції Будинку-музею 
М. Ю. Лермонтова. Подвір’я козака Федора Мисника. 
ст. Тамань Темрюцького р-ну

3 – експозиція «Побут кубанців» Краснодарського 
державного історико-археологічного 
музею-заповідника ім. Є. Д. Феліцина

4 – хата. 
ст. Тамань 
Темрюцького р-ну

Усі світлини – 
Г. Бондаренко 
(2009 р.)
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1–4 – музей-скансен «Атамань».  
Таманський півострів.  
Світлини Г. Бондаренко  
(2009 р.)1
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КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи було таке, що хлопці й дів

чата сходились гуляти кудись в одну хату взимку?] 
[2] Напрімєр, я не ходила, бо получіш по шиї. На танці 
там сходиш. На улицях же собирались, гармошка. Вєз
дє, де придумали, там і бували. Єслі зімою, які мєро
пріятія, то були по хатках. Кузьмінкі билі такіє от на 
Кубані? Кузьми і Дєм’яна празнік – ето чєтирнацатого 
ноября. Холодно, собіралісь у когото в хатє, дівчата 
прядуть, хлопці там ззаді... Ну, ми начінаєм ето іскать, 
виісківать. Раньше оно гдєто було. Ну, как нам обяс
нілі, когда ми єзділі на сємінар, єсть же казакі лінєй
ниє, єсть ето..., отам ето распространєно..., Кузьмінкі, 
Троіца, у нас больше на Святочниє, Рождєство, коляд
кі, вот ето вот, щедрівки. [Дівчата гадали на свята?] Де 
там не гадали?! Гадали. Щє й як! І на курей гадали. В нас 
піч була, ото ж піч ота, отак койка, а це ж піч, дирка 
од печі. Мама лежала больна, і ми ж, три подруги при
йшли, давай... Укинули ми курей, хто ж перший вийде, 
чія перва куриця вискочє з печі. Кинули туди. Ну, яка, 
може, спугалась, у каждого свій характєр у куриці. Так 
воно так і получілося. Значіть, одной подруги перва 
вискочіла, тоді моя, а ту, значіть, билибили та в угол, 
Гальки Гречанихи, били, били. Навєрно, спугалась та 
прямо матері на морду. Получіли там. Гадали. А потом 
ото ж сапог кидали. А я, щітали, забула вже як, яка ба
бушка бєз мужика вже живе. І раньше ж не такі забори 
були, а еті, частоколи і дрючки ці, чі як їх. І ото щітаєш. 
І  забула, який пощьот і який. Єслі здорово в корі, то 
багатий буде мужик, єслі уполовину, то ето... Ну, а міні 
попавсь то там кора, то там кора. Голодранець. [З чо
ботом що там було?] Кинули, не найшли, так получіли 
по шиї. Так надо ж було туда йти, а ми кинули до сусі
дів, а там собака отакий. Так він покусав той сапог. Так 
получіли за той сапог. Нада ж було хоть паганий сапог 
кинуть, не той, шо з ноги. А ми виходілі на уліцу і крі
чалі: «Залай, залай, собаченька, залай, сєрий волчок. Де 
собаченька залає, там мой мілєнькій живьот». І собаки 
перелякались і замовчали всі. Ни одной собаки. А ми 
під вікнами спрашували, як мого того звать. А вони ж, 
старики, вони ж називають старинниє імя, імя старин
ниє ж називають, не називають там Коля, Толя, Ваня, 
а там то Стехван, то Митрофан, то Данило. А де його 
шукать? Оце таке було. Це гадали ми. Ну, такоє, шуточ
ноє, страшно боялись. Шукали ж там зєркала, страш
но боялись. А мені, знаєте, це ж сон приснився. Це ж, 
кажуть, два відра набери води, повних, і замкни дужка 
з дужкою, і ключі положи під подушку і не до кого не 
балакай. Загадай сон. Хто по ключі прийде, значіт, той 
буде твоїм мужиком. Сниться міні, Толя ще був в армії, 
сниться міні: іде, значіть, не кладка, а шо воно ото, по 
мосту, солдат, оце поки бачу, низ, главно, не верх, а низ. 
Низ приснився. Шага. А я тікать. А тутечки посадка і 
собака рижа отака, як укусе мене осюда, а я так глянула, 
ни крові, нічього. Та кажу: «Ой, Боже! Оце міні шрам на 
всю жизь». Шрам вскорості загнив, пройшов. Правда, 
оце таке приснилось, ніколи не забуду. Оце міні на Но
вий год таке... Главно, ішовішов солдат, потом я убігла 
і ото ж собака. [Це на Старий Новий рік таке робили?] 
Да, да, с тринацятого на чєтирнацяте. [Чи на Андрія га
дали, на Старий Новий рік?] Нє, ну, може, хто і гадав, ну 
большинство ми гадали, ну, як уже пожже. Нада було 
поспать. І шоб діти не прийшли. Звоне в восім часов: 
«Бабушка, ви дома? Спітє?» Тебе принесе в восім часов 
вечіра! Ілі приїжжя в полсідьмого утра ілі в сєм. Чьо
го тебе принесло? Спать не даєш. А мнє скучно, я прі

шол с дєдушкой в козла погулять. Так воно глянеш там 
по тєлєвізору, таку єрунду, особенно суботанеділя. 
Може, молодьожі воно й нравиться. Діти ж оті, як їх, 
комп’ютери чі шо там, уключають, а там... Ну, ото «По
женимся» подивимся та «Суд» у двінацять дня. «Пусть 
говорят». І спать. 

ТЕМРЮЦЬКИЙ РАЙОН  
(Темрюкский район)

станиця Ахтанизівська 
(Ахтанизовская)

Записала Г. Бондаренко 26 жовтня 2009 р. 
у станиці Ахтанизівська Темрюцького р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Івана К., 1927 р. н, [1] 
та Марії К.,1932 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[2]  Холодільніков не було, нічого не було, при Хру
щьовє появілісь. На гаріще всєгда мать храніла запа
си, на гаріще стояло відро колбаси, залітой смальцем, 
і  то нічьо шо жара, она стояла. І  то мать оттуда до
ставала. Раньше солили мясо, раньше, а  закаткі по
явились в [тисяча дев’ятсот] семьдєсятом году, может. 
На клійонкі солили, воно всоліє, а  потом кусочками 
ми, кусочками ріжем, були балончики складали туда 
і на крючок, спеціально крючок єсть такий от, віша
ли. Смалець я тоже в балончіки розлівала. Уже немає 
того балончика, навєрно, года два ми нічо не держим, 
а то раньше, я ж кажу, ми всєгда, і всьо своє було, єслі 
б ти глянула, сколько там закаток було! Щас я мало 
лазю, в  мене ноги болять, а  примєрно пятсот банок 
було. Архітектура. [1] Хати у нас тут із саману стро
їли. Я як женився, пішов жить до тьощі. У її хата була 
маленька для всіх нас, рішили строїться. А жить де? 
Так ми сначала з батьком, да і вся сємья помагала, рі
шили наробить саману. Тут у нас лиман близько, але 
води було мало, ждали дождя, збирали ту воду і з ли
ману наносили. Тоді замісили всьо, поробили вальки, 
ждали, як вони посохнуть, а  тоді отак вокруг старої 
хати строїли нову, більшу, стара оставалась всере
дині. На хундамент навозили з лиману пєска, добре 
його утрамбували, зверху вложили по півтора самана, 
а тоді вже стєни робили. Як закончили вже, то стариє 
стєни розваляли і винєслі. Я  собі хату построїв, по
том родичам, сусідам. [У вас було прийнято кликати 
на допомогу людей, як хату будували?] Та не нада було 
нікого й звать, самі приходили, понімали люди друг 
друга, сам же не обійдешся в таком дєлє.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Розкажіть, де раніше знайомилася молодь? 
Де ви познайомилися зі своєю дружиною?] [1]  Та де 
знакомились? Тут на місці, в клуб ходили, на празднікі 
собіралась молодьож в станіце на гуляньє. Послє армії 
я работав тракторістом, потом виучився на строітєля, 
сам дом построїв. [У вас ходили засватувати дівку? Що 
свати мали принести із собою?] Ходили. Родітєлі до
говарювались з кєм то із родні, у кого язик був хорошо 
подвєшений, і ті вмєстє з женіхом йшли тоді в дом, де 
жила та дівчина. Ну, ми взялі з собой хлібину таку ве
лику дома спечену і принєслі чверть вина. Чверть – ето 
пятілітровая сулія. Ну, сказали все шо там годиться, но 
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вдруг нєвєста стала отказуваться. [Чому почала від
мовлятися?] [2] Да він, Іван, мені особо не нравився, 
от не захотіла, і всьо. Но тут вся моя родня, і родітєлі, 
і  тьоткі, які поприходили, стали мене уговарювать: « 
Да це ж такі хароші люди, да вони ж усім помагають, 
да у них вєсь род такий хароший». Ну, я і согласилась, 
но прі условії, шо ми будем жить отдєльно або у моєй 
матері. [1] Я согласився піти в прийми. Так ми дого
ворились. [Якщо молода погоджувалась, то що вона 
робила на знак згоди?] Єслі дівчина була согласна, то 
розрізала пополам той хліб, шо ми принесли. Полови
ну отдавала нам, а половину оставляла собі. [А якщо 
дівчина відмовляла?] То виносила гарбуза. У нас тут, 
в станіце, був такий случай, шо один хлопець, Петро 
його звали, пішов свататись, а ніхто його не хотів. Так 
він обійшов двєнадцать дворов, тільки в двєнадцатом 
дівка розрізала хлібину. Так у нас всі шутили: «І дівку 
засватав і гарбузів додому приніс!» [Після сватання 
призначали день весілля?] Да, послє сватання, як мо
лода соглашалась, то йшли по родню нєвєсти і пили 
могорич за неї, говорили, коли буде свадьба. А потом 
молодий забирав своїх гостєй, вів до себе і там пили 
могарич у нього вдома. У нас всє еті сватання да мо
горичі пошті всю ноч шли через то, шо нєвєста упря
милась. Гдє то уже в четирє часа утра договорілісь і на
чалі распівать могрич. [Хто головний у Вашій родині?] 
Я  знаю!? У  нас каждий робив свою роботу. Я  всєгда 
всє дєньгі приносіл і отдавав хазяйкє, і  вона вже імі 
роспоряжалась. Она і січас пише мені список, що нада 
купить в магазінє, і я сідаю на свою машину (показує 
на велосипед) єду в магазін і купую всьо по списку. 
Поховально-поминальна обрядовість. Когда дєдуш
ка умєр, ми ховали його в склеп. [Розкажіть, що таке 
склеп.] Копаєтся яма, так як обикновєнно, потом дно 
вистілаєтся досками, і доскамі обшиваються бока мо
гіли. Ставиця гроб, а тоді досками забивається свєрху. 
[І раніше так ховали в станиці?] Раньше так хоронили 
токо почьотних, заслужених людей. [Чи  зберігається 
тепер ця традиція?] Да, у нас в Ахтанізовкє і сєйчас в 
склеп ховають, токо дно і стєни могили обкладають 
кірпічом або стєни дєлають бєтоннимі. Так воно хоть 
тисячу год простоять може. [Як встановлюють хрест 
на могилі: у ногах чи в головах покійного?] В ногах, ето 
для того, шоб як покойнік уставать буде на Страшний 
суд, шоб мог держаться за крєст і мог вилєзти. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як у Вас називається вечір 
напередодні Різдва?] [2]  «Святий вєчєр».Тут у нас, в 
Ахтанізовкє, крьосним вечерю носили. Мать положе 
пироги, нєслі крьосним, дєдушкє з бабушкой, тє тоже 
угощали нас, свої пірогі давали чи якесь пєчєньє. На 
Рожество молодьож взрослая ходила колядувать, 
а уже под Новий год одні дівчата ходили з Меланкою, 
співали «Ой учора, ізвечора, пасла Меланка два качу
ра». [Засівати у вас ходили? Хто саме: дорослі чи діти?] 
На Новий год прямо с утра уже рєбятня прибігала, 
хлопці прибіжать і ото всюди зерном засіють. [Щось 
примовляли при цьому?] Ну, там «Сєювєю, посіваю», 
а хто дліннішу знає: 

Ой в полі, полі там плужок ходить, 
А за тим плугом сам Господь ходить. 
Діва Марія полем ходила, 
Полем ходила, Бога просила: 
– Ой, роди, Боже, жито, пшеницю, 
Жито, пшеницю, всяку пашницю. 

[Чи  зберігається у вас традиція колядувати?] Да, дєті 
ходять. У нас в школє билі уроки кубановєдєнія, оні там 
і научились. Но сєйчас вже такі коротенькі співають: 

Коляд, колядколядниця 
Добра з медом паляниця, 
А без меду не така, 
Дайте, тітко, п’ятака, 
А п’ятак неважний 
Дайте рубль бумажний.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Ваші батьки були 
українцями записані?] [1] Да, украінцами, і отца мого 
фамілія била К. і у мєня тоже. Я вже не пріпомню, ког
да мені поміняли на К. – чи то в армії чи вже пожже, як 
я учився. Раньше отсюда в Кєрч паром ходив, люди на 
базар туда єзділі, і училось наших там много. Так кєр
чєнскі всєгда говорілі: «О, вже хохли попрієзжали!» 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Розкажіть про своїх пред
ків, хто з них був козаком?] [1] Дєдушку мого звали 
Ніколай Антонович Драпов, він був настоящим коза
ком. [Якого року народження був Ваш дідусь?] Тися
чу вісімсот восємдєсят восьмого года. Він воєвав, був 
на Пєрсіцкой войнє (1909–1911), у нас в сємьє до сіх 
пор сохраняється чайнічок, який він оттуда привіз, 
сєйчас він у дочкі. Кагда уже совєтская власть нача
лась, його забрали снова, тогда старших козаків зва
ли. Помню, дєдушка розказував как в 1920  году був 
под Царіциним. Там його в ногу ранило, всю жизнь 
потом хромав. Так там його визвав до себе какойто 
красний полковнік, он сам був казачіх корнєй, пооб
щався з дєдом і поняв, шо він з козаків, посочувство
вав йому і комісував. Малим я бігав до бабушкі. В неї 
така скриня була, так там на днє лежала маса всяких 
грамот, якіми дєдушку награждали. Помню, одна була 
1924 года – «За помощь совєтской власті». Всьо врє
мя потом дєдушка работав сапожніком, шив сапогі, 
сам собі здєлав спеціальну підкладку, шоб меньше 
хромать. Но помер він ше молодим, заболів туберку
льозом і помер, було йому 57 год. Як почав вже дуже 
сильно кашлять от болєзні і поняв, шо вмирає, то шу
тив. Казав: «Мабуть, треба мені хоть вуса запустити, 
шоб не казали, шо отакім молодим вмер». [Розкажіть, 
як ваша сім’я пережила голод 1933  року?] Голод був 
страшний, много людєй поумірало, всьо позабирали і 
вивезли. Нам помогла вижить риба, рядом був ліман. 
Правда, шоб люди не могли ловить риби, поставили 
сторожей. Но наш батько мав знакомого сторожа, то 
він позволяв єму потай вловить якуто рибину, ми і 
самі їли і з сусідами ділились. А ще нас спасло то, шо 
батько придумав, як заховать трохі зєрна, так шо ні
какая комісія не нашла. У нас був глубокій колодєц – 
сруб, 18 метров, так він разобрав сруб с одной сторо
ни, зробив там таку нішу, а потом снова зашив. Когда 
приходили, то і в колодєц світили, шукали, но свєрху 
не було видно. Так і пережили. 

Записала Г. Бондаренко 26 жовтня 2009 р. 
у станиці Ахтанизівська Темрюцького р‑ну 

Краснодарського краю, РФ, 
від Віктора Л., 1950 р. н., [1] 

та Анастасії Л., 1925 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття, промисли та ремесла. Раньше спеціалізация 
у каждого була своя. Україна – там виращуют лук, чес
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нок, огурци виращівалі, а Тамань – ето рибний край. 
Я  вот пацаном бил, мама дайот кашолку, паложит 
туда картошкі, паложит бутиль молока: «Іді!» – «Мам’, 
а куда? Я не знаю куда!» – «Іди, там найдеш». В любий 
двор постучішся, тєбє риби туда..., забірают ето всьо, 
оні там нє виращівалі нічєго. Оні ето всьо забірают і 
ложат рибу, прічьом рибу так шо, паложат, паложат: 
«Донєсьош?»  – «Донєсу!» Два відра паложат. Нє тар
говалісь там, шо сколько. У ніх риби било отак с голо
вой, у нас картошкі. Ну, вот, возьмьош вродє ага нор
мально, а пять кіломєтров. Ну, сначала нічєго, а потом 
с каждим шагом тяжелєй. Одін раз заблуділся. Когда 
услишал, уже кури там, птіцетоварная фєрма. Кури 
крічат, пєтухі поют. «Стой, ти куда?» – сторож кричить. 
Расказал, куда іті. А вот моя жена, там, гдє она раньше 
жила, для ніх ета ікра била как в етом «Бєлом сонце 
пустині» (назва фільму). Мать на работу ідьот: «Помі
дори он в агародє, ікра на столє». Ікру дєлалі, знаєтє 
как, тіпа буханкі хлєба, аткідивалі на марлєчку. Ну, по
том она буханкой хлєба. Вон хлєб, вон помідори, всьо. 
Ну, риба соотвєтствєнно, оні там нє счіталі. Ну, вот 
она там плакала: «Уже ікра надоєла», нігдє нічьо, ва
рєва нєту». [У вас на полювання ходили?] У нас звєрья 
тут хватає: свіні дікіє, іх тут полно. По рісовим чекам 
же, оні ж ріс етот єдят. Тут іх полно. Ну, і говоріт одін 
знакомий: «Ми чєрєз рєчку лодочкой переправляємся 
по очєрєді. Ну остался я одін, говоріт, і оружиє всьо 
уже пєрєправіли на ту сторону, чекі ж там, ето плав
ні. Я остался бєз нічєго, і вдруг камиш трєщіт, виходіт 
сначала молодєнькій кабанчік, за нім старий. Старий, 
говоріт, уже до такой стєпєні старий шо у нєго на гла
зах нарости, і он нічєго не відіт. Он молоденького за 
хвостік дєржит зубамі. Я аж, говоріт, кінулся, а ружья 
нема, уже отправив. А нож со мной. Я підкрався, хвос
тік отрізав, і ото старого, малий нехай біжить, а старо
го водив, водив пока ось лодка прийшла. Потом уже 
ж хлопці пришли на лодку, я завів його в лодку, на ту 
сторону, а там його уже вбили. Ето Владіміра Іванича 
байка, я не знаю». Архітектура. [2] Хати у нас біль
ше всьо з саману робили. Кришу покривали очеретом, 
потом шифером. На криші ставили коньок. У  мене 
оце така хатка, я в єй вік прожила, хотіла б і вмерти 
тут. [У вас тут є груба? Як отоплюєте хату?] Да сєйчас 
в грубі іногда протоплю дровами, больше вже газом. 
[1] Да, газ штука канєшно харошая, но я прісмотрєлся, 
шо то наша бабушка стала хворать більше, как газ поя
вілся. А потом догадался: ето ж раньше, шоб протопіть 
і сваріть штото, нада било встать, вийті із дома, занєс
ті топліво, а сєйчас вєнтіль повєрнул – і всьо. Раньше 
больше двігалась, мєньше болєла.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [1 Я когда ще женився, для каждого дєйствія 
була своя пєсня. [У якому році Ви одружилися?] [Ти
сяча дев’ятсот] семдєсят втором. Ще були тьотка Тось
ка, тьотка Валька, била Маруся Тітова, була Люся і так 
далєє. Вони співали. Як затянуть. «Ой заводю я нівєс
ту» була пєсня; «Чобіти, чобіти ви мої» і так далі. Я ж 
говорю, для каждого дєйствія була своя пєсня. Були й 
такіє пєсні неприлічні, но мені вже не досталося. Када 
їх співали, було кому їх співать, я був малий, мене не 
допускали туди. А када я став постарше, уже нєкому 
було пєть. А «Чобіти, чобіти, ви мої, чом діла не роби
те ви мені», а потом шото такоє, шото вони там..., но 
нас оттуда виганяли. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Хто Ви за національ
ністю?] [1]  Я  кубанєц, казак. Посудіть самі, сколько 
казаков сюда сначала прієхало, а сколько женщин тут 
було? Гдє казаку жінку брать? Вкрав черкєшенку за 
рєкой, женілся. Мой прадєд на черкєшенкє женілся. 
А скоко тут народа разного було – адигі, туркі, всє пє
рємєшалісь. Ну, і какой я послє етого украінєц? [Якою 
мовою зазвичай розмовляєте?] В  основном порускі, 
с мамой вот балакаю так, как с вамі. А както к нам 
на завод спєціаліст із Канади прієхал, у нєго какієто 
корні українскіє, я єго возіл. Я шото спрашиваю єго 
по рускі – он нє понімаєт, а поанглійскі я нє понімаю, 
а как на балачкє заговоріл, он сразу понял. 

станиця Старотитарівська 
(Старотитаровская)
Записала Г. Бондаренко 11 травня 2010 р. 

у станиці Старотитарівська Темрюцького р‑ну 
Краснодарського краю, РФ, 

від Олександри Г., 1930 р. н., [1]
та Любові Н., 1949 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Як 
у вас борщ варять?] [1] Ну там м’ясо вкинули, м’ясо 
кипить, кришим буряк. [Який? Столовий?] Нє, вінє
грєтний. Борщевой. Кидаю я буряк і луку кришу по
больше, тоді не накриваю, буряк зварився, картошку 
кидаю, картошка зварилася  – кидаю капусту. [Помі
дорами закисляєте?] Да. [Буряковий квас раніше ро
били?] Да. Добавляли аличу жовту, шоб кисліше. А то 
буряки наріжуть, водою нальють і туди кидають ко
чергу розпечену... І квас був.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [У  вас дітей хрестили?] [1]  Хрестили. І  те
пер хрестять. Ну, хрестили, похрестили, і всьо. [Кого 
в куми брали, родичів?] Нє, я,  напримєр, родичів 
не брала нікого, так, друзєй. [Якщо діти помирали, 
чи  був звичай, що треба брати в куми, кого зустрі
неш?] У мене куми були, як оце я дівчину родила пєр
ву, з роддому мене забирали, якраз з армії прийшов, 
як раз стрілись. Ну, то кум вже був мій. А кума вже 
була у мене подруга. [Ви народили в роддомі, а раніше 
де народжували?[ Я в роддомі, а родітєлі дома. [Була 
жінка, яка допомагала при родах? Як її називали?] 
«Баба», а  потом «пупорізка». Мама тут родила. Ото 
отам в городі кабаків садовили, і  на зиму заносили 
кабаків, під кроваттю сували. І ото же мама, як роди
ла, так казали «Дащничка у кабаках найшла дитину». 
І ото родили дома дітей, і ото місто як виходило, під 
кроваттю копали ямку і закопували. [Житом посипа
ли зверху?] Не знаю. [2] У мене сестра була на десять 
літ мене старша. І  мама наша родила брата самого 
меншого дома. Бабушка приймала у мами роди. Нас з 
хати вигнала. Коли заходе: «Люба, Рая заходьте. Я вам 
в комишах Ваню впіймала». Ми біля лиману жили, 
там комиш. Я  отака була, вірила. Кажу потім дівча
там: «Ми ж ходім до комишів пошукаєм, може, і ми 
найдем дитину». Весільна обрядовість. [Де  молодь 
раніше збиралась?] [1] Де собіралась? По углам. Угли 
ото були, по хатам ото гуляли вечір ото, раньше, цьо
го молодьож робе, у хату собрались, хлопці, дівчата, 
як не бутилку крутять, на кого поверне, того цілувать, 
так сідають на табуретку там, вона грає, він розвер
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таються і кричать «кругом», цілується. За двєрь отак 
визивають, і позорять, всьо, і сміються. А вийде та ді
вчина, вийде хлопець на город за двері, каже: «Хай ота 
дівчина вийде, що отам шось десь там з тим хлопцем 
цілувалась». Виходе та дівчина, він її цілує за дверими. 
Ото так. На вуглах гаромошка грала. Співали. А тепер 
тихо, не чуть у нас нігде. [Які пісні співали?] «Два го
луба» співали:

Ой там на горі, 
Ой там на крутій, 
Там сиділа пара голубів. 
Вони сиділи, цілувалися...

«Огірочки» співали, тепер їх не співають. Оце свадьба. 
Оце гульня, проважаніє. Раньше солдата було прова
жать, гуде улиця. Всі такі про солдата пісні співали. 
А тепер... [ Як проводи в армію відбувались? Робили 
вечір?] Да, в’язали полотенцами, а так молодьож пла
точкі чіпляли такі. [Кому чіпляли платочки?] Солда
тові. І ото як в автобус садовлять, станцсовєт був, а те
пер з дому забирають і везуть. [Як проходить весілля? 
Як сватає хлопець дівчину?] Ну як, вони ж оце позна
комились, ну, тоді ж вони жених і нєвєста ж догово
ряться, но всьо равно ж ідуть... А раньше ходили так. 
Не знакомі, нігде нічого. А як отакі соврємєнні, як оце 
вже я, вже договорилися, вже женіх, нєвєста. [Як ішли 
сватать? Що треба було нести?] Брали хлібину, длинні 
такі були, «четвертя» називається, четверь вона, при
ходять. «Ми прийшли, у вас є товар, а в нас покупа
тєль». – «Покупай». Заходять, раз нєвєста согласна за 
нього виходить заміж, вона розріза хлібину ту напо
полам. Люди ж сідають, тоді п’ють могарич. Пройшла 
неділя, тоді ж приходять свати договаріваться. Коли 
свадьба, яка свадьба, як будем свадьбу гулять. Ну, вже 
договорилися вони, як шо, і тоді вже ж свадьбу гуля
ли. Ну, тоді ж була свадьба веселіша. Усі йдуть в во
скрєсєньє, усі ідуть дивиться на нєвєсту, на женіха, 
музика, усі танцюють подряд, а вечєром приглашонні 
остаються, а  ті вже йдуть. А  дружки були. Вобще 
скільки я дружкувала! І теперачки отак. Нєвєста, її і не 
видно, де вона. Заховають, оце тільки біля калитки по
дивишся, шо вивели вже, повели, і в город ідем. [Рані
ше перевіряли молоду, чесна вона чи ні?] Я не знаю, як 
я ходила гулять, і мене сестра була старша за мене, в 
нас папа був строгий. Ну, раньше оце єслі є там з 
кимсь побула дівчина, це ж уже позор був раньше. 
Тато: «Так, дівчата, ходіть на танці, в  кіно, мати вам 
дасть (тоді ж танці двадцять копійок стоїли) тридцять 
копійок, но єслі тіко там у пелені принесете, ото ко
лодка шароварова, і там будуть ваші голови». Отакий 
позор раньше був. А щас... Ідуть по вулиці, цілуються 
обнімаються, хоть би тобі хни. Ні старих, ні молодих, 
нікого не стісняються. Ідуть із школи, кавалєр її веде. 
Ідуть, націлувались, пішли дальше. І  він іже ще з 
портфєлєм, живе хто зна де. Приводе сюда, під’їде до
дому, ну можна оце такево... [А раніше не можна було 
на людях показувати почуття?] Да раньше і кавалєра 
до городу не вели... Под чужим городом на вулиці по
стояли, да і вобще, мати скаже, що це таке. Та раньше 
при мамі, при папі заматюкалися, це вобще... Губи 
отакі б були. А щас внук, внучка, хоть би тобі хни, не 
понімають, бабушка, чи стара чи мала, всі матюкають
ся. Не стида, не совісті. Щас вобще молодьож неку
дишня. [Якщо молода не згодна була, то давала гарбу
за?] А, ну вона ж хліб не різала. Було ще таке ото, як 

прийде сватать, а  знають молоді хлопці, шо вона не 
піде заміж за нього, кабаки били біля калитки. Той ка
бак почепили жениху. Ну, нєвєста так не согласна, не 
хоче іти, і женихові кабак. [На весілля як запрошувала 
молода?] З дружками, пєшки; як багаті – була лінєйка 
така, їздили на лінєйкі. Бєдні, коли там «шарабан» на
зивається, такий ящик, на такім їздили. Раз ми їхали 
на лінєйкі, Любка Бурмакіна йшла заміж, поїхали. Ву
лиці ж тоді були грязні. Та й страшні, асфальту то не 
було, так перевернулися в грязь і  дружки, і нєвєста. 
[Як наречена одягалась, коли йшла запрошувати на 
весілля ?] У вінку, а тільки в суботу приглашала, наді
вала таке плаття ілі розове ілі..., і фату. Да, і фата, і ві
нок, кучері крутили. Тепер же цього нема. Як начнем 
було, голка, шпильки шо в’яжуть, гріємо, і крутим ку
чері, що б оце ж кучері висіли, і такі ж цвітки, вінок 
самі робили, такі у нас були спеціалісти. Такі красиві. 
[З воску робили квіточки?] Да. Моя мама шла в [тися
ча дев’ятсот] двадцять шестом году заміж, такий був 
сніг, шо хто й зна. Кіньми пробили дорогу, а тоді по
садили на сани молодіх і повезли в церкву вінчаться. 
І тільки приїхали, і дружки ж замерзли, і нєвєвєта, за
лєзли на піч. Там нєвєста, і цвєти ті розтали, вєнок 
розтав. [Які страви готували? Пекли коровай?] Ну, 
робили в нас, де свадьба, робили – «дивень» назива
ється. Із тєста дєлалі, гілки такі, з пєрсика, ну шо гнув
ся. Намотували тєста, запікали. А  тоді ті вєткі 
зв’язували, ставили, таке було, ілі чугун, ілі в глиняні 
макітри і кувшини. Пекли на угли. [Шишки пекли?] 
Шишки само собою, а то на угли на столи... Ото кру
гла, тільки три їх, отакі кубочки, і голуби. На кажном 
углу стола. Як дружки ідуть додому, ото по тому бе
руть. [По голубу?] По голубу. І ото ж такі дивні роби
ли. [Їх робили і в молодого і в молодої?]І в молодого, і 
в молодої. А тепер тільки в молодої. Тепер роблять із 
сахарів. [ Коровай у вас пекли?] Не пекли. Пироги пе
кли. [З чим?] Ну, фрукт отам, чи шо там іще. [Які стра
ви готували на весілля? Борщ подавали?] [2] Нє. Жа
рене, картошку жарену готовили. Риба, ну раньше 
воно було таке, хіба так як тепер... Кісєль ставили. Те
пер постав кісєль, скажуть, щоб поразбігалися швид
ше. [Кисіль останнім подавали?] Да. Риба жарена, 
добмашнє м’ясо було. Раньше держали свиней, курей, 
гусей, а тепер попробуй кормить. [Які танці танцюва
ли на весіллях?] «Вальс», «Краков’як», «Яблучко», 
«Фокстрот», «Гопак». [Яка музика була: гармошка й 
бубон?] Раньше гармошка грала, а  зараз повключа
ють... Поховально-поминальна обрядовість. [Чи  є 
якісь сни або прикмети, що віщують смерть?] Тату 
приснилось, що байда попливла і не вернулась. А в нас 
сестра була за мене менша, і сестра лежала в больницє. 
Вони встають і кажуть: «Ну. всьо, вже вона не попра
виться». Мені, напрімєр, там байда сниться, мені нео
жиданность. [Байда – це човен?] Лодка. [А коли соба
ка виє несподівано, є щодо цього якісь прикмети?] 
Єслі вгору дивиться, як виє, значить, на хароше, а єслі 
вниз, то на погане. [А як пугач кричить?] Сич він роз
говарює, каже: «Поховав, поховав». А другий раз смі
ється. Дак як поховав, це точно поховав. [Коли люди
на помирала, на який день ховали?] До третього дня 
нада було поховать. В  войну дома хоронили. В  мене 
брат умєр, дома похоронили. Тепер дєдушка вмер, 
схоронили дома. [Родичі можуть обмивати померло
го?] Можуть. Тільки дочки, сини, це вони не можуть. 
Та сійчас уже і дєті обмивають. [Псалтир при помер
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лому читали?] Да, були такі женщини. Читалкі у нас 
читают на похоронах. Раньше читали і на першу ніч, і 
на другу, а тепер тільки в день похорон. [Свічку запа
лювали біля тіла?] Свічка горіла або лампадка. [Що 
кладуть людині із собою у труну? Горілку кладуть?] У 
гроб? Сійчас ложать. І водку, сігарєти, еслі курив. Но 
раньше не клали. [Із священиком ховають?] У нас сєй
час батюшку на дом визивають, він читає. [Відкрива
ють ворота, якщо в домі хтось помер?] Скільки покой
ний в домє, стільки ворота откриті. [Коли молода лю
дина вмирає, дерево рубали?] Нє. Якщо помирає мо
лода незаміжня дівчина вєночєк їй, її, як нєвєсту, од
євають. [На кладовищі хрест де ставлять: в головах чи 
в ногах?] В ногах. Він буде підніматься, вхопиться. То 
він буде повертатися, хреститися. [Коли, на Страшно
му суді?] Ну, да. Він буде в головах брать хрест і нести, 
надо йому нести на Страсть. Зараз хрестів мало, 
пам’ятники, як же він буде нести? [Вірили в загробне 
життя? В те, що після смерті людина потрапляє в ін
ший світ?] Свєт другой єсть. Потому шо од диви, 
сниться сон, вони тобі приснились, вони мертві, то 
чого сняться? Кажуть, він в землю превратиться, 
а душа його літає. [Скільки у вас поминають днів піс
ля смерті?] Дев’ять, сорок, полгода і год. [Шо на похо
рон готували?] Як попаде в пост, постне всьо, рибне, 
овочне, таке. А як у такі дні, всьо готовлять, і м’ясне. 
Шо на похоронах, то і на свадьбу. Только на похоронах 
борщ обично, а  на свадьбє борща немає. А  закуска 
така. [Коливо чи канун готували?] Да, канун. Ето са
моє пєрвоє. Родствєннікі там, хто благословить пер
ший, потом уже остальні беруть. [Людям щось розда
вали із собою після поминального обіду?] Да. У  нас 
уже, як виходять ізза стола, дають вже возлє каліткі 
конфєткі в салфєточці чи в кульочкє. [На кладовище 
носять снідать на другий день?] Да. [Ваш чоловік був 
татарин, ви його по православному обряду ховали чи 
по мусульманському?] По православному. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Кутю на Різдво у вас готують?] 
Да. Ну з риса, раньше з пшениці. [В ступі зерно тов
кли?] Да. [Що ще треба було до пшениці?] Узвар ви
тягають, і ото ізюм туда. [Колядувать у вас ходили?] 
Ходили. Маланку водили. Я Маланку водила, пока но
гами не перестала ходить. [У Маланку переодягається 
хлопець чи дівчина?] Дівчина. Хлопець, як Василь, но 
ми без хлопців водили. Співали: 

Ой учора ізвечора, 
Пасла Меланка два качора. 
Вона пасла, пасла і згубила, 
пішла шукати і заблудила. 
Та приблудила в чисте поле, 
Де Василечко плужком оре. 
А він оре, поганяє, ще й на Меланку поглядає. 

Вобщем, пока Меланку водиш і в кажду хату, в каж
дій хаті вгощають, і  Меланку загубиш. [Як Меланку 
вдягали?] Вєночки, цвєти, лєнти. [Тепер колядують?] 
Мало. [Як засівають?] Бога просила: 

Зароди, Боже, жито пшеницю, 
Жито, пшеницю, всяку пашницю. 
Сєю, вєю, посєваю, 
З Новим Годом поздравляю. 

[Як Водохреща відзначають? Воду святять?] Святять. 
[На лимані?] Нє. На лимані не святять. Раньше святи
ли, даже як льод на лимані був, вирубують хрест, го

лубів пускали, а тепер у церкві святять. [Пасху як від
значали?] Пасху тоже так. Прошлий год я ще ходила. 
А цей год мені вже посвятили і принєслі. У нас сєйчас 
у церкву ходять багато людей. Єслі раньше партійний 
похрестив дітей, то виганяли з роботи. [На Трійцю в 
хаті застеляють травою?] Да. Чепчики чи чебреці, од 
оріха листя. Чепчика було куча. Як нарвем, насипем, 
прийдем, полягаєм спать, пахне... [Коли у вас Храмове 
свято?] Покрова. Єсть, но нє празднуєм. На Покрову 
ж казали «Покровушка, Покривочка, покрий мені го
ловку хоч ганчіркою, шоб не остаться дівкою»; «хоч за 
старця, аби дівкою не остаться». 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи  були жінки, що могли 
зурочити?] [2] І сійчас повно. Гадалок багато розвело
ся. Раньше, як були колдуни, вони умєрєть нормально 
не могли. В потолку надо було дирку крутить. Вона ж 
не вмре. Буде мучиться. Було таке раньше, наче при
плакала жінка чоловіка. Ось приходив вродє ноччю до 
неї чоловік та й каже: «Поїхали до мене». Вона сіла на 
гарбу і їде. Їдуть а той і каже. «Місяць світе, мертвяк 
їде, а ти жінко боїсся чи ні?» – «А чо я буду боятись, 
як я з своїм чоловіком іду». Проїде, опять питає: «Мі
сяць світе, мертвяк їде, а ти жінко не боїсся?» – «А чо 
я буду боятися, як я з чоловіком». Утром петухи за
співали, а вона серед поля сама. Вона то сама йшла і 
представляла.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Хто ви за національ
ністю: українці, росіяни?] [2] Рускіє. [Батьки Ваші теж 
були «рускімі» записані?] Канєшно. [Українцями не 
були?] Нєт. Ну, как, даже в Сібірі наші прадєди пєрє
сєлєнцами із Украіни билі. Черніговскіє, прадєди мої 
черніговскіє. І  разговор у нас у сібіряков свой. [Ко
заки були українські чи російські?] Раньше дєйстві
тєльно билі козакі, а  щас.. [Анонімний інформатор.] 
Вот говорят у нас украінська мова, нічєго подобного. 
Я била в Украінє, учілась там. «Тече вода з під явора, 
яром на долину» – вот ето украінська мова, а наші ба
бушкі говорят «ходю», «сидю». Ми с дочкой пошлі в 
гості к знакомим, і там била девочка єйо возраста, пя
тілєтняя, с бабушкой балакала, а ми в сємьє разгова
ріваєм. Вот она подошла ко мнє і говоріт: «Мама, я нє 
пойму, она нє порускі разговаріваєт». Єй бил нєпо
нятен даже наш кубанскій тіторовскій говор. А затєм 
она стала взрослєть, рядом с намі Украіна, канал одін 
плюс одін, «першиє поцілункі» сталі показивать сері
ал, і она так хорошо стала понімать украінскую мову. 
Я  вот даже смотрю пєрєвод, нєкоториє слова не по
німаю, а она хорошо очєнь стала понімать украінську 
мову. Но ви знаєтє что, мнє нравітся єщьо, когда дєті 
смотрят, екскурсію расказиваю, оні могут сказать: «У 
вас тут много так ошибок», вот у нас как говорілі, так 
і пісалі. Обратітє вніманіє «дорога жена моя», «гету 
карточку» – нє «ету», а «гету». 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Ви тут народилися, у Ста
ротитарівській? І  батьки Ваші теж тут народилися?] 
[1]  Тут жили наші батьки, і  діди наші тут жили, всі 
наші тут жили. [Знаєте, звідки переселилися Ваші 
предки?] Та ну, мо’, через море. Дідів то я знаю, а пра
дідів вже... [Чим займалися Ваші діди?] Чим займа
лися? Та хто чим, вони раньше здавали баги, були в 
каждого. [Баги – це що?] Ну, як оце осьо нам землю да
вали – паї, а раньше баги, оце як завоювали цю землю, 
тут, це турецька була помоєму. Завоювали, а тоді ще 
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не було ні колхозів, нічого. Ну, і поділили ж ту землю, 
баги подавали. Ну, хто виноград садовив, хто сади са
довив, хто шо садовив. А тоді ж це у [тисяча дев’ятсот] 
трицятом году начались колхози. Теперачки хто зразу 
пішов у калхоз, хто не пішов, у кого там була коняка, 
у  кого там віялка була, вручну молотили, вручну ві
яли. У кого шо було, позабирали. Но наш батько, там і 
дєд мій, мамин батько, ну, багато хто, в калхоз бояли
ся іти. Не пішли в колхоз. У їх даже землю всю забра
ли, не оставили нічого. [Скільки дітей було у Ваших 
батьків?] Ну, напримєр, у мого батька було, єслі б живі 
всі були, дев’ять душ. Но нас п’ятеро осталося. Вже 
на війну як пішов батько, нас п’ятеро осталося. А так, 
еслі всі живі – дев’ять було. Тоді побагато дітей було. 
І не подохли ж з голоду, [тисяча дев’ятсот] тридцятий 
год був, [тисяча дев’ятсот] тридцять третій  – голод 
був. [Як рятувалися люди в тисяча дев’ятсот трид
цять третьому, що їли?] Спасало, шо лиман був, в нас 
риби багато. [У вас дозволяли рибу ловити?] Та тоді 
кругом ловили, тоді люди жили, як оце не в [тисяча 
дев’ятсот] трицятий год, а у войну, після війни, отам 
на том лимані і жили. Люди приїзжали, розполагали
ся, ловили і кушали там. [На місці там їли?] Просто 
на місці жили, шоб не вмерти з голоду. Ото у колхоз 
ішли, значить, поодрізали всьо, а  тоді в калхоз за
йшли, там садки хороші були, садовили, покорчували 
ті садки, всьо чисто і начали вже з хат вигонять. [Тих, 
хто багатший був, виганяли?] Всіх, хто в колхоз не 
йшов. Ну в нас..., ми жили отам на тій стороні лимана, 
біля лиману. Дійшли до хати, начали з хат вигонять. 
Ну шо робить? Написали тоді, всі собралися, жалобу 
в Москву. З  Москви прийшло, що, значить, так, єслі 
вони мішають там, дайте їм, де вони схотять, шоб 
вони жили, а то забирайте. Тоді вони ж начали казать, 
шо хто хату візьме, кому план, калхоз заставляв пома
гать строїть. Ну, там люди план побрали, построїлись, 
а  мій батько кажуть: «Мені хоч курінь дайте, тільки 
біля води». Отутачки, на тій вулиці біля лиману, дали 
їм хатку. Кірпічний раньше був. Дали хату, маленьку 
таку, а сім’я, но жили. Так осіли і жили туточки. [Вашу 
хату забрали?] Забрали. Я  не знаю, їх поразвалюва
ли, там такі хати. Вже як підросла, я в школу не один 
день не ходила. І пішла я в колхоз. Таке, ну шо мені 
там було, десять тоді було. І  шо, колоски собирали, 
воду носили, з лиману брали і бабам несем, а в вой
ну уже мені стало більше. Женщини косили косами 
тутачки, а  ми за ними колоски собирали, сгрєбали, 
гребли, возили тачками, тачки ручні. Возили пшени
цю здавать. І ми памагали бабам тачку тягти. Піски, 
тоді пісок був, не потягнеш не тачку ту, нігде нічого. 
Ну,  ото женщінам і помагали. А тоді вже п’ятнадцять 
мені ісполнілось, пішла дояркою робить. П’ятнадцять 
літ проробила дояркою. Остальні на винограді роби
ла, остальні сорок два годи стажу. Один калхоз, один 
савхоз. Перевели туди нас. До пенсії доробляла. [Коли 
Ви були підлітком, козаки були в селі?] Були, козаки 
були. [Коли перестали називати себе козаками?] Ну, 
тоді перестали вони шось після войни, а  тоді оп’ять 
началися оце казакі, тут усі, і мєстні і краснодарські, 
тимруцькі. [А тепер?] Зараз, та і вобще вже годів ма
буть п’ятнадцять. Сама старша була я, мама боліла в 
нас тоже, папа прийшов з войни ранєтий, кругом сама 
ходила, кругом сама добивалась. І замерзала, пішло на 
осінь, холодно, городів то в нас не було, поодрізали, 
пішли аж в Зайців хутор, за Стрєлкою, плавня там. 

Пішли собірать картошку. Ну, воно таке дощ і сніг, 
усе. А вдіваться не було нічого. Я змерзла, вродє піду 
додому, сама. Ну, я йшла, куди там дойшла, мені роз
казали, обрив там, під обривом лежала. А в Стрєлкє 
у нас родичі жили. Мене всі знали там у селі. Я  там 
часто бувала. Ми делалі кашовкі такі, продавать я 
носила туда. [З  чого виготовляли корзини?] З  чака
ну. В нас там бабушка, рідна тьотка папіна жила. Ну, 
і їхав мужик падводою, підійшов. О, мала ще дівчина, 
чого це вона тут? Погрузив мене на підводу, привіз у 
Стрелку, приніс сюди до бабушки (моя дєвіча фамілія 
Дашна була). А тоді я відійшла, лежу на плиткі, топи
ли, тоді називався «курай» і «перекотиполе». Те пере
котиполе хоч не колюче, а курай оцей такий колючий, 
страшний. На плиткє лежу та кажу: «А чого я у Вас? 
А коли я до Вас прийшла?» Вона каже: «Тебе привезли 
до мене». Так в мене руки не дєйствовали мєсаца три, 
ото отаке, пальці... А тоді кашовки дєлалі, заставляли 
мене, там такий станок. І ото я так начала тими паль
цями, і скільки годів, ще як мороз, оце враз побіліли, 
і в рукавицях даже. [Коли в селі зруйнували церкву?] 
До войни. Партія. [Люди приїхали з міста чи Ваші 
брали участь?] Наші, наші тут робили. Дочки году ще 
не було, пішла робить. [Був садочок в колгоспі?] Та 
який садік. За собой тягала дньом, посадовлю на ві
кно, шоб до коров не лізла. А хлопець як народився, 
вже у савхозє робила. Дєдушка, бабушка були, нянчи
ли. [2]  Я розкажу про бабушку про свою, про мамину 
маму. Раньше служили козаки по двадцять п’ять годів. 
І оце дєдушка, моєй мами батько, двадцять п’ять годів 
служив, а бабушка жила, тоді якось оце називали, де 
щас там оце Запорожжє, по другому називалось. За
раз не впсомню, як те село було. Ну, їхало два козака 
на конях, а вони дві дєвочкі такі гуляють, невеличкі. 
Вони під’їжжають, кажуть: «Дєвочкі, води принесіть 
напиться». Та побігла, це маленька ще була, а раньше 
були скляночкі такі. Виносить ті скляночки води і по
дає йому, а він глянув, а скляночка та чи грязна була, 
чи шось таке. Він ту склянку як попер, і ту дитину вда
рив по голові, розбив голову, і поїхали. Ну, пройшло 
скільки годів, хто зна скільки, ну, вертається, дєдушка 
тут вже жив же, вроді сидять вони там, шо поїхав він 
свататься туди. Посватав же цю бабушку, вона намно
го була молодша проти нього. В войну і до войни були 
в людей воші. От бабушка і каже: «Василь, поськай 
мені голову. Він розгріб те волосся і каже: «Марія, 
а шо то в тебе за шрам на голові?» – «Та це ж іще була 
мала, два дурака їхало на конях, попросили води, я ж 
їм і винесла ту воду, і він мене ремінцем оце...» – «О, 
яка ти була і соплива і гидка. Це ж я тебе!»

станиця Тамань (Тамань)
Записали Г. Бондаренко та А. Артюх 28 жовтня 2009 р.  

у станиці Тамань Темрюцького р‑ну 
Краснодарського краю, РФ, 

від Володимира Я., 1952 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Всє здєсь с Украіни... Ну 
діло в том, шо в мене отакі дві книги Щербини, напи
сані отим язиком, я її читаю свободно. [Українською 
мовою написана?] Нє, стара мова. Там про то, шо пій
сят лєт война з азовцамі була, то чепуха. [Хто з гір
ських народів тут проживав?] Адиги всякі жили туда 
за Кубань. Тут татари і турки. Ці сразу притихли. Цим 
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сразу дали нюшка, і  вони притихли. Валахію турки 
держали, вони з Росією воювать не зв’язувались, довго 
держали, до тища вісімсот сорок восьмого года. А тут 
козаки сразу етіх, хто остались, приперли, остальниє 
турки уєхалі, ну, там... сразу, понімаєтє, тут зайняли. 
А горці, по ту сторону, с тємі шла война пядесят лєт. 
Но нєстрашно ето. Три раза холєра викашувала на
сєлєніє. В  самой Стєбліївкє, пісалі, в  тища восімсот 
восьмом году от холєри із ста пятідєсіті дворов оста
лось двадцать. Потом єщьо какойто двадцать сєдь
мой, єщьо какойто. Вобщєм ета холєра три раза вика
шувала насєлєніє. У нас тут в станіце нєсколько сємєй 
були Якімєнки, одні просто Якіменкі, а другі «скаже
ні». [Ваші предки з яких походять?] Від «скажених», я і 
сам бачив. Батько був гарячий, і дядько, і дід, а прадід, 
Я. Волмон Прокопієвіч, тища вісімсот пійсятого года 
рождєнія, він дев’яносто три года прожив, тоже два 
мєтра висотой був, сильно, а  тада... насєлєніє всьо в 
вайсках служило, тада хазяйнувать нікому було, всі 
ж... От він в армії був, сорок лєт йому було, коли він 
вирвався с армії. Болгарам я говорю: «Ви мнє обяза
ни, потаму шо прадєд бил в тєх войсках, у Скобанєва, 
на Шипкє...» В Плєвнє, козакі воєвалі, ворваліся туда, 
там жертви билі большиє, армії бездарно поступили. 
А  от когда козаки, їх  полк ворвався (це прадід роз
казував), так прадєд турка розрубував отак вдоль, от 
голови до задніци.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Володимире Івановичу, Ваші батьки були 
записані українцями?] Рускімі. А дядько Бидка укра
інєц бил записаний. Ну, от Кєрч, я послє школи по
ступив на морєходскоє, так нас «хохламі» називали, 
а  всі кримчанє всє рускіє билі. [Ви себе до якої на
ціональності відносите?] Ну, рускіє, конєшно, рускіє. 
Я Вам скажу, очєнь рєвностно у нас относятся. Я сам 
козак, я сам був пєрвим атаманом, послє от..., не взяв 
удостовірєніє свойо. У дєвяносто первом году, як на
чалось ворушеніє, самий пєрвий отаман був. Мій дєд 
служив у Дєнікіна, батько мій воював в морской піхо
тє, служив на флотє, воював в піхотє. Ну це всє... Всє 
за Росію, я Вам скажу, рєвностно относятся. [Раніше 
теж так відносились?] Да і раньше так. Потому шо 
любят Росію очєнь. Оце «кацапи», обзивають «каца
пов», ну росіян, вони дєйствітєльно нєбрєжниє. Вони 
на Кубані только потому, шо благодаря вот етім, хто 
с проісхожденієм хохляцкім. Вот хазяїни хохли. Ха
зяїни, понімаєте, хоть ви по Криму будете їхать, хоть 
по Керчі будете їхать, сразу видно. Вот еті пєрєсє
ленскіє дома, гдє забор покрашений. У мене шафьор 
був кацап, я главним аграномом работав, начав спо
рить, я говорю: «Дивись, оце говорю, украінскіє корні, 
а отут кацапи живуть». Под’їзжаєм – куча мусора. Ну, 
не хазяєва вони, нєбрєжно всьо. Вот Кубань поетому 
Кубань. Ви заїдьте в Ростовську область, уже сразу сі
туация другая. А там по Росіі вобще... [Однак ви Росію 
любите.] Любимо. Того шо щитаємо, шо Росія наша. 
Вообщє вот ето нєєстєственноє разділєніє Украіни і 
Расіі. Вообще ето должно бить одно государство. [На 
чолі з ким?] З  Росією, конєшно. [Так вони ж погані 
господарі?] Єльцин – він кацап, він капелюшник, ка
цап. А Путін –  ето вже в його какієто корні харошиє. 
Он Расію поднял, Путін спас. Мєдвєдєв тоже, в його 
політіка хароша. А шо ваш етот прєзідєнт? Вот у нас 
каждий год в Краснодарє парад, козакі бували, тут на 

Кубані щас і вєздє по Росії іх много, і стєржень єсть. 
Потому шо многонациональниє. [Коли у вас розпо
чалося відродження козацтва?] В  дєвяносто пєрвом 
году. От я самий пєрвий атаман. І в апрелє у нас дєнь 
рєабілітациї, у  нас парад в Краснодарє. Каждий год, 
я єзжу уже много раз. Вот і в апрелє ми, там на пара
дє, всі розбігаються, тілько рускі там, украінці оста
ются. Армяні ці всі, греки розходяться. [...] Но я їм 
сказав, нам всє равно, шо ті татари, болгари, греки, 
всі всі всі. Я їм сказав: «Ви скажіть спасібо, шо ми є. 
Патаму шо порядок і стєржень вєсь од нас. А так ви б 
пєрєдраліся мєжду сабой». А так єслі грек с татаром 
мог загризтися, приходять до мене. Я говорю: «Всьо, 
прєкратіть». Понімаєтє? [Чи багато у вас зараз коза
ків?] Да много, я послє інстітута сразу став, нашого 
кубанського сільхоза. Я послє армії, правда, вже, по
зно поступив, 22  года мнє било. Я  в Приднстіровьє 
бил, в Абхазії бил. [Що Ви там робили, брали участь 
у воєнних діях?] Я етіх... на винограднікє застал, вони 
спали, не я, нас двоє було. ПК в них пулємьот бил, то 
забрали. [Ви самі по своїй волі пішли в Придністров’я 
чи Вас послали?] По своїй, козакі – ето гінєтіческі. Да, 
ми підем хоть куда. Ми вот в том году, кагда в Осєтіі 
било, ми дошлі до Кутаїсі. Нас атаман собрал, і с двє 
тисячі четіріста, двєсті сорок отобрал, і ми пошлі, нас 
нікто нє заставлял. Я  сам с пулємьотом ПК. У  мєня 
пулємьот бил, я  хорошо владєю... ДШК, бронітрас
портьор, всьо. Ми с дєсантнимі войскамі хаділі. Нас 
ніхто не просить. В  нас своя вєра, свойо убєждєніє, 
ми можем глотку заткнуть. [Так грузини теж право
славні, і українці. Проти українців також воювать пі
де те?] Да українці не будуть воювать, о чьом ти гово
ріш! [Якщо в Криму раптом буде щось таке?] Ну, ми 
пойдьом на Крим, надо Росії Крим прісоєдініть. [А як 
ми віддавать не будем і тоже будем стрілять?] Да ви не 
будете стрілять! [Чого ви так думаєте? У нас же тоже 
свої козаки. Є заядлі такі козаки, як і Ви.] Та... Вони 
будуть нам в ладоші хлопать. Мєнгрєли, когда в Осєтіі 
вот било, мєнгрєли нам в ладоши хлопалі. Оні гово
рят: «Заберіть нас в Росію». [Так тепер немає грузинів 
в Осетії, Ви знаєте про це?] Да всі вони там живуть. 
Мєнгрєла там ні одного нє тронулі. Свани там задіра
лісь нємножко. Сванов попьорлі. Всі живуть на своїх 
місцях. В Сухумі грузинів валом. В Ачімчірах мой син 
служив. [Зараз уже в Південній Осетії немає жодного 
грузина?] Та єсть... Мне даже нє по сєбє становітся за 
ето разногласіє, ето амєріканци подогрєвают, оні на
столько умєлиє... Вони ухітрілися. Ладно, я  согласєн 
всє еті чєрті, чурки... Ладно, хрєн с німі... Но расколоть 
Украіну і Росію, адін народ! Раскололі. [Ви ж самі каза
ли, шо росіяни і українці розрізняються.] Ето так, шоб 
поболтать. Я тє скажу, очєнь прінципіальная позіция: 
єслі шо вспихнєт, то отак стануть всі стіной. І Украіна 
і Росія – одно і тоже. Моя жена українка, а дєд с Він
ніци (єйо, Надін, с Вінніци отєц), а тьоща с Донєцка.

Записала Г. Бондаренко  
у станиці Тамань Темрюцького району 

Краснодарського краю, РФ, 
від Миколи Г., 1929 р. н.

ІСТОРІЯ ЗАСЕЛЕННЯ Моя мама Г. Євгєнія Ємєльянов
на. Год рождєнія в єйо тисяча восємсот дєвяносто дє
вятий. Отєц [тисяча] дєвятьсот пєрвого года. Но отца 
корєння були в Украінє. С Украіни оні пєрєєхалі. Ну, 
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ето іх дєд єще пєрєєзжал. Отєц здєсь рождался, ро
ділся отєц здєсь. І сьостри там, і брат здєсь роділися. 
А отєц... Ну, навєрно, у восємсот сороковом году ота
ко... Сюда пєрєєхалі. Ну, а я вже, так сказать, здєсь ро
ділся. [Тисяча дев’ятсот] двадцать дєвятого года. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  Господарські за-
няття. Коровка била у нас. [Пасли в дитинстві ко
рову?] А вона в череду ходила. Я не пас. [Ви наймали 
пастухів?] Я за пастухів не знаю нічого, я не пас. От 
череду ганяли, примєром, нанімали чєловек, он там 
сколько, тогда в каждом дворє била корова, корова 
ета содєржала сємью. А потом пастух собіраєтся, пло
тят єму в мєсяц рубль ілі там два рубля, ілі молоком 
расплачується, в мєсяц ти должна заплатить пастуху. 
Я нє ходіл. [Коли перший раз виганяли худобу після 
зими?] Ето завісіт от вєсни. Тьоплєнькая вєсна, уже 
там травка проросла, тода виганяют, уже она пасьот
ся. Харчування. То шо сєйчас, то і тогда варілі. Ну, 
пєрвиє блюда шо  – суп, борщ, а  второє блюдо там 
кашка какаято, кашка з молочком. А потом борщ ку
шалі, но хорошо, когда мяса там кусочєк сварілі, по
том порєзалі его там, мать кусочком, і  потом хвата
єш... А у большинства нікакого мяса нє било, нє било 
мяса, а єслі є, то каждому по кусочку. Борщ єлі больше 
в обєд конєшно, потому шо утром ти зразу не звариш 
борща, потому єслі в лєтнєє врємя на дворі варили, 
називалась «кабиця», а  топить...? Начнешь варить і 
ото давай шукай. Но шо ти шукать будеш, шо шукать? 
А  були раньше такі загати, городили город, поніма
єш, і там ото же бур’ян старий, то пойдьош, ту загату 
дьоргаєш. Покуда тот закипить борщ. Боже, уже обєд, 
а борщ ще не закипів, потому шо ледь горить, там нє
чем було топить. А щас то конєчно, раз і зробив. [Ал
когольні напої робили?] Я всьо дєлал. Віноград у мене 
рос там. А потом шо, немає, пошол там в погрєб, до
говорілся с охранніком: «Ти вінограду, а я тєбє рибкі 
дам». Поїхав, достав, надавив. А потом понасаживалі 
лєсополосу, сліва, разна єрунда. Пойдем, сліву нарвем, 
карзіни двєтрі, а кадушечкі такі спод риби, пєйсяті
кілограмові. Воно перекісло там, переграло раз, апа
рат самогончиковий, береш, і всьо. Ну как дєлалі віно? 
От віноград, єсть такая мясорубка, пропускаєш, кісті 
бросаєш ото, она мясорубка обтирає всьо гроно, бу
бочка вся чиста падає сюда. Отбіл от гронкі, потом пє
рєдавіл єго там, пожмакав його, і так в «переліз» (на
зиваєтся так «кадушка», ілі как бочка большая, літров 
на двадцать, трідцать, туда ето всьо скідивал). Воно 
дня два побушувало, потом снімаєш всю ету чисту 
масу на прес, вижимаєш єго, і туда. Єслі ягода кіслая, 
значит, добавлять надо сахарку туда чуток. Раньше 
нічєго нє добавлялі, патому шо покупать нє на што 
било послє войни. Потом як вигнали, віноград виста
ювався аж до Покрови, потом на Покрови начинають 
віноград, він такой жовтийжовтий, сахар хароший. 
До Покрови стояв. [Скільки разів переливали вино й 
чистили від гущі?] Он я, прімєрно, нікогда нє чістіл, 
вот ето бочкі, заліваю у бочкі. Воно вже чисте, трош
ки уже отстоялось. Потом в бочку вилив, і всьо. Воно 
там стоїть. Потом коли вибираєш, єслі там літров 
двадцать, відро густі буде, останється. [Скільки літрів 
вина заготовляли?] Для домашнього бутилок дєсять, 
двадцать таких дєсятилітрових і хватіт. Бувало таке, 
шо і на продаж комусь там. Щас вино ніхто нє пйот. 
[Пиво варили?] Нєт, с півом дєла нє імєл. [Чи варили 

самогонку, чи робили настойки?] Нічого. Ото бабуш
ка наварить слив чи шо. [Коли варення почали вари
ти?] Хто там до войни варив. Послє [тисяча дев’ятсот] 
підєсятих годов начали варить, а тада сахара ж не ку
пиш. [Як одна хлібина називавалась?] «Булка хлєба», 
«буханка». [Розкажіть, як пекли хліб.] Учиняє бабуш
ка ото, напікає от суботи до суботи. Вот напєкла она 
хлєба, щас же как, це не мягкий, тогда мягкий, а таді 
напекли десять ілі сколько булок, такіє булки билі. 
[У формах пекли?] Нє, не в формах. Накачувалось ото 
так, накачувалось на сковородку, ото спечуть, а  по
том вилажують на полку, шоб оно засихало. А когда 
он засихаєт, его так много не скушаєш, понімаєш. За
раз, вчорашній – нє, давай сєгодняшний. А тогда на
оборот, запєкали, шоб менше їли. Ну, понятно, шось 
первоє доставалось отцу, хазяіну. Хозяін  – голова в 
сємєйствє. На роботу, на роботу ідеш, харчішки со
бираєш что б чтото покушать. Вот хазяйка стараєтся 
хазяіну саме шо лучше дать, мяса кусочєк там, яічок. 
Даже з роботи прийдеш, уже подкрадуєшся вродє 
неудобно, що всі сідають їсти, а мать стараєтся, шоб 
больше дать хазяіну. А сєйчас наоборот. [Якщо зали
шалося щось з їжі після роботи, то кому віддавали?] 
Ето називалось «зайчики». Зайчики – ну кому? Дітям. 
Архітектура. [Як вибирали місце для будівництва 
хати?] Ну, місто я не знаю, гдє било вибірать. Сасєд 
он работал вмєстє со мной, каже: «Коля стройся воз
лє мєня». Ну, я і пошол. Вот тєбє мєсто, вот участок, 
устраіваєт – стройся. На фундамент ото знаєш, бива
ло там ще копійки бросить, ну, мєлоч кидали. [З чого 
ваша хата побудована? Із цегли?] С камня, кірпичом 
обкладена. [Що треба було занести в нову хату, коли 
вперше заходили?] Кота. Ікони заносили. Пшеніца, 
хлєб. [Пшеницю в кути хати закладали?] Нє, в угли не 
закладали. Так посипали, чого її закладать.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. [Де Ви познайомилися зі своєю дружи
ною?] Здєсь, в Тамані, познакомілісь. Уже клуб бил. 
Гулять ходили. Танци билі. [Які танці танцювали?] Ну, 
якіє там, то «Фокстрот» етот, то «Танго». [«Польку», 
«Краков’як» танцювали?] Лічно я нє танцевал, моя 
супруга танцевала. Я нє танцевал. Я пересижу. [У вас 
ходили засватувати дівчину?] Ну як, ходили сватать. 
От, прімєром, єслі я посилаю, то єсть не я, а мой отєц, 
мать, посилают там..., ну, там куму чи брата от поси
лають к вашей мамє, к вашему папє. «От у мене єсть 
парень там такий, бравий, всьо чисто, а  у вас дівка 
єсть, от давайте ми їх зведем, шоб вони вмєстє жили». 
Ну, так, в таком духє. Шоб вони в щастє були, пускай 
вони поженятся, вмєстє будут жить. [З  хлібом ішли 
сватать?] Да. Хлєба чи вина, може, там приносиш. До
говарюємся, через скільки там днів іграєм свадьбу, 
такогото числа. [У піст можна було гуляти весілля?] 
В  піст не положено, це ж до поста якто. Уже піст 
пройшов. Та щас женятся і у піст. А тада придержува
лись. В пост нєльзя. [Музикантів наймали на весілля?] 
А  как же! Тоді музиканти були от. Я,  примєрно, оце 
помню в мене грав сасєд, дєдушка. На баянє. [Весілля 
гуляли окремо в молодого і в молодої? У кого пекли 
коровай?] Ну да, отдєльно. Ми собі пекли, вони собі 
пекли. Погуляли, потом шишку несуть, вони своім 
сватам, сюда шишку. А на другий день уже сходяться 
вмєстє, до мене сходються, а потом ідуть до той, до нє
вєсти. Нє, сначала до нєвєсти, а потом до женіха ідуть. 
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[Кого боярином брали?] Так же ж боярином товаріща. 
[Молодий викупляє молоду?] Ну, так шутками там. 
Шоб шото давать – ніхто нічого нє давал. Как рань
ше гнали лошадьми, та уліца зібралась держать коней, 
шоб викуп дали за нєвєсту. Ну, буває хозяін там: «Тіхо 
рєбята, сєйчас будєт..», а биваєт не дасть, то подьорга
ємся та і бросим.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ходили на Пасху голубєй возлє 
церкви випускали, а в мене голуби були дома. Піймаю 
двох, несу туда. [Всі діти випускали?] Всі. Ми пацани 
соберемся там і держим голубів, потом указ, отпуска
єм. Ну, мої раз – і дома. [Воду святить ходили?] Воду 
святить ходілі. Ми щас вже не ходим, а  діти старші 
стали, вони підуть, воду посвятять нам. Щас в домі є 
священа вода. Я приболів, бабка приболіла, і нам при
нєслі священої води. [Як у вас святкували Храм?] Ето 
на Покрову. У  церкву йшли. Біля церкви збиралися. 
Колгосп там щось риби давав. Я  не ходив. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Були якісь прикмети, за якими 
можна було передбачити погоду?] Примєрно, заходіт 
вєтєр южний, примєчалі, что по ходу дєла, заря горіт 
ілі там тучі поднімаются – будєт нізовка, надо сєтку 
убірать. Навєрно, будєм забірать на берег, потому шо 
будєт погода. Або коли «дєди» встають. [Що означає 
цей вислів?] «Дєди», ну, облака такіє, тучі вигоняют 
ото такіє. Іногда получаєтся правільно, шо вибрали, 
а  іногда только поднімі – а вєтру нє било. Тоді ж не 
було прогнозов такіх, шо там передавали. Ну, обично 
птічкі літают по обриву – ето возможно будєт вєтєр.
Отакіє прімєти билі. «Солнце красноє по утру рибаку 
нє по нутру, солнце красно с вєчєра – рибаку бояться 
нєчєго». Такіє поговоркі. Нєльзя сказать, шо оно со
впадало точно. Сєйчас ото пєрєдают прогноз. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Були у вас такі люди, про 
яких говорили, що вони можуть чимось зашкодити 
людині, худобі?] Такіє разние єсть люді. От бил у нас 
одін старічок, тут жил, от он пройдьот, і там корова 
провиляла. Мать пойдьот послє корову доіть – уже не 
здоіть, вона і пісяєт, і дрікаєт ото. Ото і сєгодня, і за
втра, потом іде до нього: «Грішка, верни мені молоко, 
корову не здою». – «Ну ладно, іди». Шо он там дєлає, 
нормальна корова завтра. Отето такоє било, а  что, 
как оно дєлалось, нічого не знаю. Ето ж нє только у 
нас було, я  уже подростком бил. [Жінки, які  могли 
щось погане зробити, були?] Хто поробив, він від ко
рови не брав нічо, в  нього ілі глаз такий, я  не знаю 
чого в нього так получалось. За женщин я не знаю, 
у нас тут лиш той такий старий отут жил, на той уліце. 
[Чи були якісь повір’я в рибалок?] Там ( у кєрченскіх 
старовєров) било от принято даже, когда от оні собі
раются в морє і к нім подходят, даже води попросят, 
то за ето можно било і по шеє получіть. Оні нічєго нє 
давалі пєрєд виходом в морє. Єсть такое і в бригадах 
шото там, шо снасть сдєлалі, шоб ніхто до неї не під
ходив, не вздумав переступить снасть, сєтку. Ето било 
такоє. Ще сєтка в морє не була, то риба буде її пере
скакувать. А тєм болєє женщина ні в коєм случає не 
дожна била переступать. Я  помню, Татьяна когдато 
работала, заносили ето крило, і она перепригнула, дак 
там ти шо! «Куда ж ти перескакуєш, крило у морє не 
било!» «Крило» називаєтся та сєтка. «А ти перескаку
єш єйо. Риба будєт вся переходить». [Чому не можна 
було нічого давати перед виходом в море?] Нєльзя ні

чого давать потаму, шо риби нє будєт. [Були дні, у які 
заборонялося виходити в море навіть за гарної пого
ди?] Ето какієто празднікі, всє праздновать надо. На 
Пасху, Рождество нє ходілі, а потом стали совєтсткіє 
празднікі. [На Іллю виходили в море?] Ілля как такой, 
он к рибной сістємє нє очєнь так. Коли Ілля попісяв, 
так купаться нєльзя. [Був святий, якому рибалки мо
лилися про допомогу?] При нашей битності нє било. 
Може, при наших отцах, конєшно... Когда отци билі, 
тогда молілісь, ето навєрняка.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Ваші батьки ходили 
до церкви?] Бабка ходила, і мамка ходила в церкву. 
[Вас водили до причастя?] Да мене раз чи два водили. 
Повели раз, священик давав тоді, маленька така чайна 
ложечка, я не знаю, чи повидло, чи шо воно таке. Да, 
по моєму только два раза я ходив. [Тоді не захотіли хо
дити?] Та просто я не знаю. І вони не такто часто хо
дили. Оце ж ходили на праздник. [Ви хрестили своїх 
дітей?] А как же! [В церкву їх потім водили?] Та тоже 
ж там, коли з бабушкой, там поведе бабушка. Раз, два, 
може, три, пять, і всьо прекратилось. [У які ігри гра
лися діти колись?] Лєтом там купаться, на море там 
бєгаєм, раньше вєчерами там у жмурки гулять, то «В 
полукон» гралися. Палка така, «полукон» називався, 
отак ставили і потом гдєто там метров за десять чи, 
може, меньше стоім і нада попасти в ту палку. А потом 
називалось «Гусарики на коня». Ото гуляєм, кто про
грав, от я програв, а тот виграв, от на мєня садітся ото 
і везеш єго, мяч бросают.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якою мовою розмовляли Ваші батьки?] Да, 
можна сказать, как хохляцкій говор «шо, як...». [Ви за 
національністю хто, ким себе вважаєте?] Сєйчас рус
кім, і раньше бил рускій, а отєц бил украінєц. Мать ка
зачка була. Ну она ж нє казачка, а руская. [Ви з батька
ми українською розмовляли?] Та вот ето так разгова
рівалі. Одно слово рускє, а пять хохлацкіх. [Діти Ваші 
російською розмовляють?] Діти вже порускі. [А  з 
Вами як розмовляють?] Порускі, і я з ними порускі, 
а шось скажу не порускі, то оні же понімают.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Учілся я школє, но ета 
школа у нас била, гдє сєйчас Таманского кантора. Там 
рибколхоз бил, а отсюда от Карла Маркса там школа 
била. Вот там учітся я начал. А ето, гдє колхоз, здєсь 
большая двухетажная школа била. Ну потом єщо шко
ли билі. Я,  примєрно, сєбя помню. Окончіл я четірє 
класа, начиная с пєрвого класа пошол в школу. Кто по
сільнєй жилі, у тєх дєтєй нєкоторих билі сумкі, а у нє
которих портфелі. Тряпчані сумки були, а були такіє, 
как я, дак у руках носили, потому шо не було за шо 
пошить сумкі етой. Ну, кончали школу, я, прімєрно, 
жил вот здєсь около базара, ну шо, к такой работє не 
привлєкалі нас, не було такой роботи. Ну, што вам 
сказать, Тамань ето нємєц усю чисто разобрал. Она 
била вся с камня тогда церковь, с камня била, всє дома 
камяниє. Но когда оні прішлі, нємци, еті камні всє оні 
забіралі, порт строілі. Там два прічала било. І  аеро
дром. І всьо вивозілі, і по уліцам, у кого камяниє билі 
стєнкі, то прієзжалі всьо чісто забіралі, вивозілі на ає
родром і в порт. І  вєсь центр заламали, на котором 
пройшла война, токо одні тиє пооставалися руіни, всє 
камні позабіралі. Работалі в основном воєнноплєн
ниє. В тисяча дєвятьсот тріцатом году калхоз создал
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ся. Моя мать работала там уборщіцей. [Чим Ваші 
батьки займалися?] Здєсь нікакого проізводства нє 
било. А оні, прімєрно, как отєц мой, расказиваєт ото 
работалі от лєтом, у полі у когото нанімалісь, то когда 
началісь колхози создаваться, в «Камкотрестє» рабо
талі, а зімой оні ходілі на Чорноє морє, ловілі сєльодку 
там. «Камкотрест» – ето собіралі камку (морську тра
ву), дєлалі с нєй матраси і подушкі, такоє било. А так 
організацій нє било. [Рибним промислом займалися?] 
Тогда ж била коса сплошная. Ето єйо в [тисяча 
дев’ятсот] двадцать пятом году там прорвало. Но там 
било два мєста, гдє нєводами работалі. Билі ж тогда 
хозяіни. Хозяін набіраєт сєбє на зіму брігаду, двадцать 
ілі двадцать пять чєловєк. В формє, всьо чисто, но а 
как ти, так ето колхоз отбіраєт там, здал сто кілограм 
риби, шейсят кілограмм ото, шейсят процентов ідьот 
хазяіну, а сорок процентов на оплату людєй і пітаніє. 
В  [тисяча дев’ятсот] трідцатом году уже ж началісь 
калхози. [Хто очолював риболовецьку артіль?] А мно
го кто. У нас «отаман» він називался. Вот у нас Таман
скій бил Дєрєвянко такой, Алєксєй Каністратович. Он 
на косє бил, на Таманскій косє, там жилі, дєржалі мор
гану, нєвод дєржалі, зімой там ловілі сєльодку. На са
лях. Нєвод бросіл отето, тянєш. Там два мєтра такіх, 
гдє можно работать. Ето мєсто, гдє работалі і таман
ци, і кєрчакі. На дубах билі. Ну, лодка такая большая 
називалась «дуб», в которий слаживают конци і сєтку. 
Називаєтся она «хужа», всьо слаживаєтся і на веслах 
обсипают, ото на веслах сиплют, гребуть. І вручную, 
тогда вручную тягали. Лямка така. [Де збували рибу?] 
А рибу оні возили в Кєрчь, ото туда там. В основном 
возили всьо в Кєрчь. І  здєсь в Тамані работали на 
ставніках, на барабульку ходили. Потом на баркас і 
вєзуть у Кєрчь. Там називались «просала» такиє вот, 
і там продавали. [Хто такі «прасоли»?] Просала – ето 
тот, хто покупаєт. Ти привєзла, к примєру, рибу, про
дала... Перекупщик. Он покупаєт і потом сразу орьот 
«по рукам!». Во врємя войни мєня нємци в Кєрчь ви
возілі. Нас вивозілі новую Тамань строіть. Управа 
була тут і отаман. А у мєня в Кєрчі жила тьотка род
ная, а отєц у мєня бил інвалід второй групи. Значіт, ілі 
всєм гуртом єхать, висилать прішли з управи, ілі шоб 
я один єхав туда, а мать і отєц остаются здєсь. При
шлось мнє одному єхать. Мнє, мо’, тринадцать лєт, че
тірнадцатий год був, у  [тисяча дев’ятсот] сорок трє
тьєм году, когда в Кєрчь мєня прівєзлі нємци. Там 
баржа така, полно там с дєтьмі людєй, висилалі такіх 
пацанов, як я. Потом в Кєрчь прівєзлі на причал, там 
така суматоха, ну, вобщем, я оттуда убєжал. А я знав, 
де тьотка живе в Кєрчі, убєжав к тьоткє, і я в неї скі
тался там, жил у нєйо. А потом с Кєрчі висилали нас. 
Здєсь у нас на Тамані нємци сто с чемто людєй рас
стреляли. Сто трідцать чєловєк. Год і мєсяц оні здєсь 
билі, должни билі пятсот расстрелять. [Тут під час 
окупації тільки німці були чи й румуни?] Румин тут нє 
било. Вони там по окраінє жилі. Раньше були там 
частниє владєнія, а  потом же колєктівізация, всьо 
вмєстє. І вони там по виноградникам жилі, по окраі
нам станіци. Тут у нас була комендатура, тут румин 
вообще нє било у нас. Я  там в тьотки прожив ото, 
в районе Барова в лагєрє бил. Там і освободілі. Потом 
я приєхав в Тамань. Я рибачіл с [тисяча дев’ятсот] со
рок чєтвертого года і покуда й на пєнсію пошол. Ну, 
канєшно, уже лєт сємвосєм нє работаю. [Нам сказа
ли, що кожен вітер має назву, можете їх назвати?] 

«Майстра»  – ето с Кєрчі вєтєр, южний  – «нізовка», 
с запада – «западний», «пунент» – сюди с востока, сє
вєровосток дуєт ілі сєвєрний вєтєр дуєт то «трємон
тант», восточний вєтєр – «лєвант», а юговосточний – 
«широкада». [Був якийсь план вилову риби?] А  как 
же, я работал в [тисяча дев’ятсот] сороковом году, 
було обязатєльно. По тисячє, по двє тисячі було плану 
на год на бригаду. [Які були рибацькі снасті?] Била, 
напрімєр, карага. Ето снасть вєлічиной там пядєсят на 
сємьдєсят мєтров. Она с одной сторони привязуєтся, 
а сюда от бєрєга пускаєтся на дно сєтка. Ставлють ви
шкі, три вишкі ставлють. Такіє вертушкі, названіє  – 
«чербухан», «агіз». Напротів агіза  – «божгун» бил. 
Возлє ніх сідєлі рибакі, наблюдалі за рибой. С утра до 
обєда с чербухана харашо відать, а вже солнце як по
днялось, шо вже бльосни плохо відно, с божгуна стало 
хорошо відать, оттуда вєдут наблюдєнія. Два чєловєка 
там сідєло. От, прімєрно, на Матроской там вєздє от 
чербухана йшло до берега, а на Матроскє там от агіза 
шло до бєрєга. Потому шо тут много скал і там, риба 
собіраєтся і нікакого двіженія нє імєєт, ставілі туда. 
Одна сторона здєсь опускаєтся, риба заходіт і потом 
поднімают вручную. Риба по бєрєгу ідьот – а тут сєтка 
висипана, она собіраєтся, а  патом шо, заходіт в ету 
саму «карагу», как ми називаєм єйо. Вертушкі такіє 
крутятся на трубє  – сєтку поднялі, потом визивалі 
байди – шєстьсємь лодок, там по три, по четірє чєло
вєка. Отож подняли рибу, заходят в карагу оту, ста
вятся рядом лодки отаково, і пошол. Рибу ту подго
няєм, подгоняєм в одін угол, забралі, уєхалі. А потом 
сталі дєлать називаєтся такая «каса», ето било перед 
войною і послє войни, «каса». Риба, когда сєтку ту по
днял і там опускаєш, і она ото оббєжала вокруг, а там, 
де можно свободно єй бєжать, там каса стоіт. Она туда 
заходіт, там каса. Ету ловушку сдєлал Палій, дєд Па
лій. [Палій – це прізвище?] Може, в нього фамілія Па
лій була. Я не помню, я з ним в бригадє не работав. Он 
бил в четвьортой бригадє, на Холодной, а  я на Ма
троской работал. Потом он создавал ту ловушку, а по
том чтото там получилось, он подгорєл нємножко. 
Старий загулял с молодой. Іх там разоблачілі, єго по
саділі, вобщем. Год ілі два он там сідєл. Потом Добро
вольский доканчівал ету ловушку. Ну она такого 
ефекта не дала, под хорошу погоду кефаль не іде в оту 
ловушку. [Які види риб тут водилися?] Вся риба про
ходящая. Бичок тут живьот. Судак в основном с Азов
ского моря, сюда он как гость заходіт, тарань тоже так. 
Вся риба проходяща. Барабулька ілі рибка султанка (у 
нас кавказкоє і кримскоє стадо єсть), оні ж ходят с 
Турціі сюда. Хамса у нас тут тоже проходящая. Только 
одін бичок остайотся. Раньше било много краба, 
а  сєйчас нє ловят вообще. Сєйчас усьо істрєбилось, 
сєйчас отакоє стадо єсть, такіє малєнькіє. А то було, 
когда вибираєш одно крило, там його не виплутаєш, 
ото береш б’єш єго палкой, она називаєтся «шкарба», 
б’єш єго, розрубиваєш, тоді вибираєш. Не стало со
всєм його. Маринка от була, не стало тоже. І ставрид
ки ще менше. Не стало ні маринки, ні ставридки. 
[Який був заробіток у рибалок?] Як я работав, то раз
ниє билі зароботки. Я работал, канєшно, в послєднєє 
врємя бригадіром, двадцать лєт. У мєня заработок по
лучілся почті чи по тищє, я не знаю, я уже не сообра
жу. Я йшов на пенсію, у мєня був заработок, за пять 
лєт бралі срєдній, двєсті пятьдєсят рублєй двадцать 
копєєк. Я получал «потолок». Тогда било сто двадцать 
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рублей, больше нє давалі нам. Може, там якимсь на
чальнікам можно било, а в нас сто двадцать. І вислуга 
у мєня била, там шестнадцать рублєй, і я получал пєр
вую пєнсію сто трідцать рублєй. [Який період Вашого 
життя вважаєте найкращим?] Ну, мойо врємя найкра
ще. Я пожив от еті вот два года, вот еті лєт пятнадцать 
назад, ето било, когда дєті уже поженілісь.Ми свобод
ниє, я на пенсії, вот ето било наше радостноє врємя, 
а всьо за старость думал. Бабушка мнє: «Ой, Коля, ста
рость іде». Тогда в достаткє ми жилі, в нас всьо хара
шо, всьо хватало. Шо дєті нам, а большинство ми дє
тям помагали. У мєня пенсія нормальная, восємь ти
сяч получаю. А потом ще доплачівают за то, шо мало
лєтній узнік я, двєнадцать ілі трінадцать тисяч 
получаєца. 

Записала Г. Бондаренко 27 жовтня 2009 р. 
у станиці Тамань Темрюцького району 

Краснодарського краю, РФ, 
від Валерія К., 1963 р. н., [1]
та Клавдії К., 1949 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[Розкажіть, як у Вас готують борщ.] [2]  Тут сєкрета 
нєт. У  нас тут даже сосєдка єсть, она совсєм не так 
готовіт, как я. Вода закіпєла, єслі єсть мясо, кидаєте 
мясо, а єслі нєт мяса, то і так можно. У мєня нє било 
мяса, там такіє двє шкурки свінниє. Я іх помила хоро
шенко, почистила, бросила, оні прокіпєлі нємножко, 
а тут свєкли порєзала, тонєнько порєзала і туда бро
сіла в кіпящую воду. [Чи підсмажуєте буряк?] Нєт, я 
не люблю поджарєнний. І вот потом только бросила 
свєклу, і тоже сразу луковичку рєжу і туда кідаю. Она 
потом нє отдайот буряком. Потом оно кипіт, уже как 
токо помєнялся цвєт у свєкли, всьо уже, тада я ложу 
картошку. Порєзала картошечку, а тут же в ето врємя 
я зажарочку дєлаю – лук, морковка, перчик, помідор
ки, свєжиє помідорки. Ето я іх там отварила, полови
ну потьорла, і вот ето так. Как только капусту бросі
ла туда, і уже попробовала, картошечка єслі готовая, 
значит, бросаю капусту. Капуста только дватри раза 
прокіпєла, ложу туда зажарочку. Посоліла, і всьо. [Ра
ніше квасили буряк для борщу?] Квасілі раньше. За
кісляли чєм? Помідор нє било. Вот імєнно што вот ета 
самая со свєкли, юшка вот ета. Ето ми, когда жилі в 
Вінніце, там дєлалі прямо, мама дєлала в кадушкє. Но 
там билі всє дубовиє, там лєса било много. Вот ето у 
нас кадушки билі на шєсть вьодєр, і вот ето ми, значіт, 
помилі іх там, порєзали на четірє часті отако, і вот ето 
слаживают туда. Значит, на дно ложат дубовиє лістья, 
вішньовиє, лістья хрєна. Вот ето оні положилі, потом 
оні слаживают етот бурячок так, что б мєньше било 
дирочєк і потом отету дєлают оні закваску. Значіт, на 
вєдро води стакан двєсті пятьдєсятграмовий солі і вот 
уксусу, вот мнє кажется, уксус тогда бил етот самий, 
она ложила стограмовий. І нємножко туда сахарку до
бавлялі. Вот сколько уже сахару, я уже нє помню щас. 
Добавлялі єщо перец, єслі єсть перец, то пєрчику туда, 
лавровий ліст ложилі. Свєклу бралі вінєгрєтную, і ото 
туда залівалі. Залілі туда, тряпочку положілі. Также 
ми пєрєтіралі вот ето всьо, в банкі стєклянниє, і так 
ето оставялі. А то даже когда уже нє било банок, ну 
тогда єщо ж у нас такого нє било, ізобіліє банок, то 
уже сєйчас ми..., а тогда нє било, так ми тогда в кадуш
ках ілі в кастрюлях даже. Даже вот ето в кастрюлях. 

Пєрєтьорлі іх, пєрєкіпятілі, в кастрюльку, маслічком 
подсолнєчним здєсь залілі сверху, і всьо. Шоб нє по
днімалось і шоб оні не пліснєвєлі. [Аличою у вас борщ 
закисляли?] Аличой уже перед помідорами дєлалі. 
Тоже дєлала я. В  отдєльной кастрюльке ми отварілі. 
[З  квасолею варять борщ?] Варят. Пост, когда у нас. 
[До якого часу постів дотримувались?] С двадцать 
сєдьмого ноября до сєдьмого января. [У радянський 
час посту дотримувались?] Хто как. Я іногда. Потому 
что у мєня давлєніє, і я другой раз і нє смогу. Но всьо 
равно в пятницу, срєду стараюся, шоб уже нє кушать 
жирного. Я большинство на помідорах живу. Помідо
ри, салат – ето для мєня всьо. Архітектура. [1] Здєсь 
у нас, на Тамані, всєгда била проблема со строітєль
ним матеріалом: лєса, дєрєвьєв здесь нєт. Поетому, 
когда рождался син, сразу сажалі нєсколько акаций 
возлє дома. Оні бистро растут в нашем кліматє. Вот 
пока мальчик рос, рослі і акаціі, і когда єму уже надо 
било женіться, оні достаточно вирасталі для того, что
би іспользовать дрєвєсіну прі строітєльствє дома. Вот 
посмотрітє на ету фотографію, ето [тисяча дев’ятсот] 
восємдєсятиє годи. Сєйчас ета хатинка тоже стоіт, но 
єйо уже покрилі шифєром. Ето уліца Лєбєдєва. Відітє 
забори какіє. Ето пятідєсятиє годи. Такіє забори билі 
повсєместно здєсь, вєздє. Даже кабиця стояла, вот 
она, возлє стєнки. Окошка не мав ніхто на уліцу, всє 
только во двор виходілі. Здєсь постоянно вєлісь во
єнниє дєйствія, дом должен бил бить, как кріпость. К 
уліце виходіла глухая стєна дома.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ [Які поминальні 
дні відзначались тут, на Тамані?] [2] Ну, поминальниє 
билі у нас ето суботи, і вот когда ідьот уже етот по
мінальний день на кладбіще после Пасхи. Послє Пасхі 
в понєдєльнік, а вот в Криму в воскрєсєньє. Потому 
что там, ну как би на работу... Хотя даже і на прєдпрі
ятіях отпрашиваются на вторник, на Радуніцу, тоже 
батюшка на кладбіще ходіт. [Які страви готували на 
поминальний обід?] Борщ... Потом, как би сказать ето, 
часто замічаю, вот, кто жил на Украінє, вот тє, оні уже 
постарше, оні стараются вот как с Украіни. Борщ оні 
варят етот і отдєльно варят фасольку. Отдєльно сва
рілі фасольку, когда борщ уже готовий, оні раз туда 
фасольку і положілі. І вот ето он настаіваєтся на фа
сольке. Ето уже с Украиной связанноє, а вот корєнниє 
еті кубанци, оні нєт. Вот даже у іх, кубанцев традіци
онноє на сорок днєй, когда вот умєр чєловєк, і вот на 
сорок дней дєлают лапшу. Домашнюю лапшу дєлают. 
Вот бульйон і домашняя лапша, картошка туда уже нє 
ложится. Риба, она как отдєльноє блюдо ідьот. [Риба 
обов’язкова страва для будь якого столу? І на свята та
кож?] Да. Уже хотя би в крайнєм случає должна бить 
сєльодка. І празднічний стол, і такой. Єслі жарєнная 
риба, то даже бичок. Главноє, чтоби била. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи були у Вас жінки, про 
яких говорили, що  вони відьми?] [1]  Знаєтє, ето во 
всє врємєна билі такіє люді. Вот у нас здєсь говорят, 
что на Пасху, когда священік закриваєт храм і всє уже 
должни вийті із храма, чтоб обходіть єго кругом, вєдь
ми норовят остатся внутрі. Ми с казакамі как раз на 
Пасху дєжурілі возлє храма, і батюшка сам нам ето 
расказал і просіл, чтоби ми всєх етіх женщін вивєлі. 
Сказал, что даже нагайкой можем воспользоваться. 
І  что ви думаєтє, подхожу к такой бабушкє, прошу 
єйо вийті, она наотрєз отказиваєтся. Ну, что дєлать, 
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прішлось нам єйо винєсті із храма. [Кажуть, що серед 
козаків були характерники, Ви про таке чули?] Я вам 
раскажу то, что я відєл. Тут у нас по сосєдству дєд жил 
с казаков, і мать просіла, чтоб когда она задєрживаєт
ся, я мог побить у нєго. Вот я сіжу у нєго в хаті пєрвий 
раз, что то он мнє наліл молока випіть ілі что, смотрю 
із под лавки змєя вилєзаєт. Понятно, я іспугался, а дєд 
говоріт: «Всьо харашо, успокойся она тєбя нє тронєт». 
Етот дєд умєл разговарівать с ужамі, змєямі, оні єго 
нє трогалі. Когда он уходіл із дому, то на двєрь вмєсто 
замка змєю вєшал. А бил такой случай, што брігадір 
єзділ і заганял людєй на работу. От под’єхал к дому 
етого дєда і крічіт: «Виході, я знаю, шо ти дома». Нікто 
нє виходіт. Он рєшил сами сходіть в дом і такі забрать 
того на работу. Только шаг ступіл на подвір’я, тут змєі 
єго со всєх сторон окружилі, началі шипєть, єлє он 
убєжал.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ето вот план Тамані начала 
века, ето церковь, ето вот кладбіща обозначєни. Мно
гіє говорілі, что строітєльство церкві с Мстіславом 
связано. Старшеє поколєніє таманцев, оні настолько 
твьордо стоят, что ето бил Мтіславскій храм. Потом 
Турєцкая мєчеть била, потом ми передєлалі опять. 
Моі родственнікі пріехалі на Тамань сюда в тисяча 
восємсот сорок восьмом году, трєтьє масовоє пєрєсє
лєніє с Украіни. Ілі может часть родичів гдєто с Тіто

ровкі прішлі. Я інтєрєсовался своєй родословной, мої 
корні гдєто в Черніговской губєрнії, всьо собіраюсь 
поєхать. Я  много інтєрєсовался старіной, распраши
вал старожилов. Любіл с дєдамі общатся. Многоє уже 
ушло бєзвозвратно. Ну, вот мнє Дмітрій Алєксєєвіч 
Гладкій, нинє покойний, расказивал, как от оружей
ноє масло раньше дєлалі, костноє масло. Ружьйо ім 
смазивалі. Бєрут рог і напільнічком єго стачівают до 
нємогу. І потом на кабицє виварівают, получаєтся как 
би масло с рога. І вот потом вонь нєімовєрная стоя
ла. Долго процес ідьот, но виваріваєтся такім обра
зом, і потом ето било самоє лучшеє оружейноє масло. 
Ілі вот єщо одін із старих рєцептов. Как раньше віно 
крєпілі? Виносілі бочку на ночь на морозєц, поутру 
слівалі віно, а вся лішняя влага вимєрзала. І вот такім 
єстественним образом крєпілось всьо ето дєло. [У Вас 
висить козацький мундир, Ви входите до козацтва?] 
Сєйчас уже нєт. Когда всьо только начіналось, я  с 
большим ентузіазмом занімался возрождєнієм етого 
двіженія срєді молодьожи. Вьол групу подростков, 
учил іх казацкім прійомам виживанія, орієнтіровкє 
на мєстності. Многіє із тєх, кто учілся і попалі потом 
в армію, в Чечню, говорілі, что ето спасло ім жизнь. 
Потом к етому двіженію прімкнулі многіє тє, кто к 
казачєству нє імєєт нікакого отношенія, я отошол от 
всєго етого.

Приморський край  
(Приморский край)

м. Владивосток  
(Владивосток)

Автобіографічний запис В’ячеслава Черномаза, 
21 березня 2019 р. 

у м. Владивостоці Приморського краю, РФ,

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Народився я 1969  року в 
селі  Вєдєнка Іманського (зараз  – Дальнєрєченсько
го)  району Приморського краю на Зеленому Клині. 
Мої предки приїхали до Приморщини в 1940  році з 
Сумщини. Мій прадід по батькові  – Чорномаз Сте
фан Федорович приїхав з дружиною Оксенєю Григо
рівною (у дівоцтві – Середа) та двома молодшими до
чками (Ганною та Марусею) з с. Чернещина (Чернеч
чина) Краснопільського району Сумської области. Як 
казала, ніби жартуючи, бабуся, «від війни втікаючи, 
бо знали, що війна буде». Дід матері на прізвище Та
ран, як розповідала мати, приїхав десь також у 
1940 році нібито також з Сумщини. Хоча мати згадує, 
що він любив, щоб йому читали книжку Медведєва 
«Это было под Ровно». Може, там описувались його 
рідні місця? Більше про материну лінію я майже нічо
го не знаю. Мати моя, Любов Василівна Дємідова (це 
за вітчимом, хто був її батьком, – не знаю, але її мати 
залишалась на прізвищі Шапошнікова  – мабуть, за 
першим чоловіком), народилася 30 червня 1948 року у 
с.  Тіхмєнєво Лісозаводського  району Приморщини, 

тобто сусідньому районі з Іманським, де у с. Вєдєнка 
16 жовтня 1946 року народився мій батько, Чорномаз 
Анатолій  Васильович. Його мати (моя бабуся) Ганна 
(Галя) ніколи не була замужем, її молодість припала на 
важкі воєнні та повоєнні часи, але мала чотирьох ді
тей, яких з допомогою своїх батьків підняла на ноги. 
Тому, хто був батьком мого батька, я не знаю, у бабусі 
поцікавитися не наважився. Так що своїх справжніх 
дідів не знаю ні по батьківській, ні по материній лінії. 
Своїми дідами вважав материного вітчима – діда Ва
силя Дємідова (росіянин, мабуть, судячи з прізвища), 
що мешкав з бабою Марією (мамою моєї матері) 
у м. Лісозаводську (у них я бував зрідка), та свого пра
діда (батькового діда) Степана Чорномаза, який і мав, 
як мені здається, вирішальний вплив на моє форму
вання, бо, наскільки відомо, фундамент особистості 
закладається до 5 років. Як раз саме цей період мого 
життя відбувався безпосередньо за участи діда Степа
на. Коли він помер у серпні (вересні(?)) 1974  року у 
віці 85 років, мені ледве виповнилося 5 літ, але в моїй 
пам’яті на все життя закарбувався образ прадіда. До 
п’яти років я був фактично на вихованні у свого пра
діда Степана. Батьки працювали, бабуся також була 
ще більшменш молода та більше займалася господар
ством, а я, малий, тягався скрізь за дідом, тому я в цей 
час, як кажуть старші люди, хто мене тоді знав, укра
їнською говорив краще, ніж російською. Що я 
пам’ятаю про нього? Не так багато. Пам’ятаю, що він 
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був дотепний, завжди жартував, мова його була пере
сипана українськими прислів’ями та приказками. От 
би той скарб було записати! Але я тоді був замалий, 
майже нічого й не запам’ятав. Любив дід життя, лю
бив випити та пожартувати. Наскільки знаю, його в 
селі всі знали та поважали. Був «комуніст», розказу
вав мені про «трьох гарних дідів» – Маркса, Енгельса 
та Леніна. Під час Першої світової війни був у полоні в 
Німеччині. Перед смертю їздив на батьківщину, до 
рідного села, мабуть, попрощатися. Після смерти пра
діда я пішов до дитсадочку, згодом – до школи, зви
чайно, російських, бо українських не було, та й почав 
русифікуватися. Батьки мої вже українською не гово
рили, лише інколи, головним чином, перебуваючи у 
доб рому настрої, використовували окремі українські 
слова чи вислови. Так що з батьками я вдома говорив 
російською. Носієм мови залишалася лише бабуся. 
Саме вона навчила мене читати українською десь у 
молодших класах по «Перцю», який вона передплачу
вала (його багато тоді в селі у нас передплачувало 
українців). Я пам’ятаю, що ще й у шкільному віці я ду
мав українською мовою, перебуваючи, головним чи
ном, у «ліричному» настрої. Десь у восьмому класі у 
мене сформувався інтерес до слов’янських народів та 
мов. Я почав передплачувати газети «Радянська Украї
на», «Звязда» (білоруська) та «Червони штандар» 
(польська з Литви). І через декілька місяців регуляр
ного читання я вже добре розумів літературну україн
ську та білоруську і деякою мірою  – польську мови. 
Передплачував також «Перець», «Всесвіт» та видання 
іншими мовами. Мій батько за пашпортом був запи
саний українцем, а мати – росіянкою, тому я, коли на
став час отримувати пашпорт в 16 років та визначати
ся з національністю (це мені в сільраді дозволили зро
бити самому), вагався і нарешті записався росіяни
ном. Як я міркував: народився і виріс я в Росії 
(РСФСР  – російській державі), на Україні ніколи не 
був, мати – росіянка (за пашпортом), мови майже не 
знав. І я ще задумувався над цим і для себе аргументу
вав цей крок, а більшість моїх ровісників, мабуть, і не 
задумувалися, записуючись росіянами. Перебуваючи 
в колхозі «на картоплі» як абітуриєнт першого курсу 
істфаку, познайомився з дівчиною Оленкою Каленюк, 
її батько (родом десь з Волині) був військовий – стар
шина, служив тут, на Далекому Сході. Оленка часто 
бувала у родичів на Волині, тому добре говорила укра
їнською. Ми знайшли з нею порозуміння на цій темі, 
тому працювали разом і багато розмовляли україн
ською мовою. Вона  – своєю волинською говіркою, 
а я, – мабутьтаки добряче скаліченим, суржиком. Це 
був, мабуть, перший досвід спілкування українською 
у дорослому віці, після раннього дитинства. Я тоді у 
вільний час в бараці читав «Всесвіт», що привіз с со
бою. Через рік, так само «на картоплі», я познайомив
ся зі своєю майбутньою дружиною, щось також по
тягнуло нас один до одного (чи не голос крови?). Її 
бабуся з дідом приїхали до Владивостоку, втікаючи 
від голодомору на початку тридцятих років, і все жит
тя прожили у місті, тому, на відміну від моєї бабусі, 
мовно русифікувалися, її бабуся говорила російською 
з ледве помітним полтавським акцентом (м’яке «л»). 
Ми також швидко дізналися про спільні українські 
корені обох, і  це, здається, також сприяло нашому 
зближенню і було одним з предметів наших розмов. 
Наступним етапом у мойому становленні як українця 

стала недовга служба у радянському війську. Мене за
брали до армії після другого курсу – 1988 року. Ще у 
Владивостоці на КСП я познайомився з Віталею Юр
чуком з Шепетівки, з яким потрапив у першій частині 
до одної сотні (роти). Там ми познайомилися ще з 
Олегом Самборським з Луцьку та Русланом Бучков
ським з Дунаєвецького району Хмельницької области. 
Щось поєднувало нас, разом ходили у вільний час, го
ворили українською мовою, я також намагався гово
рити своїм суржиком. Згодом вже в Кубінці прийшло 
до нас з карантину багато хлопців з України – Київщи
ни, Полтавщини, що говорили сільською українською 
мовою. В наряді по кухні зустрів хлопця з іншої части
ни з села Донецької області  – говорив українською. 
Згодом у Калініні півтора місяця працювали і жили 
разом з Ігорем Чергинцем з Лубен, також намагався 
говорити з ним своєю скаліченою українською мо
вою. Брав книжки в армії у бібліотеці українською мо
вою, «Співомовки» С. Руданського навіть «позичив» і 
привіз додому. Прочитав десь, що у Москві на Арбаті 
була українська книгарня. Повертаючись з війська до
дому, знайшов її, зайшов і обомлів – стільки там було 
українських книжок, такі скарби... Але грошиків таки 
було малувато, тому купив лише «Кобзаря» Шевченка 
та (як історик) Енциклопедичний довідник «Великий 
Жовтень і громадянська війна на Україні» (до 70річ
чя Жовтня). Згодом, гуляючи по Арбату, побачив пі
кет чи демонстрацію грекокатоликів з Галичини, що 
домагалися легалізації УГКЦ (вересень 1989  року). 
Навіть підійшов і щось говорив з ними, питався, зда
ється, щось про співпрацю з нацистами та Й. Сліпого 
(виявив свою примітивну «обізнаність» у цих спра
вах). Після повернення до Владивостоку десь, мабуть, 
у жовтні 1989 року почув по місцевому радіо інформа
цію про те, що до краю прибула делегація українських 
письменників, що проводить зустрічі у трудових ко
лективах тощо. Думаю, от би собі з ними зустрітися. 
Приходжу в той день ранком до університету та бачу 
оголошення, що сьогодні ввечері у читальному залі 
відбудеться зустріч з українськими письменниками. 
Я пішов, дочекався. Були редактор тижневика «Украї
на» А. Михайленко, здається, О. Мишанич з Інституту 
української літератури, молода поетка А. Цвід, В. Кри
куненко, поет Л.  Горлач, здається, якийсь гуморист. 
Народу було небагато – примусово працівники бібліо
теки та ще один студент з журфаку, здається. Вони 
розповідали про Рух, що робив тоді перші кроки в 
Україні. Після зустрічі підійшов до них та звернувся 
своєю примітивною українською – хто я такий. Вони 
запросили мене в гості до готелю. Там ми довго сиділи 
в номері у Віталя  Григоровича Крикуненка (він тоді 
представляв СП України в СП СССР). Виявилося, що 
ми земляки – він з Сумщини, як і мої предки. Це, ма
буть, нас і зблизило певною мірою. Під час цієї роз
мови він, мабуть, і посіяв [у] меня думку про створен
ня українського товариства. Під кінець він подарував 
мені купу українських книжок, що вони привезли з 
собою. Незабаром, мабуть у листопаді 1989 року, по
бачив у місті оголошення, що у крайовій бібліотеці 
відбудеться літературний вечір «Вишневі усмішки», 
де твори Остапа Вишні буде читати доцент інституту 
мистецтв Альберт  Якович Мамонтов. Я  пішов на ту 
зустріч. Було чоловік двадцять випадкової молоді. 
Після вечіру до Мамонтова підійшли я та ще двое жі
нок – Адріяна Михайлівна Димська та Ганна Макарів

м. ВЛАДИВОСТОК
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на Сербул. Поговорили, обмінялись адресами. Вияви
лося, що Мамонтов  – син відомого в [19]20х  роках 
українського драматурга Якова Мамонтова, теж, до 
речи, з Сумщини. Потім рік я намагався зідзвонитися 
з Мамонтовим, щоб реалізувати ідею про створення 
товариства, та все не щастило – то мені не було часу, 
то Мамонтова десь не було. Так минув 1990 рік, а у січ
ні 1991 року купив газету, де побачив заміточку, що у 
Владивостоці створено Товариство української куль
тури, яке очолив перший секретар Первомайського 
райкому комсомолу Андрій Попок. Прийшов ввечері 
додому, а там лист лежить від Попка, де він мене за
прошує долучитися до діяльності Товариства. Я  на
ступного ж дня поїхав до Первомайського райкому 
комсомолу. Зустрілися з Попком. Виявляється, мою 
адресу дав йому Мамонтов, якого тоді було обрано за
ступником голови Товариства. І з тих пір я у Товари
стві, за ці роки вся історія його пройшла на моїх очах. 
Багато людей змінилося – «иных уж нет, а те далече...». 
Але дехто залишився й з ветеранів, в  тому числі й 
Адріяна Михайлівна Димська. Але історія Товари
ства – це вже зовсім інша історія, може, колись і ві
зьмусь написати.

ДАЛЬНЄРЄЧЕНСЬКИЙ РАЙОН 
(Дальнереченский район)

м. Дальнєрєченськ  
(Дальнереченск)

Записала Г. Довженок 20–21 липня 1991 р. 
у м. Дальнєрєченську Дальнєрєченського р‑ну 

Приморського краю, РФ, 
від Одинокової Анастасії Павлівни, 1924 р. н., [1]  

та Бородуліної Ганни Павлівни, 1927 р. н. [2]  
[АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  

ф. 14‑5, од. зб. 537, арк. 180–182, 116–118, 103]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Чи проводили у Вас перезву, співали по
неділкових пісень?] [1]  Да, пєлі. Прієзжаєт женіх за 
матєр’ю, отцом, тьоток зовьот. У нас так: встают утром 
(і до сіх пор так), нєсут тьоткі ілі сьостри старшиє за
втрак молодим, нєвєстє. Виводят там нє нєвєсту, а ка
кого там мужика наряжают, ми от етого отказиваємся, 
а потом уже виходіт нєвєста сама с женіхом. Вот тут 
потом нас посаділі, а женіх отправляєтся с дружкамі 
за матєр’ю, за остальнимі гостямі – «пєрєзва» назива
єтся. Садітся на воз ілі сані і єдєт. [За матір’ю моло
дої?] Да, отца, мать, і тут он уже благодаріт отца, мать, 
какую вже нєвєсту взял – хорошую ілі плохую. А пєс
ні поют і хорошиє, і плохіє – всякіє поют, там страм
ниє начнут пєсні друга на друга. Как нє понравятся 
свати, заєдятся, так там нє свадьба – Бог знаєт что [...] 
Как начінают свадьбу, как посаділі нєвєсту, уже всьо, 
посаділі, викупілі мєсто, тогда рюмкі налівают, і начі
нают свашкі пєть: 

Благослови, Боже, (2) 
При сім столі, при сім домі
Весілля начинать. 

Три раза пропєвают ету пєсню, а  потом там желают 
счастья, всьо. Випілі рюмку, випілі там вторую, а потом 
уже у нас долго нє затягівают, начінают коровай дєліть. 

Мать садітся, рассказиваєт, кого пєрвого, допустім, 
сєстра старша, мєня визивают, а потом визивают там 
брата – кто по старшинству ідьот до самого края, а по
том уже дядєк по старшинству. [Це з рідні молодої?] 
У молодой пока. А потом у молодого та мать, когда прі
вєзлі нєвєсту, ещьо вєнок нє снялі, там коровай дєлят. 
Там дарят особо, а здєсь дарят особо. Єго родня тут нє 
даріт. Она даріт только у женіха. [У молодої це відбу
вається в суботу?] У нас биваєт в одін дєнь. Допустім, 
в 10 часов прієхалі утра, до трьох гуляют, а потім їдуть 
до молодого, і наши єдут туда нєсколько чєловєк, а на
завтра уже пєрєзва. Потом нєдєлямі гуляют. А свадьбу 
вот так дєлают. Дєвішнік вєчєром в суботу. І женіх прі
ходіт, і друзья его пріходят, і всє дєвчата, пожилих нєту, 
только дєвчата наряжают гільцо і пріпєвают всякіє пєс
ні. А до етого ходят шьют там єй наволочкі, вишивают, 
полотєнца, всьовсьо, всьо помогают подругі.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Хто ходив колядувати?] 
[1] Дів чатка маленькіє. Я ж уєхала тринадцяти лєт з 
села. Ми уже колядовали с малих лєт, бєгалі под хати. 
[І господарі вам щось давали?] Давалі хорошо. На[м] 
особенно, потому что ми сироти. Знали, что нам да
дут. [2] Мнє лєт, может, пять, а может, і того нє било, 
может больше чутчуть. А там дєд бил врєдний такой. 
Ми прішлі і сталі крічать: «Позвольтє колядовать». 
А он вишел: «Нєма шо дати». [У такому випадку ко
лядники дражнили господаря.] [1] Он за палку! А по
том брату жалуєтся [жаліюся]. Я  плачу, на старших 
ругаюся. Дівчата старшіе собралісь у нас і послалі нас 
с такою глупостью. «Шоб вас черті побрали, шо и нас 
на гріх навели». Плачу. Я  уже побольше  – понімала, 
что ето мєня так опозорили. Он с палкой за нами і до 
дома. А сам хромой. [...]

Прилетіла ластівочка, 
Сіла собі край віконця.
Щедрикведрик, 
Винеси вареник, 
Грудочку кашки, 
Кільчика ковбаски, 
Я вам буду на печі курочку пасти! 

На Паску поют «Хрістос воскрєсє», а  на Рождєство 
обязатєльно [Христа прославляють]. Вот уже і за
прєщалі, а старухі всьо равно ходілі. Тайком прідут к 
тєм людям, коториє нє долаживалі, і всьо равно Хріс
та прославят на Рождєство. [Які пісні виконували на 
Водохреща?] 

Як на річкі на Йордані
Поломала баба сань[і].
– Полад[ь] міні, діду, сані, 
Я поїду на Йордань.
Не поладиш, діду, сані,
Не поїду на Йордань. 

Молитви: «Рожество Твоє, Христе Боже наш. Воскрє
сєніє дєнь – Хріс[т]ос воскрєсі із смєртних». 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2]  Батько  – Кладницький 
Павло  Семенович (приблизно 1889  року народжен
ня), мама  – Демчук Федося  Євтихівна з с.  Ровенки 
Кам’янецьПодільського повіту. Померла у 1929  році 
при пологах. Народила мати 12 дітей, але деякі померли. 
Тож батько лишився з 8ма дітьми. Батько був дяком у 
церкві у Любитівці, добре співав, грав на «дуде» (сопіл
ці), був дуже шанованою людиною у селі. В селі були ще 
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музики – скрипаль, два барабани. Були хороші, веселі 
весілля. Колективізація почалася у 1935 році, тоді по
чалися «гоненія людей». Стало не до весіль. Тоді батька 
заарештували, і  діти залишилися самі. Так вони його 
більше і не бачили. Був старший брат, який у 1937 році 
повернувся з армії і забрав Настю і сестру Ганну «на 
приїска» в с. Незаметноє, Красноарміського р[айо]ну. 
Там Настя закінчила чотири класи. У  с.  Трифоновка 
була потім у старшої сестри. Ганна Павлівна Бородулі
на, сестра Насті Павлівни, 1927 року народження. Була 
на «приїсках» і верталась в Любитівку, а в 14 років пої
хала у Владивосток. І більше в Любитівку не повертала
ся. [1] Всьо ето от отца. Ми єщьо малєнькіє, уже запрє
щалі нам ходіть [до церкви], а ми всьо равно ходілі. Уже 
нікто в сєлє нє ходіл. Он бєрьот нас, етот виводок свой, 
і в церковь, і пєлі там. Вообщє отєц пєл, как запойот... 
У нєго голос такой бил сільний. За пєсні і посаділі, а ми 
осталісь сіротамі. Церкву розламалі, всьо разбілі. Там 
два учітєля убілось, когда снімалі крєст. А люді плакалі, 
Богу молілісь, там ужас что било. [2] Два раза на том 
мєстє клуб строілі і два раза горєл. [1] Божа кара, ко
нєчно, что там говоріть. 

с. Лазо (Лазо)
Записала Г. Довженок 18 липня 1991 р. 

у с. Лазо Дальнєрєченського р‑ну  
Приморського краю, РФ, 

від Марфи Іванівни Кизим, 1917 р. н.,  
родом з Вінницької обл., у с. Лазо живе з 1950‑х рр. 

[АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  
ф. 14‑5, од. зб. 537, арк. 22–24]

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Як Ви лікуєте «рожу»?] Богом свя
тим. Молитви читаю. [Які молитви?] Молітви «Бого
родице, помагай. [...] З  чего «рожа» взялася. Може, 
од собачки, може, од чушечки, може, од кота, може, 
зглаз – хто посмотрев [...]. [Хто Вас навчив лікувати?] 
Жила я в Філарєтовкє, де воєнний завод, там била 
бабка. І вона говорила... Я «Богородице Дєва» знала. 
[...] Тоді вже не стала в Бога верити [...] «Отче наш» – 
токо для упокоя душі, а «Богородиця» – от лєченя. Лі
чиш от. Там вже такая [примова], читаєш в сєбя три 
раза, в себе, а тоді вже лічиш. «Зганяю з бєлого тєла, 
с бєлого тєла, с красной кровлі, с красной кровлі» і так 
далі, «і місяшной, і згрошной». І потом ще там: «Чия 
ти, рожа, одна лепесткі красни, друга розови, а третя 
бєли. Красна [зажигає], розова лепесткі скидає, а бєла 
всьо із груді зганяє». Там ще і волос так, і всьо. [Про
читайте ще раз разом з «Богородицею».] 

Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, 
Господь з Тобою, благословен[на ти в женах] 
[І благословен] плод чрева Твоєго, 
яко Спаса родила [єсі душ наших].

Там Божа Мати стояла, мені молітву давала. На моло
дом мєсяце тебе обмовляю, [відсилаю], Духом Святим 
заклинаю: Іди собі на гори, на ліса, на води, на войни, 
де воювали і кров проливали, там твою болєзнь [роз
дирали]. Може, ти з води – я з води тебе викачую (чи 
вимовляю), може, ти з землі  – я  з землі, може, ти з 
каміння – я з каміння, може, тебе жінка, чоловік, па
рубок, дівка. Вот ето всьо. І  вичитую, і  вимовляю. Із 
крові, з бєлого тєла, з красной крові, з мозку, з сосудов, 
з нєрв вимовляю, із волосу, із глаз, із брові, з всього, 
што внутрі двіжеться. Із кровлі, по серцю, льогкіх, пє

чонці, селєзьонкі, із почок викачую тебе, вимовляю, 
з  силою, Духом Святим заклинаю. Із матки. Ну, що 
внутрі движеться, оте я вичитую. І оте, шо викачуєш, 
що оте «рожу» там вимовляєш, шо всьо, або яїчком ви
качуєш. І зглаз, і спугалася – яїчком викачуєш. Викача
єш з головки вперед, а потом уже з спинки, потом уже 
з груді, всьо викачуєш – і ножки, і ручки. І тоді чоловік, 
вже он не так боліє. [...] Людина зглазя, шо вона буде 
жити, вона буде їсти, но вона не буде нічого робити. 
Ходить, сидить. [...] От себе лічу, – нічого не помагає, 
нічо, а людям я всьо. Може, я грєшна перед Богом, шо 
я много нехрещаних лічила. Вот я Вам скажу. Раз вже я 
заболєла і лежу. Лежу і сниться мені, шо до мене ідьот 
старик. Ідьот старик з палочкою, такой з бародкой 
бєлой і говорить: «Марфа Івановна, почему ви нехре
щоних, етого, їх лічите? Оні нехрещони, їм нічого нє 
поможет». Но воно может заглушить. А когда хрест в 
тебе є, хрещоний человєк, – очєнь помагає. [...] Може, 
й ето я на себе набирала. Бо прийдуть, і мінє жалко, бо 
я ж бідувала, знаю, то жалко. Там ребьоночек, пупо
вина не так зав’язали в бальніце. У одного пуповина 
отакая. І говорят: «Ето в нього грижа». Какая грижа! 

Записала Г. Довженок 18 липня 1991 р. у с. Лазо 
Дальнєрєченського р‑ну Приморського краю, РФ, 

від Килини Довгань, 1913 р. н. 
[АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  
ф. 14‑5, од. зб. 537, арк. 27, 31–34]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Була сирота, росла в Мед
вині у чужих людей, у  Тараса Терещенка. Його і жін
ку звала «татом» і «мамою». Він дуже добре співав. Від 
нього і навчилася пісень. А потім з сусідами у 1928 році 
виїхала на Далекий Схід. У тих були також дівчата, як 
вона, і їй запропонували поїхати. З села їхало кілька сі
мей. Їхали з України 32 дні. Там і корови, і люди. Їхали 
до Богуслава, тоді на Миронівку, на Київ і далі через 
Середню Азію і до Імана [Дальнєрєченськ]. Згадує, що 
жили дружно, була в Лазо церква, на різних кутках спі
вали. [...] У одного хазяїна я служила, гляділа діти, двоє 
дітей. І  он мені дав за год тридцять рублів, бумажка 
така здорова, красна. А другі їхали, сусіди, в цей край. 
І як узяла еті уже гроші, пішла до їх, аж в їх дівчатка 
такі були також. А вони говорять: «Ну, поїдеш з нами?». 
А я говорю: «Поїду, мені однаково». У мене матєрі нєт, 
от хазяйов вишла, надо ж іти обратно думать, як жить 
далі, шо завтра їсти. І вони мене взяли у цей край, запи
сали, документи пішли в сільраді взяли. Шітнадцятий 
год мені було. І я на собі, повірите, й стидно, й штанів, 
й нічого не було, і чулок. Отак, що хазяйка – юпку, там 
спідничку якусь, кофту, платочок. І  забрали, і  отак, 
сюда послали документи, шо стіко сімей оттудова буде 
їхать. І посідали вже. Їхали на конях на вокзал, у Богус
лавє. А [в] Богуслав’ї в нас вєтка йде вже у Мироновку, 
а там уже пішла до Києва і далі. Приїхали вже в Богус
лав, посідали в такі вагони зпід угля, зробились чор
ні – вагони немиті були. Приїхали вже у Київ. В Києві 
вигрузились, їх пилєсосом помили. І всьо. Нари вищі – 
сплять старші, а ми – под нарами. І вот так і поїхали. 
На кажнім переселеннім пункті, по дорозі, приходять і 
врачі, і еті, ну, спрашують: «Ідіть, беріть відра, кастру
лі», – пищу на кухні. Поведуть, наберем, хазяєва набе
руть етого всякого доброго й хлєба. Прямо везли сюди, 
білєт був сімнядцять рублів, так вродє переселенцям. 
Подйомний дали тут тим хазяєвам, як приїхали. Даль

ДАЛЬНЄРЄЧЕНСЬКИЙ  РАЙОН

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



322 РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  ПРИМОРСЬКИЙ  КРАЙ

нєреченський тоді Іман називався. Вигрузили і коні, 
і прядки брали, і коноплі – і всьо оттудова брали. Но 
тут нічого не сіяли, в тім краї, – ні конопель. І пересе
лєнний пункт забрав нас у барак. І в бараку ми сиділи, 
а вже той хазяїн, на коні сіли і поїхали вверх, на конях, 
поїхали на Остру Сопку, під Остру Сопку, там счас гар
нізон. І там розпахано було немножко землі. І сказав: 
«Наравиться? Живіть». Ну, стали балгани строїть, хатів 
не було, нічого. [«Балгани»] – курені. Ото на собі, дубі 
рубали, носили – построїли. Ну, тоді було легше. Бре
зентом покрили ізверху – всьо. А їсти варить – на ко
страх варили. Така була жизнь, знаєте, тяжка. Ну, жили. 
Потом на зіму здєлалі хату, одну. Ізлізлось три сім’ї у ті 
хату. А в того ще старика була дочка замужня, і було в 
неї вже двоє дітей з України, а третє в дороге родила. Її 
вже забрали із того вагона, уже в такий вагон класний, 
хороший. І вона родила, і там уже бабили, не знаю вже, 
жінки. А приїхали – забрали тут в больніцу, там вона 
вже. І от кажуть: «Той человек, которий в дорозі [наро
дився], всю жизнь буде їздить... безплатно»... Здєлали 
під зиму хатку, позлазились. Той хазяїн каже: «Дєвки, 
я  вас повезу в Рожественку на заробітки». Картошку 
копали осінню, всьо. Ну, й так пройшов із год, навєрно. 
Ну, уже ходив там один охотнік, отсюдова, з Муравйо
ва. На охоті зайшов туда до нас, говорить: «У вас єсть 
така дівчонка, шоб взять її в найми?». Ну, глядіть реб
йонка. А та вже хазяйка каже: «Оть, є у нас». І всьо. «Ти 
пойдеш до його дітей глядіть?». Кажу: «Пойду». А хто 
вона, а чего воно... А женшина, котора там вже жила 
з нами, та говорить: «Іди, не одказуйсь. В Муравйові, 
там хоч будеш їсти, а тут і їсть нічого». Ну, я собралась 
та пішла. Ето вже було, навєрно, в  ноябрі [листопа
ді], холодно. Волами пахали скрізь, тягли. І  босяком, 
і всьо. І я так вийшла із хати. Хазяюшка: «Ну, молока 
попий». Дала мені кружечку. Я попила. І  з тим хазяї
ном паааашла. І юбка отака була драна, так я її загор
нула, в руки другу дала хазяйка юбку, і прийшла сюда. 
І война началась, його на войну забрали. Он їздив на 
паровозі, машиністом. Забрали на войну, осталась одна 
я, ні при чом. Де не возьмись цей інвалід [про свого те
перішнього чоловіка] із Усурійського, з госпіталя. При
їхав сюда один мужик, хазяїн, і привіз оцього дєда мені. 
Ну, він ше ж був молодой. Привів і говорить: «От, я тобі 
чоловіка привів». А я работала, і той старик – в одній 
артелі інвалідов. Я прачкою була, стірала ето всьо та
коє, і матраси, й шльоми, і штани – чого приходилось. 
А потом у тюки звязували і отправляли. А война ж там 
ішла. Ну, й пожила я із етім, ізійшлась в сорок третім 
[1943] году, пожила нємного, от родила, прицепилось. 
А у мене дітей не було з тим мужиком, як жила. Про
жила тринадцять лєт – і дітей не було. А з етім – де не 
возьмись. От старша дочка Вєра, втора за нею Люда, 
і  пашли, пашли  – і  от шесть дєтєй я виростила. Всяк 
доходилось. А от інвалід, он нігде не міг устроіться чо
тири годи ілі п’ять, первої групи бил. І так сторожив, 
а я вже тоді роботала на пошті уборщицею оттут і ра
ботала на шпалопропіткє, отут шпали красили. І дом 
отут построїли з п’ядесятого [1950] году. [Скільки днів 
Ви провели в дорозі, коли їхали з України?] З України – 
тридцять два дня. Зборний поїзд. Там і корови. Вигру
зились в Імані. І по Киргизії їхали. Там ті коні, верблю
ди з горбами. Ето їхали ми й хто зна кудою. Я вже й не 
знаю. Но знаю, шо кажуть  – Киргизія. І  в Іркутськім 
стояли довго, і в кіно нас водили. Інте ресно було, зроду 
ніде не була. 

с. Любитівка (Любитовка)
Записала Г. Довженок 20–21 липня 1991 р. 

у с. Любитівка Дальнєрєченського р‑ну 
Приморського краю, РФ, 

від Р. К. Славинської, 19 р. н.  
[АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  

ф. 14‑5, од. зб. 537, арк. 82–84, 187–189]
КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-

няття; промисли та ремесла. Ну, я  ше пряла. Я  от 
захватила ше в молодості, пряла і вєрєтєном, і  прял
кою. А мама мая, вот буквально єй було уже восємь
десят лєт, – домашні половікі. Вот – ето маміна работа, 
їй уже било за восємьдєсят. І у мєня іх, знаєтє сколько, 
етіх половіков [...] Тряпкі ріже, рєжет у мами коло хати, 
снувальня тая, вот еті вот чубки забитиє. У  нас хата 
большая, большая була. І  ета снувальня та так і єсть. 
Ну, я панімаю, і снувала я, і помагала вот буквально нє
давно, ну, може, лєт пятьшесть. Бо тьотка, маміна сє
стра, на костилях, ана поламала ногу уже лєт двадцать, 
отак вона і ходе, єй уже за восємьдєсять, етой тьоткє. 
І вот та каліка, і вот ана ходіть не може, шоб сновать, 
то я сновала, і дє надо ниточку перевязала, і начінять 
памагала, в бердо затягівать начиня, даже ткала както, 
когда мама ткала. Може, дєсять лєт, може, пятнадцать 
тому назад. Ткала там з мєтрдва. Залізу, да й. І цівки 
сукати надо било. Знаєтє, шо такоє цівки? Ну, таке мо
товіло і цівку обязатєльно із подсолнуха. [...] Зімою 
уже обязатєльно по снігу ходим і таке, де тоненьке, як 
палець, вірєзаєш отакую цівочку, ну, сантімєтров двад
цатьпятнадцать, не больше. І вот ету середину всю, там 
ано такоє мягкоє, єво надо всьо вишкребивать аттуда, 
і вот когда надіваєш на мотовіло, такой вот тонкій, ка
нец самий, і надіваєш єво, і тут крутиш вот цівки, да і 
раньше на рядна прали тиї ж цівки, ну, всьо на полотно, 
ляноє золили. Помню, як золили. Були такії на трьох 
ногах ночовки. То сам по собі таке, як корито, «ночов
ки» називали. Ну, не діжечка, діжечка, – шоб хліб пекти 
[...] Одяг. [Який одяг раніше носили?] Мама? Сернеги 
добре помню, сернегу. Сернега  – ана верхня адєжда і 
така вона, как шинель, наподобіє, только ана сукно. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. На свадьбах у нас очєнь красівиє пєсні укра
інскіє пєлі. Такіє свадьби билі! Вибіралі хоронжіе, оні 
плясалі, подаркі раздавалі. Дружкі, всє, всє. Я много 
раз била в дружках, єщьо била малєнькой, а била во 
многіх своіх. У двоюродних сєстьор я била в дружках. 
[...] Вот когда нєвєстє расплєтают косу. Когда женіх 
прішол, викупіл мєсто, потом єйо забірают, садят на 
подушку і расплєтают косу. І вот уже тогда подходят, 
кто там, вся родня ідьот, і дяді, і всє, всє сьостри і бра
тья, сколько єсть. Ну, і поют єй пєсню. А она нє дайот 
косу расплєтать, плачєт, как обично раньше, а єщьо, 
єслі нє за любімого отдают, там вообщє целая історія, 
целая трагєдія. І вот поют:

Помаленьку, братику, розплітай,
Ой ти мою головою не мотай,
Бо моя головонька больная,
А я твоя сестриця родная.

Помаленьку, сестрице, розплітай,
Ой ти мою головою не мотай,
Бо моя головонька больная,
А я твоя сестриця родная. [...]
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1–3 – учасники V Приморського  
крайового фестивалю  

української культури  
«Солов’їна пісня».  

Усі світлини – з архіву  
В. Черномаза (2011 р.)
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Когда косу расплєтают, молодую виводят, садовят на 
подушку. Стул дают і подушку ложат. Єйо на подушку 
садят і распєтают косу. І вот поют:

Ой дай, мати, масла, (2)
Я коровицю пасла,
Гонила на росу – 
Дай помазати косу. (2)

А  когда уже забірают молоду, подают борщ, і  – уже 
ужин... А раньше, говорілі, пєлі:

Сядьмо, мамцю, повечеряємо, (2)
По вечері проходімось, (2)
Шо маємо, – поділімось.
Тобі хата ще й коморонька, (2)
Мені скриня ще й коровонька.
Тобі клуня з виритенцями, (2)
Мині скриня з полотенцями.

Когда свєкровь подступаєт до стола, поют пєрвона-
чально:

Ой приступи, матюнко, до стола,
Подивися на невістку, чи твоя.
Ой як раба зозуленька – хай летить,
Ой як твоя дитиночка – хай сидить.

Когда єдут, уже забралі молодую (в машинє ілі на ло-
шадях раньше єзділі), значіт, поют пєсню:

Рада свекруха, рада, (2)
Зварила винограда,
Наливає миски –
Частувати невістку.
  ***
Топи, мати, грубу, (2)
Везем невістку любу.
Хоч люба – не люба,
Аби тепла груба.

Когда уже спєлі «Приступи, матінко, до стола», мать 
[на молоду] покривало накідиваєт трі раза. І вот так 
на нєйо платок накінула – она [молода] рукамі откі-
нула, єщьо раз накінула – она єщьо раз. І так трі раза. 
І поют: 

Покривалочка скаче, (2)
Покриватися хоче.
Шатайся, мотайся, 
Покритися не дайся. (2)

Ето поют со сторони нєвєсти. А  со сторони женіха 
поют:

Шоб оно не хотіло,
То б у батька сиділо. (2)

Єщьо ми упустілі. Когда виходят с хати матєрі от мо-
лодой, то поют матєрі нєвєсти:

Загрібай, мати, жар, жар, (2)
Бо буде тобі дочки жаль, жаль,
Загрібай коцюбою –
Вже дочка не з тобою.

Потом самоє такоє традіционноє. Когда уже покрилі 
молоду, свєкров вилазіт на лавку, тут єйо всє подкі-
дивают і поют:

Ой типер я висока,
Ой типер я широка,
Ой типер рада стала,
Що невістки дочекала.
Я не буду хатоньки мести,
Тільки буду порадоньки вести.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Всьо забрали у нас, когда 
батька ото суділі. Но єво суділі там же, в армії десь, я нє 
знаю. І как би сказалі, шо он враг народа. [...] У нас брат 
старший двадцать дєвятого [1929]  года [народження], 
он в другом районє, в Чугуєвском, а туда дальше – Ка-
валєрово. І  ми говорілі: давай напішем опровєрженіє, 
шоб просто амністіровалі єво, а потом подумалі – ну, 
шо нам даст ето. Нам же нічєго ето нє даст, Господі. Єго 
уже живово нєту. Поетому ми так уже нє сталі. Ето надо 
ж всє докумєнти собірать, ми нє сталі. Ну, і в общєм, 
батька не пустили сюда, а в Барнаулє ше он год пожив і 
чєрєз год приїхав. І вот он приїхав – мнє бил уже сєм-
надцатий год, а єво я не грама не помню. Представляєтє, 
от как можна. Ну, дєйствітєльно живая історія. Мама, 
ви знаєтє, я поражаюсь єйо мужеству. І вот дєд умєр в 
пятьдєсятом [1950] году. Батько прийшов в пятьдєсят 
чєтвьортом [1954 році], а дєд с бабой оба умєрлі в пять-
дєсятом [1950] году. І вот она столько лєт прожила одна, 
с дєтьмі, тьотка тоже няньчіла дітей. Тьоткє било сємь-
дєсят пять лєт, как ана умєрла, отая от, батькіна сєстра, 
каторая калєка, в нєйо, значіт, па-моєму, там, в «Расєї», 
как ми називаєм. Нє гаварят «на Западє [Росії», а  ка-
жуть] «на Українє», а всєгда почєму-то для ніх ето нє 
Расєя. Вот Дальнєй Восток почєму-то для ніх – ето [теж] 
не Расєя. А ані всєгда: «Бивало, в Расєї». І тоже, даже нє 
гаварят «бивало», а «бало», «бало». Раньше я етово сло-
ва не понімала. Думаю, шо ж то за «бало», а воно «би-
вало»... І баба тая ж, баба Марина, маміна мать, потом 
била у нас, єщьо когда тє старікі вмерли. Маміна мама, 
у каторой било чєтирнадцать дєтєй, ана прожила дєвя-
носто трі года. А ту бабу [батькову матір звали] Тек ля, 
а дід – Мосей. [Яке було у Вашої мами прізвище?] Кі-
перчук. А тих – Петрук. Луцук, Петрук. Вот у нас такіє. 
Пожалуй, ані с одной мєстності, потому шо, смотрітє, 
Нітрівчук, Піліпчук, Кусюк – все на -ук, на –юк. Луцук, 
Давидюк – вот ето наші дєрєвєнскіє фамілії всє такіє, 
Доманюк. [Чи розповідала Вам мама, як вони переселя-
лися сюди?] А ви знаєтє, нє. Може, когда і розказували. 
Но я помню только харашо, шо мама розказувала, што, 
когда їхали сюда, ну, єй било одінадцать лєт, когда їхала, 
і мать матєрина роділа ше одну дочку в дорогє, прямо 
в поїзді. А  їхали сколько же, долго ж їхали. Сміялись, 
даже ж мой мужик до сіх пор сміється, шо камня везли, 
камня – капусту прідавлювать і огурки, привезли камня, 
думали, шо тут нема камня, де ж йому тут узяться. У нас 
у мами все було, все позабирали в музєй – і ступу, ана 
валялась у балкє коло їх, ступу ту забрали, з вєрстата і 
начення, і бердо, і прялку старую, а одну, уже когда мама 
умєрла, то я, кума мене с Аріадного попросила, з друго-
во села, то я вже їй просто [віддала]. Ана пряде, носки 
вяже, шерсть пряде, так уже не прядуть, конєшно.

ОЛЬГИНСЬКИЙ / ОЛЬЖИНСЬКИЙ 
РАЙОН  

(Ольгинский район)

с. Маргаритово (Маргаритово)
Записали І. Матвіяс та Т. Назарова в 1966 р.  

у с. Маргаритово Ольгинського / Ольжинського р‑ну 
Приморського краю, РФ, 

від І. М. Чепурної, 1900 р. н.  
[Говори української мови : збірник текстів /  
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[уклад. С. Ф. Довгопол, А. М. Залеський, Н. Н. Прилипко ; 

відп. ред. Т. Н. Назарова. Київ : Наукова думка, 
1977. С. 569–571, метаграфував із фонетичної 

транскрипції Ю. Бідношия]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. Росте 
тут картошка, свьокла, огірки. Обробиш – і росте. І так 
і на полі сіють пшиницю, овес, гречку  – усе родить. 
Садки тут не хотять родити. Тут їх уже стіко заводила. 
Ми от яблука покупаїм у магазіні, ну, й еті зерна садимо 
у цвіток. И от уже виростали, от таки виросте. Поса-
диш – і от за літо отака виросте. Як смотриш – за зіму 
взяла і всохла. Не хоче рости. А от такі дикі ростуть. 
І  правда, от такі. То вже вони перевертні: груші-дулі. 
Ну, вони ж не такі, як на Вкраїні. І  там вишні єсть  – 
тоже вони не такі. Я хоть уже мало помню ціх вишнів, 
ну, всьо-таки помню німножко, як у нас була за хатою, 
росла здорова вишня. І  на тій вишні я ше вилазила і 
рвала ті вишні. Помню. А тут є вишні, вони вже які-то 
дикі. Вони родять ни кажен год. Шо-то на їх: зацвітуть 
харашо і всьо. Яке-то на їх сонце ілі шо вдарить – і вони 
повсихають. А другий год і вродять харашо. Ни кажен 
год. Так і сади. От хоть які вони там уже єсть, уже вони 
переродки, не такі, як на Україні. Ну, другий год уро-
дять. От позапрошлий год дуже харашо вродили і в 
колхозі, і в кого коло хатів стояли, то були. А другий год 
яке-то на їх попаде мошка ілі що-то їх заїсть.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Я  вам роскажу про тігру. 
Када-то жив мій свекор у Промисловки, а їздили на яр-
марок у крамницю. У крамницю їздили торгувати – ну, 
за покупкою, чого там нада було в хазяйству. От він там 
купив, шо йому нада. Ну, шо ж, нада ше трошки на до-
рогу випити – веселому, шоб не боятись їхати ночею. От 
він їхав іс Петровки в Промисловку, як він став їхать, 
захропли коні. «Ето тігра нас лякає... Ну, шо ж робити? 
Я пущу коні – і нехай біжать як хочуть. А я за драбину 
возьмуся і буду держатись до самої хати». От. Приїхав 
він додом[у], до хати. Випряг коні, заходить у хату, а ста-
руха й питає його: «А де твій кашкет?». А він і каже: «Ой, 
шо там кашкет! Як уже на міні й чуприна піднялася до-
верху, не тіко кашкет. Він тоді, як піднялась чуприна, то 
й кашкет ізлитів – я не чув, коли». Переночував дома, 
на утро, на другий день... Там жили карейці, заїмок ка-
рейський був. Ну, кареєць пішов куплять в горот собі 
покупки. Ну, накупив покупки, став іти додоми. Як він 
став тим лісом іти, кедрами тими, тайгою, ну, а  та ті-
гра – там вона й жила... Він тоді, гетот кареєць, сумку 
налигав большу на плечі. А за тею тігрою два охотники 
слідили. От када він, тот кареєць, дорогою ішов, ета ті-
гра якраз... Еті охотніки її гнали, а кареєць дорогою ішов 
додоми. Ну, тігра заметіла етого карейця, дала прижок і 
того карейця за сумку схватила, і по кустах давай його 
тягнути. Ну, ти охотніки заметили. «Шото, – каже, – ті-
гра понесла в зубах. Давай будем її доганяти і, може, як 
ми її і уб’єм». – «Давай», – каже. Пішли вони, нагнали її. 
«Давай, – каже, – будим стріляти її, шоб попасти в лоб, 
шоб не попасти [в] шо там у його в зубах. Може, там шо 
таке і добре». Ну, када вони стрельнули ту тігру, попали 
в лоб, їден і другий. Та тігра й покотилася. Вони підхо-
дять тоді до цеї тігри – бачать: сумка вже та, розирвана 
вона, і кареєць лежить, тіко-тіко шо живесенький. Ну, 
вони взяли того карейця, стали говорити, а він спугав-
ся, с спугу не може їм нічого і сказати. Ну, вони тут коло 
того карейця начали, начали там його... Ну, він тоді ска-
зав: «Ой, я шибко спугався. Сам ни знаю, чого його так». 
Ну, й так вони того карейця і спасли.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН 
(Черниговский район)

с. Вадимівка (Вадимовка)
Записала Г. Бондаренко 25 липня 2013 р. 

у с. Вереміївка Чорнобаївського р‑ну  
Черкаської обл., Україна,  

від анонімної інформаторки, 1943 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Дали нам тоді вже ж, 
як перешли ми в свої хати, то дали і телицу тільну, 
і  порося дали. Дали ж і картоплю садить. І  все дали 
оце. Колгосп дав нам. [Посівне зерно також давали?] 
Ні. [Тобто не сіяли зерно, тільки городину садили?] 
Да-да, токо город був. Картопля та капуста, отаке 
все садили, а так не сіяли нічого. [Чи були сади біля 
хат у тому селі, куди Ви переселилися?] Нє, якось чи 
вони не садили їх, чи я не знаю. Таке, дерева, мно-
го дерев було, а  садів не було. Десь воно, я  не знаю, 
в якому воно году, я чось не помню, це отам шось у 
піісят восьмому [1958 році], у піісят сьомих [1957] го-
дах отам, то вже завезли, з Китая нам завезли і яблуні 
(сажанці), вишні. Не такі, як отут вишні, а такі вони 
низенькі. І ото, де листочок – і дві ягодки, дві ягодки. 
Та вони тепер і тут є  – я  осьо бачила. То ото завез-
ли, то вже тоді садили ми. Родило все, но, канєшно, 
вкус не такий, як тут, то дуже кисле воно було. А так 
усе-все було, і  начались сади заводить, уже совхози 
в нас тоді, не колгосп був, а перейшли ми в радгосп. 
Сразу в воєнний ми совхоз перейшли. А  тоді вже ж 
у такий совхоз, шо то рисоводчєский совхоз. [Тобто 
там рис вирощували?] Да, в нас оце в Вадімовкє дуже 
багато рису було  – п’ять з половиною тисяч гектар. 
Сам рис – нічо більше не сіяли. А до того ж, то сіяли: 
і пшеницю сіяли, і овес, і ячмінь, і все – коров же ж, 
коней мали. [Чи ловили рибу ті, хто жив ближче до 
моря або річки?] Да, там много риби, там річок бага-
то. [Чи тримали свиней? Чим їх годували?] Да. Зерном 
годували, давали із сов хоза ето зерно, комбікорм оце 
ж давали, шрот. У нас сої багато, ми сієм. Оце шрот 
давали. У нас же ж воно ж там долина ж ето, Пришан-
хайська долина. Дак оце, як дощі ж великі, нас дуже 
затаплювало. Води багато, отож і коров ми вивозим 
же ж сюди, на хверму ж, із поля. А так же ж ціле літо 
ми на природі з коровами. То ето, як оце, шо нема до-
щів, то дуже гарно. І картоплю ми вибираємо, то ми ж 
оце, шоб її до вересня вибрать, ту картоплю, бо як не 
виберем, у вересні такі дощі, шо заллє. Тоді ж ми без 
картошки остаємся. Або по грязі ж уже лазиш тоді по 
коліна. Як маленький дощ, прямо грузне хтозна-куди 
воно. [Чи вирощували сою?] Да. В совхозі. Ми дома не 
сіяли, ні-ні, у совхозі багато сої сіяли, тоді ж вони ото 
здають, а коровам шрот привозять. А так зразу ж ми, 
як у воєнном сов хозє були, шо в Телтоховському, то не 
сіяли ж ето, ні сої, нічого, таке ото – картоплю, огурци, 
в общем продукти. Ми на Владівосток їх одправляли. 
І корови в нас позабирали ті, шо при колгоспі в нас 
були, а оставили дві групи токо. Оце ж ми і доїли, мо-
локо сіпаріровали і сливки оце ж сіпаріровали. Розво-
димо ж їх, ці сливки, з молоком та й тоді сіпарірує, чи 
той, стєрілізуємо їх, і одправляєм на Владівосток або 
масло б’ємо, шо це на Владівосток усе морякам даєм. 
А тоді ж ето, навєрно, годів п’ять побуло, та перейшов 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  РАЙОН
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рисоводчєский совхоз у нас, то вже ми поїхали, то вже 
був рисоводчєский. А це ж уже Ванько каже, шо всьо, 
уже ж розпався цей совхоз, рису не сіють, а таке усе, 
хверми немає. І  оце ж я на фермі ото сразу ж [пра-
цювала]. Приїхали ми в піісят четвертом [1954] году, 
то я осінню пішла на прицеп уже робить, бо хотілося, 
шоб заробить, шоб одітися, обуться. Одяг. Там гарно 
жили люди. Ми приїхали, конєшно, протів їх ми дуже 
бідно одіті: шо в мене, один сарахванчик був токо сит-
цевий, а то таке усе. Та ото ж вишита та кохта, ото со-
рочка. Не кохта, а сорочка. Це вже опосля я сама собі 
там вишила кохту. Харчування. [Які страви Ви готу-
вали у Приморському краї? Такі, як в Україні, чи якісь 
тамтешні?] Ми такі варили, які вміли, як тут научи-
ла мене мати, такі ми там і варили. [Галушки гречані 
готували?] Оце ні, муки там не було гречаної – якось 
не мололи. Гречки дуже багато сіяли вони, но крупи в 
нас там не було гречаної. [Чи їли кашу гречану?] Їли, 
в магазинах же ж була, в магазинах гречка була, багато 
купляли, їли. [Чи варили борщ?] Да, борщ. [Чи вжива-
ли капусту?] Да-да, там варили, так і тут варимо. [Які 
страви готували з риби?] Та різні. І жарили, і  з отієї 
угри, шо вона така, як щука, тіко не щука, а угра вона 
щиталась, холодець варимо з неї. Вкусний воно ето. 
Там дуже багато риби разної, то жарили. Архітекту-
ра. А хати [у Приморському краї] були рублені, токо 
не мазані. Ми, навєрно, місяць чи два [так жили], 
в  березні туди приїхали. І  оце ж поки потеплішало, 
і тоді ж стали мазать. Хати всі стояли рублениє. А тоді 
ж собиралися отож і мазали їх. Ну, а повисихало, шо 
вже построїли, попереходили до тої хати. [Тобто Ви 
хати, які Вам надали, поштукатурили і побілили?] Да, 
помазали ж ето, то ми ше і з улиці побілили, шоб біла 
була. Мазали ми і побілили оце ж, оці ми п’ять сімей, 
це ми друг другу помагали: і білили, і мазали, і все – 
так одрізнялися. А ті хати – не мазані. Побілені вони, 
отож дерева не видно, отож побілено, так як воно ру-
блено, щєлі не замазували, щєлі позабілювали токо та 
й усе. А ми зробили так, шоб помазано. А уже послі 
того начали якісь старі хати щєкотурить ото, дранку-
вать ото і мазать. [Тобто після того, як Ви показали?] 
Да. [Чи прикрашали хату вишитими рушниками?] Да. 
[Чи були в хаті лави?] Нє, лав уже не було. Сундук у 
матері ото був, а тоді, я не знаю, навєрно зерно [у ньо-
му зберігали], вони поставили у сараї під зерно. А вже 
ж купили шихвенер, то вже стояв шихвенер ото, ка-
мод. Я  ішла заміж, конєшно, з кроваттю. Тоді вже ж 
викинули, бо дивани появилися.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Чи пекли у Приморському краї коровай на 
весілля?] Не пекли. [Чи виготовляли якийсь інший 
обрядовий хліб?] Ну, не знаю, якось таке воно, якось 
воно називалось, я  забулася. Такого коровая, як те-
пер оце, не було. [Ви виходили заміж за українськими 
звичаями?] Да, у вінку я виходила, лєнти оце ж були 
у мене, вінок присилали мені. Тітки ж і вінок, і лєнти 
присилали. Ну, оце я не помню, який у мене коровай 
був, ну, шось було. [Чи співали на весіллі пісень?] Да, 
бо оце ж ці ж люди, шо мої. [Які переїхали?] Да, вони 
знали. А тоді ото вже ж після мене які дівчата вихо-
дили, то усе ж цих женщін кликали, щоб поспівали. 
[Тобто вони показали, як потрібно?] Показали ж як, 
вони вже ж. І  про вінок дівчата приказували: «Ти ж 
бережи, бережи, ми будем заміж виходити. Там і ми ж 

понадіваємо вінок такий же ж». Так я його заводила 
в образи. Образи стояли ж, то я його туда заведу, под 
стікло, шоб пилью не припадало. То я його берегла, 
довго берегла. [Чи підв’язувалися Ви рушником?] Ні, 
не підв’язувалися, так уже, в  платті. Ну, шо було, те 
наділи. Ну, хвати, конєшно, то і не було моди такої. 
[У якому році Ви заміж вийшли?] В піісят восьмому 
[1958  році]. Молода, канєшно, я  заміж вийшла. Аби 
тепер, то я б не виходила  – гуляла б довше. А  тоді, 
я не знаю, чого воно ето, вишла замуж. [Хто у Вас був 
дружкою на весіллі, також дівчина із с.  Вереміївка?] 
Ні-ні-ні, тамошня. [Чи була вона українкою?] Да-да, 
з України, токо вона з Хорольського района. Ну, не з 
нашого села вона. Ми одногодки, її тоже завезли, по-
зже її, навєрно, на год чи на два завезли туди. Ну, а ми 
одногодки, ото на фермі здружилися. [Чи була вона 
потім вашою кумою?] Ні, не була. Поки я родила, так 
вона заміж вийшла десь аж в Владівосток, поїхала. 
Вже ж тоже була в мене кума [українка], но із Гребін-
ки. Ну, тоже з цих країв. Родильна обрядовість. [Де 
Ви народжували дітей, у  пологовому будинку?] Да. 
[Чи кликали бабу-повитуху?] Нє-нє, у  роддомі. Уже 
род[д] ом був. За старшим вже, канєшно, декретних 
не було в мене, а вже за меншим, то я була два місяці 
до родов і два місяці послі родов. Поховально-поми-
нальна обрядовість. [Чи було там кладовище?] Да. 
[Як хрест ставили на могилах: у ногах чи в головах?] 
А  я не знаю. Стояли хрести, а  де, то я не знаю, я  не 
інтєрєсувалася. Ну, понімаєте, там мало хрестів було. 
Це таке робили у кузні, у нас там ето, ті желізні такі 
пам’ятнички, зірочку отуто-во. Ото такі ми становлю-
вали большинство.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи святкували у Приморсько-
му краї Різдво?] Да, Різдво святкували. Ну, ми оце со-
биралися. Поки молодші були, то собирались, ми всі 
дівчата були, як то я, поїхали сім’ями, то ми святку-
вали по-своєму – так, як оце ето тут, на Україні. А там 
же ж вони не дуже його празнували. [Чи ходили Ви 
колядувати один до одного?] Да, оце ж ми ходили. Хо-
дили і посипать, оце мужики ідуть же ж друг до друга, 
і колядувать, і вечерять, оце до кумів ходили, вечері 
носили з дітьми. От отак празнували тута. А ті вони, 
ті, шо там давніші люди, вони не дуже празнували це. 
[Чи була в селі церква?] Ні. Оце як приїздили оці за-
паденці, то в нас в Усурійському (городє), там церква 
була велика, гарна церква. То вони оце, як які празни-
ки, чи Спаса, чи там Паска, вони всігда усією сім’єю 
їдуть туди. Було ето воно недалеко од нас, сто піісят 
кіломєтров, то то їдуть туди оце ж в суботу, то ж там 
сидять і все. Ну, я не заінтєрєсована була таким, то я 
так, як тако поїдем до його родичів, то брати двоюрід-
ні його. [В Уссурійську чи де?] Да-да, то заходили разів 
скільки, дуже гарно, так красіво, там таке ж усе гарне, 
а так я не. [Чи святкували вдома Великдень?] Пекли 
паску, святкували, но ми не святили її. [Чи фарбували 
крашанки?] Красили. [Чи писали писанки?] Ні-ні. [На 
Трійцю ставили зелень там?] Да-да-да, на Трійцю. Це 
дуже в нас велике свято – Трійця. Воно ж зелено вже 
ето. І було, на природу виїжджаєм. Тоді оце ж моло-
диці такі, сім’ями. Подоїли, вправилися. Ця бригадір 
об’являє: «Всьо, сьогодні в обід доїть не будем, будем 
по природу їхати»,  – каже. Ну, а  так празнували ми 
там і ето. Тоді ж оце у листопаді, сьоме-восьме, праз-
нували. Дуже велике тоже було це свято. [Що відбу-
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валося цього дня, народні гуляння?] Да, це бригадами 
виїжджаємо, ето з совхоза і всі. Так, дуже гарно було. 
Після того як ми тут дуже бідно жили, то там дуже-
дуже показалося гарно.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Чи жили в с.  Вадимівка інші українці?] Да, 
много. Но там даже з Вереміївки були люди. [Які ра-
ніше за Вас туди виїхали?] Да-да, но вже вони, поні-
маєте, вже ті старі померли. А  молоді там поостава-
лися. Родались так, неначе рідня була, хоч і не рідня. 
[Якою мовою молодь спілкувалася між собою, укра-
їнською чи вже російською?] Російською. Сразу як-то 
було сложно, а потім бистро перейшла я на російську. 
Вже оце на українську, я сюди як приїхала, мені важ-
че було переходить, чим я на російську перейшла. [Чи 
всі українці, які там жили, переходили на російську?] 
Да-да-да. [Чи пам’ятали вони про своє українське по-
ходження?] Аякже ж, аякже ж ето. Було ж письма пи-
шемо, то по-українськи пишемо. У гості їздили. Я пер-
вий раз ото приїхала, вже замужем я була, в мене дітей 
отож було два сини, то меншому два було, як я сюди 
[приїжджала], це в піісят шостому [1956 році], навєр-
но. В шиісят шостому [1966 році] я приїжджала сюди, 
гостювала, так не хотілося їхати назад же ж. [Чому?] 
Да, рідня. В мене велика рідня тут була, вже, канєшно, 
тепер повмирали, немає нікого із тіток. А то ж батько, 
батькова рідня велика була, дітей багато було, та рідня 
велика була. Та пришлося їхати всьо равно туди. А тоді 
ж і ето, і мужик приїжджав сюди ж з моєю матерею ж 
тоже. Йому понравилося. Тоже ж тут же ж так красі-
во все. [Де Ви заміж вийшли, у Приморському краї?] 
Да. [Чоловік Ваш українець?] Українець. [Він також 
із с. Вереміївка?] Ні-ні. Десь у його род з Житомира, 
з Житомира свекруха була. [У якому році родина Ва-
шого чоловіка переїхала у Приморський край?] Вони 
дуже рано... [Можливо, у 1893–1895 роках?] Да, десь в 
отих годах вони їхали. Чи в восьмому [1898 році]... Ну, 
десь в отих годах, вони дуже рано туди поїхали. Батька 
не було його, вже вмер батько, а мати ото і дві дівчат. 
[Де ви познайомилися?] А  там же. Він тракторістом 
був, я ж дояркою і так от. Він зельону масу подвозив 
нам, і ми познакомились. А тоді вже ж діти попідрос-
тали, з армії поприходили. Ну, цей найменший і каже: 
«Мамо, давайте поїдемо на Вкраїну, подивимося. 
Я хочу подивиться, яка Україна, ну, де ти жила, мол». 
Кажу: «Ми не подивимся, де я жила, тому шо там во-
дою затопило вже. Ну, давай, поїдем». Ну, а тоді шо ж 
воно, на самольоті двінацить часов – там і тут. Ми ето 
приїхали ж, подивилися ж, погостювали, йому там 
понравилось. «Я, мамо, тут остануся». Кажу: «Нє, си-
нок, поїдем додому, не буде діла так ето». Ну і поїхали. 
А через год брату схотілося ж. А каже ж ето: «Я не був, 
не знаю дороги, ми поїдем із Серьожою». – «Ну, їдьте 
із Серьожою». Грошей там ми заробляли добре, добрі 
були гроші в нас. «Ну, їдьте». Поїхали, то брат вернув-
ся, а  він не вернувся. [Чому? Можливо, через якусь 
дівчину залишився?] Та нє, наче ж і не було дівчини. 
Там він у тітки, баба вже, мені тітка, йому то баба була. 
Жив він тута. А тоді ж пише, шо «приїжджай, мамо, 
сюди, тут так гарно усе, ну, приїжджай сюди, ну, при-
їжджай». Ну, я й кажу: «Як же ж я поїду, єслі же ж в 
мене года такіє, шо я перерву стаж, а до пенсії ше не 
дороблю». А він і каже: «Нічого, не перервеш, устро-
їшся тут, той робитимеш. Не подох нуть ті корови, 

і тут корови є». Ну, ладно. Я не знаю, як батько согла-
ситься ж ето, я не знаю як. А батько, я сказала ж ото, 
а батько каже: «О, поїдемо, цей же ж опрєдєльонний, 
уже жонатий і все. А там він сам один, шо він буде там 
робить? Давай будемо їхать». Та ото й собрались та й 
приїхали в вісімдесят сьомому [1987] годі. Він приїхав 
в вісімдесят шостому[1986] годі, а ми ото в вісімдесят 
сьомому. Да оце тут і окушилися. Сім’я вже ж у нас 
невелика, там же ж той остався на Примор’ї ж, стар-
ший там же ж остався з сімйою, а ми ж сюди ото пе-
реїхали. І  того ж [старшого сина] таки призвали ми 
сюди. І той приїхав сюди, ето. Канєшно, на жаль, не-
довго він жив, тут шось трапилось таке, шо він умер. 
Хтозна, шо воно таке. Ми сами не знаєм. Чи подрав-
ся десь там, в  общем, не знаю. Ми там уже найшли 
його неживого. Ото таке, осталася дитина тут у нього. 
Онук у мене живе, жив у мене, а це оженився, а вона 
з Харькова сама, дівчина ця. Та там вже десь живуть у 
Харькові. [Де живе Ваш молодший син?] Тут живе. На 
скорій робе водітєлєм, четверо дітей у його тепер. [Чи 
не жалкує він, що в Україну переїхав?] Нє, він ніколи 
не згадує. А я оце другий раз, вже як мужик умер же 
ж, осталась сама, думаю: «Чого я приїхала? Таки ж там 
брат у мене». Приїздив він, я не знаю в якому, [у] дві 
тисячі третьому [2003 році] він приїздив сюди в гості. 
А я вже ж тепер туди не поїду. [Літаком дорого?] Да, 
і в мене вже здоров’я не те, шоб їхати. А поїздом оце 
він і їхав, то шестеро суток. То так. Должна приїхати 
[кума], не знаю, чи вона ж приїде. Вона у Вадімовкє 
живе. Ну, тут ше в неї сестра і брат єсть під Полта-
вою. Це туту. Так вона хоче оце приїхати у гості сей 
год, з дітьми, з дочкою вона хоче приїхати. Так каза-
ла оце ж, шо приїду. [То Ви переписуєтеся з кимось?] 
По такому чото балакаю. Тепер уже не пишемося. [Чи 
дорого дзвонити, чи не дуже?] Ну, всьо равно голос 
почуєш, шо там гроші, тепер воно таке: сьодні живем, 
а  завтра, може, помремо. [Хто жив у с.  Вадимівка, 
окрім українців?] Но воно там, там не українці, там і 
западенці були, там багато таких разних людей було, 
ну, українців більше було. А то все такі приїдуть, на 
п’ять год вербовка була. П’ять год одбудуть вони, шоб 
за дорогу не оплачувать, та вертались назад вони, гро-
шей за роб лять там, назад верталися. [Чи Ваші батьки 
були задоволені, що приїхали у Приморський край?] 
Да, вони ніколи не нарікали, чого ми приїхали сюди. 
[Вони також перейшли на російську мову?] Ні-ні, так 
вони, і  мати, і  батько, балакали. Може, де яке слово 
і укидалося їм, но вони почти шо по-українському. 
[Коли вони померли, у якому році?] Батько це вмер в 
восімдесят шостому [1986 році], а мати – в вісімдеся-
тому [1980  році], у  неї інхваркт був один раз, а  тоді 
другий раз як стукнуло. А батько в восімдесят шосто-
му вмер, бо ми його тут одбули, і я туда поїхала. [По-
руч з Вами жили представники інших національнос-
тей?] Ну, кацапи жили, то їх розговор такий якийсь 
не такий, як оце російський, український,  – іначий 
розговор. Мені однакові: і там хароші, я привикла до 
їх, і тут хароші люди. [Тобто «кацапи» – це не росія-
ни?] Я  не знаю, но вони не так балакають. Западен-
ці  – у  них тоже єначий етот розговор. [А  «западен-
ці» – це не українці?] А я не знаю. Ми не щитали, шо 
українці, понімаєте, це «бендерами» називали. [Чи 
спілкувалися Ви з ними?] Нє, общалися гарно, вони 
такі дружолюбні, но мстітєльні. Уже як розсердиться, 
то вже не такий, як ми, шо тут покричали-покричали, 
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обернулись та й одінакові, вони – ні, сердиті такі. [А з 
росіянами у Вас були хороші стосунки?] Люди хароші 
росіяни були там. І в Владівосток ми їздили часто там, 
там рідня була, його рідня була ж там, то двоюрідні 
сестри були там і брати. То встрічалися, шо дєйстві-
тєльно рускі ж люди, то дуже приємні, дуже-дуже. [Чи 
проживали там в той період китайці?] Китайці брали 
там в нас на лугах, де сінокоси були, та ото на лугах 
брали в аренду землю оце вже послідні года, як ми там 
жили. То кавуни виращували, то цибулю виращували, 
отаке все ето. Микола ж на тракторі, мужик, робив та 
обробляв їм оце кавуни та цибулю. Пропалував, ну, 
сіяв, пропалував, з  совхоза посилали його. І  він так 
познакомився, вони до нас їздили, а ми до їх. Вони як 
поспінуть, то, дивися, вечерком на мотоцикл та й по-
їдемо, мішок наберем та й повечеряємо. Ну, один раз, 
канєшно, гарно повечеряли та й вкусне було все ето, 
аби ж вони не казали, шо воно з собаки, воно вже ж, 
може, й пройшло б так. [Тобто вони пригостили вас 
собачим м’ясом?] Да. [Так хто то був, корейці чи ки-
тайці?] Корейці, навєрно. Так це ето. А тоді ж повече-
ряли, та й я кажу: «Спасіба, такі вкусні катлєти були». 
А вона каже: «А Ви знаєте, з чого вони?» – «Та я ж не 
знаю, ну, вкусні були». Каже: «З гав-гав». Ну, я то нічо, 
а мужик, як пішов рвать, та ше й на другий день рвав. 
Ото таке було. Ну, вони так, дуже-дуже вони прийом-
ні. Так же ж вони вважали і українців, і росіян, і так, 
і всі вони такі добрі люди були. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Як Ви жили до 1954 року?] 
Ну, батьки робили у колгоспі, а я дома була, училася, 
у  школу ж ходила. Правда, я  чотири класи кончила, 
потому шо тоді не було в шо ні вбуваться, ні вдягать-
ся, далеко стало ходить сюди, аж на базар нада, кіло-
метрів, наверно, три чи чотири аж, то я не ходила. [Чи 
розкуркулювали Ваших батьків?] Ні, вони дуже бідні 
були. І  в батька мати, то дітей багато було, без діда, 
в общем без батька вони росли. [Як звали Ваших бать-
ків?] Батька – С. Олекса Савович. [Якого він був року 
народження?] Восьмого [1908]. А  мати  – С.  Анаста-
сія Семенівна, тринадцятого [1913 року народження]. 
[Скільки у Ваших батьків було дітей?] Я одна була. От, 
а як виїхали ми на Примор’я, то на Примор’я ще один 
син у їх родився. [Коли Ви виїхали в Приморський 
край?] В  підесят четвертом [1954]  году. [Коли Ваша 
сім’я вирішила переїхати, коли сказали, що будуть пе-
реселятися, чи ще до того?] Ше до того, навєрно, ше до 
того. [Чому вирішили їхати саме в Приморський край, 
там жили Ваші родичі?] Ні, не було нікого. Я не знаю, 
чого воно батько з матір’ю рішили, я цього не знаю. 
[Ви пам’ятаєте, як туди добиралися?] А чо ж, да. Ну, не 
хотілось мені, конєшно. [Чому, через подруг?] Нє, й од 
своєї родини, в мене тіток тут багато, дядьки й тітки 
були. Не хотілося. Мати ж каже: «Поїдем, там будем 
краще жить, зароблятимем більше і все». Ну, ми не 
одни виїхали, нас, наверно, п’ять сімей виїхало тоді. 
[Це стільки одночасно їхало із Миклашівки? (куток 
с.  Вереміївка)] З  Миклашівки, да. [Хтось вербував?] 
Я не знаю. [У яке село Ви приїхали?] В Вадімовку ми 
приїхали, Приморський край, Хороський район. Нас 
встрічали там. Да, прєдсідатєль колгоспу встрічав нас, 
сельсовєта прєдсєдатєль встрєчали нас на станції. То-
варняком нас везли ото, ми цілий місяць їхали. Самі 
собі, буржуйки такі, ми варили ото в вагонах. То на 
нарах отих спали, шо чуть клопи не заїли. [Чи везли 

з собою корову?] Ні. Сундук везли та отож одежу, по-
душки, спали ж там, ряднами вкривалися, ото таке ми 
везли. Ми як приїхали там, ото стріли нас, ми токо по-
просилися, шоб нас оцих п’ять сімей в одно село посе-
лили. То він так і согласився. І ми приїхали. Нас зразу 
по хатах розпреділили. Жили ми там ото по сусідах, 
так ото. Нас же ж поселили у чужих людей. [У якому 
віці Ви пішли працювати?] Навєрно, годів пятнадцять 
було мені, так десь було воно мені. То пішла. То нам 
із МТСа [машинно-тракторна станція] гроші давали. 
Оце скіки ж там. Но там і грошей двінаціть рублів – це 
ж дуже багато було мені тоді грошей. Це ж і в кіно, ето, 
хоч воно і дваціть копійок. Я ж в матері та в батька не 
просила, бо вже свої гроші були. А тоді я на зіму ста-
ла дояркою робити. Ото як стала я дояркою в піісят 
п’ятому [1955 році], то оце робила, поки на пенсію ви-
йшла. Поки не переїхала, то я тут доробляла на хвер-
мі. [Ви там жили до пенсії?] Ні. В восімдесят сьомому 
[1987] году ми сюди приїхали. [Ваші батьки померли 
на той час?] Да, померли. [Їх поховали там?] Да. Там 
був один брат остався у мене, один оцей, і досі він. [Як 
зараз у с. Вадимівка люди живуть?] Ото ж тоже немає 
роботи. Ото хто шофером там, а то пороз’їжджались 
в городах. Ото й то таке. [Тобто с.  Вадимівка також 
уже зникає?] Да, щезає. Як балакаєм, то каже: «Ти б, 
навєрно, вже і не впізнала, якби приїхала». То ж така 
була зелена, уже ж стали дома, катежі оті двохетажні 
строїти. Там общєжитіє було трьохетажне в нас. Бо як 
рис убирать, то дуже багато ж комбайнів чось приво-
зили, так де ж людей [розмістити]. Ото там же ж вони 
розселяли їх, як їх коло двісті піісят комбайнов, коли 
його ж ухватить же ж до зіми. То було построїне так 
гарно дуже, магазини були, новий клуб, усе построїли, 
було дуже гарно. «Тепер, – каже, – вже нема, клуб, то 
стоїть, – каже, – магазини, а те вже», – каже. [Це вже 
за Вашої пам’яті будували?] Да-да, при мені. Там у нас 
воїнська часть у селі стояла, воїнськая часть – оці, шо 
строїли, я забула, як на їх кажуть. [Можливо, строй-
бат?] Да, стройбат. Ото багато-багато їх там солдат 
було. Ми, було, бігаєм туди ж ото два рази на неді-
лю, пускали таких же ж у магазін, а там багато всього: 
і яблука, і морожене, і виногради, й сливи, й усе. До-
ставляли їм оце. 

ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН 
(Чугуевский район)

с. Павлівка (Павловка)
Записала Г. Довженок 15 липня 1991 р. 

у с. Павлівка Чугуївського р‑ну Приморського краю, РФ, 
від Кишепи Ликерії Миколаївни, 1907 р. н., [1] 
та Марфи Аврамівни Миненко, 1914 р. н. [2] 

[АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  
ф. 14‑5, од. зб. 537, арк. 4–5, 7–15]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Передано словами запи-
сувача] Кишепа Ликерія  Миколаївна, 1907  року на-
родження. Батьки  – перші переселенці з с.  Павлівка 
Старобільського повіту Харківської губернії. Колись 
співала. Зараз пам’ять ослабла. Хороша мова, досить 
чиста. Добре говорить по-українському і її син, якому 
років 55–60. Колись у селі називали одне одного за по-
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ходженням – «полтавці», «харківці», «волинці». Спер-
шу у ці місця приїхало два ходаки. Тоді вже поїхали 
інші з села, з сім’ями. Батько був теслею («плотник»), 
помагав людям робити хати. Дітей було семеро. Ско-
ро батько помер. Стали бідними, хоча й досі не були 
багатими. У  селі церква була. Ликерія Миколаївна 
співала на крилосі. Пам’ятає, як китайську землю ді-
лили. Харланович Микола Іванович, 1931 року наро-
дження. Керуючий Павлівським відділком радгоспу, 
чоловік грамотний і з інтересом до минулого. Але ще 
донедавна більше цінувалися його знання про історію 
першої комуни та перших колгоспів, а не про історію 
перших переселенців, то вже й забулося те, що розпо-
відали йому його батьки. Діди по матері й батькові – 
Турченко й Харланович – були одними з перших, хто 
прийшов сюди у 1907 році. А найпершим обрав це міс-
це і оселився Гуртовий Федосій. Той шлях, що зараз 
машина проходить поганеньким гостинцем за 10 хви-
лин, переселенці долали цілий день, рубаючи просіки 
у непрохідній тайзі. Річка Павлівка називалась колись 
Лі-фу-дзінь, потім Фу-дзінь, що не залишає сумнівів 
у тому, що не була ця земля зовсім безлюдною. «Ки-
тайську землю ділили», – казала Ликерія Миколаївна 
Кишепа. Микола  Іванович Харланович твердить, що 
прийшли діди з Чугуєвського повіту, з  с.  Павлівка. 
Так назвали і село, і річку по-своєму перейменували. 
Тепер з нащадків першопоселенців мало хто  є. Най-
старша – Овчаренко Ликера, їй 84 роки, Харольський 
Дмитро, десь біля 70 літ, дві Марфи Миненко (Андрі-
ївна та Оврамівна), Кишко Павло Кіндратович, Голян 
Ганна Андріївна та він сам, Харланович Микола  Іва-
нович. Оце й усе.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [2] Так сміється отак січас молодяж. [А рані-
ше не сміялися?] А то што ви! А коли [має бути весіл-
ля], так прямо оце ходе по деревні та, молода, дружок 
собирає, всіх дівчат по деревні собирає. У нас деревня 
невелика дуже була. І всих дівчат собирає. Так як тіки 
почуєш десь співають, – молода йде вже. Вже скорей 
умиваєшся, убираєшся, знаєш, шо вони ідуть. А мо-
лода заходе, кланяється, значить: «Просив батько й 
мати...» – значить, кличуть на свадьбу. Це вона не офі-
ціально кличе, а то вже посилають таких людей, шоб 
кликали. Як молода [запрошує], а дружки ж на поро-
зі стоять, як зимою. А вона як у хату зайде, там ше й 
сім’я здорова, пока сюди-туди. А дружки стоять, тоді: 

Забарна молода, забарна, (2) 
Забарилася в хаті. 
Дружки на дорозі, 
На лютим мороз[і]. 
Ой поки ми та стоятимем, (2) 
Сиру землю та й топтатимем. 
Чорними чоботами, 
Золотими підковам[и].

Ждуть же молоду з хати, це їй. [Коли Ви заміж ви-
ходили, ще співали цих пісень?] Аякже, аякже. Я ж у 
двадцять дев’ятом [1929] году. В войну вже нічого не 
співали. Яка в войну свадьба. А я в двадцять дев’ятом 
году заміж виходила. Ой, співали здорово, співали 
здорово.  [...] Як ото вже ботинки подаре зять, а  тоді 
вже забере молоду та увезе. Ох, як надіває мати ж ті 
чоботи ілі ботинки, і музику давай – ех, і виплясує: 

А це ж тії чоботи, шо з бичка, 
Чом діла не робите, як дочка. 

А це тії чоботи, шо зять дав, 
А за ції чоботи дочку взяв [...] 

Я счас, як ото молода йде, ну, точно мертвяк, і всьо. 
Надінуть ту хвату препадобну. А раніше – цвєти, і по-
купали цвєти, і дєлали з разной бомаги такі. А лєнти – 
отак застеляють ту голову всю чисто. Як іде, так по ві-
терку отак в’ються лєнти. Ну, пава й пава! [...] Пєсні, 
шо пєлі, так пєлі:

Тіше, дружечки, йдіте, (2) 
Пилом не пиліте, 
Шоб нашая пава
Пилом не припала. 
Шоб нашая Ніна 
З личенька не спала. 

Прямо у серце витягає, як она йде, а лєнти отак круг 
неї прямо. А  вона йде, як пава, правда. Красіво, шо 
красів, то красіво. Такі, шо довгенькі пісні були, які 
длінні, позабувала. Як мати дочку оддавала заміж, 
тоді, значить, співають: 

Ой матінко- вутко, (2) 
Ворочайся прудко! 
Сонечко низенько, 
Дружечки близенько. 

Це вона іде з дружками. 
Не узнала мати (2) 
Свойого дитяти 
Поміж дружечками 
Та за слізочками. 

Я зразу, коли ці співаю, то плачу.
Під віконцем калина (2) 
Віконце заступила. 
Вийшли дружки ламати – (2)
Нізя її й узят[и]. 
Вийшла сама Ніночка, 
Нарвала й наламала, 
До личенька рівняла. 
До личенька рівняла (2) 
І в матінки питал[а]: 
– Ой матінко-голубко, (2) 
Чи я буду така? 
– Ой будеш, донько, будеш, (2) 
Поки в мене жить будеш. 
А як підеш од мене, (2) 
Спаде красонька з теб[е]. 
Обсядуть тебе діти, (2) 
Як калиноньку цвіт[и]. 
Обілють тебе сльози, (2) 
Як калину мороз[и].
  ***
Пропила мати дочку (2) 
На солодком медочку, 
На медочку, на горілочки, 
Чоботи на тарілочк[и]. 

Як перві рюмки подають жениху і нєвєстє, і батько й 
мати беруть, і на тарілке стоїть [...] водка, а у жениха 
отуточки вузьол стоїть із сапогами ілі, там, з ботінка-
ми. І то якраз як тіки беруть жених і мати й батько, 
а  тут зразу дружки [співають] «Пропила мати доч-
ку» – значить, за рюмку пропила. 

Шой у дворі вишня (2) 
Наша матінка вийшла 
Ягідочок рвати, 

ЧУГУЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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Дочку виглядат[и]. 
Так все времня тягали мене в дружки. Я співала, спі-
вала добре і пісень багато знала. Так брали всєгда. 
Вобще раньше собирали дружок, много дружок. Як 
сідають за стіл, ага, прийшли дружки, сідають за стіл: 

Здвигнулися стіни, (2) 
Як дружечки сіли, 
Ще дужче дзвигнуться, 
Як пива напютьс[я]. 

Сидять собі вони за столом, а тоді, а тут мати ж подає 
їсти: 

Брязнули ложки-тарілки, (2) 
Дайте по чаркє горілки. 
Будем пить-випивати, 
Голосок натягать. 

Це – як посадять. До молодої прийдуть, зразу ж туди 
за стіл садовлять, мати садовить за стіл нєвєсту, жени-
ха нема – це ж в суботу таке робиться. Жениха немає, 
за стіл заводе нєвєста дружок – і «Здвигнулися стіни», 
раз дружки сіли. А  дружки вже просять: «Брязнули 
ложки-тарілки, дайте по чаркє горілки». Ой, Госпо-
ди, Боже мій, все таки і було веселєй, гляди. Веселєй 
було прямо намного-намного, як свадьба. А тепер як 
не б’ються, так скубуться, так шо-нібуть таке, та й усе 
не так, як надо. [...] Приїхали за нєвєстой, тіки в хату 
заходе, а  дружки сидять за столом, і  молода сидить, 
а дружки зразу на його: 

Шо то за ворона 
Стоїть у порога, 
Руки розставила, 
Рота розявила. 
Хоче полетіти, 
На покутя сісти. 

Це дружки таке на жениха. А  свашки там, свашка, 
світилка: 

Нєт, ми не ворони, (2) 

Ми купецькі дочки. 
Розсуньтеся, сови, 
Хай сядуть соколи. 

Роздвигають дружок, сідають уже жених із своїми  – 
там свашка, бояри, світилка. Світилка. Счас та й не 
дєлають, а  раньше  – які цвіти, васильків нав’яжуть 
пучок, дві свічки встромлять і то й «міч» називаються. 
І світилка сидить із тим «мічом» за столом. [...] 

Ой попе, попе Гордію, 
Не дзвони рано в неділю, 
Задзвони рано в суботу, 
Перебий дружечкам работ[у]. 
Нехай не шиють, не прядуть, 
Нехай вони Ніночкє вінок сов’ють. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2] Тут дід був один. Ну, він 
тіки лічив харашо. І баба, баба тоже, оцього управляю-
чого бабушка родна лічила харашо. Вона все на мене, 
скікі міні заставляла: «Ну, Марфуто, учися, учися!» [Ви 
погодилися?] А, молода, дурна. Та ше вона по-польски 
могла заговаровать. [...] [Як жилося на новому місці?] 
[1]  Жили, ну, жили, плохо жили. Пахали, розрабату-
вали, корчували. Даже берести. Так ето підем, у війну 
даже ето робили, отак бересток обкопаєм, ті коріння, 
а тоді залазе один, туди верьовку прив’язує, аж на вер-
шину. А ми тоді, бригада в нас, і отак тягаєм, тягаєм, 
пока вивернем. І  ото так розпахували землю, пока 
тракторів не було. Це вже трактори стали, як уже якусь 
найшли другу жизнь – артєль, собираються. [Коли самі 
були, то як розорювали?] Так і розпахували. Як не було 
чим, так й наймали кого, обробляли. [Як корчували 
ліс?] Корчуєш, дрібне вирубуєш, те корчуєш і розпаха-
єш там латочку, посієш гречку, а на другий год коріння 
уже собираєш, виборонуєш, а тоді вже сієм пшеницю 
там чи що. Ото таке, так корчували. Як у когось єсть 
плуг, єсть чим розпахать, так землі багато напахали і 
тоді вже стали і дужче й жить. А яке бєдне було, так шо 
ні за шо й купить, так те бєдне й було.

Бєлгородська область 
(Белгородская область)

БОРИСІВСЬКИЙ РАЙОН 
(Борисовский район)

с. Байцури (Байцуры)
Записала Г. Лук’янець 23 липня 2008 р.  

у с. Байцури Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Варвари П., 1930 р. н.,  

та анонімного інформатора

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Чи 
готували зі свинячого м’яса кров’янку, ковбасу?] Ро-
били і кров’янку. Давали сало, кров, крупу, гречку 
і  рис. [Як  робили ковбасу?] М’ясо, сало добавляєш, 
часник, цибуля. [Чи начиняли шлунок?] Робили, тоже 
кашею начиняли. Хоть гречкою, хоть рисом, хоть 
пшоном  – чим угодно. Ще зажарку дєлали з цибулі. 

[Що таке салтісон? Це начинений шлунок?] Да. Кашою 
начиняли, любою. Зажарку дєлали, мішали і обмішу-
вали, а  тоді напихали. [Чи  готували капусняк? Пер-
ші страви які були?] Борщ варили. Капусту варили. 
З кислої капусти – капусняк. [Чи варили пісні борщі?] 
Варили з олією. Зажарку так же дєлали. [Чи  варили 
борщ з рибою-грибами?] І такі варили. Архітектура. 
[Як називалася будівля для курей?] «Курник». Я знаю, 
шо я як з України приїхала, то тут нічого не понімала. 
Я приїхала, я знаю «мішок», то вони казали «чували». 
Чувал  – мішок. [Як  називали побудову, де тримали 
свиней?] «Свинарня». [Чи  були комора і сарай?] Ну, 
казали і «комора», і «хлів». [Чи була повітка?] Це було 
раньше, в Борисівці казали «повітка». [Як казали: «по-
гріб» чи «льох»?] І «погріб», і «льох» називали.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
до вість. [Розкажіть про пострижини?] Ну як, при-
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йдуть гості. Прийде крьосний і крьосна. Вистригли 
хрестик. [Куди садять дитину?] На стулочку. Ножич-
ками стригуть. [Що  хрещені дарують?] Хто шо: хто 
плаття, хто ігрушку. [Що з прядочкою роблять?] Со-
бирають у бумажечку і  складають. Весільна обрядо-
вість. [Розкажіть, будь ласка, хто  ходив колись сва-
тати?] Чоловік три-чотири там. Несли хлібину. На 
весілля вже пироги пекли. В  опшєм тоді самопечка 
була більше, чим счас. Короваї пекли. Украшали його. 
З того ж тіста, шо коровай викачували, такі украшенія 
робили. [Які саме прикраси?] Та понакручують зверху, 
щоб було видно, шо то каравай. Полоски такі. Цвєточ-
ками там шото робили. Круглий був такий каравай. 
Високий такий, як сковорода. І шишки пекли. Пироги. 
А так шо ше, холодці варили. М’ясо жарили і колбаси 
начиняли. [Розкажіть про весілля. Де сиділа молода?] 
Де сиділа, як кажуть, «на покуті». Як заходить моло-
дий, вона встає, схиляється, її чим-то прикривають. 
[Чим саме? Хустинкою?] Якимсь полотєнцем. [Чи ви-
купає хтось місце поряд з молодою?] Ага, там подруга 
сидить, дружка. Ну, її подруга. Тоді її наливають стоп-
ку, дають перекусити і виганяють. [Хто молоду за стіл 
заводить?] Ілі крьосний, ілі женіх. Заводять за стіл, 
три рази кругом обведе. [За руку веде чи за хустин-
ку?] За руку. Обвів три рази і посадив, на третій раз 
уже саджається. [Що робили на весіллі після того, як 
молоді сіли разом?] Ну шо, наливали по стопкє, ви-
пивали. Тоді співали і танцювали. [Чи пам’ятаєте ве-
сільні пісні?] Я застала. [Чи була світилка?] Світилка 
була. Шо вона робила, я не помню. [Як називали хлоп-
ців, які з молодим приїжджали?] «Бояри». І  старший 
боярин був. [Що  дарували сватам?] І  рушники були, 
старовинні. [Як вишивали рушники?] Крестиком ви-
шивали, гладью. [Чи вишивали лиштвою?] І лиштвою 
вишивали. [Які рушники були на образи?] Смотря які, 
по два мєтра, по два з половиною. [На голову квітку 
купували чи робили?] Купували. Стєаріновий. Воско-
вий. Білий. Листочки були і зєльоні, а помєжду ними 
і красні. [Такий вінок одягала на весіллі тільки моло-
да?] Да. [Чи  підперізували молоду?] Пояс до плаття 
був. [Які  танці були поширені?] Та як «Бариня» там, 
«Циганочка, сербіяночка». «Польку» танцювали. «Го-
пак» танцювали. [Удвох чи по одному?] По одному, ну, 
в опшем удвох у кругу. [Що робили хлопці?] Дивились, 
а танцювали, підскакували так. І навприсядки, всяко.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як готувалися до свят? Чи бі-
лили хати в селі?] Білили раньше, канєшно. Прибира-
ли хату і готовились к празнику. [Чи ходили посівати 
хлопчики?] На Новий год посипали. Посипали:

На щастя, на здоров’я, на Новий год. 
Роди, Боже, жито-пшеницю і всяку пашницю. 

Оце як посипе по хаті, сміття як насипе разом. 
[Чим саме посипали?] Усим: і пшениця, і ячмінь там, 
і горох. Усе мішали. Любим посипали. [Що робили по-
тім із тим зерном, що ним посипали в хаті?] Збирала і 
курям отдавала. [Коли саме?] У той день. [Коли ходи-
ли колядувати?] Ну як, на Святках ходили. [Коли по-
чиналися Святки?] Із неділі до понеділка, ну, в опшєм, 
неділю цілу святки. Перший день ходила дітвора. 
Проколядували, і  на другий день уже старі ходили. 
[Хто починав колядувати: хлопці чи дівчата?] І дівча-
та, і хлопці. Вмєсте усі. [Чи ходили дівчата колядувати 
вранці на Різдво?] Ходили на Різдво. Я вже позабува-
ла, як то колядували, давно було. Казали: 

Колядиця, колядиця, добра з маком паляниця, 
А без маку не така, винось, бабо, пирога, 
А ти, діду, гривну, а то вікно виб’ю. 

Колядка з Борисівки. «Ой гілля, гілля та й на Васи-
ля, прилетіла ластівка та й пита-пита: “Чи дома-до-
ма?” [дядько Хома?] – А я знаю, що він дома, сидить 
край стола». [Чи  пам’ятаєте пісню «Ой на горі-горі 
горіли огні»?] Оце колядка, да-да. Там так: «Ой на го-
рі-горі горіли огні. Огні огньовиє.., крепку терновую. 
Ой Боже, ти наш!». Забула я. [На Різдво «пахолкува-
ли» – віршувати ходили? Віршики читали, наприклад: 
«Я  маленький хлопчик...»?] Ага, вершували. Це на 
первий день Різдва. Казали: 

Я маленький хлопчик, зліз на стовпчик, 
В дудочку граю та хреста забавляю. 
Хрест похилився, мальчик поклонився. 

[Чи пригощали їх за це?] Аякже. Гроші давали. Кан-
хвети давали. Большенство гроші і канхвети, ну воп-
шєм, в кого шо є. Оріхи давали. [...] [Чи щедрували у 
Вашому селі?] Щедрували: 

Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала. 
Шо ти, бабо, наварила, шо ти, бабо, напекла?
Ой винось нам до вікна. 

[Чи  знали щедрівку «Щедрик-ведрик»?] Ну, це як 
хлопці. 

Щедрик-ведрик, дай вареник... 
Грудочку кашки, кільце ковбаски. 

[Що готували на Святки?] Котлети там давали. Пря-
ники робили і давали. Самі пекли. [Якої форми були 
пряники?] Такі кругленькі. [Чи були такі, як «коник» 
чи як «бариня»?] І такі пекли. Так казали: «Сьодні бу-
дем бариню пекти на щедрівку!» [Розкажіть, як їх пе-
кли?] Замішували, масла туди клали. З сметаною замі-
шували. Хароші були пряники. [Чим підсолоджували 
тісто?] Сахарьом. Раньше, я не знаю. [Розкажіть про 
Масляний тиждень?] Вареники варили, блинці пекли. 
[З чим вареники ліпили на Масляну?] Та з усим: і з кар-
тошкою, і з сиром. [Чи могли підкладати у вареники 
щось несмачне, неїстівне для жартів?] Копійки клали. 
У вареники клали копійки. Це кому попадеться такий 
вареник, той, значить, щасливий. [Це робили тільки 
на Масляну чи будь-коли?] На Масляну. [Чи в’язали 
колодки?] І  колодки в’язали. [Кому саме?] Незамуж-
нім. І дівчатам, і хлопцям. [Що саме прив’язували?] Та 
деревину якусь, десь найде. Таку палку гарну. І тепер 
іди, і став бутилку на могорич. І дівчатам, і хлопцям. 
[Як  розважались на Масляну?] Гуляли і танцювали. 
[Чи  катались на конях?] На конях  – нє. [Які  страви 
готували до Великодня?] Яйця красили, паски пекли. 
В кого там, то і курку заріже, то і м’ясо. А тоді вже на-
пекли пасок  – несеш святить. [Куди несли святити?] 
В Борисівку їздили. [Які були м’ясні страви?] Робили 
тут і колбаси. Так м’ясо. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Які  розваги були у 
дівчат на Святки? Чи  були вечорниці?] Були вечор-
ниці, молодьож собиралась. І  танцювали, і  співали, 
дуже весело було. Раньше лучше було, чим сєйчас. 
[Під який супровід танцювали раніше?] Під гармошку, 
під балалайку, під гітару. Це раньше в нас називалось, 
шо ходили, – «досвітки». В які хаті пускають, там по 
відру картох носили. Приносили там за неділю чи за 
місяць. І веселились. [Хазяйці?] Хазяйці. [Чи працю-
вали на досвітках?] Да-да. Та тоже і танцювали, і спі-
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вали. [Чи приходили хлопці на вечорниці або на до-
світки?] Да, і в карти грали. «Трубача» грали. [Що таке 
«Трубач»?] Ну, пише букви, а  ти вгадуй, яка буква. 
[На чому писали?] На бумазі. Бере таку бумажку, сі-
дає за стіл і пише. А ті, значить, угадують, яку я букву 
написав. Як ти вгадаєш, то береш цей карандаш і ту 
бумагу, забираєш і пишеш собі. [Хто саме мав вгадува-
ти?] Хто хоче. Писали тільки цифру, например, до де-
сяти. [Що саме робили дівчата на досвітках?] Хто шо, 
хто вишивав, опшем хто шо. Хто рисував. [До котрої 
години були досвітки?] До двінадцяти. А  потом по 
домам. А в кого кавалєр єсть, той з кавалєром пішов. 
Збирались в хаті замість клубу. А вже як клуб начався, 
тоді стали більше в клуб ходити. [Чи могли працювати 
дівчата на досвітках до самого ранку?] Нє. Я не чула. 

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
24 липня 2008 р. у с. Байцури  

Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  
від Євгена П., 1941 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Чи  були ремісники 
у Вашому селі? Чи був коваль?] Да, бєз етого раньше 
нєльзя било вижить. Кузнєци билі. Проживали са-
пожники. Шили обув. Людям по заказу, і продавали. 
[Які  саме чоботи шили?] В  основному кожані і яло-
ві. Робили витяжки. Хромові робили. [Чи  шили жі-
ночі чоботи?] Канєшно шив, як він сапожнік. В ньо-
го набор колодок. [Які ще майстри були?] Бондарі 
були. Діжки робили под засолку і капусту, огурци, 
помідори, яблук, гарбуз. В  основному з дубу роби-
ли. [Чи були тут дубові ліси?] В нас тут як і є роща, 
то мало. Всьо привозне було. [Що таке «бодня»?] Ето 
з великого дерева видовбували. Висота і так в обхват, 
з  одного дерева витесували. Склепують так. Так, як 
жлукто. [Для чого жлукто було?] Я не знаю, шо в ньо-
му хранили. Я в ньому прикачував грядки. [Чи були в 
селі гончарі?] Де-то по блізості. Я не помню, шоб тут. 
[Звідки привозили посуд? Який саме?] Миска була. 
Глечик, у який цідили молоко тільки. Банок не було. 
Горшок. [Чи  була макітра? Що в ній робили?] Макі-
тра, я в прошлом году отдав. Архітектура. [Опишіть 
хату? Як називались стіни?] Ну, «парадна», але це лі-
цева стіна. А оця вже глуха стіна. [Чим перекривали 
хату?] Стропи стоять, шильовка шильована. Лати обі-
затєльно. Стропили обізатєльно. [Скільки сволоків у 
хаті?] В мене чотири аж. [Чому саме так?] То шо той 
мастєр робив із нічого, шпали в Харькові доставав. 
І  викраював так комнати. Так він комнати ділив, бо 
шпала не дуже длінна. Раньше хати на фундаменті в 
нас ніде не було, тільки в нас на стоянах. Пола як тако-
го твьордого не було. Земляний був. Долівка. Крилось 
тільки соломою чи, лучшим случаєм, камишом, оче-
ретом. А стіни робили дерев’яні. А половина хат були 
литі з самана. [Стояни з якого дерева були?] Питались 
всігда дуб. А єслі за нєімєнієм нічого приходилось уже 
так, біднота. [Чи смолили стояни, частину, яку зако-
пували в землю?] Та ні, де його було розібрать. [Розка-
жіть, як виготовляли саман?] Саман, от запланірував 
хазяїн. Чи кого там нанімав, чи сам робив. То начи-
нав дєлав опалубку. З дерева, з досток. [Якої ширини 
був саман?] Ширина де-то не менше 45 см. [Така була 
товщина стіни?] Да. Потом, значить, глина з соломою 
у перемєшку. [Де перемішували?] Отут же, розплані-

рували вот ето зданія, строїться рядом, ето яму, і там 
значить. Толі коні, єслі були. Люди ногами, єслі не хва-
тало. Мастєра доводили, казали, шо тут нада соломи 
добавити для связки. Робили риштування, і  потом, 
значить, по мєрє, зразу ж не погониш. Яка рабсіла. 
Яка погода, матеріал, шоб це все було. Вони були дуже 
теплі зімою, а  літом прохладні були. [Як  називалась 
«галєрєя» чи «веранда»?] Ми називаєм через раз: раз – 
«галерея», раз – «вєранда». Вопше «веранда». Раньше 
не було. В лучшем случає навєс, кришу робили, а там 
ні стікла, нічого не було. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Бояри обізатєльно і дружка. Боярин був 
старший. Женіх вибирав, толі с родні, толі с хорошого 
друга, приятєля. Так же і нєвєста вибирала дружку, 
старша дружка. Їх скільки там набирали: і п’ять, і сім. 
[Чи  співали пісень на весіллях?] Канєшно співали. 
Но в етіх піснях більше участвовали пожилі люди, 
вони знали мотиви, знали слова. Раньше ішла три дня 
свадьба. Начинається в суботу, значить. Женіх їде до 
нєвєсти. [Що таке «придане»?] «Придане» називалось. 
Раньше коні були в моді, машин не було. [У чому воно 
було, його перевозили?] Раньше камодов не существо-
вало в нас, а только скриня, ілі там «сундук» називали. 
Ето привозили, вона виряжала хату. Шо наскільки ба-
гата, наскільки щедра. Приходили, дивились і глазє-
лі посторонні, яка ж вона, ето обізатєльно надо було 
провірить. [Що таке «розглядини»?] Нє, розглядини – 
це коли зап’ють могорич. А  потом вже розглядини 
до його йдуть. [Це вже після сватання?] Ну да. Такий 
порядок в нашій мєстності. Оце ж увечері, в суботу, 
привозять її. Вона, значить, виряжає. Вже боярин 
старший, дружка, ті ж дружки її помагають карнизи, 
постєль. А  потом на другий день, це начало серйоз-
не – свадьба. Вже тоді їде женіх з боярином. [Як жени-
ха мати виряджала?] Родітєлі обсипали зерном. Шоб 
овес обізатєльно був. Може, ще яке зерно мішали. 
Гроші і конхвєти. Всьо ето було. [У чому була мати на-
ряжена?] А тулуб наізнанок поварачували. І вот вона 
з своїм етім подолом ілі сумкою. Карзінки, значить, 
і приказує, і сипе. Не знаю, шо вона там приказує. По-
говорки були там, «поїзд обсипали»  – так називали. 
[Хто цей поїзд обходив? Молодий?] От первий поїзд, 
сани  – єслі зимой, літом  – ето повозка на кольосах. 
Ілі там фаетон, шо в кого було. Ну, боярин, якшо він 
управляв. Єслі кучер, значить кучер. Сідав женіх не-
посрєдствєнно. І двігались. А потом вже з ним сваш-
ка, як правило, молодих брали. Дівчаток чи ближніх, 
чи сосєдєй. [Чи була світилка з поїздом?] Да. Та з ним 
же сажали. Скільки там вміститься. [Що везла із со-
бою світилка?] В  неї, по-моєму, букєт був. Єслі я не 
ошибаюсь, свєчки. [Як  називали цей букет?] «Мєч». 
[Для  чого вона везла свічку?] То вже суєвєрія. Коли 
її палили, мені не приходилось. [Як  забирав жених 
молоду?] Там як він приїжджає до мєста жилья, дома, 
тут встрічає прегради. Викуп. [Які могли бути пере-
пони?] Могли і бревно положить, шоб коні не могли 
переступить. Єслі машини  – шоб не могли переїха-
ти. Не так давно, тільки вспоминали, дє-то в [19]65 
году женили, з  Сумської області брали ми. Він був 
в інстітутє і встрєтіл подругу. Так там потребували 
відро випивки, водки. І тут так, перестріли мужиків 
десять-п’ятнадцять, ми готові були наливати. [Чи сто-
яли у дверях?] Ну да, на дверях уже родня якась там 
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стане. [Що робили безпосередньо в хаті? Де була мо-
лода?] Молода сидить. Бувало, прятали її. Де-то в дру-
гі комнаті. Вже непосрєдствєнно приїхали, її там нема. 
Надо откупить, там вже гроші які-то давали. То всьо 
условно, но всьо равно такий обряд був. [Чи одружу-
вали Ви своїх синів?] В мене два. Женив їх, нєпосрє-
ствєнно жили под вот етой кришей. Цього ж женив у 
Бєлгороді, ми брали. [Як Ви приймали молоду пару?] 
Там уже було по-другому. Ми вже брали городскую 
сістєму, з города. Там вже цих обрядів, шо задаєте во-
проси, вже нема. Сразу ішли в ЗАГС. Регістрірували 
там. [Як молоді приїжджали до батьків молодого під 
кінець весілля?] Вже коли могорич за дві неділі, то ми 
їздили. А вже коли назначили дату свадьби, то ми їз-
дили на розпісь, ми присутствовали. Тут вже подсобні 
работніки готовили, вже знали примєрно через скіль-
ки ми вернемось. [Чи колись молоду перепинали? Зні-
мали з неї фату? Хустку пов’язували?] Воно і сейчас 
єсть, ворують нєвесту, платок у неї ворують. Вот бо-
яри ето проявляють ініціатіву. І украдуть під столом. 
Опять же викуп і повод п’яну.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Розкажіть, як Ви ходили коля-
дувати?] Цей вопрос раньше существовав, був боліє 
житєйский. Счас реже стало. Правда, прижимали ко-
лись церковне. Учителя, педагоги, вкрадались прєпо-
даватєлі, шоб прийти за копєйку, за канхвєтку. [Чи да-
вали пряники за колядування?] Да, вгощали. [Що саме 
Ви співали?] Я  уже не могу упомнить. Собираємось 
кучою. Чоловік чотири-п’ять. [Тільки хлопчики?] Да, 
ми з дівчатами на це діло не ходили. Дівчата отдєльно. 
[Коли  саме ходили колядувати: 6 чи 7 січня?] Шос-
того – ето вечерю носять, а седьмого уже колядують. 
[Чи носили Ви вечерю?] Да, в мене так сложилось, шо 
крьосний отєц і мать в Києві проживала, в то время, 
бо їх уже нема в живих. А крьосний названий – вот ето 
в дворах, де ми сейчас. Тоже проживав в Харьковє на 
сортіровкє, в то время, послє войни. Будучи тут, тут 
єво сестра, мого крьосного, вона ще жива, ана забра-
ти как би шла на встрєчу мнє, приглашала. Так било 
два роки. [Чи щедрували?] Щедрівочка, то жєнщина. 
А ми як пацани, то: «А гілля, гілля та на Василя, де ж 
він сидить, в кінці стола, а що на столі. А шо на йому, 
шуба люба...». У нас колядка така, як і у вас на Україні. 
[Чи святкували Івана Купала?] Ну, в нас це називали 
«маренонька». Це так помниться, десь там в дєтстві 
дальоком. Я пас худобу, багато пас, був у наймах. Було 
так давно. І коли цей день совпав, то вже й ягоди ви-
йшли, нас согрівало. І тут колхозний сад був, но ми ше 
малі, а вже тянулись к етому, наслухались. У бутилки, 
стікляні, пластмасових не було, ягід і сахару, і ета вже 
була така випивка. А вечером палили костьор. Тут іще 
коров стадо пасеться, а ми, значить, костьор розводи-
ли. Пригали через етот костьор. [Що таке «маренонь-
ка»?] Ето шо-то, в нас то кукол в’язали, і матрьошок ілі 
шо там. [Тільки хлопці там були?] Нє, тут по хутору 
були і дівчата. Ми, коли пасли коров, ми вот ето і про-
важали. Костьор розведем, будяки і колючки насунем, 
хто перепригне, хто огоньок. Таке празнецтво по-
мниться. [Чи приказували щось при цьому?] Нє, шум 
був дєтский. Пасли біля річки, роздівались і купались, 
вимазувались грязюкою. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [У  які ігри тоді 
грали?] «В  дуг» був. Це така ямка (сантиметрів 
тридцять в діаметрі). І потом, єслі нас іграє чотири- 

п’ять-шість, скільки нас там товаришів. Там ми дєла-
єм, на мєтр-полтора точкі. Сколько нас, сколько дє-
лаєм точєк, таких лунок. [Яка глибина лунки?] Гдє-то 
сантіметров двадцять-двадцять п’ять. І значить, кида-
єш, шоб попасти в дучку. А  каждий стоїть, значить, 
шоб отбить палкою. Значить, ми каждий стоїм біля 
свої ячєйки, ми так росположені, а в центрі, значить, 
стоїть вот ета дучка. І вот, значить, хто-то проштра-
фився, і  там. Той кидає, попав, чи відкидає, і  опять, 
поки попаде. [Що саме били?] М’яч. Резиняний такий 
був. Єслі находили, вирізали дерев’яний. [Чим били?] 
Палкою. [Якої довжини?] Вот так виходило [метр]. 
Як пасли коров, такі і палки. [Чи пам’ятаєте вовняні 
м’ячі?] Робили самі. Коров чесали, крутили, постіра-
єш його у воді. Грязь там. І  потом його катаєш і ка-
таєш. [Чим  катали?] Такого приспособлєнія не було, 
просто в руках катали. [Які ще ігри були?] Ще «Сту-
калка». [Так, як «В жмурка»?] Ну так, подобно. Воно 
там по-разному. [Як  починали гру?] Там як-то: «Раз, 
два, три... виноват!..». Така поговірка була, на кого 
впало, той і жмуриться. [Як він жмурив?] Опреділи-
ли, шо це стукалка-палка. Ілі повісили курточку, шо 
він не піддивлявся, куда я прячусь. [Чи грали «В Па-
наса»?] Да. «Панас-Панас, лови мух, а не нас!» Ну і він 
ходи[ть] там. Особо в нас не дуже, в нас сєльска мєст-
ность, там затрапєзна. Знаю, в  нас по-мєсному, я  не 
присутствовав ні разу, тоже закривали глаза і крутили 
бутилку. Вот она на кого повернеться, то я обязан по-
целовать ту дєвку. [Чи були ігри для хлопців на льо-
ду?] На льду, на коньках катались. Хотя я з дєтства не 
дуже, це в когось багатого, чи в когось, звідкіля пере-
дав. [Чи робили карусель на льоду, щоб крутитися?] 
Особо тако не було. А  от робили карусєлі настоящі, 
то раньше ето модно в нас було. Ето парубкі самі ор-
ганізовували, дєлали високе таке, з дерева, надьожне. 
[Чи були каруселі, гойдалки?] А нє, то це качєль. [Як її 
називали?] «Колиска» називали. [Коли  її ставили?] 
Ранньої весни. [Розкажіть, на ній стояли чи сиділи?] 
Як робили. І  стояли, і  сиділи. Який розмах робили. 
Тут возлє амбарів ставали не більш чотирьох людей. 
Крепили його очєнь надьожно, дєрев’я дуб’я такі за-
капували. Тут був колхоз, хазяйство, амбари і фєрми 
були. Возлє тих амбарів, тут собирались в основном 
підростки або приходили неженаті, молодожони. Час-
тенько було мордобійство. Дівки були. Раньше модно 
било улиця на улицю.
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Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  

14 серпня 2012 р. у с. Березівка  
Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  

від Раїси Х., 1940 р. н.,  
Галини В., 1951 р. н.,  

Ганни П., 1951 р. н., родом із м. Харкова, Україна,  
та Валентини Ч., 1940 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Чи  згаду-
вали Ваші матері, який одяг носили раніше, з  чого 
шили спідниці?] З полотна. І бузиною красили. [Голов-
ні убори]: платки, шалі були; з калини [грона дівчата] 
попричіпляють [на скронях] і ходять тут. Такі украше-
нія були. Жили бєдно. [Вовняна хустка], воно, як шер-
стяненьке було. Свєтло-коричневий [колір]. [Чому 
«журове» називали? Може, «ажурне»?]. Старі так на-
зивали. Звичайний шерстяний платок: біле з корич-
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невою ниткою, виходить як світло-коричневе. А край 
іде білий. А журові не такі були. Це «білокрайка» – так 
і називалося. А журові, по-мойому, як гадючками та-
кими були. Ото здорові такі. Так як черв’ячками та-
кими [оформлені]. [Вони однотонні були?] Гадючки 
були і темніші, і світліші – це були «журові». А то була 
«білокрайка», так і називалися. Ну, а  шалі були такі 
клечасті (як у мене на лавці, застеляєм тепер, сидим). 
[Квітчасті хустки були?] Ну, це вже пізні. У мене два 
лежить: один чорний, один білий. По двадцять рублів. 
Кінська брала в Антонівкі [сусіднє село]. Шалі з па-
цьорами. От, кума сидить [у такій хустці].

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. Ми по сусідству жили. У неї схватки, я пішла 
запрягла коня, посадила її на тєлєгу, повезла – у нас 
тут і роддом був. І попьорла її в роддом. Поки довезла, 
вона пошти родила, і всьо. Вона прийшла з бо ́льниці, 
каже: «Тоді ти кума будеш». А тоді хрестить: кум – ко-
муніст, кумові нєльзя іти хрестить. Його жінка каже: 
«Підем удвох». В Головчіно [церква]. А ну, ми пішли в 
Головчино пішком, понесли ту дитину. Прийшли туди, 
а батюшка каже: «Бєз отца і матері нєльзя». Надо і отца, 
і мать, Боже мой! А ми ж пішком! Я їй кажу: «Ну, ти, 
Нюрко, жди, а я ж побіжу у Красів із Головчіно». А тут 
парєнь їде на мотоциклі, я його просю, кажу: «Синок, 
підвези», ну тоді і я молода була. А  жінка побачила, 
она мені чуть морду не побила, каже: «Ти чьо почепи-
лася до його?!». А я кажу: «В нас дитина лежить, нада 
той [їхати по хрещеного батька]». Ну, доїхали до Кра-
сіва, сказали, вони сіли на вєлосіпєди, поприїжжяли 
туди, в Головчіно, похрестили; вони сіли на вєлосіпєд 
і поїхали додому. А ми з кумою попьорли [пішки]. [...] 
[А дитина?] Та закутана ж, в теплому одіялі. Тоді ж не 
було дєтскіх, було здорове одіяло. Крижмо з дому бра-
ли, обязатєльно. А вона платила [кума, жінка комуніс-
та], шо там: дві копійки чи п’ять. [Кому Ви віддали ди-
тину?] Матері ж оддали, та й усьо. Та й побігла корову 
свою доїть, в мене ще корова стоїть недоєна. [З криж-
мом що робили потім?] Пошили шоб щось дитині. 
Єслі дєвочка – платтячко пошити, як підросте, а єслі 
мальчік – сорочечку пошиє. Дитині так шось і шиють. 
Весільна обрядовість. [Сватання.] Сначала ж догова-
рювались. Приходе, допустім, дядько чи брат, крьос-
ний, прийшов же до родітєлєй її да каже, шо так і так, 
як согласні, то так і так. Я по собі розказую: прийшов 
його брат і він. Мене ніхто не спрашував. Казала Люда 
Саші оцего-вот, прийшли, каже, сватать, хоть нарош-
но хто-небудь мене спросив: «Люда, підеш ти за його 
заміж чи ні?». Зразу сказали: «Підеш заміж». І вона ж 
годів на десять, Люда, менша його, вона в школу хо-
дила, а він вчитєлєм робив, так вона ка’: «Мене би хто 
нарошно спросив». І всьо, прийшли, договорились на 
суботу, прийшли в суботу мати [нареченого], цей же 
батько крьосний. [Хлібину] обязатєльно приносили і 
графин; а єслі тілки не состоялися, не захотіла вона, 
а попили вже, значить, тоді вертали ето всьо. Ходили: 
«Кажуть, тут телиця продаєцця». [Як у Вас кажуть на 
сватання – «могорич»?] Могорич запивать ідуть. Мене 
засватали, я вийшла і кажу: «Так, всьо, тепер, подру-
га, до свіданія, тепер я ж холостая, а ти [засватана]». 
Я й пішла на поїзд, приходю, а мама мені каже: «Шур-
ка одказала Парумці. Вона на піч полізла і не схоті-
ла». На другий день Іван могорич одніс, гроші шось. 
[Ви дружкою були?] Да, вона нас приглашала, дружок, 

на запоїни. Оце ж на сватання, на запоїни. Гармошку 
ж тоді... приходив Роман чи хто... хтось з гармошкою. 
Це вона [дівчина погодилася заміж іти], сідають за 
стіл, поїли, і все, і пляшуть, опять сіли за стіл, опять 
пляшуть. [Наречений з боярами приходив?] Навєр-
но..., но дівчат приглашають. Єслі не согласна, вона ж 
раньше сказала. А це, бачите, вона дала согласіє, а по-
том передумала. [Запоїни відбувалися після сватан-
ня чи в день сватання?] Могорич, запоїни – це воно 
одно і то же. [Батьки молодого приходили в цей день?] 
Чого ж, дядько і молодий. Большинство тоді не було 
батьків. А уже послє нєвєста іде його матір зове на за-
поїни, приходе мати. [Согласіє]: міняли хліби, прине-
сли буханку, а вони їм дали. Перев’язували мужиків 
же-ж полотєнцами, а баб – ситцем, а хто і платками. 
[Молодому хустку чіпляли до руки?] Нє, по-моєму. 
[А сватів з другої сторони на весіллі перев’язували?] 
Уже забулося, що їх перев’язували, вже їх перев’язати 
по-новому. То вже другоє мєропріятіє. Старости 
перев’язані, оце од його, од молодого – старости. Це, 
знаєш, коли молоду за стіл заводять, свадьба. Хто мо-
лоду тричі кругом стола обводе? Дружок. Дружок і 
свашка тричі обводять, кругом стола ведуть їх. З роду 
молодої. Вона за столом, і тоді зразу і дружки [дівчата] 
сідають. Це вранці в неділю, коли там він [наречений] 
приїде. А тепер я розкажу, як ми свою нєвєсту заби-
рали. Значить, їдуть вони регістріруваться, і кажуть, 
хай заїжжяє ж до їх, а ми кажем: «Тоді ж садовте за 
стіл, а  він тоді сяде». А  вони: «Дак ми не готовили-
ся». – «Раз ви не готовилися. Виїжжяйте з свого дому». 
Вони сами виїхали, а ми сами виїхали. Дождали, ми 
встрітилися і поїхали на розпісь. [Дівчата приходили 
до молодої виготовляти квіточки?] Аякже! Вона ж їх 
усіх і гукала: «Дівчата, приходте!» Цвітки ж пришива-
ли тим хлопцям, дівчатам же-ж. Купували ж цвіточки, 
пришивали цвіточки і хлопцям, і дівчатам. І її ж [на-
речену] наряжали. [Як називається вечір напередодні 
весілля?] Дівич-вечір. Їхали ж хату убирали в суботу. 
В  п’ятницю нічого не було. [Коровай і шишки коли 
пекли?] В суботу, коли готовились, тоді й пекли. Дома 
пекли. Тоді ж печі були. Моя дочка була світилкою. 
А  Митро [Дмитро] бабин Веклин, достали коровай, 
положили, а він і сів на каравай! А їхать далеко кудись 
на Україну, вони їздили туди [в Україну на весілля], 
вони тоді кажуть: «Ну шо, скажем, шо в автобусі пола-
мали, а шо ж?!». [Світилка] отой міч держала. Як вони 
заходили, ото свашка [і світилка] цим мечом женіха й 
нєвєсту тричі обводили, свічки запалювали. [Коли?] 
Як уже сів женіх [за стіл], і світилка ж прийшла, сваш-
ка прийшла. Свашка так над головами обводила три-
чі. Вони наклонились і стали. Уберуть хату в молодої, 
і  баби прийдуть щитають, скільки простинь, скіль-
ки одіял положили, скіки покривал, скіки подушок, 
всього. Я  ще малєнькой була, дивлюся, як щитають, 
думаю: «Боже!!». І у неї, бідоляги, немає нічого, а та ж 
уже дочкі наготовила, вона піде: «Тьотя Катя, тьотя 
Катя, дайте мені ваших одіял, простинів та той». Вона 
каже: «Ладно, доця, я  принесу тобі». Вона їй прине-
се вузо́л, вона [наречена] тоді наложе, тоді ж однесе 
назад. [Як такий день називали?] Казали, «прийдуть 
по сундук». [Скриню продавали?] Аякже! На ньому 
сиділи: і діти сиділи, і  взрослі сиділи  – викупали ж 
його. Скриня! Мужикам по сто грам наливали, а  ді-
тям же канфєт давали, якусь копійку. [Щось співали 
при цьому?] Це, може, раньше ще. [Хто їхав наряжати 
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хату?] Дружки́ поїхали, там брат, сестра, хто. [Вони із 
собою брали цвяхи, молоток?] Аякже, обязатєльно. 
[А якщо забули?] Там дадуть. [Могорич не вимагали?] 
Нє. Но старалися, щоб не забувать, все зараньше го-
товили, складали, їздили. І по дві парі гардін чіпляли 
даже! Одні короткі, а другі длінні. Тоді ж були рань-
ше бомажні гардини, носили купували тута, міняли. 
Цвітасті вони були, вирізані. [Ви показували, у чому 
виходили заміж, а  раніше як молода одягалася?] Ну, 
в основному всі в розових платтях виходили [заміж] 
сатінових. [У 1930-х роках?] А, тоді ми не знаєм. Ото 
я лежала в больниці, сьодні виписалася, поїхала по 
Харькову побігала-побігала, так нічого й не найшла, 
крємове найшла; прийшла, а мені тьотка здєлала, і на 
слєдующій дєнь я стала в платті. Поховально-поми-
нальна обрядовість. [Коли  ходять на кладовище?] 
На  Проводи. На  Паску не ходять, в  слєдующу... во-
скрєсєньє. Отам, в  центрі. А  в нас ходили сначала в 
понєдєльнік, через неділю аж у понєдєльнік. А тоді всі 
рішили, що всі уїжжяють – у нас же всі Харьков [ро-
дичі] – усі в’їжжяють же на роботу в понеділок, і баба 
Сімка обойшла все село, всім сказала: «Давайте на не-
ділю [збиратися]». І начали ходить. В перві годи: ті в 
понеділок, ті в неділю, а на слєдующій год всі в неділю. 
І стали ходить у неділю. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На Великдень у Вас розноси-
ли по шматочку паски?] Покуштувать, по сосєдству 
виносиш, даєш. Вона [сусідка] тобі виносе. [Діти кра-
шанками гралися?] Били навбитка. Як поб’є моє – він 
забирає. Раніше ж як ждеш [Великодня]! Поділять 
яйця, по  п’ять штук дадуть. Де  вони були, по п’ять! 
Ну, Галя, ти далеко пожже була [пізніше народилася]. 
Менше! [Яйця фарбували?] Це зараз в цибулі. Тоді 
й розові були, разні. [Чи  варили в полові, щоб жов-
ті були?] Нє, нє. [Листочки приклеювали, щоб узо-
рчики вийшли?] Я  один раз робила. Це вже пожже. 
Прикладала листочка, а  тоді у капронову [панчоху] 
зав’язувала. [Як паски оздоблювали?] Хрест, шишеч-
ки штири [чотири], і білим мазали. Сначала не маза-
ли. Я перве побачила, знаєш, у кого? У Галі у Хитрого, 
вона ж з Борисівки. [Мастили зверху на шишечки та 
хрестик?] Можна, можна. Оце я в Галі перва побачи-
ла, вона ж борисовська сама, він її сюди до нас у село 
взяв. І паска в їх стоїть білим намазана. А я Раїсі кажу: 
«Шо  то таке?». Вона каже: «Мамка намазала». Го-
голь-моголь. І начали ж тоді [мастити паски білком]. 
[Чим шишечки приколювали, щоб вони трималися?] 
А нічим. Тим, сірничком. [Вербову гілочку використо-
вували?] І клали, й так. Воно ж печеться. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ Ми старалися підсипать [яйця] у 
п’ятницю, в базарний день, в неділю. А Тоха мені каже: 
«А  я токо в чєтвєрь. Беру шапку мужскую, У  шапку 
яйця ложу, і нєсу в шапкє». А я більше в ситі носила. 
Шоб не побить. Сито зніму, у сито накладу двадцать 
одно чи два, чи дев’ятнадцать. У  чому прийдеться, 
в тому і несеш. [В який час доби?] Кажуть [треба під-
кладати яйця під квочку], коли люди з роботи йдуть, 
на обід ідуть, «щоб луче лупилися». Но я всігда, було, 
в базарний день. Ну, уже ж як з базарю йдуть, тоді під-
кладають. А  Тоха каже: «Я  в чєтвєрь». [Худобу коли 
купувати треба?] Я вам щас розкажу. Значить, так. Ку-
пили ми корову в п’ятницю. Та так нею й не пополь-
зувалися. Пішли другу купувать, зразу ж, другу. Цю 
здали, другу купили. А мущина мені й каже: «Скіль-

ки вам год, Валєнтіна Ніколаєвна?». Я його учіла. А я 
кажу: «Багато, Ваня». А він каже: «Сказать Вам прав-
ду? Дураки в п’ятницю корову купують. П’ятниця на-
зад пятицця! Ніколи в п’ятницю нічого не беріть, діла 
не буде!» А  я вік, дурочка, прожила і не знала. Того 
шо Шурки не було нашої, а  давав Курбатов корову. 
Вона б в жизні корову не продала [у п’ятницю]. Ло-
пату й сокиру класти [як корову купувати]. Сокиру 
гострим навперехрестя нада класти. [Навіщо?] Гос-
подь його знає, це так казали старі люди. [Що роби-
ли, щоб худобу не зурочили?] Щоб не зглазили? Вєт-
кою брали, тією, шо верба, на Вербну [неділю] ми ж 
вєтки різали. Корову ж пожже виганяють. Верба не 
свячена. Он, на лугу дєд, було, виріже, а я нею ж тоді 
стараюсь виганять корову. Казали ще, нада красну 
лєнту до хвоста прив’язать... До рогів! Тоді дивлять-
ся на лєнту, а корову не зглазять. Наташа Копилова і 
до рогів прив’язувала, я знаю. Казала: «Шоб не згла-
зили». А під квочку підсипають непарне число [яєць]. 
Мені женщина розказувала: «Куриця нанесла сама 
дев’ятнадцять штук. А  друга куриця в другому мєс-
ті несецця. І сіла ця. А я, – ка[же], –думаю, возьму ж 
одно і положу». А я кажу: «А чого ж не двоє?» – «Хто-
зна... Рєшила одно положить, і положила. А ту більш 
не пустила, раз ця [курка] уже сіла на яйца. Просиділа 
вона дві неділі, третя, я їх колотила, – каже, – одно не-
годне, ті всі хароші. Вилупила всі дев’ятнадцять. А те, 
шо підложила, те негодне». [Чи купували Ви cвиней?] 
Та купували. Кажуть, шо свині нада купувать у мужи-
ка, тоді буде завод. А єслі у баби купиш, не буде, мол. 
Свиня не гулятиме, чи як. В нас нема тепер нічого: ні 
свиней, ні телят... [Коли Ви купували, Вам продавець 
щось давав?] Соломку ложать. Нада взять підстилоч-
ки. [Раніше на свіжину кликали сусідів?] О-о-о! Жари-
ли! Приглашали всіх родичів, всі сідали, їли. Чоловік 
двадцять п’ять законно було. Свіжини мало поїдять, 
зате вот етого [горілки] вип’ють! Послушайте сюда! 
Собрали – учітєля ж прийдуть [респондентка працю-
вала у школі], тіки зарізали, скорєй котлєт надєлали, 
все, ну як же, думаю, свіжина! Прийдуть же і Варвара 
Юхимовна, і  Зінаїда Трохимовна, ага. Написала пла-
нов один урок, а дальше нічого не написала, згинули 
мої очі! На другий день схватилась, коли там плани 
писать, а  тут провєрка приїжжає на школу  – в мене 
планів немає! А  свіжина та стояла: жир уже томив-
ся, я як підняла [кришку], а він як стрєльне – прямо 
в глаз! Глаз зав’язаний, він [перевіряючий] прийшов: 
«Шо таке?». Отака свіжина була! 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [У  які  дитячі ігри 
колись грали?] У кремняхи гуляли, у м’яча. Клуб був 
у нас, там всі: і здорові, і малі, – всі гуляли. Ми стояли 
менші на воротях, а більші били. Ділились напополам. 
Здоровий із здоровим мірявся, ті верхи, а ті низи, на 
палки́ ж міряли. Скільки: двадцять чоловік верхів, 
двадцять чоловік низів. Ну, а нас же таких там сорок 
чоловік. Но вони брали всіх. [Так багато людей було?] 
Скіки людей було! А дітей сила було! Оце всіх здоро-
віх, всіх беруть. І оце сначала ми б’єм: а шо ж, ми не 
попадем, ми тіки рукою мотнеш... Усі ми стоїмо, а тоді 
здоровий як ударе, хтозна куди, тоді ми всі біжимо 
туди. А як тоді ж продули: уловили там чи шо, тоді ж 
ми пішли па ́сти, а вони б’ють [команда супротивни-
ка]. А ми кидаєм їм м’яч, вони ж б’ють галасвіта. А ми 
стоїмо хтозна де. Ну, я ж далеко його не кину. [Розміри 
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поля]: гляньте, отут палка забита і отут палка забита, 
і отут, куди бігти. І отут стоїть той, що підкида, а отут 
же стоїть той, що б’є. А оця вся свора стоїть коло цеї па-
лочки. А тоді всі біжать до цеї палки. Прибігли, стали 
і всьо. І на етом конєц. Тоді хтось виручив – прибігли 
назад. А побили когось – дрозда дадуть, єслі малого 
когось побили. От, він ударив, ми побігли, стоїмо. Ми 
ж не біжем назад. Це вони побігли. [Ви побігли, а там 
хтось інший ловить той м’яч?]. Єслі він уловив, всьо – 
ми пішли пасти. [А якщо він упіймав? У Вас б’є?] Нє, 
єслі я біжу, а він мене в дорозі вдарив – всьо! [Рукою?] 
М’ячом. [Як  називалась гра?] «У  підкидний м’яч». 
А вдвох – об забор чи об стіну, на глухій стіні. Так гу-
ляли. То інше. «У глечика» гуляли. [...] [Як розкладали, 
які слова казали?] Ходеш, кладеш, угадай там, та од-
вернулася. Сидимо, а вона [та, що водить] дає. Він по-
дививсь-подививсь: «У нього», – не вгадав! А другий 
раз: «У вас!» – угадав. Міняються містами, тоді він роз-
дає. [«В глечика» як грали?] Сажали на зємлє [гравця] 
і вродє наливали, а тоді перевертали. В круг сажали, 
кругом. І ходе кругом. Коти ж вродє ходили, кіт пере-
вертає глечики. А  вони ж лежать: «Буль-буль-буль». 
А того кота ж ловлять. [Хто?] Хто «наливав», хазяйка 
там чи хто. [Є хазяйка, кіт, хазяйка спочатку ходить, 
наливає в глечики...], а він же-ж підкрадається, пере-
ливає, а  вони лежать: «Буль-буль-буль», а  хазяйка ж 
тоді виходе – й за ним.[Коли хазяйка починає лови-
ти?] Коли поперекидає. Всі поперекидає. Вона десь 
одвернулася, а  він тим моментом [користується]. 
А  ще: «В раю-раю пропускаю». Хазяйка посадила 
глечички, поналивала, а сама десь одвернулась. А кіт 
прийшов, поперекидав, вони ж лежать: «Буль-буль». 
[Він може ж не всі перекидати? Три-пять?] Вона сто-
їть, жде, поки він поперекида, це ж гра. «А раю-раю 
пропускаю, сама мать пройдьоть і дєтєй провєдьоть» 
[Розкажіть по порядку]. Бралися [парами] за ручки: 
«Раю, раю, пропускаю, а послєднє оставляю». Це по-
під руками вони ходили. Якась пара проводе, про-
ходе, а тоді ж [наступна пара] становляться. Були дві 
команди і перетягувалися. Приказували [під час гри]: 
«Раю, раю, пропускаю, а  послєднє оставляю, сама 
мать пройдьоть і дітєй провєдьоть». Загадав, напрі-
мєр, самольот золотий і сєрєбряний. Вона підходе, 
вони спрашують: «Шо тобі лучче, самольот золотий 
чи самольот сєрєбряний». Каже: «Золотий». Значить, 
допустім, до мене [в команду], і  такечки дві коман-
ди, а  тоді ж начинають перетягуватся. [Можна різні 
предмети загадувати, головне, щоб дві команди було.] 
Напрімєр, огурєц чи помідор. [Це самостійна гра чи 
в кінці якоїсь перетягують?] Всі вмєсті, а двоє вибира-
ють як ведущі. Вибирають [почергово учасників]. [...] 
[Грали «В косточки»]. «Реймняхи» й називали. Сильно 
харашо ними грать було. Зараз [діти] біля комп’ютерів 
сидять. Ми корови пасли [і грали гомілковою кісточ-
кою]. Да, повирізають, посушуть і нам дають, і ми тоді 
ними гуляєм. [«У Панаса» грали?] Аякже! «Панас, Па-
нас, по шо поліз?» – «По мед.» – «Кому?» – «Панам.» – 
«А нам?» – «Г...на вам». І після того ловить же начина-
ють. [Чим зав’язували очі?] Платком. [«В деркача» у 
Вас грали?] Нє, не було такого. «В сракача» грали. «Со-
ломінова жена коло города жила, пора хрін копать». 
[Як  «У хрін» грали?] Сідали так, між ноги, а  друга 
ходе: «Хріну, хріну, соломіну! Соломінова жена коло 
го́рода жила. Пора хрін копать?» – «Ще рано». Оп’ять 
ходе питає. А тоді: «Пора!». А тоді ж береш і тягнеш, 

витягаєш «хрін». Любого можна тягнути, з краю, пе-
реднього. Якщо витягла, [він виходить з гри]. За руки 
витягла, а  ті тримають його. Всіх повитягала. Грали 
в «Яші-Маші». Зав’язували глаза дєвочкі і мальчіку, 
і вона каже: «Я Маша», а він каже: «А я Яша». А я кажу: 
«Яша, іщі Машу», а ми в кружку стоїмо. І от вона ж 
бігає, лове. А  тоді наоборот: «Маша, лові Яшу!». Ми 
в кругу, а  вони всередині. Ми їм зав’язали очі, стої-
мо. [Великий круг?] Скільки людей єсть; єслі багато, 
значить, харашо – [простір для маневру]. І тоді кажем: 
«Яша, лові Машу!», і він прьоть, як скажений. Вона ви-
скочила, а ми присіли і не пускаємо його. [Можна ви-
скакувати за межі кола?] Можна, можна. Вона біжить, 
куди хоче. А потом, єслі він її вловив, наоборот кажем: 
«Маша, іщі Яшу!». [«Машу» випускаєте, а «Яша» може 
вистрибнути за межі кола?] І він тоже лізе через руки, 
через ноги; а вона ж заскакує в круг. Вона ж сміється 
[«Яша» біжить на голос]. Вони ж зав’язані, глаза, зра-
зу кажем: «Маша, іщі Яшу». Тоді вона його лове. Тоді 
другу пару в’яжемо [обирають]. [Як пару вибирали?] 
Вони всі кричали: «Я! Я! Я!».

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
15 серпня 2012 р.у у с. Березівка  

Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  
від Лідії Б., 1927 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
Було, це й сами [пряники] пекли. Понаучалися: буряка 
натруть, а тоді печуть, було, повидєлують їх разними. 
[Глазур’ю покривали?] Ну... бурячком розмальову-
вали; і глаза дєлали «коне́ві» з черемухи. Сам «кінь» 
[без вершника], «барині» все. Я,  було, ходила  – мені 
мати хрещена, вона всєгда мені було «барині» дає. [Ді-
вчатам «барині» дарували], да, а  хлопцям  – «коня». 
[Чи називали «бариню» «московка»?] Нє. А канхвети 
я не знаю, як вони дєлали такі круглі, як оце яблука, 
і полосами-полосами. Стілко тоді було! Куповані. Хо-
дили в Головчино на празник ото, на Проводи, о-о-о, 
на ярмарку підійдеш близько, і  канхветів  – які хош 
стоять, пожалуста, а купувать – за шо? [Що на ярмар-
ках продавали?] Горшки, глечики. А шо, тоді каструлі 
були чи шо? [...] Одяг. [Дівчата молоді як до церкви 
вдягалися?] О, Боже милий! Я сорочок не носила тих 
[домотканих], я носила таких, як і зараз, плаття́. А так 
плаття були. Одне плаття бережемо таке, що до церкви 
чи там куди-небудь. [...] Архітектура. Погріб був, са-
рай. Клуня в нас була. Там солома, корма там; вугілля 
привезем, туди [зберігати]. Тоді началось, шо начали 
палить ноччю: в того горить, в того горить. Попідпа-
люють його, шоби поприбирали. Ну, і  ми розорили 
свою [клуню], і хлів сдєлали – сарай. Я як ішла заміж, 
знаю, шо кладовка в нас була. Баба [казала] «хижка». 
А я, було, ніяк не привикну, кажу: «А у нас кладовка». 
[Як кімнати в хаті називали?] Це тепер почали: та при-
хожа, то се, то те. А раньше було дві комнати: ота вроді 
світла комната, а це прихожа. [Сіни, присінки були?] 
Не було такого. Присінки – це ті, шо ходять по їх [схо-
ди]. А призьба – он! Була й комора. То ж сарай, а комо-
ра робиться квадратна: і зерно, і ву́гілля було. Були й 
повітки, тіко я ще не замужом була. Це сарай длінний, 
а тут двері аж на низ. Ото ж називається та – «повітка». 

СІМ’Я Бодряки: дєда мого свекра батько був в армії чи 
шо, а  йому кажуть: «Ободрись!» І  так пристало [до 
нього]. «В кінці греблі шумлять верби»:
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IЛитовська РеспубЛіка

4 – садиба. с. Гейсішки 
Вільнюського р-ну 

Вільнюського повіту

3 – хата. с. Айрани Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту

1 – ікони на покуті.   
с. Айрани Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту

Усі світлини – Г. Бондаренко (2011 р.)

1 2

3

4

2 – ікона Спас Нерукотворний. 
с. Айрани Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту
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II Литовська РеспубЛіка

Сільський краєвид. с. Айрани Вільнюського р-ну Вільнюського повіту. 
Усі світлини –  Г. Бондаренко (2011 р.)

Хата. с. Айрани 
Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту

Кошик для 
зберігання 

сиру. с. Айрани 
Вільнюського р-ну 

Вільнюського повіту

Домнікія Бай. с. Айрани  
Вільнюського р-ну 

Вільнюського повіту
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IIIЛитовська РеспубЛіка

1, 2 – інтер’єр Свято-
Георгіївського храму.  
с. Гейсішки 
Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту.  
Світлина Г. Бондаренко 
(2011 р.)

Свято-Георгіївський храм.  
с. Гейсішки 
Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту.  
Світлина І. Бая (2010 р.)

Сільський цвинтар.  
с. Гейсішки 
Вільнюського р-ну 
Вільнюського повіту.  
Світлина І. Бая (2010 р.)

1 2
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IV Республіка білоРусь

Майстер-клас  
із писанкарства  
(проводить В. Кошелюк).  
м. Брест.  
Світлина Г. Бондаренко 
(2017 р.)

Гончар за роботою. 
Агросадиба «Стойли» 
у Пружанському р-ні. 
Світлина Л. Бицко

Співробітниця Центру 
народної творчості  

за ткацьким верстатом.  
м. Малорита Брестської обл. 

Світлина Г. Бондаренко 
(2017 р.)
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VРеспубліка білоРусь

Хата. м. Малорита  
Брестської обл.   

Придорожній хрест. 
с. Романовські Хутори 
Брестського р-ну  
Брестської обл. 

Розпис на торговому центрі 
(напис: «Жаўрук-смяцюх – 

птушка 2017 года»). м. Малорита 
Брестської обл.   

Усі світлини – Г. Бондаренко 
(2017 р.)

ІМ
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VI Республіка білоРусь

1 – скриня та ткані вироби 2, 3 – вбрання жіноче

4 – вбрання жіноче та чоловіче

5 – велосипед дерев’яний. Майстер В. Ілючик. 
с. Велика Богданівка Пінського повіту. 1930-і рр.

На всіх світлинах – експонати Музею  
Білоруського Полісся. м. Пінськ.  
Світлини Ю. Гаврилюка (2006 р.)

1 2 3

4

5
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VIIРеспубліка білоРусь

1 – презентація «Мотольського 
словника» Д. Кульбеди.  
Виступ голови української науково-
педагогічної спілки «Берегиня» 
В. Місіюка. м. Брест. (2018 р.)

2 – презентація білорусько-
українського альманаху «Справа».   
Пояснення правил читання 
українських літер.  
м. Брест.  (2019 р.)

 5 – вручення 
сертифікатів 
випускникам курсів 
української мови. 
Посольство України в 
Республіці Білорусь. 
м. Мінськ. (2019 р.)

4 – посол України в Республіці Білорусь 
І. Кизим вітає слухачів курсів української  мови 
в Республіканському центрі національних  культур. 
м. Мінськ. (2018 р.)

3 – слухачі курсів української мови  та учасники 
ансамблю української пісні «Криниця».  

м. Мінськ. (2018 р.) 

Усі світлини – із сайту 
МЗС України

1 2

3

4

5
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VIII Республіка казахстан

1 – зустріч гостей українською 
громадою. с. Костянтинівка 

Карагандинської обл. З архіву 
українського товариства «Ватра». 

(2015 р.)

2 – святкування 15-річчя Товариства 
українців м. Нур-Султана «Оберіг». 

Світлина Д. Чернієнка (2018 р.)

3 – зустріч гостей в архітектурно-
етнографічному музеї  
м. Усть-Каменогорська  

Східно-Казахстанської обл. З архіву 
Українського культурного центру 
м. Усть-Каменогорська (2010-і рр.)

4 – бістро «Хуторок». м. Актау Мангістауської обл.  
Світлина Д. Чернієнка (2014 р.) 

4

1

2

3
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IXРеспубліка казахстан

1 – рушник Ярослави Волкович. 
м. Усть-Каменогорськ  

Східно-Казахстанської обл. 
Світлина Д. Чернієнка (2018 р.) 

2 – рушник Лідії Хамрачової. 
м. Петропавловськ  

Північно-Казахстанської обл.  
Світлина Д. Чернієнка (2018 р.)

3 – рушник з Українського 
кабінету Обласного будинку 

дружби. м. Усть-Каменогорськ 
Східно-Казахстанської обл. 

З архіву Українського 
культурного центру  

м. Усть-Каменогорська 

4 – храм Святого Йосипа Обручника (УГКЦ). м. Нур-Султан. Світлина Д. Чернієнка (2018 р.)

1

2 3

4

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



X РЕспубліка Молдова

1 – дзвіниця церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці 1. с. Паланка 

Калараського р-ну. (2016 р.) *

2 – Свято-Успенський жіночий 
монастир. с. Каларашовка 

Окницького р-ну. (2016 р.) *

3 – церква Покрови Пресвятої 
Богородиці. с. Паланка 

Калараського р-ну. (2016 р.) *

4 – церква Різдва Богородиці. 
с. Ракарія Ришканського р-ну. 

(2015 р.) *

5 – церква. с. Григорівка 
Каушанського р-ну. (2013 р.) *

1 Усі світлини на с. Х–ХІХ з позначкою *   – 
В. Кожухаря.

1

2

3 4

5

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XIРеспубліка Молд0ва

1 – церква Покрови 
Пресвятої Богородиці. 

с. Малиновське 
Ришканського р-ну. 

(2015 р.) *

2 – церква Святого 
Миколая. с. Каларашовка 
Окницького р-ну.  
(2016 р.) *

3 – церква Різдва 
Богородиці.  
с. Вовчинець 
Окницького р-ну.  
(2013 р.) *

4 – пам’ятник 
митрополитові  
Петру Могилі біля 
Свято-Михайлівської 
церкви. м. Атаки 
Окницького р-ну. 
(2013 р.) *

1

2 3

4
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XII РЕспубліка Молдова

3 – садиба 
(загальний вигляд).
с. Голяни 
Єдинецького р-ну. 
(2018 р.) *

5 – будинок 
житловий. с. Голяни 

Єдинецького р-ну. 
(2018 р.) *

4 – криниця.  
с. Голяни Єдинецького р-ну.  
(2018 р.) *

1 – будинок житловий.  
с. Голяни Єдинецького р-ну.  
(2018 р.) *

2 – криниця.  
с. Ракарія  
Ришканського р-ну. 
(2015 р.) *

1

2

3 4

5
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XIIIРеспубліка Молд0ва

6 – будинок житловий.
с. Голяни Єдинецького р-ну. 

(2018 р.) *

1 – кошниця.  
с. Голяни 
Єдинецького р-ну.  
(2018 р.) *

2 – голуб’ятня.  
с. Голяни 
Єдинецького р-ну.  
(2018 р.) *

3 – будинок житловий.  
с. Каларашовка Окницького р-ну.   

(2016 р.) *

4 – будинок житловий.  
с. Голяни Єдинецького р-ну.   

(2018 р.) *

5 – криниця. 
с. Булаєшти Оргеївського р-ну.  

(2014 р.) *

1

3 4

5 6

2
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XIV РЕспубліка Молдова

2 – фрагмент 
килима.  
с. Сагайдак 
Криулянського р-ну.  
(2013 р.) *

6 – фрагмент інтер’єру селянського 
житла. З колекції музею гімназії 

с. Голяни Єдинецького р-ну.  (2018 р.) *

1 – фрагмент 
килима. 
с. Малиновське 
Ришканського р-ну. 
(2015 р.) *

4 – оздоблення 
занавісками 
міжкімнатних  
дверей.  
с. Тецкани 
Бричанського р-ну. 
(2013 р.)  *

3 – скриня мальована (власниця Г. Фондофан).  
с. Голяни Єдинецького р-ну.  (2018 р.) *

5 – килим тканий (майстриня М. Бурденюк).  
с. Голяни Єдинецького р-ну.  (2018 р.) *

7 – софка. З колекції музею  
Теоретичного ліцею ім. К. Поповича.  

с. Нагоряни Ришканського р-ну.  (2017 р.) *
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XVРеспубліка Молд0ва

1 – покуть. с. Паланка Калараського р-ну.  
(2016 р.) *

2 – піч. с. Голяни Єдинецького р-ну.  
Світлина В. Кожухаря (2018 р.) *

3 – груба з плитою.  
с. Голяни Єдинецького р-ну.  (2018 р.) *

4 – мисник та кухонне начиння.  
Фрагмент музейної експозиції.  
с. Тецкани Бричанського р-ну.  (2013 р.) *

5 – груба з плитою. 
с. Голяни 

Єдинецького р-ну. 
(2018 р.) *
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XVI РЕспубліка Молдова

8 – готування вареників. Дитсадок 
«Калинка». м. Кишинів.  (2002 р.) *

1 – рушник 
вишитий, весільний 
(майстриня 
В. Стратійчук). 
1950-і рр. 
с. Малиновське 
Ришканського р-ну. 
(2016 р.) *
2, 3 – рушники 
ткані (майстриня 
В. Вдовиченко). 
с. Паланка 
Калараського р-ну. 
(2016 р.) *

4 – вбрання жіноче. 
З приватної колекції 
В. Арпінтін. м. Кишинів. 
(2012 р.) *

6 – сорочки жіночі.  
З приватної колекції В. Арпінтін. 

м. Кишинів.  (2012 р.) *

5 – сорочка чоловіча.  
Середина ХХ ст. 
с. Каларашовка 
Окницького р-ну.   
(2016 р.) *

7 – розмальовування яєць. Дитсадок «Калинка». 
м. Кишинів.  (2002 р.) *
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XVIIРеспубліка Молд0ва

5 – українські та 
молдовські діти 

колядують зі 
«звіздою». с. Паланка 

Калараського р-ну. 
З фотоархіву музею 

«Батьківська хата»

1 – вбрання жіноче та чоловіче. 
с. Григорівка Каушанського р-ну.  

(2013 р.) *

2, 4 – вбрання 
дівоче. 
с. Григорівка 
Каушанського р-ну.  
(2013 р.) *

3 – вбрання жіноче. 
с. Григорівка 
Каушанського р-ну. 
(2013 р.) *
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XVIII РЕспубліка Молдова

1 – банька. с. Тецкани 
Бричанського р-ну.  

Світлина К. Кожухар (2013 р.)

2 – макітра з макогоном.  
с. Тецкани Бричанського р-ну.  
Світлина К. Кожухар (2013 р.)

3 – маслянка. с. Тецкани 
Бричанського р-ну. 

Світлина К. Кожухар 
(2013 р.)

6 – ковшик. 
З музейного 

зібрання гімназії 
ім. О. Кобилянської. 

с. Унгри 
Окницького р-ну. 

Світлина 
К. Кожухар (2017 р.)

5 – жорна. 
З колекції музею 
гімназії с. Голяни 

Єдинецького р-ну. 
(2018 р.) *

7 – корита хлібні та діжа. З колекції музею  
с. Каларашовка Окницького р-ну. Світлина К. Кожухар (2016 р.)

8 – ступа ручна. З колекції музею «Батьківська хата».  
с. Паланка Калараського р-ну.  (2016 р.) *
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XIXРеспубліка Молд0ва

1 – маченики. 
с. Булаєшти 
Оргеївського р-ну.  
(2014 р.)
2 – паланиці 
з гарбузом і 
маком. с. Тецкани 
Бричанського р-ну. 
(2013 р.)
3 – голубці. с. Нагоряни 
Ришканського р-ну. 
(2012 р.)
4 –  боханці. 
с. Булаєшти 
Оргеївського р-ну. 
(2014 р.)
5 – картопля молода із 
зеленню. с. Булаєшти 
Оргеївського р-ну. 
(2014 р.)
6 – студенець. 
с. Нагоряни 
Ришканського р-ну. 
(2012 р.)
7 – колач. с. Тецкани 
Бричанського р-ну. 
(2008 р.)
8 – «бабани колочені» 
(квасоля зі смаженою 
цибулею). с. Булаєшти 
Оргеївського р-ну. 
(2014 р.)
9 – мамалига. 
с. Булаєшти 
Оргеївського р-ну. 
(2014 р.)

Усі світлини – К. Кожухар
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XX Республіка польща

2

2 – церква Святого архангела 
Михаїла 2.  
м. Більськ-Підляський 
Підляського воєводства. 
Світлина Ю. Гаврилюка 
(1994 р.) **

4 – церква ХІХ ст. 
м. Сім’ятичі Підляського воєводства.  

Світлина Ю. Гаврилюка (1996 р.) **

4

1

1, 3 – парафіяльна  
греко-католицька церква 
Святої Параскеви. Друга 
половина XVII ст. с. Квятонь  
Горлицького повіту 
Малопольського воєводства. 
Світлина В. Косаківського 
(2010 р.)

3

5

5 – церква.  
с. Щити-Дзенцьолово 

Більського повіту 
Підляського воєводства. 

Світлина Ю. Гаврилюка 
(2004 р.)

2 Усі світлини на сторінках 
ХХ–ХХХІ з позначкою ** – 
за виданням: Холмщина 
і Підляшшя. Історико-
етнографічне дослідження. 
Київ : Родовід, 1997.
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XXIРеспубліка польща

3

4

4 – Божа Матір 
Одигітрія.  
1640 р. **

3 – Холмська 
Богоматір.  
Малюнок 
З. Лісовської-
Нижанківської **

Парафіяльна греко-католицька церква Святої Параскеви:  
1 – розпис; 2 – іконостас. с. Квятонь Горлицького повіту Малопольського воєводства. 

Світлини В. Косаківського (2010 р.)
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XXII Республіка польща

1

5

5 – колишнє військове кладовище воїнів УНР  
поблизу м. Більська-Підляського  

Підляського воєводства.  
Світлина О. Босого (2018 р.)

1 – церква. с. Парцево Більського повіту 
Підляського воєводства. 
Світлина Ю. Гаврилюка (2002 р.)

2 – освячення великодніх кошиків. 
с. Локниця Більського повіту  
Підляського воєводства.  
Світлина Ю. Гаврилюка (2004 р.)

3 – с. Лозиця Гайнівського повіту 
Підляського воєводства.  
Світлина Ю. Гаврилюка (2004 р.)

4 – кладовище.  
с. Райки Більського повіту Підляського воєводства.  

Світлина Ю. Гаврилюка (2003 р.)
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XXIIIРеспубліка польща

1, 2 – великодні кошики. 
с. М’якуші  
Більського повіту  
Підляського воєводства. 
Світлина Ю. Гаврилюка 
(2004 р.)

3 – свято Володимира.  
Міні-скансен над Нарвою.  
Світлина Ю. Гаврилюка (2017 р.)

4–6 – освячення великодніх кошиків.  
с. М’якуші Більського повіту Підляського воєводства.  

Світлина Ю. Гаврилюка (2004 р.)

1 2

3 4

5

6

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXIV Республіка польща

1 – с. Старий Корнин  
Гайнівського повіту  

Підляського  воєводства.  
Світлина Ю. Гаврилюка (2010 р.)

2–4 – будівлі  
в міні-скансені  
в с. Біловежа  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства.  
Світлини О. Босого  
(2018 р.)
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XXVРеспубліка польща

1 – хата в міні-скансені 
в с. Біловежа  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства  
(2007 р.)

2 – споруда 
господарська  
в міні-скансені 
в с. Біловежа  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства  
(2007 р.)

3 – хата. с. Спички 
Більського повіту  
Підляського воєводства. 
(2010 р.)

4 – хата. с. Спички  
Більського повіту 
Підляського воєводства  
(2014 р.)

1 2

3

4
Усі світлини – 
Ю. Гаврилюка
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XXVI Республіка польща

4 – піч. Музей-садиба  
в с. Голя Більського повіту  
Люблінського воєводства. 

Світлина Т. Кари-Васильєвої **

3 – скриня. Холмщина.  
Світлина Ю. Стадницького (1996 р.) **

1, 2 – покуть. Міні-скансен у с. Біловежа  
Гайнівського повіту Підляського воєводства.  

Світлини Ю. Гаврилюка (2017 р.)

5 – піч. Міні-скансен  
у с. Біловежа  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства.  
Світлина Ю. Гаврилюка (2017 р.)

1 2

3

4

5

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXVIIРеспубліка польща

3, 4 – вироби гончарні. Холмщина.  
Світлини Ю. Стадницького (1996 р.) **

Хомути (1);  
тесло та ночви 
видовбані (2).  
Міні-скансен 
в с. Біловежа  
Гайнівського повіту  
Підляського 
воєводства.  
Світлини О. Босого  
(2018 р.)

5, 7 – знаряддя господарські.   
Міні-скансен у с. Біловежа 

 Гайнівського повіту  
Підляського воєводства.  

Світлини Ю. Гаврилюка (2017 р.)

6, 8 – споруди господарські. Міні-скансен  
у с. Біловежа Гайнівського повіту  

Підляського воєводства.  
Світлини О. Босого  (2018 р.)

8 – господарські споруди. Скансен «Село Буда»  
у гміні Біловежа Підляського воєводства.  

Світлина О. Босого  (2018 р.)
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XXVIII Республіка польща

6 – вбрання жіноче.  
Зі збірки Тадея Карабовича  

в музеї-садибі с. Голя Більського 
повіту Люблінського воєводства.  

Світлина Т. Кари-Васильєвої **

3 – вироби ткані.  
с. Кривоверба  

Володавського повіту 
Люблінського воєводства. 

Світлина В. Васинчука 
(1995 р.) **

4 – вбрання жіноче, літнє («кошуля», спідниця, запаска).  
с. Ополе Володавського повіту Люблінського воєводства.  
АНФРФ ІМФЕ (ф. 14-9, од. зб. 833, № 4)

5 – вбрання жіноче.  
с. Кривоверба Володавського 

повіту Люблінського 
воєводства. Світлина 

В. Васинчука (1995 р.) **

1 2 3

4

5 6

1, 2 –   фрагменти «переборів» на обрядових рушниках.  
с. Ополе Володавського повіту Люблінського воєводства.  

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства,  фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 

(АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-9, од. зб. 841, № 1, 2)
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XXIXРеспубліка польща

2 – вбрання дівоче.  
З архіву Товариства 

«Холмщина» **

5, 6 – фрагменти вишивки на чоловічих сорочках. 
Холмщина. Зі збірки Т. Карабовича (1995 р.) **

3 – фартух вишитий.  
с. Седлисько Томашівського 
повіту Люблінського 
воєводства.   
Світлина С. Стадницького 
(1996 р.) **

4 – фартух тканий. 
с. Хохлове.  
 Холмщина.  
Регіональний музей 
в  м. Томашові **

7 – сукман чоловічий. Холмщина.  
Зі збірки Т. Карабовича.  

Світлина Т. Кари-Васильєвої 
(1995 р.) **

1 – вбрання жіноче 
та чоловіче, 

зимове. 
с. Старий Корнин 

Гайнівського повіту 
Підляського 
воєводства. 

Світлина 
Ю. Гаврилюка 

(2004 р.) 1
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XXX Республіка польща

1 – учасники  
конкурсу  
«З підлясь кої 
криниці».  
м. Більськ-
Підляський 
Підляського 
воєводства. 
Світлина 
Ю. Гаврилюка  
(2018 р.)

2, 3 – Шевченківські читання.  
м. Більськ-Підляський  
Підляського воєводства.  
Світлини Ю. Гаврилюка (2018 р.)
4 – учасниця конкурсу «Українське слово». 

м. Більськ-Підляський  
Підляського воєводства.  

Світлина Ю. Гаврилюка (2019 р.)
5 – учасники Вечора 
колядок.  
м. Більськ-Підляський  
Підляського 
воєводства. Світлина 
із сайту Союзу 
українців Підляшшя. 
(2018 р.)

6 – український 
фольклорний гурт  
«Ранок»  
з м. Більська-
Підляського 
Підляського 
воєводства.  
м. Варшава (2019 р.) 
Світлина із сайту 
Союзу українців 
Підляшшя
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XXXIРеспубліка польща

1 – Підляська наукова конференція.  
м. Більськ-Підляський  Підляського 
воєводства. Світлина Ю. Гаврилюка (2018 р.)

2 – читач журналу «Над Бугом і Нарвою». 
с. Грабовець Гайнівського повіту Підляського 
воєводства. Світлина Ю. Гаврилюка (2003 р.)

3 – учасники Вечора колядок. 
м. Більськ-Підляський  
Підляського воєводства.
Світлина Ю. Гаврилюка 
(2018 р.)

4 – виступ фольклорного 
гурту на Підляській науковій 
конференції. м. Більськ-
Підляський  Підляського 
воєводства. Світлина 
Ю. Гаврилюка (2018 р.)

5 – учасники конкурсу «Українське слово». 
м. Більськ-Підляський Підляського воєводства. 
Світлина із сайту Союзу українців Підляшшя. 

(2019 р.)

6 – вшанування жертв подій 
20 лютого 2014 р.  
на майдані Незалежності 
в м. Києві.  
м. Більськ-Підляський  
Підляського воєводства. 
Світлина Ю. Гаврилюка 
(2014 р.)
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XXXII Російська ФедеРація, Республіка башкоРтостан

Обійстя українських переселенців.  
с. Кахновка Чишминського р-ну. (2011 р.)

Хата «довга». 
 с. Казанка 
Альшеївського р-ну.  
(2012 р.)

Хата. с. Байдаківка  Альшеївського р-ну.  
(2012 р.)

Криниця-журавель.  
с. Уманка Міякинського р-ну. (2013 р.)

Амбар. с. Степанівка Аургазинського р-ну. 
(2011 р.)

Усі світлини – Д. Чернієнка
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XXXIIIРосійська ФедеРація, Республіка башкоРтостан

4 – прядка. с. Кахновка 
Чишминського р-ну. (2011 р.)

1 – веретена. с. Кахновка 
Чишминського р-ну. (2011 р.)

7 – вози. 
с. Петропавлівка 
Міякинського р-ну. 
(2013 р.)

3 – роївня.  
с. Кахновка 

Чишминського р-ну. (2011 р.)

6 – реманент 
господарський. 

с. Санжарівка 
Чишминського р-ну. 

(2011 р.)

5 – «днище». с. Казанка 
Альшеївського р-ну.  

Світлина М. Пилипака 
(2012 р.) 

2 – гнізда переносні з лози  
для свійської птиці.  

с. Кахновка Чишминського р-ну. 
(2011 р.)

1–4, 6, 7 – світлини 
Д. Чернієнка

1

2

3

4 5

6

7

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXIV Російська ФедеРація, Республіка башкоРтостан

1 – інтер’єр хати.   
с. Степанівка Аургазинського р-ну

2

1

3 4

5

6

2–6 – фрагменти експозицій  
Українського історико-культурного 
центру «Золотоношка».  
с. Золотоношка Стерлітамакського р-ну 

Усі світлини – Д. Чернієнка (2011 р.)

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXVРосійська ФедеРація, Республіка башкоРтостан

5 – рушник тканий, 
«червоний». с. Чернігівка 

Чишминського р-ну. 
Світлина Д. Чернієнка 

(2011 р.)

4, 6 – учасниці ансамблю 
«Чарівниці». с. Казанка 
Альшеївського р-ну. 
4 – з архіву колективу 
(1990-і рр.); 6 – світлина 
Д. Чернієнка (2012 р.)

Рушники: 1, 3 – с. Байдаківка Альшеївського р-ну; 2 – с. Тавричанка Альшеївського р-ну.  
Світлини Д. Чернієнка (2012 р.)

1 2 3

4

5

6

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXVI Російська ФедеРація. камчатський кРай

1, 2 – презентація альманаху  
«Україна на Камчатці» (2007 р.)

3, 4 – святкування 
Великодня (2007 р.)

5 – святкування 
Дня матері (2010 р.)

1

2

3

4

5

1–5 – заходи  
в Українському  
культурному центрі.  
м. Петропавловськ-
Камчатський.  
Усі світлини –  
з архіву  
В. Пилипчука

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXVIIРосійська ФедеРація. камчатський кРай

1–3 – презентація альманаху 
«Україна на Камчатці» (2007 р.)

4, 5 – святкування Великодня 
(2007 р.)

1

2

3

4

5

1–5 – заходи  
в Українському  
культурному центрі.  
м. Петропавловськ- 
Камчатський  

Усі світлини –  
з архіву В. Пилипчука

2

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXVIII Російська ФедеРація, кРаснодаРський кРай

1 2 3

4

5

6

Цвинтар (1, 2), ікони (3),  
екстер’єр (4, 6) та інтер’єр (5)  

Свято-Покровської (козацької) церкви. 1793 р.  
ст. Тамань Темрюцького р-ну.  

Усі світлини – Г. Бондаренко (2009 р.)

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XXXIXРосійська ФедеРація, кРаснодаРський кРай

6 – колишній житловий 
будинок. ст. Новомінська 
Канівського р-ну. (2013 р.) 

7 – хата. ст. Новомінська   
Канівського р-ну.  (2013 р.)

2 – кабиця. ст. Тамань  
Темрюцького р-ну.  (2009 р.)

1 – фронтон хати.  
ст. Ахтанизівська 
Темрюцького р-ну.  (2009 р.)

4, 5 – хати. ст. Тамань  
Темрюцького р-ну. (2009 р.) 

1 2 3

4 5

6

7

3 – пам’ятник першим козакам-
запорожцям. 1911 р. ст. Тамань 
Темрюцького р-ну.  (2009 р.)

Усі світлини – Г. Бондаренко

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XL Російська ФедеРація, кРаснодаРський кРай

1 – вбрання жіноче

1, 6, 7 – експонати з Будинку-музею М. Ю. Лермонтова. Подвір’я козака Федора Мисника.  
ст. Тамань Темрюцького р-ну. Світлини Г. Бондаренко (2009 р.)

1

2 3

4

6

7

6, 7  – скрині

5

2–5 – рушники 
вишиті. 
ст.  Канівська. 
З експозиції 
Канівського 
історико-
краєзнавчого 
музею.  
Світлини М. Беха 
(2013 р.)

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLIРосійська ФедеРація, кРаснодаРський кРай

1 2

3

1 – рушник 
вишитий. 
ст.  Канівська. 
З експозиції  
Канівського 
історико-
краєзнавчого 
музею. Світлина 
М. Беха (2013 р.)

2 – фрагмент  
експозиції  
Будинку-музею 
М. Ю. Лермон-
това. Подвір’я 
козака Федора 
Мисника.  
ст. Тамань  
Темрюцького р-ну.  
Світлина  
Г. Бондаренко 
(2009 р.)

Коса Тузла.   
Світлина Г. Бондаренко (2009 р.)

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLII Російська ФедеРація, ПРимоРський кРай

1, 2 – страви українські  
зі святкування  
Дня національних культур.  
м. Владивосток  
(2009, 2010 рр.)

Вбрання жіноче (3),  
рушники вишиті (4, 5).  

З колекції краєзнавчого музею 
м. Чернігівка Чернігівського р-ну 

(2010 р.)

Усі світлини – з архіву 
В. Черномаза

1

2

3

4

5

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLIIIРосійська ФедеРація, ПРимоРський кРай

1– голова Приморського 
крайового центру 
української культури 
«Горлиця» Т. Ткаченко  
з дівчинкою. (2010 р.)

2 – подружжя Тетяна 
та Сергій Ткаченки. 
м. Владивосток

3 – А. Апанесенко – 
нащадок переселанців 
з Чернігівської 
губернії початку 
ХХ ст. в традиційному 
вбранні Чернігівщини. 
м. Владивосток

4 – виставка кераміки 
родини Христенків.  
м. Фокіно. (2006 р.)

1 2 3

4 5

6

5 – В. Черномаз 
з дітьми на 
ІІ Приморському 
фестивалі 
української культури 
«Солов’їна пісня». 
м. Владивосток. 
(2008 р.)

6 – ансамбль 
народного 
танцю «Райдуга» 
м. Большой Камень. 
(2006 р.)

Усі світлини – з архіву 
В. Черномаза

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLIV Російська ФедеРація, БєлгоРодська оБласть

1 – Успенська церква. 1819 р.  
с. Больша Халань  
Корочанського р-ну.  
Світлина Г. Бондаренко (2012 р.)

2 – хата. с. Больша Халань 
Корочанського р-ну.  

Світлина Г. Бондаренко (2012 р.)

3 – колодязь.  
с. Грузьке Борисівського р-ну.  
Світлина Н. Олійник (2010 р.)

Хата (4), лавка біля 
хати (5).  
Грайворонський р-н. 
Світлини Н. Олійник 
(2010 р.) 

1

2

3

4

5

ІМ
ФЕ
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XLVРосійська ФедеРація, БєлгоРодська оБласть

2 – блузка 
вишита. 
1960 р.  
Районний 
історико-
краєзнавчий 
музей. 
м. Короча.  
Електронний 
ресурс (http://
kormuseum.
ru/collection/
fabrics/)

8

3 – скриня дерев’яна, мальована.  
с. Вознесенівка Шебекінського р-ну (2003 р.)

4 – груба.  
с. Іванівська Лисиця Грайворонський р-н (2007 р.)

1 – рушники вишиті.   
с. Вознесенівка Шебекінського р-ну  
(2003 р.) 

5 – винбарь 
на стоянах. 
с. Безимено 
Грайворонського р-ну 
(2008 р.)

1, 3–5 – світлини –  
Н. Олійник

1 2

3

4

5

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLVI Російська ФедеРація, БРянська оБласть

1 – козацький храм Різдва 
Христового. 1677 р. 
м. Стародуб.  
Світлина Г. Бондаренко 
(2011 р.) 

2 –  Свято-Миколаївський храм. 
1803 р. м. Стародуб.  
Світлина Г. Бондаренко 
(2011 р.)

3 – Будинок культури. 
с. Дареєвичі 
Стародубського р-ну.  
Світлина Л. Артюх (2011р.)

4 – центральна площа. 
м. Стародуб.  
Світлина Л. Артюх (2011р.)

1 2

3

4

ІМ
ФЕ
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XLVIIРосійська ФедеРація, БРянська оБласть

Хата. м. Стародуб.  
Світлина Л. Артюх (2011р.)

Хата. с. Курковичі Стародубського р-ну. 
Світлина Л. Артюх (2011р.)

Хата. с. Дареєвичі 
Стародубського р-ну.  

Світлина Г. Бондаренко (2011 р.)

Стародубський краєзнавчий музей.  
Світлина Л. Артюх (2011 р.)

Міська вулиця. 
м. Стародуб 

Світлина 
Л. Артюх (2011р.)

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLVIII Російська ФедеРація, БРянська оБласть

1 – рушник-«божник». 
Музей села Курковичі 
Стародубського р-ну.  

Світлина Г. Бондаренко (2011 р.)

2 – вбрання жіноче, «кошолка», 
«сорока» (головний убір).
Світлина Г. Бондаренко (2011 р.) 

3 – сорочка жіноча («сарака»)  
з підтичкою. 
Світлина Г. Бондаренко (2011 р.)

4, 5 – рушники ткані та вишиті. 
Світлини Л.  Артюх (2011 р.)

1

2 3

4

5
2–5 – експонати Стародубського 
краєзнавчого музею

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



XLIXРосійська ФедеРація, БРянська оБласть

1 – сорочка чоловіча і пояс. Світлина Г. Бондаренко (2011 р.)
2 – мешканка с. Курковичі Стародубського р-ну 

 Надія Дехтярь, 1928 р. н.   
Світлина Л. Артюх (2011 р.)

4 – ступа 5 – прядка

3 –  «підзор» та наволочки вишиті. 
с. Дареєвичі Стародубського р-ну.
Світлина Л.  Артюх (2011 р.)

1

2

3

4 5

6

4–6 – експонати Музею села Курковичі 
Стародубського р-ну.  

Світлини Г. Бондаренко (2011 р.)

6 – хатнє начиння

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



L Російська ФедеРація, ВолгогРадська область

1 – хата. с. Салтово Старополтавського р-ну 

2, 3 – хати. с. Стара Полтавка 
Старополтавського р-ну 

Усі світлини –  Д. Чернієнка (2011 р.)

1

2

3

4

4 – господарська споруда.  
с. Салтово Старополтавського р-ну

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



LIРосійська ФедеРація, ВолгогРадська область

Скатертина вишита (3) та занавіски для вікон вишиті (4) Катерини Косяк

1 –  скатертина 
вишита Катерини 

Косяк

2 – фрагмент 
вишивки чоловічої 
сорочки. Шкільний 

музей с. Кислово 
Биковського р-ну

1 2

3 4

5

5 – інтерв’ю Ігоря Шульги з Катериною Богатирьовою (Косяк)

1–5  – с. Кислово Биковського р-ну. Усі світлини – Д. Чернієнка (2011 р.) 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



LII Російська ФедеРація, ВоРонезька область

1 – церква Святого Миколая. 1870 р. с. Урив-Покровка 
Острогозького р-ну. Світлина Н. Парасюк (2017 р.)

2 – капличка Різдва Богородиці.  
с. Хохол-Тростянка Острогозького р-ну.  

Електронний ресурс (http://svyato.info/8698-rodnik-
svyatoy-istochnik-rozhdestva-presvyatoy-bogorodicy.html)

3 – хата. Хутір Должик Острогозького р-ну.  
Світлина Г. Бондаренко (2013 р.)

4 – будівлі 
господарські.  
с. Урив-Покровка 
Острогозького р-ну.  
Світлина 
Г. Бондаренко 
(2013 р.)

5 – хата-музей 
художника 
І. Крамського. 
м. Острогозьк. 
Світлина 
Г. Бондаренко 
(2013 р.)

1

2

3

4

5

ІМ
ФЕ
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LIIIРосійська ФедеРація, ВоРонезька область

1, 2 – українська громада на святкуванні Дня Воронежа.  
 Світлини із FB-сторінки керівника громади О. Кривцова (2013 р.)

с. Урив-Покровка Острогозького р-ну.  Світлина Н. Парасюк (2017 р.)

3 – презентація української народної культури в 
рамках Міжнародного фестивалю пісні й танцю 

«Візьмемося за руки, друзі!». м. Воронеж (2015 р.)

4 – театральна постановка «Ніч перед 
Різдвом» у виконанні активістів 

Українського культурного центру 
«Перевесло». м. Воронеж (2017 р.)

3, 4 – світлини із сайту «Українська діаспора Воронежа» (http://pereveslo-vrn.com/)

1 2

3
4

5

ІМ
ФЕ
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LIV Російська ФедеРація, саРатовська область

2 – ворота і хвіртка.  
с. Рудня 
Краснокутського р-ну  

1 – хата.  
с. Лебедівка  
Краснокутського р-ну  

3 – хата. с. Рудня 
Краснокутського р-ну  

Усі світлини –  І. Шульги (2012 р.)

1 2

3

4

4 – міст через річку Єруслан. 
с. Рудня Краснокутського р-ну

ІМ
ФЕ
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LVРосійська ФедеРація, саРатовська область

1, 3 – сорочки жіночі. 
Із фондів Саратовського 

обласного музею 
краєзнавства.  

Світлини І. Шульги (2010 р.)

2 – очіпок.  
Слобода Баланда 
Аткарського повіту. 
Кінець ХІХ ст. Із фондів 
Саратовського обласного 
музею краєзнавства. 
Світлина І. Шульги (2010 р.)

4 – намисто бурштинове. 
Межа ХІХ–ХХ ст. Із фондів 
Саратовського обласного 

музею краєзнавства.
Світлина І. Шульги (2010 р.)

6 – керівник фольклорного 
ансамблю «Собор» 

О. Луконіна в традиційному 
українському строї. 

Світлина І. Шульги (2010 р.)

5 – святкування Різдва  
членами Саратовської регіональної громадської організації 
«Український культурно-просвітницький центр “Родина”».  

Світлина Є. Панченко  
(2013 р.)

1

2

3

4

5 6

ІМ
ФЕ
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LVI Словацька РеСпубліка

1 – церква Святого Василя Великого. XVIII ст.  
с. Кална Розтока, округ Снина 3

2 – дзвіниця. 1741 р.  
с. Кожухівці, округ Стропков

3 – церква Святого архангела Михаїла. XVIII ст. 
с. Фричка, округ Бардіїв

4 – церква Покрови Богородиці.  
Друга половина XVIII ст.  
с. Микулашова, округ Бардіїв

5 – церква Святого архангела Михаїла.  
Перша половина XVIII ст.  
с. Улицький Кривий, округ Снина

1 2

3

4

5

3 Усі світлини на с. LVI–LX – за виданням: Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини. Свидник, 
2016 .

ІМ
ФЕ
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LVIIСловацька РеСпубліка

1 – іконостас. 
с. Мироля, 
округ Свидник

3 – Деісус. XVIIIст. 
с. Владич, округ Стропков

2 – хрест.
XVIII cт. 
с. Гавай,  
округ 
Стропков

4 – іконостас. XVIII cт.  
с. Крайнє Чорне, округ Свидник

5 – церква Святого архангела Михаїла. 
Близько1700 р. с. Тополя, округ Снина

6 – церква Покрови Богородиці. 1938 р.  
с. Нижній Комарник, округ Свидник

1 2

3 4

5
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LVIII Словацька РеСпубліка

2 – хата («хижа»).  
с. Циґелка, округ Бардіїв

1 – хата («хижа»).  
с. Кружльова, округ Свидник

4 – хата («хижа»).  
с. Завадка,  

округ Ґелниця

5 – будівлі традиційні. с. Остурня, округ Кежмарок

3– хата («хижа»).  
с. Нова Полянка,  
округ Свидник

1 2

3

4

5
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LIXСловацька РеСпубліка

3 –  кузня.  
с. Старина, округ Снина

2 –  фрагмент млинарської 
садиби (ступа).  

с. Боґлярка, округ Бардіїв

5 – будівлі традиційні.  
с. Шум’яц, округ Брезно

1 –  лісопильня «ґатер».  
с. Лівів, округ Бардіїв

4 – школа.  
с. Курів, округ Бардіїв

6 – будівлі традиційні.  
с. Нижні Репаші, округ Левоча

1

3

2
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LX Словацька РеСпубліка

5 – піч («пец»).  
с. Нижній Тварожець,  

округ Бардіїв

Ліжка з перинами  
та подушками.   
3 – с. Ториски,  
округ Левоча.  
4 – с. Якуб’яни,  
округ Стара Любовня

1

2

3

4

5

Покуть.  
1 –  с. Нижній Тварожець,  
округ Бардіїв.  
2 – с. Якуб’яни,  
округ Стара Любовня
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Плачте, очі, плачте, карі,
Така ваша доля.
При місяцю стояла.
Не я його полюбила,
Полюбила мати.
Вона мені поручила
Рушнички давати.
Один дала, другий дала,
А за третьом стала,
А четвертим білесеньким
Рученьки зв’язала.
  * * *
В мене батько, як світ, зав’язав мені світ.
В мене мати, як зоря, рано заміж оддала
У чужу сторону.
Велика сім’я вся вечеряти сіда,
А мене молоду посилають по воду.
А я по воду йшла, як голубка гула,
До криниці дойшла, умивалася,
Білим вишитим рукавом утиралася.
До віконця прийшла, прислухалася.
Вся сімейка сидить, одна мати гарчить,
Одна мати гарчить, свого сина учить:
– Ой ти сину, сукин сину,
Чом горілочки не п’єш, чого жіночки не б’єш?
– Нашо її бить, вона вміє все робить,
І спекти, і зварить, і до мене говорить,
І до неньки, й до отца, ще й до мене молодца.
Я ж її брав не за наймичку,
Я її брав за хазяєчку.
Я її брав, як малиновий цвєт,
А тєпєрь її половиноньки нєт.

[Колискова].
Котик білий, котик сірий,
Котик волохатий,
Не ходи коло хати,
На дитину [ім’я] буде спати.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Дєточка, ніхто так не гуляв, як я. Тьоко ноги 
не носють. І свадьба ніде [повз мене] не пройшла, і по-
хорони ніде не пройшли. Ночую [біля покійника], чи-
таю ноччю, я ж в церкву ходю. Я багато молитв знаю, 
ну, і  скрізь мене гукають. На  [весіллях] наряжалися, 
співали, танцювали. [Дружкували?] Де я дружкувала! 
Це такі родичі. Ми співали: 

Чи ми тобі, Лідочко, не казали, 
Чи ми твого серденька не втішали? 
Не ходи, Лідочко, рано й по воду, 
Не слухай сизих голубів. 
То ті голуби тебе з ума зведуть, 
Од рідного батенька тебе одведуть, 
До грізного свекора тебе приведуть. 
Од рідного батенька тебе одвезуть. 
Прощай-прощай, Шурочко, сестра наша. 
Оставайся, Шурочко, між бабами, 
А ми підемо погуляємо із боярами. [...] 

[У переддень весілля] уберуть хату, танцювали за сто-
лом. Мене як брали, залізла танцювать на дівані, ді-
вани тоді ж дерев’яні були. А свекор біжить: «Дєточ-
ка, слєзь, слєзь!». [Коли танцювали?] В суботу, як хату 
вбирали, на лаві [танцювала]. Кончили хату вбирать, 
тоді на лаві танцювала. Дружка проказувала, одна чи 
дві. Це співали  – ще я була мала, а  як стала більша, 

цього не було вже. [...] [Хто  пік коровай і шишки?] 
Да в кажного своя сім’я, і кажний [сам пік]. Хазяйка 
і помогають її. Тоді шишки пекли – всі вміли. Та шо 
там шишки [ліпить], ше гукать кого! Буває, пособлять 
прийде сестра чи тьотка. Шишки пекти вдовам не 
розрішається і бєрємєнним. А такі всі [решта можуть 
пекти]. От бачиш, отдавали заміж, чи той-того, жени-
ли Гришу, а я ж її вроді подруга. Вона: «Я Лідку возь-
му, хай вона в мене буде свашкою». Е-е-е! Наробили 
баби: «Куди, што ти суєшся, вона вдова, куди її брать, 
шо ти придумала! Ми знаєм, шо вона хароша, но вдо-
ва!» – пішли спорить, то я: «Бог з вами, я і не пойду». 
[...] [На другий день весілля червону стрічку чіпляли 
десь?] Лєнту не чіпляли, а вітку [гілку] ламають десь, 
як хароші красні лєнти, понесли до нас додому, до 
батьків. Снідать несли. [Гілка] з якого угодно дерева, 
аби зелена. Як нечесна, зовсім нічого не несли. [Узим-
ку де брали зелену гілку?] Яку-небудь, хоть без листя. 
[З вишні, яблуні?] Все одно. Ілі з тополі, із верти, отак. 
Як брали (з мого Віті боку брат двоюрідний, він ревни-
вий такий був), ну й знали, шо вона [дівчина] гуляла, 
вже нечесна, й пришили йому красні цвєточки [не білі 
на знак чесноти молодої]. Пришили красні і прийшли 
сюди до нас. Ага, а я сіжу: молода, шо мені кажуть, те я 
й виробляю. А наряжають кого-небудь там [підставну 
молоду], як хароша – харошу й виводять. А як уже па-
гана, то із того начіпляють, із конопля, то тих, пасма. 
І взяли мене нарядили і напхали туди череди разної, 
і випихають мене зразу – принесли снідання. Ех, вони 
мене і руками б’ють, і се, і те, а я тут танцюю [вивер-
таюсь], думаю, з-за чого вони мене б’ють і за шо. І не 
знала нічого, тоді дивлюся: в хату ввійшли, уже у Ми-
хайла шапки одірвав квітку і закинув ту квітку, і вже 
без квітки, куди таке! Як сотворилось! Хо-о-о! Кабан 
іздох! Бачиш, кажуть, неправильно, кажуть, єслі не по 
правілам [весілля], то  шось ущєрб буде в домі. І  ка-
бан іздох [на другий день весілля]. [Що  означає «за 
правилами»?] Вона ж нечесна, а  прийшла з квіткою. 
Треба було признатися. Та тоді менш таких [гулящих] 
було. Тепер всі... Калину [в пізніші часи] носили, хоть 
вона чиста [цнотлива], чи нечесна. [Чи надівала мо-
лода вінок?] Аякже. І я шла під вінком. У мене ж бать-
ка нема, а вінок должен буть – білий, із воску. А такі, 
шо  з батьками  – ті з цвітами разними. Розові разні 
цвіти. Кучері понакручують. А  у мене волосся куче-
ряве було! Чорне. В мене й син такий [кучерявий]. Ні, 
я зроду не красилась. [...] Коровай ліпили [формою], 
як паска. І дєлають разні шишечки кучеряві: поріжуть 
[тісто], а тоді згорнуть і поставлять. [На коровай са-
джали] таких ч[о]тири, а всередині єдна [велика шиш-
ка]. [У тісті нічого не запікали, наприклад, гроші?] Та 
ні. [Якої висоти пекли коровай?] Разні. Хто як [пік]. 
Поріжуть та на другий день коровай той їдять. Порі-
жуть по кусочку. [Коли  ріжуть коровай?] Утром, як 
приходять похмеляться. [...] Шишки робили так: нака-
чают [тісто] товще пальця, а тоді поріжуть, поріжуть 
[надріжуть ножем], а  тоді скотють [скрутять], а  тоді 
обведуть. [...] [Як  називають другий день весілля?] 
А, то свадьба за її харчі, а це зносються: хто шо при-
ніс, та й за стіл [сідають]. Тоже наряжалися, катали 
матір, батька. Там ету Марусю як брали. А Льоха та-
кий був якийсь сердитий, скажений. А в мене сестра 
двоюрідна, така вона була п’яниця, любила випить, 
і – давайте катать. А Маруся й ка[же]: «Мене не нада. 
Катайте Льоху, а я не хочу». Вона подумала: «Така не-
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щаслива, а ще мене десь перекинуть п’яні». Ну, давай, 
на каламашку [тачка] посадили. А тоді – отут дороги 
зробили, а тоді ж не було. І там якраз протів їх [хати] 
яма. Ну, ми тоді вивезли його на тій тачці, давай його 
катать. Везли-везли [і тихенько]: «Давай в воду його 
туди кинемо». Гли ́боко, грязь. Я: «Ой, дівчата, він же 
бєшєний». – «Нє, давайте!». Ми його одвезли, одразу 
перекинули, а він лізе по тому мулові, замазаний як... 
І тут розбіглися, в хату побігли. В їхню хату і побігли. 
І нічого, він пішов, обмився, виходе, нікому нічого [не 
мстився]. [Чи носили курку до молодої?] Ні, ні разу не 
чула. В нас не було такого. 

Дрібний дощик іде ще й дуба колише.
Козак коника веде, а дівчина кличе (2).
Хоть клич, хоть не клич, моє серденятко,
Взяв би я тебе за себе, так не велить батько.
Та не велить батько, та й уся родина 
Ой, дівчино ти моя, личко, мов калина.
Личко, як калина, васильком пахне,
Буду тебе цілувать, поки ти не заснеш.
Вже й націлувався, вже й намилувався,
Як у саду соловейко, та й нащебетався.
Нема в саду солов’я, нема щебетання,
Нема милого мого, нема мені гуляння.
Став у саду соловей, стало щебетання.
Став мой милий прибувать, стало мнє гуляння.

Жених приїжжя. А нєвєста сидить на поса ́ді. Приходе 
він до покутя, знімає цвіток [хустку з голови], поцілує 
її і цвіточок у карман собі кладе. Накидають її плато-
чком, а він той платочок знімає, поцілує її, а собі в кар-
ман кладе. [...] Ото стоять хлопці на воротях і требу-
ють закуп за молоду. [Мати молодого] обсипала його: 
гроші туди клала чи зерно якесь. Стояв, вона обійшла 
кругом, посипала у хвартусі [зерно було]. [Як благо-
словляють молодих], наші поставали на ноги [на ко-
жух], ми стали з ним [молодим] удвох. Так постанови-
лись перед матір’ю, в мене ж батька нема, сидить дядь-
ко, сусєд, дядько [встав за батька], і нас благословили 
так. Я нахилилась коло матері, мати іконой похрести-
ла, поцілувала й оддала [ікону], а його [молодого] – Іс-
усом Христом. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На Водосвяття] кропили усю 
хату. Із сіна кропильце. То я спеціаліст, із сіна сдє-
лаю, у миску наливаю жалізну [металеву] і пішла за-
раз по хаті [хрестиками], тоді на дворі, кругом. Ще 
казав батюшка: «В туалєтє, кругом лєйте». Навхрест. 
[Кропильце]: воно ж здорове [довге пасмо сіна], а  я 
його вдвоє, одрізаю, зв’язувала, як щітку. А  цей год 
Тамара сама поливала. [На Водосвяття Йордань у Вас 
роблять?] Я на річкі ніколи не була. Ходили раньше, 
когда було на річці, і  батюшка, було, приїжжяє. Оце 
в Тамари як жила, і  хату святила, а  цей год святив 
грущанський [піп]. [...] Ой, Господи, збиралися ж на 
Масляну. Робила на доярні, собираємося з доярками: 
«Приходьте сьодні колодку тягать». Я вже не замужом 
була. А вони сміються: випить [же] нада, чи там роз-
бирались, шо я удова. А на другий день чи на третій 
тепер до другої доярки. І  то прийдуть, возьмуть до 
ноги прив’яжуть шо-небудь, а  то [на відкуп] гроші 
кладуть. Дєлають палку, як кукла, і прив’язують, на-
мотують, платком зав’язують, як дитинку. Прив’язали 
до ноги, а я тоді ж ставлю бутилку на стіл, одкупаюсь, 
а  вони знімають. А  нам шо погулять  – цілої неділі 
[розвага]. Варениками закусювали; та шо хто приго-

тове. [На Масляну] вареники обязатєльно. Із сиром, 
більш з сиром. Тоді ж не було, шоб у холодільник яго-
ди збирать, як тепер, тоді не було. [Сушені не смачно]. 
На Масляну не співали, на городах нічого не палили. 
[...] [На Трійцю] Клечальна неділя. Вєтками в хаті 
[прикрашають], а  тепер і вєток не носять. Це я собі 
внесу: біла осика, тополя біла. У  нас така стоїть! Всі 
ідуть до нас рубать її вєтки. І ото нарубають. Пішла 
в церкву, [дивлюся], а  там кленком [прикрашають].
[Долівку] колись, як я ще пасла, чебрець нарву, а він 
пахне, і  по хаті [розкидаю]. [«Тополю»] не водили. 
Клечання три дня [лежить], тоді виносили і палили. 
[Траву зберігали на горищі чи ще десь?] Нє, нє. Оце 
ідем в церкву: хто бере, шоб жаб не було в погрібі, чи 
як купацця, [додають у воду для миття суху траву]. 
[...] [Майову кашу] варили. Це був спеціаліст у нас 
зять. [...] На чотирнадцяте мая. Чоловік варе в котєл-
ку нанизу, на вулиці. Погукають кого [їсти], сусіди по-
сходяться. Мнясо кипить, тоді пшоно кладуть, і воно 
з пшоном [кипить], трошки картошки. [Яйця додава-
ли?] Хоть і яйця. А як їх нема?! Шо тепер яйця! Ми їх 
не їмо! [Збиралися на кашу], поїли, співали, а шо ж! 
Казали «майова каша». [...] [На Маковія] пампушки 
вчора напекла із маком: натерла маку і полила. Мак з 
медом [колотила]. [На Спаса] я не їм [яблука] до Спа-
са. Нєльзя мнє [дитину втратила]. Як по правілам, там 
же будуть роздавать, і дойде до його, а: «Твоє свиня 
ззіла». Посвятю і їж.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Як  чули перший грім, то  що ро-
били?] Спертись на шось [треба]. [...] Ми продавали, 
я знаю, в мами ще була, корову. Привезли на базарь, 
продали, й  вона [покупець] з налигачем бере, а  як 
же. [Коли купували худобу, через хвіртку проводили, 
щось клали?] Нічого не клали! [Квочку] кажуть, нада 
в обід підсипать [підкладати яйця], в обід, коли коро-
ву гонють. А ото, кажуть, квочку підкладають, і тоді 
усі вилуплюються. [Як  курей підзиваєте?] «Ціпа-ці-
па». [Качок?] «Уть-уть».

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Мене ж на Сєвєрний Кав-
каз забрали, ще я молода як була, у войну, і мене за-
брали на Сєвєрний Кавказ, на Новоборисівку вагони 
стоять, уже нагружено багато людей, і мене. Тоді при-
возять ще одну з нашого колхоза, тоді з оцього кол-
хоза, з Красної, двох. А в мене ж хлопець остався, ми 
ж дружили з ним. Ну й поїхали на Сєвєрний Кавказ 
за скотом. Там уже скот собирали, по горам ходили. 
Послали за скотиною, а  чеченів вигнали на Сибірь, 
а  їх же насильно забрали, а багато потікало [людей]; 
а гори, знаєш, які високі, одинадцять кілометрів гори! 
І  вони потікали, там [в горах] воєнні нас охраняли. 
[Худобу] тоді набрали і в Борисівку пригнала. Приїж-
жяю, а Сіма прибіга, подруга, та каже: «А Микола же-
нився». А я: «Ну хай, женився, на чорта він мені здав-
ся, тепер хлопців хвате». Шість місяців там пробули. 
А ми ж гнали [худобу]: де на карантін поставлять, де 
[призупинять рух]. По  двоє-троє скотину збирали. 
Там же воєнні, боялись. А хати стоять [порожні]. А в 
хатах ви би побачили, які коври! Їх у нас на Совєтском 
Союзє і нема таких! Шерстяні. Так красиво... в хату за-
йдеш – все, шо хочеш, бери, но ми кой-шо везли. Я ма-
шинку привезла. Ну, доїхали Тєрєк, там півкілометра 
місток. [В тисяча дев’ятсот] сорок чєтвьортом [році]. 
А вони [охоронці] в мене тоді давай перевірять вози, 
все, а Іван Петрович підскочив та й каже: «Ліда, шаш-
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ку нада перевезти, саблю». А я кажу: «Вона в чєхлє», 
я [подумала]: «Вдіну піджак». В мене піджак з манже-
тами, теплий, я накинула [його], шашку в рукав сюди, 
і переганяєм же-ж через той місток. І провезла ту шаш-
ку. Єслі б не шашка, нас побили [б]. Отой Петрович як 
узявся, на конях як прискочили [чеченці]: ми скотину 
ж гнали. І оце стояли уже на вечір, а вони – ось! А він 
[Петрович] як узяв цю шашку, як начав, і посік. І той 
тєлєфон поки найшов, і міліція приїхала. Та нас про-
водили, та, ой! Розказала я вам так, а єслі би ви знали, 
шо ми перенесли! Та поболіли! Води нема, по горах 
гнали, тече водичка із дьогтем така, ми нахилимося 
і п’єм. І поболіли багато, їх у больниці кой-яких по-
оставляли, а на нас же сила [значна кількість худоби] 
це! Боже сохрани!

Записали Г. Лук’янець та Н. Олійник 16 серпня 2012 р.  
у с. Березівка Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  

від Наталії Щ., 1946 р. н 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [Коли у Вас перший раз виганяли худобу?] 
На Юрія. [Якщо рання весна, теж чекають до Юрія?] 
Єслі чесно сказать, стіки годів, може, щас немає ко-
ров, ето діковинка, шо десь заре[ве] корова, ето релік-
вія какая-то, а то по дві, по три корови у тому дворі, 
очередь у нас тут була, тут уліца колхозна, ну, трошки 
там набережноє, сємисят восім голов вот ето стадо 
було. [Хто пас?] Два рази в літо ми пасли. Оце ж сім-
йою виганяєм, ну, день був наш, вот ето. [Що садили 
на Юрія?] Оце в мене огірки, бакша і гарбузи. В етом 
году не на Юрія садила, а раніше, четвертого, і в мене 
гарбузів немає, в мене прошлий год такі гарбузи були, 
приходили всі, дивувалися, там два метра в том... Без 
брехні, оце по окружності два метра, лежали один 
коло одного. Ну, ето урожай був. В  етом году немає 
нічого. Це я ж своїм і кажу: «На Юрія не посадили, 
немає в нас гарбузів». [...] Харчування. [Чи  пекли 
пампушки з хроном?] Нє. Хотя я часто і з часником, 
і з хріном з оцим дєлаю пампушки, очень часто по за-
казу своїх. Як  робити пампушки з хріном, ну, тєсто 
не здобне в мене, от же-ж пампушки, хрін з олійкою, 
часничок туда і всьо ето вперемішку. [Що ще у Вас го-
тували: борщі, супи, галушки?] Да, галушки варили. 
[А  щипані галушки?] Щипані галушки  – «кльоцки». 
[Ви відривали їх ложкою чи руками?] Руками. У нас 
руками предпочитаєця. [Це з крутого тіста робили?] 
Я не дуже круте дєлаю, кругляшок отак розкатаю ха-
рашо, і тоді воно харашо отриваєца, це щипані галуш-
ки були. [Які  тут виконували колядки і щедрівки?] 
Оце ж: «Діва рада стала, як на небі хмара...». [Які ще-
дрівки Ви знаєте?] Ну, це ж: «Як Меланки, то будуть 
подарки. Добрий вечір – щедрий вечір...» [Можливо, 
ще якісь пригадаєте?] Ну, це одколя, церковну, ми кра-
сіву колядку: «Христос народився...», це вже пізніше. 
Щас от ето в нас, слава Богу, шо воно... Ну воно і ранче 
було, шо ходили понад дворами. От нарядимся ми і 
пішли: і щедрували, і  колядували, от своїм ансамб-
лєм, пішком... Нє, брешу, чуть не збрехала, з доярками 
їдем, заходим на ферму, там, напрімєр, в етом году ми 
там колядуєм, а тут щадруєм, на слєдующий год туди 
щадрівка, а тут колядка, щоб не надоїдать. А додому 
пішком, ото ж там хто під заказ, шо при[й]діть до нас, 
а  хто вийде, там, напрімєр у Люби, співаєм, вийшла 
сосєдка: «Зайдіть і до мене, пожалуста». [Скрізь одну й 

ту саму співали колядку?] Да-да. А то ходють. [Діти?] 
Дітвора, ті понад вікнами. [Чи ходять дорослі?] Нє-нє. 
От ето, шо з клуба ансамбель, вот ето ходють. Бог дав, 
хоть це не забулися, а то б люди не знали, шо таке Різд-
во і шо таке Новий год. [Півча у Вас ходить колядува-
ти?] Нє. [Як у Вас називають неділю перед Трійцею? 
Може, казали «Клечальна неділя»?] «Зелена неділя», 
а шо вішаєм – «клечення». [Яким деревом у Вас кле-
чають?] Ну, в  нас ето, шелестуха була, тополь білий. 
Шелестушка. [Що  таке «шелестуха»?] Тополь білий, 
воно ж міняються листочки, і  вона як начне, такий 
шеліст у неї красівий. [Куди її ставили, цю тополю?] 
Ну як, некуди її не ставили, ми оце на ворота, на две-
рях, в нас папа, оп’ять «Царство йому Небесне»... І в 
сараї, і повісе на сараях, і на курнику повісе, і вєздє, 
ну, і убираєм. [...] Архітектура. [Які будівлі є у Вашо-
му дворі?] Кухня літня, погріб, курник, ну хлів – сараї. 
[Де люди зберігали зерно?] В основному на чердаках. 
Закрома как такових не було. [Які колись були старі 
хати? Що таке «присінки»?] Ну, присінки – це криль-
цо, це присінки. Присінки – це перед входом в сіни, 
як крилєчко було. [Де у Вас зберігали сіно?] У сараях. 
[Чи були у Вас сінники?] Сінників не було. [Скільки 
було кімнат?] Світлиця; оце-ж одна од гори хата – то 
світлиця, а тут друга, шо комнатка була, піч же-ж стоя-
ла там. [«Бодня» – це бочонок такий?] Ну, ящик такий 
для сала. Ящик у нас був, такий прямокутний з криш-
кою. [Які у Вас були колодязі?] Не було ні в кого, всі 
з родників носили. Ну, ми колодязь за двір винесли, 
шоб люди всі пользувалися, калину посадила кругом 
колодязя. [У джерелах була смачна вода?] Хароша. До-
бра вода. [Зараз вони функціонують?] Єсть. [Як у Вас 
кажуть: «роднік», «джерело» чи «криниця»?] Нє. Крі-
ніца, ну в кого зруб був, шо то зроблять, – то крініца, 
а як біжить сам по собі, там яму вирили, – то роднічок. 
[Чи казали на бочку з водою «водянка»?] Нє. [У чому 
колись милися?] У коритах – це «ночви» називалося.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Що співали дружкові на весіллі?] «От столу 
до порога втоптана дорога, то  бояри топтали, борщ 
хльоптали...» Нівєста собирає дружок, наряжали їє, 
ішла понад дворами, собирала дружок. Ну, вот ето ж 
із дружками додому прийшла, приїхали бояри із жені-
хом, викупи там, причти там щас, чесно вам скажу, не 
можу вспомнить. [Приказували щось? Були сумні піс-
ні?] Ну шо-то било. [Гільце наряджали молодій?] На-
ряжали. [Із чого воно було?] Красная лєнта, калина... 
Калину туди, цвєти... [Із  якого дерева була гілочка?] 
Ну, ми бєрьозу, в основном красіва бєрьоза... [До яко-
го весільного моменту Ви показували (на сцені) весіл-
ля?] Ну, до конца, як дружок виганяли. [У вас виганя-
ли дружок?] Да, да. Ето у жизні той, ето й по жизні 
свадьба була така. [Що їм співали, коли їх виганяли?] 
Не знаю я січас... [Чи розрізали коровай?] Нєт, шиш-
ки... В  нас оце ж по чаркє дружкам, як прощалися з 
нівєстой. І по шишкє, і по чаркє, ну, там, шо нівєсту 
хочуть украсти, з дубцами боярини там можуть. [Це 
Ваш Березівський варіант?] Да, да. [Коли молодий за-
бирав молоду, він викупляв місце біля неї?] Канєшно, 
викупал. [Хто його туди не пускав?] Ну хто... Родствє-
нік, ну в основном пацанів сажали. Ну то как, по на-
стоящой свадьбі я знаю. В мене ж і сьостри, і браття 
женилися, оце ж дружко старший там керував, шо 
пускать чи не пускать; там садили старша сєстра, єслі 
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єсть, там чи та младшая сєстра, от були подарки, він 
одарював... Подарки дарили. То  отрєз на платтє, 
то платок красівий, вот ето ж помню я. [А брати сіда-
ли? Може, вони щось співали, скажімо, «Татарин, бра-
тік татарин...»?] Нє, нє. [Хто заводив за стіл молоду?] 
Дружко старший. [Це старший дружко зі сторони мо-
лодої?] Да. Він заводив, три раза обводив. [Як він за-
водив молоду? За  що вона трималась?] За платок. 
[Чи нахилялась молода за столом?] Нахилялась. [Про-
сто на стіл? Що було перед молодою, може, хлібина чи 
калач?] Ну в нас всьо, як женіх уже-ж зайшов, накри-
вали платком їє ж, коли він викуп здєлав, зайшов, сні-
має платок, пацеловал три раза чи... Ну хто як... І по-
том розрєшеніє, шоб сідать. [Чи пришивали молодо-
му квітку?] Пришивали. [Куди?] На картуз. [Як при-
шивали квітку? Хто  пришивав?] Це ж та, ну щас я 
скажу... Ну, младшая сєстра. Младша сестра нівєсти 
на лавку становилась, значить, женіх під столом по-
давав картуз, вот вона пришивала, він її одарював, по-
дарок обізатєльно був. [Що вона вимагала? Може, спі-
вала: «Я от зятя одвернуся, я на зятя не дивлюся...»?] 
Оце, так-так. І вот ето подарки там, не затребувала, не 
так, як січас требує, шо давали... От дві ж було квітки 
в молодоє. [Молодій з одного боку пришивали дві 
квітки, чи як?] Рядом, у нас було дві рядишком і одну 
знімали, одна остаєця. [Сестра знімала?] Да-да. [Якщо 
хтось із молодих був сиротою, якого кольору була ця 
квітка?] Я  за квітку не знаю, ну а вінок, от я знаю, 
шо вінок був бєлий, не цвєтний, як сирота – білий ві-
нок, отож там лісточки, цвіточки. [Сирітських пісень 
співали?] Нєт... А може, і співали, я не знаю. [Чи співа-
ли: «Засвіти, мати, свічку, постав на столі, а я в стелю 
подивлюся, чи пара мені»?] Нє. Нє-нє, в нас не було 
такого. [А таку співали: «Якшо в неньці на одході, по-
садила горіх на городі...»?] Нєт. Нєт, нєт. [Чи співали, 
коли пришивала квітку: «Із Києва швачка...»?] Нє-нє. 
Не було в нас. [Що було після того, як пришили квіт-
ку?] Ну от ето дружок же-ж виганяють... Підходють 
родичі нівєсти, і оце, шо со сторони женіха, налива-
ють по чаркі, шишку, родичам і нівєсту виряжають. [Її 
благословляли?] Да-да. [Як у Вас благословляли?] Ко-
жух. [На коліна ставали на нього? Куди його стелили?] 
Ну, я там знаю... Хто де. В основном на порозі стелили, 
вони становилися на колєні, батько й мати там же-ж 
благословляють. [Чим  благословляли?] Іконою. [Які 
ікони купували молодим?] В основном Микола Угод-
ник. [Ікони були в рушниках?] В  рушничках, обіза-
тєльно. [Що  стояло перед молодими на столі?] Зна-
чить, два красівих каравая, связаниє красной лєнтой. 
[Це у Вас називали «кораваї» чи «шишки»?] Нє, «кара-
ваї». [Високі?] Високі. Оце два каравая, дві шишки, 
дєлають шишки такі, а то... Тоді ж їх розрізали вот ето, 
як на другий день розрізали тим гостям по кусочку 
усім-усім-усім. Як конець свадьби, було там як на дру-
гий день, його розрізали, цей каравай, калина обіза-
тєльно. Вєточка калини одна чи дві там, ну це січас два 
каравая – чи то два бакала св’язуют, а тоді в основном 
отак було. [Чи  зв’язували ложки?] Дві ложки тоже 
зв’язували. [Чи  перев’язували пляшки?] Було. [З  го-
рілкою чи з вином?] Навєрно, горілка. [Туди жито чи 
пшеницю вставляли?] Нєт. Не було цього. [Чи 
зв’язували шишки і короваї червоною стрічкою?] І ка-
равай, і шишки св’язані, ну, в мене, я не знаю скільки 
лежала, вона, бєдна, засохла, як Оксану замуж відда-
вала. [Чи залишилися у Вас фотографії від цієї поста-

новки?] Нє... Нєт. [Що тримала в руках світилка?] Ну, 
вот ето ж держала, як же його називають, «міч». 
[Як він виглядав?] Ну в кого шо... [Свічка була в тому 
«мечеві»?] Да. [Одна чи дві?] Дві свічечки. І  кругом 
же-ж обводили, як посадили молодих, вот ето ж мо-
мент такий, шо обводють і свічечки горять, зажига-
ють свічки і три раза обводять. [Чим прикрашали 
«меч»?] Цвєти, в основном цвєти. Цвіточки і рушни-
ком красіво. [Чи  була імітація справжнього меча або 
кобилячої голови?] Нє-нє. [Чи співали «світилка – во-
рона...», коли заходила до хати світилка?] Нє, такого 
не було. [Скільки молодий повинен був дати викупів, 
коли мав зайти до хати? Кому він давав викуп?] Ну, 
в нас в основном, от як під’їджає, напрімєр, вот до нас, 
ставили, ілі вірьовку натягували, ілі брєвно притя-
нуть здорове, оце не перед воротами, далі. Оце один 
викуп він давав, приїджає сюди, тут же-ж не пускають 
у ворота і в дом тоже. [Молода сиділа в хаті чи її хова-
ли в сусідів?] Нє, вона в хаті. Це січас, а  ранче от, 
я знаю, не ховали, не було такого, шо подставні там, 
підставляють, в нас не було такого. [Як заходили, вона 
вже сиділа за столом?] Да, вона сидить за столом. Не 
було такого, оце січас начнуть, шо попало. [Що мати 
дає своїй дочці, коли виряджає її до молодого? Чи за-
бирає вона пляшки, що стояли перед ними зв’язані?] 
Я  не знаю, забирали тіки на другий день, не січас... 
[Чи  давали хлібину із собою?] Да. Обізатєльно хліб. 
[Що було, коли молода приїхала до свекрухи?] Зустрі-
чає, тоже ж благословеніє дає свекруха, як встрічає. 
[Чи давала молода хліб свекрусі?] В нас нє. [Що було 
біля воріт молодого? Може, переїжджали через вогни-
ще?] Нє-нє, в  нас такого нема... [Як  знімали вінок із 
молодої? Може, розплітали косу?] В нас не розпліта-
ють косу. [А вінок знімали?] Вінок знімали. [І хусткою 
покривали?] Да, платком, ну платкі такі. Платок на-
кривали, а косу в нас не розплітали. Ні. [Це був обряд 
чи просто так зняли і все?] Нє, зняли і всьо, обряда так 
не було. [Співали «Покривачка плаче...»?] Нє-нє, тако-
го не було. [Що було на другий день? Чи приносили 
родичі снідати молодій?] Да, родичі. [З чим вони при-
ходили?] Приходили ті, шо одкланювались. [Як   на-
зиваються ті, що приходять? Хто вони?] Ну, вся бесе-
да. [Просто «беседа»?] От собирались... Пришли ж, от 
женіха я не знаю, ми сєстьор оддавали заміж... От сі-
час наші понесли снідання її, там їх угостили ж, за стіл 
посадили і тоді одкланяютьця. [Вони брали із собою 
якусь гілляку?] Обізатєльно. [Що  за така гілочка 
була?] У лєнтах красних. І це вони вже йшли з гілкою. 
Од молодого йшли. [А  від молодого теж приносили 
оцю гілочку?] І та, і та сторона носила. [Що ця гілочка 
означала?] Шо молода чиста. [Чи  приносили курку?] 
Курку, нє. У  нас шо-то крали, на другий день, шоб 
украсти курку обізатєльно. [У кого крали?] У женіха 
крали. [Хто крав?] Оці, шо пришли. [Що вони потім з 
нею робили?] Додому приносили до тещі. [Чи прино-
сили тещі курку, коли йшли на поклон за  гарну до-
чку?] Нє, не було такого. Я не помню такого. [Може, 
щось пекли хрещеним батькам?] Нє. [Чи пекли бать-
кам «борону» або «сову»?] Нє-нє. В нас не було такого. 
Батьків катають, короче говоря. Із однієї сторони ж 
там, ті там одарювали батьків, оце ж родичі там хто 
скіки, беседа – свадьба вся. [Це вони молодим дарять, 
а тоді ще й батькам?] А тепер батьків. Оце третій день 
собираюця всі. Ну как, приносили хто шо; бліни пе-
кли, хто шо принесе, самі зносились і вот ето ж було, 
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наряжались, хоч на второй дєнь уже наряжаюца. Ну і 
на третій у нас вже, ну я знаю, шо молотили жито. 
[Як це молотили жито?] Цепками. [Чому його моло-
ти?] Я це не могу вам сказать. [Хто молотив жито?] Ну 
оце ж. Ну от, як у нас, напрімєр, я не знаю... [Вони кла-
ли снопа, чи просто по землі били?] Нє, сноп був, ну 
вот лічно у нас... [Чи рубали дрова?] Нє, дрова не ру-
бали. Ну, із Западной України женіх у нас, тут свадьбу 
як гуляли, так тьощу вбував. [Чи було у Вас таке?] Нєт. 
[Чи було таке, що батьків переодягали?] Нєт. Хіба ж 
так, в  річку, лішилась лєвого уха, барабанной пере-
понки, воно як з містка, як кинули на воду, а  я, як 
жаба, – плюх. Я сина женила первого, було в нас так. 
[Що робили з «мічом»?] Бог його знає, то його десь на 
покуті ставляли. [Молода його із собою забирала?] 
Да-да. Як виряжали їх, ну, в нас тоже ж довго стояв, 
навєрно, більше года, та де там больше года, це Окса-
нин міч цей возлє іконки. [Як раніше говорили «при-
дане» чи «скриня»?] Ну, це перевозили... Наряжала 
хату в канун свадьби нівєста. [Молода з дружками чи 
з родичами?] І подружки були, і родичі тоже. [Як у Вас 
казали: «скриня» чи «сундук»?] В нас «сундук». Ну, це 
ж ранче там. [Хто цей сундук продавав?] Привозили, 
я там знаю. Я не скажу вам. Я знаю, шо привезли, ви-
тягують шифанєра, тоже ж шифанєри, сундука ж та-
кого не було. Я помню, дівчата наші, як виходили за-
муж, шо був вже шифанєр. [Чи обсипала мати сина, 
коли він їхав по молоду?] Да. [Як це було?] Мати об-
сипала... Навиворот кожух надіває, хароша гілочка 
така і... [Гілочку як вона бере?] Оце він обходе, він іде 
впереді, там коні, напрімєр, як стоят, і мати його хли-
ще і вот ето ж обсипає. [Навіщо?] А  Бог його знає. 
[Жених іде, а мати його гілочкою поганяє?] Да, в нас 
так було. [Може, щось приказує?] Нє, не знаю. Ну ето 
всі, шо гілочкою його хлись-хлись. [Чим мати обсипа-
ла?] Жито чи пшениця. В основном жито. [Що співа-
ли молодому, коли його проводжали?] Нє, такого не 
було в нас. [Ще чим обсипали молодого?] Гроши (мє-
лоч), канфети. [Що люди робили з грошима, які під-
бирали?] Бог його знає, шо воно означало. Дітвора 
збирала. [Коли проводжали молоду, вона прощалася з 
рідними? Чи кланялась вона на чотири сторони?] 
Да-да. На чотири сторони, хрестилася і кланялася, це 
було. [Коли дарували, чи шкрябали комин?] Нє, цього 
не було. [Що казали свати, коли приходили сватати ді-
вчину?] Ну, хто шо, хто казав, шо голубка там у вас. 
Нє: «Летіла голубка та залетіла на...». Нє, не так. «Летів 
голуб та заскочив на цей двір, а  оказується ще тут і 
голубка єсть». Хто так от приказували. У других було 
так, шо: «У вас дівка...», нє не так. А як же-ж красіво 
казали: «У вас теличка невеличка, а у нас бичок-третя-
чок». От-ето приговарювали. [Хто  ходив сватати?] 
Я знаю, шо батько хрищений приходив. [Скільки лю-
дей приходило у свати? Чи приходив молодий?] При-
ходив до нівєсти. [Скільки було людей?] Ну, там по 
договореності було, а  ранче в основном хто: батько, 
мати, оце батько хрищений. [Коли приходили: вдень 
чи ввечері?] Коли угодно, наверно. Ну в основном ве-
чором. От я знаю, до нас, як у нас сватання було, то 
вечором приходили, ну батько й мати... [Що приноси-
ли із собою?] Хлібину, могорич. Хліб-соль обізатєль-
но. [Чи перев’язували сватів?] Да, перев’язували. Све-
круху і свекра нівєста перев’язувала. Сваха пере-
в’язувала оцого крьосного батька, ну він вродє як за 
старшого, як главний. Ну, вони, по-моєму, мєнялися 

подарками. А тоді сваха сваху цю і свата перев’язували 
і женіх, і хто там, батько хрещений; батько і мати хри-
щені обізатєльно присутствували. [Як  дівчина ви-
словлювала свою згоду?] Мінялися буханками, кара-
ваї пекли. Мінялися хлєбом, оце ж женіх оддає, як 
ідуть, то нівєста оддає материну буханку. Отак. [Якщо 
дівчина не хоче виходити за хлопця заміж? Чи казали, 
що «гарбуза дала»?] В  нас не було такого. [У  якому 
році Ваші сестри виходили заміж?] [Тисяча дев’ятсот] 
пійсят восьмий год, [тисяча дев’ятсот] шійсят пер-
ший  – друга заміж виходила. І  у [тисяча дев’ятсот] 
шійсят дєв’ятом. Ну тоже ж оці вєточки, ото то 
все було.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи святкували у Вас Івана Ку-
пала?] Ми, як малими були, канєшно, празнували, от 
ето ж од Івана Купала ми вінки плели, ципляли там 
їх на святий угол, шоб завтра піти на річку у вінках, 
ми це на ніч дєлали. [Ви шостого липня плели вінки, 
а  сьомого ходили? Чи п’ятого плели, а  шостого вже 
гуляли?] Нє, шестого ми. Шестого це, через кропиву 
сігали оце ж шестого, а на Івана Купала (от сідьмого 
числа) ходили на річку, Мареноньку плели. [Як  Ви 
плели «Мареноньку»?] На шест, ну палочка, ягодку 
ув’язували, могли... Оце ж рожа розцвіла, ними там 
у перемєшку, ну, красіво дєлали з цвєточками. [Якою 
була паличка?] Коли на качалку, оце мати каже «на ка-
чалку в’яжіть», колись це при їє. [Але ж качалка тов-
ста?] Да-да. І то ж ми їє ув’язували етіми ж ягодами, 
цвітами ув’язували. [З нею просто носилися?] Ми їє 
купали, от  знаю, як казали, шо як покупаєш, можна 
з’їсти ягодку, загадать желання. В  річки там собира-
лись, оце ж дівчатка вскочимо, обризгаємо же-ж ту 
Мариноньку, вінки бросали на воду, куди вони там 
плили... Ми з ромашки... [Чи вирубували у Вас дерев-
ця на Купала?] Нє. [Може, викопували ямки?] Нє-нє. 
Вот ето, шо загадать желаніє, як вінок пустить. Ну ми 
ж... Пацанами [малими] це ж було. [Чи стрибали че-
рез вогнище?] Через костьор – нє. Набирали кропи-
ву... [А  через будяки?] Ото ж кропива і будяки, там 
шо хочеш, ото то ж горку дєлали. [Це відбувалося на 
вулиці?] На луках. [Чи  можна було на Івана Купала 
купатися в річці?] Ну, купалися ми. [Чи готували Вам 
вечерю?] Батьки, вот ето вже, коли я в клубі робила, 
я  собирала свої сорок, пійсят, шійсят, весь Харьков, 
увесь Бєлгород, скіки тут не було дєтвори, і  то ми, 
у нас от ето празнік бил – нє сказать, нє передать. Ми, 
єслі виходимо, всі в віночках, представляєте, ота вся 
ватага, ми тянем катєлок, ми тянемо на уху, на кашу, 
з вузличками вони всі йдуть, і по дорогє всє машини 
останавлююца – для ніх діковинка, шо таке непонят-
не, ну там на лугу возлє річки сідали їм дєлали і кашу, 
і уху. [Яку їм робили кашу? Як її називали?] Не знаю. 
Каша, да й усьо. «Каша в березі». [Чи казали «куліш» 
або «зливуха»?] Нє. Ну, пшонная каша в нас с яйцами 
із зєлєнню там, з м’ясом, коли з голубами, ото пацани 
поналовлюють голубів. З  голубами каша. Вони риби 
наловлять, уху варють, ну, короче, ото цілий день там 
із ними. З  обіду і до познього вечора, пока додому 
не пойдем... А їсти де, шоб на дворі ж, ну в садку там 
сідаємо, свєту не було как такового, і то ночви – ко-
рито було, ночви... І то на ночви сідаємо, там хто на 
присіночках, хто... Настіки вона була вкусна ця каша, 
настільки, салом зажарена, свіжий укропчик. Вот ето, 
шо било. [Чи варили у Вас таку саму кашу в травні?] 
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Варять. [Теж люди збираються?] У нас всігда. [Якого 
числа Ви готували таку кашу?] Чотирнацятого мая 
у нас всігда. [Цю кашу якось називали?] «Первомай-
ська каша». «Каша в березі» тоже так. Отут поляна в 
нас. «Майська каша» – майова. [Як у Вас святкували 
Масляну?] Ну, как такого не було, ну каждий, каждий 
двір, ну я буду по собі. Шо ми, як начинаєця Масляна, 
це ж і каждий божий день вареники, бліни. Варени-
ки, бліни всігда, гості всігда єсть. [Чи  було таке, що 
палили вогнище на городах?] Ми на городах – нє, ето 
вже, як стало традицією, це ось посліднє врем’я, шо 
чучало роблять... Колодки в’язали, а  кому  – нежена-
тим хлопцам, які вже должні жениця, а вони ходють. 
[А дівчатам?] А дівчатам – нє, тіки хлопцам. [Хлопця 
до чогось прив’язували чи йому щось в’язали?] Нє, 
бревно до ноги прив’язували, таке притянуть бєдно-
му, шо він тоді... І так на вузли зав’яжуть. Це колод-
ку в’язали. [Що приказували? Може, щось співали на 
Масляну?] Нє. [Чи просили пробачення одне в одно-
го?] Обізатєльно, то в нас завідіно, утром встаєм, друг 
в друга і сосєді, і хто прийде, ну ето єсть у нас. [Як у 
Вас називали перший день посту?] «Жиляний поне-
ділок». Мужики ходють, а баби – нє. [Що можна їсти 
в цей день?] Ну, пост, ну вже начався пост. Їли по-
сноє. [Чи  пекли у Вас «жайворонки»?] І  «жаворон-
ки», і «хресці». І всьо то передала... Ні одного раза в 
жизні не було, шоб в етот день не пекти. «Хресці» і 
«жаворонки». [Як  «жайворонків» Ваша мама ліпи-
ла?] Як вона ліпила, так і я. Дєлаємо такі пампушеч-
ки, і вот одну пампушечку розкачую, прибиваю, другу 
розкачую, ложу навхрест, а потом отак, тут нащіпочку 
і гречечка. Коли насіння, коли гречечка, ну с насінням 
красівєє, чорне... В мойом дєтстві, я знаю, може, годів 
п’ять-шесть-сєм, шо батько десь під стріху клав, ло-
жив одну пампушку. Ну, не під стріху, ну, поняли Ви, 
шоб на великий урожай було. А со врємєнєм відпало 
все. [Що робили із «хрестами»?] А «хресці» начиняли 
монєтами. [Може, і  в «жайворонки» клали монети?] 
У «жайворонки» – нє, ну хотя, як таких грошей в нас, 
ми бєдно жили... [Що робили із цими «хрестами»?] 
Ну, хто ж там, кому попадеться, це ж велике щастя, 
буде багатим. [Їх з’їдали?] «Хресці» – да. [Що робили, 
коли летіли гуси?] Любуємся просто. [Що Ви робили 
у Вербну неділю?] А Вербна неділя... Всігда під суботу 
ставили на покуті вербу, церкви в нас не було, ми ж не 
ходили, просто для себе із поколєнія в поколєнія оно 
шло, в нас батько всігда всіх... Було, на печі там спимо 
покотом, і то він залізе й каждого поб’є. [Що казав при 
цьому?] «Верба б’є, не я б’ю, ось недалечко красне яєч-
ко, ось через тиждень буде Великдень, здоров’ячка, 
щастя». [Це перед Вербною неділею ставили вербу на 
покуть, а зранку нею били?] Да. А утром вот ето ж нею 
били і єдин батожок оставляли на покуті, як корову 
виганять оцією дибинкою.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Розкажіть, будь ласка, як 
у Вас тут святкували весілля? Для постановки весілля 
(на сцені) звідки Ви брали матеріал?] Вєсь етот матє-
ріал досталось брать крупіцамі от старожилов. Пєр-
вим дєлом, шо я начинала дєлать, ето собірала... От 
моя мама казала. Ну це ж рускій і украінскій язик, ну, 
буду казать, як ми щас балакаєм. [Отак і розповідайте, 
як Ви говорите.] Моя мама Міланья Пєтровна, «Цар-
ство йой Небесне», от, очєнь харашо пєла нам всім, 
нас в сім’є шесть чєловєк дітєй і всє співали, сістріч-

ка була, на гармошкі іграла, адін брат, другой брат на 
гармошкі іграл. І  вот ето, шо частіцу душі мама нам 
передала, і мині захотілося всьо ето воплотіть в жизнь, 
і  я оформила очєнь красівую папку, которая назива-
лась «Билоє пєсньой отзавьоца і возродітца к жизні 
вновь». Ето я нє откуда не брала, еті слова, ето просто, 
ну, самі прішлі мнє на мисль на мою. Вот собрала там 
кто бил; от були хароші співухи, женщини, в каторих 
голоса билі поістінє от тєх рускіх баб, мущин тоже тих 
називали – «ох і співун», от таким красівим словом – 
«ох і співун був», от ми начинали. [Де  матеріали, які 
Ви збирали?] Вот ето мнє очєнь і очєнь жаль, била у 
нас дірєктором школи з Прохоровского района, і  от 
она подлєзла ко мнє, сказала: «Наташа, дай пожалос-
та, у мєня там подружка собирає фольклор». І я єй от-
дала ету папку... І єйо уже нєт – «Царство Нєбєсноє». 
Во-пєрвих, у мєня сєчас такоє... У мєня сорок днєй, как 
я мужа похоронила своєво. Всє пєсні, в  которих, на-
вєрно, отражена жизнь крєстяніна, жизнь отаких кра-
сівих сєльськіх дєвчат і парнєй. [Ви назвіть, будь ласка, 
хоч перший рядок пісні.] Ну вот: «Летіла зозуля через 
мою хату...», «Верба рясна...», «Дрібний дощик іде до 
дерева липне», «Відтіль гора і відтіль крута...»  –вот 
ето пєсні такіє. «Тече річка невеличка...» [«Скочу пере-
скочу...»?] Нєт, «...Понад берегами». Ну, вот еті всє, ну 
оні, навєрно, йдут ето песні... «Калинонька...», «Дівчи-
нонька...», «Козаче...», «Коня...», ну вот ето «Зозуля». 
[Це такі найдавніші пісні? Співали про те, що пережи-
вали?] «Виряджала мати дочку в далеку дорогу...» 

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
17 серпня 2012 р. у с. Березівка  

Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Миколи О., 1949 р. н.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обрядо-
вість. [Коли на весіллі починав грати гармоніст?] Вот 
пріхожу я до женіха, я у женіха на свадьбє, собіраємся 
за нєвєстой, садімся за стол, по сто грам випілі пєрєд 
тєм, как єхать, собіраємся, єдєм, іграєм. Прієзжаєм, 
іграєм, чтоб вєсєло било. Туда прієзжаєм, опять там за 
стол сєлі, тоже ігралі. Ну, там говорят, что нєльзя іграть, 
пока нє распішутся. В каждом сєлє своі еті прічандали. 
[Проте дорогою грали обов’язково?] Да. Ну, прієзжаєм 
туда, нєвєсту забралі, распісаліся і єдєм, іграєм, всьо. 
Прієхалі, гдє там свадьба, раньше большинство ж дома 
било, сєйчас в кафе, а то дома. Сєлі за стол, всє ж по 
одной, по двє там випілі, всьо, уже ж вєсєльє началось, 
і давай іграть. [На вулицю виходили?] І на уліцу вихо-
ділі, і за столом ігралі. [Танцювали на вулиці?] Танци 
на уліце, а так вот за столом, єслі сідят, бєрьош заво-
діш компанію, начінаєш пєть, і оні начінают, как обич-
но. І  за столом попоют, і  потом уже на уліце танци. 
[Хто вирішував, скільки ви там будете? Скільки грати, 
коли за стіл сідати?] Сєйчас же тамада, раньше іх нє 
било. [Хто розпоряджався? Або як само піде?] Как оно 
пойдет. [Дружко або мати, хто закликав за стіл сідать?] 
Ну, ето уже хазяєва, потанцевалі сколько там, попєлі, 
за стол, за стол. Опять сєлі за стол, за столом там уже 
начінаются пєсні. [На другий день Вас запрошували на 
весілля?] Обязатєльно, трі дня. Раньше вообще трі дня 
било. [Тобто ви Всі три дні грали?] Да. Раньше как, сєй-
час дєнь-два. Второй дєнь пріглашают, пріходіш, там 
гдє-то вісіт сковородка, грязная такая от сажи, кто прі-
ходіт, давай дєньгі. Матєрі на платьє, ілі отцу, купіть ім 
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что-то надо, до магазіна ж обязатєльно. А нє хочєшь, 
целуй ету сковородку. Оно і сєйчас такоє. А кто знаєт, 
даєт дєньгі. Там банка стоіт, в банку кідают дєньгі. По-
том сєлі, пропустілі, стол уже накритий. Сєлі за стол, 
покушалі там, випілі, с гармошкой ідьом до магазіна, 
там скупілісь, ілі у нас єщьо здєсь отам ставок єсть, 
до ставка єщьо пройдутся, у воду родітєлєй, покупать 
нада. [Їх катали на візках?] Вєзуть же, вєзут обязатєль-
но, на тачкє вєзут, вєзут і в магазін, і туда вєзут, а по-
том доходіт до того, шо чуть лі нє гармоніста кідають 
у воду. [Вас наймав лише наречений? Чи було таке, що 
музикантів і батьки нареченої наймали?] Раньше, віді-
тє, что я вам скажу, раньше свадьби билі, вот прімєр-
но, єслі в одном сєлє, у женіха своя свадьба, у нєвєсти 
своя свадьба. Єслі мєня прігласілі до женіха, я от жені-
ха іграю. Єслі до нєвєсти прігласілі, я у нєвєсти іграю. 
[Я про те, що бувало таке, що до нареченої запрошува-
ли?] Бивало. [У неї все одно треба розважати людей?] 
Обязатєльно, нєт нікакой разніци. А на трєтій день... 
[Як він називався, третій день?] «Скідная» називалось. 
Там в общем ідут на трєтій дєнь, кто гуляєт, всє со сво-
ім, кто бліни пєчьот, бутилку бєрьот, такоє в общем, 
і  уже гармоністи даже скідаются еті, что гуляют. За 
два дня плотіт гармоністу прімєрно хозяін, а на трєтій 
дєнь вже тє, что гуляют на свадьбє, тє скідаются і гар-
моністу тоже. [Вже вони ніби наймають гармоніста?] 
Да, как би оні. [Це на третій день скидаються, а куліш 
чи щось подібне варили разом?] Варілі, само собой, 
уже хозяін тута, а уже то, шо вони приносять, хто ва-
реники, хто бліни, хто шо з дома, шо зготовить, то і нє-
сьот. А хазяїн само собой, може, там кашу зварить, суп 
ілі шось таке воно на третій день. Гуляють третій день 
тоже повністю. Воно раньше начиналось з п’ятниці, як 
убрала нєвєста хату, в п’ятницю убирала, і аж до по-
неділка. Це щас день ілі два. [Що  в суботу робили?] 
В  суботу розписувались. [В  неділю вже другий день 
виходить?] Це другий, а понеділок третій. В п’ятницю 
це вечером тільки, як хату убирала. [Чи було у Вас так, 
що дівчата в п’ятницю вечером збиралися окремо (ді-
вич-вечір), а хлопці окремо?] Нє, ну який дівочий ве-
чір. [Дівчат, подружок вона не збирала?] Не знаю, це я 
не знаю. Дєвішнік, це  у нас дєвішнік, колись Наталя 
Алексєєвна була, дірєктором вона була Дома культури, 
і вони з Славіком організували дєвішнік. В опшем, оце 
гуртки, і дівчата такі ходять, з Харькова поприїзжали, 
повний клуб був, без мужей, самі дівчата, гуляли тута 
в клубі. Я був, я ж їм в молодості іграв на гармошці. 
[Як виходили на танці? Це ж дружок виганяли?] Ніхто 
нікого не виганяв. Воно самим надоїло сидіть за сто-
лом, повставали і пішли танцювать. [Але це вони раз 
потанцювали, а тоді колись іще ж танцювали?] А тоді 
потанцюють, опять за стіл. [Скільки у Вас страв різ-
них подавали на весіллі?] Я там не пощитаю, скільки їх 
там було. За вторим столом дарили ж ето, нєвєсту і же-
ниха, а вже третій, четвертий, п’ятий, то вже і до утра 
там, може. Хто уже розходиться, додому йдуть, а хто 
остається. [Чи казали про весілля, що «від понеділка 
до середи хоч на присьбі сиди»?] Нє. Там казали «від 
середи до середи».

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які колядки Ви знаєте?] 
Якось там:

Коляд-коляд, колядниця, добра з маком  
 паляниця,
А без маку не така, давай, бабо, п’ятака, 

А ти, діду, гривню, а то вікно виб’ю, 
А ти, бабо, паляницю, а то розірву спідницю – 

таке казали.
Бажаю здоров’я на Новий год,
Хай родить жито-пшениця і всяка пашниця. 

Посипеш гарненько там  – чи сто грам наллє, чи сто 
рублів дасть. [Чим посипали?] Обично пшениця, зер-
ном. Не горохом же-ж, бо по ігрушкам як влупиш, 
там же-ж йолка стоїть. [Так треба було сипати, щоб 
летіло аж туди?] Раньше сипали, а щас кажуть не нада 
сипать, скраєчку. [Коли починається піст?] Понеділок. 
[Як він у Вас називається?] Не знаю, як він називаєть-
ся, но знаю, шо первий понеділок. Ну, а Різдво, це ж 
Рождество. Це щас не ходять, а раньше ходили. [Пер-
шим до хати на Різдво має зайти чоловік чи хлопчик?] 
Хлопчики, да. [Що  вони казали? «Я  маленький...?»] 
«...хлопчик, зліз на стовпчик, граю, з праздником по-
здравляю», шось таке. [Хлопчики оббігали двори? 
Вони мали бути першими?] Да. А взрослі, ці вже біль-
ше на Рождество. [У цей день жінки можуть заходити 
в хату?] Можуть. [Тільки після того, як зайде чоловік і 
посипле?] Нє, це тільки у той понеділок, шо мужчини 
ходять, ото нєльзя женщинам. А на ці можна входить, 
тільки вони не посипають, женщини, мужчини тільки 
посипають.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де  Ви навчилися 
на гармошці грати?] Нігде, сам по собі. [Хтось пока-
зав перший раз?] Ну, як там показав, ну, показав сосєд 
там раз. [Він теж був самоучка?] Самоучка, а потом я 
сам. Сам підбирав і на слух грав. [Ваш син має освіту 
музичну чи культосвітню?] Він же-ж Харківське кон-
чав. [Училище культури?] Навєрно, чотири года він 
учився. Музикальне, навєрно, по класу баяна. [Ска-
жіть, які Ви танці грали? От що раніше на вечірках 
танцювали?] Большинство там «Гопак», «Яблочко», 
там «Бариня», «Краков’як», «Циганочка-серебрянка». 
[«Циганочка-серебрянка» – це одне й те саме чи різ-
ні мелодії?] У  нас одінакові. [Польки грали?] І  поль-
ки грав. [От у вас в репертуарі одна полька чи кілька? 
Карело-фінську грали польку?] Та колись грав, зараз 
вже забув. [Грали не одну польку, а  різні?] Разні, да. 
[«Дєвочка Надя» грали у Вас?] Да. [«Карапєт» у Вас 
танцювали?] Може, на мотів і знаю, а названіє не таке. 
[Скажіть, а такі ось російські народні танці були, на-
приклад «Вийду ль я на рєчєньку», «Коробочка», «Во 
саду лі, в  огородє»?] Єсть такі. Канєшно єсть, тоже 
все це грали. [І  під це люди танцювали?] Да. Много 
українських. [Які  українські?] Та любиє. [Це  пісні?] 
Пєсні, да. [Оце все, про що я запитувала, під ці всі 
мелодії танцювали? Скажімо, «Свзтіт мєсяц»?] Ка-
нєшно. Вона ж весела пісня, і танець такий є. [Чи ви-
крикували щось, коли танцювали, підспівували, на-
приклад, як частушки?] Та як вип’ють, так вони шо 
попало співають. [Які народні пісні у Вас виконували 
під гармошку?] Українські розпространьонні пєсні.
[Скажімо, «Розпрягайте, хлопці, коней»?] Да. «У полі 
два дубки». [«Їхали козаки з Дону додому»?] Да, єсть 
іще у нас шуточна пєсня про приймака. [Я знаю про 
приймака. «Ой при лужку, при лужку». Ця?] Да, єсть 
така. Там много, оце вже ці: «Тече вода каламутна», 
«Іванку ти, Іванку». [Популярні такі пісні?] Да, «Че-
ремшина». Ми ж рядом з Україною, у  нас багато та-
ких. [Скажіть, а у Вас оце хромка така звичайна, вона 
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на баян розміром схожа. А «вєнки» у вас тут в районі 
були? Хтось грав на вєнці-гармошці?] Не знаю. Вєнки 
це клавішні? [Ні. Ті, що в одну сторону одна вєнка, а в 
іншу – друга.] Нє, не помню я такого. Не були в ходу 
такі. [У  вас оці хромки такі?] Да. «Чайки» там. [Фа-
бричні, заводські купували?] Да, фабричні. [Чи чули 
Ви про народних майстрів, які виготовляли гармош-
ки?] Були в нас, їх немає вже. Там Іван Петрович був. 
[Як його прізвище?] От я не знаю фамілії. Курохта, це 
не фамілія, це його просто так звали. Оце раньше був 
Курохта, він дєлав гармошки, ремонтірував. [Чи каза-
ли, що він учень Міщенка чи там когось ще?] Может 
бить. [Ви лише про нього чули?] Ремонтірувать да, це 
треба іти до Івана Петровича, но я його вже не застав. 
[Прізвища Івана Петровича пам’ятаєте?] Не помню, 
його вже нема. [Більше нікого з майстрів тут немає?] 
Нікого, більше ніхто тут не ремонтірував. [Чи  чули, 
де раніше брали гармошки? Фабричні вже після війни 
з’явилися, ще там трофейні були, а  до того люди де 
брали гармошки?] Хто його знає, де вони брали. Та не 
знаю, раньше, може, тоже заводи випускали. Но боль-
ше мастєра дєлали, чесно говоря. У  нас в Харькові 
було дуже багато гармошечних мастєров. [Казали: «на 
два коліна» чи «на три коліна»? Як у Вас ділилася зміна 
рухів і відповідно грали?] Ну як, на одно коліно. [Оце 
Ви «Краков’як» грали. У Вас казали, на скільки колін?] 
Два коліна. Ну, «Бариню» можна на чотири сиграть, 
нижче і вище. [У Вас полька починається просто, як 
полька?] Да. [Ви  можете розказати, як  у Вас танцю-
вали?] Та по-разному, брались за руки якось, кругом 
отак. [За  руки бралися навхрест?] Да. [Потім що?] 
А  потом розбігалися, вибивали ногами отак. [Поль-
ку розбивали?] Да. По-разному. То казали «гуртова 
полька». [Скажіть, у  які ігри Ви грали в дитинстві?] 
А  в шо ми там грали. [Ви тут все життя прожили?] 
Да. Які там ото, у м’яча. [М’яч уже купований був?] Це 
ще як куплять, купований. [Чи були саморобні м’ячі?] 
Були. [З  чого їх робили?] Та кусок каучука і резина. 
Із коров’ячого етого плели, із шерсті, качали тако. 
Це ж пасли коров, ми ж большинство, раньше каж-
дий свою корову пас. Ото виганяєш, ще семи немає, 
до дванадцяти, в  дванадцять приганяєш, в  три часа 
знов виганяєш і до восьми, до дев’яти. Каждий свою 
пас корову. [Коли пасли, чим Ви розважалися?] Отам 
і розважались, ото гуляли «У кляка», «В цурки». Оце 
кльок, «цурки» називалось. [Правила гри «В  цурки» 
можете розказати.] Ну як, я  забув, там отак квадрат 
рисується. [Який розміром?] Полметра на полметра, 
навєрно. І  у тому квадраті так ямка, і  туди ложиш з 
двух сторон паличку застружену. Б’єш, і одна по дру-
гій. [Куди вона летіти повинна?] Чим найдальше, тим 
луче для того, шо б’є. А той тоді кидає, от кидає, а ти, 
щитай, з палкой одбиваєш її, а він – шоб укинув у той 
круг. Єслі не вкине, ще будеш бить. Оце таке було. 
[Хтось інший ловить цю палку і кидає тобі в цей ква-
драт?] Да. [Ловити чим треба було?] Руками. Вона ж де 
впаде, підбирає її. [Паличка яка завтовшки?] Така, як 
палець, може, товща, і так десь. [Та палка, що бити, яка 
за величиною?] А та, шо бити, так примєрно, як от там 
стоїть, десь сантиметрів сімдесят-шістдесят. [Палиці 
якось називали: «бита», «цурка»?] Цурка маленька, 
а це палка просто. Ще була пісня «Панас». [Це у Вас 
тут зараз грають?] Да. [У  Вас як казали?] Та я забув 
вже, шось похоже. Отак крутять кругом, і шукай тоді. 
[Спортивні ігри якісь були? На вулиці грали?] Фут-

бол. А ще зимою, раньше ж етіх не було, клюшок, отам 
вирубаєш шо-небудь із дерева, і банку чи шо-небудь, 
і ганяєш там, бо тоді ж і шайб не було. І ганяєш по льо-
ду. Коньки були такі, «снігурки» називались. Накручу-
єш на ногу, аж нога синя, накручуєш палкою, шоб не 
спали ті коньки. [Із чого робили коньки? Що Ви там 
набивали?] Коньки продавались. [Леза продавались 
чи повністю?] Були-були. Були снігурки і дуті, вони 
і щас десь  є. Були, та ще як провалися да обмочиш-
ся, да боїся додому йти, шо ще мати дасть по задниці. 
[На чому з гірки каталися взимку?] З  горки? Та сан-
ки дєлали. [На льоду як кататися?] А на льоду дєлали 
із коньків, «тачанка» називалася. На  льоду колінами 
становися, дві палки – і впірьод. Коньки прибиваєш, 
доски набиваєш, і на ньому бистро їдеш. [А в крем’яхи 
грали?] І в крем’яхи грали. Камішки такі насобираєш, 
шоб вони були як обточені, і  отак. [Просто камін-
ці збирали чи якісь кісточки обточували?] У нас тут 
желізна дорога, і там вони були, ракушки еті. [Так Ви 
просто їх підбирали?] Да, підбирали такі, шоб підхо-
дили. [Пам’ятаєте правила цієї гри?] Я вже й забув, як 
там. Воно як-то там перекидалося. Скільки пройшло 
вже! [Які лічилки під час ігор Ви знаєте, щоб вибрати 
когось, хто буде починати?] А, мірялись на палку. Хто 
виграв, той і буде. [Палку підкидали чи із самого низу 
брались?] З самого низу брались.

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
14 серпня 2012 р. у с. Березівка  

Борисівського р‑ну Бєлгородської області, РФ, 
від Валентини Ч., 1940 р. н., 

та Раїси Ф., 1940 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Які  у Вашому селі були 
кутки?] Лутая. Набєрєжня. То були Гнідихи, Піддуб-
ні... Гнідихи тоже Лєніна щас вулиця, оце Хомняхи. 
[Це  за прізвищами тих, хто там жив?] Да. Винники, 
Рахова, Бурлаки. А щас у нас уліца Колхозная, раньше 
були Хомняхи. Винники – щас уліца Лєніна. Бурлаки – 
Набєрєжная щас. Гнідихи  – Лутая. Річка називалась 
Плотіна. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Чим переважно тут 
люди займалися? В  колгоспі працювали?] В  колхозє. 
Колхоз бил очєнь пєрєдовой, ордєном Леніна бил на-
граждьон. Пріезжих нє било, в основном, 95 % било 
мєстного насєлєнія.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Луна йдьот, а ти всьо равно тягнеш нєвєсту 
і вкрав. І  як украв нєвєсту, і  тоді хай вони. Щас же 
туфлі крадуть. А тоді нє. [Окрім того, що молоду ви-
крадали, що цікавого ще на весіллі було? Як казали на 
жениха і наречену?] «Молодий» і «молода». На конях 
приїжджали зі звониками, з лєнтами, цвіточки на них. 
[Як казали на рідню молодого?] «Свати». [Чи був дівер 
з молодим?] Да, дівер. [А з молодою?] Дружки. [Гільце 
у Вас робили?] Це вже носили на другий день гілки. 
[Що ставили на стіл, крім короваю, перед молодим і 
молодою?] Квас. Дві чітвьорки, отак до кучі, і калина 
була. Чітвьорки зв’язували з квасом і калину встром-
ляли перед молодими. «Міч» в’язали. На другий день 
гілку робили. Прив’язували красні стьожки. Вже на 
другий день, як переспали, утром вставали. Тоді на-

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



345
ряжали гілку. А єслі женіх сказав, шо «нє», було й такі 
случаї, тоді навиворот надівали куфайки, сажою на-
мазували. [Хто?] Бесида. Це ж ті люди, які гуляють 
на свадьбі і з цього, і того боку. [Що ставили на стіл?] 
Міч ставили. Шишки пекли. [Який коровай був?] Не-
великий. Круглий, тоді паски, які пекли, у  тій самій 
формі і каравай пекли. Зразу ж украшали шишками. 
А тоді ж клали калину, вєтки прямо клали. Все, шо на 
столі, то й перед ними. І колоски клали. [Які робили 
шишки?] Дві здорових робили – це для женіха й нє-
вєсти. [Їх зліплювали разом?] Да. Оце наліпили, а це 
ще кругом і зразу двох їм оддавали. Восьмьорочкою 
обвивали. Старались, шоб нєвєста з’їла оці ушки з цих 
шишок. І  з каравая давали, шоб тоді, як буде рєбьо-
ночка кормить, шоб молочко в неї було. Так казали 
старі. [Як у Вас ділили коровай?] На другий день. Різа-
ли і давали всім по кусочку й по сто грам. [У який день 
тижня відбувалося весілля?] В  суботу хату вбирали, 
і оце там усі провіряють, скільки в неї одіял, скільки 
в неї простинів. [Хто приходив дивитися це?] Усі, хто 
хотів. На другий день ми гуляємо у нєвєсти, а вона гу-
ляє у женіха. Нєвєсту ж забрали, значить, треба нести 
нєвєсті снідання. Яєшні нажарили і понесли це капус-
ту, шо ще там. А тоді бесіда йшла сюди в цей же день. 
Ми посиділи там в нєвєсти, поснідали. І прийшли до-
дому, а тоді вони приходять зазивають. Ще коли при-
ходять снідати, то вгадують нєвєсту. Накривають її і 
шукають вже нєвєсту, кому снідать принесли. [Тепер 
у РАГСі розписуються. Це, що Ви розказуєте, це від-
бувається вже після розпису чи вінчання?] Придане 
возили все в суботу. В неділю перве їхали вінчаться. 
Вони розписані вже давно. [Перед тим як розписува-
тися, дружки одягали наречену?] Аякже. Накручува-
ли їй кучери. [У що колись вдягали наречену?] Плат-
тя розове всігда. Чи біле, чи розове. Вінок восковий. 
[Де брали плаття?] Покупали. На базарі. Ікони брали 
в церкві. Віночок, бо я сирота, чисто білий надіва-
ли. А як не сирота, то листочки зелені, цвіточки білі, 
розові. Чіпляли лєнти і хвату чіпляли. Рушниками 
перев’язували дружків, дружок старих. [Хто ріже ко-
ровай?] Дружок ріже. Тоді ж три дні гуляли: субота, 
неділя і понеділок. Одна бесіда женихівська туди йде, 
а нєвєсти родичі йдуть же до неї, гуляють. [Коли вони 
об’єднуються?] У неділю, коли жених забирає. [Коли 
розрізають коровай?] У  неділю. Мабуть, же два ко-
роваї. І  там роздавають, і  там. Каравай ділили всім. 
[Хрещенним батькам чи матері пекли великі шиш-
ки?] Перев’язувались вони. Давали їм так, як і всім. 
[Чи співали?] Свашки з боку молодої співали. [Скіль-
ки дружок запрошували?] Скіки вона схоче. Прєдєла 
не було. А  парєнь бояринів собі згукував. [Чи  була 
старша дружка?] Обізатєльно. Вона сиділа зразу коло 
нівєсти, а  боярин вже коло женіха. І  от коли вони 
приїжджали, ми прощалися з нівєстою. Посиділи всі 
вмєсті. Оце обнімаєш отако, а сам тільки раз – вкрав 
нівєсту. То вони б’ють палками, а ти тянєш, думаєш: 
«Падажді». А  нівєста йде харашо, сміло... Баби старі 
стояли і співали. [Молода, коли йшла запрошувати, 
вдягала фату?] Аякже. У дружок ми її нарядили, і піш-
ла вона. Старша дружка наряжає. [Що  у Вас на тре-
тій день весілля робили?] На третій день наряжались, 
йшли до магазіна, купували матері на плаття. [Хто ку-
пував?] Бесіда. Скидалися. Оце ідеш з дому, обізатєль-
но шось несеш. Готовиш, жариш чи коржечків напік, 
чи шо. До молодої йшли. А она в молодого, значить, 

вони туди йшли. І коло магазіна давали. [Що робили 
зі сватами?] Танцували, як скажені, і ті, і ті, наряжені 
і намазані. Катали батька й матір, купали батька й ма-
тір. Катали на тєлєжкє. [Де купали?] В річку возили. 
[У  кого наряджались?] У  циганів. Цигани з картами 
ходили, обізатєльно женіха і нєвєсту лівих наряжали. 
Бабу наряжали женіхом, мужика наряжали нівєстой. 
[Кухарям що давали?] Перев’язували їх тряпками, ма-
тєрійой. Раньше мужиків перев’язували полотєнцами, 
а жінок матєрієй. Ще на фіртці стоять часові, вони не 
пускають. [Що вони вимагають?] Викуп. Ну сто грам. 
Шишку дадуть. І дальше там другі стоять, і їм по сто 
грам налили. А там дєті сидять коло нєвєсти. Женіх 
же йде, він же їм канхвєти, дєньги. Місця займають. 
І взросла хто-небудь сидить коло нєвєсти. Він вику-
пає її, дєньги дає, а їм трошки грошей. [Коли молода 
сиділа за столом, то  нахилялась?] Нахилялась. «Ста-
роста, на небі староста, разрєшітє маладова князя за 
стол завєсті!»  – «Пожайлуйста». І  її відразу накрили 
платочком. Нахилилась молода, і всьо. [Куди цей пла-
ток дівали?] Собі він у карман кладе. І  пришивали 
квітку молодому обізатєльно, свашка пришивала нє-
вєстина, сестра, допустім. [Свашка, коли роздавала 
шишки, співала?] Там же бабки ці співали: 

Свашка-неліпашка, шишок не ліпила,
Ти їх не дари, і дружок не дарила.

[Хто їм подає знак, що треба вставати з-за столу?] По 
сто грам наливали на «розходну». Кажуть: «Прощай-
тесь, дружки, із нєвєстою». Каже мати, може, свашки 
чи хто там. [Які танці танцювали на весіллі?] Та всі. 
«Бариню», «Сєрбєяночку», «Краков’як». [Приспівки 
до танцю були?] Та мілліони:

А сєрбіяни сєно косят,
Сєрбєяночки грєбут.
Маладиє сєрбєяни
Сєрбєяночек вєдут.
Ох-ха, ох-ха, мілий мой Альоха,
Пачка бардовая,
А сама чєрнабровая, ох!

[Як  танцюють «Сєрбіяночку»?] Під гармонь, як «Ба-
риню». З  ким-небудь. Танцювали удвох. Двоє тільки 
танцювали, а  ті стоять дивляться. А  тоді, допустім, 
і    «Вальс» танцували, «Краков’як», «Польку», то  уже 
колєктівно. Тоді не було так агульно. 

Дєвочка Надя,
А што тєбє надо?
А нічєво нє надо,
Кромє шоколада.

[«Гопака», «Козачка» танцювали?] І гопачка танцюва-
ли! Циганочка ж більше колін. 

Нє танцюйте на дурняк,
А танцюйте за гроші,
Викупіть галоші.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На Івана Купала] вінки плели, 
дєток водили, через кропиву сігали. А щас нічого не 
дєлається. [Ляльку носили селом?] Наряжали куклу 
якусь. Кукли які були. Шо мати пошиє із тряпок, із ку-
файки. [«Мотанки» називались?] Просто «кукла» та й 
все. [Ви наряжали й ходили з піснями селом?] Йшли 
всі на річку, а там хлопці викопали яму, накидали туди 
кропиву. [Якою завглибшки була яма?] Невелика. Ну, 
шоб стрибнуть, не вплигнуть у яму, у полмєтра десь. 

БОРИСІВСЬКИЙ  РАЙОН

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



346 РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ

[Кропиви скільки накладали?] Багато накладали. І всі 
сігали. [Така гілка якась була?] Ну, ляльку ми ж на-
ряжали ту. Дєлали, нав’язували ягоди. Ягоди у нас 
в’язали. Така палка. «Маринонька» звалась. [Що це 
була за палиця?] Невеличка така, і  то прив’язували. 
І  на неї накручували вишні. «Мариноньку» в’язали. 
[«Куклу» як називали?] «Кукла». [Ви її селом носили?] 
Йшли всі гуртом. Йшли на річку. Несли ж туди. І кар-
тохи, і сало, яйця, і все, шо було, все несли туди. Там же 
оце купали, а потом сідали всі і їли. [Що з «Маринкою» 
робили? Скільки робили таких «Маринок»?] Скільки 
була яка возможность. [І  пригощали всіх?] Да. Туди 
всі йшли на річку. [Куди Ви дівали ці палочки-кача-
лочки?] Просто в руках носили і все. Поїли ягоди, ки-
нули туди, на кропиву, та й всьо. А потом воно посо-
хло, хлопці підпалили. Сігали, по-моєму, через огонь. 
[Це  були народні традиції?] Народні, а  потом і клуб 
начав поддєрживать. [Святкували один день чи два? 
Коли?] Один. Сєдьмого іюля. [Чому   сьомого? Це ж 
Івана Хрестителя!] Ну, оце ж Івана Купала. [Чи купа-
лись?] І босі ходили, і вмивались. Тоді всі босі ходили, 
і на льоду навіть босі ходили. Чулки були такі, оце все 
витоптане, по льоду накатаємся, ноги красні, і додому 
побігли, така була жизнь. [Чому Ви купались? Це на 
Водосвяття?] Ні, це зімою, на Різдво. Коли провалиш-
ся. Босяком. [Це  на Різдво? Якісь колядочки, щедрі-
вочки співали?] Аякже! Ходили колядували. Ось кума 
ходила по подвор’ях і колядувала. От її спрашуйте. 

Колядниця-колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку не така,
Давай, діду, п’ятака.

Я маленький хлопчик,
Зліз на стовпчик
Та й упав,
Давай, бабо, щоб попав.

[Які ще колядки знаєте?]
Коляда коляда,
Дід на бабу погляда,
А баба – на ікону,
Дай же самогону.

[На Меланки щедрували?] І на Меланки ми ходили:
А на ті Меланки та щедрі подарки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір.
Та й сів Христос та й вечеряти,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір.
Та й прийшла к ньому та й Божая Мати,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та й дай, сину, та й золоті ключі
Та одомкнути та й праведні душі.
Та й одну душу та й не випустили,
Та й налаяла оце та ще й неньку,
Та й не лаяла, тільки подумала...

[Як Ви колядували?] Я не ходила. Оце прийдуть, йому 
вечерю принесуть. [У Вас таке співали, що «прала Ма-
річка рушнички...»?] Нє-нє. 

Діва рада стала,
Як на небі хмара.
Над вертепом звізда ясна
Та й весь світ осіяла.

Де Христос родився,
Там ангел явився,
Там чоловік перед Богом,
Перед Богом споклонився.
Перед тим дитятком
Пастушок з ягнятком
На коліна припадає,
Христа Бога восхваляє.
Ой дай же нам, Боже,
Великого дару Божого,
Великого дару вся.
А у цьому домі
Янголи співали,
Вони з неба та й на землю поклонялись,
Миру подавали.

[У  Вас були якісь музики? Хтось на чомусь грав?] 
Гармошки були. [Що  на гармошках грали?] І  «Поль-
ку» грали, і «Краков’як» грали, і «Бриню», вальси, все 
грали. «Сімьоновна», «Циганочка». [З  барабанами?] 
Та де там тоді [вони] були! Це на свадьбі були бара-
бани. [Звідки на весіллях були барабани?] Наймали. 
В  Головчині. [...] [Якесь клечання було у Вас?] Траву 
рвали, чебрец рвали посипали. [На ворота що чіпля-
ли?] З  верби, верба чи липа. Шо рубали, те й чіпля-
ли. [Скільки воно тривало?] Три дня. [А тоді?] А тоді, 
кажуть, не нада викидать. [З хати можна викидати?] 
Та й з хати так. То у сарай виносили. Корові давали 
клечення. Обривали, старались липу вішати. [Як у Вас 
цей період називали?] «Зелена неділя». [І клечання?] 
Да. [На Івана Купала віночки плели?] Плели та на воду 
ж скидали, і другі ловили. [А цю «куклу»? Ви її верта-
ли?] Туди ж. Купали її вмісті з вінками. [Як її купали?] 
Мовчки. Утопили у воду. Намочили. Вона із тряпочок 
зшита, з  резинок, якийсь м’яч порвався, вже голову 
зробили і зшили. Тоді ігрушок не було. [...] [Коляду-
вали як?] Понімаєте. Була школа. Тоді було строго, не 
розрішали. Якшо батьки в колхоз ходили, то не можна 
було. А коли прєдсєдатєля чи в конторі, то Боже упасі. 
Вечерю носили... Канфєти давали. [З чим ходили ко-
лядувати?] Пусті ходили. [На Святий вечір що готу-
вали?] Кутю варили, пиріжок, може, спечуть. [З чого 
варили кутю?] З  перловки, ячменя. [Що  додавали?] 
Сахарку трошки, а нема, то, значить, нічого. [На по-
куть ставили?] Аякже. І узвар, на покуть все ставили. 
[«Коники», «барині» давали?] Давали. Пекли. Я  вже 
пекла «барині». Вже наші внуки ходили. А тоді кажу 
дєдові, не буду пекти, хвате. Вони прийшли, два маль-
чика: «Ти ж казав “конів” тут дають, а нема». Зробив 
такі «коники». Формочку. Отако залізячка. І оце я їх 
викручувала. Більші мені коні. Всадніками. [Тісто яке 
вчиняли?] Здоба, конєчно. І  маргарінчика добавля-
ла, і  молочко. [Зверху чимось замальовували?] Обі-
затєльно. Появилось уже ото шо красітєль умєсто, 
вода уже була, красітєль. І ми ним тоді уже красили. 
[Чи бурячком фарбували?] Ні. Баби красили, наші ро-
дітєлі. [Як баби фарбували?] Старались видавлювать, 
а тоді намазувать. [У Вас із «зіркою» ходили колядува-
ти?] Не ходили. Це старі ходили. [Хто у Вас ходив ще-
друвати?] Діти бігали. Дівчата раніше бігали, а щас не 
бігають. Посипають хлопці, з  Новим годом поздрав-
ляли. [Тільки хлопці?] Да. На Новий год посипали. 
[Яким  зерном посипали?] Смєсь. Пшениця, ячмінь, 
кукуруза, насіння. [На Меланки у Вас співали?] Да. На 
Меланки ж ходили й діти, й баби ходили. Це ж щедру-
вали на Меланки. 
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На Меланки щедрі подарки,
Щедрий вечір, добрий вечір!

Дітвора:
Щедрівчочка щедрувала,
До віконечка припадала,
Що ти, бабо, наварила,
Що, бабо, напекла,
Винось нам до вікна.

[Коли посипають, куди це зерно дівали потім?] Грали-
ся. Отдать же курям. Собирали. [Скільки воно повин-
но було лежати?] Ну, тоді як посипали. Зразу згріба-
ють і курям отдають. Як мужики ходили, то вони ста-
раються. Рукою мотає. Вже паласи появились, то він 
на стіл положе, шоб не насипать.

с. Грузьке (Грузcкое)
Записали Г. Лук’янець та Н. Олійник 16 липня 2012 р.  

у с. Грузьке Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Раїси О., 1930 р. н.,  

Олександри К., 1930 р. н.,  
та Поліни Т., 1929 р. н.,  

родом із с. Іванівська Лисиця Грайворонського р‑ну 
Бєлгородської обл., РФ, 

у с. Грузьке мешкає з 1961 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Ну ми ж... ми ж не по-
пали в старину. Шо ми?.. Тіки бігали дивицця. А ми 
попали вже після нємців. При німецькій власті ми 
зберемося, оце нас тут шесть дівчат було, стоїть тер-
ниця така, шо тіпають ото коноплі, посідаємо і співа-
ємо. А хто пісні ті співав, шо ми запомнили, воєнні, 
не знаю. [Тобто у воєнні роки ще обробляли у Вас ко-
ноплі?] Аякже! Обробляли! Щас не розрішають, а тоді 
сажали на тому... по городах. Сначала виривали, «ма-
теринка» називали, а потом «плоскінь». Материнка і 
плоскінь. Сіяли і мочили, і тіпали, і пряли, і ткали – 
все. А в нас річки не було, возили у Головчину мочіть. 
[Чи возили туди білити полотна?] Нє-є. Полотно ми 
у відра намочували й по низу... [Чи вмієте Ви ткати?] 
Ні, ткать ми не вмієм. Це наші баби ткали. [Чи пряли 
Ви?] Пряли, тіпали. [Чим пряли нитку?] Пряха була. 
[Чи ткали потім із цих ниток?] Да, ткали. Та, шо там 
уміє, станок у неї, та ткала... Це щяс же не розріша-
ють [вирощувати коноплі], а  тоді мама моя ткала. 
[Що саме ткали?] І рядна, і на чювали, і на... Усяке тка-
ли. На мішки. [Що  таке «чювали»?] Товсте, з  валом. 
Вал і нитки... [Що робили з «чювалом»?] То січас такі 
чювала, у нас і зараз є. Давали у колхозі зерно, а ми в 
ті чювали получяли. В нас і зараз є такі чювали. [Це 
як великий мішок?] Да, мішки. Піісят кілограм. Шо 
тепер оце мішки. [Чи  робили у Вас рядна з узором, 
«йолочкою», «сосонкою»?] Такого не було. Ну, в  нас, 
бачиш шо, у нас мало... ми всігда на «москалі» отдава-
ли ткать, там ткали баби, там отдамо туди пряжу, вони 
там... [Там також ткали коноплі?] Да-да. Коноплі в нас 
були все времня. Це січас запретили. Та-а, щяс ні. А то 
все в нас було своє: і сімня, й мак – і все в нас було, а сі-
чяс нема нічього. Главно, на базарі маку повно, а нам 
не дають. [Чи приказуєте щось, коли саджаєте розсаду 
капусти?] Та нічого ми не кажемо. У нас сила-силою 
вовчків, виїло все на світі. Та ті... капустянки. «Мєд-
вєдька» вона пишецця. Та оце називають їх і «вовчки». 
Поїли все на світі, там нема кущів, нічого. [Як Ви з нею 

боретесь?] Шо ми вже не купуємо, шо ми не сипемо, 
вона не пропада, вона вже привикла. [Як  знаходите 
її гніздо?] Ой! Копнеш отак, а вона там... Дірка отак, 
шукаєш по тій дірці, а там яєць кругом повно: тисячі, 
тисячі... Отут у нас уже нема. Нагорі нема, а нанизу – 
невозможно. Вона любе, де сиріш. Ой біда, ой біда! 
[Коли у Вас сіяли огірки?] На Вшестя. Ми садим коли 
попало. Ми не знаєм не Вшестя, нічього. І горки [огір-
ки], й кавуни садим, коли вгодно, і є.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Чи виходили Ви заміж?] Виходила, троє ді-
тей. [Як приходили Вас сватати?] Та чорті як... Як нас 
приходили сватали, як тоді не було... [Хто приходив?] 
Прийдуть батько, мати, молодий, там тьотки, дятьки, 
засватають, могорич зап’ють. [Оце всі приходили сва-
тати?] Ну вперед приходе жених і... ну, сват, хто його 
веде з паляницею. [Кого вибирають у свати?] Ну, лю-
бого дятька там чі брата, чі кого... Родичів. [Що беруть 
із собою? Що вони несуть?] З  хлібиною приходять. 
[Чи  беруть пляшку?] Ну, конєшно ж. А  тоді вже гу-
кають матір, батька. Дагаворятца, тоді вже приходе 
батько, мати, сідають за стіл і.... До мене приїжджяли 
з Харькова могорич запивать. [Це називають «мого-
рич запивати»?] Да. Вона і січас у Харькові живе. Да. 
[Чи питають «Є у вас теличка чи дівка красна»?] Та ні. 
Цього ні. Сідають за стіл, п’ють, ну, та договарююцця, 
на скіки там свайба буде... [Чи домовляються про при-
дане?] Яке там тоді придане? Тоді приданнє не було. 
Тоді ні... Ні. [Чи ходили розглядати, де живе молода?] 
Да, ідуть дивицця на неї. [Коли ходили дивитися?] 
Неділь там через дві. Чєрез місяць. [Хто іде розгляда-
ти?] Та тоді ж уже ідуть совсім свадьба. Іде молодий, 
ідуть свати ці ж, ну, і сватаюцця. Оце таке. А тепер ми 
не знаєм, які тепер свадьби. [У які дні тижня гуляли 
весілля?] Субота й неділя. [Чи була у Вас церква?] Не 
було. [Чи їздили кудись вінчатися?] Не вінчялись, ні-
чього. Тоді ж совєцка власть була, не розрішали ні ді-
тей хрестить, ні вінчяцця, ні... [Як  молодий забирав 
молоду?] Приїдуть кіньми, штук десять, або санками, 
єслі зімою, або тим... ходами, і  заберуть, і  поїхали. 
[Чи  прикрашали якось коней?] Ох! Яке там раньше 
наряжали? [Хто  їхав з молодим?] Та їх хтозна стіки, 
свідєтілі ж і... дружки. Дружки, бояри!.. Так, як і січас. 
[Чи їхала свашка?] І свашка, і сват. Усі поперев’язувані. 
Да, перев’язували матерією. [Хто перев’язував?] Мати, 
та, шо дочку оддає. [Чи  була у Вас світилка з моло-
дим?] Була, аякже. Да. Світилка – дєвочка маленька. 
[Що вона робила?] Та шо вона?.. Стане на стулку, по-
танцює, шоб їй давали подарок. [Це коли було?] Коли 
молоду забирають, а  вона... викупають... А  в жениха 
становицця на стулку і надіва картуз, шапку, на шапці 
ото квітка. [Коли світилка танцює в молодого?] В той 
день. [Зранку в той день, коли його випроводжають?] 
Да, да. Як у кого є сестричка, а то любу поставлять. І ото 
разів три, шоб він той... давав. Він дасть шо-небуть, 
а вона повертаєцця і каже: «Я на зятя не дивлюся, я од 
зятя одвернуся, до порога очима, до зятя плечима...» 
Він уп’ять десятку дає. [Чи гукали у Вас «... плечима, 
у-ух!»?] Та гукали, і тьохкали!.. [Якщо він не дає гро-
ші перший раз, то що робили?] Так він разів два-три, 
а тоді вже... [Вона повторює кілька разів оцю пісню чи 
нову співає?] Співають усього, а хтозна, шо вони спі-
вають. Ми вже забули. [Хто пришиває квітку?] Ну, за-
ставляють когось із... чі з родні, шоб заробила грошей. 
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[Коли це відбувається, коли молодий приїжджає за 
молодою?] Да, сіда до молодої. [Ви пам’ятаєте, коли ще 
на картузі пришивали квітку, а не до грудей?] Да. На 
шапку. [Де беруть цю квітку?] А хтозна?.. [Можливо, 
її знімали з молодої, з вінка?] Не знаю, не помню. Та чі 
ми додивлялись там, Господи... [Чи викупляв молодий 
молоду?] Канєшно, викупає. [Хто  стоїть на воротях, 
зустрічає молодого?] Вся бесіда. Та, шо думає гулять 
там. [Як його зустрічають?] Ну, не пускають його, а він 
плате. [Чим: грошима, горілкою?] Да-да-да. А тоді вже 
пускають і заходять за стіл усі. [Чи у дверях молодо-
го теж не пускають?] Канєшно ж, його не пускають. 
[Чи співають щось дружки нареченому, коли той за-
ходить до хати?] Та співають, канєшно. А  чорти їх 
батька... Разне співали. [Чи співали щось боярам?] Та 
хтозна. Співали всяке, ну воно вже вийшло з голови. 
Коли це воно було?.. Це ж ми вже були дівчатами при 
нємцах. [Хто  сидів на місці молодого, хто не пускає 
молодого до молодої?] Вона сидить, він підходе й сіда 
коло неї. [Чи  було так, щоб брат сидів чи ще хтось? 
Казали, що місце зайняте? Місце біля молодої вику-
пляли?] Ні, вроді ні, такого нема. Зразу сіда молодий 
до молодої і рішають. [Які пісні співали на свадьбі?] 
Разні пісні. Хіба тіки для свадьби, чі шо? Тоді, знаєш, 
скіки було піснів? Разних. Вони всякі. Кому яка на-
равицця, таку й співають. [Коли свашки їхали з мо-
лодим, що вони із собою везли? Чи  пекли шишки?] 
Пекли, аякже! Шишки роздавали. [Хто роздавав?] Та 
в дворі, виходе там, мати чі тьотка, чі хто, у хвартусі, 
і  роздає усім. [Можливо, це свашка була?] Та, може, 
й  свашка. Може, хтозна. [Що  ще пекли на свадьбу?] 
Пироги, шишки, коровай. [Який у Вас коровай пе-
кли?] Та такий, як оце зараз торт, хлібина отака здо-
рова, та начіпляють там на неї разних шишок малень-
ких. [Скільки треба було шишок?] Та Бог їх зна. Чі ми 
щітали? П’ятеро-шестеро. Чі ми все знаємо? [Чи запі-
кали в короваї гроші?] Не знаєм, цього ми не знаєм. 
[Який був коровай, високий чи низенький?] Хто який 
спече. Пяляницею. Яку спечуть паляницю. Що така 
мука була, як січас?! [Чи  прикрашали у Вас короваї 
калиною?] У нас нє, а в людей, може, й було таке. Раз-
ні ж... [Коли роздавали коровай на свадьбі?] Та це ж 
уже ж, як одгуляють. Чі коли воно?.. [На другий день?] 
Я не знаю. [Що одягала наречена на весілля?] Плаття. 
Плаття хароше. Була мода  – розове. [Що  одягала на 
голову?] Хвата спіціально була, хароша. [Чи був віно-
чок?] Да-да. Віночок, не такий як... кучерявий! Багато 
отак поначіпляно, спіціально сплетений такий. Вос-
ковий. [Де  його брали?] Купували. На базарі. Є  спі-
ціально: вікони їздили брать, там спіціально мужики 
робили вікони і оце ж ці вінки. [Які  ікони потрібно 
було купувати на весілля?] Божої Матері і Миколай 
Угодник. У нас і січас висить та, шо мати мені давала. 
Благословеніє вручяла. [Скільки ікон мати купувала, 
дві?] Ну, сама молода поїхала, чі хто там купив, а тоді 
мати уручає. [З якими словами вона вручає, як вона 
благословляє?] Ой, дєтка, хтозна, я йшла заміж, так у 
мене мати на печі хвора лежала, подала мені, заплака-
ла. Миколай Угодник і Матир Божа. Так вона й висить 
у мене у тому... [Чи  молодого теж мати виряджала з 
іконами?] Ні. Молоду. Виходять, обсипають поїзд – ті, 
шо їдуть... І січяс же обсипають. [Чим у Вас обсипали, 
житом?] Житом. Канхвети, гроші. [І молодого, і моло-
ду мати обсипала, і  там, і  там?] Да. [Чи  співали при 
цьому «Не сип, мати, вівсом, а сип, мати, житом...»?] 

Ну, хтозна, у нас... [Коли молода виходила з молодим 
з двору від матері, що треба було робити?] Перехрес-
тилась і пішли. Виходе з порога, перехрестилась... 
і  ішла. Взяв, посадив і поїхав. Так, як і січас. І січас же 
так. [Чи співали щось при цьому?] Бог його зна. Баби, 
може, й співали... Коли це воно було?.. Коли це воно 
було?! А хтозна де як?! Де такі є співучі баби, ті спі-
вали, а як немає, так посадили та й повезли. [Чи тан-
цювали раніше на весіллях «Яблучко»?] Її споконвіку 
танцювали. Усе времня. Наші матері, а тоді вже ж ми.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи  ходили колядувати, ще-
друвати, меланкувати?] Щедрувати. Та... ми почти шо 
не ходили, ніколи було. [Чи бігали, коли були малими 
дітьми?] Та бігали. Та ну шо, шо ми бігали? Та тоді ж 
маленькі, шо ж ми маленькі?.. Маленькими ж були. 
[Що саме казали: «Щедрівочка щедрувала...»?] Да, да. 
«...Під віконце припадала, шо ти, тьотю, напекла, ви-
неси до вікна». [Які ще були щедрівки? «Щедрик-ве-
дрик...»] «...Винось, бабо, вареник, а ти, діду, колбасу, 
а то хату рознесу...» [Які ще були щедрівки?] Та їх чор-
ті стіки було. А хлопці, ці співали: 

Біг козел до нових ясел, наставив ріг, 
Дай, бабо, пиріг! 
Не даси пирога, возьму вола за рога, 
А кобилу за чуприну та й поведу на могилу, 
А з могили та в тічок, винось, діду, п’ятачок! 

[Чи наспівували ці слова?] Да, співали. [На яку мело-
дію?] Ну, дітвора. Ти не знаєш на який? «Біг козел до 
нових ясел...» Кричать, як скажені собаки. Діти! Шо ти 
хочєш?! Ми співали: 

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на весь вечір. 
Шоб і хліб родився, шоб і скот плодився, 
І шоб наший пан-хазяїн ні об чьом і ни  
 журився... 

Та вона то довга, та чьорті її, воно вже позабува-
лось. Коли це воно було! Як  нам уже по восімісят. 
Вже те, шо вчора співали, та забула. Та разних було! 
Ой! [Як колядували: «Колядин, колядин...»?] «...А я в 
батька один та й то дурень, винось, бабо, стулень...» 
Так це дітвора таке... [Чи  приказували: «Коляд, ко-
ляд, колядниця...»?] «...Добра з маком паляниця, а  з 
сім’ячком не така, дай, бабо, п’ятака». Та разне. Це ді-
творяча. [Як колядували маленькі дівчата: «Я малень-
ка дівочка...»?] Та ні. [Чи приказували: «Я маленький 
хлопчик...»?] «Я маленький хлопчик, зліз на стопчик, 
з стовпчика упав, дайте шо попав». Шо як воно таке? 
[Як  колядували дорослі? Чи  носили вони «звізду»?] 
Ні, в  нас не носили. [Чи  співали «Меланки ходили», 
«На Меланки щедрі подарки»?] Та було всього, та це ж 
не вчьора, це ж воно чьорті коли. [Чи ходили мужики, 
хлопчики посівати?] Ходили, ходили. Ходили хлопці 
чи мужики посівать:

На щастя, на здоров’я, на Новий год, 
Роди жито, пшениця і всякая пашниця. 

[Це вони так приказували?] Казали, казали, кидали 
зерничко. [Коли це у Вас ходили?] Під Новий год. На 
Новий год. Утром рано. Рано утром кидають. [Як у вас 
казали, що ходили робити?] «Посипать». Так і було – 
посипать. Посипать. Ох, та тепер воно не вернецця, 
тепер молодьож не поніма цього нічього. [Чи коляду-
вали жінки, хлопці, дівчата, чи співали колядки разом? 
Чи співали «Дєва рада стала...»?] Та була така, була: 
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Діва рада стала, як на небі хмара, 
Над вертепом звізда ясна увесь світ осіяла... 

Ну, та разне. Разне було. [Чи забороняли тут колядува-
ти, щедрувати?] Як вечерю ото носять, знаєте, запре-
щяли. Ну в нас же при комунистах, там були такі ко-
мунисти... [Хто носив вечерю?] Вечерю носили... оце 
під Різдво носили малі. [Кому саме носили: рідним, 
хрещеним?] І сосідям, і рідним... [До кого обов’язково 
треба було нести вечерю?] До хрещеного обізатєльно. 
До родичів: до тьотки, до дятька. [Що давали за те, що 
принесли вечерю?] Ой! Шо раньче давали?! Там да-
дуть канхветик ілі копійки. Десять копійок... Десять – 
так це вже багато. А то – дві копійки, пять копійок да-
вали. Це ж тоді. [Що несли на вечерю: кутю, пиріжки?] 
Кутю. Це ж варили її... Луччя була, як з ячменю, а то і 
з того... із пшениці. [Що додавали в кутю?] Хто клав 
туди просто кампот, а хто – мак, мак ото тер такий. Ну, 
мак він же-ж солодкий, розтирали [з цукром]. [Чи ка-
зали дітки, які принесли вечерю: «Батько й мати при-
слали, щоб...»] «...Ми принесли вам вечерю». [Чи від-
дячували дітей пряничками?] Та давали і канхвети, 
й пряники. [У вас пряники пекли на Різдво для дітей?] 
Пампушки. А на Різдво уже взрослі приходили в гості. 
[Це наступного дня?] Да. [Чи каталися у Вас на Йор-
дань?] Каталися. Ну, у нас були заядні комунисти, так 
шо во врємя войни – ничього. А це уже послі, послє 
войни уже. [На чому каталися?] На лошадях. На конях 
по всьому селу їздили. [Хто тягав колодку?] Мужики. 
Хто? Та не тіки мужики, баби мужикам в’язали моло-
дим та нежинатим. [Могорич ставили?] Стакан водки 
та хвост сільодки. Закусив та й пішов. [Що таке «ко-
лодка»?] Та любу палку схватив, дерево, і  прив’язав 
кому попав. Це вже одойшло. [Чи варили вареники на 
Масляну?] Ну, аякже! Робили й вареники, варили все. 
[Чи  казали: «Масляна, масляна...»?] «...Каби тібє сєм 
нідєль, а  посту одна». [Чи  билися на Масляну хлоп-
ці на кулачках?] Нє, це тут уже нє, це раньче. [Чи їз-
дили в гості на Масляну?] В гості, да. [Хто до кого в 
гості їздив?] Ну, зяті ж їздили до тещі. Може, брат до 
сестри чі сестра до брата. [У який день їздили?] Хто 
коли придумав. [Чи просили у Вас прощення у Про-
щену неділю?] Може, матері, а ми не понімали цього 
нічого. В нас церкви не було, ми не понімали цього ні-
чього. Оце поки тут стала, а то ми... це рідко, коли там, 
то посвятить паску у Борисівку, а то ми не були нігде. 
[Чи пекли у Вас паски на Великдень?] Да. І січяс печи-
мо. [Як у Вас кажуть: «Паска» чи «Великдень»?] «Пас-
ка» в нас. І січяс. [Чи фарбували яйця?] Обізатільно. 
Й щяс красять. [Чим фарбували яйця раніше?] У лу-
кові, цибульою. І  січяс. [Чи  розмальовували яйця?] 
Молодьож розмальовує, а ми – ні. А тоді не було цьо-
го понятія. Накрасили в цибулі там чі в чьому... Уся-
кі були. Хто яких [кольорів нафарбує]. Як січяс, так і 
тоді. [Чи пекли у вас «жайворонки» на Сорок святих?] 
Пекли. І хрести, й «жайворонки»... [З якого тіста все 
це робили, з прісного?] «Жайворонки» ліпили з харо-
шого кіста, а хрести... Кидають копійку в кісто, кому 
попадецця – щастя. [Куди клали копійку – у хрест чи 
в «жайворонка»?] У хрест, навєрно. У хрест. У хрест. 
А січяс уже ні. [Для чого робили хрести?] Просто їли 
та й усе. [Чи брали хрести із собою на поле?] Та бра-
ли й на поле, й кругом. Йдеш на поле і береш, шо є, 
те й береш. І  січяс же-ж береш. Та хрест оцей же-ж 
берем і закопуємо, де начінаєш первий день садить 
грядки. Чітаєш «Отче наш», кладеш хрест, закопуєш 

і начінаєш... [Який хрест?] Ну, шо спечеш. Печений. 
[Як обираєш місце?] Любе. Начінаю я оце тут грядки, 
положу хрест, перехрещусь, «Отче наш» прочитаю і 
начінаю город садить. Закопуємо, а його там чі граки 
витягнуть з’їдять, чі хтозна... [Чи робили драбинки на 
Вознесіння?] Та нє, цього в нас не було. [Чи розкла-
дали клечання на Трійцю?] А-а-а, і щас і тут розкла-
дають. А щас же церква єсть, так шо клєчання іще й 
у церкві святять. [Що стелили на долівку?] На долів-
ку – траву. [Яку саме траву?] Яку нарвуть, тут же луга 
немає. [Яку зелень ставили у хаті, на подвір’ї?] Вєтки 
кругом... Ну, в нас, напримєр, дома, де я жила, берес-
ток був. У нас бересток. А тут нема берестків. [Де саме 
ставили гілки на Трійцю?] Та кругом: і в хаті, і долівку 
сипали... [Чи ставили осоку?] Ні, у нас там у Іванов-
ській [Лисиці], де були, так осику чьо-то не признава-
ли, а тут осику. [Скільки лежало клечання в хаті?] Та, 
хто коли викине. Через крапиву пригали ось на Івана 
Купала. [Чи розкладали вогнище на Івана Купала?] Та 
палили й костри. Через костри пригали на Івана Ку-
пала. [Чи раніше стрибали через вогнище?] І раньше 
було. «На Івана на Купала Маринонька в воду впа-
ла...». [Це тут такі слова приказували чи в Головчино?] 
Та й в Головчині, й тут. Кругом. [Ці слова лише при-
казували чи й приспівували?] Ну, приспівували: «На 
Івана на Купала Маринонька воду впала...» Пригали 
через крапиву. Накладуть отаку кучю. А тоді несуть 
куклу, мати зробе. Несимо на річку, купаєм ту куклу, 
тоді приходимо, мати надуше ягодок, замісто вина ви-
пиваєм!.. Це ж малими були. [Цю ляльку «Маринкою» 
називали?] Да, кукла Маринонька. [З чого її робили?] 
Та з тряпок, з тряпок мати скуйовде. [Чи велика була 
ця лялька?] Та яку там... [Як її носили?] Та носили її, як 
манюнку дитину, на річку, там купаєм, а тоді приходи-
мо... Шо тоді було?.. Ой! [Як її купали?] Та просто! Ну 
як мати купа дитину, так же й ми на річці кладемо й 
обливаємо її, шоб... Ну, купали. [Куди її потім дівали?] 
Несем додому сушить. Кладем її, нехай спить. [Що по-
тім робили?] А ми тоді вже ж вино випивали, те, шо 
мати наробила. [Що це було за «вино»?] Ягід надушать 
у пляшку. У пляшку водички, надуше, а тоді той... Як 
вино. [Чи було так, щоб ходили з пляшкою і товкли 
палкою в ній ягоди?] Ні. Нам мати наготове, надуше, 
а ми тіки готове випивали. [Хто сходився плигати че-
рез кропиву?] Та вся дітвора. А хто? [Чи водили хоро-
води на Івана Купала?] Водили. [Що співали про Купа-
ла?] «На Івана на Купала Маринонька в воду впала...» 
[Чи плели дівчата вінки на Купала?] Да. [Із чого?] Та з 
разного бур’яну. З разних бур’янов. Ну, які цвіти до-
машні. Разні домашні. [Чи пускали вінки на воду?] Та 
тут і річки нема. В нас і води нема. [Ставок] – це не-
давно. Уже ми заміж повиходили. [Що робили дівчата 
з вінками?] Та нічього. [Чи кидали вінки на город?] Ні.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Ви місцеві?] Зроду. 
Тут і родились, і  хрестились. [Так і з сусідами про-
жили разом?] Так. Всю жизнь так. [Чи було так, щоб 
Ви співали всі разом?] Співали й у клуб ходили, да, 
балабайкою грали. [Чи залишилася у Вас балабайка?] 
Хлопці, хлопці, хлопці. [Чи  танцювали?] Танцювали 
всякої. [Що саме танцювали?] І «Яблучко», і «Гопак», 
і  «Бариню», і  «Страдання», і  «Во саду лі...». Все тан-
цювали. [Чи танцювали «Рєчєньку»?] Та ми б і січас: 
«Ой гоп – штани лоп, халява дірява, зате мене хлопці 
люблять, шо я кучерява». [Під що це приспівували?] 

БОРИСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Під гармошку, під балабайку. [Під який танець це 
приспівували?] Та під любий, як пішов танцювать  – 
і приказуй! [Що ще приказували до танцю?] Ох, та в 
нас там чястушок було сто міліонов. [Чи танцювали 
«Краков’як»?] Танцювали. Отакичьки удвох беруцця, 
а  тоді... Є  й зараз танцюють «Краков’як». [Що  при-
співували під «Сербіяночку»?] Та чі це вчьора? Як їх 
було міліони. Піснів разних. [Які  ще давні танці Ви 
знаєте? «Дєвочка Надя...»? «Карапет»?] Та були раз-
ні. Ну, смотря де хто. «Кроков’як», «Гопак», «Бариня», 
«Ва саду лі...» Співали там і танцювали. Харашо було 
тоді. [Чи танцювали «Польку?»] «Польку» танцювали. 
І «Полька-птічка», і така, і... У мєня атєц харашо тан-
цевал. [Що  саме він танцював?] «Кракав’як», «Поль-
ка-птічька», «Факстрот», «Бариня». І у його була влю-
блєна адна женщіна, і  не скривала, замуж вийшла й 
все, і казала все время: «Люблю єво». [...] [У які ігри 
грали колись діти?] Та много було ігор. Та гуляли і 
в кремняхи. Та п’ять штук тих наліпим із глею або з 
чього, насушимо, або ладошки, або шо-небуть – і гу-
ляємо. [Що  таке «ладошки»?] Баранів різали, а  то ж 
ладошки, і тіми ладошками... Кісточки такі, ладошки. 
І то ми гуляли ними. Та хто чім попав, гуляв. [Чи грали 
«У жмурки»?] Йой, Господі! Перед войною, як на погі-
біль. Ото ховаються всі по садках, де попало, а другі 
шукають, і як найдуть, кричять: «Ура, ура!». Найшли 
ж. [Що казали, коли жмурилися?] Я не знаю шо, біга-
ли, як скажені. [Чи грали «В Панаса»?] Да. Да, гуляли. 
[У що ще грали діти?] «У латки». [Як грати «У латки»?] 
Ну, главний там берецця, потом ганяє і як ударе ко-
го-небуть, то той воде. [Де грали діти?] Ну, тут лугів 
нема, там же у нас луги були. Як називали?.. Не луг, а... 
«вигон». На вигоні. [Чи грали в м’яча?] Аякже! В лат-
ки! Ну, в  м’яча. «Латка» називалася, в  м’ячя. [Тобто 
треба було попасти в людину м’ячем?] Да. А ще яка-то 
ігра була, шо отут викопували яму, а потом кругом ма-
ленькі. Стіки там?.. Не знаю, стіки. А один був, такий, 
шо за ним ганялися, і поки він же-ж де-небуть осво-
бодицця, ямка, і він туди сідав. [Чим зайняті ті ямки?] 
Палочки. [Як називалася ця гра?] Ну, «Лапта» щяс на-
зиваєцця, а тоді «У латки» просто називались. І водя-
щій же був. Як яка освободицця ямка, шо той дожен 
попасти у ту ямку. [...] Вечорки ж були раньше. Як на 
Різдво ілі... У колхозі ж раньше, як по окончанію рабо-
ти собирались у якій-небуть хаті і там... Ну, де більша. 
Договарювалися, в  якій хаті. [Це збиралися на якісь 
свята?] Да. Дівчата й хлопці отдєльно хату нанімали. 
А заможні отдєльно. [Чи танцювали і ті, й інші?] Ну, ті 
свої, а ті свої. [Де брали музику?] Гармошка. [Чи пла-
тили гармоністу?] Які там гроші були раньше?.. Та гар-
моніст же відціля, з ції ж [компанії]. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Чи були люди в селі Іванівська Лисиця поді-
лені на «хохлів» і «москалів»?] У нас були «хохли». Ну, 
в нас, напрімєр, де я жила, оце там, в Головчино, були 
одні «хахли». Івановська Лисиця – «хахли». А прохо-
дим Ломне – там «москалі». І рядом оце. І за три кі-
лометра од нас – тоже «москалі». [Чи женилися між 
собою мешканці російських та українських сіл?] Та... 
Уже в то врємя, як я жила, уже хто на ком женився, 
той і [був]. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Чи забороняли німці спі-
вати, гуляти?] Ніхто нічого. Співали ми. Ми співа-
ємо, а  нємци ідуть отак понад тим... понад дворами 

йде той, шо... Вони нас не займали. [Скільки тут німці 
були у Вас?] Та було й місяцями стояли. І  приїдуть, 
так у нас отут... У мене стояв якийсь начяльнік, не на-
чяльнік, а такий, шо по рації передавав усе. Нарубали 
тополю, обгородили машину, шоб не видно, як вроді 
під рощею, і він сидить у хаті, а ростворчасте вікно, 
і передає день і ніч. А нас не запрещали, ми вийдем на 
двір, співаємо, воєнні пісні, ми воєнних багато співа-
ли. [Які воєнні пісні Ви співали?] Ох, та воєнних бага-
то. [Яку воєнну пісню знали?] Та про тих: 

Етот случяй бил очєнь нєдавно, 
В Сталінградє бил прошлой вєсной. 
Лєтінант послє грозной атакі 
Напісал про сєбя всьо домой: 
– Дарагая жена, я калєка, 
Нє імєю обоїх я ног. 
Я служил для защіти народа, 
І покой для тєбя я бєрьог. 
Но вот страна то мєня награділа, 
Гордо встрєтіла Родіна-мать, 
Нєужелі мєня ж ти забила, 
Как ти будєш калєку встрєчать. 

А вона йому одписує: 
– Мілий муж, я пісьмо получіла, 
Ну нє знаю, чєво тєбє пісать. 
Ти приєдєш оттуда калєкой, 
Только будєш в постєлі лежать. 
Так зачєм мнє твоі всє мучєнья, 
Вєдь січяс я іщьо молода, 
Набєрісь ти, мой милий, тєрпєнья 
І забуть про мєня навсєгда. 
А внизу под пісьмом каракулькі, 
Сразу відно, что почєрк нє тот. 
Ето почєрк моєй дочуркі, 
Она папу домой всьо зовьот: 
– Мілий папа, нє слушай ти маму, 
Прієжай поскорєй ти домой. 
Вашей встречє я буду так рада, 
Буду знать... 

Тоді ж ми, знаєш, як крикнем гуртом! Іще й: 
Лежу в лазорєтє і важко вздихаю, 
Сестриця, подай мнє води. 
Сестриця, подай мнє листочок бумажки. 
К радним я пісьмо напишу, 
Радниє палучят пісьмо, прочітают
І горько заплачют по мнє. 
А виростут дєткі і спросят мамаши: 
– А гдє наш радімий атєц? 
А мать одвєрньоцца, сльозамі зальйоцца 
І дасть ім пєчяльний отвєт: 
– Отєц ваш убітий германской гранатой, 
Рассєяни кості вдалі, 
Убіт он, убіт он германской гранатой 
І кості в доліну врослі. 

Оцю ми співали. [...] [Тобто було два бандити, Гранен-
ко й Дуброва, про яких склали пісню в Головчино?] 
Да, Гранєнко главний був, Дуброва підчінявсь. [Як по-
чиналася ця пісня?] 

Сидить Гранєнко заключьонний, 
А с нім Дуброва молодой... 

А далі забулася. [Чи співали цю пісню?] Да. Це ще я 
мала була, розказували, шо в оцього Гранєнка... при-
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ревнував він жінку свою до когось, чі не знаю як, так 
шо ж він здєлав? Там же-ж пісок, у Головчині, сосно-
вий ліс. Так він, гаварят, груди їй повирізав і в піску 
закопав. Страшне!.. Бандіт був. А  все-таки поймали 
його, тоді послі.

Записали Г. Лук’янець та Н. Олійник 16 серпня 2012 р.  
у с. Грузьке Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,

від Ганни К., 1938 р. н., родом із с. Цапівка Борисівського 
р‑ну Бєлгородської обл., РФ

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Ви тут народились?] Нє, 
ми родились, там друге село було. Село Цаповка, це 
ж нас попереселяли. [Чому?] Ну, шо було, роботи не 
стало, скотину забрали, нам нада було робить, а  тут 
же-ж оце стали вкрупнять усе, і нам оце дали дома... 
Знаєте, як ми ходили, ходили наше таке дєтство ви-
пало нам, на колядку і на щедрівку, після войни, [тися-
ча дев’ятсот] сорок шестий і [тисяча дев’ятсот] сорок 
сєдьмий год голодовка була, ну, ходили, канєшно, за 
канфет. [Розкажіть, будь ласка, що люди їли в голодні 
роки?] Лободу їли, щавель їли, кропиву їли. Оце-о те 
ми їли. [Як пекли хліб під час голоду?] У нас була ко-
ровка, та не в одних нас, воно-ж нічим було годувать. 
І  скотини нічим було годувать, бо тако пороскрива-
ли... І сараї пороскривали, те, шо крите було, яке мо-
локо, яка та скотина, вона єлі ноги витягала з хліва. 
Я, помню, пухла була і пасу ж корову, а телятка були 
припускні, і ссе телятко коровку, а я стану піднімаця, 
а мене щоки це одвисають – пече, думаю, щас я під-
німуся, в  мене щоки полопаюця, я  була така пухла. 
Оце вам...

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об-
рядовість. [Як  у Вас бавили дітей? Може, їм щось 
приказували?] «Чук-чук, наловив дід щук. А  бабуся 
рибочок   – для маленьких діточок». [Які  у Вас були 
колискові?] 

Люлі-люлі, прилетіли ґулі.
Стали думать і ґадать,
Чим же Васю годувать:
Чи сахарком, чи медком,
Чи кашкою з молочком.

[Які  ще були колискові? Можливо, були про котів?] 
Така була:

Два ведмедя, два ведмедя горох молотили,
Два півники, два півники до млина носили.
Цап меле, цап меле, коза насипає.
Горовличка, гарна птичка, хатку замітає,
А ворони, добрі жони, пішли... 
Летів крук, вхватив дрюк, пішов поганяти.

[Це у Вас колискова така була?] Та ну. Забавляночки 
були. Весільна обрядовість. [У якому році Ви заміж 
виходили?] В [тисяча дев’ятсот] шійсят первому. [Роз-
кажіть, будь ласка, про весіля? Розкажіть про викуп? 
Можливо, булись якісь лайки? Чи були дружки і боя-
ри, чи пекли шишки і короваї?] Були й дружки, були й 
бояри. І шишки були, й короваї були. І нівєсту ж крали 
і викупали. [Чи була гілка на весіллі?] Була. [Як вона 
називалася?] «Гілка» та й все, наряжали. [Коли її при-
крашали?] Ну, це вже, як жених возьме. Вже на другий 
день свадьби. [Чи було таке, що молода готувала гіль-
це?] Нє. [Що стояло на столі перед молодими?] Ну шо, 
ставили дві бутилки, зв’язували красною лєнточкой, 

дві дерев’яних ложки клали, тоже красною лєнточкой 
связували. [Чи ставили шишку?] Двойна. Одна сюди... 
В  опшем двойна. [Як  це одна сюди, а  друга туди?] 
Отак же-ж розкатували тісто, одну сюди отак іска-
тували, а ту отак. І вона ж, як восьмьорочкою полу-
чалась. [Як називали ті пляшечки? З чим вони були? 
Може, туди ставили калину?] Ставили жито, та не 
скрізь ставили. [У якому селі Ви виходили заміж?] Ца-
півка. Перейшов хазяїн... [Як у Вас називали весільну 
шишку? Може, казали «двойна шишка»?] Шишка та й 
все, для молодих. [Можливо, клали гроші в шишку?] 
Не помню. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як  у Вас колядували?] «Ко-
лядниця», «Діва рада встала...». [Згадайте, будь ласка, 
«колядницю».]

Колядниця, добра з медом паляниця.
З сім’ячком не така, винось, баба, п’ятака,
А ти, діду, гривну, а то в утро гримну,
А ти, бабо, ковбасу, а то хату рознесу.

Ну, це такечки. [Це  викрикували?] Да, викрикували. 
[Може, щось кричали хлопчики?] Хлопчики:

А гилля-гилля, та й на Василя.
Чи дома-дома, дядько Хома.
Шо він робить?
Сидить же він в кінці стола.
А на йому шуба люба,
А на шубі тій поясочок,
А в поясочку калиточка,
А в калиточкі сім селезнів.
Цьому-тому по селезничку.
А старим бабам – по паляниці,
Щоб родилися бики, телиці,
Чорні ягниці – дівчатам на спідниці,
Білі баранці – хлопцям на штанці.

Воно так розказували:
Морозець до нових яселець,
Стук-стук у ріжок: 
Винось, бабо, пирожок.

Тоже оцево хлопці колядували. [Те, що на Василя, 
коли співали?] То тринацятого увечері. Тринацято-
го января. [Дорослі співали «Діва рада стала...»?] То 
ж наші матері з горя. [Крім, «Діва рада стала», які ще 
були колядки для дорослих?] Ой, Ви знаєте:

Ішла Дєва Марія лугом-берегом.
І найшла вона розу з калиною.

Я вже позабувала.
Пришла к йому Божая Мати,
Та дай же, синку, золоті ключі.
Открить сундук з рай-пеклом.
Уп’ять же щедрий вечір, добрий вечір.

[Що далі казали?] А то, значить, колядували:
На горі-горі горіли огні.
Горять огні огневої,
Кладуть дровця терневої.
Печуть рибку осятрину
У Богородиці на вродинки.
Ой Боже ж, ти наш.
Богородиця сина родила.
Усіх святих собирала,
Кругом себе обсажала.
Стали думать і гадать,

БОРИСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Яке ім’я синку дать.
Дали синку Петра,
А Богородиця не злюбила,
Усіх святих посмутилась...

Ісуса Христа. Поки не назвали Ісус Христос. [Які ще 
імена давала Богородиця?] Ілля. І Ісуса Христа на тре-
тій раз. [Розкажіть, будь ласка, про свято Івана Купа-
ла?] Сєгали через будяки шестого. Накладали будяків, 
запалю... [Шостого липня?] Шестого. А сєдьмого це ж 
Маренонька була, наряжали куклу. Ну, це, як ми, то із 
вишень того вина надавимо, там матері нам по яйцю 
зжарять чи огірочок уже молоденький та картош ку... 
[Із чого робили ляльку?] Та з чого. Там палку та голо-
ву причеплять – та ось. З тряпок. Та головку зроблять, 
тут руки. [Руки пришивали чи робили хрестовину з 
палиці?] Хрестовинку. [Гілку яку брали?] Та любу. 
[Чи було таке, що носили дерево?] Нє, в нас не носи-
ли. [Що співали, коли ходили з лялькою?] Нічого. Шо 
ми приспівували в ті годи. [Що робили з «Маренонь-
кою»?] Та нічого. Соберемось, ото ж походим по сусє-
дах, коло сусєдів, поспіваєм якусь пісню, а тоді ж нам 
приготовлять, сідаєм за стіл, а ми раді. [Чи носили в 
річку топити ляльку?] Нє. [Може, Ви чули пісні про 
Івана Купала?] Може, й чула. Забулась. [Коли Ви стри-
бали через кропиву? Чи стрибали через вогонь?] Ну, 
оце ж шестого. А куклу сьомого носили. [Чи плели у 
Вас віночки?] Та віночки ми плели, ми ж тоді скоти-
ну пасли. Із васильків плели, потом ото, ну «сокірків» 
назвали, потом жовтий молочай ото цвів. Віночки 
надєвали. [Що робили із цими віночками?] Та нічого, 
ходили. [Що робили з вінками на Івана Купала?] Та ні-
чого цього ми не робили. [Чи пекли у Вас на Різдво 
прянички («коника», «бариню»)?] Робили пряники. 
[Які були формочки?] Які формочки, вірізали або то 
стаканчиком видавлювали. У кого шо було. Та ще ж 
ото з буряка красний сок та ще зверху... [Що малюва-
ли?] Та просто так, може, якийсь там узорчик хтось 
нарисує. [Чи робили такі форми, як «бариня», «козак 
на коні» чи просто «кінь»?] Нє-нє. «Коня» нє, а «бари-
ню» вірізали. [Розкажіть, будь ласка, про Масляну?] 
«Масляна, Масляна, яка ти годна, якби тебе сім неділь 
а посту одна». [Чи влаштовували бійки між селами на 
Йордань?] Ні. [...] Гроші закладали на Сорок святих, 
як пекли «жайвороночки». [Чи пекли хрести?] І хрес-
ці пекли. Отож із тим хресцем, оце ж перший, ото злі-
плять і виходили з ним в поле. Виходили добрі люди 
в поле, брали той хрестець, молились Господу-Богу, 
сідали, розламували цей хрестик і з’їли, помолились 
Богу. А  потом начинали робить. [Чи  зберігали цей 
хрестик в пшениці?] Не знаю. [Чи  закладали копій-
ки у «жайворонки»?] Закладали. Кому попадеться, ой 
це щаслива буде. [Як ліпили «жайворонків»?] Оце ж 
той, розкатували отакечки, одрізали, менчий кусочок 
і більший, клали більший, тодє цей менчий і отак за-
вертали, тута розрізали крильця, а сюди дзьобик. [Це 
у Вас хрестиком розкладали, більший завертали, як 
крильця, а то робили голову?] А тут ще ж коноплі сі-
яли і ото зерночко – сім’я, ще й глазки йому встром-
ляли. [Чимось змащували, щоб він блищав?] Нє. 
[Чи  виходили з «жайворонками» на город?] З  хрес-
тиками виходили. Жайвороночки, оце стрівали, ой 
жайворонки – це двацать второго марта. [Як зустрі-
чали жайворонків?] Та так: «Ой, прилетіли жайворо-
ночки, прилетіли». [Щось приспівували?] Та хто там 
приспівував. [Що  робили, коли навесні перший раз 

побачили журавлів?] Брали соломки і кидали в гуси: 
«Гуси-гуси, нате вам на гніздо, а нам на тепло». Ага, це 
таке повер’є було. А потом цю соломку собирали і вот, 
як підсипали квочочок, клали в гніздечко туди. Оце 
таке було. [Розкажіть, як дівчата гадали на Андрія?] 
Кидали валянок через хату... А сусєд ішов, а вона ж не 
бачила, шо сусєд іде мимо, ну вона ж, як кинула валя-
нок, валянок перелетєв, а він узяв під руку й пішов, 
вона боса. [Вона з ноги його кидала, через голову?] Та 
через хату кидала. Чудила – це таке було. [Як ще га-
дали?] Та Бог його знає. [Може, місточки робили на 
воді?] Та ми не робили цього. [Як у вас прикрашали 
хати на Зелену неділю?] О! Та колись гарно прикра-
шали. [Як називали те, чим прикрашали хату?] «Кле-
чення». [А свято як називали?] «Троїця». [Чи казали 
«Клечальна неділя»?] Ну, Клечана неділя і Троїца, яка 
разніца. Було колись, Боже, оце, ми ж уже дівчатка, ну 
це вже, шо я помню, дівчатка були, і це вже старалися 
у хаті... Хати ж мазані були, шоб це і комін підмазать, 
і долівочку помазать. Та ще отут, побіля того, ну оце ж, 
де пліта, та ще білою глиночкою отак густо, ще й ре-
шоточку здєлаєш. А потом косили траву і посипали це 
травичкою і ето ж гілочки. [З якого дерева гілочки?] 
Тополь і осина. [Куди ставили осину?] На клечення. 
[В хату несли чи тільки на воротях?] Нє, в хату несли. 
[Куди  ставили клечання в хаті?] Ну куди! Де  можна 
поставить, встромить його. [Чи встромляли клечання 
перед хатою в землю?] На город встромляли, це було 
обізатєльно, знаєте, це колись було, щас воно вже 
отойшло. [Де встромляли клечання на городі?] Та де 
хочеш. [Чи ставили клечання біля худоби?] На хлів, де 
двері, де коровка заходила, це колись було, а щас воно 
вже одходить, вже в нас здоров’я нема, а молодьож... 
[Скільки днів висіло клечання, і куди потім його ді-
вали?] Та викидали. Оце з осики то кілочки, ото баб-
ки переполох лічили діткам, так ото кілочок забива-
ли. [Що у Вас робили на Маковія?] Та шо на Маковія. 
[Що пекли?] Нічого. Ходили ж ото у церкву. Це воно у 
нас, я вам скажу, шо церкви у нас не було... [Розкажіть, 
як у Вас пекли паски?] Як хоче розмеща, є посередині 
шишечка, а такечки клали, ну так як воно в тому. Кру-
гленьке, а то просто отак, як ті, завертали анголятка, 
отак розкочують і отак, як ото ту жайвороночку ліпи-
ли... А є там мережечка, хто як придумає, фантазія... 
[Чи мазали тоді білим паски?] Мазали. Білим! Тоді – 
це за мою пам’ять, мазали яєчком, розбивали – це вже 
білим коли стали мазать. Та це вже, як ми обжилися, 
які там мазать, як його ні з чого хліба було спекти, це 
вже коли, як одна мама робила. Робила за трудодні, 
шо ми получали, так там пшенички бережуть, бо це 
на пасочку. Пшеничні були пасочки. Яке там... [Чи го-
тували кутю? Коли була Голодна кутя? Коли була пер-
ша кутя?] Шестого. Тоді Різдво сідьмого. [Як називали 
кутю перед Різдвом? Може, казали «Голодна»?] Нє. Це 
не голодна. Голодна була після Старого Нового года, 
оце вже була Голодна кутя. [Чи носили у Вас вечерю?] 
Носили. [Коли мама ставила кутю на покуть, що вона 
приказувала?] Не знаю, шо вони приказували, а кутю 
ставили, сіна, ставили ж кутю, озвар оце ставили... 
І нам не розрешали їсти, поки ж вечерю оце не начнут 
носить. [Що  ставили на стіл?] Зварять кутю, озвар 
зварять, оце ставили, ну, а тодє там, єслі там споможе-
ця, то мо’, там холодчик зварять – це колись, а то кар-
тошку там, помидорчик, огурчик, капустку... [Пироги 
пекли?] Пирожки були. Пироги вопще пекли з ква-
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солькою. [Солодкі пекли пироги?] Да. [Чим їх підсо-
лоджували?] Квасолька солодка, так трошки бризнуть 
сахарьку. З  капустою оце-во, ну  а в основном з ква-
солькою. З горохом було. Оце-во пирожки такі були. 
[Що приказували, коли вигонили кутю з покутя?] Не 
знаю, ми її поєли. [Чи не було такого, що запрошували 
«мороза» на вечерю?] Та! Запрошували. Це перед Ста-
рим Новим годом. [Що казали?] Та ну! Шось казали...

с. Зибіно (Зыбино)
Записала Г. Лук’янець 17 серпня 2012 р.  

у с. Зибіно Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Олени П.,1934 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Як  колись 
тут одягалися?] Юбка і кофта. Пожже уже  – халати.
[Cитцеві?] Да. [Cорочки тут носили?] Сорочка била с 
вишивкай. [Як вишивали?] Вручную. Крєстікам, ґла-
дью вишивалі. [Квітами якими?] Какіх кто прідумаєт. 
[Спідниці які носили?] Юбки раньше: сборка ззаду, 
тут фартух обичний. [Якого кольору носили спідни-
ці?] Разниє, в  клєтку билі. [Що  взували?] Наші лап-
тєй нє насілі, то шо оні «хахли» билі, «маскалі» насілі, 
а  наши сапаґі шилі. [Що  одягали на голову?] Платкі 
у наших билі ілі чепчік старушкі насіли.[Очіпок?] Нє 
очіпок, а  чєпчик. [З  чого їх шили?] Может, вставку 
какую-то делать. То сітцевиє в аснавном. Сінінькіє, 
чьорнінькіє. [Поверх чепчика хустки одягали?] Сам 
чєпчік, а платок свєрху, єслі прахладна. [Як його фік-
сували на голові?] Вот тут же шнурочєк бил. [Хустки 
які були?] Сітцевиє. Билі і платкі шерстяниє, і  с па-
лоскай, і  с цвєтамі. [Як  їх називали?] «Падшалнікі». 
Па-украінскі. [«Підшальники»?] Да. [А дівчата як хо-
дили?] Дєвушкі, шоб каса била абізатєльна. [В  косу 
стрічки вплітали?] Абізатєльна.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Ви в дружках бували?] Хаділа, но ето давно 
било. Дружкі уже нє пєлі. Каравай ставілі, піроґ ставі-
лі. [Коровай який був: круглий, високий виробляли?] 
Круґлий. [Чим  прикрашали коровай?] Тєстам укра-
шалі, а потом черьху клалі, салянку ставілі із соллю. 
[Як  прикрашали тістом?] То цвєточькі, то  крєстікі. 
[А шишечки?] Шишкі ставілі, шишкі пєклі. [Калиною 
коровай прикрашали?] Украшалі. То  бутилкі ставі-
лі связанниє, двє бутилкі бантам завязанниє. [Що  в 
пляшках мало бути?] То віно, то лі што. Чєрєз ґод єйо 
аткривалі, на ґадавщіну, распівалі. Віно ілі водка, кто 
што паставіт. Тарєлку с шишкамі, адну с бальшой раз-
носілі, паслєднюю рюмку с шишкой налівалі. Дава-
лі в рукі стакан і шишку. Для дарєнья давалі шишку 
і так дальше. [Це, якщо хто подарує, то взамін йому 
шишку давали?] Да. Ета «платная» шишка. Атдари-
валось. [Перед молодими стояла спеціальна шишка? 
Велика особлива?] Может. Вєтка украшенная била. 
[Це до весілля чи на другий день?] На втарой. [Що це 
за гілка була?] Бєрьозавая, па-моєму. Панаукрашалі 
єйо цвєточькамі. Я знаю, што вєткі билі, а для чєво, 
што азначало, нє знаю. Знаю, шо ми наріжалі пєрєз-
ву вєткай. [Перезва – це коли?] Ета втарой дєнь, када 
родствєннікі нєсут завтрак. Пакармілі сєлі, паабєда-
лі. Патом с пєснямі, с пляскай прадалжалі да женіха 
путь. Патом там садятса. А патом наабарот к сєбє ваз-
ращаюцца. [А ті до них ідуть?] А как же! На втарой, 
на трєтій дєнь, моґут на четвьортий пайті. Раньше 

скрині тащилі, падушкі тащилі, всьо по возах розло-
жать. [Коли таке відбувалося?] Как нєвєсту забірать, 
це в той день. Дружки гардіни вішають, постель за-
стилають. Придане забрали, мєня забилі. Шукають 
молоду, поки шукають, можуть і загубить, у подруги, 
може, сховається, шо і не найдуть. Це у перший день, 
коли забирають молоду. Значить, викуп давай за нє-
вєсту. [А «від стола» вони її забирають?] Вдома ж її за-
бирають одіту. Її ховають, шоб нашли бояри. [Як зна-
йшли, то зразу забирають чи за стіл сідають?] За стіл 
сажають, за те, що викуп дали за нєвєсту. [На воротах 
вогнище розкладали?] Це стража на воротах не пускає 
молоду, поки він не знайде лазєйку і не прорветься до 
крильця. А там же друга стража, а потім третя стра-
жа. [Може «лазєйку» знайти, а може заплатити?] Да. 
[Ви   коли виходили заміж?] Дєд прийшов з армії, не 
було білья помінять. В [19]62 году. [На Вашому весіллі 
дотримувались якихось народних звичаїв?] Какіє там 
обичаї... Била свадьба, три дня шла. [Що  найбільше 
запам’яталося з Вашого весілля?] Приїхав на маши-
ні, сів, пообідали, забрали мине, привезли сюди, тоже 
женіха одівали, подушки клали. [У Вас віночок був?] 
Васкавий. В Борісовкє, там бабушкі дєлали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Як діти колядували?]
Біг козельчик
До нових ясельчик:
Стук-грюк...
Бігла теличка
Та з березничка:
«Дайте хоть паляничку,
Хоть невеличку.
Отаке дай, не забувай.

[Що хлопчики казали, коли вранці на Різдво приходи-
ли?] «Поздравляєм с празником, Рождєством Христо-
вим». [Віршики читали?]

Маленький хлопчик
Зліз на стовпчик.
Трубочку грає,
Христа прославляє.

[Що казали, коли посівали?] 
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим годом поздравляєм!
Ти хазяїн-мужичок,
Доставай п’ятачок,
А п’ятачок не такий,
Давай рубель: чи деревяний, чи жилізний.

[Маланки у Вас святкували?] Нє. У  нас не було. На 
Украінє більше. [У Вас на Щедрий вечір тільки щедру-
вали?] Да. [Вечерю носили на Різдво?] У  нас вечерю 
носять під Рождєство. [Хто кому носив вечерю?] Роді-
тєлям, крьостним, бабушкє, дєдушкє, тьотям. І носили 
сосєдям. Кутю носілі, пірожкі ложат, шо  там. [Кутю 
з чого готували?] Кутю у нас варілі с ячмєня раньше, 
а  сєйчас... Туда дабавлялі кампот, сушку варьоную, 
мьод. [Кутю на покуті ставили?] Да. Ставілі обично, 
бувало так: положать чисте полотенце, под полотенце 
ілі сєно подкладивалі. [Хто  ставив кутю?] Бабушка, 
а может, дєда ставіт. [Щось казали при цьому?] «Мароз, 
мароз єдет к нам кутю єсть». [Коли кутю прибирали 
зі столу? Проганяли кутю?] Нє помню. Бивало, дєнь-
ґі дайош, бивало, канхвєти ілі друґую кутю насипаєм, 
штоб дальше нєслі. [Прянички у Вас пекли для дітей?] 
Пєклі раньше прянікі. «Коровкі», «пєтушкі». [Це лише 

БОРИСІВСЬКИЙ  РАЙОН
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на Різдво пекли?] Пєклі к Раждіству. «Коровкі» билі, 
«пєтушкі», била і «бариня». Краску покупалі піщєвую 
красіть. [Що на Різдво співали: «Нова радість стала»?] 
Била... Була Бєдная кутя пад Раждіство і Багата послє 
Раждіства. Ґаварілі, што далжно всьо на сталє стаять. 
А почєму «бєдная», нє знаю. [Що на Хрещення роби-
ли?] Воду на Водакріщєніє, люді ідут па воду і там Богу 
молятса. Приходять домой, крести ставят над двєря-
мі, над окнамі. Асвіщалі воду в калодце. [У Вас води-
ли «козу» на Різдво?] Наріжалісь па-всякаму. Казламі, 
сабакамі, па-мєдвєжьї на Святках. Ето давно било, ето 
свєкрофь мнє рассказивала. [Свекруха Ваша звідки?] 
Сама Барісавская, сюда замуж вишла. [Як у Вас святку-
вали Масляну?] І Масліную када праважалі, то абряди 
праваділі. Бліни пєклі і варєнікі варілі. [Пісні спеціаль-
ної не було?] Масліная кагда била: «Єслі би тєбя на семь 
нєдєль, паста – адна». [Коли проводжали Масницю?] 
Пєрєд первим дньом паста. Прощєноє васкрісєньє ето 
і провад Маслінай. [Збиралися в одному місці чи ко-
жен сам ходив гуляв?] Ми на провади Маслінай єзділі 
в Барісавку. А то хаділі па дварах, прасілі пращєнія і 
паздравлялі людєй с аканчанієм Маслінай. [Чи святку-
вали у Вас Купайла?] Кастри палілі, пєрєсіґалі чєрєз еті 
кастри. [Скільки вогнищ треба було запалити?] Адін 
кастьор запалілі на адной уліце, на друґой. [Як домов-
лялись? Дрова збирали?] Сабіралі драва. У  каво што 
єсть, нєслі на етот кастьор, паджиґалі, пєрєприґівали. 
Крапіву кідалі, штоби дима больше било. [Коли стри-
бали, щось вигукували?] Какіє-та пєсні билі обрядо-
виє. [Дерево, «Маринку», ставили?] Ставили, банти 
на ньом візалі, платкі вєшалі. [На  яке дерево хустки 
чіпляли?] На берьозу. [Це переважно російський зви-
чай. На  Трійцю що у Вас відбувалося?] Травой поли 
обсипалі, вєткі вєшалі в домє, ва дварє. [З якого дерева 
гілки брали?] Знаю, што берьозу, ясєнь. [Підлогу чим 
посипали?] Траву спєціальную рвалі. Больше чєбрєца. 
[Щоб  пахло приємно?] Да. Мята, чєбрєц, у  каво што 
єсть. Клєвєр цвєтущій, чєбрєц, душицу, такіє трави 
ароматниє. Бєрєсток втикалі. [На березі стрічки чіпля-
ли?] Да. Штоби красіво било. [На Купала вінки дівчата 
плели?] Плєлі. Пускалі па вадє: 

Каму какой достанєтса,
Пускай замуж собіраєтса. 

Прімєта такая. [Куди пливе Ваша річечка?] Да Барі-
савкі пливьот. [Ваші віночки там виловлювали?] Да. 
До Ворскли. [Як у Вас святкують Маковея?] Ето же 
у нас прєстол, празднік. Пєкут пампушкі с мьодам, 
макам. Пєкут і уґощают друґ друґа. Больше нічєво. 
[Чи зрізали раніше дівчата вишню в грудні на Катери-
ни?] На Катєріни срєзалі вєткі вішні, ставілі в банку 
ілі бутилку. Када вішня зацвєтаєт, тада замуж вийдєт. 
Удачний ґод будєт. [А якщо не зацвіте?] Тада дома бу-
дєт сідєть. [Чобіт кидали?] Сапаґі пєрєкідалі чєрєз во-
рота. Раньше ворот нє било в людєй. [Коли Масляна 
закінчується і починається Великий піст, які існували 
заборони?] В панєдєльнік нє хаділі нікуда женщини. 
На Раждіство ґаварят, штоби женщіна нє хаділа пєр-
вая в дом. [А на Введення?] На Введенньо? Четверто-
го дєкабря. Нє помню такоє. [На Сорок мучеників у 
Вас пекли «жайворонки»?] Дєлалі. Форма тіпа птічкі. 
[З  двох качалочок робили?] С  двух. Адна качалочка 
тєло, ґаловка, хвостік, а  патом абарачіваєтса друґім, 
пєрєкрьощиваєтса. Спічкой крилишкі ставятса. Ґлаз-
кі дєлалі с ґрєчкі. [Під час Великого посту хрести ро-

били, пекли?] Да, крєстікі пєклі, «жаваранкі». [Хрести 
навіщо пекли?] Бєрєґлі, вихаділі женщіни на полє і 
кідалі птічкам. Самі панємножку і птічкам. [«Драбин-
ки» на Вознесіння пекли?] Драбинки, це я пекла. На 
полє показивалі тєнь то лі Богу, то лі каму. Разлами-
валі тоже самоє, єлі. [Це перед Трійцею?] На Вознєсє-
ніє. [Дітям давали ці хрести, «жайворонки»?] Давалі. 
[Чи клали туди гроші?] Я вот в каждую клала капєйку, 
штоби дасталось каждаму щастьє. Кому-то папало, 
кому – нєт, абідно. А я каждаму. [Які пісні співали: про 
козака, про дівчину?] «Там Роман волів пасе, Катерина 
воду несе», «Їхав козак...». 

Понад лугом зелененьким,
Понад лугом зелененьким
Брала вдова льон живненький,
Брала вдова льон живненький.
Она брала-вибірала,
Она брала-вибірала,
Тонкий голос подавала.
Тонкий голос подавала,
Там Василько сіно косе,
Там Василько сіно косе,
Тонкий голос переносе,
Тонкий голос переносе...

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Дароґі вадой абліва-
лі, штоб плавалі люді, штоб ано замьорзло, на тєх ґарах 
харашо каталісь люді. [На чому катались?] На санках, 
на ночвах, кізяка замараживалі, как тарєлкі, і на тєх 
тарєлках плавалі. «Ковзанкі» називалі. [Які ще розва-
ги були?] Карусєль била на виґанє. Прічал ставілі. На 
тей карусєлі качалісь. [Як там крутились?] Спєціаль-
но строілісь, штоби крутілось. [Це була платна кару-
сель?] Для людей ставілі. Платілі. Кулачниє баї билі. 
[В «кулачках» хто брав участь?] Мужчіни сабіралісь с 
акруґі, нашиє дєрєвєнскіє. [Зибінські з ким билися?] 
Самі с сабой. Уліца на уліцу ілі ґрупа на ґрупу. [Це під 
Йордань?] Да. На Святках. [Як билися?] Адін на адін. 
Па очєрєді. Визивалі друґ друґа. [Скільки можна було 
битися?] То лі звалі, то  лі кто-то імі рукаваділ, што 
хватіт бітса уже. [Чи скликали за панів толоки?] Било, 
шото било. Про всє спєціальності тада пєлі. Пріхаділі 
спрашивалі, на каво пєть: на хазяіна ілі хозяйку, а оні 
порасподєляютса по сваім обязанастям.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якою мовою Ви розмовляєте: українською чи 
російською?] Ми на русском, рускава прідєрживаємся, 
а в паспартє напісана украінка. Я больше прівикла на 
русскам. У нас война всьо уґробіла. В [19]51 ґаду кончі-
ла школу, паступіла в Харькав в тєхнікум, єхать учітса 
нє в чєм. Паслалі дакумєнти в наїбрє мєсяце. А в [19]52 
пашла работать. Нас троє дєтєй асталось, адна мама.

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець, Н. Олійник 
та О. Ткаченко в липні 2008 р.  

у с. Зибіно Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Ольги П., 1929 р. н., [1],  

Марії Д., 1932 р. н., [2],  
Раїси Г., 1938 р. н., [3] 

та Олени П., 1934 р. н., [4] 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи колядували у Вас?] Ввечері 
вже бабами ходили. А так бігали колядували:

Біг козельчик до нових ясельчик, 
Стукав у ріжок.
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Дай, баба, пиріжок, 
А ти, діду, гривню... 

[Які колядки знаєте ще?] 
Коляд, коляд, колядниця, 
Добра в баби паляниця, 
А у діда не така, 
Дай, баба, п’ятака...

чи 
...баба, пирога, 
А ти, діду, гривню, 
А то вікно виб’ю.

[Чи ходили баби на другий день після Різдва – 8 січ-
ня?] Да. [Чи ходили ввечері хлопці й дівчата?] А дівча-
та, хлопці ввечері. [Якого віку були дівчата й хлопці? 
Чи співали вони колядок?] Да. [Які колядки? Чи співа-
ли «Нова радість стала»?] Да. [Заспівайте, будь ласка].

Нова рада встала, 
Як на небі хмара. 
Над вертепом звізда ясна 
Весь світ осіяла. 
Де Христос родився, 
Дівою простився, 
Де чоловік пилинами од Бога уповився.

[4] 
Щедрівочка щедрувала, 
До віконця припадала.
Що ти, тьотю, наварила, 
Що ти, тьотю, напекла? 
Неси ближче до вікна. 
Я понесу батьку, матері на вечерю. 

[Які щедрівки Ви ще пам’ятаєте?] Не помню. [Чи співа-
ли «Щедрий вечір, добрий вечір»?] Засівали. [Чим за-
сівали?] Чим хочеш: і пшениця, і жито, і ячмінь, і го-
рох. [Це коли співали, на Cтарий Новий рік, 14 січня?] 
14-го. [Казали: «Сію, вію посіваю...» чи «Щедрий вечір, 
добрий вечір, добрим людям»?] Ще раз: «Зароди, Боже, 
жито пшениця, всяка пашниця». [Ви тут народилися?] 
В Зибіно, мєстная, «де народилася, там і пригодилася». 
[Як  раніше святкували Масляну?] Млинці, варени-
ки варили. [З чим вареники варили?] З  сиром, вари-
ли всякі. [Щось  приказували при цьому, наприклад: 
«Масляна, Масляна, яка ж ти гарна...»?] «Масляна, 
Масляна, покотися, тепер у нас вареничків наїсися». 
[Які ще звичаї були на Масляну?] Проводжали Масля-
ну і палили костри. Карусєлі дєлалі на Масляну і там 
проводжали. [Каталися на каруселях чи гойдалках?] 
Нєт, каруселі. [Як саме робили каруселі?] Круг здоро-
вий, розкачували, я не помню цієї каруселі, каждий год 
дєлалі карусель, заливали катки, як погода дозволяла і 
ідут. [Що співали на Масляну?] Усе підряд тоді співали: 

Задумала стара баба та й розбагатіти,
Підсипала куріпочку, щоб вивелись діти,
Ціпу, ціпу, ціпу, ціпу, щоб вивелись діти.
Старій на лихо, на горе 
Та вивела куріпочка куріпяток троє.
Як погнала стара баба куріпочку пасти, 
Сама сіла....

[Чи  прив’язували у Вас колодки неодруженим хлоп-
цям?] Хто не женився, хто не вийшов замуж – колод-
ку в’язали, вдягають і п’ють. [Чи проводили по вулиці 
того хлопця, кому в’язали колодку?] Да. Колодку ту 
притащуть. Цьому хлопцю розв’язують колодку і до 
другого йдуть, у другий двір. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [У які ігри ви колись 
грали?] [1] «Стрибалки», «У клопа», «У булки». [Розка-
жіть, будь ласка, про правила гри «У булки».] Сдєлают 
канаву і з тими так, як сейчас хокей, а у нас тоді «бул-
ка» звалася. [Чим грали у цю гру?] Отаке дерев’яне ви-
рубають... [Як його називали?] «Булка». [Чим її били?] 
Кийком. [«Кийок»  – це палиця така?] Да. [Яка вона 
була завдовжки?] Як клюшки. «В кльопа» [ще грали]. 
Обчухується з обох боків. [Застругується?] Да. Така 
палка здорова. [Завдовжки півметра?] Ні, більша  – 
метр. Тоді копаєш ямку, кладеш кльоп поперек і тією 
палкою б’єш за один кінець. [Яка завширшки яма?] 
Отак лежить кльоп, отак його піддіваєш і отак – раз. 
Знизу піддіваєш. Підкинуть. [Що треба робити з ним 
далі?] А тоді береш, оце водящий должен його... Дру-
гий должен попасть палкою, і значить, той туди ста-
новиться, а той туди. [Чи грали у вас «У бабки»? Для 
гри використовували свинячі кістки чи якісь інші?] 
Гра «У  бабки» називається, що в м’яч. Одна коман-
да в полі, а одна тут стоїть. А то ж черта така, а тоді 
там намічали, куди бігти, і біжиш, єслі м’яч ударили, 
в общем м’ячом ударили, біжиш туда. [М’яч палицею 
били?] Та команда переходить сюди, а та йде водить. 
[У який спосіб Ви грали в цю гру?] Так само, тільки 
посередині, як де чертеш черту, де звідки біжить, а по-
середині ставили бабка, як ти забив м’яч, ну, мєтка ця, 
до цієї мєтки біжиш сюди і стоїш. Єслі далеко м’яч, 
то біжиш назад, а єслі уже м’яч у його руках, то стоїш 
у «бабки», поки ще раз то ударить і побіжить тоді. 

Записали Г. Лук’янець та Н. Олійник 16 серпня 2012 р.  
у с. Зибіно Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 

від П., 1927 р. н., [1] та Лідії М., 1936 р. н., [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Які 
традиційні страви у Вас готували? Які інгредієнти до 
них входили?] [2]  Сливуху. Масло добавляли. [Вона 
густенька така виходила? Чому  цю страву називали 
«сливухою»?] Тому що вона сливуха. [Ця страва була, 
як каша? Чим відрізнявся куліш від сливухи?] Куліш 
був рідший. [В куліш додавали м’ясо і картоплю?] Да. 
[Чи зажарювали в сливуху цибулю?] Хто зажарював, 
а  хто ні. [У  вас вона називається «майова каша» чи 
якось по-іншому її називали? Коли саме її варили, 
на Перше травня?] Под дев’яте мая. [Хто збирався на 
таку кашу? Що  робили на таких зібраннях?] Поси-
діли, поєлі каші, до каші, у  кого что єсть, пріносять 
ще, добавілі. Це вже повністю сабантуй, по-нашому 
говорять, устроют. [Як у Вас кажуть – просто «кашу 
варили»?] Да. Кашу варілі. [Тепер такі посиденькі 
роблять на Дев’яте травня?] Да. Пшоно і картошка, 
і всьо. «Кандьор» називається. [Яка була консистенція 
цієї страви: рідка чи густа?] Яка хочеш. [Вона виходи-
ла, як суп, чи густіша?] Кандьор. [Чи клали в кандьор 
м’ясо?] Хоч – кидай. [Чим ця страва відрізнялася від 
кулешу?] Хто як назве. Куліш густіший. Одяг. [Який 
верхній одяг у Вас носили?] Свити носили. [Які вони 
були?] Такий цвєт темно-коричневий і шерстяні такі, 
як... Такий був воротнік. [Чим  його оздоблювали? 
Можливо, кантик чи складки були на ньому?] Нічого 
не було, кльошом пошито. [Чи були ґудзики спереду?] 
Так полою закриє і підперезаєшся поясом. [Чи носили 
у вас очіпки?] Це старі люди носили. На голову начіпи 
та й іди. [Вони були подібні на шапочки?] Як шапка. 
[Розкажіть про кожух, як він застібався? Було таке, що 
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в ньому носили дітей?] Да. [В полу завертали? Їх без 
ґудзиків шили?] Тоді вже послє. [«Ґудзики» казали? 
Із чого їх робили? Такі вони довгенькі були?] Да. Такі, 
як палочки. Канавочку, і  пришивали. [Із  якого вони 
були матеріалу, дерев’яні?] Да, вроді дерев’яні. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Розкажіть, будь ласка, про обряд весілля.] 
[1]  Свадьба. Була молода і молодий. [При молодому 
хто був? Хто його збирав?] Старший боярин. [Хто ще 
був, окрім старшого боярина?] Друзья його. [Свашки 
були там?] Були. [Чи була світилка? Що вона мала три-
мати в руках?] Держала свічку. [Яка тоді була свічка? 
Як вона називалася: «світильник» чи «свічка»?] У нас 
називалася просто «свічка». Стояла така маленька ча-
шечка, і вона там стояла. [Світилка носила її в руках?] 
Да. Як у церкві. [Там дві свічки повинні були бути, 
щоб парне число було, чи не обов’язково?] Ні, я  ба-
чила одну. [Чи був дружко зі сторони молодого?] Ну 
аякже. [Старший боярин також був?] [2] Так як сєйчас, 
свідєтель старший. [Це був старший боярин?] То це 
дружок і подружка були. [Як у Вас називали: «дружок» 
чи «старший боярин»?] «Старший боярин». Вона ходіт 
собіраєт пєрєд свадьбой. [Як саме молода запрошува-
ла на весілля?] Она собіраєт в тот день, когда єйо долж-
ни наряжать. Раньше так собірали, я  єщьо била ма-
лєнькая, раньше собіралі. [Чи був спеціальний ритуал, 
коли вона приходила?] Собірала, пріводіла домой, єйо 
наряжалі дома там, це всьо банти, лєнти, фати не було. 
[Що молода брала із собою?] С чем ходіла, нє знаю, но 
дєйствітєльно ходіла і пріглашала на свадьбу. [Молода 
приходила з дружками?] Да. [Як  вона запрошувала? 
Щось казала при цьому?] «Прошу вас, приходьте до 
мене на свадьбу, прошу, очєнь прошу». [Чи вклоняла-
ся вона при цьому?] Да. [Чи заходила в хату?] Коли – 
в  хату, а  коли  – надворі. [Вона не сама ходила?] Нє, 
з дружками. [Коли саме вони запрошували?] За два дні 
чи за день. [Коли наряджали молоду в хаті, куди її са-
дили, що відбувалося?] Мати і батько благословлять, 
і вони заходять і сідають за стіл. Сідають, сюди стар-
ший боярин, а  сюди, де нєвєста, то  дружки. [Це  вже 
як бояри прийшли?] Так. Ті приїхали, не пускають на 
воротях бояр. Викуп щоб дали. [Хто  стоїть на воро-
тях?] Хто? Її родня. [Це міг бути будь-хто? У Вас каза-
ли «стража»?] Нє, хто з хати виходить чи там боярин 
старший, чи брат там, чи хто, і каже: «Викуп давай». 
І рішають, хто скільки викупа, той каже – стільки, той 
каже – стільки; боярин каже: «Єслі вам дорога [моло-
да], то ви не жалійте, а давайте дєньгі», – і той достає 
дєньги і отдає. [Коли заходять, то одні сідають з одного 
боку – біля молодого, а дружки – біля молодої?] Коло 
молодого сідають бояри. [Що далі відбувається?] Буває 
так, що щас наливають стакан і желають усього хоро-
шого, і випивають, і кричать: «Горько, горько!». [Спі-
вали щось при цьому?] Аякже. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] [Які звичаї побутували у Вас 
на Купала? Чи плели вінки?] Перед Івана Купали рвали 
ми вишні, вже начали спєть, дєлалі бутилочки, саха-
ром засипалі, називали «Маринонька», і  носили ету 
«Мариноньку». Рвали будяки колючіє, накладували 
у костри, вечером жгли еті костри і через будяки, че-
рез еті костри горючиє перепригівали. [Через вогонь 
стрибали?] Через огонь. [Вони диміли, мабуть, більше, 
ніж горіли?] Ну от димят і горят, і пригалі. [Чи скла-
дали окремо будяки?] Нє, просто костьор дєлалі с етіх 

будяков, готові огонь, он горєл с етіх будяков, і «Ма-
риноньку» по сєлу носили, как віно, сахар с вишен 
делали, я малєнькая, в школу ходілі. [Чи робили у Вас 
ляльку на Купала?] Нєт. У нас, було, тільки стрибали 
через вогонь, палили. [Чи плели віночки?] Плели він-
ки, як уже даже в кого була річка, то пускали на воду 
ці вінки, у кого не було, то костьор розвели і пригали. 
[Куди ці вінки, висохші, після свята дівали? Їх просто 
викидали?] Да. [Які квіти вплітали у вінки на Купала?] 
Какіє могли вплєсти туда, такіє і... З  цвєтов етіх по-
лєвих. [Що з цими вінками робили?] Обично пускалі 
на рєчкє, куда, говоріт, попливьот вєнок, втопится  – 
не втопітся, я вже плохо помню, то влюбітся... Ходілі 
с етой «Маринонькой». Сок с вишні налівалі, празнік 
отмєчали. [Людям наливали?] Да. Угощали. [Чи дава-
ли їм щось взамін?] Не помню, может, тогда ні конфєт 
ми нє відєлі, нє імєлі понятія. Вєчєр подходіл на Іва-
на Купала, будяки подсихалі, заранєє готовили, а по-
том іх поджігали і вечером через еті стрибали. Будя-
ки горєлі, через етот огонь, еті колючкі оні горят, і ми 
пригалі. [Які звичаї побутували на Зелену неділю? Чи 
було клечання?] Клечання було, наламаємо та в хаті 
поприбираємо. [Гілки яких дерев брали для клечан-
ня?] Ми ламали, отакі, вербу ламали. [Чи стелили на 
долівку траву?] Так. Траву. [Яку саме?] Хто шо. В осно-
вному тополь. Там, гдє зеркало, за портрети раньше. 
[Які пахучі трави стелили на підлогу?] Траву. [Яку саме 
траву, може, пам’ятаєте? Чи не було різниці яку тра-
ву брати?] Нарвеш її, пахуче все. [На підвіконні також 
розкладали?] Да. [А там, де худоба, у хліві, де клечали?] 
Про хлів я не знаю. [...] [На Масляну колодку в’язали 
неодруженим?] Мнє приходила моя родная тьотушка 
в’язала. Мені було двадцять чотири года, я ще заміж 
не вийшла. [Що вона Вам в’язала?] Брєвно прив’язала. 
[Вона його не замотувала, як ляльку?] Нє, прямо 
прив’язала мнє до ноги. [Що Вам довелося робити піс-
ля цього?] Ставити могорич на стол, посміялися і всьо. 
[Чи приказували щось при цьому?] Нє, нічого. Я про-
сто собі тоді залог дала, що до двадцяти п’яти должна... 
[У Вас так і називався цей звичай – «колодку в’язати»?] 
Да. Раньше в Зибіному «колодку в’язали», раньше. Тут 
собіраються мужики, йдуть в каждий двір, в каждом 
дворі п’ють, гуляють, оце «колодка». [Тобто не мало 
значення, чи одружений ти, чи неодружений?] Да, 
всьо равно, не має значення. [Це на Масляну так по-
гуляти хотілося?] Да. [На Масляну щось приспівували, 
наприклад, «Масляна, Масляна...»?] «Масляна прико-
тися, у  нас вареничків наїсися». Раньше раньше. На 
Йордана билися. [Які  села билися?] Ми ж отуточки, 
а там на горі... [Це в Зибіно було?] Да. [Як саме билися, 
які були правила? Один з одним билися?] Та чого там 
тижба – гурт. Прийдуть, як скажені. [Хто зупиняв їх?] 
Самі, там старший який там приходе. [Вони билися до 
крові?] Бувало і до крові. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Чи качалися зранку в купальській 
росі?] Нєт, говорілі рано вставать, ідті, по росє ідті, 
росу собірать. Но нас утром тяжело поднять. Да. І ще 
про відьми говорили: ходять по церквах. [Це ж не на 
Купала відьми ходили?] На Івана Купала, цю ж росу 
собіралі, ето нам так розказували, в церкві замки цело-
валі. Ми не знаємо. Це нам так розказували. [Хто Вам 
це розповідав?] Мама. [Це вона ходила в молодості?] 
Нє-нє. Вона не ходила, потому шо вона відьмою не 
була. Вони не збирали ету росу, це только кому нада, 
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а так простий народ, зачєм ета роса. [Чи казали, що 
треба очі промивати цією росою?] Говорили. Мало 
хто удєлял етому вніманіє, может, хто болєл. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Які  танці ра-
ніше танцювали?] [1]  І  «Бариня», і  «Сербіянка», 
і «Краков’як». Гуртом танцюють. [Як танцювали гур-
том, по двоє?] По парі. [Які  ще танці були, напри-
клад, «Карапет» чи «Дєвочка Надя»?] Може, і  було. 
[Чи  танцювали польку?] Танцювали. [Як  саме тан-
цювали польку?] На пальцях. Парами на пальцях. Да, 
гуртова, по парі. [Чи  танцювали у Вас «Яблучко»?] 
Танцювали. «Яблучко» танцювали і гопаком. [Чи було 
таке, що приспівували до танців?] А до танців, коли 
не було гармонії, то і до танців співали і триндикали. 
[Як саме?] «Трам-та, тір-та-та-та...». [Це як гармошки 
не було, то під «триндички» танцювали?] Да. Пошли 
танцювати. Усі підряд, ну молодьож. [Під який інстру-
мент танцювали?] У  нас гармонія почті кожен день 
була, потому что у нас був прєдсєдатєль сільський М. 
(він не наш), так він, було, з нашим тут парнєм грав 
на баяні. [Які він мелодії ще грав на інструменті?] Всі, 
які скажуть. [Чи були ще якісь інструменти, під зву-
ки яких танцювали?] Гітара була, балабайка. [Хто на 
балалайці грав?] А тут хлопці були наші. [На балалай-
ці і гармошці одночасно грали?] Грали. Що  у кого  є, 
то збиралися і грали. [Чи грали на скрипці?] Скрипки 
не було. А балабайка... [У вас так і казали – «балабай-
ка»?] Да, да. На весілля це все танцювали під гармош-
ку. [...] [Які розваги були в молоді?] Було і на качєлі 
там гуляли тоже. Раньше лучше було, празднікі отмє-
чали всє, а  сєйчас нічєго. [Були гойдалки чи карусе-
лі? Коли саме їх ставили, весною?] [2]  Оні постянно 
стоялі. Сєло било Городок, как ехать в Харьков через 
Золочів, там мімо, там Городок било сєло, нєт, в Висо-
ком на возвишенном мєстє билі вот еті качєлі, стоялі 
еті качєлі, і молодьож з’єжалась і каталісь. [Якого роз-
міру були ці гойдалки?] Не знаю, мама розказувала. 
[Скільки людей одночасно могло кататися?] По два і 
по четверо, большіє билі. [Як розважалися на Святки? 
Чи каталися діти на санках з гірки?] Каталися. Льодом 
,водою облиті, сядеш з гори і пошол. [Як називали такі 
дитячі ігри?] Ну як, кличиш: «Іди, будемо кататися». 
[Коли билися, чи було таке, що коли хтось перемагав, 
то до того, котрий програвав, ішли пити мирову?] Так 
і було, хто програв, той виставлявся. [Билися в пев-
ний день, чи це могло тривати й тиждень?] Цілу не-
ділю. Подуріють, подуріють, а тоді приходять і п’ють: 
«Дружок, за все, за все хороше, а за погане забудемо». 
[Тричі вони так казали?] Тричі. [Чи було у вас так, що 
різні колядки співали різним членам сім’ї? Чи  одну 
якусь колядку співали?] У  нас колядували одні ді-
вчата, без хлопців. [Співали господині чи дівчині на 
виданні?] Співали з хлопцями, ми прийшли до діда, 
через хату жив, і ми пішли, знайшлося, знаєш, один 
Василь, другий Микола, третій Іван, а нас було дівчат 
тут дванадцять, і ми пішли до його. Він вийшов і каже: 
«Заспівайте мені “Нова рада встала”, тоді я вам вине-
су всього...»  – а  ми не знали, і  так ми не заспівали. 
[Яких  колядок Ви знали?] 

Шила я свиту та й вкоротила, 
Добрий вечір, добрим людям... 

[Ця на щедрівку більше схожа.] 
Нова радість стала, яка не бувала, 
Над вертепом звізда ясна світу засіяла. 

[...] [Що робили, коли господар виїжджав у поле сіяти? 
Чи пекли у Вас хрести?] Дома пекли. Возьме жменю, 
туди і сюди помацає, як вона в руці, і все. І каже, шо 
можна сіяти. [Таким чином визначали волога чи суха 
земля була?] Як  можна сидіти, посидить, то  можна 
сіяти. А то грудки пробували: як складається грудка, 
то можна сіяти. [...] [Як проводжали в армію?] Сейчас 
повєстку получіл: на какоє-то чісло с вєщами – і всьо, 
даже нє успєвают і вєчером справить родителі. Явілся, 
його там переодєлі, забралі, і когда успєют на поєзд са-
жать, так увідятся, а раньше било за мєсяць оні знали, 
когда іх в армію будут забіжать, і мєсяц оні гожєвалі 
(«солдати гожують»). Солдати гожують, нічого не ра-
ботают, нігдє: ні в колхозе, ні дома. В армію іде солдат, 
ніхто не заставляв. [Що саме вони робили?] У одних 
старіков двєрі, еті кізяки.., двєрі заложат полностью, 
у другіх дров наколят, у третіх окна заставлять, тому 
води наносять, тому что-то полєзное гожуют, целий 
мєсяць гуртом оні гожуют. Много іх бралі. [Як  про-
воджали хлопців в армію? Чи  співали спеціальних 
пісень?] Тоже посидять, так же вип’ють, на подводу і 
повєзут. [Чи скидалися люди грошима для нього, не 
казали, що «йому на онучі»?] Тогда наоборот дарілі 
полотєнєц, хто деньги, хто матеріал бєлий на подво-
ротничкі, хто носочки, хто платочки. [Як  це можна 
назвати?] Солдату в армію. [Як казали: «виряджати в 
солдати» чи «в рекрути»?] В армію. 

с. Красний Куток  
(Красный Куток)

Записала Н. Олійник 24 липня 2008 р.  
у с. Красний Куток Борисівського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Валентини К., 1935 р. н., 

та Миколи К., 1931 р. н. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чим посипали на Новий рік?] 
Зерном посипали: і просо, і пшениця, і ячмінь. В кого 
шо було. [Що робили з тим зерном?] Підмітали і курям 
віддавали. [Опишіть святкування Різдва?] Готовились 
на Рождєство: варили холодець, пироги пекли. Поро-
ся різали, робили домашні колбаси. [Чи носили вече-
рю перед Різдвом?] Діти носили, і я носила. [Кому Ви 
носили вечерю?] Носили крьосному, крьосній. Тьоті і 
дяді. Кашу носили, кутю. Тільки своїм родственнікам. 
[Із  чого варили кутю?] Ячна і пшенична крупа була. 
Туда із медом накалачували. І ше два пирожка. І вуз-
ликом. [Що приказували, коли віддавали вечерю?] Ну, 
приходим же: «Здравствуйтє!» – «Здрасті!» – «Нас мама 
й папа прислали Вам вечерю». – «Спасіба!» Пробують 
вечерю. Попробують і дають гостинці. [Які давали гос-
тинці?] Тоді пекли «барині». [Розкажіть рецепт приго-
тування.] То таке тісто, шо воно не розходилось, воно 
тягуче. Пісне тісто. Так як пряники печуть. Солодке. 
Красили красками, розкраювали барині лицьо, як ба-
бушка придумає, так, шоб дітям понравилось. [Чи ста-
вили кутю на покуть увечері перед Різдвом?] Ставила, 
канєшно. [Чи віршували зранку на Різдво?] Казали: 

Я маленький хлопчик 
Сів на діванчик. 
На скрипочці граю, 
Христа забавляю. 

Ходили хлопці. Кричали так: «Закалядувать!»  – «Не 
колядувать, бо нічого давать!» То значить, не заходь-
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те у двір. А єслі заходьте, то ми заходим і колядуєм. 
[«Коляд-коляд-колядниця», чи які колядки були?] Да. 
[Чи ходили старші жінки колядувати?] Так же. Коля-
дували один день, а щедрують в другий день, тринад-
цятого [січня]. Ті, що пєвчі в церкву ходили, ті і ще-
дрували. [Як діти щедрували?] 

Щедрівочка щедрувала, 
До віконця припадала. 
Чи ти, тьотка, напекла, 
Неси скоріш до вікна. 
Кільця ковбаски... 

А ще: 
Щедрик-бедрик, дайте вареник...
Дайте гривню, бо шибку виб’ю. 

[Як  називався вечір перед Водохрищем?] «Голодна 
кутя». [Чи святили воду на Водохреща?] Наш приход 
був хотмижський, на горі. Ми ходили там льод руба-
ли. Там батюшка був. Ми там строїли «церков». [Це ба-
тюшка так казав?] Ну, да, так було завєдєно. На річкє 
робили «церков» і там святили воду. [Чи поливали бу-
ряковим квасом?] Поливали хрести, украшали. [З чим 
варили вареники на Масляну?] З  творогом. [Чи  роз-
важались на Масляну? Ходив зять до тещі?] В  нас на 
празники, на  Масляну, тьоща пригласить зятя. Ката-
лись і на санках. Ето ж в молодості було, сєйчас уже нє. 
Туди на Куті, там велика гора, там Розвальні, і каталися 
з гор. [Чи робили каруселі на льоду?] Робили каруселі 
дєтям на льоду. Із подводи колєсо. Забивають жєлєзяку 
ілі деревину. Шоб колєсо було. А тоді дєлали так жерді. 
До жердів прив’язували санки: і крутили, і катались. Бі-
гали, розкручували. [Чи палили багаття на Масляну?] 
На Масляну нічого. А на Івана Купала – де більшу кра-
пиву, кастьор і пригали. [Чи робили ляльки на Купала?] 
Робили, це давно. Кукла робилась з трави. [Із сухої чи 
зеленої?] З  зеленої. «Осітник» звалась така трава. Він 
же гнеться, і  робили з нього голову. Перев’язували, 
дєлали руки. Дєлали ноги. Чіпляли на деревину. [Що з 
нею робили?] Тоді, як костьоp палили, і в конце концов 
палили. [Що до того було?] Дітвора так таскала. 

Записала Г. Лук’янець 24 липня 2008 р.  
у с. Красний Куток Борисівського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ, 
від Тамари К., 1937 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[Який у вас готували борщ: пісний з квасолею чи 
частіше з рибою?] З  рибою варили, з  кількою, вари-
ли, хоч кілька, хоть були еті бички. [Яку  саме рибу 
кидали, можливо, додавали консерву?] З консервами. 
[Як у Вас готували капусняк?] Обізатєльно капусняк 
на Паску, це як празднічне блюдо. [Чому саме на Ве-
ликдень варили капусняк?] Я люблю так, і мама моя. 
[Його варили з кислої капусти?] З  кислої. [Як  пра-
вильно готувати капусняк?] Кидай м’ясо, капустку 
і хай кипить. [Зразу кидаєте кислу капусту, багато 
капусти треба?] У  мене семилітрова каструля, то  я 
полмиски капусти кидаю, а  тоді картошку, а  тоді як 
звариться картошка, кидаю м’ясо, капустку, тоді я ви-
тягую картошку, товчу її (я не люблю з пшоном, іжога 
пече; пережарювала муку, тоже іжога пече), то я тоді 
сиру муку так, як на бліни, рідшенька розводю. Вже 
перед концом, оце як картошку потовчу, і тоді цю му-
кичку на цю каструлю дві ложки повних муки роз-

колочую і запускаю. [З круп додавали пшоно?] А так 
пшоно треба. Пшоно нада бутилкою подавить і потер-
ти в макітрі і заправляю пшоном. [Скільки приблизно 
пшона потрібно на семилітрову кастрюлю, стакан чи 
менше?] Півстакана. [Чи готували у Вас галушки?] Га-
лушки, так. [Як їх правильно готувати?] І щипані, і так 
кльоцками, щипані на молочці, точно так, як на коржі 
тісто, і щипаєш, уже картошка готова і туди. На Пер-
ше мая каша – це обізатєльно. [Чи пригощали сусідів 
кашею? Чи  збиралися разом люди?] А  я, наприклад, 
ніколи; наварила, пішла пригласила і всьо. [Як варили 
кашу? Де збиралися, на вулиці кашу варили?] На ву-
лиці. У нас на городі возлє болота, там у нас спеціаль-
но, це ми варимо кашу. Оце бабушка там жила, дво-
юрідний брат, всьо равно там кашу варимо: ямка ви-
копана, кірпічі, каструля у мене п’ятнадцятилітрова. 
В ту каструлю, єсть куріца – кидай куріцу цілу і хай 
кипить, і вже бачиш кипить, і вона моментально гото-
ва, і пшоно, я на п’ятнадцятилітрову каструлю літрову 
банку пшона і штук двадцять картоплин. [Чи вбиває-
те яйця?] Обізатєльно, штук двадцять яічок. Оце як 
звариться пшоно, почті готове, витягуєш кратошку, 
потовчеш цю картошку, туди запустиш яйця і затал-
куй салом. Я на машинку перекрутила сало з цибулею, 
потом потовкла цибульку і туда, і кропу побільше, як 
кропа зеленого нема, то прямо вертушки зрізаю рів-
ненько, кидаю, і воно пахне, і тоді витягаю. [Таку кашу 
готували на якесь свято?] Ну, на празник завєдєно: на 
Перше мая, на Дев’яте мая, на Тройцю. [Щось прика-
зували?] Нє, нічого. [Чи багато збиралося людей?] Чо-
ловік двадцять і більше. [Щоб гуртом?] Да-да. [З якою 
начинкою пекли традиційні пироги?] Картошка з пе-
чінкою, капуста. [З якою начинкою робили солодкий 
пиріг?] А солодке – з яблуками. [З квасолею у Вас щось 
готували?] Нє. [А  з грибами?] З  грибами роблять. 
[Чи готували якусь страву з рибою?] З рибою нє. 

СІМ’Я [Як забавляли дітей?] «Іде коза рогатая, за мали-
ми рєбятами, кіті, кіті, кіті...». [Лоскотали дитину?] 
Да. [Які ще були підкидалочки?] «Йде коза ярая пів-
бока драная, тупу тупу ногами, заколю тебе рогами...». 
А тоді: «Чук-чук, чук-чук, наварив дід щук, а баба плі-
точок годувати діточок». [Які  ще були забалянки?] 
«Баба губи надула, не полуднувала...». Дєдушка Коля 
так забавляв: лягає спинкою дитина, а він по спинці 
[проводить пальцем] і каже: «Рєльси, рєльси, шпали, 
шпали, єхал поїзд запоздалий, виглянув в окошко і 
посипався горошок». А  потім по спинці  – тюк, тюк. 
В ігри гралися, на палиці мірялися, чия рука останеть-
ся. Чия останеться, той буде начинать грать. Чия рука 
верхня буде. [Як  ще мірялися?] «Сапожнік портной, 
тот і будєт такой» – счіталочка. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які колядки у Вас побутували?] 
Добра з маком паляниця, 
А без маку не така, 
Дайте, тьотю, п’ятака... 

[«Колядниця, колядниця...», така була? Це  дівчатка 
чи хлопчики ходили?] І хлопці, і дівчата – всі ходили. 
[Чи казали хлопці, наприклад: «колядин, колядин, я у 
батька один...»?] Оце так скажуть і всьо. [Чи ходили у 
Вас на Різдво колядувати?] Да. «Рождєство твоє, Христе 
Боже нас...». [Тропар і виконували?] Да. На Новий год.

Роди, Боже, жито пшеницю і всяку пашницю, 
На щастя, на здоров’я, на Новий год! 
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Роди, Боже, жито пшеницю і всяку пашницю, 
Вас с празником поздравляємо, с Новим годом! 

[Чим посипали при цьому?] Пшениця, просо, ячмінь 
і кукурудзу. [Що потім із цим зерном робила господи-
ня?] Я позмітаю і курочкам дам. А куди ж його діть! 
[На Масницю колодки кому в’язали?] Хто не женатий, 
тому в’язали. [В’язали і хлопцям, і дівчатам?] Да. Біль-
ше хлопцям. І дівчатам в’язали, мені колись як в’язали 
в вагоні, то весь вагон сходився та сміявся. [Що тут, 
в  селі, прив’язували?] Тут в селі хлопцям платочок 
до руки. [Це вже пізніше платочок до руки, а старіші 
колодку прив’язували? Що таке «колодка»?] Не знаю. 
[Що повинен той, кому прив’язали, робити?] Він пови-
нен бутилку поставити. [Налити чи просто віддати?] 
Сідають, як гуляють. [Чи співали на Івана Купала?] Нє. 
Це ми дітворою ще це робили. [Зроблену ляльку на-
зивали «Маринонька»?] Да, куклу. Вінки в’язали наді-
вали. [З чого?] З цвітів, з польових. [Які польові квіти 
вплітали у вінок?] Ромашка, «кашка» в нас називали 
тут, різні сокирки [Коли дівчата плели вінки?] Ввече-
рі. [Звечора заготовляли траву на вінки чи одразу вве-
чері плели?] Ввечері ставили кропиву, в’язали вінки. 
[Чи били один одного кропивою?] Нє, жалилися тіль-
ки. [Жалилися кропивою?] Да. [Чи пекли у Вас «жай-
воронки» на Сорок святих чи Миколи Весняного?] На 
Сорок святих – «жайворонки», а на Середохресну не-
ділю хрести пекли. [Куди дівали ті хрести?] Їли. [Як на-
зивався перший день посту?] «Жилявий день». У во-
скрєсєніє ввечері вечірня і просять прощення друг у 
друга і у батюшки. У батюшки в церкві, да. [Чи про-
сили прощення дома?] Ну і дома. [Чи ходили до сусі-
дів просити прощення?] Хто, може, і ходив. [Просили 
прощення, якщо зустрічали на вулиці?] Казали: «Про-
сти мене». [Один раз питали?] Три рази. [Що відпові-
дала людина?] «Може, я  тебе обідила чи оскорбила». 
[Що відказували у відповідь?] «Бог простить, і я про-
щаю». [Так тричі казали?] Ми як ідемо до церкви, ми 
не їмо нічого, поки не прийдемо з канона, проскуроч-
ки кусочок, водички і хлібчика. Воздвиження Хреста 
Господнього (на Здвиження, кажуть, гадюки здвига-
ються). [Хто казав, що гадюки здвигаються?] В народі. 
В одно місце здвигаються. [Де це було, в лісі?] Да, в лісі, 
казала одна, на Воздвиження пішла в ліс: «Іду, – каже, – 
ну, шо воно шумить, шо воно шумить. Доходю – яма і 
звідусіль гадюки лізуть. Одна гадюка здорова, товста, 
сіра з білими п’ятками. Я, – каже, – злякалася, і лізуть, 
сичать. Як мені утекти, щоб на гадюку не наступить, 
утекла. На другий день опять пішла і опять ту гадюку 
бачу, сіра з білими п’ятами, я покаялася і пішла всьо 
равно в ліс, і тоже лізуть гадюки в яму». [Що кажуть 
про ту яму ще?] І  провалилася в яму там, де гадюки 
були, і  прожила вона там до весни. Коли гадюки ви-
лазили, і вона вийшла, але вона скончалася. [Чи роз-
казував хтось, що вона там робила?] Нє.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Як  правильно садити городину?] 
Огірки садили, щоб хмари були. [Коли садили гарбу-
зи і кавуни?] Оце ж і кавуни, і  гарбузи. Кажуть, «як 
голе небо, то нічого не буде». [Буде голо на городі?] Да. 
[Клечання ставили в хаті?] Да. Я з кльона всігда стави-
ла. У хаті поставлю, у кухні поставлю. [На воротях?] 
На воротях я не ставила, раньше ставили. Кажуть, як 
вставляють на воротях, так тоді, як чи іспугається ді-
тьо, чи що, проворачують дірочку і запихають палку 
в дірочку. [Яку  палицю?] Із клечання. [Чи  важливо 

яким деревом клечати?] Обично як ставили... Оси-
ка – це погане дерево [Чи можна було ставити осику в 
хаті?] Нє, нільзя. [А куди – до худоби?] Нікуда, я знаю, 
що на воротях ставили, більше нікуди. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Як грати «В гусей»?] 
«Гусі гусі!» – «Га-га-га!» – «Єсть хотітє?» – «Да-да-да». 
«Ну летітє». – «Нєт, нєльзя». – «Почєму?» – «Волк... що 
дєлать, сєрую, бєлую...» – «Гусі, домой», – і біжить. – 
«Га-га-га». [Ті, хто був «гусенятами», стояли на місці?] 
Оці всі, ми гурбою. [Хто  їх ловив?] А  вона кричить. 
[Це вона за вовка чи за маму грала?] За маму. [Які ще 
ігри були популярними?] У нас називалися «Узмірка» 
[«У жмурки».] [Це коли всі ховалися, а один рахував?] 
Да. [Як у Вас казали: «Хто буде жмуриться»?] Казали.

с. Октябрська Готня  
(Октябрская Готня)

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
24 липня 2008 р.  

від Пелагеї Ф., 1933 р . н., жительки хутора Басів  
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КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У нас вєздє на ка-
вьор жовтою підведемо і цвєтки нарисуємо. [Які квіти 
малювали?] Які хоч. [Яким кольором їх малювали?] 
Хата білим помазана, а кавьор жовтим зробимо, а там 
і тоді синеньке; ну, цвєток є цвєток. Це в нас такий ко-
вьор був. [Чи розмальовували якось комин?] І комин 
розмальовували, все. [Що саме на комені малювали – 
вази, квіти чи півників?] І півники помалюють, і все 
помалюють, і тоді гардіни. У нас не було гардін, а мо-
нашки носили з бумаги, вирізані бумаги цвітні і білі, 
який хоч, такий у нас убор був. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Гілками якого дерева клечали 
хату?] З любого, із кльона, із береста, зелень. Зелена 
неділя, у нас звуть «Тройця». [Чим посипали долівку в 
хаті?] Травою. [Якою саме?] А от накосять діти трави, 
щебеці рвали, щоби на вікна клали. [Чебрецем? Як у 
Вас кажуть?] «Щебець». [Чи несли в хату полин?] Нє. 
Ми лепешник клали там, на річці. Я сама з Трифирів-
ки, не тутешня, Трифирівка Рокитнянського району, 
я  з тисяча дев’ятсот п’ятдесят другого года тут, і  ми 
там лепешник по хаті постелимо, це у нас гарно і це 
у нас прохладно. [...] Сіна положила, узвар поставила, 
кутю поставила, посвятила хату, побризкала, хрести 
помітила, все. [Коли і де саме писали хрести: над ві-
кнами, на сволоці?] На Водосвят. Над вікнами, дверя-
ми. [Які колядки у Вас побутували?] 

Добрий вечір, добрим людям на здоров’я, 
Роди, Боже, жито, пшениця, всяка пашниця, 
На щастя, на здоров’я, на Новий рік. 

с. Порубіжне (Порубежное)
Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  

15 серпня 2012 р. у с. Порубіжне  
Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  

від Марії Ш., 1926 р. н.,  
та Валентини П., 1940 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Чи  носили 
корсетки (жилетки без рукавів, розшиті такі)?] Нє, 
в нас нє. [З чого шили кофти?] Моя мама була порт-
на, вона де набере якої матерії, вона сама собі пошиє. 
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[Які  фасони шили?] Та які там фасони. Як воно вже 
все забуте, коли це діло було! [Чи носили мами й бабу-
сі свити?] Нє, моя мама свитки не носила. [Чи носили 
кожухи?] Кожухи були, і батько носив кожуха, а свити 
моя мама не носила. 

СІМ’Я [У Вас четверо дітей. Чи співали Ви їм колиско-
ві?] Нічого я не співала, я  їх не бачила за колхозом. 
Я прийду, а їх немає. А де вони ходять? [Їх бабуся була 
й гляділа чи в ясла водили?] Не було, в ясла оддавала і 
дома бросала, і не знаю, де попало плутаються, а при-
йду, посходяться вечером на вечерю. Та хата не зами-
калася. Внуків нянчила, канєшно. [Що Ви їм приказу-
вали?] Та нічого не приказувала. Плаче, другий раз і 
по ж...і дам. А другий раз наплаче, мати прийде, матері 
розкажу, так вона тоді той, успокаює, другий раз і таке 
було. Няньчила і внуків.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Як гуляли Ваше весілля?] Мене в [19]42 году 
забрали в Германію, я всю войну пробула в Германії. 
Прийшла я з Германії, мені було п’ятнадцять год, ви-
йшла заміж в [19]47-м году. Які тоді були свадьби, ні 
плаття надіть не було, ні туфлів не було. Купила мама 
чоботи там мені, як кажуть, тоді в моді були, та плат-
тячко було там легеньке, і приїхали за мною. [На голо-
ву що одягали?] Та на голову там цвіти наділи. [З чого 
робили квіти?] Такі воскові. [Самі робили?] Да, тут 
така була женщина, шо робила, і в неї купували. [Кві-
ти білі були чи різнокольорові?] Білі-білі. А фата так, 
як марля в опщем. А тоді приїхали за мною. [У Вас по-
дружки були? Дружкували?] Та які там тоді подружки 
були. На коневі приїхали, погода пагана, грязь, посади-
ли. [У якому місяці Ви виходили заміж?] В ноябрі. [Це 
так заведено було, щоб в листопаді весілля гуляти?] Та 
хто його знає, чи положено, чи не положено. [Тоді вже 
не дотримувалися заборон робити весілля в піст?] Та, 
приїхали в ноябрі, рішили. [Ви  до Пилипівки заміж 
виходили?] Ой, чи тоді я там понімала, чи Пилипівка, 
чи шо там воно. На коневі приїхали, грязі по коліна, 
дорог не було, посадили на лінєйку і привезли, яку 
там свадьбу згуляли. Прожили ми з моїм мужем з ти-
сяча дев’ятсот сорок сьомого по тисяча дев’ятсот сім-
десят четвертий год, а потом він заболів, умер. І тепер 
я з тисяча дев’ятсот сімдесят четвертого года живу без 
мужа, но в мене три сини, шо я там бачила. [До війни 
дружкою чи світилкою були?] Нє, ніколи не брали ні 
дружкою, ні світилкою. [Ви пам’ятаєте, чи робили на 
Вашому весіллі «мечики» або гільце?] Та не було цього 
нічого. Сіли за стіл, поїли, випили і поїхали. [Свашка 
«шажки» робила?] Аякже, шажки були. [Вона розда-
вала їх?] І роздавали шажки. [Чи співали при цьому?] 
Та хто там співав. [Чи взагалі співали на весіллі?] Та 
там дівчата шось співали. [Чи  співали «Свашка-не-
ліпашка»?] Нє. Воно вже шось забулося. [Молоду по-
кривали?] Чим? Фата була на мені, цвіти були воскові 
і  фата була. [Фата коротенька була чи довга?] Довга 
фата. І плаття на мені було біле, вишите, з коротким 
рукавом, оце і всьо. [Вам коли вінок знімали, платок 
одягали на голову?] Та, по-моєму, одівали. [Це  вже 
у свекрухи?] У  свекрухи я жила год, а  потом ми по-
строїлися. [Чи покривали Вас хусткою свашки, коли 
знімали фату?] Та була хустинка якась своя, то наді-
ли, та воно ж вже забулось, та коли це те время було. 
[Що пекли на весілля, крім короваю? Шишки пекли?] 
Шишки пекли, пироги пекли. [Була якась така осо-

блива шишка для молодих?] Дві шишки пекли. [У Вас 
казали «шишки»?] Да. Такі здорові, ті ж менші пекли, 
а то такі великі шишки, і зв’язували їх лєнтою. [Із тіс-
та стрічки були?] Нє, лєнтою обикновенною. [Їх пекли 
разом і зв’язували? Тістом не обкручували?] Ну да, дві 
ж як умєстє, та ше й лєнтою перев’язували. Жениху 
і нєвєсті. [Вона була як вісімкою зроблена чи просто 
обведена кружечком?] Общим. [Що з тими шишками 
робили? Куди їх дівали?] Та їли, куди. [...] [Ви в якому 
році заміж виходили?] В  тисяча дев’ятсот п’ятдесят 
дев’ятому. [Чи  співали дружки на Вашому весіллі?] 
Ну, дружки співали, свадьба була, фату надівали, стіл 
накривали, на другий день бесєда ходила, от на дру-
гий день носили гілку, курку в’язала; на шо її в’язали, 
не знаю. [Розкажіть за курку, гілку. Гілку з якого де-
рева брали?] Гілку із сосни носили. [Так просто живу 
курку носили?] Курку живу ув’язували туди, в  гілку, 
і носили по вулиці. Гармонія грає, співає, приказують, 
танцюють і курку ту несуть до нєвєсти. [До молодої чи 
до молодого?] До молодого, але це ж нєвєсті. [Це ро-
дичі молодої робили?] Родичі молодої, на другий день 
весілля. [Як  вони знали, що  молода чесна, що все в 
порядку?] Хто там його питав, чесна вона чи нечесна. 
[Що тоді робили з цею куркою?] Та держали, та й усе. 
Кинули до курей, та й хай іде. [Якщо вона полетить?] 
Ну, не знаю тоді. [На другий день весілля кілок заби-
вали?] Не знаю, не було такого. [Як називали другий 
день весілля?] Та ніяк, «бесєда» та й усе. [Ким наряджа-
лися?] Хто в шо придумає. І циганками наряжалися, 
і кожухи надівали, і хто шо може. [Чи співали дружки 
на Вашому весіллі весільних пісень?] Та вони не знали 
весільних. Баби співали свадєбні. [Про  що співали?] 
Не знаю. [Хто ніс коровай, хто його ділив?] Та ділили, 
а хто його там ніс, хто його туди дивився, хто його за-
поминав. Ділили, розрізали, роздавали. [Коровай був 
круглий чи прямокутний? Як його прикрашали?] Кру-
глий. Ну наліпляли там шось, шишечки якісь. [«Го-
лубами» прикрашали?] Ні-ні. [Чим  ще прикрашали 
його? Калина була?] Не знаю, може, в кого була, може, 
в кого й не було. Це як вона є, то прикрашали. [Чи ви-
ганяли дружок і бояр із-за столу, хто давав знак, що 
їм треба вже виходити? Чи співали щось? Чи вікна за-
туляли, щоб вони вже збиралися на вулицю?] Ні. [Всі 
сідали за стіл?] Да. [Чи крали молоду?] Крали. Ну, як 
крали? Сидить же жених і молода рядом. Коло моло-
дої дружки сидять, а коло жениха бояри сидять. От за 
спиною ж у того, у жениха, крадуть молоду на другу 
сторону до бояр. Єслі взіває подружка, а єслі не взіва, 
то значить викуп хай дає жених чи бояр. [Хто крав?] 
Бояр. [Коли дружки виходили з-за столу, вони нама-
галися молоду забрати із собою?] Та як же вони забе-
руть, нє-нє. [У Вас квітку пришивали молодому на ве-
сіллі?] Пришивали. [Хто пришивав?] Дружки приши-
вали. [Що за квітка була? З чого її робили?] Купували. 
[Разом з вінком купували?] Да. [Таку ж білу, воскову?] 
Да. [Її називали «квітка», «цвіток» чи якось інакше?] 
Ну,  хто «квітка», хто «цвіток». І  дружкам усім при-
шивали, і  подружкам усім пришивали, і  молодому. 
[Молодому на картуз пришивали?] На груди. [Коли 
йому пришивали?] Як приїде ж за нєвєстою, зразу ж, 
тим уже ж попришите, дівчатам, а хлопцям же, його 
товаришам, пришивали і  йому. Дівчата пришивали. 
[Скажіть, будь ласка, у Вас була фата, вінок знімали?] 
Вечером уже, як свадьба кончається. [Це в кого відбу-
валося?] Це вже у молодого. [У чому полягав обряд?] 
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Ну, фату зняли, а хусткою запнули. [Косу розплітали 
молодій?] А їх уже, кос, не було, уже нічого було роз-
плітать, завівки були, стрижки були. [Як покривали? 
Чи приспівували: «Покривачка плаче...» або щось по-
дібне?] Не знаю, ну благословила ж, ікону ж давали. 
[Хлібину давали?] Жениху ж оддавали, аякже, і  він 
привозив хлібину. [Яка це була хлібина? Її якось нази-
вали?] Та, хлібина спечена та й усе. [Там було дві лож-
ки чи як?] Та дві ложки, дві тарілки, це ж вона туди 
брала, собі їсти. [Що ще передавали? Курку на другий 
день тільки несли?] Да. [Як  іще прикрашали гілку з 
куркою?] Шо попало чіпляли, щоб красива була. [Чер-
воненьке?] Ну, красне. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи бігали Ви в дитинстві ко-
лядувати й щедрувати?] Та й не бігала я особенно 
якось. [Проте, мабуть, чули, які колядки в селі співа-
ли?] Воно тоді, знаєте, як воно було, не дуже. Кутю но-
сили в дєтстві. [З чого кутю варили?] З чого кутю ва-
рили? З етого, ячмінь і пшеницю товкли в ступі, а по-
том сахаром помастять і по дворях, і там хто шо дасть. 
Хто канхветів, а хто насіння. [Що приказували, коли 
носили кутю?] Та нічого, принесем до сусідів: «Дайте 
нам вечерю». Ну, вони покуштують ту кутю і:  «Спа-
сібо-спасібо», і нам дали шо там в сумки, і ми пішли. 
[«Коники» давали? Пекли «коники»?] Пряники? Та 
хто пік, а хто не пік, давали і таке. [Формочки були?] 
А хто як, хто в формочки, а хто не знаю, як вони там 
дєлали, я й не знала, но давали, пекли, но не всі. Один 
такий був мужчина, шо він молодий парень, так він 
буряків солодунів нарізав, в бумажки повгортав і да-
вав нам. Прийшли додому, а там буряки. А ми думали, 
шо канфети, тоді ж як з канфетами, не так, як тепер, 
пожалуста, любі, а тоді ні грошей не було, ні купить 
нігде було. [«Солодуни»  – це  солодкі буряки так на-
зивали?] Да, солодуни, солодкі буряки, це ж сахарні ті. 
[Чи  пам’ятаєте якусь колядку?] «Колядую-колядую» 
чи «колядка-колядка», я  вже забула. Шось там «дай 
мені, бабо, пирога. А не даси пирога...». Ой, вже забу-
лася. Коли це діло було, вже вісімдесят з лишнім. Я не 
ходила колядувати. [Чи  ходили щедрувати?] Щедру-
вали, но я не ходила щедрувати. [Хто ходив?] Та хто 
там, мало тоді було дітей. [Чи ходили дівчата, хлопці 
дорослі?] Та ні, до нас ні, ми жили, у нас то вроді не 
так-то бідно, но я не ходила колядувати. [Як святку-
вали Масляну?] Шо на Масляну було? Ну, шо в нас, ва-
реники варили. [З чим?] З творогом, хто з картохами, 
хто з грушами, хто з чим. [Груші розпарювали, так?] 
Товкли. [Як  товкли?] Та такі були спеціально ступи, 
сушили, а потом у ступах товкли, підсівали на решето 
і запарювали, і варили. [Чи палили вогнища на горо-
дах?] Палили, палили костри. На огородах. А як там 
жили, то на горі, а тут по городах палили. [Що саме 
палили?] І резину палили, і  солому, шо попало. [На-
віщо?] Зачем? Ну, так, це ж вроді як, чи по закону, чи 
то, як вам сказать, шо воно. [На палку щось чіпля-
ли?] Та такого нє. [У  гості ходили на Масляну?] Нє. 
[А колодки в’язали?] Та хто, чула за колодки. [Нежо-
натим парубкам в’язали колодки?] Може, в’язали, я за 
це чула, но я не дєлала, таке вам нічого не розкажу. 
Чула за ці колодки, це ще, може, не за моєй пам’яті, 
це ще раньше-раньше. [Як  у Вас називали перший 
день Великого посту?] Ну, то день посту. [«Жилявий 
понеділок» не казали? Чи пекли пиріжечки або пам-
пушки, «жилявики» на них не казали?] Та нічого та-

кого. Була Прощена неділя. [Що треба було казати на 
Прощену неділю?] Не знаю я, шо казати, я нічого не 
казала. А  коли мені казать, як у мене четверо дітей, 
у колхоз ходила, не бачила білого світа. [Які народні 
свята відзначали у Вашому селі?] Нічого я не помню 
вже. [А Івана Купала?] Ну чула я про Купала. [Мож-
ливо, пам’ятаєте, що дівчата віночки плели, на річку 
пускали.] Може, і  плели, а  ми не плели нічого. В  ліс 
ходили на гуляння, канєшно. [Коли це було?] Це після 
війни. У лісі ходять, гармошка гра, співають дівчата. 
[Це на якісь свята?] По воскресєньям. [Чому в ліс хо-
дили гуляти?] Так, а де тоді, ні клубів не було, не було 
нічого, а де молоді же діваться. І ходили в ліс, і танцю-
вали. [Які танці танцювали?] І «Краков’як», і «Поль-
ку», і  шо попало танцювали. Шо він грає, а  ми тан-
цювали. [Що Ви танцювали?] Я не танцювала. [Зате, 
мабуть, співали?] Я й не співала, я так прожила. Спід-
ниця, кофта і всьо. [...] [Івана Купала святкували?] Да. 
[Розкажіть, як святкували?] Ходили у ліс, рвали цвіти, 
плели вінки. [Будь-які квіти можна було рвати?] Любі 
цвіти, і було, картохи цвітуть, так зорвем, украдемо. 
І з гарбузів цвіток у вінок же ж. А тоді нагортали се-
ред дороги отутечки отаку кучу землі здорову, став-
ляли туди крапиву, будяки, надівали вінки на голову і 
пересігували. Хто пересігне, хто в крапиву чи будяки 
сігне. Це так і празнували. [Вогнище розкладали?] Нє, 
ми не палили, оце через будяки. [Чи робили ляльку? 
Чи ходили з нею вулицею?] Ми не ходили, а тепляни 
там носили, Маринульку якусь там. Це Тьоплоє село, 
це нашого району; вони носили Маринульку, а ми не 
носили. Ми тільки сігали. [Ви розповідали, що плели 
вінки. Куди Ви їх дівали: на воду пускали чи додому 
несли?] А я це, попитайте мене, не знаю. Не знаю, куди 
ми їх дівали, не помню, а знаю, шо плели вінки і сігали. 
[Що-небудь приказували, коли плигали?] Та нічого ми 
не казали, дітвора були, які там ми. [У Вас казали «Зе-
лена неділя» чи «Трійця»?] Тройця. [Що заведено було 
робити в це свято?] Клечальна ще неділя. Клечання, 
рубали в лісі клечання. Спеціально єсть там кленок, 
дерево таке. [З червоними метеликами?] Нє, отаке ве-
лике листя кленове. [Воно як дерево чи як кущ?] Як 
дерево. Рубали гілки, приносили додому, ставляли в 
хаті по углах, тоді ж полів, де вони, не було, долівка 
була земляна мазана, травою ж, жали траву, травою 
трусили, на воротях гілки чіпляли. [З якого дерева чі-
пляли гілки?] На воротях більше із осики. [Чому саме 
з осики?] Та Іуда там же-ж якийсь предав, Іуда ж пре-
дав Ісуса Христа, предав же-ж він. Чи на осиці він тоді 
повісився, чи шо, Іуда, і у хату осики нізя було нести, 
бо так кажуть, на городі ставляли. [Де на городі ста-
вили?] Та коло двора. На хвірточці осику ставляли, 
а у хаті кленок. [Яку траву жали, щоб потрусити?] Ну, 
примєрно клєвєр, шоб харошу, пахуща, полинь, лю-
бисток, щас його вже так і немає, а раньше був любис-
ток. [Скільки днів воно мало лежати?] Ну, поки стане 
прив’явать, а тоді вже забирали і нову кидали на до-
лівку. Та довго тоді травою посипали, вона ж свіжа, 
зайдеш – свіже. [Чи ходили Ви на Різдво колядувати, 
щедрувати?] Ходили. [Що  приспівували чи приказу-
вали?] Ну, «Діва, радуй...» співали, но це вже більші 
дівчата, вже такі дівочки, а ми такі ще бігали: 

Колядка-колядниця, 
Добра з маком паляниця, 
А з насіннячком не така. 
Дай, бабо, п’ятака, 
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А ти, діду, гривню, 
А то вікно виб’ю.

[Це дівчатка так колядували, а хлопчики як?] А хлоп-
ці кричали: «Колядин-колядин, я  у батька один», 
а то: «Біг козел, наставив ріжок, дай, бабо, пиріжок». 
[А  далі?] «Біг козел...» починається. Позабувалося 
воно. [Що приспівували? Які щедрівочки у Вас? Може, 
Меланочки, Меланки ходили?] На Меланки ходили вже 
женщини. [Коли вони ходили: тринадцятого ввечері, 
перед Старим Новим роком?] Та навєрно ж, да. [Жін-
ки співали?] Да-да, «Меланочку». Вони ще й співали, 
як воно все співалось, ой-йой: «Щедрий вечір, добрий 
вечір...» – та й таку співали. А то: «Як сів Христос та й 
вечеряти, та й прийшла к йому Божая мати...», отакі ще 
співали. [Що далі?] Я не помню, я не ходила, я не співа-
ла цієї, я тільки чула. [Ви варили кутю. Як ставили її на 
покуті, то що клали, що приказували?] А може, й каза-
ла, Бог його знає, чи ми там запоминали. [Чи квокта-
ли Ви під столом, щоб курчата висиджувалися?] Я не 
квоктала, не було такого. [Що на покуті ставили?] Ну, 
ставили ж кутю, і ставили озвар, варили ж сухофрук-
тів, груші, яблука, там отаке. [Що  ще ставили на по-
куті?] Не знаю більш. [Чи казали «Іде кутя на покуття, 
а узвар на базар»?] Та, може, й казали, я ж не знаю, я ж 
не ставляла, я  й не казала. [Чи  казали, що  виганяти 
треба вже кутю?] Не знаю. [Чи ворожили на Різдво ді-
вчата на долю, на хлопця, хто достанеться?] Я не воро-
жила, ми вже не ворожили, а старіші ворожили. Я ж 
не знаю, шо вони там, як вони там ворожили, не знаю. 
[Мати дивилася, який рік буде: урожайний чи ні, що 
вродить?] Я з матер’ю не жила. [В дитинстві, коли ма-
ленькою були, що-небудь пам’ятаєте?] Не помню. [Як у 
Вас святкували Масляну? На городах вогнища пали-
ли?] Палили ракити. [Що таке «ракити»?] Ну, на Мас-
ляну «ракиту», кажуть, палять. [Чому «ракиту»?] Ну я 
не знаю, оце начинається Масляна, первий день, стрі-
чають Масляну, і палили, це вже і я бігала палила, отакі 
банти нарізали, резини, керосиною поллєш, запалиш, 
а тоді таку проволоку, бігаєш отам, крутиш. А вже діти 
мої, діти палили вже балони. [Це ж небезпечно!] Ну, 
опасне, а палили. На луг виходять, луг у нас он здоро-
вий, на луг виходять і палять. Поприходять усі поза-
мазувані в сажі. [Навіщо так робили?] Я  не знаю, не 
знаю. [Що ще робили на Масляну? Пісні співали якісь 
особливі?] Ні. [Казали у Вас таке, що ніби на Масля-
ну мала бути неділя посту одна?] А, та це казали, було 
таке, кричали. [На вулиці кричали?] Та це ж бігали там 
палили і кричали. Цілу неділю палять, поки проважа-
ють Масляну. [Вареники щодня варили?] Да-да. [Хо-
дили пригощати, зять до тещі їздив?] Ходили, аякже. 
[Якийсь день спеціальний для цього був?] Ну, не знаю, 
чи як проважали вже, то в той день, но ходили. [Мо-
лодята каталися на Масляну?] Ті, шо женяться, ката-
лися, як було на чому. [Які розваги зимові були? Ось у 
Вас же тут річка Ворскла, лід був, Ви робили карусель 
на льоду?] Робили. [З чого? Як її робили?] Ну, робили 
це. У нас дядько один тут був, плотник, забивав як-то 
у лід, не знаю, шо він там, дерев’яне шось забивав, 
а тоді такий дрюк довгий і санки, і до нього чіпляли. 
І ми всі, хлопці розкручували, а ми в санки сідали, но 
я не сідала. [Хтось із того боку крутив?] Крутили. Як 
розкрутять, так летять, як скажені, з санок. [На чому 
спускалися з гірки?] На санках. [З чого робили санки?] 
Із дерева робили, із желіза полозки робили, а це ж – 
з  досок. [З  кізяків? Чи  робили таке з кізяків, щоб на 

нього сідати, як оце зараз пластик такий?] Ні-ні, тако-
го не було, санки і всьо, на санках катались. [Чи їзди-
ли на Масляну дорослі чоловіки, жінки на конях, чи 
каталися, гуляли?] При мені ні. [Чи  їздили колись на 
гарних санях, як їх називали?] Та якось називались, но 
не знаю, не скажу. [Чи ліпили й пекли на Сорок свя-
тих «пташок», «жайворонків»?] Ліпили. [Розкажіть, 
коли це робили?] Я не пекла, свекруха пекла. [Для кого 
свекруха пекла?] Ну, для нас, для сім’ї пекла. [Скільки 
штук?] Не знаю, скільки штук вона пекла. А копійку ще 
туди клали. [У кожен клали чи в якийсь один?] В один, 
а тоді ж кому попадеться, то чи щасливий буде, чи не 
знаю. [Як виглядали «пташечки», яких ліпили?] Точно 
як птичка. [З крильцями, розпластані?] Да-да. [Чи такі 
загорнуті, як качечка?] Нє, отак крильця були порізані 
ножем, точно, як крильця, і хвостик, і дзьобик, із тіста 
усе зроблено, головка. [Очки робили?] А очки не знаю, 
видно, проколювали чимсь. [З  якого тіста їх пекли?] 
Ну, на дрожжах, а яке. [Чи пекли у Вас на Водохреща 
«хрести»?] Пекли. [Які  вони були завдовжки?] Отак 
десь сантиметрів тридцять. [Окремо хрест робили чи 
на булочку?] Нє, хрест, хрестом, з  тіста ж так і дєла-
ли, дві качалочки. [Як  їх скріплювали, щоб не розпа-
лися?] Один на один кладуть отак, і всьо. [Куди потім 
цей хрест дівали?] Та їли ж, ну куди його. [Може, за-
ривали його там у зерно, у поле із собою брали?] Не 
знаю. [Пташки лише їли?] Тільки їли і все, драбинки 
ще пекли. [На Вшестя?] Да, на Вознєсєніє – драбинки, 
точно, як драбинка. [Скільки там перекладинок було?] 
Не знаю, цього не знаю. [Це просто дітям роздавали, 
з’їдали чи щось інше?] Ну, дома ж напечуть, і дома ж 
сім’я своя їсть, може, там кому й дадуть, не знаю.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ [Як у вас назива-
ли покуть?] Да, покуть  – це святий угол. Тоді ж тут 
більше український язик був, більше на українському 
балакали. [Ми тому й приїхали.] Воно якось чи одно-
силось до України. Це ж, казали, в старину Шереме-
тьєв тут був, та ми шереметьєвці були, і ми балакали. 
[Це пан був Шереметьєв?] Да. І балакали ж ми більше 
на українському. [Так само, як і тепер?] Да. Переверт-
ні. [Школа у Вас яка: українська чи російська?] Зараз 
руска, і тоді була руска, школа руска була.

с. Стригуни (Стрыгуны)
Записала Г. Лук’янець 15 липня 2012 р.  

у с. Стригуни Борисівського р‑ну  
Бєлгородської обл., РФ,  

від Лідії К., 1923 р. н., 
росіянка за походженням,  

у с.  Стригуни мешкала з 1978 р.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ У тисяча дев’ятсот тридця-
том – тисяча дев’ятсот тридцять первом прєпадавалі 
українскій язик. До тисяча дев’ятсот тридцять третьо-
го года. [Розмовляли українською мовою?] Я  сама с 
Тьоплой [село], у нас там нє балакалі на етом язикє. 
[Хто там мешкав?] «Москалі». От как я разгаваріваю – 
точно такіє же «москалі». Но там сєйчас мало людєй 
осталося. Я тут дом купіла, сдєлала рємонт. Я помню, 
как у хатє лучіной свєтілі, прялі, ткалі. [Що у Вас виро-
щували?] Коноплю і льон. Ми помногу сєялі. Я умєла 
прясть, ткать. Станок бил. [Якої ширини полотно ви-
ходило?] Сємьдесят сантімєтров. І на сорочкі полотно 
дєлала, і постіль – всьо у нас било полотняноє. [Чер-
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вону нитку додавали?] Хто какую захочєт. Прялі: луч-
шеє шло на полотно, а хужеє – називалось «хлопья» – 
крутілі, щоб рядно соткать. Ми ж і в войну одєвалісь 
етім. [Що шили з полотна?] І сорочкі, і вєрхнєє шилі – 
красілі. Краску покупалі. Порошок такой. Хімічєскій 
карандаш бил. [Сорочки які були?] Вот как сєйчас у 
мєня платьє. [А сукні які були?] Билі такіє, но то уже 
билі празднічниє, вишитиє. Но у мєня уже только по-
лотєнце осталось. [Як вишивали?] Крєстіком. Муліне. 
[Які  кольори були?] Всякіє: і чорниє, і  красниє. [...] 
Я єщьо била дєвчонкой. Мачуха, сєстра і двє подругі 
сєстри – прялі у нас у хатє. Отєц лапті пльол. Лучіной 
свєтілі. Раньше пліток нє било  – груба. У  грубє гар-
шок картошкі у мундірах. Топілі грубу соломой. [Коли 
прясти збиралися?] С осєні всю зіму. Пєсні пєлі: «Ой 
зачєм ета ноч так била хороша, нє болєла би грудь, нє 
страдала душа...». Я на вєрхній голос тянула, а мачу-
ха  – на второй, а  тє уже подтягівалі. Потом каждий 
свою пєсню начінал. У  отца била своя любімая пєс-
ня: «По дікім стєпям Забайкалья...». Отєц у мєня бил 
солдатом у тисяча дев’ятсот п’ятнадцятом году. С Ав-
стро-Вєнгрієй воєвалі. [Яке  придане раніше готува-
ли?] Обязатєльно полотєнце, постєльноє [білизна]. 
Когда пріходілі сватать, должна била пєрєвязать свої-
мі полотєнцамі. Но у мєня нє було сватовства. Война – 
нікакого сватовства. Ето уже послє войни. Я же в Ав-
стрії била два года. Нас во вторую окупацию мобілізо-
валі. А тода хата завалілась в тисяча дев’ятсот сорок 
восьмом году – стройка. Било восстановлєніе всєму. 
Я четирьох класов даже нє смогла кончіть – работала 
на лошадях в колхозє. Тогда із колхозов нам виєзду нє 
било. Нє разрєшалі нічего нам. Откуда голод начался? 
У нас у моєго отца в Харьковє жил какой-то плємян-
нік. І он приєхал до нас і сказал: «Дядя, будуть орга-
нізовивать колхози. Нє упірайся, а  то нє посмотрят, 
что у тєбя сіроти, і із гнілой хати тєбя могут вигнать». 
С України ето пошло. І била частушка: «Україна – хлє-
боробная. Нємцу хлеб отдала – сама голодная». У нас 
зашлі і вибралі до бубочкі всьо зєрно. І живі как хо-
чеш! [Хто забрав?] Такіє билі «друзья». Актів такой 
бил  – із своїх. А  тисяча дев’ятсот тридцять восьмий 
і тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятий год – я в Харь-
ковє в няньках работала. «Пріслугамі» ми називаліся. 
А  тода тисяча дев’ятсот сороковий год, мачуха ногу 
поламала, і отєц мєня больше нє пустіл. А тут война 
в тисяча дев’ятсот сорок пєрвом. [...] Послє войни на 
коровах, на волах работалі. Ми єзділі на Україну за 
скотом і соттуда ми прігналі волов. В тисяча дев’ятсот 
сорок пєрвом, в сєнтябрє мєсяце. [...] [Діти раніше як 
гралися?] В  крємушкі. Я  дєтство мало помню, пото-
му шо нє било єго. Мачуха нас бросала часто. Сєстра 
дояркою била. Брат с отцом у поле. Я  каждий дєнь 
оплаківаю свою жизню  – какую прожила трудную. 
[...] В  Харьковє тоже такіє ребята молодиє. Моло-
дость – єсть молодость: мандоліна, гітара, балалайка. 
У корідорє собіраємся: ребята грають, ми – танцуєм. 
«Гопак», «Бариня», «Полька»  – отакоє. А  я кружево 
вяжу, то розжилася – кофту сєбє сшила рукамі. Захо-
дять: «Ти долго будєш сідєть?» – парєнь Юрка. Ми с 
нім завєршалі вєчєр. Нам надо било послєдній танєц 
танцевать. Гопака хорошего! Частушкі пєлі: 

Ой, товарка дорогая, 
До чего ж ми дожилі! 
Которе мєсто бєрєглі – 
На то налог наложилі!

А та уже отвєчає: 
Проробила лєто боса, 
Заробила кіло проса. 
На базарє продала – 
За бєздєтность отдала. 
  ***
А я бєлєнькій платочок 
Разослала на порог. 
А я прєжнєго ухажора 
Отдала за продналог. 
  ***
Сідіт мілий на крильце 
С удівлєньєм на ліце. 
А у мілого ліцо 
Занімаєт всьо крильцо. 

У нас частушкі разниє билі. Продналог – ето 1930-тиє 
годи. І как нас обложилі за бєздєтность, так і частушка 
появілась. 

Устань, Лєнін, подивись, 
До чего ми дожились. 
Клуня – боком, хата – боком, 
А кобила – с однім оком. 
А на хатє сєрп і молот, 
А у хатє – смєрть і голод. 

[Про Брежнєва частушки співали?] Брєжнєва сєло 
любіло. Брєжнєв дал сєлу жизню. Лєгчє стало, сталі 
платіть дєньгамі нам. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Івана Купала] праздновалі. 
Оні [місцеві мешканці, українці] ночью праздновалі. 
Палілі костри, пригалі через костри. Палілі гдє-то нє-
далєко от лєса. Рєчка у нас рядом. Сєйчас рєчка нє-
годная, а  тогда  – полноводная рєка Ворскла. І  чєрєз 
кропіву пригалі. Шукалі, гдє она растьот, і  пригалі 
чєрєз нєйо. [Дівчата віночки] плєлі і на рєчку пуска-
лі. До 1933 года ето всьо дєлалось. А от когда прошел 
1933 год, уже етого нє дєлалі, потому шо много [лю-
дей] вимєрло. [Забороняли?] Нє запрєщалі, просто нє 
до етого било. У мєня била мачуха, я рано бєз матєрі 
осталась. У  нас мать умєрла  – сєстрє било пятнад-
цать, брату – восємь, мнє – два года, і  самому млад-
шему  – сорок днєй. У  нас мать умєрла, то  нам уже 
било нє до Купала, нє до чего. [Як у Вас розважались 
на Масляну?] Каталісь на санках, на лошадях. [Це в 
селі Тепле чи тут – у селі Стригуни?] Вєздє. Варєнікі 
варілі. [Якщо було з чого.] Ну, вєздє народ пріспаса-
блівался. [Скільки Вам було років, коли Ви потрапили 
у Стригуни?] В 1958 году Стрігуни об’єдінілі в колхоз 
[імені] Леніна. А сюди я в 1978 прішла. А сєйчас там, 
у Тьоплом, нєту ні магазіна, там одні старікі. [Що ще 
на Масляну робили?] Каталісь на санках, у  нас там 
гора хорошая. Ми билі ще дєтворою, у  нас у сосєда 
била лошадь: ти ейо хоть бєй, хоть нє бєй – она ідьот 
только своїм шагом. І он запряг ету лошадь, насажал 
нас – дєтвору – і повьоз по окрєсностям. Целий дєнь 
провозіл. Єлє прієхалі. Так нас оттіралі  – замьорзлі. 
[Співали? Танцювали? Грали на яких інструментах?] 
У нас – на гармошкє. Клуб бил – і в Тьоплом, і здєсь. 
Кромє гармошкі, нічєго у нас ні било. Називалась 
«двухрядка». Пєлі: 

Масляна, Масляна, как ти хороша! 
Єслі б тєбя сємь нєдєль, а посту – одна! 

[Чи в’язали на Масляну колодки?] Вязалі. До войни ми 
єщє соплякі билі. Но пріходілося [бачити]. [Дорослі 
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в’язали?] Ми – молодьож – друг другу вязалі какоє-ні-
будь брєвно ілі сапожную колодку. [Прив’язували мо-
тузкою?] Наточєм. Шоб он женілся. А он откупаєтся. 
Большинство – сладості. Вязали і парням, і дєвушкам, 
єслі дєвушка у годах. [У вас на Сорок мучеників скіль-
ки «пташок» випікали?] Хто сколько спечот. [Їх для 
дітей пекли?] Раньше «похрєснікі» пєклі, «вєрбочкі», 
просвіри. У просвіри ложилі дєньгі. [Це коли пекли?] 
На Благовєщєніє. По домам пєклі, нє в церкві. [«По-
хреснікі» – це що?] Я уже забила, какой ето празднік. 
[Може, Середохрестя?] Да, Сєрєдохрьостная. Отак 
скаталі [тісто], а потом ложилі хрєстік. Називалі «по-
хрєстнікі». Єлі. І «жаворонкі» пєклі. [Це все дітям да-
вали?] В сємьє єлі. Хто зайдьоть – тоже угощалі. Ході-
лі щєдровалі, колядовалі. Дєтвора – ми бєгалі. 

Щєдрий вєчєр, добрий вєчер, 
Всєм людям на вєсь вєчєр. 
– Чі дома, дома, хозяїн ваш? 
– Он дома, в конце стола, 
На ньом шуба собольова. 

І тода виносят шо-нібудь. Дєткі пріговарівалі: 
Щєдрік-вєдрік, дайтє варєнік. 
Ще грудочку кашки, кінчик ковбаски.
А я ту ковбасу та й додому понесу, 
Батькє і маткє на вечерю. 

Но я вам скажу, что ето всьо било до 1933-го, а потом 
стала война. 

Записали В. Бойко, Г. Лук’янець та Н. Олійник  
15 липня 2012 р. у с. Стригуни  

Борисівського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  
від Тамари П., 1936 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. Мимрі – та-
кий карман пришитий. [До чого його пришивали?] 
До рубашки, мені здавається, і  до юбки. Юбки були 
широкі, як у складку. [Якого кольору?] Чорні, зельоні. 
[Їх прикрашали?] Нє. [Кармани «мимрі» з чого були?] 
А з тої матерії, що і рубашка. [Їх вишивали?] Бували і 
вишиті. [Чим вишивали?] Муліне. [Які кольори бра-
ли?] І красні, і зельоні, і бєлиє – всякі. Хрестиком ви-
шивали. Рукава були розшиті і отут [манишка]. [Що 
в «мимрі» носили?] Пироги! В  мене бабуся встріча-
ла всігда  – [звідти] витягує, бувало. Я  рада, що мені 
дадуть кусок хліба! [Фартухи] були ситцеві, круглі і 
[внизу] оборка. Платок ми «хусткою» називали. Ква-
дратні, пацьоряні, вродє як шерстянії. І  шалі були. 
[Якого розміру були хустки?] Та, ма’ть, на восємьдє-
сят. Трикові платкі. Коричньові, а по боках білі полос-
ки. [Чи казали на них «білокрайки»?] Може, й казали 
діди і прадіди. [...] Була свита, лежала там, у бабушки, 
але ніхто не надівав її. [З якого матеріалу?] Я не знаю, 
з чого вони були. [...] І маленькі, і великі були платкі. 
Цвєт бєлий, а цвєти – і білі, і красні, і зельоні, і сині. 
«Бухарки» платки. І чорний міг буть. [...] Бабуся ходи-
ла з очіпком тоді. Отакий круглий чепчик. Із сатину 
шили. У бабусі був зельоний. [Ободочок в нього був?] 
Та воно забулося, коли ж це було діло. Ззаді китиця 
висіла, на посерьодкє. Волоси складалися, і  на них 
одягали зверху. Просто на голову одягали і всьо. [...] 
Носили хромові сапоги, якщо вони були. А  так  – у 
бурках ходили. Купували у Харкові. Були і валянки. 
На базарі купували. [Чи місцеві валяли?] У Борисівці 
була валюшня. [З якої шерсті валяли?] З овечої. Хто 

держав овець, а хто і не держав. В колхозє були овєчкі, 
багато було. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. [Вінки на весілля робили?] Заміж ішли – 
у цвітах же були. Фата і цвєти. [Стрічки до вінків чі-
пляли?] Хто ходив у лєнтах, а хто і не ходив. В косу 
вплітали. На дві коси запліталися. Дві одінакових 
лєнти вплітали. Це послєвоєнне [час], довоєнне я 
ж не знаю. [На весілля] пекли караваї і шишики. 
[Як шишки робили?] Малєнькіє брали кусочки тєста, 
розбивали і різали, а тоді скручували і шишечкой ста-
новилось. Обмазивали яїчком і пудрою просипали. 
Каравай пекли, як хлєб. Отакий здоровий, круглий. 
Поховально-поминальна обрядовість. Псальми спі-
ваю, у церкву ходю. [Звідки Ви їх знаєте?] Старші пе-
редавали. Багато старинних пєсєн, всі не запомниш. 
Оце приходю в церкву, а звонят звони. А я кажу: 

Тихо, тихо, звони звонять,
Милий мой вєнчається. 
Дай, мамаша, лєворвєр, 
Жизнь моя кончається.
Дай, мамаша, лєворвєра,
Под подушкою лежить,
Застрелю свою злодєйку.
І рука не задрожит.

Багато пєсен разних. Яку ж вам псальму переспівать? 
Ти, родімая мама, 
В глубокой могілє зємной.
Ти просніся, любімая мама, 
Я прішла повідаться с тобой.
Нікогда нє забить твою ласку,
Для мєня ж ти любімой била.
Ти всю жисть отдала і здоров’є,
Чтоби вивєсті в люді мєня.
А тєпєрь я стаю у могіли,
Мойо сєрдце так тяжко боліт.
Как хочу я к тєбє докрічатся,
Но ти, мамочка, крєпко так спіш.
Ти просніся, любімая мама,
Може, чєм огорчіла тєбя.
Може, в чьом била я повінна,
Ти прості, Хріста раді, мєня.
Ти навєчно ушла, моя мама,
Больше я нє увіжу тєбя.
Только буду ходіть на могілку,
Где покоїтся мама моя.
Ти проснісь, отзовісь, дорогая,
І по-прєжнєму глянь на мєня.
Жалко било с тобой раставатся,
Нє могла удєржать я тєбя.
Ти от нас улєтєла, как птіца,
Больше ми нє увідім тєбя.
Умірая ти, мама, сказала:
«Простітє, родниє, мєня».

На похорон ми як приходим, я  читаю Псальтирь. 
А  тоді співаєм ми «Святий Боже...», «Крєсту твоєму 
поклоняємся...». Це – церковне. А тоді почанаєм петь:

Сьогодні настанєт мой празнік,
Пєрвой і послєдній мой дєнь.
Душа моя радосно глянєт,
На здєшній покінутий мір.

Тоді співаєм «Зачем ти ушол, папа...». Єслі папа [по-
мер]. А як мама [померла], співаєм другу псальму: 
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Лєжит во гробє наша мать, 
Прішлі ми плакать і ридать. 
Твої птєнци, услиш ти нас,
В наш скорбний, тіхій час.
Прішлі ми пєть твою любов,
Которая под твой покров собрала нас – 
Твоїх дєтєй – к сирой могілочкє твоєй.

Кажда псальма на разниє голоси. [Того, хто читає 
псалми] називають «читалка». Ми читаєм спеціально 
Псальтирь для умєрших. А  батюшка приходе, праве 
своє погрєбєніє. А  тоді ми пішли, похоронили і все. 
А буває, шо я читаю цілий день. Вєчєром, як умре чє-
ловєк, і я читаю. А того, що не дочитую, читаю дома. 
Цей кафізм надо прочитать  – шєстьдесят раз помя-
нуть. До часу до двух [ночі], бува, читаю. І двадцать 
раз «Отче наш», і двадцать раз «Святий Боже...». І це 
за каждою кафізмою. 

Прєсвєтлий ангєл мой Господєнь,
Хранітєль ти души моєй.
Души моєй єдінородной,
Будь мілостів к рабє своєй.

Я начінаю [співати], подруга первим бере, а остальниє 
баском. [Ці псальми – це народні тексти? Хто автор?] 
Хтозна. Всякі ж люди були. От старих передавали-
ся. Вони вродє як от церкви виходять, оці всі псаль-
ми. [...] Раньше виносили [труну] ті, хто копали яму. 
Як виносять, ворота закривають бистро, шоб ніхто не 
пройшов. Кажуть, «шоб мертв’як не дивився». [Як у 
вас кажуть: «кладбище» чи «цвинтар»?] «Кладбище». 
[Як  несуть на кладовище, хлібину із собою несуть?] 
Нє. Канун дєлають із бєлого хліба, а  хоч із булочки. 
Їх медом поливають. Два рази сідали за стіл. Вечером 
поминають, ще як не похоронений. А тоді – як похо-
ронять. [Кого садять за стіл, коли перший раз поми-
нають?] А нас – хто ходять співать, і люди, що ночу-
ють. Поснідать [покійнику]: роздамо людям і пішли. 
[Що приносили снідать?] Канфети. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Івана Купала сягали [стри-
бали] через кропиву. Тоді, після війни, ні їсти, ні пити 
[не було]. Вінки плели, і у вінках пересігували кропиву. 
[З яких квітів плели вінки?] Із польових. Васильок. Він-
ки хароші були. [До Великодня] паски наряжали. Хто 
сипав [зверху], а в кого й нічого не було. Маслом посним 
помажуть та й усьо. На  верхушкє отак кругом тєстом 
обложували, а тоді дєлалі хрестик, шишечки маленькі.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Дитячі ігри]. Діли-
лися на дві команди. Приказували: «Гусі-гусі, га-га-га. 
Домой лєтітє». А вони: «Нам нєльзя. За горою сєрий 
волк, сєру гуску скубьот і нас заскубьоть». Там «волк» 
сидить, з тої сторони, а там – «гуси». А тут стоїть ком-
панія і кричать: «Гуси-гуси...». І тоді біжать, а «волк» 
хвата. І хто удере з однієї сторони на другу. [Лічилки]: 
«Раз, два, три, хто не заховався – я не винуват!» «Ко-
тилася торба з високого горба. А  в тій торбі  – хліб, 
паляниця. Кому доведеться – тому і жмуриться». Гу-
ляли  – мірялися на палку. В  м’яча гуляли. М’яч був 
резиновий. [А  до того, як з’явилися резинові м’ячі, 
з чого їх робили?] Були разні. Коли робили, коли – ні. 
[Дитячі пісеньки]:

Дощіку, дощіку, перестань.
Я піду на Іордань
Богу молітся,
Христа вспоминать.

ГРАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН 
(Грайворонский район)

с. Дунайка (Дунайка)
Записали Г. Лук’янець та Н. Олійник 30 липня 2007 р.  

у с. Дунайка Грайворонського р‑ну 
Бєлгородської обл., РФ,  

від Анастасії К., 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Назви вулиць] стариє, на-
родниє. Ето уліца Подгорная. Так і говорят: «Живьот 
на Подгорной». У нас уліца Хуторок, єсть уліца Сло-
бодка. Потом єсть у нас уліца Лєляковка. Проісхож-
дєніє, значіт, етой уліци: бил здєсь помєщік, Лєляков, 
і в том районє, гдє уліца находітся, етой местності, он 
владєл зємлямі етімі, і вот ето названіє осталось. На 
даний момєнт уліца Пєрвомайская, когда в’єзжаєш в 
сєло, а  по-народному она називаєтся Вішкалуполка. 
Єсть уліца Гостовка. За етой уліцей Подгорной єсть 
улочка Зарєчка; потом, в  центрє сєла  – офіціально 
уліца Дунайка, а староє названіє – Цвинтар. [Це укра-
їнське слово, що означає «кладовище».] Ну, нє знаю. 
«Цвинтар» ілі «Цвиндар», нє знаю. [Звідки походить 
назва села?] Вообщє-то пєрвимі пєрєсєленцамі билі 
казакі із-за Дуная, задунайскіє казакі. [Коли це було? 
Є якась історична довідка?] Єсть, єсть. Пєрвиє пєрєсє-
лєнци пєрєсєлілісь в то врємя, когда било половодьє, 
і  оно у ніх асоциіровалося с Дунаєм, с  рєкой. Здєсь 
било всьо заліто, і вот... Дунайка. Пєрєд в’єздом в Ду-
найку єсть поворот, називаєтся «Дунайчік». Там тоже 
ручєй тєчьот. [...] Уліца Князіха. У мене дєд [батько] 
Князь був. А чого Князь: він отакий у плечах був, шо 
єслі кулак вдаре на кулачках, то  [непереливки]. [Ку-
лачки] були, но в яке врем’я... на Святках чи на Масля-
ну. Забула. [Бився], хто хоче, той виходе. Хто б’ється – 
всіх переб’є, а хто тіко вийшов – зразу вліпили, тако 
йде крові, там у нас Цвиндарь, на Цвиндарі там ви-
ходять, людей багато дивлються. [Чому «Цвиндар» 
називається?] А  там всє дєті скачут, взрослі скачут, 
це «Цвиндар» називається. Я жила там протів Цвин-
даря. Нічого не було, одна травка чиста-чиста. А шо 
означає, я вам не скажу. Це старі люди, може, знають. 
[Які прізвиська побутували у Вашому селі?] Гарасима-
ви збоку жили, дєд Гараська був. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
Борщ варимо, суп: то грєчнєвий, то  вєрмєшелєвий 
варимо. Бліни печем. Єслі нема корови, то  на воді 
печем, разбо́лтаєм. А  як корова  є, так на молоці, на 
свіженькому. А як ті посничають – ми не посничали, 
маладі, а старі, ті шо [тримали піст], капустку їли, сі-
чуть, он, на городі росте. [Капусняк варили?] Ото ж 
капусняк, капуста, кришуть кислу капусту. Капусту, 
морковку терли, як варили, кида ́ють м’ясо, шо хочеш; 
пшено затирали в мискє. А на Різдво шо тільки не га-
товили! Шо хочеш, шоб тільки перве було на Різдво. 
Пироги хароші пекли з картошкой січеною, із сиром. 
З квасолею пекли тоді, як пост прийде. Ото пост увесь 
з квасолею, картошкой і з капустой жареной. З хріном 
пампушки, терли і на посном маслі пампушки пекли. 
А  на Маковія  – пампушечки: мак терли в мисках у 
череп’яних, і та[г]да поливали і їли. [Що робили рані-
ше, щоб городина краще росла?] Я цього не знаю вже. 

ГРАЙВОРОНСЬКИЙ  РАЙОН
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Одяг. Були карсети, це в «москалів». «Хахли» одяга-
ли: такі були кохти хароші, разшиті, юбки широкі, 
хвартухи вишиті, білі хвартухи вишиті, і платок білий 
вишитий, ззаді квітка [на хустці] нашита, хоч під-
шальник [дівочий головний убір] білий. Це «хахли» 
надівали. Свитки носили, да я вже позабувала. «Хах-
ли» й «москалі» разні свитки надівали. В «москалів» 
там з зубчиками, а «хахли» шили: воротничок, пушок 
тут попришивають, оце ми в їх ходили. Шерстяні. 
А в кого нема шерсті, купували ситець такий чорний 
товстенький, із такого ситцю. Багаті, знаєте, які роз-
шивали юбки широкі, з  бльостками, а  бєдні... А  на 
голові ті, бухарки, знаєте. [Це хустки?] Нє, в нас плат-
ками не називають, «бухарки». [Чим волосся під ним 
прикривали?] Там біленький платочок. [Чи шили такі 
шапочки?] Ну, в «москалів», в нас шапочки надівали, 
а «хохли» нє. А може, і «хохли» де надівали. [Очіпки 
носили?] Нє, були. Я вам скажу, шо «хахли», «москалі» 
вже перемішались, шо не знаєм, [хто де]. І ті те надіва-
ют, і ті. [...] [Чи  носили золоті або срібні сережки?] Як 
багаті були, то носили. Серги. [На шиї] намиста. [На-
миста з  коралів?] Нє. [Монетки?] Нє, не було цього. 
Архітектура. [В хаті] перве галєрєя. У нас нема. Це 
в мене зразу сєнци і в хату двері. А то галєрєя буває. 
Входять у галєрєю, тоді в сєнци, тоді в хату. Дві хати 
[кімнати]: одна здорова, одна малєнька. В малєнькій 
хаті то називається як «кухня». Пєч була, і пліта там 
була, жарим бліни, хлєб пекла. Лавки стояли. Ось, це 
старорежимський остався [диван]. То дєд сам дєлав 
діванчик. А  там [в іншій кімнаті] койка стояла. [На 
чому спали раніше?] Пол дєлали з досток. Задєлували 
столби, шесть сталбов в пол [долівку], і потом дєла-
ли доски. І  лавки стояли, і  стол стояв, як положено. 
Столи хароші дєлали у нас плотники в колхозє. [Хату 
раніше крили] соломаю. Із житнєй соломи. Очеретом 
крили. Оце двоє [два види покриття].

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Як  сватали, як весілля відбувалося?] Та я 
п’ять раз виходила заміж! Дєд покойний Васілій К. сам 
засватав, з гармонью прішол, растянул гармонь. Свати 
ідуть під Різдво сватать. А гуляють [на М’ясниці]. Вже 
стануть м’ясо їсти, сало, всьо. Тоді свайби гуляють. 
[Коровай] пекли на весілля. Шишки пекли. Лежень 
пекли, но я не пекла його. А шишки я пекла. [Чим ле-
жень від короваю відрізняється?] Лежень і коровай – 
це одне і те ж. Шишку парну обязатєльно. [Що моло-
да одягала на весілля? Народний костюм пам’ятаєте, 
щоб одягали на весілля?] Я вже захватила, шо не на-
дівали так. [Як  Ви дівчинкою були, може, бачили?] 
Бачила. Хто в московськом виходив, хто з Широ-
ке – по-українські: вишиті рукава, сорочка [вишита] 
разним [кольорами] заполоччю, там, квітки, рукава 
[вишиті] і [на грудях]. А юбка широка, з ситцю, і так 
підв’язана. Поясом. Хтось купує такі ременяки блис-
кучі, щас уже нема такого. [На голову молода] одягала 
вінок. Єслі є восковий – восковий. А то з цвєтов дєла-
ють, вот купують на базарі і дєлають вінок. А лєнти  –
любі! І жовті, і красні, і розові, яких більше – красних 
і розовіх. [Якщо  молода була сиротою, ті ж кольори 
використовували?] Не знаю. Це «маскалі» все знають. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи  співали колядки, щедрів-
ки?] Це ж аби гуртом, так шандрують [щедрують]:

Щедрий вечір, добрий вечір!
Добрим людям на весь вечір!

А вам, дівчата, па пиражку,
Шоб любили із тваражку... 

А там уже забула дальше. А тоді оп’ять: «Щедрий ве-
чір...», аж три рази, допоки оп’ять «Щедрий вечір». 
[Це дівчата співали?] Дівчата. І хлопці. А хлопці посо-
бляли нам: ну, басо ́м. Мало це таке було, рєбята [май-
же не ходили]. [«Козу водили»?] Нє. [Як колядували?] 
Колядували хлопці:

Колядин, колядин, а я в батька один. 
Кажушок, вороток, винеси, бабко, пирожок!
Із руками, ногами, щоб ганявся за нами,
Без рук, без ніг, шоб він упав у сніг!

[Чи  колядували дівчатка: «Я  маленька дівочка, як у 
полі квіточка...»?] Оце цих я уже не знаю. [Із чим хо-
дили хлопці колядувати?] Ну... не знаю, не чула. [Чи 
носили «зірку»?] Ні, ні, цього нє [не було]. Ми папід 
вікнами ходили, дівчата ж за руки возьмуть: «Тьот-
ка, зашандрувать!»  – «Та шандруйте!»  – «А  заколя-
дувать?»  – «Калядуйте!» Но в хату не заходили. [На 
Водохреще у Вас співали?] Співали [колись], но ми не 
співали. Хто старший нас, [співали]. [Чи  пам’ятаєте, 
на яку мелодію?] Не пам’ятаю. Так не ска́жу... позабу-
вала. Всі я знала; старі які – я й ті знала. [...] [На Мас-
ницю пісні співали?] Та водили всього [хороводи], та 
тепер мені нада думать [пригадувати], це лежать ноч-
чю і думать усі пісні. [...] [Через вогонь] вроді плига́ли. 
[Коли?] Це вже я не скажу, не хочу брехать. На Трой-
цю рушники вішали такі хароші. [Клечання ставили?] 
Кле́чання ламали хароше в лісі, такими листками, 
широким. Хадили в ліс, носили, і в хаті, і в забор на 
вулиці вштрикали. Кльон. Березу вштрикали. [У дворі 
клечання вставляли в ямки, закопували?]. Да. Із кльо-
ну. Як  празник, співаємо, обєд готовимо, вип’ємо. 
Яєшню жарили, картошку жарили, сало жарили, як 
було – гурци, помідори, а яєшню обязатєльно жарили. 
[...] [Чи святкували обжинки? Перший сніп в’язали?] 
В нас такого не було. [Останнє жито заносили в хату?] 
Ну, я не знаю, мати то там,то там вштрикала жито в 
хаті, а  я була то[г]да не то, не сьо, не знала. Чогось 
оцього я вам не розкажу.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Досвітки.] Нас га-
няли камсамольці. [Що робили на досвітках?] Не такі 
пісні співали. Вишивали, і  шили. [...] [Це вже в кол-
госпі працювали?] Да, да. [Коли пололи в полі буряки, 
жартівливих пісень співали?] Не знаю. [На толоці спі-
вали?] Та, як пололи буряки, які попало [співали], яке 
настроєніє у баб: «Давайте ту заспіваєм!»  – «Давай-
те!» [Чи  співали під час відпочинку?] Нє, ще полем, 
остановимся, тоді оп’ять полем. Яких тільки: і «Звє-
нєл звонок», це старорежимське, «Косарі косять, вітер 
повіває», «москалі» співають, а в нас «хахли»: «Косарі 
кося́ть, вітер повіває...», забула. [«Шовкова трава...»?] 
Ні, в  нас не казали так. Вже позабувала. [Які  танці 
раніше побутували?] Ми ж «Страдання» учотирьох 
співали, под гармошку, і  пританцьовували, гопали. 
Хто вмів! [«Гопак»] танцювали, і  «Карапєта», «Поль-
ку» танцювали. По парам ми «Польку» [танцювали]. 
А «Карапєт» тут разно: у якой дєрєвнє удвох скачуть, 
беруться там за руки, вибивають, а ми удвох, піде вона: 
«Карапєт, карапєт, почєму ти разний? Половіну голу-
бой, половіну красний». Це «по-хохлацькі». А «моска-
лі» вже не так, вани луччє співали. «Краков’як» тан-
цювали по парам. 
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(Корочанский район)

м. Короча (Короча)
Записала О. Піскун 25 вересня 2012 р.  

у м. Корочі Корочанського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Надії Б., 1948 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. Да, 
я  в сєлє била там. Ми там дом, мазанку, дєлалі под 
Полтавой. Мєня муж повьоз. [...] [Згадайте, як буду-
вали хату у Полтаві.] Там бил дом у ніх нормальний, 
уже стоял, а там билі подсобниє как би (помєщєнія), 
у  нас ето називаєца нє кладовая, а  как оно називає-
ца? [Клуня?] Да, да, да, било в плохом состояніі, всьо 
било нєдодєлано, нєдостроєно. Ми мєсілі гліну с сє-
ном, с  помьотом, всьо ето, навоз конскій, коровій, 
і всьо ето ногамі, я ж помню, что ногамі мєсілі, і ру-
камі прям бралі, ні в пєрчатках, ні в чом, я вспомінаю. 
Боже, что било, по-моєму, малєнькоє стєкло попада-
ло, я даже порєзала руку, но зато всє дружно прішлі, 
народу било много. А потом нам накрилі стол, какой 
обільний стол. Я  била поражена. Когда я прієхала в 
сєло украінскоє, когда нас кормілі, я всєгда мужу сво-
єму говоріла: «Убєрі тарєлку от мєня, я в нєй утону». 
Огромноє пєрвоє, а  потом єщьо двадцать пєрвоє, 
ізвінітє, блюдо. Пєрвоє прінєслі – я уже в ньом уто-
ну, огромная, такая глубочайшая тарєлка. Я  говорю: 
«Убєрі, пожалуйста, я  сто[ль]ко нє могу». Мнє нєу-
добно отказацца. Я просіла: «Ти скажи, што я чєловєк 
с другой страни». Ето било кіно.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ А так, чтоб какіє сдєсь соблю-
даюца традіциї, у нас, напрімєр, я уже одінадцать лєт 
здєсь работаю, обряди, очєнь много церковних празд-
ніков, почті что всє церковниє празднікі у нас уже в 
калєндарє культури, почті всє празднікі, многіє очєнь. 
Знамєніє і прочіє. Знамєніє – дєнь сєла нашего [деся-
того грудня]. [...] Там когда Знамєніє, тогда у нас дєнь 
сєла, пріурочіваєтся єщо какой-то празднік. Відімо, 
в    совєтскоє врємя, когда била Маслєніца (Маслєні-
ца – ето вообще язичєскій празднік), в совєтскоє врє-
мя єго пєрєімєновалі в Проводи руской зіми, а  сєй-
час проводіцца он уже как Маслєніца, как язичєскій 
празднік. Ну а что связано? Вот ми, напрімєр, у мєня 
дочь, очєнь много лєт она пойот в церковном хорє, 
і она связана с центром. Єго открилі вот в етом году, 
буквально нєдавно, духовний центр, гдє [...] наши 
дєті, напрімєр, оні на Рождєство с колядкамі єзділі, 
всьо об’єзділі. [...] А сєйчас оні прі воскрєсной школє, 
і ми вот дєлаєм вмєстє «Райок», прєдставлєніє будєм 
дєлать, лубочноє прєдставлєніє на біблєйскіє тєми, 
кукли дєлаєм вот сєйчас, я нікогда еті кукли нє дєла-
ла. Будєм дєлать тіпа вєртєпа, ну на тєми вот біблєй-
скіх сюжетов. Какіє єщьо церковниє празднікі, кромє 
Знамєнія? Ну, Рождєство обязатєльно празднуєм. [...] 
[Як називають вечір перед Різдвом?] «Сочєльнік», на-
вєрноє. Святкі же проводілісь в Сочєльнік. І  пєсєн 
очєнь много. Вот моя дочь учіла с дєтьмі колядкі, і оні 
ходілі, єзділі, пєлі. Нє просто попрошайнічалі, а ходілі 
пєлі. [...] [Що готують на Святвечір?] У нас, я про ку-
тью нє знаю. Кутью, ето обично на помінкі дєлаєтса 
блюдо, а у нас варят пшенічную кашу, пшонную кашу, 
на уліце готовят, на кострах, со шкваркамі. Потом ка-

кой же ето празднік? Нєдавно, кстаті, бил, по-моєму, 
вєсной какой-то празднік, что вот ето на уліце здєсь, 
вот ета пшонная каша с етімі, я ні разу, чєстно гово-
ря, нє била. Я била в Новой Слободкє – тоже так же. 
Дєнь сєла бил, ми концерт давалі. І  на уліце оні так 
же, но ето бил март прошлого года, точно так же оні 
готовілі на уліце пшонку вот с етім, с  поджарєним 
салом. [...] Вот наши батюшкі єзділі, єзділі там освя-
щалі. [Тобто у Вас на Різдво лише колядують?] Да, ну 
і концерти вот в Домах культури. Вот Дом культури 
етот на уліце проводіт концерт, на Новий год, вот я 
знаю, оні с часу до чєтирьох утра проводят концерт 
на уліце, здєсь празднік, Новий год. Йолка вот здєсь 
стоіт, на етой площаді. А у нас там своя йолка, в сєлє 
Бєхтєєвка, ну там одна остановка. Бєхтєєвка сєло, там 
большой клуб. [...] Послє Рождєства ми отмєчаєм в 
основном Маслєніцу. Ну вот я нє помню, Знамєніє – 
ето, по-моєму, в началє дєкабря, дєнь нашего сєла бил. 
Ну я вот только, мєня касалась Маслєніца, потому что 
ми дєлалі скоморохов с мєдвєдєм, с козой, скоморо-
шьї еті забави. [...] Дєлалі такоє ярмарочноє гуляньє. 
Ну, вот Яблочний Спас, ето дєвятнадцатоє августа, 
тоже ми всьо врємя на ярмарках со своімі маскамі ви-
ступалі. [...] Ой, да, Старий Новий год ми обязатєльно 
отмєчаєм. У мєня єщьо дочь роділась за двє нєдєлі до 
Нового года. 

МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ А  у нас, в  клубє нашем, 
отмєчалось Рождєство. У  нас вот, забила как нази-
вался ансамбль етот, сєйчас «Бєхтіяночка», ансамбль 
руской народной пєсні і казачьєй. Сєйчас оні і казачьі 
пєсні сталі ісполнять. [Були козаки на цій землі?] Го-
ворят, что билі. Коє-гдє в Бєлгородской області билі 
казакі во многіх сьолах, сєйчас виясняєтся, билі каза-
чьі еті. А потом в совєтскоє врємя іх нємножко (відно, 
оні там бузілі) прікрилі, там же билі закони пожосчє, 
і люді побаівалісь, сталінскіє рєжими. І поетому, на-
вєрноє, как би, я знаю, что вот туда ми єзділі, в Анапу, 
очєнь много, Ростов, Краснодар, там казачєство, пое-
тому нє сьола, а станіци, у нас тут «сьола» називаются. 
[...] [Українці у вашому районі корінні чи переселен-
ці?] Вот я нє знаю, оні, скорєє всєго, самі пєрєєзжалі. 
Ну, практічєскі сьола вообщє на чісто украінском язи-
кє разговарівают, ето інтєрєсно. В Хмєлєвом, там всє-
го тріста чєловєк живьот, просто когда билі вибори, 
тут всє в сьолах клуби рєставріровалі. [...] Сьол очєнь 
много. Вот здєсь большоє сєло Ломово, Алєксєєвка 
сєло єсть, город тоже єсть. Ну, у нас Алєксєєвка сєло 
здєсь нєдалєко, мінут пятнадцать єхать, потом боль-
шоє сєло Анновка. [Українські села чи змішані?] Ну, 
я думаю, что здєсь, на погранічной зоне, люді раньше 
пєшком ходілі, как говорітся, друг к другу. Захотєл – 
сєгодня он живьот здєсь, пришол там  – он живьот 
там, і уже смєшалось всьо ето. Вот оні, і фамілія у ніх, 
і  імя рускоє, а  разговарівают только на украінском. 
У нас Валя, у нєйо муж Карпєнко, нє помню, как єйо 
била фамілія, она в Івіце, вот всє, кто с той сторони, 
Івіца, потому что она уже прібліжаєтся к Шебєкіно. 
Шебєкіно – самая короткая граніца там с Украіной у 
нас. Там вообщє оні всєгда по-украінскі, і дома всєг-
да по-украінскі [розмовляють]. У нас бабушка разго-
варіваєт, напрімєр, в сємьє. Я почєму знаю? По своїм 
дєтям сужу. Вот я про сємьї всьо знаю. Бабушкі чісто 
на украінском разговарівают, как закон, мами і папи 
разговарівают на смєшанном язикє, а деті, оні чісто на 
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руском разговарівают, украінскіє коє-гдє только про-
лєтают у ніх словєчкі, какіє-то отклонєнія. [Чи існує у 
Вашому місті розмежування за мовною чи національ-
ною ознакою?] Нєт. [...] У нас друг друга нє оскорблял 
по нациі нікогда. Ето било до [тисяча дев’ятсот] дє-
вяносто пєрвого года. І вдруг виросло, может, новоє 
молодоє поколєніє, котороє так воспітивалі, срєдства 
масовой інформации всєвозможниє. [...] Бабушка 
моя, кстаті, всьо врємя говоріла: «Ти – “хохлушка”», – 
а я єй говоріла: «Ти – “кацапка”». Она мнє всьо врємя 
говоріла: «Капітанская дочка».  – «А  ти  – купєчєская 
дочка». У бабушкі бил отєц, Іван Васільєвіч Борісов, 
і он бил купєц пєрвой гільдіі, і я єй говорю: «Ти – ку-
пєчєская дочка». Ми так шутя, ми любілі друг друга. 
А она мнє говоріт: «А ти – капітанская». Отєц у мєня 
бил танкістом. Она меня «хохлушкой» обзивала, а  я 
говоріла: «За что “хохлушкой”? Я же нє “хохлушка”». – 
«Нєт, вот у тєбя бабка, вторая бабушка, “хохлушка”, 
Ульяна. Ну что, упрямая». Как я могу ссоріцца? Для 
мєня, как говоріца, Україна – ето вторая моя любімая 
страна, у мєня муж оттуда, с Полтави. Он как красіво 
пєсні пєл. А узбєкі, знаєтє, как любят украінскіє пєсні! 
Когда застольє, собіраємся, а узбєкі, пріходіт большоє 
начальство, і  говорят: «Дєвочкі, ну ето ми понімаєм 
всьо, ну спойтє нам украінскую пєсню». Оні всєгда, 
узбєкі, чісто породниє узбєкі, начальнікі, мужикі, прі-
ходя к нам за стол в Узбєкістанє, всєгда нам, рускім, 
говорілі: «Дєвочкі, спойтє нам украінскую пєсню». 
Уважалі, любілі украінскую пєсню. [...] [Узбеки] такіє, 
я  вот с німі всю жизнь прожила, какіє оні гостєпрі-
імниє, просто так ти в іх дом нє попадьош. Попала в 
дом – всьо – обязатєльно чай с уваженієм подают. Ну 
я очєнь много чєго знаю. Прієхала в Ташкєнт, сразу 
прінялі, і  закончіла там літературний інстітут, чєму 
я била очєнь удівлєна. В совєтскоє врємя, думаю, вот 
Ташкєнт, століца Узбєкістана, чорт знаєт гдє далєко от 
Росіі, і єсть інстітут руского язика і літєратури, а  ін-
стітута узбєкского язика і літєратури узбєкской нєт. 
Мєня очєнь напрягло тогда, і я подумала: «Боже мой, 
а єслі вот ето когда-нібудь, всьо ето совєтскоє, вдруг 
какім-то махом убєрьотся, єслі убрать всє еті совєт-
скіє рітуали, то  с чєм ми останємся? Я  же окажусь 
здєсь, в  центрє вот етого со своїм рускім язиком». 
Хотя я закончіла широкого профіля факультєт і мо-
гла прєподавать в узбєкскіх школах тоже. [...] І  там, 
мєжду прочім, із двадцяті шесті школ города у нас 
только чєтирє било узбєкскіх школи, одна била ка-
захская школа, но она била наполовіну руская. Про-
сто в том мєстє жило много казахов, і оні там сдєлалі 
казахскую школу. А сєйчас вот я спрашиваю у своїх, 
кто там живьот. Оні говорят, в каждой школє уже на-
половіну узбєкскіх класов, половіна рускіх, єсть чісто 
рускіє школи, но с англійскім уклоном одна осталась, 
у нас вообщє всє билі рускіє. Ну ко мнє ходілі узбєк-
скіє дєті, очєнь хорошиє дєті, скромниє, вєлі сєбя 
всєгда скромно, я  всєгда в прімєр іх нашим ставлю, 
дєті там воспітани в уваженіі к родітєлям. Во-пєрвих, 
в  узбєкской сємьє рєбьонок мамє і папє нікогда нє 
скажет «ти», только «Ви». Ілі я вот захожу в автобус, 
ну я єщо нє била старая, я тогда молодая, уже гдє-то 
мнє лєт сорок, сразу, єслі сідят узбєкі молодиє, там 
парєнь ілі дєвушка, оні сразу: «Садітєсь, утерсес, мар-
хамат», – очєнь вєжліво, і всьо. У нас [на Бєлгородщи-
ні] нікогда [не поважають старість]. [...] У нас такого 
в Узбєкістанє нєт по часті того, что уступают мєсто, 

а рускіє, глядя на молодьож узбєкскую, оні тоже так 
дєлают, оні подтягіваются. А тєпєрь всьо, мнє жалко, 
а тєпєрь хуже будут отношенія, потому что обзивают 
там по нациї, гдє гастарбайтєров много, мнє іх жалко. 
У ніх сємьї по дєсять чєловєк дєтєй, і как прокорміть 
такую сємью, я нє прєдставляю, особєнно єслі там по-
слєдніє дєсять лєт, коториє ми там прожилі, в [тисяча 
дев’ятсот] дєвяностиє годи ми виживалі в голод. По 
полгода зарплату нє давалі, а то, что давалі, я говорю, 
а сєйчас даже нє могут прєдставіть, я в зарплату могла 
купіть только одно яйцо, оно мнє било нєдоступно, 
чтоби я єго купіла, і ми ходілі на ринок, там покупалі 
бітиє. Щас уже лучше там стало, оні уже колбасу поку-
пают. Я больше всєго боялась, что я помєняю мнєніє о 
ніх, і поетому я уєхала. [...] А потом мой муж нє хотєл 
с Узбєкістана уєзжать, он нє хотєл сюда уєзжать. Я го-
воріла: «Ми же єдєм к твоім, ми же єдєм под Полтаву, 
ти же сможеш туда пєшком чєрєз Харьков, Господі». 
Харьков уже счітался всьо, прієхалі, там чуть-чуть, трі 
часа на дізєлє, і тут. І вот мнє ето, я вспомінаю, інтє-
рєсно всьо нам било, жилі там в центрє около кінотєа-
тра «Полтава» я забила уліцу, как она називалась, сєй-
час уже всє попєрєєзжалі. І вот я помню, что вот етот 
вот проспєкт, как же он називался, каштанамі усажен, 
там как-то, чуть лі нє Пятьдєсят лєт совєтской власті 
ілі что-то такоє. Названіє какоє-то било, щас оні пере-
імєновалі, навєрно, мнє нравілось там тоже. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Я  с Узбєкістана, но мой 
муж c Полтави, і ми в Полтаву часто єзділі, а сюда пє-
рєєхалі. У нас тут родствєнікі билі, всє с Узбєкістана, 
дочь у мєня сюда пєрєєхала, а потом я уже к нєй. Вот. 
Одінадцать лєт я уже здєсь живу, в культурє ми рабо-
таєм: і дочь, і я. Дочь у мєня работаєт прєподаватєлєм 
музикі в школє іскуств, а я кукольним тєатром заніма-
юсь, і муж у мєня бил артіст кукольного. Он бил сна-
чала Полтавского тєатра, он і в Харьковє работал. 
Муж у меня, он вообщє роділся, єго родітєлі с-под 
Орла. Он роділся около Донєцка, оні туда поєхалі на 
шахти. Ето інтєрєсно просто, жизнь у нєго, ну он умєр 
щас. В Полтавє оні жилі прі нємцах, ето я знаю точно, 
і ми в Полтаву часто єзділі, когда наша дочь била ма-
лєнькая, такая, как вот щас внучка, вот. Поетому у 
мєня с Полтавой связано тоже [багато спогадів]. Там у 
нас щас плємяніца єго живьот, она часто с сємьйой 
прієзжаєт, і ми [їздимо]. І муж у мєня хорошо разгова-
рівал всєгда по-украінскі. С Украіной тоже много чєго 
у мєня связано. Моя бабушка, в прінципє, бабушка по 
отцу, она прієхала с Харьковской області в Казахстан 
во врємя голода. Она поєхала, чтоб с голоду дєті нє 
умєрлі, і оставалась там в Казахстанє. І вот мой отєц 
уже роділся в Казахстанє. Ето по отцу у мєня. Ну а дєд 
мой одін похоронєн вот здєсь, на Прохоровском сра-
женіі он погіб, а второй, значіт, ето мой дед, он мєжду 
Брянском і Орлом, тут блізко. Мой отєц єщьо живой, 
он тоже участнік войни, мама с отцом развєлісь, но я с 
отцом поддєрживала отношенія, і  мачуха мєня тоже 
воспітивала, а оні сєйчас живут под Смолєнском. І я 
вот попала сюда, ну а здєсь, в прінципє, я знаю только, 
что мої мімо проєзжалі здєсь когда-то, прєдкі моі. 
Харьковская область, нє било тогда Бєлгородской, 
била Харьковская, мнє отєц мой расказивал. А потом 
мой отєц акончіл танковоє учіліщє імєні маршала 
[Павла] Рибалко, котороє било евакуіровано во врємя 
войни с Харькова, і стало Висшеє Ташкєнтскоє учілі-
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щє. Там он с мамой моєй познакомілся і там, в Узбє-
кістане, я роділась в [тисяча дев’ятсот] сорок восьмом 
году, і получілось так, что я вродє в Узбєкістанє роді-
лась. Отєц у мєня, всє корні єго отсюда, с Харьковской 
області. Єщьо в Братском тєатрє кукол, я там работала 
і с мужем познакомілась, вишла замуж, і в Братскє ро-
ділась у мєня і дочка моя. Так что ми, как говорітся, 
в совєтскоє врємя вєздє єзділі. В Узбєкістане я жила 
почті что сорок шесть лєт. Одінадцать лєт здєсь, сємья 
в Братскє жила. А то что муж у меня, да, муж у меня, 
конєшно, полтавчанін. Осталась у мєня одна, значіт, 
золовка єщьо живая, плємяннікі моі, і  ми побліже 
сюда пєрєєхалі, спєциально прієхалі к граніце с Укра-
іной, потому что, я  думала, муж бил єщьо живим, 
я думала, он, к єго роднє побліже. Моя родня остава-
лась там. І вишло так, что он мало пожил, нєсколько 
лєт, і умєр. [...] [Ваш чоловік українець. Якою мовою 
ви спілкувалися в родині?] Он же какой, Ніколай Ні-
колаєвіч, он врождьоний рускій. У нєго в сємьє мама 
говоріла по-рускі і прічом с акцентом, как на Орлов-
щінє говорят, с м’якім такім, она так і нє научілась на 
украінском, но коє-гдє пропускала украінскіє слова. 
Ну, конєшно, єго сьостри полностью на украінском 
разговарівают, потому что оні і замуж вишлі за укра-
інцев. Всє мої плємяннікі, оні тоже. Бандурко Сєрьож-
ка, і Альонка к нам прієзжаєт, которая Оснач, оні всє 
разговарівают чісто на украінском язикє, но к нам прі-
єзжают і по-рускі разговарівать умєют, і  всьо. Ну я, 
как говорітся, рєдко к нім по гостям єзділа, а муж у 
мєня очєнь чісто [говорив українською], он артіст 
бил, всю жизнь в самодєятєльності пєл. У нєго тенор 
бил красівий, і в тєатр попал он благодаря тому, что он 
пєл в самодєятєльності. І  он пєл «Майскую ночь» 
даже. [...] Он бил намного мєня старше, на чєтирнад-
цать лет, поетому вот он умєр, а я, как говорітся, жи-
вая. Он умєр в [дві тисячі] трєтьем году, вот уже чєрєз 
год будєт десять лєт. [...] [Ви ким себе відчуваєте?] Ви 
знаєтє, мой муж очєнь сільно пєрєживал, я  думаю, 
вот етот стрєс на нєго повліял, потому что он когда, он 
же єзділ, он же вєздє работал, в  разних городах, он 
вроде і рускій, ну так любіл Украіну, для нєго ето било 
как, для нєго било ударом, вот когда... Для нєго било 
очєнь большим ударом то, что Украіна с Росієй, для 
мєня, чєсно говоря, тоже. Я  любіла єздіть в Украіну, 
ми часто там бивалі, люді там хорошиє. Ето больно 
очєнь, потому что у мєня бабушка Ульяна Стефанов-
на, тоже практічєскі, у мєня дєд, мой отец расказивал, 
что она тоже практічєскі укра ́інка. Моя бабушка всю 
жизнь в дєтстве мєня обзивала «хохлушкой» за упря-
мий характєр. Думаю, что люді у нас, для людєй вот 
ета граница – ето кошмар, потому что у нас вот там 
родня, допустім. У нас у многіх там родня, у женщін, 
с кєм я работаю, оні постоянно туда єздят. Вот, напрі-
мєр, дєвочка у мєня занімалась, оні с Кіровограда 
[Кропивницький]. В  Кіровоградє остался єйо брат, 
мама больная очєнь здєсь сільно, вот оні мотаюцца 
туда-сюда. В  общєм, обідно і очєнь обідно то, что, 
я вообщє нє люблю вот еті граніци, для мєня ето било 
ужасно. [...] Да. Ну а то, что с Украіной связано очєнь 
много. Я, напрімєр, счітаю, что ми как одна страна, ми 
недолжни нє в коєм случає дєліцца. Всє хотят сувєрє-
нітєтов щас, у нас там Карімов наш [президент Узбе-
кистану], мнє тоже очєнь больно, в Узбєкістанє, он же 
очєнь долго нє хотел із Союза виходіть, всьо врємя 
єзділ. С Ельциним оні очєнь посорілісь, он послє ето-

го, послє етого только, в [тисяча дев’ятсот] дєвяносто 
чєтвьортом году... У нас отнялі совєтскіє дєньгі, сталі 
мєнять на узбєкскіє, і там начался кавардак. Конєчно, 
что Совєтскій Союз вот так разбілі, на простих людєй 
ето очєнь плохо повліяло. Я счітаю, вот моя дочь, она 
молодая, ну сравнітєльно, трідцать сємь уже будєт, ну 
она очєнь хорошо помніт Совєтскій Союз, потому что 
ми вєздє єзділі, ми лєталі на самольотє в Анапу і по-
стоянно в Полтавє пропадалі, пока Чєрнобиль нє слу-
чілся. Случілся Чєрнобиль, сказалі: «Лучше ми к вам 
прієдєм». Сталі к нам в Узбєкістан єздіть в гості. Ну, 
в общєм, нє знаю что надєлалось. Вот у нас женщіни, 
у ніх там очєнь многіє родствєнікі, оні постоянно туда 
єздят. [...] Сєйчас ми вот здєсь живьом, нам, чєстно 
говоря, здєсь нравітся, нам понравілось здєсь, потому 
что, хотя здєсь разговарівают на слєнгє, і дєті у мєня 
часто вот ето «гекают», «чьокают», «шокают», і  я іх 
отучаю, в каком смислє, говорю: «Дєті, в сємьє, пожа-
луйста, разговарівать разговарівайтє, ну в школе...», 
ілі Ви хотітє же куда-нібудь єздіть, нє только здєсь ра-
ботать і жить. Ви хотітє, чтоби пєрєд вамі открити 
билі дорогі? Вот научітєсь такому чістому язику тоже. 
Ви сєйчас тєм болєє живьоте в Росіі». Ну бабушкі, 
іх нікто, конєчно, нє трогаєт там, кто уже давно здєсь 
живьот, всєгда жил. Моі родствєнікі пєрєєхалі в на-
чале [тисяча дев’ятсот] дєвяностих, но так как оні 
жилі в полусєльской мєстності, то оні в сєло і пєрєєха-
лі. І вот моя дочь с мужем, оні пєрєєхалі сюда. Благо-
даря ім і как би я здєсь зацепілась. А здєсь нам понра-
вілось, в  прінципє, здєсь хорошо, тихо. [...] Жалко, 
жалко, конєчно. Пусть би, допустім, я всьо врємя об 
етом думаю, пусть даже каждая страна сувєрєнная, 
імєєт полноє право. [...] Мужу моєму било трудно, он 
получіл від на житєльство. Всю жизнь прожил в Пол-
тавє, Харьковє. Тут, значіт, ето, родітєлі із-под Орла. 
Всьо ето, в Бєлгород он сто раз єзділ, сто раз тут бил. 
І  вдруг єму нє дают докумєнти. Відітє, ми, конєчно, 
в Украіну уєхать нє моглі, когда случілось. Я работала 
в огромном Дворце [культури], дворєц прінадлєжал 
заводу, елєктрохімпрому, очєнь богатий, меня снаб-
жалі всєм. [...] Вот в мойом Дворце, кто уєхал, тот ує-
хал, єщо много людєй осталось, рускоязичних очєнь 
много. Я нє називаю рускімі, било очєнь много смєша-
них браков: узбєк женілся, она украінка била, я знаю, 
Ігомєрдієва. Ну по фаміліі мужа уже, я с єйо дочкой, 
внучкой работала, там всє билі пєрємєшани. Ми нікто 
нє зналі даже, какой ми нациі. Я руская по запісі, а Бог 
єго знаєт, вот бабка Ульяна всьо ж такі била с Украіни, 
а дочь вишла замуж, муж – Андрєй Гєннадьєвіч, єго 
мама в [тисяча дев’ятсот] сорок первом году с Горлов-
кі прієхала, ето фактічєскі она, может бить, тоже імєєт 
украінскіє корні. По отцу своєму она Жуйкіна била, 
а  щас оні в Корольове живут, по мужу родствєнікі. 
Ето, счітайтє, Горловка – ето тоже Украіна, Донєцкая 
область. Вот я всьо врємя об етом думаю. Я гдє только 
нє била, я, чєстно говоря, всю нашу страну об’єзділа, 
даже жила во многіх [містах]. В Срєднюю Азію я єзді-
ла, вплоть до [таких міст, як] Бухара, Навої, і вєздє я 
била, по работє лєталі, і здєсь. На Украінє я била, муж 
возіл, во многіх мєстах. Но сєйчас уже дєті єздят. Оні 
в Сакі отдихалі – чєрєз Харьков доставалі білєти. Ну я 
говорю, я нє знаю, і Братск, я об’єзділа всю Іркутскую 
область, потому что в тєатрє кукол когда работала, 
і об’єзділі всю Іркутскую область. Жить чєловєк мо-
жет вєздє. Как ето всьо? Может бить, ето правільно 
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проізошло? Так і должно бить, по-суті. Пусть. Народ 
должен бить сувєрєнним, ну, с  другой сторони, вот 
ето ужасно. Мнє жалко, напрімєр. Ну здєсь, слава 
Богу, на Украіну прієзжаєш, там ещьо мало провєряют 
докумєнти... 

с. Бехтеївка (Бехтеевка)
Записали Г. Бондаренко та О. Піскун 27 вересня 2012 р.  

у с. Бехтеївка Корочанського р‑ну 
Бєлгородської обл., РФ,  

від Марії М., 1936 р. н., [1] 
Ольги Ш., 1928 р. н., [2]  

Марії С., 1934 р. н., [3] 
та Катерини Є., 1941 р. н. [4]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[У  Вас саламаху варили?] [3]  Варили. [2]  Да. [З  чого 
саламаху варили?] [3] Із муки, асобєнна хароша була 
із кукурузнаї муки, ага, хароша така, біла. [2]  Ну, 
в кого кукуруза, а в кого ячмінь. Ячмінна кутя очєнь 
хароша. [3]  Ми про саламаху. Ми вже саламаху ва-
рим. [2]  Із любої муки саламаху звариш. [Чи варили 
у Вас квашу?] Да. Заварюють її. [Розкажіть, як вари-
ли.] Я не роскажу, я її не варила. Я знаю, мати вари-
ла. Мать, а  як мать умерла, таді вже я не готовила. 
[4]  Значіть, ето блюдо у нас не готовилось. Ето не 
печене, не варе́не, ето в Вєлікоміхайловкє так нази-
вали, а  тут, я  не знаю, «кваша» я пєрвий раз слишу. 
[Як  свиню кололи, кишки начиняли?] Да. [3]  Начи-
няли. Сі́кли м’ясушко. Кров’яни були щє ковбаси. Да, 
да, кров’яни були. [Яку крупу додавали до крові?] Ой, 
не знаю. [Шлунок свинячий готували?] Да. [Чим його 
начиняли?] [2]  «Богом» звали. [3]  Начиняли кашею 
гречаною, добавляли кали м’ясушко. [4]  Вижарки, 
да? [3] Туда вижарки. Требушок задєланий хароший. 
Таді кусочками різали і їли. [Сало солили?] Солили 
в ящіка ́х. [Як  вони називались?] А  хтозна. «Ящіки». 
[2] Бог його знає. Ящік, обикновєнний ящік. [3] І тоді 
кусками солили, викладали. І  тоді воно просалюва-
лось, солію снімали, а  свіженькеє підсалювали і їли. 
Хароше було сало, укусне. Своїх поросяток держали. 
[Борщ у Вас варили з кислого буряка?] Як ми, напрі-
мєр, варим борщ, просто буряки на тьорочку і пере-
жарюєм. [Раніше квасили буряки?] Квасили раньше. 
А щас на тьорку нєвєстка натре, пережаре із пастаю, 
лук пережаре, і вот ето заправляє борщ. [Раніше буряк 
червоний брали?] Красний, красний. [Казали «буряк» 
чи «свєкла»?] Да, красний брали бурячьок. [Сахарний 
брали буряк?] В борщ нє. [4] Маша, ето ви нє, а дру-
гіє клали. [3] Сахарний, він же сладкій. Ну ми, напрі-
мєр, красний буряк. [Хліб самі пекли?] Пекли хліб. Да 
вайни асобєнна бабушкі наши пекли, паски пекли в 
казанах, у відрах. Великі. Як витяне, було, бабулька з 
пе́чі, ой. Ходиш, ходиш, нюхаєш, нюхаєш. Хліб пекли, 
перепічки пекли. [4]  Ето подовий. [3]  Бліни пєкли, 
у печі, таді печі в усіх були, до вайни. А послє вайни 
все повикидали з хати. [Пироги чим начиняли?] Пи-
роги із капустою, із яблуками. [4]  З  калиною. [3]  Із 
калиною. [2]  С  квасолєю. [3]  Із ви́шничком, як ви-
шник поспіє. [...] [Чи була така страва, яку на весіллі 
чи хрестинах подавали останньою?] [3]  Не знаю, не 
знаю. [4] Кампот із сухофруктов, да? [2] Лапша в нас 
халодна. [3]  Халодна лапша, да. [4]  Во-во-во, с  кам-
потом. [Вона так і називалася «лапша с кампотом»?] 
[3]  Да, да. [2]  «Кисла» ми називали її. [4]  Да. [Нази-

вали «кислі галушки» чи ні?] [4] Да, «кислі галушки». 
Маша, а халодний борщ готовите, раскажи халодний 
борщ. [3] Халодний борщ? Буряк одварюєца сладкий, 
сахарний, шоб юшечка була сладє́нька, тоді ті буряки 
настоюються, тоді ті буряки кришуть, тими, дрібнень-
ко. Пакришиш, прижарять, пажарять буряк, нажарять 
луку. Таді картошку ізварять, пакришуть, висипають 
цей буряк, висипають лук, дабавляють кислага расо-
лу. С помідор хороший рассол. І  хріну. [4] А  іщє шо 
добавляли? Кильку. [3] Кільку, ага, бач, кільку. [Кон-
серви?] Да, у томаті. І от ето борщ. Міні дня два назад 
нєвєстка дєлала. [Його холодним їдять?] Да. [4] І на-
зивают «халодний борщ». 

СІМ’Я [Ви народилися в цьому селі?] [3] Тут родились, 
тут хрестились, тут і замуж виходили. Мій отєц був 
кузнєцом. До таго, до армії був кузнєцом, маладим 
парнєм шє, женився, був тоже кузнєцом, рабив. На 
фронт пашов, заробив багато мєдальов, два ордєна. 
Мій папа два рази був раніний, раз був контужений. 
Ну, прийшов з вайни, Бог дав, пажив, правда, небага-
то, умер. Рабив опять у кузні. Усю жизнь він свою пра-
рабив у кузні, до шиісяти годів не дажив. [4] Маша, во 
врємя войни він, навєрно, работав по рємонту танков? 
[3] Нє, у Жукова, у Жукова руководив, Бє ́рлін узяв і 
Гєрманію. [4] Ким і де він воював? [3] Ну як? Я ж не 
знаю як, дойшли до Гєрманії, до Бє́рліна. [4] Ким він 
служив? В сухопутних войсках ілі же він ремонтіровав 
танкі? [3] Нє, не ремонтіровав, він воював. За Гєрма-
нію в нього мєдаль є, і за Бє́рлін мєдаль є. На Рєйхстагє 
розписувалися. [Ви сказали, що Ваш батько працював 
у кузні. Як у вас казали: «кузнєц» чи «коваль»?] «Куз-
нєц», «кузнєц». [Він сам навчився?] Тут тоді МТС був 
раньше, на горі. Він в МТСі робив, а вже коли... [Мама 
чим займалася?] А мама була дома, домохазяйка. Нас 
чєтверо було, да, чєтверо дітей. [Як Вас батьки вихо-
вували?] Атєц у нас був очєнь хароший, заботлівий. 
Ніколи він нас не обідив, ніколи він маму не обідив, не 
обматюкав, усігда вони жили дружно, харашо. [Як Ви 
казали батькам: «тато», «мама»?] «Папа», «мама». [На 
«Ви» зверталися?] [2] Я «татом» звала. [4] Ну ето уже 
украінізм на нашей, вообщє у нас да, «мама», «папа» 
ілі «отєц», «мать». Тато – ето чісто украінскоє, вот ето 
вот говор, ну однако у нас украінізми, вот пожалуй-
ста, одна «папа», другая «тату», так что оно і так, і так. 
[2] Ну я «тато» звала. Ну я його не помню, він погіб на 
войнє, міні було тоді три года, а ничього не знаю. Три 
годи було. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Коли дитину хрестили, що кума повинна 
була принести, а  що кум?] [3]  Кума ж купує ризу. 
[1] Риза – ето у батюшки. [Риза чи крижмо?] [3] Риза, 
риза, ну а крьосний оплачує хрещєніє. [Що готували 
на хрестини?] Та все підряд. І окрошка, а єслі зімою, 
значіть, студень варять. Там разне таке: рибу жарять, 
калбаса, картошечка. [Голубці готували?] І галубці го-
товлять, катлєти, ну таке все. [Чи існував звичай, що 
як діти помирають, треба поміняти кумів?] [1] Нє, не 
було такого. [3] Нікого ми не міняли, не знаю. У мене 
дітки двоє умерло, одно розложилося, одно родилось, 
чєтирє дня пожило – умерло. Врач сказав, шо ми не 
зійшлися гєнами, а шо за гєни, не знаю. І вот ето той. 
І так у мене адин синочьок остався от перваго мужи-
ка і всьо. [Де раніше ховали нехрещених дітей?] Там 
усі умісті. [На кладовищі?] Да. Ну сказали: «Гасподь їх 
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пахресте». Воно ж ішє дома не було. Ну як його. Ка-
зали, шо Гасподь пахресте. [1] Це єслі вєшальнік, так 
за оградою, а етіх... [Коли народився онук, бабі були 
якісь почесті?] [3] А який єму пачьот? Баба єсть баба. 
Хай купає, хай пєлєнає. [Коли вперше дитину купали, 
в купіль доливали святої води?] Да. Аякже. [Можливо, 
щось примовляли?] Не знаю я. Міні, напрімєр, мама і 
купала, і  пєлєнала. Пахрестили, начє місяця два єму 
було, ми пахрестили єго і всьо. [Як дитині виповню-
ється рік, роблять пострижини?] [4] Дєлают, дєлают. 
[3] Одбувають, як же. Ріжуть, хрестик вирізають із во-
лосся. [Хто?] Крьосні, крьосні. [Чи садили дитину на 
кожух?] [1] Да, да. [І що?] Викладають, бутилку ми па-
лажили Свєткє, ручку – шо вона вперед возьме. [І що 
вона взяла?] Та я вже й забула, шо вона взяла, ну сі-
час она в інстітутє послєдній год уже учіця. [4] А мою 
плємянніцу покрєстілі, моєй сестри, Валю, і положилі 
возлє порога кніжку, дєньгі, і шо-то єшьо, нє знаю, і по 
шо мать потопчєца. Она, сестра, потопталась по кнігє, 
і от она отлічніца вобшє. Унівєрсітєт заканчує вобшє 
на отлічно, вобшє, повишеная стіпєндія, да. Навєрно 
ж, ето всьо-такі [справджується ворожіння]. [Чи ка-
зали, що дитина в сорочці народилася?] [3]  Та каза-
ли, кой-хто, мол, у сорочкє родиця, а як то в сорочці, 
не знаю. [1] Єслі харашо йому живеця, і січас казали, 
«вона в рубашкє родила ́ся». [1] Говорять, шо родяця 
діти ма́лі в пльоночкє. Міні казала мати-покойніца, 
Царство Небесне, воно ж у таму, а я кажу: «Ма’, а як 
же-ж іскидать із його? Шо дєлать?». Вона й каже: «Ой, 
ничьо не дєлать. В общєм, так купай його, ничього не 
дєлай. Не симай [знімай] сама. Сама, – каже, – не си-
май». [3]  Міні казали, шо цю рубашку нада берегти. 
Знімають і бережуть. [Ви своїм дітям співали колис-
кові?] Аякже. [Пам’ятаєте?] [2] «Баю, баючки, баю...» 
[3] «Баю, баюшки, баю, прийшов котик воду брать...» 
[4] «Нашу лялєчку качать». 

[3] Пішла киця по водицю, 
Упала у криницю. 
Пішов котик витягать 
І забувся, як і звать. 
[4] Подай, киця, лапку 
Витяну на кладку.
Подай, киця, ушко
Витяну на сушко.
Лежи, киця, висихай,
Ми поїдем в чужий край.
Накупимо смушок,
Наш’ємо кожушок,
На базарі продамо,
Лялі конфєтку купимо. 

Ето мнє такую пєла бабушка моя. [Де це бабушка таке 
співала?] В  Вєлікоміхайловкє. [Як  Вашу бабусю зва-
ли?] Єфросінья Єфтєєвна. Весільна обрядовість. 
[Скажіть, будь ласка, на весілля у Вас коровай пекли?] 
На свадьби? [У вас казали «свадьба» чи «весілля»?] Та 
хтозна, не знаю. [Ви як казали?] «Весілля». [Коровай 
пекли?] Не знаю. Не разу я... [Ви як заміж ішли, у Вас 
був коровай?] У городі брали. Да. У магазіні. [У якому 
році Ви виходили заміж?] В [тисяча дев’ятсот] піісят 
дев’ятому году. [І вже брали коровай в магазині?] Ну, 
не знаю я де. Може, заказували на пєкарнє. [Шишки 
пекли?] [4]  Нє, тут шишки. [3]  Тут шишок не було. 
[4] [Шишка] – ето такая, як малєнька пасочка. Напрі-
мєр, я  женюся, прихо́жу до вас: «Нате вам шишку, 

приходьте до нас на весілля». Отак от. [Ваш чоловік 
Вас сватав?] [3] Ну, приходила свєкров’я, ну, і там єго 
крьосна, брат чі сестра. [Приходили сватати?] Да. 
[Що  вони із собою приносили?] Бутилку чі там дві 
вина чі водкі, патом оце ж біле такє спечєне: чі кара-
вай, чі шо то. [Хліб?] Хлєб-соль, колбаса, а ми вже го-
товили тут і окрошку, і там... [У Вас окрошку готують 
і взимку, і  влітку?] Коли прийдеця, кали захочєца. 
[І  взимку?] І  зімою. [Взимку з чого готували?] Та в 
мене, напрімєр, невістка, у їй там морозілка, уже пана-
гатовила і укропу, і чього вона там тіки... [Що кажуть 
свати, коли приходять?] «Куплять прішлі карову», чі 
щє шо там міні говорілі... [Молода в’язала сватів руш-
никами?] Да. [Вони приносили хліб, а ви хліб міняли?] 
Не знаю, не знаю ничього. [У який день було весілля?] 
Да особєнно субота, неділя. [У Вас «молода» казали чи 
«нєвєста»? Як молода вбиралася?] Таді плаття у мене, 
напрімєр, було цвєтами, галубінькє платтячка, цвє-
точками. І більш нічого. [На голові що було?] Не було 
ничьога, проста платтячко на мені було. [Як  дівчата 
заплітались: в одну косу, у дві?] А в мене каси не було, 
я була закублена. [У Вас були кучері. Як Ви йшли за-
між, Ви придане в скрині везли чи вже в шафі?] У ших-
ванері, канєшна. [На весіллі Вам покривали голову 
хусткою чи вже не покривали?] Ох, не помню, ну не 
помню. [2] Усе дєлали, заплітали, розплітали. [Розплі-
тали молоду на весіллі?] Да. [Потім їй хустку закручу-
вали?] Платок, канєшна. [4]  І  на всю оставшуюся 
жизнь бєдная у платку. [Очіпок у Вас носили?] [3] На-
сили, чєпчік. Насили. [На  «чєпчік» платок 
пов’язували?] Да. [Коли обдаровували, коровай діли-
ли?] Ну, розрізали, роздавали. [Частували гостей чи 
вони пили самі?] Хто як хатів. [Багато пили раніше?] 
Да. Гуляли. І гармошка грала, і танцювали, і співали. 
[4]  А  мені кажеця, от на подносє рюмка, я  подношу 
тєбє рюмку, ти випиваєш і даєш дєньгі, єслі от гості. 
[3] Так то ж дарять. Носять дві рюмочки і так парами 
ми випивали і дарили. [4] Ну ето єслі сім’я, а єслі один 
прийшов, то один. [3] І каждий ото випиває там і да-
рять. [4]  То лі дєньгі, то  лі подарок. [3]  То лі дєньгі, 
то лі пастєльне чі там одіяла, чі шо. [Як у Вас другий 
день весілля називали?] «Канци хавали», вареники ва-
рили, приносили нєвєстє вареники. [Хто приносив?] 
Ну, от свєкрові. Ой, шо я мелю, от свєкрові. От своїх 
родітєлєй, я ж у свекрухи вже, а мої родітєлі прихо-
дять, скіке там госте ́й собіраєца, приносять вареники, 
приносять випивку і таді вже ета, а потом ходять па 
улиці співають да танцюють. [Батьків везли купати?] 
[4]  Нєт, у  нас нєт. [2]  Отцов. [3]  Я  так не помню. 
[4] Маша, на другий день свадьби катають бабу ілі све-
круху на тачкє, можуть перекинуть. [Таке було у Вас?] 
[3] Було, було, на тачках катали. [4] Я на Украіну свою 
сестру заміж оддавала і оце такі витворні бачила. Так 
інтєрєсно свадьба, ето вобшє представлєніє на пєр-
вий, на дру ́гий день. Да, везуть бабу на етой тачанкє, 
баба там верещіть, кричіть, шоб її не перекинули в 
ярок. А  бабі щє ж і пряник той, покупають пряник 
бабі, дарють. Отакоє шє там, а в нас, я не знаю. [У Вас 
було таке, що молода чіпляла рушники у свекрухи?] 
У свекрухи? Вішали, аякже, на покуті вішала, стіл за-
стілали. [1] Канєшна. І штори, гардіни вішали. Тюлє-
виє із зу ́бцями пошила міні бабка одна, мєткалєвиє, 
двоє штор на окна і вишитиє рушники, до сіх пор є. 
[Ви вміли вишивати?] [3] Та так, трошки я вишивала. 
[1]  Мать крєстом, а  я гладью. [3]  Бабушки пряли на 
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прялках, пряжу пряли. Поховально-поминальна об-
рядовість. [Коли у Вас поминають померлих?] 
[3] У сорок день. [1] А в дев’ять? І в дев’ять. [3] В дев’ять, 
я не знаю, роздадуть. [2] І в дев’ять, і в сорок, і в год. 
[Коли на кладовище ходять?] [3] На Паску особєнно. 
[І раніше ходили?] Да. [4] Вот ідут на Паску, хотя нада 
чєрєз нєдєлю по правілам. [Через тиждень після Пас-
ки ходять?] [2] А вот говорять, шо на Паску ніззя хо-
дить. [4] Канєшна, канєшна. [2] А почєму? [4] Потому 
шо ніззя іх тривожить, целую нєдєлю празнуєца рож-
дєніє, возобновлєніє новой жизні, а то антіпасха, ког-
да чєрєз нєдєлю, да, і ніззя іх трєвожить в еті дні, нє-
дєлю целую. Даже іх нє помінают «Царство Нєбєсноє» 
по канонам по церковним. Потом же на Красную гор-
ку ходят. Я  в дєтствє, такоє в Вєлікоміхайловкє, на 
Красную горку ходілі, а  тут на Пасху пруца. [Через 
тиждень після Паски, у вівторок, ходили на кладови-
ще?] [3]  У  воскрєсєньє до нас батюшка приходе і на 
брацкій могилі одбуває все, да, а  потом хто хочє, на 
свої могилки веде. [Раніше ходили?] Та нє, ходять і в 
такі дні. [2] Зроду на Паску ходять. [3] На Паску – це 
всєгда у нас ходять. [2]  А  када ж? В  васкрєсєньє всі 
дома. От ми й ходим. [4] Ну ето нє по правілам, ето нє 
по-хрістіанскі. [У Вас фарбували яйця?] [4] Обізатєль-
но. [Писанки писали?] [1] Писали. [3] Нє, я ніколи не 
писала, краснєнькім покрашу. [Цибулинням?] Я  ци-
булєю, а це послєдній раз уже такий порошок ото си-
пеш у воду, а цибулєй харашо, вони красиві яйця і не 
мажуться, не каля ́юця. Я уже два года ни на кладбіщі 
не була, не красила, не пекла. Діти хадили, а  я ето. 
[2]  Цибулєй харашо, а  то трісне, руки позамазуєш у 
цю краску. [...] [Як  називають померлу людину?] 
[3]  «Пакойник». Завуть читалку, завуть, на другий 
день приходе батюшка с пєвчіми, адбувають, шо там 
вани адбувають, а таді харонять. [У Вас кажуть «гроб» 
чи «труна»?] «Гроб». Крєст, гроб. А потом послє став-
ляють пам’ятники. [Спочатку хрест?] Нє, там же й 
хрест, хрест упереді, а за хрестом пам’ятничкі. [Хрест 
на могилі ставлять в головах чи в ногах?] [1] У ногах. 
[Чому в ногах?] [3] У ногах ставляють. І памятник у 
ногах. Ноги на восток, а галавою на запад. [Чому ноги 
на схід?] А  Бог його зна. Казали, Суд буде, то  зразу 
вони встають і зразу ж бачать. [Куди йти?] Куда йти і 
нести за собою все. [У  вас на кладовищах на хрест 
рушники чіпляли?] Абізатєльна, а таді хто-небуть єго 
симає, снімають. [2]  А  в кого висить і не знімають. 
[3] А чьо не знімають, хтозна. [Яка у Вас поминальна 
страва?] Мед, булочку ріжуть же. [Як називають: «ка-
нун»?] [4] Да-да-да. [3] Медом, умочають мед, а тепер 
ставляють первою гарячу лапшу. [4] Ето послє мьода, 
послє мьода, обізатєльно. [3]  А  чьо начали ставить 
лапшу, я даже не знаю. [Раніше ставили борщ?] Рань-
ше ставили таке все, а потом гаряча лапша і халодна 
лапша. [Гаряча лапшу з м’ясом готували?] [1] С куря-
тиною. [2] Зажарювали. Кто как. [3] Єсть із м’ясушком, 
кусочками порізане м’ясушко, курятинка. [У піст по-
минають пісними стравами?] У пост і пісне готовлять, 
і таке гатовлять. [Священика кличуть?] Ми раз поми-
нали маго мужика брата, умер, і батюшка з нами па-
минав, а люди йому кажуть, якраз на десятого дєка-
бря, на Зна́мєньє. Ну люди в нього спрашують, ба-
тюшка, мол, продукти, а він і каже: «Што в уста, то не 
грєшно, а  што з уст, то  грєшно». І  він їв усе підряд. 
Старенькій батюшка був. [Молитви якісь Ви знаєте?] 
«Отчє наш», «Живий помочі», потом у мене шє дві мо-

литви, чєтирє молитви я вечіром чітаю, на ночь, 
а утром «Отчє наш». «Отчє наш», потом «Мілующая 
Божая мать», «Святой Імфатій». Чітаєм, молимся. 
[1] «Богородіца». [Ви вірите, що після смерті є життя?] 
[3] Да Бог його знає, шо нас там ожидає. От сняться 
покойники всігда живими. І чьо вони живими сняця? 
У мене сестру двоюрідну харанили і пакутали її шар-
фом. Невістка їй купила хороший шарф, нарядила 
свєкров’ю. Вона міні сниця раскутана, раскутана. Ду-
маю, ну шо ш такоє, давай іти, пашла в городє [місті] 
взяла хороший платочок шерстяний за піісят рублів, 
пашла в церкву, в церкві отдала женщінє. Кажу так і 
так, помяніть – не стала сниця раскутана. [Чи існують 
якісь прикмети на смерть?] У нас, напрімєр, папа як 
умірав, так в оцьому ́ святому углу собака завила. Да, 
завила тварина, і так дня чєрєз два він, навєрно, умер. 
[4] У мєня у крьосной кот плакал пєрєд смєртью тьоті. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Вас батьки вчили молитись?] 
[4]  У  церкву ходили. [3]  Хадила с тьотєй, хадили в 
церкву, хадили, паски хадили святить. А тьоті не ста-
ло, вже ні с кім було хадить. [4]  Маша, на Паску ба-
тюшка по домам хадив поздравлять? [3]  Хадили, із 
яким-то таким своїм помошником хадив. [На Паску 
ходив?] Перед Паскай, по-моєму, вони хадили. [Як  у 
Вас Різдво святкували? Як у вас кажуть: «Рождєство» 
чи «Різдво»?] «Рождєство?» Ну як, празнуєм Рождє-
ство. [Раніше які страви готували?] Це ж говіли перед 
Раждєством. Я, напрімєр, паслєдню неділю гавіла пе-
ред Раждєством. І вабщє щас перед Паскаю послідню 
неділю, а так увесь піст я не гавіла, патаму шо здаров’є 
пагане. Та й работа у мене всьо врємя була тяжола. На 
кірпічному рабила, все вручну було. Вагонки тягали, 
по тисячу кірпіча, двісті штук на вагонку – везеш. Сас-
кочє вагонка, кали мужики пасо́блять піднять, а кали 
клячуємся самі́ ломіком. Патєряла здаров’є. Стаяла на 
рєскє кірпіча, рукі от пота всігда були красні, як ото у 
рака ноги. У ваді, в грязі́, в сапагах у резинових. [Як у 
Вас називається вечір перед Різдвом: «Святвечір»?] 
Ну, «Святий вечір» же. Ми хадили калядувать, каляду-
вать хадили. [Хрещеним батькам носили вечерю?] Нє, 
ніколи не насили, ни хрещеним, ни матерям, ни бать-
кам. Маго батька убили хрещєного, на вайні пагиб. 
[Які страви готували на Святий вечір?] Кашу ж вари-
ли. Да кали пєрлову, кали рисаву. [Ячну варили?] А Бог 
його знає. [Кутю яку варили?] [2] З ячміня. [3] Варили, 
із тим їли, із кампотом. [2] Тавкли у ступі. Наливаєш 
вадичкай, ано бистрєй шелушиця. Ну і так ми тот. Їли, 
їли і кутю, а куди дінеся ж? [3] Їли ми і кутю. [Маком 
кутю заправляли чи маку не було тоді?] Нє, нє, був мак. 
Ми ж тоді заправляли з тім, с кампотом їли. [Мед дода-
вали?] Не помню. А щас уже я, напрімєр, сама ничього 
не готовлю. Невістка приїде с синами, панаварять, за-
беруть пастірають, приберуть у хаті. [У Вас було свято 
Григорія, чи Юрія?] [4] Ето Єгора, Єгорія, Юрія, да? Ну 
под Єгорія ж огурци сєєм, дєвчата? [1] Сєєм под Єго-
рія. [...] [Як у Вас кажуть: «Троіца»?] [4] На Погорєлов-
кє ето Прєстол. [У Вас ставили клечання?] Обязатєль-
но. [3] Клечання ставляєм у хату, послє войни травою 
посипали в хатє, таді ж палов не було, мазали долів-
ку. І  ото травичкою посипим, клечання наставляїм. 
[Осику ставили?] На заборі? [Так.] Ні, ми не ставили. 
[4] За чабрецом ходили. [Яку траву брали?] [3] Любу 
травичку, харошу, зелену. [Що  на воротях ставили?] 
Да нічього. [4] Нє, із дєрєва вєточкі. [Що Ви ставите?] 
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[1] З липи. [2] У мене там дерево таке, я єго, вон біла 
стаїть у школі, я пайду да сламлю і на варота паставлю. 
Все дєлаєм, шо люди. Глядя на людей, і сама те творю. 
Ну а шо? [Куди потім дівали те клечання?] [1]  По-
сохне  – викидаєм. Щас уже ніхто не ламає клечання 
ета, ніхто не посипає. [На Маковія в церкві мак свя-
тили?] [3] Нє, я, напрімєр, не знаю. Знаю, шо родітєлі 
не ходили святить. Маковій ми празнуєм, ну у церкву 
мак не носили. [1] На Маковія і щас у церкву ходять. 
А шо на нього святять? [4] Мьод. [Як у Вас називають: 
«Спаса» чи «Преображеніє»?] «Спас». [1] То Яблучний 
Спас, то... [3] Медовий, Яблучний і ішє який-то третій. 
[4] Орєховий послєдній. [Пречиста у Вас є?] [3] І Пре-
чиста єсть, якби єго знав усі чісла. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де  раніше молодь 
зустрічалася?] [3] Хадили у клуб, а с клуба праважав 
дадому. Таді біля двора на лавачкє поси́дим. [Ви вже 
хустки не одягали? Простоволосі ходили?] Да, да. 
[2] Я у платочку із са́мого дєтства. А чіво? Тошо воно в 
мене рєдке і кучеряве. Куди воно буде гоже? У плато-
чку. І да сіх пор. [3] А я десять класів, як ади ́нацять, 
кончіла, пашла в сільхоз і сдєлала завівку, і в сєльхоз 
уже хадила у кучєрях. [Які  танці тоді танцювали?] 
[4] «Вальс». [3] Ой, як таді харашо було, гармошечка 
грає «Вальс», «Факстрот», «Танго». Я  все танцювала. 
Расходниє, там «Сєрбіяночка». Ой, єсть так танцюють 
харашо, таку «Сєрбіяночку», як піде, так... [Насіння 
лузали в клубі?] Клювали. Такі, старі дєви як посіда-
ють на лавки, уже вани по тридцять годів, ну під го-
дами, сидять, а тут цепка. [Як називали у Вас старих 
дів, які замуж не виходили?] [3] Ну, дєви. [4] В Вєлі-
коміхайловкє називали «вєчний хлєб». [В клубі були 
тільки танці?] [3]  І  кіна ставили, йолку справляли в 
клубі, під Новий год, було, прийдеш, йолка наряжена 
красіво. Раньше хлопці були очєнь харошиє. Ані всі 
прийдуть, нихто п’яний не хадив. Такі всі були, шо 
я не знаю. Ми на Казанку хадили в клуб. Чєрєз міст 
ото там Казанка. Там клуб був у нас. Сначала старий 
клуб був, патом сдєлали нови ́й. І представ собі, шо ці 
всі хлопці, маладі, які да нас хадили на улицю, всі ви-
мерли. Шо таке, хто[з]на. Прямо чудо яке-то, адна ма-
ладьож сама осталась, а старі хлопці всі, таму піісят, 
таму сорок, таму шиісят, таму там ішє маложе, і всі по-
вмирали. Як вспомниш, які хлопці: красиве, хароше, 
високе, стройне. Як паприходять у клуб – один перед 
одним лучше. Ой, а танцюють як було, Господі. А тепер 
тіки дрикають. Шо за танці!? [...] [Як у Вас кажуть на 
Масляну?] «Масляниця». [У Вас вареники варили чи 
млинці пекли?] Та й бліни пекли, і вареники варили. 
[Чи ходили хлопці на кулачні бої?] Щас уже не ходять. 
[Раніше ходили?] Раньше хадили. Було, бабка тут одна 
жила, каже: «Я  як рукава засучу, як пойду». [Вона з 
мужиками билася?] Да, з мужиками. Каже, таді гоним 
їх на Казанку аж у конець. [...] Раньше хлопці були ха-
роші, паприходять з гармонєю, ой, Господі... [...] [Ви 
чому заміж не вийшли? Ви когось любили, а не хотіли, 
щоб він Вас узяв?] [2] Да, да, я ж бєдно жила. Там мая 
стара хата стаяла. Пастрою для хати, а мама, жила в 
меня, така: «Оль, де ти?» – «Я во ́да, вода, біля хати, ма’, 
я тебе не бросю». Я її не бросала, і вона мене не броса-
ла. Да. Казала вона: «Ох, дочь, яка ти в мене ́ душевна». 
Старша була, «Царство їй Нєбєсне», Марія, та абдуре 
і каже: «Ма’, де ключ от школи?». А школа на уголоч-
ку, общім, церква, а біля церкви «сторожка» назива-

лась, там два класа було, я адин мию сама, ширший, 
кажу: «Ма’, я  буду вущій, а  Ви ширший». І  памагала 
мамі, помагала, я вабщє помагала. [Ви не вийшли за-
між через те, що доглядали маму?] Я доглядала. [3] Да, 
мужик був у її, уже от, кали трьох дітей радила, Гос-
поди. [Незаміжня?] Нє, мужик у єй був, умер Шурік, 
умер. [Ольга Петрівна каже, що заміж не виходила.] 
[2] Ну, не виходила, прийшов у хату, у хату прийшов, 
прийняла. Ну це ж я не щітаю, шо я дома жила. [3] І я 
ось дома все врем’я живу, ну а шо ж тепер. [2] Це якби 
з двара, а то шо, у хату прийняла сваю.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Жіночки, так, як ви балакаєте, у  вас в селі 
всі люди балакають?] [1] Да, да. Ми «хахли». [Ви «хох-
ли» чи українці?] [2] «Хахли», «хахли». [Не українці?] 
Нє. [Чим «хохли» відрізняються від українців?] Ну к 
Укра́інє не подходим. [1] Перевертені, і так, і так ба-
лакаєм. [2] «Пашла, пришла, аткрий, закрий». Нє «за-
крой» же. [4] Ольга Пєтровна, у вас іщє в разговорном 
«Одійдись од мене». [Чому Ви не українці, якщо у Вас 
звичаї українські?] [3] А Бог його знає, чьо наше на-
чальство нас не присоєдініло. [Чи українці тільки ті, 
хто в Україні живе?] Да. [А ви «хохли»?] А ми «хохли». 
[2] А ми Завкра ́їна. Харьков, то ж Україна, а ми вже 
под ними ж. [4] Рядишком. [2] Ми вже під ними. [1] Та 
«хохли», настояшіє «хохли». [У Вас тут одружували-
ся «хохли» з «москалями»?] [3] І «москалі» тут кой-де, 
недалеко живуть. [Де живуть «москалі»?] Да он, Нєча-
єво, Афанасово. [4] Пушкарноє чєрєз рєчку, там «мос-
калі», а тут «хохли». [3] Пушкарне тоже. [Чим вони від 
Вас відрізняються?] [3] Ані більше вродє як по-рускі 
разговарюють. [4] Да, да, разговором. [3] Разгаварю-
ють, вродє по-рускі більше. [...] [Ось Бехтеївка і Казан-
ка. Звичаї відрізняються?] [2] Ну, Казанка Казанську 
атбула, Бєхтєєвка – Зна́мєньє. [Весілля однаково гуля-
ли?] [3] Да-да. [Кажуть, у вас мова відрізнається.] Да, 
у них як-то «іде ́те», «прийде ́те». Ну а ми кажем «іде ́м», 
«при ́йдемо». [А  в них?] [4]  Болєє грубо получаєца. 
[3] «Ви йде ́те?», «Ви прийде ́те?». [...] [Ваш чоловік був 
«хохол» чи «москаль»?] [2] «Москаль», «москаль», він 
«москаль», а я «хахлушка». Він казав: «Мая мать любе 
“хахлушек”, а ти – “хахлушка”». – «От, – кажу, – і най-
шов ти мене, “хахлушку”». [3]  Та він дуже не закан-
дричував, шоб там дуже. 

Записали Г. Бондаренко та О. Піскун 27 вересня 2012 р.  
у с. Бехтеївка Корочанського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Поліни Ц., 1921 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [У  Вас кізяками 
топили?] Тапили, ліпили, топтали. Та все, і корінці, ой, 
і все на світі. А кізяки собирали. Коров погонять, вона 
нагаде, в мішок собирали і топили. Воно за день висо-
хне, підбереш. Оджили, слава Богу. [...] Харчування. 
[Чи були у Вас страви, які на весіллі подавали останні-
ми?] У нас усігда разганяй і на похоронах і на..., галуш-
ки кислі були. Галушки подали, уже нічього подавать 
не будуть. Галушки подали  – всьо, вже вставай із-за 
стола і йди. [Як готували кислі галушки?] Ягоди, кам-
пот, як щас от, кампот. Галушки варять, самі ́ дєлали, 
домашні, порізали, підсушили, закип’ятили, зварили, 
як положено. Прамили їх, сахарьком перетрусили і у 
миску там чі каструлю зложили і накрили. І юшку од-
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варили, шоб вона халодна була. Це завуть усьо галуш-
кі «кислі» й «халодні». Хто назива «галушки халодні», 
хто «кислі галушки», хто як назива. Це в нас таке. Це 
і на свадьбі, і на по ́хоронах, і на хрестинах подають, 
ну на хрестинах рєдко. А більше на хрестинах м’ясо, 
там пирожки разниє, разниє кулічі понапєчуть. Шо 
харонять, шо свайба – адне і те ж, щітай. Салати на-
ставляють, ой, катлєти і м’ясо. У мене бабка з України 
їзде, носками торгує. Вона каже, у  їх перво-наперво 
подають рассольник, нє, як же вона називала єго, шо 
там агірки, помідори, картохи. [«Солянка»?] «Солян-
ка». Каже, у нас ізразу варять солянку. Оце на помин-
ки, каже. [У Вас борщ подавали раніше?] Да, борщ у 
нас всєгда, іщє зімній борщ бува, ви єго й не вмієте 
гатовить. Сахарні буряки пажарить і туди юшечьки. 
Зажарка та, шо на борщ: і помідори, і паста ілі шось 
таке. І агірочка салоного, риби туди, камси, така кіль-
ка в томатє. Це клали. І рибу можна пажарить, і рибу 
можна, шоб кісток не було. І оце зажариш, а таді па 
вкусу поріжеш агірочєк, там картошка, цим зажариш і 
хріну ще туди добавляй. Хріну оце натерти, обізатель-
но туди кинуть, шоб хрін був. 

СІМ’Я Дядько жив в зятях, а  в зятях його діти, жінка, 
а в них батько женився, мати вмерла, а нас осталось 
шестеро, і  оце він прийде і каже: «Роман, завтра не 
роби, завтра празник великий». А він каже: «Тобі гар-
но празник справлять, ти пашов, а тобі жінка все по-
робила, а я до чього пошов, до того й прийшов». Нас 
шестеро, а батько один, мати вмерла. [Мачуху він не 
брав?] Нє. Брав він, жив, навєрно, з місяць, а вона, ма-
чуха, така була, шо він женився, вони старі дєви були, 
прям послє войни, нє, в войну, і в її була сестра, і вона 
привела дитину в войну... Щас таке, а  таді хотьби ́ 
шо-небудь, хоть яку-небудь мамалигу, ну шо-небудь, 
макухи, їли зелену макуху, їли, ну. В нас хлопці па ́сли 
скатину, а таді пасли скатину, за кажду скатину пла-
тили пшеницю, квасолю, ну в кого шо є, тим платили. 
І от у мене браття пасли скатину, і в осінь же сабіра-
ли, а батько економно развозив. І от він, значіть, каже, 
узяв же її, а в їх савсім їсти нічього, а ми намололи, 
таді тертушкі такі, ну насипали там чі миску, чі чьо, 
а вона ж, батько на работі, а вона по воду йти, і сестра 
її на вуглі живе. А ми ж один о ́дного менше, а самий 
менший пацан і каже, вона, значіть, отакий чюлочьок, 
і вона туди напхала, ну, може, пригоршь, може, дві, і за 
пазуху, сестрі занести, а меньший побачів, да прихо-
дить, а я од їх була, нас же троє, там же Колька. Вона 
набрала муки, каже, і за пазуху запхнула. А нам же са-
мим їсти нічього. Вона йде, відра на той, уже з хати ви-
йшла ж на крильце, а я кажу: «Галька», – а я її не звала 
«ма’» – «Галька», вона стара діва була. Вона: «Шо?» – 
«Шо в тебе за пазухою?» – «Да це я те». А я як откри-
ла, воно і впало. Ну прийшов же батько, ми і росказа-
ли, папаша отак, отак, отак, а він повірив, ну це ж не 
брехня, прошло скіки годів, і  вона пашла і більш не 
пришла, і батько за нею не ходив. Вона побула, може, 
місяць, може, і не побула, може, полтора, а може, і не 
була. Я  щє була, ну вже було міні годі́в шіснацять, 
отак. Ото така була у нас та, жизня. Жизня старчача 
була. Ну, нима нічьо, голий, босий, ни тапить, ни їсти. 
І в каждом дворі п’ятеро, шестеро дітей. [...] [Свекруха 
Ваша пила?] Пила крєпко, очєнь даже. [Раніше жінки 
пили теж?] Рєдко. Пришла сюди, я й не знала, шо баби 
п’ють. Так мені вже було двадцять п’ять год, я не зна-

ла, шо баби п’ють. Як прийшла сюди, а тут. [Ви звідки 
прийшли?] Та з другой вулиці. Ми в’їхали, ми сюди не 
заходили, а  як приїхали, у  нас Валєрка вже був, уже 
с хлопцем. Сюда прийшли уже з дитиною. Дєд радий 
були, і мати весела, і баба. С Карєло-Фінска Валєрку 
привезли, а  с Урала привезли Людку. [...] [Хрещені 
батьки носили гостинці хрещеникам?] Кались наси-
ли, щас нє уже. [Коли носили?] По-моєму, на Новий 
год. Носили, каже, пойду, там хрещений у мене, по-
несу. Ну, я вже не знаю, це я не могу сказать, не знаю. 
[Ви в Бога вірите?] Вірю. [Причащаєтеся?] У  церкву 
не хожу. Хадила вперед. Як мужик умер, я год ілі два 
хадила, і Бога панімала, і все на світі, а щас уже ноги 
болять. Богу всігда молюся. [Які Ви молитви знаєте?] 
«Отчє наш», «Живий помощ». «Живий помощ» уже 
забула. Батько вчів нас «Вєрую», тоже забула. [Батько 
вчив Вас молитися?] Да. Як война була, а нємєц бом-
бив, і ми ховались у подвалах, у подвалі там усі Богу 
молились, і всі молитви учіли. Яка там старуха ілі ста-
рий: «Дєті, давайте отак, отак». А  як заміж вийшла, 
я забула і коли який празник. [Ви своїм дітям співали 
колискових?] Аякже. [Які?] Які, я вже забула, не знаю. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. [Вас сватав чоловік?] Ну. [Як  сватання про-
ходило?] Дєточька, мене ніхто не сватав. Ми зійшли-
ся, він прийшов з армії, а послє вайни ж це діло було, 
даже не свадьби не було, зійшлися, він  [бідний і я 
така]. І  оце так жили ми. [На]жили двоє дітей, його 
нема. [...] [Ви вінчались?] Нє, нє, ми розписані. [Рані-
ше придане дівка несла в скрині?] Сундук, пастель, оце 
ж усе, так, як і в вас, ну все адно і то же. Тим канцем 
да в дру́гу сторону. [...] [Коли Ви дівували, то ходили 
в хустці?] У  платках, у  нас шапок не було. У  шапках 
ходили ті, багаті, чіни там, і  то всі ходили у платках, 
у шалях. [Дівчата запліталися у дві коси, в одну чи вже 
стриглися?]. Та нє, ми вже плели в дві коси. [На весіл-
лі молоду накривали хусткою?] У  нас цього не було. 
Як нєвєста наряжена, так вона цілий вечір проходе, на 
другий день – в друго́му одязі. [На другий день «кінці 
ховають»?] То вже у нас третій. [Що роблять на другий 
день?] У нас спєрва до нєвєсти йдуть. У нєвєсти вєчєр, 
а у мужика, хоть у жениха, – да́ри, у жениха дарили. 
І то вже йдуть родня і та, і друга, абдарють, женихові 
жениха обдарюють, ну а які абох обдарюють. А до жі-
нок, дівчачі, вся родня іде. І сперва, єслі за один стіл 
не посядуть, то сперва женихових садовлять, женихо-
вих праводять, а  таді вже сідають нєвєстини. Ми, як 
Вальку брали із Скарадно́го, трицять кілометров від-
сіля, а ми ж «хахли». Ну вани приїхали, ми як поїхали 
до них, у їх вечєр же був, а вони, правда, все хароше, 
студню наварили, а такі кістки, гусячі хароші, і квасу 
туди налили. Не вибирали, у нас вибірають. Щас уже, 
навєрно, скрізь вибірають. А там порубали такі куски. 
Як його брать? Сидим мусолим. В кого які зуби моло-
ді – да, а як старе – усе вльопає, ну. І квасу туди нали-
ли. У нас квас із тим, с хріном, а там квас обикновєн-
ний. Налили і ложками натьопують. Ну ми ж, ладно. 
Приїхали вже до нас. [Там теж «хохли»?] «Москалі». 
Там чаго, кого і там на сотні пабите, а в нас село і всьо, 
ніякі сотні, ніякі, а  там сотня одна, сотня вже якась 
десята, разні. [Там козаки стояли?] Нема там ніяких 
козаків, «москалі» там, «москалі», у нас звалося, а там, 
Скаро́дноє. Ну, і вона ж «московка», а ми ж «хохли». 
Ну потом вона, ну всьо равно «по-москалячьї» всю 
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дорогу. «Пайдьом», як прийде до нас, «пайдьом». Ну 
вона трошки вже була «по-хахлячьї», ну уже шиісят, 
піісят год тут живе, так і «пайдьом», «чєво», якось ішє 
«по-москалячьї», я  вже забула як. [Коли молодий за-
бирав молоду до себе, то батьки їх благословляли?] Да, 
да. Я от за своїх, ну щас уже дорожки стали, а раньше 
кожух. [Вони ставали на колінах?] Да, да, і мати й бать-
ко благословляли, оце я знаю. Я тоже свою дочку од-
давала, і ми благословляли. [Свекруха мала зустрічати 
з іконами, хлібом-сіллю?] Ну, так же-ж, тоже ж встрі-
чає так, як положено. Ну мене свекруха не встрічала, 
не провожала. Паженились, расписались, він каже: 
«Паїдем без роспісі». – «Нє, – кажу, – я с тобой не по-
їду без роспісі. Їдь сам». – «Таді хадім расписуваться». 
Пашли расписуваться, маї знали, батько, а єго й не зна-
ли, а сєльсовєт ото она там був. Ото ми розписались, 
уїхали, по другой улиці пошли і уїхали. Отака в мене 
свадьба була. [Не хотіла Вас свекруха?] Я  старчіха, 
бєдна, сирота була. І жила, о, така-сяка, шо не пагані 
слова, – всі на міні були. Вона пила. Як трезва – ше ту-
ди-сюди, а як нап’єця, ай-ай-ай. [Ваш чоловік «хохол» 
був чи «москаль»?] «Хахол». [...] [Як у вас кажуть: «ве-
сілля» чи «свадьба»?] «Свадьба». [Коли молодий іде по 
молоду, його мати обсипала зерном?] Да, і щас обсипа-
ють: і канфєтами, і зерном. Це спакон вєков, і дєньга-
ми щє там, і таді, було, обсипали. [Коровай пекли?] Да, 
ідуть сватаця с караваєм. [На весіллі коровай ділили?] 
Я вже забула. А ми от ходили сватали, я купувала таке 
кругле, щас же закажи – і все єсть. [У Вас прикрашають 
коровай барвінком, калиною?] Нє, вряжають калиною, 
ну,  в кого шо єсть, канфєтами. [Деревце у Вас роби-
ли?] Нє. [...] Поховально-поминальна обрядовість. 
Я от знаю у тому, «москалі», сєм кіломєтров відсіля, як 
умре чоловік, яку-то лєснічку ліпили чі поминать, уже 
не знаю. У нас у шість неділь поминають, так, як і в вас 
же, у шість неділь поминають, у дев’ять день. [Носять 
снідати на кладовище?] На другий день ідуть, їсти не-
суть. [У Вашому селі рушники чіпляють на хрест?] Да, 
вішають і покуть уся в рушниках, вішали ікони, і руш-
ники висіли. [Хрест на могилі ставлять у головах чи в 
ногах?] У ногах. До сонця ж його кладуть ногами. І всю 
жисть так було. І щас тут багато ховають неруських і 
так, по-нашому ж ховають. Ну вони там як-то, чі шоб 
сонце зайшло. Мій син був у Чєчні і казав: умер мо-
лодий парєнь там, у Чєчні, і єго чі в абід чєкали, там 
він умер, і до захода сонця треба поховать на кладбіші. 
І єго, він приїхав, міні розказував. «Мам, – каже, – я 
там отак, отак, спєціально хадив дивиця». Каже, за-
вернули їх в дамашній кавьйор етат. Завернуть єго в 
кавьйор, звернули і шість чєлавік несуть, баби не адна 
на кладбіщє не йде, тільки йдуть мужики. І бігом, да, 
бігом, усі бігом, прибігли. По-моєму, він казав шє й 
пасадили єго. Я за це не знаю. По-моєму, казав як по-
садили єго. Як, я не знаю, за це не магу сказать. І це він, 
уже й син на кладбіщі, підісят год, і вмер уже. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У  Вас раніше колядувати хо-
дили?] Ходили. І я ходила.

Ой в ліску, ліску, 
На жовтому піску, 
Ой дай, Боже, 
Святий вечір, 
Там Фома ходив»... 

[Вечерю хрещеним батькам носили?] Нє. [Кутю ва-
рили?] Варили. Ячмінь товкли в ступі, таді ж не було 

такого. У  ступі натавчєш, просієш, тоді варили, і  з 
пшениці варили. І з узваром їли, і с сахарьом, і з ме-
дом, і без меду. [Мак додавали?] Нє, маку в нас мало, 
у нас з маком пироги. [На Новий рік посипали?] Да, 
під Новий год посипали. На щастя, на здаров’я. Під 
Новий год щедрували, під Рождєство колядували. 
[Посипали тільки хлопці?] Хлопці, хлопці. Хадили у 
кажду хату, ну більше хадили по своїй раднє. Там мая 
тьотка, там мая хрещєна, там дід, там баба, отак, ну 
в кажду хату хадив. [На  Водохреща ходили святи-
ти воду?] На Хрєщєніє? Да. [Тільки у церкві святили 
воду чи й на річці?] На річкі, у  нас була річка, вона 
там маленька, і  там на Хрєщєніє вирубували хрест. 
І ходили всі і людей сабирали, у церкві там я не знаю, 
чі були, чі нє, а на річкі були. [Були такі люди, що ку-
пались?] Були, були. Були і щас такі є, що роздіваюца, 
щас на Ясном Колодязі у нас купаюця, а то на річкі в 
прорубі купались. [Щоб  бути здоровим?] Хто[з]на, 
я не знаю. [Кутю варили тільки перед Різдвом?] І пе-
ред Хрещєнієм, Галодна кутя. По-моєму, під Рождє-
ство і під Хрещєніє. [Цей період називали «Святки»?] 
У нас були кула́чькі. [Коли?] Це вже, як Масляна, як 
Масляна і на Масляній, це начінають малиші, а  вже 
як під вечір той, то тоді вже мужики і хто кого, город 
на дєрєвню. [Баби теж були?] А  баби слідом же там 
ходять. [Вони теж билися?] Нє, биться  – не билися. 
Баби тільки дивляться. І билися напропалу, ну нічим, 
тільки кулаками. [До крові?] Єслі попаде, і кров буде. 
Єслі упав, уже не трогають, да, а єслі уже він збитий, 
тоді єго, оце тібі і все. [Не підкладали лубок?] Нє, нє, 
у нас такого не було. У нас сперва, це міні розказував 
батько мій, каже: «Оце начінають з утра дітвора, к абі-
ду більшенькі там, той, а к вечіру вже женаті, маладиє, 
неженаті, женаті, таді вже, і діди туди ж ідуть». Старий 
такий уже був, гадів сємдісят, і  такі рукавиці в ньо-
го були, ой. [...] [Ваші батьки говіли?] Да, да. [І дітей 
заставляли?] Да. [Коли?] У Великий піст, любий піст. 
[Які пости були?] Ну які, перед Паскою Великий піст, 
Пилипівка буде щас оце, а то маленькі пости такі шо. 
Рождєствєнскій, ну Рождєствєнскій – то Великий. Це 
Великий, це шість неділь, а перед Паскою сім неділь. 
А Петрівка, кали як попаде, кали дві неділі, кали не-
діля, а кали і місяць, і більше. [Успенський?] А Успєн-
ський, ну це не дуже давно було Успєніє. [Ваші батьки 
дотримувалися всіх постів?] Да. Приймали всіх, і мій 
дядько, батьків брат, очєнь набожний був. [...] [У Вас 
на Паску на кладовище ходять?] Да. [Завжди ходили?] 
Да, да, да, а потом щє ходили на А́ртисну, на слєдущю 
неділю у понеділок. Да, у понеділок усі ходять, і кача-
ють яйця, і послє Паски у понеділок на другу неділю. 
От і пожалуста, артис у церкві роздають, в  понеді-
лок у нас усігда на кладбіщі. [Якщо артис роздавали, 
його необхідно було зберігати цілий рік?] Я  його не 
брала і не дуже запомінала. [Який Спас у Вас святку-
ють?] Медовий, канєшна, Яблучний Спас, Медовий. 
[Горіховий?] У нас їх немає. Нє, нє, в нас нема, а Орі-
ховий, не знаю, коли він там буває. [Григорія, Єгорія 
святкують?] Ягорій у нас, це ж послє Паски. [Чи існу-
вав звичай уперше виходити в поле в цей день?] Нє. 
[Можливо, корову виганяли?] Да. Під Ягорія всігда, як 
у ста́ре врем’я, гонять запасувать, ко ́ней, корова, ото 
все виганяють запасувать, а таді вже гонять на другий, 
ну як пагода дозволить. Ага, огірки, оце бакшу сажа-
єм. Ну воно ж і у вас так. Шо в вас мороз у Петрівку, 
так і в нас. 

КОРОЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Дівчата раніше 
збиралися на досвітки чи вечорниці?] О, вечорниці. 
[Коли проходили вечорниці?] Вечорниці – як уже ті, 
як работа у полі кончілась. Вже на улицю начинають, 
там гуляють, де одна живе, женщіна, ото вона пускає, 
ходять і дівчата, і хлопці. А щас воно, а вечором ідуть 
співають. Щас ідуть тільки матюкаються, лаються і 
все на машинах. Оце тібі і все. Гарного нема ничього, 
да. Адин аднаму мать-перемать, ножик-позаножик. 
Таді не було, таді дівчата, хлопці співали, танцювали, 
гуляли, ну хто як зумів. [Якщо хлопцеві сподобалася 
дівчина, він міг її на вулиці обійняти?] Нє, такого не 
було. Ти шо, щас ідуть один-одного, сидимо, а  вони 
там ідуть, та хоть би ж там уже годів по двадцять, ота-
ке йдуть, обнімаюця, цілуюця, один на одного́ стри-
бають. Куда це годиться? Правда. Шо, я брешу? Я не 
брешу. [...] [Раніше жінки, як на роботу йшли, теж спі-
вали?] Ой, атлічно, в калхози йдуть, галодні, а йдем – 
усігда співаєм, і с калхоза їдем співаєм. [Яких у Вас спі-
вають пісень, наприклад «Несе Галя воду»?] Співають. 
[«Посіяла огірочки»?] Співають. «Роспрягайте, хлоп-
ці, коней» співають. [«Скакав козак через долину»?] 
І  цю співають. Ну це наш возраст, щас уже ніхто не 
співа, не почуєш. За весь вечір ідуть – тільки матюки, 
мать да перемать. Щас ніхто. А ми, як були дівчатами, 
два, три, уже стоїмо співаємо, сядем на лавочку, уже 
співаєм. Прийшла гармоня – уже танцюєм, а щас ніх-
то, нема цього, тільки йдуть п’ють, сидять за столом. 
А таді ми й понятія не знали шо. 

МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ [У  Вас раніше тут євреї 
жили?] Нє, у нас євреїв не було. [Хто у Вас тут живе?] 
У нас «хохли», палавину «маскалі», палавину «хахли», 
сєло в нас «хахлячє», а от за сєло вийди сєм кіломєтров, 
там «москалі» ми звали, балакають «по-маскалячьі»: 
«паєдім», «пайдьом», а  в нас нє, в  нас «хахли». У  нас 
Украіна, ну тіки перевертні. [Чому перевертні?] 
А хто[з]на, у нас тут рядом Украіна, а женились же, тоді 
Україна і Росія, всі одинакові були. Та ж Україна, хто 
живе? «Хахли», і в нас кажуть «хахли», а вже од’їдеш 
двінацать кіло́мєтров, сім кіломєтров, там «москалі» 
вже живуть. Там «поєдім», «пайдьом». [Раніше одру-
жувалися «хохли» із «москалями»?] Та все було, усе, 
так, як і щас. Приїде, ну таді женились, батько й мати 
вибірали. Паєдуть, а там хороший рід, а там, каже, ха-
роші батько, мати, і дід, і баба, путьове, там нада брать 
жінку. [Можна було не послухати батьків?] Нє, такого 
не було, батько шо сказав. Мати оддає, оддавали, даже і 
года́ добавляли. [Щоб розписали?] Да, да. У церкві тоді 
вінчали. [...] От Соколовка, Івиця, там пішли «шо», там 
шокають, там моя тьотка жила. [У Вас кажуть «шо»?] 
Нє, в нас «що», «пашли» – отак. А «москалі» – ті «пай-
дьомтє». [Як у Вас казали: «тату», «мамо?»] Нє, у нас 
звались «папаша». [На «Ви» до батьків зверталися?] 
Хто на «Ви», а хто на «ти». По-всякому, як у домі за-
ведено. От у нас було заведено, в  нас адин, старший 
мене був Колька, а моєму батьку, нам щє ж було таке, 
а Колька трошки старший мене́, і він з батьком сидить 
куре і каже «ти», а ми з ним: «Шо ти батька зовеш на 
“ти”»?». А він і отвіча: «Ти батько мій, значіть “ти”, Ти 
Господе-Боже мій, а як на “ви”, – Ви чєрті мої». Так він 
отвічав. Да, на «ти» називали. І в нас на «Ви» називали, 
папашу ми називали на «Ви»: «Папаш, де Ви пошли?». 
От і все. У  нас папашу на «Ви». І  мене діти звали на 
«Ви», а щас хто «ти», хто «Ви». 

с. Больша Халань  
(Большая Халань)

Записала Г. Бондаренко 28 вересня 2012 р.  
у с. Больша Халань Корочанського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ, 
від Ніни Павлівни, 1938 р. н., [1] 

та Ніни Михайлівни [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. [1] А щє ж у нас робили шуби, була в нас шубна 
артіль; в артєлі валяли валянки, шили кожу ́хи і були 
такі льогкі, пошивочний цех, плаття там, куртки, кух-
вайки. Наша Халань снабжала конніцу Будьоного шу-
бами. [Коли закрили цю артіль?] Ну, она постєпєнно... 
Щє я помню, присилали якогось мужика, шо  з до-
чькою. Не помню, як їх фамілія була, чі Шубіни, і жена 
в його була. А тоді вже Сичі́вий Єгор був. [2] Коли ва-
лянки і шуби прекратилися, може, в [тисяча дев’ятсот] 
шиісят дев’ятому, в таких годах, може, оце кончілося 
все. [1]  Валянки валяли і білі, і  чьорні. [2]  І  шуби 
шили, і  все. Потом уже пішли на таке пошивочьне: 
там то сапоги, то чєревики шили. [1] Кухвайки шили. 
[2] Тоді льогке, щітай, дівчата шили, там платья, же-
льотки, таке шили. Ну харашо було, обслуживаніє ха-
роше було. [1] Бачіш, це як артєлі кусочьок перейшло 
сюди. Це у якому го́ді вони вже кончіли? Пошивочний 
цех був такий льогкий, верхній. Це, навєрно, під [ти-
сяча дев’ятсот] дєв’яностий год уже. [2] Не дуже давно 
закрили пошивочьний цех. У мене шуба била із Мо-
скви, тьоплая шуба. Ви собі не можете представить, 
площадь вся запружена лєгковими автомобілями, всі 
їдуть за шубами. Субота, неділя – ужасно тут було шо. 
[2] Щє ж видєлували тут шуби і коричневі дєлали дуб-
льонки. [...] [У Вас бакша була?] [1] Була. [2] Ну, бакша 
на полі була. [Наймали сторожа?] Та вона за дев’ять 
кілометрів була. [1] У саду була і раздавали на трудод-
ні. [«Бахча» чи «бакша»?] Ну, «бакша» в нас назива-
лось. [...] [Садів багато чи мало було?] Нє, таді щє мало 
було. [1] Вирубали сади, сади були раньше. [2] В [ти-
сяча дев’ятсот] піісят четвертому, [тисяча дев’ятсот] 
піісят п’ятому начали садить сади. В [тисяча дев’ятсот] 
піісят п’ятом начали садить сади, а то все пользували-
ся лісом, ліс там. [1] А у нас єсть два даже, за дев’ять 
кіло́метрів один. [2] Там кислиці оце, кислиці помню, 
тоді баба наша, тут лєснічєство було, і заставляли сє-
мєна заготовлять. От привезуть, прімєрно, нам кис-
лиць, ріжемо, сємєна вибираєм з бабою, сємєна 
здаємо́, а  кислички собі, сушимо їх. [1]  Бєрєсклєт 
[бруслина] щє брали. Бєрєсклєт. Я не знаю, шо це такє. 
От ягодкі такі. [2] Бєрєсклєт – це так як, по-моєму, ка-
учук [гутаперча] дєлають із його. [1] Був у нас і боя-
ришник [глід] у лєсу, прям отут скраю, і  шиповнік 
[шипшина]. А  це ж бєрєсклєт заготовляли сємєна, 
а тоді ж він давав оце ж кислиці. [2] Бєрєсклєт, хлопці 
наши ходили, драли ко ́ру з них. [1] І сємєна собірали. 
Оте-то ж там коло лісника сиділи все, ходили. 
[2]  Я  знаю, шо драли бєрєсклєт, кору драли, а  нашо 
драли її, сушили ж її здавали, ну, наші ж хлопці ходи-
ли, Саша, покойний, і  Іван, Колька  – ні уже, Колька 
[тисяча дев’ятсот] піісят чєтвьортого года, ті ж [тися-
ча дев’ятсот] сорок четвертий і [тисяча дев’ятсот] со-
рок сєдьмий, вони туда попали, отуда ж там, у ліс. [...] 
Харчування. [Що готували їсти на щодень Ваші бать-
ки?] [1]  Борщ, картошку жарили, пюре рабили. 
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[2] Борщ, каша. [1] Піща наша. [2] Борщ був у каждай 
сєм’є, це обізатєльно. [В  печі готували?] [1]  В  пєчі, 
руска піч. [2] Гарбузяна каша з малаком, картохи у чу-
гунку, тушені, картохи томлені, молочком политі, 
і красні, оце як с печі витянуть, такі розові і пахнуть 
хто[з]на-як. Пишки пекли. Пампушки. «Пампушки» 
називали у нас, «пишки» – мало, ну дрожжєве тісто. 
Як хліб. Хліб печуть, тут і пишки, тут і пирожки зразу, 
все. [1] Пирожки с капустой жарили ми. [2] До пиріж-
ків капуста була, картоха була, як на Спаса було чі на 
празники було, це постові були, з чєрєшником були. 
[1]  І  яблука сушені, размочені, протерті. [2]  Сли-
ва-дичка, ну у нас називалась «черешником». Ну і сі-
час ми звем «черешник». [1] Квашу робили, лемішку 
робили. [2] Квашу ми, я прімєрно знать знаю, шо ро-
били, а  як: заквашували, терен туда там мішали. 
[1] Вона добра-предобра, шо-то житна мука там, а тоді 
ж оце фрукти які-то там отстаюють. [2]  Та і в осно-
вном тоді шо було у нас? Черешник мало у кого був, 
токо так, у таких, багатеньких, а терен у лісі, ходили за 
тридцять кіло́метрів, там терен був чюдєсний, наліво-
чку дєлали с терену, хароша вєщь. А  кампот варили 
який: буряк, кислиця і терен. [...] [Що  таке «леміш-
ка»?] [2]  Ну, лемішка  – гречана мука, запарена вона 
кіп’ятком, а  шо там щє добавляють, я  не знаю; вона 
запариця буряком, вона сладость от дає. І така густа 
вона. [З калиною?] Нє, с калиною нє, тіке с тереном у 
нас. [Чи пекли пироги з калиною?] Нє-нє-нє, калина в 
нас була не в ходу і не в моді, потому шо її в нас тут не 
було, це вже тоді вона, начали садить. [1] С кашою пи-
рожки робили. Каша пшоняна з яйцами. Іщє як був 
достаток, то яйця туди кришили, тоже вкусно. [2] Да. 
А пожже уже начали ріс. [Постів дотримувалися Ваші 
батьки?] [1] О, а как же. [2] Пости усі: і Рождєствєн-
скій пост, Пєтровскій і Успєнскій. Це все родітєлі наші 
соблюдали. Ну, конєшно, ми уже нє. [...] [Свинина 
була більше в ходу?] [2] Свинина, да й говядіна була. 
[1]  Було скотини, страсть Господня, по сто голов на 
улиці на одній. [2] Не в наше дєтство. Я пасла от по-
слєдній раз, піісят шість коров було, а  щас дві оста-
лось на ці дві улиці. Разів чотири за день пощітаєш, чі 
вони всі цілі, у поле ганяли. [Сало солили?] [1] Соли-
ли. [І внутрішнє теж?] Снутрі я топила. Смалець. Так 
називаєця «здір», а тоді ж його томлять, ото уже «сма-
лець» називаєця. І сало ото ж такі куски, де не дуже 
товсте ́, його потоплять, смалець. [Ковбаси робили?] 
Робили. І кров’яні робили. [2] Ну, кров’яні вже січас 
робили, а раніше лічно в нашем домє нє. Нє, не було. 
Раньше, як порося зарізали, кров жарили на сковоро-
ді, на сковороді жарили з салом, а шоб ковбаси, це вже 
послє, це в [тисяча дев’ятсот] восьмідєсяті годи вже 
начали рабить, а  тоді, тоді ж сразу поїдали, сєм’ї ж 
здорові були. [1]  Щє желудок начіняли разними там 
ото патрахами, набивають м’ясця, сальця, а тоді його 
спечуть чі варять, а тоді спечуть, а тоді під гньот по-
ложуть єго, і воно тоді застине. [Як воно називалося?] 
«Бог». [2]  Бога, каже, начінимо, бог начінимо. Щє ж 
воно «зєльц» називаєца, то голова тушена. [1] І колба-
си роблять. Часничок, м’я́сця там, хорошеньке сальце. 
[...] [Сочевицю у Вас сіяли тут?] [1]  Нє. [А  горох?] 
[2]  Нє, чєчєвиця була. [1]  Це рєдкость, горох сіяли. 
[2] Ну, чєчєвиця не була така, як культура распростра-
ньонна, не була, ну так, кой-коли сіяли. [Кукурудзу ви-
рощували?] Кукуруза це ж ісконноє блюдо. [1] Дома ж 
варили качани. [2] Це ж була єда вся, кукурузи, таді 

вже пошли баклажани, огурци, кукуруза і всьо. Квасу-
ля. Це було національне блюдо всіх, квасулька. [Як по-
давали?] Пирожки пекли с квасулєй. Супи варили. 
[У борщ кидають?] [1] Кидають, кидають. Щас кида-
ють. [2] Ну і раньше, може, хто кидав. Це ж таке діло. 
Хто як. [Була якась страва, яку подавали останньою?] 
[2] Ну да. Кисіль разгонний, кричать. «Шо, – каже, – 
уже пора вставать?» [Кислі галушки готували?] 
[1] Нє-нє-нє. [...] [Як робили гречаники?] [1] Гречані, 
вони дрожжові, бомби, отакі вони, отоді їх ложать у 
макітру, наливають маслом і в піч, вони разбухають. 
У  нас називалося «гречані бомби». [Соломаху у Вас 
готували?] [2]  Не саламаху, «саламат» називали. Це, 
навєрно, знаєш шо, хліб кали кришили і паливали 
кисляком – оце саламать була. Тоді раньше, було, хліба 
накришуть, кисляком поллють, хліб з молоком. Ну 
хліб з молоком – це таке, а саламать – оце точно. Хліб 
кришили, кисляком поливали, хліб набухає, такий 
вкусний дєлаєца. [І присолювали, напевне?] Це само 
собою, кисляком поливали. [...] Одяг. [Коли Ви були 
дівками, треба було з покритою головою ходити?] 
[1] Нє. [2] Ну всяк ходили. Таді всяк ходили: і покриті, 
і непокриті. [Уже не дуже строжили?] Нє-нє. Та у нас 
такого і не було, шоб строжили. Це такий уклад якоби 
був, а так. Ну на празниках, на вєчєрах там, на свадь-
бах всі без платків були. [Це в яких вже роках?] Уже я 
клуб приняла в [тисяча дев’ятсот] шиісят четвертому 
году, уже ходили без платків. [1] С [тисяча дев’ятсот] 
піісятого, с [тисяча дев’ятсот] шиісятого года уже без 
платків дівчата, молодьож уже більше були. В школу 
ходили уже всі без платків. В школє всі були без плат-
ків. Архітектура. [1] Давай розкажем, як хати ліпи-
ли. Хати, а це який год? [Тисяча дев’ятсот] сємідєся-
тий, [тисяча дев’ятсот] шиісят дев’ятий. [2]  Ну ми 
строїлися в [тисяча дев’ятсот] піісят шестом чі [тися-
ча дев’ятсот] піісят сєдьмом году. [1] Ну, оце ж [тисяча 
дев’ятсот] піісят шестий, [тисяча дев’ятсот] піісят 
п’ятий, а уже як ми строїлись, чєтирнацять хат строї-
ли. [2] Масова перестройка була дамів. [1] Ліс випису-
вали у калхозі, вазили його заготовляли десь у Воло-
годской області. Їздила от калхоза бригада і ото заго-
товляли, теєю, желєзною дорогою отправляли на Чєр-
нянку, с  Чєрнянки наші тут уже машини, трактора 
возили, тут ми строїли, в [тисяча дев’ятсот] шиісято-
му годє прийшли на но ́ве місто, пусто. Ну поїхали, 
папа із хозяіном моїм, з Льонькою, поїхали в Москву, 
станция, дєд, Колька П. з’їздив сначала і папє раска-
зав. Станция Грівни, там продаєця ліс і машини додо-
му довезуть. І поїхали вони вдвох закупили лісу два 
КАМАЗи, оті чі с прицепами, ну я вже забула, здорові, 
трайлери. Їхали, їхали, до Казанки доїхали, а тут до-
роги, дороги ж не було, сніг занесло, і вони протів клу-
ба згрузили той ліс увесь, а шо-то багато вони везли. 
Ну, а тут приїхали ж без нічього. Давай у колхозі трак-
тор, сани здорові, тракторні такі, бригаду, команду і 
перевезли той ліс. А тоді щє поїхав дєд, ну отєц, десь 
лісу, у  Зрог, у  Зрог, там щє сім кубометрів купив, 
і строілись хату на рівному. [Хати в основному з дере-
ва будували?] З  дерева, рублені. Покликали сначала 
камєнщіків, фундамент робить, а камєнщік був один, 
колхозних овець пас. Пошла я його колхозних овець 
[доглядати], а він два дня робив з Вітєю Наконєчним, 
а я овець колхозних пас́ла два дні. А шо-то їх багато, 
отара така, бігають, бігають. Ну то зложили, тоді 
Льонька засипав трактором, він трактористом робив. 
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Це я не знаю, скільки засипали сюди фундамент, за-
сипали. [Гроші на фундамент клали, щоб вони води-
лись?] Клали. Скільки, не знаю, клали. [На який кут?] 
Не знаю. Я не знаю, клали ж, навєрно, на покуть. Тоді 
ж рубали, наняли ж чєтирє чоловіка, розвели все, 
і тоді дядько Василь, дядько по материній лінії, крив, 
він мастєр, желізо достали, покрили. А  тоді ліпили. 
Ліпили – скликають усих кого можна, мужиків. [2] Це 
ти вже розказуєш харошу жизнь, я тібі раскажу, як ми 
глиною до соломи крили. [1]  Я  розказую про своє, 
в [тисяча дев’ятсот] сємідєсятому годє одошли ми от 
родітєлєв, туточьки на квартірє пожили і ото ж нача-
ли хату ліпить. Собрали людей: мужиків, жінок, ну 
чьоловік сорок, ну і заміс. [Чи називали у Вас це «то-
локою»?] Та нє, у нас такого нема. [2] Толока – це як 
щас його називають «пар», землю як пашуть, пар, 
а тоді називалося «толока». [1] Навозили глини, у нас 
тут своя, в  яру, навозили глини, замісили замєс, ко-
ньом місили, конями пацани місили, а  тоді щє така 
мода хазяїв кидать у глину. У мене було розове-розове 
плаття, і мене вкинули. Як щас помню, як мене утоп-
тали туда в глину, така була мода. І хазяіна тоже. Ну 
ото ж і обліпили. За день її обліплять, а тоді ото ж щі-
катуриш, мажиш, красиш. [2] Ми в [тисяча дев’ятсот] 
піісят сєдьмом году ілі в [тисяча дев’ятсот] піісят 
восьмом [будували], отакє, ще оці годи були. [Теж із 
дерева?] Тоже із дерева, там нємножко старого дома. 
[1]  А  у нас же нічього не було, ми на рівному місті 
прийшли. Вони перекидали хату. [2]  Ну, нємножко 
старого там, у нас ішла, ну ста́рого була. І тоді щє в ці 
годи крили соломою, такий спеціально кривщі ́к був, 
приспособлєніє ото. Як-то отак дві палки було і тут на 
ці палки мішають, глину мішають з водою, і вона по-
лучаєца маса, поливають ту солому і це ж набивають, 
набивають, набивають. [1]  Вони, навєрно, снопики 
[робили]. [2] Нє, нє, то снопики отдєльно клали, а то 
так набивають, набивають сюда, набивають, набива-
ють, набивають, а тоді раз – накрили і все. А тут же ета 
палка і кривщік на криші. І подають єму, оцю палку 
подають, а він же так і ложе. Положив одну, положив 
тут другу́ і пошов, і пошов, так рядами, рядами, ряда-
ми. Положив він. Ну це мало наливали. Потом коло-
тять глину, подають єму глину. Він згори начінає по-
ливать. [1] А він так ото прибива. [2] Прибива, при-
бива, а тоді поливає, поливає глиной, і воно ж так, як 
спресуєця, криша не пропуска. [1] Да, вона тепла і не 
пропуска. [2] Ну оце вже поливають глиной, така біла 
у нас глина. Поливали ми її, колотили, отак болтали, 
болтуху дєлали, спєциальна бочка – болтають, болта-
ють, болтають, тоді єму подають, він налива, налива, 
і воно так хорошо. А снопиками, щє було як крили, які 
багатіші, ті в’язали снопики. Сидять жінки, в’яжуть і 
складають, складають, складають. Опять же кривщік, 
сидить же він, це тіжола була работа подавать таку з 
глиною, а це ж подають снопики, він отак же ложе ряд, 
ряд, ряд, ряд, налив там стіке. Єму глину, він раз, раз, 
залив; воно схватилося і всьо, більше нікуди не ліпи-
ця, нічьо. [Скільки такий солом’яний дах може стоя-
ти?] Ну, і по трицять год стояли, канєшно. А щє от ми 
перестроювались в [тисяча дев’ятсот] піісят шестому, 
була криша солом’яна, солом’яна, не во всіх була 
солом’яна. [1] У нас була желізна. [Коли входили в но-
возбудовану хату, то як називали: «входини», «вхідчи-
ни»?] «Новосєльє» ілі «вхідчини». [2]  Тоді, знаєте, 
я щє не помню, шоб у нас гуляли на вхідчини. [1] Вхід-

чіни у мене були, столів не було, тут нічьо не було, тут 
центнєровий мішок сахарю стояв, в калхозє получіла, 
і  мама заказала стіл, в  сарає він стоїть, Пєтя Рябків 
зробив стіл, єдінствєнний. Він серед хати стояв. По-
кликала єго до Дмітрія Матвєіча, і  Зіна Зубрилата 
принесла міні цвєток красний, калачік, такий здоро-
вий і весь у цвітках. Ну, отєц і мать, і брат із женою. 
Оце були і вхідчини. [Можливо, кота треба було про-
пустити вперед чи занести спочатку хліб або ікони?] 
Нє, такого лічно я примєра не помню. [2]  Ну там 
шо-то пускають: чі кішку вперед, чі петуха. [1]  Ми 
прийшли ще нічьо тут не було, полів там не було, 
а тоді увійшли, ото ж кончали. Це вже як поли тут по-
слали, це ж тут чуть-чуть вечьором посиділи. [У Вас 
були миті хати?] Нєт. [2] Всі білені. [1] Всі білені і ма-
зали разів три на год. [Хати з призьбами були?] 
[2] Аякже, у каждого була призьба. [1] У нас щє була с 
фігурами. [2]  «Призьба» називалося, не фундамент; 
фундамент – це фундамент, під низом. А ето січас, ну 
там же воно, коло хати оце єсть же воно, де фунда-
мент. Це називали, як хати ́ були ліплені, називалося 
«призьбою». Ну вони у нас широко не були здєлані, 
потому шо не сиділи на них, а сиділи ми, дєлали коло 
двора такі широкі, широкі, щас же лавочкі, а тоді була, 
«призьба» називалася, з глини зліплена, кізяком маза-
ли. А  ще, то  кізяком мазали, а  ще у нас єсть жолта 
строітєльна глина; хто багатіші були, ті глиною маза-
ли. [1]  І в хаті у кого полів не було, тоже змазували. 
[Як  у Вас це називалося, «долівка»?] «Долівка», да. 
[2]  Тоді долівка була в каждого, в  каждого долівка, 
поли це [пізніше з’явилися]. [Центральна балка як на-
зивалася?] «Сволок». [«Бовдур» називали, чи «ко-
мин»?] «Комінь», «комінь». [Чи називали приміщення 
в хаті «сіни», «хата» і «хатина»?] [1] «Сіни». То там десь 
у други́х сьолах, от я ету проїжжала, так там це хата 
кончаєца, начінаєца сарай, туди виход, сарай, там ко-
рова. А виход на улицю центральний. Прямо на ули-
цю. У Хлєвнах і оце, де ми проїжжали, всі заходять с 
улиці. З улиці. [Яке у Вас планування хати?] А в нас: 
сіни, ну щє у кого по двоє, у  мене одні сіни. І  всьо. 
[2] Ну в сіни заходиш, як «прихожа» називаєця. А то ж 
горниця, а це спальня, а це кухня. [Комора була?] Ну, 
це як сарай. Вони сначала були рублені. [1] Це не са-
рай, це як ото кладовка. Зерно, мука там ото. [2] Ру-
блені комори у нас були. У нас, знаєте, таких каморь 
на улиці була одна. У Лисенка була каморя, він же кал-
хозний. І щас вона, по-моєму, стоїть. [У Вас були клуні 
чи стодоли?] [1] Були давно. Це ще от у дєда, в Піску-
на, була клуня, і  заїжжять нада було з улиці і чєрєз 
клуню. Вони ворота туда, і на город ворота. Це у мойо-
го дєда. [2] Ну клуня, це там хранили снопи, у клуні. 
[1] І це не в каждого, це в моєго дєда. [2] Не в каждого, 
тіки багатенькі. Це, знаєте, коли були ці клуні? Як 
була, ще як вони єдінолічнікі були. Там земля була на 
полі, шоб же його там не держать, все звезуть у клуню, 
а тоді зімою вже начінають молотить, молотить, при-
бірали. [Молотили ціпами?] Молотили ціпами. Моло-
тілки були, це вже в калхозі були молотілки, а може, 
в кого багаті були. [1] У дєда мого було оце все. [Каме-
нем молотили?] [2] Те́рницею? [«Гарман» називається 
такий камінь?] Шо муку дєлать? [Борошно робили на 
жорнах?] Ну, те́рниця у нас. [1] У нас мєльниці були. 
Вітряні мєльниці. Одна, дві, три, чєтирє, п’ять, шесть 
мєльниць було. Жернова. Я от бачила, помню жерно-
ва. [Коли їх зруйнували?] Разваляли, уже я у колхозі 
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робила. [2]  Послєдню мельницю  – при Букарєву. 
[Це коли?] Це було, робила я в бібліотєкє при Букарє-
ву. Я робила в бібліотєкє [тисяча дев’ятсот] восємісят 
вторий год, [тисяча дев’ятсот] сємдєсят п’ятий – [ти-
сяча дев’ятсот] восємісят вторий, а  Букарєв партор-
гом був. Я хорошо це помню. [Отже, ще у 1980-х роках 
тут були вітряки?] [1] На мельницю підуть, я з бабуш-
кою ходила; мельниця, дві штуки було. [Це були кол-
госпні вже?] Да, колхозні вже були. І ото, значіть, за-
ходиш туда, по ступєньках, крилечко, а тоді ще вгору, 
так сказать на другий етаж, а тут унизу два жернова, 
камень такий, один на дру ́гий, сидять баби і ля-ля, 
ля-ля, по очєрєді. [Що  мололи?] Пшеницю, жито. 
[Крупу робили?] Нє, крупу не дєлали, товкли внизу, 
було ж ето, знаєш, ступи, я це помню, ці мельниці, на 
первому етажі ступи стоять. Отож вітер піднімає і та-
кий товкачь, і  товче. [2]  Ну, це я не знаю, це дома в 
каждого були ступи. [Вдома були ступи ручні чи нож-
ні?] Ручні, ручні. Ручні дерев’яні були, і були желізні, 
і ще товкач. Товчеш, товчеш. [1] Тоді пішли, вітер по-
вернувся, пашли мельницю павертать. Виходять баби 
і отож мельницю крутять, крутять. Вона повертаєця 
тими ж своїми махами, а їх, навєрно, штук восєм-де-
сять. [2] Каталися. [1] Щє й іногда каталися. А щє єслі 
тихенько почепися, то  тут і аж туди, там плигнеш. 
А тут дві мельниці у нас було, а всіх восєм. На каждій 
улиці. Отут у нас дві, на Ве́нгерівці одна, на Новосе-
лівці чєтверта, на Приліпах. [2] У каждого був свій мі-
рошник. [1] І ото підуть очєрєдь займать, хто за ким, 
і ото мелять. [2] Село багате було. [...] [Де покуть роз-
ташовували?] [1]  Ну, покуть  – на восток. [Чи  була у 
Вас піч?] Да онде стоїть. [2] Ну, піч яка, онде кухонька, 
там і піч стоїть. [1] Піч, і коло пе ́чі ще груба. [Як на-
зивається начиння, що стоїть біля печі?] «Рогачь», 
«кочєрга». Рогачі разного размєру, більші й менші. 
[2] По чагунах. [1] По чагунах. І сковорода, шоб попіл 
вигрєбать. В мене й досі сковорода. В мене й досі сто-
їть у ванні кочєрга. [З яких частин складається піч?] 
[2] Ну, припічок же-ж перве, припічок, дальше чєрінь 
пошла, а тоді ж ото зводи оце ж. [1] Чєрінь, припічьок, 
комінь. Це заслянка, а  оце ж під припічком, оце пі-
чюрка, а це ж іще груба причєплена тут. 

СІМ’Я [1] Ну як, родилась я в [тисяча дев’ятсот] трид-
цять восьмому годє, сєм’ї небагаті. Бабушка, она, 
правда, із багатого дому, бабушка Єкатєріна Іосіфов-
на, жила она тут на Ямє. Ну а тут било́ біднота, так 
сказать. Дєд був на войні в Гєрманії, в  [тисяча 
дев’ятсот] чєтирнацатом годє попав у плєн. Біжав із 
плєну, поймали, питали. Капали в потилицю з висоти 
каплі, і  це було подобно удару прям молотка. Біжав 
оп’ять, прийшов больний, лежав, лежав і умер. Отєц 
остався оди́надцять год було, а ті щє там меньші. От 
слєдующій  – Ніколай, погиб, с  [тисяча дев’ятсот] 
двадцять второго года, погиб у [тисяча дев’ятсот] со-
рок третєм году на Курско-Орловской дугє. Тоді щє 
була Галя, [тисяча дев’ятсот] дєв’ятого года, діти, іщє 
Шурік був, ну, в общєм багато без батька осталися, ба-
бушка їх сама воспитувала. Атєц пашов, єму сємна-
цать, пахав землю, тоді ж земля своя була, землю па-
хав вмісті с мужиками со взрослими. А потом пашов 
рано в Карачанську МТС, тракторістом робив, потом 
комбайньором, потом бригадіром тракторного отря-
да. В [тисяча дев’ятсот] сорок первому годє забрали на 
фронт, началась война, забрали отца, і  вот Ніколая, 

молодого, дєв’ятнацять год чі двацять було єму. 
І оп’ять осталися мама, бабушка, я і брат Іван, двоє ді-
тей. Ну, жили як, знаєте, у войну, розруха, голі, босі, 
їсти нічього, в хаті холодно. Оставляє мама усих нас, 
ну, бабушка це ж у нас іщє була, і за соломой, кіло ́метрів 
за десять, да, за снопом соломи. Там сніг по коліна, 
тяне ту в’язку, а потом приходе, грубки там такі, не ви-
кинула, і ото ж там підкладує, нагріє ілі піч растоплять 
там чім-то, кізяками. А на том вот отака містинка, на 
етому, на пєчі, гарячіє, а  то там, шоб діти нагрілись. 
Полик там, і ото ж ми там усі товклися. Дєтство про-
шло очєнь трудно, бєдно, голодно і холодно. [Батько 
Ваш повернувся з війни?] Батько вернувся, бабушка, 
Ніколай, менший це синок, такий мамник був. Він 
кончів воєнне учіліщє связі. Учівся в Воронєже, а по-
том, я так догадуюсь, шо евакуіровали в Самаркант. 
Там він кончів бистро курси і явився, і щє своєй по-
дружкє писав, сосєдкє: «Їду в саме пекло, на Кур-
ско-Орловску дугу». І  одно маму кличє, одно маму, 
визов прислав же ото їй, визов чі як воно називаєця, 
і вона пошла. Собіралася, коржики пекли, там не знаю 
шо, а  я часто говорю матєрям: ніколи не обіщайте, 
чього не можете виполнить. А  міні ж наобіщали: я 
тебе возьму, я  тебе с собою возьму. Як она пошла, 
я орала, я щас даже, защіпнули двері в сіня́х, защіпну-
ли, я туди не достану, і орала, і барабанила, і била, шо 
я з нею не робила. Оце я помню. Ну і пошла бабушка, 
пошла чєрєз Скрадне ́ на Про́хоровку, скрізь ото ж уже 
солдати стоять, охрана: «Мамаша, куда ідьош?»  – 
«К сину». – «Да там же война». Ото ж покаже, пропус-
кай. Куда ж, там война, к сину іду. І  вона дошла, 
по-моєму, вона послє пришла і розказувала. Пришла 
вона, значіть, дошла, нашла. Сєло Плохоє, і вродє як у 
хозяіна стала. Ну це дєцка пам’ять. Може, она ізмєня 
мені. Сєло Плохоє і хазяїн Плохой, фамілія так була. 
Він у їх стояв на квартірє, у його був ад’ютант. Нє, не 
Воронєжска область, це Курска. [На саму лінію фрон-
ту?] В ето пекло, він страшно любив картохи жарені. 
«Мам’, нажарь картоху». Він був лєйтєнант, я не поні-
маю, младший лєйтєнант, він воєнне учіліщє кончів, 
десять класів кончів в той, в Корочє, в Корочє учівся, 
у нас тоді не було дєсятілєтки. І то він там, навєрно, 
бистротєчні ті курси кончів і прийшов, а тоді, значіть, 
і каже: «Мам’, хочеш нємців побачіть?». Мертвих, уби-
тих. А вона каже: «Нє, Коля, не хочу, я боюсь». Він у 
самом пеклє, шо даже нємці валяюця, тоді, значіть, 
три дні вона там побула, бабушка, побула вона три 
дні, приходе, каже, голова отак набік: «Мам’, нада, тре-
ба уєжжать. Завтра ілі отступлєніє, ілі наступлєніє». 
Під’їхав ета, старшина, віз куда-то чі їхав за бєльйо, 
посадив її і поїхав. А  він, той старшина, їде і каже: 
«Мамаша, овраг остався, одна ця дорога, більш нема, 
кругом все замініроване».  – А  я,  – каже,  – як їхала, 
Ма́нтурово і, яке ж там щє сєло чі воно город Манту-
рово, горіло, – каже, – земля і небо. І то він її куда-то 
там вивіз, бабушка пошла додому, оп’ять же прішла, 
а папє на фронт, папа був на Лєнінградском фронтє, 
папє написав, нє, щє мамі сказав: «Мам’, єслі я погиб-
ну, то не плач по мені, я один, моли Бога за Павла́, шоб 
Павло був живий». Його діти. І ото він написав папі 
пісьмо, Павло, Павєл було звать: «Била мама, проводіл 
сєгодня». Ну, в общєм і всьо, больше ні папє, ні нам 
пісьма не прислав, там і погиб десь. Ну, ото ж дальше 
в школу пошла в [тисяча дев’ятсот] сорок шестом 
году, в класах було холодно, учєбників не було, тєтра-
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дів не було. Не знаю, на чьому ́ ми писали, чі на газе-
тах, учєбник був один на всю улицю. От допустім, 
у нас длінна улиця, один учєбник ілі два на всю улицю. 
Ну шо? Ми старались, ми учілися, ми учілись харашо. 
Класи були багаті, по тридцять, по тридцять з лишнім 
чьоловік. [Скільки Ви класів закінчили?] Кончіла я де-
сять класів, кончіла я тєхнікум, уже діти двоє були. 
По-моєму, вже школьники були. Заочно учілась, бух-
галтер я по образованію, кончіла с красним діпломом. 
Уже у старасті год була, двісті сімдєсят три чоловіки – 
наш випуск, получіли красний діплом тіке троє. Один 
мущіна, оставалось два годи до пєнсіі, ну, єго ставали, 
тоже красний діплом. Одна дєвочка кончіла послє де-
сяти класів от, зразу ж пошла, свіжа пам’ять, а я тоже, 
ну я не так сказать, шо зубрила ілі старалась. У мене 
пам’ять була хароша, і я тут уже паработала в канторє 
в Халозє. Да, я уже учіліщє кончіла годічне в Бєлгоро-
ді, міні було учіця очєнь льогко. [...] [1] А нас же уже 
воспитували по-другому. Було, як підем на Страсті в 
церкву, на другий день, дірєктор там близько жив, ви-
сліде хто, на другий день усих в канцелярію за вухо. 
[2]  Тоді вєздє оно так було. Начало совєцкой власті. 
[1] Тоді було, а щас уже ж гонєнія нема на церкву, го-
нєніє на церкву було. [...] [1]  А  раньше ж, а  раньше 
вони жили луччє, раньше-раньше. [2] Наші не жили 
луччє, я не знаю, у нас не було луччє. [1] От де-то [ти-
сяча дев’ятсот] трицять п’ятий год, [тисяча дев’ятсот] 
тридцять шестий, я тіки знаю, і послє дєд прийшов... 
[2] Шо ти рівняєш, у вас сім’я. [1] Нє, не в нас, а в ма-
миних родітєлєй. [2] Ми жили готільпа, у нас нічього 
не було. Баба осталася, навєрно, у [тисяча дев’ятсот] 
тридцять третьом году сама і троє дітей. І  шо було? 
Нічього абсолютно не було, всі ніщєта, голь перекат-
на. [...] [Ви своїм дітям співали колискових?] [2] Аяк-
же. Колибєльниє. [1] «Ой, люлі, люлі, летіли гулі, ста-
ли думать-воркотать як...» [Ви знали це від Вашої 
мами, бабусі?] Да, од мам, од бабушек. Колиски були. 
[Колиски з лози були чи з дерева?] Дерев’яні, дерев’яні, 
а тоді... [2] Дерев’яний каркас, а тут полотно пришите 
і тут чєтирє вєрьовкі. [1]  І  перед кро́ваттю, кро ́вать 
стоїть, а тут колиска висить. Я брата, Кольку он, брата, 
міні, навєрно, десять було ілі дев’ять, а він ото ж, ну не 
знаю скіки год. От я сіла в обід, качаю, раскачала, рас-
качала, як качну, а вірьовка як оборвалась – він до по-
рога, я схватила єго. [2] А щє накривала, морда накри-
та була. [1] Шоб мухи не кусали. А колись повела його 
коло Пирога в карти, я не любила в карти гулять, а ці 
ж, отут щє менші в мене такі заяді, туз, валєт. [2] Ніна 
була права, Ваню качає, туз. [1] Слухаю, Колька мій як 
заоре, я схватюся, де ж він? Я вскокла у двір напротів, 
кала двара гуляла, а він, колодка стоїть пчьол, а він за-
нозою такою желізною в лєток, його так пчьоли кру-
гом. Я єго схватила – і до двора, за мною рій, нянька. 
А Петро був, він старший мене, сосєд напротів, і шо-то 
ударив мене, шльопнув, за шьо, не помню я. А-а-а-а й 
чєрєз дорогу до двора. Ускакую в двір, мама: «Шо 
ти?»  – «Петька побив». Вона міні добавила, я  зроду 
більш ніколи не ходила жалуваця. Справлялась сама. 
[Казки Вам розказували?] Аякже, аякже. [Про кого 
розповідали казки?] Баба порасказувала і про Івана 
Сусаніна чітала, я  й досі трошки помню. [Читала з 
книжки?] Нєт, наізусть. [2] А баба, а баба наша чітала 
оце ж «Однажди в студьоную зімнюю пору...» все нам 
Нєкрасова, і «Школьнік» тоже чітала. [Народні укра-
їнські казки Вам розповідали?] Ну, «Коза-Дереза», 

«Ідьот коза рогатая за малимі рєбятами». [1]  «Три 
мєдвєдя». А  як отца ми ждали, от він позвонив, шо 
приїхав уже в Корочу, а ми собрались усі: сестра його, 
тьоща і мама й бабушка мая, я і Іван же, брат. Ждали, 
ждали день, не прийшов, на другий день к вечору іде. 
Баба мене, я на призьбі сидю, баба як вискокла: «Ха-
дім, Нінка, батько йде по горо ́ду». Я вискакую, а я ж 
його не бачіла й не знаю, він як схватив мене і начав 
прижимать, цілювать, а він небритий, я єго боялась, 
як огня, послє. Поколов. А то ж воно ліцо молоденьке. 
Єго боялась, отак трясло мене. І щє як оце ждали ве-
чором, а він не прийшов, і стішок розказували, як же: 

Обєщал вєрнуца чєрєз два дєнька, 
Но прошол і трєтій, а єго всьо нєт. 
Ждут напрасно дєті, 
Ждьот і старий дєд. 

[Хто повинен бути в сім’ї головний: чоловік чи жін-
ка?] [2] Да у каждого в сім’є воно по-разному. [У Ва-
ших батьків хто?] Ну, у наших батьків, у нас батько ні-
коли не ругався, і ніколи не бив нас, і ми, не то, шо ми 
боялися, но просто как будто уважали. [1] У нас тоже, 
у мене мати, можно сказать, старшіша була папи, вана 
командувала ним, а він же слухав всігда і тоже ніколи 
нас не бив. А раз, кажу, кітєль у нього був воєнний, 
отож сторчьовий воротнічьок і там два еті, крючєчкі, 
а мені нада було крючєчок чі до юбкі, я це ж уже була 
боліє-мєнєє більша, кажу: «Пап, дай мені крючки ті». 
А він каже: «Не трогай», – і ушов в мастєрську після 
обід, рукавиці ото воєнні в руках. – «Не трогай». А я 
кажу: «Шо, душиця будеш?». Так він мене як тьопнув 
цими рукавицями, я і сама не знала, шо я його чім-то 
цим обідила. [2]  Ну таді був автарітєт атєц, знаєте. 
[Як карали дітей?] [1] У нас нє, тіки тако – наказать: 
мораль почітать, поругать, так сказать, а бить – тоже 
у нас не били. [2] У нас Колька тоже, не знаю, в який 
клас ходив, і вони ото на хвєрмє скинули туалєт, у нас 
огород був на Приліпах, і  вони згори його скотили, 
парубки уже були. А  батько прийшов на планьорку, 
а  Іван Алєксєєвіч і каже: «Міхал Іванич, Ваш Коля і 
рєбята скинули туалєт». Згори спустили і аж до річ-
ки. Ну, батько ж приходе і каже: «Так», – він його звав 
Миколя. – «Так, Миколя, як спустили, так і підніміть. 
Я прийду на планьорку, шоб туалєт стояв». Батько по-
том прийшов, вони ж ноччю волокли отуда на гору, 
тоді слово отца було. [1]  Закон. А  Колька наш щє чі 
ко́ней водив напувать і катався, ілі курив таго, травку 
яку-то, шо-то таке, а він, батько, приходе і каже: «Так, 
іди дубчік неси». Він так помнявсь, помнявсь. «Іди, 
іди, неси». Приніс дубчік. «Скидай штани, штани не 
винаваті». Він бить його  – не бив, тіки так, мораль 
прочітав єму, каже: «Штани не винаваті». А  Вань-
ку, цей був бистріший, а  Ваньку він зроду пальцем 
не тронув. [2] Він у нас ніколи нікого не бив, ніколи. 
Даже такого поняття у сім’ї не було, шоб там, і  шоб 
ослуха́лися єго. [Чи бувало у Вас таке, що хлопці затя-
гли хазяїну віз на дах?] [2] А, нє, такого нє. [1] Нє, нє, 
такого нє. Ну, таді хадили там то яблука красти. Кучі 
навоза могуть раскидать, на улиці ото навоз здєланий, 
кізяки, так сказать. [2]  Накидані, кучі ж ложили на 
улиці, да. [1]  Да. Сушили ж, можуть завалить, ну не 
нарочі́то. [У вас кізяки топтали і сушили, щоб топи-
ти?] [1] Да-да-да. Топтали. [Як його топтали? Станок 
такий робили?] Станочьок, отакий станочок з ручкой. 
[2] А я ходила, я любила красти райку, яблука. Це не 
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то, шо красти. У Вовки свадьба була, а ми пошли, не 
знаю, с ким я була, а в їх яблунька молоденька, якраз 
коло крильця, коло крильця росла, якраз перший год, 
навєрно. Я нарвала, приходю сюда, до свадьби, і уго-
щаю, Івану даю. А він: «О, це такі яблука, як у нас». На 
другий день приходе: «У, зарази, яблуню обнесли». [...] 
[Ваші батьки були віруючими людьми?] [2]  Конєш-
но. І  комуністи були. [1]  Ну, мій папа був комуніст. 
[2]  І мій. Мама, було, каже: «Ой, дочька!», і невінча-
ні були, комуніст же був, невінчані були, а він каже: 
«Та я, Вєрка, у церкву не ходю, так у мене менш гріха, 
чєм у церкву ходять». [1]  А  наш кого-то чі хрестив, 
так тоже в райком партії визивали і виговор внесли. 
[Ви вірите в Бога?] Віруєм. [2] Вірим, канєшна. [Якісь 
молитви знаєте?] Та молитви за півчими, а так шоб – 
нє, ну «Отчє наш» там знаємо, от «Вєрую» я за півчи-
ми там. От літургію я примєрно по-порядку так усе, 
а  так, шоб самій стать і [заспівати  – ні]. Знаєте, хто 
давно ходе, пока робили, не ходили, і[тому напам’ять 
не знають]. [1] Я як робила в калхозє, я бухгалтером 
робила, дак пошла кого-то, хто-то де-то умер, ходила 
півчу кликать, а вход був з базару, і заходиш як ото на 
трібуну, всі перед тобой. Я зайшла і дар рєчі потєряла. 
Да. А щас ходю в неї і не боюсь. А ходим [до церкви]. 
[2] А щас там бояця нікого, один чоловік. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Як  у Вас називали вагітну жінку?] «Бєрє-
мєнна». [1]  «В  положеніі», «бєрємєнна». [2]  Вона, 
каже, «понесла єго». Оце понесла. [1]  Це давно щє. 
[2] Вона од нього понесла. А так це грубо – «брюхата», 
це просто, знаєте, таке. Щє казали як? Вона, каже, 
товста́ ходе. Я  оце знаю, шо сидять же там жінки, 
а вона понесла од його, а вона товста́. Вона товста, бє-
рємєнна. Слово це вже появилося тут, [у  тисяча 
дев’ятсот] сємідєсяті годи, вже якісь там стали куль-
турні. [Що  заборонялося робити вагітній?] [1]  Ну, 
вродє бєрємєнні, так вродє за покойніком не йдуть. 
[2] Цего це я не знаю, шо за той, рабили до пасліднєго, 
і в снопах родили, і на полі родили. [1] Сашку родить, 
так я цілий день стірала, воду́ ж носила ото цілий день 
от колодязя і стірала цілий день. Настірала, навішала і 
перед утром води одійшли дома. А тоді Льонька веде 
ж у ту вулочку, а я йду, йду, а тут схватка начінаєцця, 
я почеплюся єму на шею: «Ой-ой-ой-ой». Він постоє, 
постоє, подерже, щє підем. Тоді прийшли на крильце, 
вже рассвітає, Зойка вже родила, лежала. [У  Вас тут 
лікарня своя була?] Да. І вона щас у нас єсть. Оп’ять же 
я стою, стою, чьо-то двері закриті, не откривають, 
оп’ять на Льоньку почеплюся, повисну на шиї, Зойка 
каже: «А ми дивимся у вікно, шо за пара обнімаєця?». 
А я висну йому на шию. [Кого брали в куми?] [2] Ро-
дичів. Як  раньше, як  раньше, напрімєр, матері наші, 
батьки брали родичів. [1] Я, напрімєр, у  свого брата 
обох хрестила: і Сашку, і Олю. [2] Ну, па работє, я уже, 
напрімєр, по работє з Машею, по работє у мене були 
вони крьосники. [1]  Друзєй, подруг, родствєнніків. 
[2] А раньше родствєнніків брали. [1] Родствєнніків в 
основном. [2]  А  чього родствєнніків брали? Та того, 
шо друг шо-небуть прикине крьоснику чі нє, а родич 
всьо равно шо-небуть дасть, всьо равно шо-небуть 
дасть. [1]  В  мене хрещена тоже ж папина сестра. 
[2] Вона ж родичка два рази, всьо равно вона шось та 
дасть. [1] А у Івана – Поля Я. Двоюродна мамина се-
стра, а у Кольки – Поля ета була П., тоже родствєнні-

ки. [Що приносили кум і кума на хрестини?] [1] Ну, 
там вони гроші в церкву плотять, як христять і... [2] Ну 
так, подарки. [Кума крижмо приносила?] [1] Крижму, 
да. [2] Ну це ж як христять у церкві, у церкву нада, да, 
пєльонку, там же нада, крижму нада кумі було, а щас 
нічього вони, навєрно, не [дають]. [1]  А  як понесла 
Колю К. капусту посадили вже весною, а кум Л., а він 
комуніст же, нельзя. Записали Афоньку, а  я носила 
сама. Як він начав арать у церкві. І аре, і аре, кончіли 
хрестить, а він, я вийшла, міні стидно по центру йти, 
а  воно церква в центрі ж, дак я чєрєз школу, а  тоді 
сюди прийшла і тут по городах. Дойшла до Кашуби, 
капуста тоже тако напустилася, не могу, хоть ки ́дай у 
капусту, я  вже уморилася. Він тут уже прекратив, 
а там орав, орав, хоть клади в капусту і всьо, я єлі єго 
допьорла. [2]  Дома у Маші обох хрестила: і  Колю, 
і Сашу – обох, батюшку додому приводили. Ми роби-
ли, я в клубє робила, а вона в бібліотєкє робила, таді 
було нєльзя. Робила вже, мати, райкомовскі работніки 
провіряли, в каго ікони, в етіх работніков же. Ну при-
ходе: «Бабушка, ну шо, ікона у вас», а вона: «А шо вона 
тут хазяйка шукать? Я тут хазяйка. Я імєю полне пра-
во ікони держать у домі. А вона тут хто?» Мати каже: 
«А вона тут хто в нас?» [Які страви готували на хрес-
тини?] Та так, як і на свадьбу все. [Бабу якось вшано-
вували на хрестинах?] Нє-нє, не було такого. [...] Ве-
сільна обрядовість. [Чи пекли раніше на весілля ко-
ровай?] [2] Канєшно, аякже. За нєвєстою ідуть свата-
ють. [1]  Сначала ідуть свати, жених і родітєлі, 
по-моєму, і родітєлі ж ідуть, батько й мати. [Що свати 
несуть?] Шо засватують, ну ото ж там договоря ́ця, шо 
ви согласні, жениха і нєвєсту спрашують, шо согласні, 
тоді договарююця, на коли свальба. [Що свати пови-
нні з собою принести?] [2] Ну, да шо, бутилка да хлі-
бина, каравай. Каравай пекли, паляниця. «Каравай» – 
це уже січас начали називать, а то «паляниці», каже, 
спекли. «Паляниця» – так називали білий хліб. [Як у 
Вас казали: «нєвєста» чи молода?] [1] Молода, ну і «нє-
вєста» називали, і «молода». [Хліб міняли?] Нє. [Мо-
лода перев’язувала сватів?] Перев’язувала. Вони при-
йшли, оттуда прийдуть перев’язані і тут перев’яжуть 
рушниками навхре ́ст. [2] Рушниками навхрест, а ще ж 
каждого нєвєста, от жениха яка дєлігация, нєвєста 
каждого в’язала. [1]  Женщін  – платками і отрєзи на 
плаття, мужиків – полотєнцами, більше полотєнцами. 
[Це  на сватанні?] Да, на сватанні, а  кому рубашку. 
[У який день зазвичай було весілля?] Обично у субо-
ту, субота і воскрєсєньє, а в нас гуляли сім днів, на-
вєрно. А тоді собірают, отбудуть день-два, а тоді на-
чинають хто був, накривають стол і так пока всіх обі-
йдуть, потом курей іщє собірают. [І раніше таке було?] 
Це все время. А  тоді нєвєсту оддали де до жениха, 
грубу подеруть, подеруть прямо чім-небудь, желізя-
кою чі..., чі нєвєста мазать уміє, чі нє. А тоді катають 
батька й матір. Мойого отца утопили у річку. 
Прив’язали до сане ́й і чєрєз річку повезли, провалив-
ся він і намок увесь. [На саме весілля пекли коровай, 
який прикрашали калиною, барвінком?] [2] Нє-нє-нє. 
У нас такого нєт. [Шишки пекли?] Шишки не пекли, 
у  нас пироги. [1]  Ще блинці пекли на якийсь день. 
[Що готували на весілля? Борщ готували?] Не всігда, 
холодець, м’ясо, катлєти. [Голубці готували?] Голубці 
щас уже дєлають, а раніше, і перцю у нас не садили ра-
ніше. [2]  Та це перець начали уже в конце [тисяча 
дев’ятсот] восьмідєсятих. [1] Кісіль варять. [2] Це ти 
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вже розказуєш, як м’яса вволю було, а як тоді, шо ми 
таке знали, то  кисіль наварять. [1]  З  буряків кисіль. 
[2]  Борщ да кисіль наварять. [1]  Самогон з буряків, 
кисіль з буряків. [2] Вінігрєт, агурци, помідори, капус-
та, картохи, а це було шо, на сладке кисіль з буряків і 
пироги, оце було такє. Це [тисяча дев’ятсот] шестідє-
сяті годи. [...] [Як у Вас молода одягалася?] [2] Ну, при-
ходять же, женіх за нєвістою приходе. Жених же тоже 
одітий, с  цвєтком же. [Хто  йому пришивав квітку?] 
Там же, шафєр. Шафєри ́, це шафєра́, це його було, 
шафєри ́ пришивають же цвєтки, ідуть же, і  жениха 
цвєток, перев’язані. [1]  Їх же троє, три дівчат і три 
хлопці, бєсєд держуть же. Ад його два хлопці і одна 
дівчина, а в неї наоборот. [2] Дві дівчат і один хлопець. 
[У  нареченого це шафери, а  в нареченої?] Ну і так, 
шафєри ́ця. Шафєр і шафєриця. [Хто  його 
перев’язував?] [2] Там же ще сват і сваха ішли за нє-
вєстою. І вони ж там, навєрно, перев’язували. [Мати 
посипала молодого, як він ішов?] Да, посипала. [Чим?] 
Конфетами. [1] Конхветами, пєчєньєм, гроші і зерно, 
пшениця і жито. [2]  І  як приводять у дом. [1]  Тоже 
встрічають так же. [2] Ну, як приходили за нєвєстою. 
Уже як з двора виходе, тоді посипали. З двора виво-
дять, тоді посипають: і пшениця, і  жито, і  канхвети. 
[1] Ага. І гроші. [Він прийшов, забрав наречену і вони 
пішли...] Прийшов, там пабалакали, отож поторгува-
лись, викуп. [Хто вимагав викуп? Брат?] Нє, дівчата, 
падружки і... [2] Сначала виводили, виведуть нєвєсту, 
бабу нарядять. Нє, нє, це не наша, це нам не підходе. 
Щє одну виведуть. Нє, нє, це нам не підходе. Тоді вже 
нєвєста, нєвєста вже в нарядє, во всьому́. О, це наша 
голуби́ця там. Знаєте, ще ну яка сваха. [1] Щас же вже 
багаті, покупають плаття тисяч за п’ять, а то й за сім, 
і фату покупають, і пєрчаткі, і все на світі, а я виходила 
заміж, плаття подарили міні розове, шифон, я  сама 
шила єго, а хвату брала у Волощіхи. Прийшла, вона за-
мазана, по очєрєді брали. [2]  Тоді хвата, знаєте,яка 
була? Женщіна така була спеціально, в єї хвата була, 
і вона наряжала нєвєсту. [1] А віночьок восковий був 
бі́ленький. [І  їй за це платили гроші?] [2]  Канєшно, 
аякже. [1]  Принесла ету фату од Волощіхи, глянула, 
а вона замазана. То ж уже у нєсколькіх чєловєк, навєр-
но, була. Я її расшила ото ж усе, віночок цей зняла, по-
стірала, зібрала, цвіточкі ці попришивала. Мене вже 
Саня М., по-моєму, наряжала. [Це складно було?] Да, 
нєвєста должна буть, кучєрі крутила нєвєстє. Обіза-
тєльно должна буть отака, яка убірає нєвєсту. [Як вона 
називалася?] [2] Та я не знаю. Та хто[з]на, так просто 
[жінка]. [Як  вона кучері крутила: на цвяхи?] [2]  На 
тряпочки вона крутила. А  шо? Раньше на тряпочки 
крутили, таді бігудів щє не було. А щас парікмахєрскі. 
[1] Таку причьоску сдєлають, і хвату поїдуть у Харь-
ков куплять. [Наречена заплетена була?] [2] Нє, тут же 
вона чуб сдєла красивий, а там шо-то та забере, а тоді 
хвату с каронаю, нєвєста-царєвна, як Васіліса Прє-
красная була. Оце ж вінок був, і так коронка була. Ві-
нок такий був, із цвєточков воскови́х сдєланий. Ну, 
так, знаєте, тут віночок, красіво. [1] Я, як Сашка же-
нився, пригласила хватографа. Він приїхав утром на 
другий день свадьби вже. Я  їх будю: «Ліда, Сашка, 
вставайте вже, фатограф прийшов, фатаграфіроваця». 
А Сашка лежить, каже: «Мамо, фатаграфіруйся сама». 
Єлє підняла, а тоді Ліда ото ж фату, та лахмата ж уже, 
вже ж воно, фату надівала. [2] Так хто каже, шо фату 
два раза не надівають. [1] Нє, ну так вона ж сфатагра-

фіровалась і всьо. [2] Ну, канєшна, таді плаття були, 
всьо равно нєвєста була, як царєвна. Січас хай хоть 
плаття ті одівають, вот ето голі плечі, повиставляють, 
груди повивалюють отак. Я всігда кажу: «Кому ви по-
казуєте? Мужик бачє, а  чужому зачім показувать?». 
[1]  У  мене рукавчіки до ́вгенькі були, тутечки «татя-
ночка «і тут щє по три складика так. [2]  Ну так ето 
воно було, целомудріє вся нєвєста була, сама святость. 
[Наречений був у кашкеті?] [1] Простоволосий. Про-
стоволосий, с цвєточком, костюм, бєла рубаха. [2] Так, 
а  шли, тоже сначала при картузу ́ шли, а  тоді вже... 
Кали вже начали хадить хлопці без картузів, кали? 
[1] Бог його знає. [2] В [тисяча дев’ятсот] шиісятих го-
дах уже начали. [1] У мене Льонька приходив просто-
волосий. [Раніше дівчата придане складали в скриню 
чи в шафу вже?] [2] Да і в скриню, сначала скрині во-
зили, скрині возили сначала, а тоді вже. [1] Я виходи-
ла, шихванер уже був. [2]  А  раньше возили скрині. 
[1] А везуть же на таму ́, на машині с пєснями, а тоді 
приїжжають у хату до жениха, начінають штори ві-
шать, падушки складувать, кавьор вішать. [Рушники 
чіпляли?] Рушники вішають на ікони чі на па[р]трєти, 
чі не знаю на шо, і ото ж с пєснями по улиці. [2] Пере-
возили щє на санях, я  помню. Положать на санях... 
А  які тоді були? Матрас ілі соломи наб’ють, отакий, 
а зверху ж перину положать, постєль, а тоді понакла-
дають отак, туда дальше скриня стоїть же, везуть. 
[1] Постєль клали на скриню аж. Скриню ставлять на 
сани, тоді ж ото постєль, подушки такі. А тоді ж ото 
становляться баби і аруть. [Коні з дзвониками були?] 
[2] Нє, не було. Може, раньше було. [1] Може, раньше 
і були дзвоники. А мій дядько Павло, тоже по матери-
ній лінії, такий був шустрик, і коні хароші були, його 
часто і кликали ж оце нєвєсту до вінця везти. А  він 
такий був, каже: «Обізатєльно переверну». [2]  Щіта-
ли, мода була. Ідуть такі, спєціально, тьотка в неї була, 
не одной свадьби не промине, шоб вона не пощітала, 
скіко простинєй, скіко одіял; отак перегарта, перегар-
та, все щітає. Раньше мода така була. Щітали, да. 
[1] А нєвєсти, які ж ото, ну це ще раньше, сиділи цілу 
зіму в’язали то скатерті́, то  рушники рашшивали. 
[Куди верталися після розпису?] Ну, кали хто вінчали-
ся. Вінчалися, в  церкві вінчаються. [Куди їхали?] До 
жениха. І де там вони, чі в хаті гуляють, чі, може, [ще 
десь]. [2] У нас такого не було, шоб сначала гуляють, 
наше сєл – нє. Сначала єсть же гуляють, расписалися, 
обвінчалися  – до нєвєсти. У  нєвєсти дєнь гуляють, 
а потом до жениха. А у нас сначала, у нас таке сєло, до 
жениха, сразу до хазяїна. [1]  І  гуляють тоді каждий 
сібє. Там у жениха гуляють сібє, а тутечки – у родітє-
лєй. [2] Бєз нєвєсти гуляють. [1] Ну могут прийти по-
здравить. [Чи  кланялися молоді батькам на порозі, 
коли виряджали молоду?] [2]  Це спєциально ж було 
отклонять. Приходять же нєвєсту... [1] Нє, нє, це сна-
чала ж як прийде жених і нєвєсту отправляють. Он 
туда два стула, сідає батько й мати, беруть ікону, ка-
жух на пол, і вони отклоняють так. [Не на порозі, на 
покуті?] На покуті. Отклоняють, на кожух станов-
ляться, на колєнки, а  тоді ж ото повели, там прихо-
дять, і  там батькові, матері отклоняють. Там тоже 
отклоняють. [2] А всі, знаєте, як отак лізуть дивиця, 
як... [1] Отклоняє, а тоді цілює батька й матір. [В руки 
цілує?] Нє, у  щьо ́ку. Сначала жених, а  тоді мати. 
[2] Тада ми були, Дуся, Царство Небесне вже, і каже, 
ну як ти, мол, а це хто, на Нінку показує: «А це хто?» – 
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«Мама». – «А це хто?» – а Кольки не було вже, Колька 
вже вмер – «Мама». Так же і нєвєста. «Це хто будеш?» – 
«Мама буде, а  це папа буде». [У  Вас казали батькам 
«мама» і «папа» чи «тато»?] [2] Тато у нас – ні, ну, зна-
єте, у каждого в сім’ї заведено по-разному. [1] Кой-хто 
і «тато» зове. [2]  Єсть і «тато». [1]  Єсть, напримєр, 
і там було папа, і тут папа, а тоді перейшло дєд, дєд, 
у нас дєд. [2] Ну, дєд – це уже годів двадцять поживуть 
як, а  так у кого́ «батько», «папа» і «тато». [1]  Єсть і 
тато. [Коли обдаровують молодих?] А, ну за столом 
сидять. [У  молодого?] У  молодого, да. Підносять. 
[2] Підожди, це ж уто як підносять, як снідання там 
приносять, як вечір, женіх, там же підносять, нєвєста 
сидить на покуті, а  підходять поздравлять же їх. 
[1] Ну, це жених і нєвєста, то тє вже підносять, ну це, 
по-моєму, молодьож. Молодьож іграє вєчєр отдєльно, 
а пожилі отдєльно. [2] А тоді за тим же буває нєвєста 
в’яже, от нєвєста рідних в’яже, а ті ж дарять. А кого не 
в’яжуть, ті ж подаркі кладуть, хто шо: хто гроші, хто 
[речі]. [У Вас раніше як частували, підносили чарку на 
блюдечку чи горілка стоїть, а  всі наливають, як хо-
чуть?] Як у молодих, стоїть на подносі, на подносє, на-
ливають, дружок наливає, жених і нєвєста, вони по-
дають нам і сібі беруть, і всьо. А за общім столом, тут, 
де взрослі, тут так все, в общєм все, приходе нєвєста, 
в’яже, сестра там, перев’язала, ну і подарок. Ви пода-
рок там ложите: хто гроші, хто шо. Тарілку несуть тоді 
там. [Хлібом обдаровували на весіллі?] Нє-нє-нє. [Ні 
шишок, ні калачів не давали?] Нє-нє, такого в нас не 
було. Не пекли ми. Єсть шишки там печуть на свадь-
бах, ну у нас такого [не було]. [На весілля запрошува-
ли з хлібиною чи просто так?] Хлібину, як же, хлібину 
і самогонку там, да. [Прийшли і залишили там хліби-
ну?] Прийшли і на стіл же її, і все. [1] Як сватали, тоді 
ж булку цю на вулицю виносять і... [2] Як сватали, да, 
як сватали, то поставлять на стіл ті, шо прийшли, а ті, 
шо тут же стоять, хватають: «Дівка ваша, а  булка 
наша», – і побігли з булкаю. І тут расщіпали всим, а ми 
таді галодні були, ждемо, мати кали дасть отакий ку-
сочок. [1] А тоді ж їм іще винесуть до двора там бу-
тилку. [Ті, що приходили дивитися?] Дивиця, ага. Тоді 
ж бутилку, а може, й закуску яку, випивку там, а тоді 
коло двора співають баби. [2]  Харашо було раньше, 
а  січас... Поховально-поминальна обрядовість. 
[У  Вашому селі відомі якісь прикмети, які віщують 
смерть?] [2] Да-да-да. Я, напрімєр, на свойом лічьном 
прімєрє. Оце перед Іваном собака неділі дві, навєрно 
[вив]: «У-у-у-у...». Я думаю, це шось случіця. В  Івана 
інсульт, і в брата інсульт. Оце так, да. Це така прімєта 
єсть в селі. Як собака виє у дворі, обізатєльно. [1] А сни 
щє сняця вєщі. [2] А сни міні, шо приснилося перед 
тим, як батьку умірать. Прошла буря, во всих хати ́ 
стоять, а  в нас крокви і криша все знесена, гола оце 
стоїть, і батько вмер тоді. А як Шурік заболів, нє, а це 
перед тім, як умірать Шуріку, а в Нінки забір, і забір 
отак пошатнувся, не савсім, а пошатнувся. Це, кажу, 
шось буде, шось буде. Сначала ж він заболів, а  тоді 
вмер. Так шо, це сни, сни очєнь предвєщають. 
[1] А міні тоже перед Сашкай скоко їх снилося, вєщіх 
таких снів снилося, син умер. [Які  сни сняться?] 
[2]  У  мене оце ж да, забір, ну кажуть, шо якось зуб. 
[1] А я пошла до Фьодора Євграфовіча, дірєктор шко-
ли, сниця міні, пошла позичать грошей, і я шо-то про-
сила більше в його, а він каже: «Хвате сто піісят рублів 
вам з Лідою на двох?». Це невістка Ліда, він прожив, 

сто піісят днів прожив і всьо. А тоді щє мете він до-
рогу, Фьодор Євграфовіч, іде Шурка, до угла довів, 
а мете дорогу, трасу, сіно ото, шелуха с сіна, отак, а я 
кажу: «Фьодор Євграфовіч, хвате Вам, давайте я», – а у 
нас могилки рядом, помела я, а  тоді щє дальше... 
[2] А міні перед батьком снилося: мух у дворі у нас, 
мухи, чьорні літають мухи, я  матері, встала і розка-
зую, а вона каже: «Це, Нінка, сон нехороший, це хтось 
умре». [1] А тоді щє той, значіть, там у Корочі, у бал-
ниці, ото заходиш с той сторони, і була будочка, там 
дєжурний, пропускали, і  я туда зашла, і  потух свєт. 
А тоді два хлопця так якось чіркну ́ли сірником, пих-
нуло і всьо потухло, а там уже умер. І щє одно. Лідка, 
це Валя приєжжала, у Лідки була і шо-то Лідка казала, 
шо Валя каже, шо за Кольку виходила, та міні сон, шо 
тебе оддали, шо колись висказували, шо ви забрали її 
чі шо, в село. А вона каже: «А шо було як міні уже було 
ізвєсно?» Приснився сон, шо чі циганка гадала, шо, 
каже, виходить за воєнного і з двома прицепами. 
А вона вийшла за моєго ́ брата, а він вдовець і двоє ді-
тей, а  сам міліціонєр. Виходить тібі замуж, каже, за 
воєнного із двома прицепами. Так міні уже було уга-
дано, каже, раньше. [Рідні можуть обмивати покійни-
ка?] [2] Нє, раньше у нас була, от напрімєр, у нас на 
улиці одна женщіна, її звали обмивать покойника. Ну, 
січас уже [не зважають]. [1]  Обмивали в мене Ліда і 
Клава Г., хто може. [2] Хто у той момент. Щас нема та-
кого, щоб кликали одного чьоловіка. [Де кладуть по-
кійника?] На дівані. В кого діван, в кого єсть стілаж 
спєциально такий. [1] А ми он діван, діван повернули, 
на діван [поклали]. [2]  Можно на столик положить, 
можно на діван положить. [Як у Вас кажуть: «покой-
ник»?] [1]  «Покойник». [«Труна» чи «гроб»?] «Гроб». 
[Чи  сиплють житом, коли виносять з хати?] [2]  Нє. 
Гроб освящають водою, перед тим як покойника ло-
жить. [На чому опускають у могилу?] [1] На рушни-
ках. І січас. Раньше на рушниках, а тоді оце «ковіжки» 
були, називалися. [2] Вожжі, вожжі, а січас ето похо-
ронноє бюро опускає на рушниках. [1] А єслі не по-
хоронне, то тоже вожжі. [Що в яму сиплять?] Землю 
кидають. Три рази кидають. [Де хрест ставлять?] В но-
гах. [Чому?] [2] Чього в ногах? Хрест піднімаєця отак, 
отак стає хрест, і він так же стає, з голови ж він, а єслі 
єго з голови піднять на ноги, поставить. Нє, не пой-
дьот так. Нада тіки піднімать з галави і шоб він так 
стояв в ногах. [1] Перед ліцом же в його должен [бути]. 
[Куди кладуть ногами покійника?] На восток. [Хрест 
одразу ставлять на могилі?] Да. Зразу. [Потім 
пам’ятник?] Нє, пам’ятник уже по мєрє возможності, 
через год, шоб могила сіла. [Рушники чіпляють на 
хрест?] [2] Нє. Висять гарадскі які приїжджають, чужі. 
Ну чужі, там, може, в  городі діти живуть, Халанські 
нє. [Коли у Вашому селі поминають?] Поминають, 
должни три дня поминать, і  дев’ять днів, і  двацять 
днів поминають, і сорок днів. Я знаю, батька ми двад-
цять днів поминали, там же собірали. І  год. Хтозна, 
такє, і полгода. [1] А тоді вже хто як, три года, допус-
тім. [2] Хто каже, три годи нада обізатєльно поминать, 
три года. [У Вашому селі є такий день, коли всі на кла-
довище ідуть?] Поминальний. Поминальний вівторок 
у нас. Но січас уже і на Паску йдуть. [Раніше не ходи-
ли?] А раніше не ходили, даже не було такого. А січас 
на Паску, знаєте хто? Молодьож. Приїжжає з города, 
виходний, і вони там усі. [1] Кажуть, на Паску нада ра-
доваця. [2] Не положено на Паску ходить на кладбіщє. 
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Як закон, от церква в нас, по закону вобщє не положе-
но. Ну а люди ж... [Ви приходите на Поминальний ві-
второк, яєчко катають по могилі?] [1] Да, обізатєльно. 
Батюшка проводе, молебень прослуже. [2]  Панахиду, 
а тоді ж іщє подаєш не тіки цього покойника, шо ото 
лежить. Іще більше там записуєш і дєньгі оддаєш, 
а тоді вже батюшка пошол дальше. [Люди біля могил 
своїх рідних сідають чи всі гуртом?] Нє-нє, коло своїх. 
Як, кучкою, от родствєнніки. Єслі родствєнніки в кучі, 
то вже тут же сідають кругом. [Чи розповідають істо-
рії, що хтось помер, а родичі дуже плакали, і цей по-
кійник почав ходити чи ввижатися?] Єсть, канєшна, 
приходили. [1] Було таке, да. [2] Міні, лічно я, шо там 
далеко ходить. Плачу ж і плачу, зразу ж хазяїн, а тоді 
мати. Я плачу ж, плачу. Мати сниця мені. Іду я, нє, сна-
чала приснилася вона мені, знаєте, кувшинки плава-
ють у воді, у  мене оце так, плаття сірєнєвєньке тоді 
було цвєточками і клєтчастенька така хусточка. І вона 
так плещється у воді. Ну мовчки це було, а дру́гий раз – 
іду як до райкома, іду од райкома і пересєкаю до мага-
зина, мати йде, я: «Мамо», а вона: «Нінко, не плачь». 
Отак. Я голос чула і все оце, шо вона міні сказала. І все. 
Я більш не стала ото й плакать. [1] У мене ж тоже му-
жик умер і син умер. Мужик той, це щє так, не така 
біда, це син – невозможно. От сниця, лежу я там дома, 
де жила, на кро́ваті там од улиці, а  вони заходять, 
Льонька і Сашка, і дорогою стали прям. Тоді, а я, зна-
чіть, спєшу, Женька в армії і плохо єму, спішу це 
Льонькі сказать, а він так нахиляєця на кро́вать, Саш-
ка стоїть. А я кажу: «Ну як же вам там?» – от дословно 
слова, мені хочеця це виплеснуть і думаю, це ж нечіста 
сила і нада шо-то перехрестиця і шо-то сказать, шоб 
вони щезли, а  хочєця сказать, шо Женькі плохо. Він 
нахиляєця, а я кажу: «Ну як вам там живеця?». А він: 
«Та неважно». – «А чаго?» – «Да ти ж плачєш», – і щез-
ло все. З таким укором: «Да ти ж плачєш» і всьо, і глав-
но неважно. [Чи є восени поминальні суботи?] [2] Да. 
[1]  Аякже. [2]  Поминальна, да, субота, Всєлєнска. 
[Тільки у церкві поминають?] Ну канєшна, в церкві по-
минаєця, в церкві служиця панахида, обща панахида і 
роздають. Ложать поминання на стіл. Батюшка там 
окропи́ть його, і  роздають. І  кажда про́сфору ж бере 
роздає і своє поминання роздає. Це пока ще... [1] Ще у 
нас сущєствує. У нас церков, так сказать, всю дорогу, 
спокон вєков она рабоча була, тіки в одно врем’я, 
в  войну була служба прекратилася, там була мастєр-
ська. Склад і мастєрська, ремонтіровали там усе, а тоді 
послє войни її ж опять открили. Було два хо́ри: жен-
ський і мужський, а  щас чєтирє чьоловіка всього. 
[Де ховали нехрещених?] У нас так не той... [2] Сначала 
вішальників ховали... [1]  Отдєльно, в  сторонку. [На 
кладовищі хоронили, не за кладовищем?] Нє-нє-нє, на 
кладбіщі с двух сторон. [2]  А  січас, Ви ж знаєте, шо 
Троіцкая всєлєнская родітєльская поминальна субота. 
Ето всих поминають. Раньше у нас в Халані на Троіцу в 
поминальну суботу ніхто не ходив, тіко у кого́ оце були 
такі, а  січас же бачіш шо. Щоб не ділилось, навєрно, 
государство, може, правільну політіку веде, шоб не 
було. [...] [У Вас читають за покійним Псалтир?] [2] Ка-
нєшна. Дома чітають. [Ховають тільки зі священиком?] 
Да, с  свящєником. [1]  В  церкав заносять. [2]  Раньше 
ховали з духовим оркєстром. Це було закон. А  січас 
уже со свящєнніком. [Ви вірите в загробне життя?] Бог 
його знає. От бачіте, це ж сни сняця. [1] Кались мене 
домовий душив. От нічьо я не чую, а наляга, наляга, 

наляга. Не ворухнуця, не двину́ця. Я до стєнкі на тій 
кро́ваті лежу і, понімаєте, я  чєрєз себе, через одіяло, 
чєрєз ватяне одіяло, це ж воно чі снилося міні, я руку, 
така тоненька рука, я одіялом обняла єго руку. А тоді 
отак ковиряю, ковиряю плечєм, шоб єго сковирнуть, 
а тоді, значіть, думаю, шо ж міні, шось треба проказа-
ти, шоб він, і  він так раз-раз і сповз, а  тоді музика 
«Єдут, єдут по зємлє целінной новосьоли». [2] Ну, це 
буває перед чім-то, налягає. [1] Главно, шо я його дер-
жала, через ватяне одіяло руку, вона така тоненька. 
Я не держала, но мені кажецця, як кров навалюєця на 
мене навалюєця – не дохнуть. Кажу: «Господи» – і іс-
чєзає. [Чи казали, що в таких випадках треба читати 
«Да воскрєснєт Бог»?] Не чули такого.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У вас Сорок святих святкува-
ли?] [2] Аякже. На Сорок святих пекли «жаворонків». 
Пекли «жаворонків», і ми отож малі, це я хорошо по-
мню, вода течє вже. На сорок і вода течє, а в нас до-
сточка така – «жаворонок», це я сама, лічно пускала, 
«жаворонок» і по тому ж ручєйку. Водичка так вона 
по тому ручєйку ж течє, «жавороночок» поплив, по-
плив «жавороночок». [На воду пускали?] На досточку 
«жайворонок», і по досточкє, шоб він течє. [Щось при-
мовляли?] Да хто його зна вже шо, прошло вже стіке 
[років]. [1] Ходили засівать, щєдрувать. [2] Може, шо і 
приказували по весні. [1] Може, старшіші шо і знали. 
[2]  «Жаворонки» пекли, «хрести» пекли. [На Серед-
охрестя?] [1] Угу. І паски. Кулічі, ну у нас «кулічі» не 
називаєця, у нас «паски». [Ті хрести брали в поле, як 
ішли сіяти?] [2] Нє. [Просто їли?] Їли, да, і все. У нас 
такого не було обичаю. Може, щє раніше. [На Вшес-
тя млинці печуть?] Нє-нє-нє, не пекли. Такого нема. 
В кажнаму селі по-разному. [На Андрія у Вас пекли ка-
лачі?] [1] Нє-нє-нє. Та ето всьо, недавно празник оцей. 
[Чи колись ворожили дівчата? Чи збирались на вечор-
ниці?] [2] Нє. [1] Гадать – гадали, балувались дівчата 
ще школьніками. [2] Нє, сєло наше – нє, відьмаво ́к не 
було в нас. Там казали колись, шо Тамаркі В. мати, так 
це було щє, ми у школу ходили в первий клас, ну каза-
ли, шо вона там, а так не знаю. Оце скіке ми живем – 
тіш і благодать, ніхто нікому нічього. [...] [Чи фарбу-
вали яйця на Великдень?] [1] Аякже. [2] І писанки там 
писали. Як  напишеш писанок голочкою. [Дряпали?] 
Дряпали, да. «Йолочьку», «йолочьку», «йолочьку», 
Хрістос Воскрєс. [Це «дряпанками» називали?] Нє, не 
було в нас такого, голочкою, голочкою писали, це щас 
панальопують там, а тоді це ж була красавіца, жива, 
випишеш. [Це  не кожна ж вміла так намалювати?] 
Ну да, це ще було любітєльске дєло, я любила це так. 
[Де Ви навчилися?] Ну так, дивилися і все. [...] [Які ко-
лядки співали на Різдво?] [1] «Коляд, коляд, колядни-
ця». [2] Ну оце ж ми ходили дітьми. [Дорослими вже 
не ходили?] [1] Нє-нє-нє. А тоді там щє шось пі́сні спі-
вали, я уже забула. [2] Не знаю. Я знаю оце, шо: 

Щєдровочка щєдрувала, 
Під віконце заглядала. 
Ой шо ти, бабо, наварила, 
Шо ти, бабо, напекла? 
Неси мені до вікна. 
В мене юпочка красненька, 
Завісочка голубенька, 
Башмачкі шавковенькі, 
Будьте с празничком здоро ́венькі. 
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Ну це ж, це ж таке співали, і щас діти, но вони там... 
[Діти і тепер бігають?] [1] Бігають, бігають ше. [Як у 
Вас називався вечір перед Різдвом?] [2]  «Святий ве-
чір». [У Вас кутю варили?] [1] Варили. [2] Раньше ва-
рили. А ми ж уже щас не варим. [Яку варили: ячну?] 
Ячмінну, ячмінну, да. [Товкли в ступі?] Да. [Чим  за-
правляли?] Медом, тоді ж узвар варили, яблучка були, 
грушкі, узвару наварять. У  печі ́ ж сушили грушкі, 
у попіл, прямо у попіл накидають, тоді кочєргою ви-
гребуть, жизнь була. [Де  ставили кутю?] На покуть 
же поставлять, це баба, було, поставе. А тоді вже баба 
вмерла, вже мати не так, а ми тепер совсім. [Сніп ста-
вили на покуть?] Нє-нє. [На сіні ставили кутю?] Не 
помню. [Чи  носили вечерю хрещеним батькам?] Нє. 
[На Старий Новий рік ходили посипати?] Засівать. 
Засівать, да, ходили. [Дорослі чи діти?] І  взрослі. Це 
було, знаєте, закон такий, єслі не прийде мужик у той 
[день – не щаститиме]. [1] Це утром. [2] Це не щіта-
лося як-то, да. [1] Нада, шоб мужик прийшов первий 
в хату. [2] А щас мужиків нема уже ходячіх, а дітво-
ра. [1] А які ходячі мужики, так прийде, а тоді, каже, 
стопочку налий. [2] Послєдній раз у нас, значіть, Зо-
йка, Льонька, Ліда, Ванька ще ваш, Клава і Пірог, і нас 
двоє. А ми ж ото, Алік каже: «Давай, кашу давай сдє-
лаєм», – тіпа плова ж, да. Ну, ми ж в казанку, ми на-
готовили все, пакликали. Ани там, хадили ж, да. Таді 
вже канєц, канцовка в нас, Зойка с фірми прийшла, ну, 
і там у нас тоді кайфували, харашо було, харашо, а те-
пер вже всьо, нема людей, у нас же нема людей нікого. 
[Чи переодягалися на Старий Новий рік?] Ну, це не ді-
твора, а такі уже, підростки, це уже в таке вже врем’я. 
Ну чього, щє таді хадили Валощіна, Філонєнкова, Ма-
руська, наряжалися, хадили тоже ж ета, щєдрувать. 
[1] По базару хадили. [2] Да й до нас приходили сюда. 
[Це  в яких роках?] Ну це які? Це [тисяча дев’ятсот] 
дєв’яностий год. [У Вас кажуть «Водохреща» чи «Хре-
щєніє»?] «Хрєщєніє». [Воду святять?] [1] Раніше хади-
ли да етіх, до колодязів. Аж на Приліпа ото ж коло-
дязь, таді да Хвьодар Євграфовіча колодязь, радни ́к 
там був, туда хадили святили. І  ото ж крєсний ход, 
свята. [2] Там адні баби́. [Чи ходить молодь у церкву?] 
Ну так, проскакує чьоловік п’ять-шість молодих коли. 
[Святою водою бризкали все чи піп ходив по хатах?] 
Нє-нє. [1] Піп ходе, ікону носе перед Миколою в каж-
дий двір. [2] Це в нашому селі закон. [1] У каждий двір 
заходе. [2] Ставляють люди свячєну воду, і він бризкає 
вєздє. Свячєна вода у каждого ж  є. І  він бризкає по 
углах і нас там бризкає. Це ходе батюшка. [1] Це тіко в 
нас, більш ніде так не ходять. [У Вас кажуть «Масля-
ниця»?] [2] «Масляна». [Як колись відзначали це свя-
то? Навкулачки билися?] Ну, це ж расказуют, раньше 
були, мати каже, кула́чки, кулачки, а тоді щє стєнка на 
стєнку. Мужики там хто каго подужає, ну а кулачки – 
це було, каже, було дуже хароше таке вєсєльє. Ну щас 
нє, при нас такого уже не було. [Млинці чи вареники 
готували?] Ну, оце ж на Масляну. Раньше ми як були, 
проводи руской зіми на Масляну. Гулянка, вареники 
тут варять. Нє, брешу, бліни. У  калхозє повара, там 
бліни печуть, привозять сюда, тут роздають, чай, гу-
лянка полним ходом шла, в совєцкі врємєна. Січас ето 
все [зникає]. [1] Каша іногда на Дев’яте мая. [2] Да ето 
вродє як солдацкая каша. А кого угощать солдацкой 
кашей? Не одного нема. [Вареники із сиром на Старий 
Новий рік варили?] Дома варили. Ну, може, молодьож 
і собираєцца щас, знаєте, молодьож, може, і собіраєц-

ца, варят там вареники, ну немає, такого, як раньше, 
немає. [Чи  відзначають у Вас свято Юрія, Григорія?] 
Ягорій. «Ягорій» називаєця він. На Ягорія телят ми 
припасували, телят припасували, да, у  каждого тоді 
були, ну це ж малі були. Сонце. А коли ж його в обід 
гнать? Палку поставим. Як рівно, ага, а вже пора до-
дому гнать. [1] За дєрьовнєю там, за сєло гнали. Кали 
гарбузи садять? [2] Та під Ягорія, під Ягорія гарбузи, 
садять то під Ягорія. [Як у Вас кажуть на Трійцю?] 
«Свята неділя». На Святу, каже, на Святу. Ох, ми рань-
ше вінки завивали. [1] Це щє малими ми були. [2] Дє-
лали квас хлібний, соди туда і сахарьку. Шипить. Як 
переграє, ісключітєльна був [напій]. Я оце колись хоті-
ла зробить. [1] Нічього не було, ні лимонадів не було. 
[Де  вінки завивали?] [2]  Вінки плели на лугу, вінки 
плели, собірали. [І на голову надівали?] На голову наді-
вали, да. Ну це дітворою, а не січас. Січас вінки, знаєте 
де? У церкві. Травою посипаєм, цей год як понасипали 
м’яти і мєліси, пахне, пахне, а трави мало. А то ж гребе 
кажда сібі, траву бере, бере, а я кажу: «Шо ви робите 
нею? Прийдеш кинеш дома да і всьо». [1] Під той, під 
квочку кладуть. [Вдома теж посипали травою?] [2] По-
сипали раньше. [1]  Щас уже нє, посипали раньше. 
Клечання на забір, на забір і клечання в хаті ставили, 
а щас уже..., тоді ж не хочеця прібірать. [2] Тоді долівка 
була. [Яке дерево ставили: клен, березу?] [1] Клен і дуб. 
[2]  Орішник, навєрно, оце клечання було. Їх хадили 
[ламати] спєциально у ліс. Три дні собірали траву: чет-
вер, п’ятниця, субота. [1] Щє́брець, любисток. [2] В нас 
щє любисток ставляли у хаті. [Чи казали, що русалки 
бувають?] Та дітей пужали. Діти як бігають, кажуть: 
«Там русалка, а-а-а-а». Було баба йде: «А-а-а-а, там ру-
салка, не ходи в огірки». [На Купала «Мареноньку» во-
дили?] На Івана Купала це ж ми плига́ли через крапиву 
і через агонь. Ну це діти були щє, да. Через крапиву, 
через агонь і обливалися водой. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1] Октябрскі гуляли 
раньше. Ідуть у калхоз шестого ноября, ідуть у калхоз, 
виписують м’яса. Шо вони там виписували? На холо-
дець, мука. Калхоз випише безплатно, на скіки чьоло-
вік. [По бригадах гуляли чи всім селом?] [2] Нє-нє, по 
улицям. Ця вулиця здорова, напрімєр, тут компанія 
двадцять чьоловік, там двадцять чьоловік. [1]  Всім 
оцим кампаніям виписували, приходять готовлять 
м’ясо там чі холодець. [Хто готував?] Ну у каго в хатє. 
[2] Це вже ти розказуєш, як совєцке врємя. А я щє по-
мню, як кислиці мати носила, Дуня Рябкова як нава-
рила киселю із буряка і кислиці і шо-то там закраси-
ла, чі буряком закрасила. А наші кажуть: «Дунька, та 
шо ж ти буряка наперла, він же ваняє буряком». Це 
складки. Таді зносилися всі. [Коли складку зносили?] 
Задумав же гулять Октябрску і носять, на Октябрску 
і носять. [У Вас Престольний празник був?] А на Пре-
стольний я, от такої гулянки в нас не було. [У кожній 
хаті святкували?] Да, а  такого, шоб був престол, нє. 
[1] У нас дві церкви було. От щас церкав і на углу, на 
виходє. [2]  От Ямне, от там Престольний празнік  – 
Дмитров дєнь, там усе сєло гуляє. [У Вашому селі таке 
було?] Як в гості ідуть, молода пара ідуть, це такє було 
чудєсне прєдставлєніє, як на Паску ідуть молоді. Це 
щас же, бачіте, вони на машинах катаюця, а  тоді ж 
ідуть. Зять і невістка, вони малого несуть, у неї красне 
одіяло, бєле тут отак покривальце, і мужик обізатєль-
но несе тарілку, на тарілці хлібина. [1] І паска кругла. 

КОРОЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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[2] На тарілці паска і яйця там, це ідуть, всі виходять 
на улицю, щас будуть іти в гості молоді. Усі сидять 
баби́, ну такі вже... [1] Під дворами. [2] А, у тієї адіяло 
красиве, який же красивий пададіяльничьок. А  му-
жичьок який. А  як уже понаряжені, тоді мода була, 
знаєте, яка, це було закон, шо зять ішов. [1] С церкви 
на Паску паприходять, чуть-чуть переснуть, вони ж 
приходять уже перед утром, у п’ять-чєтирє часа, пе-
ред утром, переснуть трохи, тоді ж уто устають, сім’я 
заразговляєця дома, а мужики йдуть бицця [крашан-
ками] [2] Христосовацца.[1] На Кузі ́вці, на тій улиці, 
ну де я жила. А-а-а, хтось яйце, і кричать, і кричать. 
[Дорослі чоловіки?] Взрослі, взрослі. Мужикі, мужикі, 
уже даже і пожилі совсім. І ото яйцями б’юцця, цока-
юцця. [2] «Ти запустив, ти запустив»,– оте було саме 
інтєрєсне. [1] Як хто вийде ілі проб’є, а-а-а, на всю [ву-
лицю кричать]. [2] І начінають от краю, і оце ж ідуть 
так і до са́мого того́ краю. І дітвора. А вони ж дітворі 
яйця кидають. Колька наш малий же був, принесе ма-
лахай яєць, висипе матері яєць, побіг. А тоді оцей наш, 
Піскун: «Коля, Коля, на тібі яєчко». [«Малахай» – це 
капелюх?] Да, малахай. [Як билися? Ставали рядами?] 
Нє, то ж кумляця: в тебе тут кріпке, а в тебе тут па-
гане. Приміром, п’ять-шість чьоловік, а тоді щє вихо-
дять і так ідуть до конця, всі кучєю ходять. Ну харашо 
було. [...] [Як у Вас раніше проводжали в армію?] [2] О, 
у нас в армію провожали шикарно раньше. Провожа-
ли, ідуть, каже, це ще раньше-раньше, ідуть «гожі», 
так називали, шо в армію, кого в армію беруть, нази-
вали «гожі». Ето не брали ж тоді в армію больних, щас 
больних беруть, усих, а тоді, каже, ідуть «гожі». А шо 
там за нього заміж виходити, він ж в армії не був?! Таді 
панятіє таке було. [1] Уже бракований. [2] Сабірають 
вечір, гуляють, дівчата там, хлопці, а  ці ж отдєльно 
гуляють. Прогуляли, утром ідуть, іде солдат по ули-
ці, люди стоять на улиці. Кажда дівчина, яка на таму́ 
була, даре салдату платочьок, хто як лучше вишиє, хто 
як лучше сплете. Салдат іде отак у етіх платках увіша-
ний. Переходе, от стоят два-три чєловєка, таді вихо-
дили, салдат щас буде йти. Виходять, він прощаєця за 
ручку с каждим чьоловіком, за ручку, аж туда прова-
жали, за сєло провожали, гармошка, гуляють, грають. 
[1]  Співають. [2]  Там кінь ілі шо-небудь, садовлять 
солдата, повезли. А  тепер нє. Нєвєста ж проважає, 
там же всі дивляцця. О, нєвєста, нєвєста. [І наречені 
чекали, поки прийде з армії?] [1] Василь  К.казав, шо 
ждав, ждав, шо я прийду на проводи, виглядав, а я не 
пошла. [2] Багато кого знали. Таді служили маряки па 
чєтирє годи. [1] А так три. Я заміж вийшла, пака він 
приїхав, він з женою приїхав. [...] [Ви були замужем?] 
[2] Да, но дітей нема. Жизнь обошла стороной. [Рані-
ше дозволялося проявляти свої почуття на людях?] 
Я проробила тридцять год у клубі, такого, шоб як сі-
час оце падивисся – сидить на колінах, юбка така [ко-
ротка], сама обнімаєцца, курять, цілююцця. При нас 
такого не було. Хлопці не випивали. Не випивали, тіко 
парами танцювали. А  січас, січас молодьож, вона не 
поніма, шо таке с парнєм танцевать, парно шоб. У їх 
цього немає, вони даже не можуть почуствовать цьо-
го, а  тоді було. [Які  танці танцювали?] А  танці, таді 
більше шо було, «Фокстрот», «Вальс», «Танго» було, ну 
при міні вже, я в [тисяча дев’ятсот] шиісят четверто-
му, старші це ме́не танцевалі «Польку», уже ми таке не 
танцевалі. [Ви вміли танцювати «Танго»?] Канєшно. 
І «Факстрот», ну «Танго» не так, як показують по тє-

лєвізору, там же всякі, латіноамєріканскі щє там. Я як 
на курсах була там, ну там учіли нас, но то такє непри-
ємлімо для таго, а  так «Танго», раньше була музика, 
сірєнна гітара, ми пуд її танцевалі, харашо танцевалі. 
Ну, таді більше «Вальс». Та вальси які були, Боже мой. 
[1]  А  манжу́ріна. [Хлопці вміли «Вальс» танцювати?] 
[2] Канєшна. Ми танцевалі так. [1] А щє Пєтя прийде, 
такий чуб волною. [2] А щє які-то були, чі Ростовскіє, 
а  тоді були Растовскі шафєра, я  знаю, шо ми возили 
буряки, їдемо с кумою, буряки нагрузили, їдемо на 
Чєрнянку разгружать, а  він ходе с акордєоном іграє. 
Ну, канєшна, в  нас баяністи були, куча тут баяністів 
була. [Вони самоуки були?] Самоучкі. [Насіння лузали 
в клубі?] Да, канєшна. А як хадили, була мода, ішли у 
кухвайках у клуб. [1] Ми не ходили. Нам тоді одівать 
нічього було, ми тоді старались шо-небудь луччєньке, 
а  січас вони з жиру побісилися. [І  зараз ходять у ку-
файках?] Нє, нє. Це було, рабила я щє, а я шіснацять 
год вже не раблю. Таді балонові плащі були, балонєві 
плащі. Дівчата, кофта в адної красна, в  одної галуба, 
в друго́ї зелена, рукав отак, сюда, сюда, сюда, до ліктя 
отак рукав, закочений, і ото вже так ті були, водолазоч-
ки, біла, розова, в кого яка, і отож отак рукава пона-
кручують, на шпільках. Ще брюки мало тоді, ще мало в 
брюках ходили. Ну дівчата цвіли, як рози. Вот ето січас 
хоть, нада правітельству благодарность винести, шо 
женщін нарядили хоть в нормальну одежу, цвітна. Да, 
а вот ето ж ходили три ілі стіко год, чьорні манашки, 
па таму йдуть плащі длінні, желізні, шелестять ними, 
як нємци. Страшне. Чорна одєжда очєнь стра́шна. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧ НІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ  [У Вас вдома розмовляли так, як Ви зі мною 
розмовляєте?] Нє, ми в класах і вєздє говорім по-рускі. 
А дома – так. [Так і Ваші батьки розмовляли?] І бать-
ки, і  матері. [Ваші батьки теж тут народилися?] Да. 
[А Ваші?] [2] І мої тоже тутешні. Ну говор у нас, він, 
може, конєшно, ми не знаємо, відкіля, но щє рань-
ше-раньше, наші ж розказували, шо мастєрове сєло 
було, їздили на Кубань, і там оте-то всє обичаі с Кубані 
пришли сюда: і пєсні, і разгавори, і адєжда. У нас адєж-
да, наряд, атлічаєца от всіх окру́жних сьол. Ну, більше 
у нас на укра́інскій лад: кофточка біла, юпочка чьорна, 
хвартушок, ну, не такий, як на Украіні расшитий. Ну, 
в  одно врєм’я були, [тисяча дев’ятсот] шиісятий, на-
вєрно, [тисяча дев’ятсот] шиісят четвертий, там [тися-
ча дев’ятсот] шиісят восьмий год, це ж наші годи, були 
кофти вишиті, рукава отакі длінні, оце отут вишите 
все. Рубашкі мужскі оце були вишиті так, рукава ви-
шиті, косячкі були, ну так. [«Косячкі» – це косиночки?] 
По косиночкє була вибита шолковими нитками. [...] 
[1] І говорілі в школє по-рускі [1950-ті роки]. [На пе-
рерві теж чи тільки на уроках?] Ні, тіки на уроках. 
[2] Тіки на уроках, а так все свій. У нас сєло отлічаєца 
от всіх сьол. У нас в окруженіі тут рускі сьола, і єсть і 
«хохли». Ну всьо равно у каждого акцент разний. Вот 
на Бєхтєєвкє, там совсєм, там «що» кажуть, Жигайлов-
ка там тоже по-другому. [1] Анновка – там тоже свій 
говор. «Добирайте, добирайте чибульку, часничок». 
Вони до нас на ринок їздили. Чьо-то у нас в то врєм’я 
не виращували цибулю і часник. [2]  До нас їздили з 
Михайлівки. [...] [Ким Ви себе вважаєте?] [2] Ми «хах-
ли». [Не українці?] Нє. [Чому? Чим українці відрізня-
ються від «хохлів»?] Як сказать, даже не могу опредє-
лить. От як по тєлєвізору кіно було, «Свати», ну там же 
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так балакають, як і ми, точно, точно ж так балакають, 
а не знаю, не знаю, чім ми як-то. [Ваші батьки теж ка-
зали, що вони «хохли»?] Да. Ну а хто[з]на от як ми, ми 
туда, к етім руским, вобщє, я думаю. [Ви ж розрізняєте 
«москалів»?] Канєшна. Раньше віталося, «хахли» ето 
щітали себе на висотє, як ото наші батьки були, та шо 
він там, каже, «московку» взяв або за «москаля» заміж 
пошла. У нас рядом сєло, це було, знаєте, як позорно, 
шо... [1] Не за халанського – це уже позор. Да. А тепер 
уже в [тисяча дев’ятсот] восьмидесяті годи, вже вони 
тут начали молодьож стикуваця. А  почєму? Потому 
шо вмєстє ходили в школу, разом ходили в школу. 
Яблоновскі, тут у нас била МТС, тут работали, тут 
учілися. [У Вас школа була російська?] Руска, да. Ну а 
«хахли», таді щіталося «хахли». [Мені одна бабця ска-
зала, що тепер всі порівнялися] Порівнялися, ну всьо 
равно яка-то нотка єсть. [Кухня розрізняється?] Нє, 
нє, в етом нема нічьо такого. Разне було, нічього немає, 
все одно і то же. Даже по уровню развітія еті сьола рус-
кіє «хахлів» бєднєє. І матєріально, і по культурє. Вони 
впєрьод. Даже «хохли», які-то пріжимісті ми, пріжи-
місті, а еті щєдріщі, все – нараспашку. Дам їй, шо єсть. 
Я,  прімєрно, оце в церкву беру, а  це шо єсть, а  вона, 
«москалі», вони, шо в єї є саме луччє, вона должна єго 
[взяти]. Да, а ми нє. А ми нє, «хахли» нє, оце піду я в 
магазін, а це я піду в церкав, а це кудась міні поїхати: чі 
в бальніцу, чі щє куда. Оце я так рассуждаю, і я наблю-
даю. У нас невістка, вона с Пєщаного, я кажу: «Маша, 
“москалі” обійшли нас, обійшли. І по уровню, – кажу, – 
развітія “хахлів”». І вони які-то разбитніші, вони і на-
гліші. А «хохли» – це такє: рабить, рабить і рабить. Тру-
даголіки. Рабить і рабить. І вани рабить, а всьо равно 
вони впєрьод. [Жінки-п’яниці були раніше?] А жінки 
п’ющі більше там, на тій стороні. У нас халанских не-
має, і не пили, і січас не п’ють халанскі. П’ють, ну всі 
чужі, приєжжі. У  нас немає, я  вам не могу не одної 
женщіни сказать, шоб вона пила. [Звідки люди приїха-
ли?] Ну, гуцулів багато, гуцули єсть, не всі, но п’ють. 
Гуцули, знаєте, ото нашестя в [тисяча дев’ятсот] вось-
мидесяті годи було, на свєклу приїжжали. [І залиши-
лись?] Да, і позоставались. Вони були молоді всі, по чє-
тирнацять, по п’ятнадцять год, і там у їх діти уже були. 
І вони сюди поприїжжяли, і тут мужиків сібі. [Звідки?] 
І Закарпатьє єсть, Львовска область була. Мужики тоді 
приїжжали. [Тисяча дев’ятсот] восьмидесяті годи було 
прямо нашествіє яке-то; не понятно, шо даже було. [То 
у Вас була робота і потужний колгосп?] Да, свєкла, уже 
наші люди шукали, рабочіх уже рук не було, а свєкли 
було багато, а оброблять, а може, така й політіка була. 
Таді, може, така й політіка була, патаму шо таді зерно 
давали, машинами везли, сахарь машинами везли. Ілі 
там було, правітєльство направляло їх на за́робітки, 
там був ізбиток рабочєй сили. [Це ще було при Союзі?] 
Да. Нам цєго не понять, почєму таке нашествіє було, 
лєт п’ять, лєт п’ять було, а  потом прекратилось усе, 
наєзди ці. Я хотіла ще сказать. У нас колхоз, нє било 
прєдсєдатєля, ну Іван Іванича я нє щітаю, він два года 
чі год побув. [Були всі свої весь час?] Нє. Всі чужі, всі 
«москалі». [Своїх не обирали?] Свої, які умні, вони 
бистрєнько смотались отсюда, образованіє получіли, 
вони там, в  городах, попристроювалися. А  срєдній 
клас, який остався, було срєднєє звєно руководітєлєй, 
а таких не було. От і присилали прєдсєдатєлів, партор-
гів, спєциалістів присилали со сторони, а у нас Старий 
Оскол, Губкін, Бєлгород – промишлєнниє райони, туда 

бистрєнько голки всі повибирали, молодьож собирала 
і осталося. [...]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  Щє наше село багате 
було бондарями, бочки, діжки́ дєлали, я помню, вози-
ли аж до того́. [2] Ну сєло, щє було, то старовинні, щє 
баба каже: «Наші землі принадлєжали пану Трубєц-
кому. Землі пана Трубєцкого». [1] Да. І було восім ти-
сяч з лишнім житєлєй в Халані, а Халань, як вона була 
Халань, так вона і..., сначала тут річка Єкатєріновка чі 
Єкатєріна тут була. [2] Та розказують всі, як там Кате-
рина називала ім’я. Халань шо-то там щє по-другому 
об’ясняють. Голландські купці тут були, кажецца. В об-
щім історії як такой. Це, знаєте, коли начали писать іс-
торію? За [тисяча дев’ятсот] семидесяті годи начали пи-
сать її, начали писать, ото чуть-чуть тронулися писать. 
У нас скатерті харашо в’язали. [Гачком?] [2] Крючком, 
на науго́льники, аж на угол сюда, на коври в’язали. При 
каганцях, це пляшечка з масличком, при каганцю отам 
вона сидить, вона на той в’яже, наощуп в’яже вона, 
вона не щітає нічього, в’яже. А вишивали. Іголка така 
надувна, надували. І так оце ріжеш, як бархат. [...]

Записала О. Піскун 28 вересня 2012 р.  
у с. Больша Халань Корочанського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Марії В., 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Багатєйшеє било наше 
сєло, багатєйшеє, сєм тисяч житєлєй било. Больніца, 
в больніце бил врач, мєдіцинскій пєрсонал бил, била 
артєль, там бєлошвєйка била, шуби шили, Лєніну 
даже с Халані шубу шили. Да, да, шуби, валянки ва-
ляли, сапожний цех бил, вот ето. Крупорушка била, 
баня била, маслобойка била. Мєльніцу построілі нє 
так давно, мельніцу, муку молола, висший сорт бил, 
поламали. На Покрова́, ето чєтирнадцатого октября, 
навєрно, со всей Росіі прієжжалі, ярмарка била. Яр-
марка, гдє сєльскій совєт, так отут, і на лошадях чєго 
только (ми билі дєтьмі), чєго только нє било. І лошаді 
стоялі с базару і до етіх пор, і ввєрх, више кладбіща, 
стоялі в два ряда лошаді. Чєго только нєту. Карусєлі. 
Хлопци дєвушек своіх на карусєлях качалі. Сколько 
било конфєт, ярмарка ж, так трі дня длілася ета яр-
марка, і  мама мєня, Царство Нєбєсна, мама мєня за 
руку воділа, потому шо я ж заблужусь там, там нє 
пройдьош, чєго только [не було], такая багатая била 
ярмарка. Чєго только, начіная от горшков і свистюль-
ки, отакіє із гліни дєлалі, ну іх разукрашивалі красіво 
там, і  мальчікі, і  дєвочкі там, і  всьо. Так что Халань 
била багатая, ізвєстная. [Звідки походить назва Боль-
ша Халань?] Вєрсія такая била, что во врєм’я, дощ бил 
і грязь била страшная, і єхала, вродє на карєтє, Екате-
ріна Вторая, і очєнь било трудно єхать, і она назвала 
«Лохань», «Большая Лохань». Ну потом уже нє Ло-
хань, а пєрєімєновалі – Халань, а когда ето пєрєімєно-
валі, етого я нє знаю. Вродє так, ну а Бог єго знаєт как. 
[Скільки населення проживає тепер?] Сєйчас нємно-
го, щас уже нємного, старікі вимірают, молодьож нє 
дєржится, уєжжаєт в Бєлгород, і уже большинство в 
Халані нє наши, прієжжиє. Да хто откуда. Вот через 
два двора от мєня живут із того, із Азєрбайджана, но 
оні хорошиє люді, хорошиє. Єго нє Газман звать, а у 
Халані он дал сєбє імя Коля, а  єйо  – Катя. Ну хоро-
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шиє. Так шо кто откуда, Бог єго знаєт, ну уже гово-
рю, подчас поздороваться нє с кєм, своіх людєй мало 
уже остайотся. Стариє люді умірают, а  молодиє ви-
єжжают. А виєжжают потому, шо работи нєту. Била б 
работа, может бить, і держалісь. У нас же школа прє-
красная, Дом культури прєкрасний, пєкарня своя, че-
тирє магазіна, всьо. Пруд вот. Лєтом много тут людєй, 
приєжжают сем’ямі к родствєннікам, к родітєлям. На 
пруд пачками ідут. [...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [Яка риба водиться у Вашому ставку?] Риба? 
І  толстолобік бил, карасі билі, а  тєпєрь нє знаю, шо 
там. [Чим ловили?] Сєткамі. А люді, любітєлі, удочка-
мі. А сєткамі, он же бил застрахован, пруд, сєткамі нє 
разрєшалі. Может, воровалі ноччу там, может, а так. 
У мєня риболов рядом живьот, тоже прієжжий, но он 
рускій, оні рускіє, дак каждий дєнь утром і вєчєром 
ідьот на рибалку. Нє знаю, ловіт он, нє ловіт, но кідаєт. 
Харчування. Обізатєльно [готувалися до Різдва]. Бул-
ки покойна мама пекла, булки обізатєльно. [Без на-
чинки?] Нє, такіє, подрастают, отакіє булки, холодєц – 
студєнь. М’ясо порєзала, с косточкой конечно, обіза-
тєльно. Водой налівай, пускай варітся. Я часто зімой 
варю холодєц, куплю ножку в магазінє. Я люблю холо-
дєц і варю. На пліточку поставіла так усьо. Холодєц 
обязатєльно. Тєпєрь же варєнья отак в каждом дворє. 
А раньше кубанчик у нас отакой бил, отакой кубан-
чик, со смародіни варєньє і на Рождєство чай будєм 
піть с варєньєм. Чай будєм піть с варєньєм на Рождє-
ство, ну на Паску, канєшно, чай будєм піть с варєньєм, 
по ложечкє по чайной. [Кутю готували?] О, готовілі. Із 
таго, ячмєня. Ячмєнь, ступка у мєня і до сіх пор єсть, 
ступа, толклі ячмєнь етот, так, ну получілося, очище-
ний уже от шкорки, а потом, ета кутя под Рождєство і 
крєщєнскіє морози уже начінаются, под Крєщєніє то 
же самоє. Ну вот ето, а потом, оно как каша, сварілося. 
Ето кутя. Под Рождєство до звєзди нє єлі, как звьоз-
дочка – вже тада. Ну, а там же-ж уже пироги, всьо, на-
готовілі полностью на столє. А тагда уже как на столє, 
тада уже там хто шо любіт, то лі сахарком посипал, на 
столє, каждий сєбє, і  узвар. Із сухофруктов. Сухо-
фрукти. Узвар. Обізатєльно, настоялся он, вкусний, 
хороший. Ето уже када зорька покажется на нєбє. [...] 
Раскажу, как я сєйчас пєку [паску], булкі отакіє. Лі-
тровая кружка молока, дрожжи уже гатави́, дрожжи, 
поллітровую баночку я кладу, оні подошлі уже. Вилі-
ваю ето дрожжи в ето молоко, тьоплоє, мукі туда нєм-
ного, помєшала ложечкою, яічко одно і поставіла. Так, 
часа чєрєз полтора-два моі дрожжи уже вот так подо-
шлі. Так. Я уже пріготовіла пять ілі шесть яічок, желт-
кі, випускаю желткі, так, пачєчка маргаріну, так, вот, 
і ложку ілі двє ложки постного масла, так. Ну, я вот 
ето туда виліла, мукі нємножко добавіла, так, постоя-
ло оно, опять подошло, а потом я начінаю мєсіть. За-
мєсіла. Сюда уже сахар я положила, по вкусу, сахар 
положила, подошло отак, я  єго раз, ложка такая у 
мєня длінная, раз осаділа, оно опять подошло, второй 
раз осаділа, а трєтій раз уже на стол, булочкі там ви-
пєкаю, калачі випєкаю. Я  люблю с тєстом возіться, 
люблю, ну разниє фігури випєкаю. [...] Я по-старінкє 
солю. [Як?] Ні уксуса нікакого, нічєго нєту. Помила 
посуду, банку ету, положила специі, укроп, пєтрушку, 
лавровий лісточєк, хрєнку нємножечко, положила 
плоди, водічкой наліла, всьо. І конєц. Нікакого укусу 

нікогда нє употрібляю. А дєті прієжжают: «Ой, харо-
шиє, ой, вкусниє». Так і Людміла, дочка, так тєпєрь, нє 
льйот укус. [Поросят тримали?] Тут каждий год дєр-
жалі поросьонка, дєржалі. Огород у нас большой, кар-
тошкі по сто п’ятьдєсят вьодєр накапивалі, бурак, 
дєржалі, дєржалі. По одіннадцать мєсяцев дєржалі, 
а потом зарєжем, прієжжаєт зять, скоко может, столь-
ко і дотянєт до Маріуполя. [Решту м’яса куди дівали? 
Солили?] Куда дєвалі? Самі єлі. [Як зберігали?] Солілі. 
Кусочкамі солілі, ящик дєрєв’яний, і в ящик складива-
лі. А часть топілі, топілі на жир, жир в банку виліваєм 
тогда. [Сало все топили чи трохи лишали?] Нє, чєго, 
часть, нємножко. Нашо ми будєм всьо топіть? А єсть 
шо ми будєм? [Сало солили?] Я  ж говорю, солім, 
в ящик складиваєм і єдім. Колбаси начиняли. М’ясом. 
Тєпєрь тот, сельдісоль [сальтисон] начинялі. [З кров’ю 
ковбаси робили?] Кров’ю начинялі. [Крупу туди дода-
вали?] Нєт-нєт-нєт, ми нічєго нє добавлялі, только 
чістоє всьо, нічєго нє добавлялі, ні грєчку, нічєго. [...] 
[Борщ варили?] Борщ? А как же. М’ясо кладут, капус-
та, картошка, морковка, лук, і столовая та і тот, помі-
дори для кислоти. Вот ето вам борщ. Єслі нє м’ясной, 
постний борщ, то тада вот ето, что я пєрєчісліла, і по-
стноє масло. Зажарюют, лук зажарюют, морковку. [Бу-
ряк свіжий чи квашений?] Свєжая, квашеную свьоклу 
квасілі на пост, на пост. У нас кастрюлька била, отакая 
кастрюлька, і  покойніца-мама рєжет столовую свьо-
клу, в пост єлі, в пост. А так свєжая свьокла. Вот ето 
борщ получаєтся. [...] [Чи  була у Вас корова? Мали 
своє молоко?] Молоко? А я вот сама думаю, говорят, 
корова хорошая п’ять кувшино ́в дайот, а кувшин ето 
два с половіной літра. Думаю, а куда молоко люді дє-
валі. А куда? У домє, тво ́рог дєлалі, і сєйчас пахнєт вот 
етот творог. Поросьонка дєржалі каждий. Ну, ми об-
ходілісь. [Сметану робили?] Обязатєльно. Вершковая 
смєтана. Поставіт мама кувшини́, настоянку, говорят. 
[Просто молоко?] Ну, молоко поставіт в тєплотє, оно 
получаєтся свєрху смєтана такая, у нас називалі «збі-
рана», «збірана сметана». Ну, какоє молоко, хужеє, 
лучше, у нас хорошеє молоко. І я любіла еті вершки, 
любіла. Ложкой я нє єла – пальцем, пальцем. Потом 
масло, колотіть масло, уже оттопіла мама масло тєм, 
каталкою. Ету смєтану поставіла мама в пєчку, она 
оттопілася, воду сліла, получілся одін жир і колотілі 
масло. То же самоє мама говоріт: «Колоті масло». Пока 
я поколочу ето масло, я вволю вот так наєлась, паль-
цем. [Ряжанку робили?] Дєлалі. Подложит мама под 
тьоплоє молоко, подложит того, сметани хорошей, 
поставіла у тьоплоє мєсто, завтра будєт ряженка. 
А как же. Бліни, пирогі, всьо, коржикі такіє большиє, 
кіслиє коржикі дєлалі, єлі с ряженкой. [Яке м’ясо 
було?] Ми рєзалі бика своєго, бика. І  на зіму бочка 
отакая била, бочка большая, кусочкамі рєжут, солят і 
в бочку складивалі. А зімой, уже замьорзнєт она, дак 
тада покойнік-папа вирублівал там кусочкамі, бралі 
єлі. Солоніна. У подвалє, хоть «погрєб» раньше нази-
вался, отакая бочєчка с капустой, отакая бочєчка с па-
мідорамі, отакая бочєчка с агурцамі і каструля боль-
шая – яблокі, Антоновка, мочьониє. [Це все вирощу-
вали на городі?] Яблокі покупалі. Тєпєрь, огурци, по-
мідори покупалі. Раньше халанскіє люді билі дураки. 
Оні думалі, лук покупалі на зіму і чєснок, за восємнад-
цать кіломєтров Веєлікоміхайловка називаєтся, ну 
вот ето оні прівозілі. Оні думалі, шо в Халані ні лук, ні 
чєснок нє растьот, только в Вєлікоміхайловкє. Только 
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в Вєлікоміхайловкє на зіму вєнкамі покупалі лук, чєс-
нок пучкамі на зіму. Да раньше такой огурєц ілі помі-
дор, как сєйчас у етіх? Да уксусу туда налівают. [...] [Ви 
хліб пекли?] Ну как же, а  как же, каждий випєкал. 
У мєня руская пєчка до сіх пор он стоіт. Я, кагда муж 
бил, так я же нє у том пєкла хлєб, двє буханочкі, как 
сєйчас у пєчкє, у газовой, а у таму,  пєчкє чєтирє бу-
ханкі випєкала. Он напаліваєт пєчку, а я с тєстом. Ну, 
а как же. Магазінов тогда, хлєба нє било і нє понімалі. 
[В чому місили? Спеціальна діжа була?] Ну, діжа, діжа 
такая. У мєня такая била, с гліни она, «діжа» називаєт-
ся. Дочка забрала, она там, в Маріуполє, помідори со-
літ в нєй. Каждий випєкал хлєб. Сєм’я, сємь-восємь 
чєловєк, дєсять чєловєк, потому шо женілісь уже. Тє-
пєрь одін, і то с родітєлямі хочєт. А раньше одна нє-
вєстка, другая, в  одной деті, ну, і  получаєтся много. 
Чєрєз дєнь люді хлєб пєклі. Мєльніци билі, на мєльні-
це муку мололі. Я помню, родітєлі, корову ми дєржалі, 
родітєлі, єслі остайотся мєшок мукі ржаной, сєйчас би 
с удовольствієм ржаной би хлєб покушала. Уже гово-
рят: «Ох, надо на мєльніцу готовіть, мукі вже нєту». 
Сушат, вєют, потому шо када вєтєр, а када вєтра нєту. 
Обізатєльно [дріжджове тісто]. А как же-ж. Дрожжи, 
сєйчас же дрожжи, я іной раз дєлаю, прямо нє потому, 
шо у мєня нєту, а  прямо для разнообразія, с  хмєлю, 
дрожжи. Хмєль, у мєня хмєль он в саду, хмєлю взяла, 
водічкі тьоплой, горсть хмєлю бросіла туда, покіпєл 
мінут двє-трі, процеділа і водічка осталася. Сахарку 
туда сипнула нємножечко і на тьоплєнькоє, мукі нєм-
ного, на тьоплєнькоє поставіла, і  чєрєз час банка 
дрожжей. [Молодих посипали шишками хмелю?] 
Сєйчас і дєньгі бросают. Он моя дочка виходіла за-
муж, так і дєньгі уже бросалі, сипалі, і конфєти сипалі, 
сипят, сипят. [Тісто, що лишалося на стінках діжі, від-
шкрібали?] А как же, тєпєрь же отшкрєблі вот ето тєс-
то. Ето тєсто на слєдующій раз на хлєб. [На ньому за-
мішували?] Да. Одяг. Молодиє носілі длінноє, дєвчата. 
На ногах туфлі, канєшно, ілі тапочкі, што-лібо, рєбя-
та, ето я помню уже, рєбята нє такіє билі, какіє-то билі 
взрослиє рєбята, большиє, сапогі хромовиє носілі, ру-
башка чуть расшита і длинниє рубашкі, і  с пояском, 
поясок. В  армію когда іх прізивают, говорят: «Гожі. 
Ходят гожі». Бубен отакой у ніх, і оні по уліце ходілі, 
ім давалі подаркі люди. А какіє подаркі? Дєнєжкі. Кто 
яічко, кто дєнєжкі. І оні с етім бубєном, говорят: «Ой, 
гожі ідут»,  – в армію іх провожалі. Ну вот ето так. 
[У дівчат голова покрита була?] У дєвчат коси. [Одна, 
дві?] Кто как. Кто в одну косу, кто в двє коси, кто как. 
[Коли дівчина виходила заміж, з  косами лишалася?] 
Ну, так же коса і оставалася. [Косу розплітали? Голову 
покривали?] Такого я, такого нє било. [...] Архітекту-
ра. [Ви цю хату купили чи будували?] Нєт-нєт-нєт, 
строілі. Муж работал мєханізатором, потом брігаді-
ром тракторного отряда, покупалі дєрєво, нанімалі 
плотніков, чєтирє чєловєка, і строілі. І подсипают, как 
дом построят, зємлю насипают. У нас он, «зал» нази-
ваю, так там кровать стояла, трі года зємля била под-
сипана, ми нє в состояніі билі купіть доскі, шоб пос[т]
лать пол. [Хата без фундаменту?] Да нєт, нєбольшой 
єсть. [Коли закладали фундамент, по кутках щось кла-
ли?] Нє, когда закладивалі, а когда строілся, дак у свя-
той угол.., забила – чи рубиль, чи шо-то такоє, дєньгі 
клали. [У Вас хата з дерева збудована?] Да. [Потім її 
обмащували?] А потом тєм, желєзом оббілі, он желє-
зом, і моєму дому п’ятьдєсят трі года. [Там дерево, об-

бите залізом? Глиною обмащували?] Ну как же так? 
Вначалє полєпілі, мазала. [Чим?] Гліной полєпілі, глі-
ной. [Сама лише глина?] Ну, гліна ж с пєском, как по-
ложено, полєпілі. Стоялі, всє ж дома так, хаткі всє сто-
ялі. Бєлілі їх, к  праздніку особєнно, мєлом. Оні бє-
лєнькіє стоялі, хорошиє. Ну, потом началі уже оббі-
вать, хто шо. Мой хозяін желєзом оббіл, а тєпєрь до-
чка покрасіт в п’ять лєт раз – і всьо. [Ви казали, що піч 
на вулиці. З яких вона складається елементів?] Кірпіч. 
Кірпіч, свод отакой єсть, свод і всьо. А сюда сажаєм же 
ми хлєб і булкі, прочєє. А на пєчкє как холодно, так 
сідєлі ж ми, дєткі, на пєчкє, а топілі. [Чим?] Колючкі, 
такіє колючкі, косілі, сушилі і навозом топілі, корова у 
каждого тогда. Навоз дєлалі, станочкі отакіє билі, дє-
лалі навоз, вот етім навозом топілі. Дров било очєнь, 
очєнь мало. Гдє ж дрова билі? [Ось це грубка, а це сама 
піч. Розкажіть, що де.] «Заслонка», «челюсті», а вот ето 
ж «комин» називаєтся, дим же ідьот, дим же сюда ж 
ідьот, он заслонкі, ета заслонка от етой грубкі, а  ета 
заслонка от пєчкі. А труба ж там, навєрху труба. 

СІМ’Я [Раніше сім’я сідала їсти разом?] Он [батько] на 
таборє, там ім варілі, а я дома, мама. Так ми ужиналі 
уже вмєстє. Он уже прієжжаєт, так ужиналі уже вмєс-
тє. А так тот на работє, тот дома, шо там када палуча-
лося. [...] [Дочці колискові співали?] Да. «Жили у бабу-
сі два вєсьолих гуся» – вот я ету пєсєнку пєла.Тєпєрь 
пєла єщьо «Вот какіє макі, вот какіє макі в поле расц-
вєлі», вот ету пєла пєсєнку. [Ви батькам допомагали?] 
Да, на моіх же плєчах папа умєр, Царство Нєбєсноє, 
в [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмом году, а мама била, 
она восємнадцать лєт била бєз двіженія. Да, бєз двіже-
нія восємнадцать лєт. Пєрєдвігалась, вот ето стул бил, 
доску прібівалі, і она, значіть, стул вперьод, а потом 
она потіхонько пєрєдвігалась. Ну помагала, у  мєня 
двоє дєтєй, вот дочєнька і синок, трагічєскі погіб, она 
помогала єщьо няньчіть. В  школу пойду, а  с школи 
прішла, вот тєтраді: рускій, а вот матєматіка, а вот чіс-
топісаніє, а вот план нада, мнє нєкада било. Рєбьонок 
там спрашиваєт шо-то такоє. [...] [Як дітей привчали 
до роботи?] Обязатєльно, обязатєльно. А как? Я, нє я, 
а ми, уже внука, єму било годіка чєтирє, у нас он жил, 
до сіх пор лєжат отакіє калошки, оні самі пріучалісь. 
Ми с мужем ідьом в сад, там, капусту полівать ілі на 
огородє там полоть, і он ідьот, вєдьорочко у нєго такоє 
било, поліваєт с намі. На огородє полол: «Ой, бабуш-
ка, дай тяпочку, дай» – тяпочка такая била. Ну, і  мєстє 
с намі. Так что дєті работалі. Тєлята билі у каждого, 
пасьот тєльонка. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Де дітей народжували за Вашої молодості?] 
Када наши родітєлі, тада бабка била, женщіна, кото-
рая прінімала роди. А у мой пєріод уже он больніца у 
нас, там, на вигонє, так она і сєйчас сущєствуєт. Била 
акушерка, прінімала роди. [Як на неї казали?] «Пові-
туха», «повитуха». Да-да-да, уже зовут там, ну ето ж 
моі родітєлі, а мой, в больніце уже рожалі, в больніце. 
[Як  ім’я дитині обирали: на честь когось із родини, 
за Святцями?] Совєршєнно правільно. Я,  напрімєр, 
Людміла назвала, дочь у мєня Людміла, потому што 
протів мєня жена дірєктора, она учітєльніца била, 
Людміла, і мнє понравілось, і Пушкіна Людміла, я на-
звала Людміла. Син бил, Царство єго душечку, трід-
цать сємь лет, машиной задавіло. Дірєктор, когда я 
учілась, дірєктор бил Крівєнко Трофім Моісєєвіч, 
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у нєго син Валєнтін, і мнє понравілось ето ім’я. А тє-
пєрь Валєнтін, нє так давно сталі вспомінать, что он 
создайот сєм’ю. І я, нє я, а ми, ми назвалі єго Валєн-
тін. І так каждий вибіраєт, і раньше єщьо люді Святци 
смотрєлі, Святци, какой подходіт тот, празднік какой. 
Вот так називалі. [Які  зараз дають імена?] Я  от зна-
комих знаю, ну тєпєрь стариє імєна пошлі: Артьомка, 
Данілка, Єхвімка, стариє імєна, ну прідєрживаются 
Святци. Щас прідєржуются, молодиє, молодиє щас 
прідєржуются уже Святци. [Дітей раніше хрестили?] 
Крестілі обязатєльно, за ісключєнієм учітєля. Моіх 
дєтєй крєстілі ноччю. [Таємно?] Канєшно, я двоюрод-
ную сєстру просіла, і она с батюшкой договарівалась, 
і  она ноччу таскала дєтєй. [Через скільки днів після 
народження дитину хрестили?] Стараліся побистрєй 
окрєстіть, побистрєй, потому шо дєті раньше уміра-
лі, а нє дай Бог, умрьот рєбьонок так. Скоро крєстілі, 
скоро. Ну, і  на крєстіни тоже собіраліся, собіралісь 
родствєнікі. [Кого брали за хрещених батьків?] Кого 
ти хочєш. Хоть своіх бєрі, так, брата там, сєстру, дво-
юродного, хоть чужих знакомих, каво хочєш. [Одна 
пара кумів чи більше?] Да, кум і кума, обізатєльно. 
[Вони щось несли дитині на хрестини?] Так, обіза-
тєльно. [Що?] До крєста нєсьот рєбьоночка кума, 
послє крєста нєсьот рєбьоночка кум. Ну а потом же 
там, конєчно, кум і кума, оні подарят рєбьоночку 
шо-то такоє там, одєжонку какую-то. [Спеціального 
полотна не приносили?] Я нє знаю, такого нє помню. 
У мєня кума двоюродная і кум, єго брат, покойного, 
шо оні там прінєсут? [На хрестини «бабину кашу» го-
тували?] Нєт, у нас, я знаю, на Маслєніцу тот ідьот до 
тьощі на бліни, проводи вже Маслєніци, так зять ідьот 
до тьощі на бліни. Так називают, «тьощіни бліни», на 
Маслєніцу. [...] Весільна обрядовість. Я вишла замуж 
в [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмом году за одноклас-
ніка, он прішол с арміі, інвалід, тоже самоє. Какая, 
дєточка, свадьба? В [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмом 
году бил голод. [...] А в Халані билі свадьби. Ой, у нас 
билі свадьби грандіозниє, трі дня. Тада нє вєнчалісь, 
у домє гуляют ілі на уліце і у нєвєсти, і у женіха. Я нє 
могу сказать, када ана начіналася. [Сватали?] Как же! 
Пріходят, свати пріходят до нєвєсти, говорят там: «О, 
у того-то там булка била», – значить, билі свати, сва-
таліся. Так, і хазяєва виносют булку на уліцу, тут же 
людєй сколько вже собіраєтся. Так виносют ету бул-
ку, ну, общім, просваталі, согласіліся. Пріходят же, 
говорят, шо ми купци, у  вас от товар хароший, так, 
на такоє дєло, может, ми сойдьомся, может, ми ку-
пім і так дальше, і так дальше. [З хлібом приходили?] 
Я  нє могу сказать, нє могу, я  ето знаю, шо виносять 
булку, так, от нєвєсти, а женіх, ну я нє могу сказать. 
[Потім цю булку ділять?] Ну, назначілі, там говорят, 
а тагда-то, такого-то там будєт свадьба. Так. Ну і со-
стоітся свадьба. [Як одягали молоду?] А раньше – я нє 
знаю. Во что било одєваться, єслі і голиє, і босиє билі. 
Какая раньше била? У нас какая била свадьба? Ніка-
кой. Ми ж і голиє, і босиє, і галодниє, вот такіє дєла. 
[Перший день весілля в молодого гуляли?] Чєго? І  в 
женіха, і в нєвєсти. [Одночасно?] Да, да. [Як це?] Нєт. 
У  меня нєвєста, я  пріглашаю своїх друзєй, так. Же-
ніх там гдє-то, можєт, на второй уліце, он пріглашаєт. 
[Молоді де в цей час?] А молодиє, она ж у женіха, уже 
женіх забрал єйо. І пріходят молодиє в родітєльській 
дом. [До нього?] Он от сєбя – к матєрі, в єйо дом прі-
ходят, в єйо дом, там нєсколько часов оні побилі, так, 

погулялі, так, вот і всьо, і  пошлі. І  нєвєстє, нєвєстє, 
када ана у родітєльськом домє, єйо подружкі, єйо зна-
комиє, говорят, «снідать нєсут», снідать. Значить, всьо 
там, одєжду там, посуду, там хто шо там даріт, так, нє-
вєстє нєсут. Вот ето нєвєстє нєслі с пєснямі, с танцамі, 
с музикой. І нарядниє, на второй дєнь уже, нарядниє, 
в костюми в разниє, уже жилі люді, одєваются. А того, 
отца і мать вєзут. [Куди везуть?] До бухвєта. Зімой на 
санках вєзут. Там чєловєк сто ілі больше ідьот людєй. 
Ну, і там он покупает ім могорич, покупаєт там водку. 
Оні же всє подвипівши, добриє. Ну одіваються, хто 
циганкой, хто украінкой, хто во што. [Батьків завжди 
катають чи лише коли одружується остання дитина?] 
Нєт-нєт-нєт, там нє говорілі пєрвий ти ілі послєдній, 
вєзут до бухвєта, там оні покупают могорич, так, ста-
вять ім так і всьо, і на второй дєнь, називалася «мо-
лотят», рано утром, рано, может, єщьо там люді спят, 
пріходіт кто-лібо такой, бистрий чєловєк, пріходіт, 
і  цепом молотілі. Ну, вот ето там, бросают там того, 
горсть там соломи какой-то, і начінаєт молотіть, бйот, 
обмалачуєт. Ну, а  потом виходят хозяєва, так, прігла-
шаются, у  дом пріглашаются, люді опять прішлі, ну 
опять за стол. [Коровай чи якась традиційна випічка 
була?] Ну, стол накривалі:  – у  кого что єсть: і  ’мясо, 
і  риба, у  кого шо єсть, готовілі. А  каравай виносілі, 
када свати пріходят, от тада с караваєм, каравай. [Ку-
рей крали на другий день?] Да нєт, нє било такого. [...] 
[Скриня в нареченої була?] Вєзлі сундукі, у мєня он до 
сіх пор сундук стоіт, мамін, покойной мами, уже вєт-
хєнькій. [Молодих обдаровували на весіллі?] Раньше 
нє дарілі подаркі, раньше нє било такого. Ето ж нє так 
давно сталі подаркі даріть, а раньше, раньше нє било 
подарков такіх, нє дарілі. Тут, слава Богу, хоть сталі 
на ногі люди да хлєб сталі вволю єсть. Коровку, почті 
у каждого, коровку дєржалі. [...] Поховально-поми-
нальна обрядовість. Помінают, когда он умєр і помі-
нают в сорок днєй. [А в дев’ять?] В дєв’ять нє собіра-
ются. Там, может, раздала сосєдям і в церкві, єслі слу-
жится, і в год. [Півроку?] Нєт. Хочь каждий дєнь помі-
най, ну а собіраются, і в год собіраются. На помінках 
мьод подают вначалє с булкой. [Мед окремо, а булка 
окремо?] Да. Там по одной грамушечкє обмочіт в етот 
мьод, а потом у кого что єсть. Ну сєйчас багатиє. Щас 
шо помінка, шо свадьба – однаково: чєго только там 
на столах нєту, оно остайотся. [Хрест на могилі став-
лять] обязатєльно, а тєпєрь – і памятнікі. [Рушник на 
хрест пов’язують?] Нічєго. [Хрест в ногах чи в головах 
ставлять?] Да я нє знаю, навєрно, в головє. В головє 
должно бить. А памятнікі, как зємля уже утрамбуєтся, 
тада тєпєрь памятнікі ставят і цвєти, і всьо. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Перед Різдвом колядували?] 
Хаділі, хаділі. І дєвочкі, і мальчікі хаділі, калядавалі, 
калядавалі. [Які колядки співали, пам’ятаєте?] Нє, нє 
вспомню. Я,  напрімєр, нікогда нє ходіла колядовать, 
када я била малєнькой дєвочкой, а ко мнє, к нам, нє 
ко мнє, а к нам ходілі. [Старий Новий рік святкували? 
Може, щедрували чи меланкували?] Да, да. Отмєчалі, 
отмєчалі. Щедровалі, колядовалі. Под какой же праз-
нік, я  нє могу, дєвчата, уже взрослиє, бросалі сапог 
чєрєз ворота ́: куда сапог упадьот, туда, значіт, она і за-
муж пойдьот, гадалі. [Збувалося?] Да я нє знаю, у мєня 
етого нє било, нє знаю я, сбивалось ілі нєт. [Хлопчики 
приходили 14 січня вранці посівати?] Засєвать? Ну как 
же, ходілі, засєвалі, засєвалі. «На счастьє, на здоров’є, 
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на Новий год! Радісь жита, пшениця» і прочєє, про-
чєє. Засєвалі. Обізатєльно засєвалі. [Як  у Вашій ро-
дині святкували Великдень?] Пітаніє харошеє, пасха 
обязатєльно. [Ви самі пекли паски?] Конєшно, самі, 
я  до сіх пор пєку. [...] [Яйця фарбували?] Обізатєль-
но. [Чим?] Краску покупалі, нє зналі люди, шо красіть 
тєм, шелухой, краску покупалі, обязатєльно, а как же. 
[Великий піст тримали?] Оно само по сєбє пост, само 
по сєбє, м’яса нє [було], как сєйчас, іді покупай в мага-
зінє, а раньше оно само всьо по сєбє пост. Ну, а на Пас-
ку і м’ясо, і котлєти, і біточкі, і прочєє. [Маковія свят-
кують?] Обязатєльно. [Спас?] Обязатєльно. [Що  го-
туєте?] Ну стараєшься шо-то лучшеє пріготовіть, ка-
нєшна, на любой празнік. І Троіца, і Пєтров дєнь, ну 
много ж праздніков, уже ж стараєшся каждий шо-то 
пріготовіть получше. [Масляну святкують?] Обяза-
тєльно. Бліни, варєніки. Маслєніцу провожают, чучє-
ло сжігают, дєтвора, чтоби нє відєл дірєктор, гдє-лібо 
там на лугу, сжігают, соломи накладут і провожают 
Маслєніцу. А как же. Пєрєд Пасхой чєтвєрьг, служба в 
церкві, свєчі, двєнадцать псальм, ідут, домой уже ідут 
со свєчамі. Єслі тіхо, доносят і крєст пішут. Гарячєй, 
да, єслі нє потухла. [Як називають цей четвер?] «Чіс-
тий чєтвєрг». [Купала святкують?] Нєт, нєт. Знаю, шо 
сєдьмого іюля, но нє празднуют Івана Купала. [Петра 
й Павла?] Ето как же, обязатєльно, в церков ідут люди. 
І пріготовілі так кушанья получше. На любой празд-
нік, отмєчаєтся, нє работают люді, так в гості ходят 
друг до друга, ну сєйчас люді, щас люді нє такіє, щас 
всє багатиє-прєбагатиє, по двє, по трі машини, а рань-
ше бивало, ох, акрошку хочєтся, а  нє хочєтся варіть 
картошку. Сосєдку спрашиваю: «У тєбя есть?» – «Єсть 
картошка, на». А тєпєрь нєт, тєпєрь нє такіє люді, тє-
пєрь совсєм другіє люді. [Трійцю святкують?] Обяза-
тєльно. На Троіцу посипаєм чєбрєц, но тєпєрь єго нє 
найдьош уже, травку, чєбрєц посипаєм, трі дєньочка. 
Веточку поставім на ворота́. [Яку?] Любую, какую 
єсть. [Аби зелена була?] Зєльоную, конєчно, зєльоную 
на ворота – стоіт. Вот ето трі дня празднуєм Троіцу. 
І, конєчно, на стол, чтоб било лучше, било. [Скільки 
Спасів святкують?] Много. Чєтирнадцатого [серп-
ня] Маковєй і  дєвятнадцатого  – Яблочний і Медо-
вий Спас. [Горіховий?] Нєту, нєту. У нас два Спаса – 
Яблочний і Мєдовий, Орєхового нєту.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де  молодь раніше 
збиралася гуляти, коли Ви були молоді?] Моя моло-
дость прошла на висшем уровнє. Собіралісь ми, там 
протів клуба жилі двє учітєльніци нєзамужніє. В лєт-
нєє врємя ми собіралісь, раньше ж учітєля почіталі 
на висшем уровнє, клуб у нас бил, там на Ве ́нгєровкє 
клуб большой, большой, тут нє било. І как вишлі учи-
тєля танцевать, уже колхознік ні одін нє вийдєт, нє ви-
ходілі. Учітєля в шапочках ходілі, а тєпєрь же, тєпєрь 
више учітєля каждий, по наряду, нє по уму, так шо. 
Ну вот ето ми лєтом там до часу, када канікули, уже 
до часу, у нас била там гітара, пєли. [Які пісні співа-
ли?] Про любов. «Что стоішь качаясь», «Домік окнамі 
в сад», ну много, много, я ж уже і забила, ето ж дав-
но било. [Тільки розважалися чи й роботу із собою 
брали на такі вечорниці?] Нєт, пєлі, сідєлі, говорілі. 
А в зімнєє врємя у домє ігралі в доміно. І што? Хлєба 
тогда нє било, я  ж говорю, нємножко, і  хазяєва, двє 
учітєльніци, наварят картошкі отакую каструлю і ота-
кую миску капусти. Оні уже, хазяєва, положілісь уже, 

пєрвий час, а ми картошку поєлі, капусту поєлі, пошлі 
домой. На лижах каталісь. В  клубє очєнь часто учі-
тєля постановкі ставілі. [Самі писали сценарії?] Нєт, 
старінниє, Власта Желєзнова, і как нє загружениє, как 
ми нє усталиє ходілі по сєлу, а костюм нада старінний, 
а бабушкі єщьо жилі, шоб достать костюм, шоб одєть 
всьо ето. Людєй било полон клуб набіто, бєсплатно. 
Ну, вот ето моя молодость.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Батьки Ваші є росіянами?] Конєчно. [Україн-
ське коріння у Вас є?] Нєту, нєту украінскіх корнєй. 
Сєйчас дочь на Українє. [...] [Хто мешкає у селі: укра-
їнці, «хохли», «москалі»?] Ну, вот ето ж ми «хохли», 
ми ж «хохли», «москалєй» нє било тогда. Там єслі одін 
чєловєк, я знаю, женілся, масковку взял, дак нє счіталі 
за чєловєка. Ето уже он нєгодний, етот чєловєк, «мос-
ковку» взял. «Хохли» ми, а рядом, дєв’ять кіломєтров, 
тут «москалі» уже, Яблоново, там «москалі». [Хто такі 
«хохли»?] Я  нє знаю, ми украінскіє, по-моєму, пото-
му шо у нас очєнь много слов такіє, как на Украінє, 
ми украінскіє «хохли». [Українською володієте?] Нєт, 
нє знаю. Я  учілася в трєтєм класє, в  трєтєм класє я 
била, дак ми ізучалі украінскій язик, кнігі билі у нас на 
украінском язикє, ну а потом єго отмєнілі і нє сталі. 
[До кого Ви себе відносите: росіян, «хохлів», україн-
ців?] Конечно, к рускім. Как же? Я ж проработала вєк.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Роділась я в Большой Ха-
лані. Дєтство мойо било очєнь тяжолоє, родітєлі моі – 
крєстьянє. Папа бил, Царство Нєбєсноє, інвалід граж-
данской войни, ну тада іх нє понімалі нічєго. В школу 
пошла і в [тисяча дев’ятсот] трідцать трєтьєм году бил 
страшний голод, голод бил, мнє било одіннадцать лєт, 
вот такая росточком, ходілі по хуторам, родітєлі нє 
моглі, мама била больная, папа, ходілі по хуторам всьо 
мєнялі, всьо за свьоклу, кормовую, давалі свьоклу. Вот 
ето мойо прошло дєтство такоє. В тяжолих, тяжолих 
условіях. Ну а потом кончіла школу, Корочанскоє пє-
дучіліщє. Назначілі мєня работать, Проходноє, єсть у 
нас тут сєло Проходноє. Я полгода там проработала, 
а  в Халані мєсто [звільнилося], і  пєрєшла в Халань. 
І  в Халані проработала трідцать восємь лєт. Із [ти-
сяча дев’ятсот] сорокового, пєрвого января [тисяча 
дев’ятсот] сорокового года по тисяча дєв’ятсот сєм-
дєсят сєдьмой год, пошла на пєнсію я, так работала 
в школе. Ну, вот ето моя жизнь такая. Вишла замуж 
за однокласніка. [...] [Ви одна у батьків?] Нєт, сєстра 
била, она участніца Вєлікой Отєчєствєнной войни, 
ранєная била, жила на Украінє она. Маріуполь, где вот 
сєйчас наши живут. Моя мама, моя крьостная, жила в 
Кієвє, і я тріжди там била, на Подолє. В Кієвє на Подо-
лє. Там прєкрасноє мєсто, река і монастирь, так я прі-
мєрно орієнтіруюсь гдє. [...] В [тисяча дев’ятсот] сорок 
сєдьмом году бил голод, у мєня ногі попухлі, ногі по-
пухлі. Но спасла, нє поуміралі ми, коровка у нас била, 
а  врач говоріл: «Єслі ви наліваєтє трі літра молока 
прімєрно, то шесть літров води. Кіпятітє і нє умрьо-
тє». Ну, так ми жилі, так, а  потом он мєханізатором 
бил, начал работать, началі нємножко хлєба давать. 
В общєм, осталісь живи. Дочка пошла в інстітут, как 
нє разрєшалі ми, но сєстра забрала єйо в Маріуполь, 
в етот, в інстітут. Там она учілася і на п’ятом курсе ви-
шла замуж, свадьба била. [...] За рєлігію тогда і гово-
ріть нє надо било. Дома. Конєчно, отмєчалі ми дома 
Рождєство там, Пасха і так дальше, а в школє ми отмє-
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чалі всєгда Новий год, Октябрьскіє дні, так, хоть і, кто 
капусти пріньос, кто картошкі, колєктів бил дружний, 
нас трідцать чєловєк, отмєчалі всєгда. Йолка стоіт, 
так, ну там і випівки, по-моєму, чі нє било, нє било, 
ну а пєлі так і всьо. А дома, конєчно, отмєчалі, Фьодор 
Євграф’євіч дірєктор бил, штоб Фьодор Євграф’євіч 
нє знал. І  в школє Пасха, я  в младших класах, пєр-
вий-чєтвьортий клас, і дєті ж обязатєльно, особєнно 
дєвочкі, на пєрємєнкє обязатєльно ж возлє тєбя, как 
возле квочкі, вот, ну расскажут. Та говоріт: «А  моя 
мама кружку оліі наліла у пасху». І  я говорю: «Дєті, 
крашеноє яічко в школу нє пріносітє. Ви дома...». 
Яйца дєлілі, думаю, шо за глупиє такіє люді билі, то лі 
курочєк мало. Виходят дєті, по сколько, у нас по пять, 
ну сєм’ї билі большиє, а у нас – по чєтирє. Я говорю: 
«Дома очістітє яічко, а в школу с шкурочкой нє пріно-
сітє красноє, а то мєня Фьодор Євграфовіч,  –дірєктор 
бил, он протів мєня жил, – на ковьор поставіт». Ну вот 
ето так. А дома, конєчно. [...] [На полі щось вирощу-
вали?] У полє? Нє било такого. Я ж уже жила, калхози 
билі. Какое полє? [Коли колгоспи виникли?] Да [тися-
ча дев’ятсот] двадцать дєв’ятий ілі [тисяча дев’ятсот] 
трідцатиє годи, а может, і раньше, я точно год нє могу 
сказать. Родітєлі работалі в колхозє. Сєялі, зєрно сє-
ялі. Рож, рож в основном. [У  Вас кажуть «рожь» чи 
«жито»?] Та «жито» називається, «жито». Рож сєялі, 
ячмєнь сєялі. Косілі, косамі косілі женщіни, в’язалі 
снопи там. Потом, ето как до колхозов, ето до колхо-
зов. Потом пєрєвозілі, молотілі, каждий двор у сєбя. 
А когда колхози появілісь уже, вєялі вєялкі, ето я по-
мню уже хорошо, веялкі появілісь. Отправлялі в госу-
дарство, в Чернянку возілі, давалі там по двєсті грам 
ілі... Вот ето трудодні, палочкі пісалі. Давалі там по 
двєсті грам на етот трудодєнь, по тріста грам, шо там 
говоріть, нє дай Бог. Вот ето ж когда Сталін бил, тог-
да ж і голод страшенний бил. [Чим був спричинений 
голод?] Люді виміралі сєм’ямі. [Неврожай був?] Врє-
дітєльство било. [В чому воно полягало?] Ну вот ето 
же, я нє знаю, гдє зєрно ето дєвалося, нє знаю я. Ви-
возілі. А кагда уже давалі пуд, ето, пудамі давалі і ска-
залі: «Сталінская помощь». Вродє до Сталіна дошло, 
так давалі пуд. По-моєму, ето чєтирнадцать кілограм 
«пуд» називался. На чєловєка давалі пуд. Вот ето. Так 
ради, ради билі, «сталінская помощь». Сталін уніч-
тожил людей, і  «сталінская помощь». [...] Про голод 
єщьо коснусь. Вот она церков била, церков, вот она 
стояла. І уже ж партія, комуністи, уже закрилі церков 
і там засипалі єйо подсолнухом, горькім подсолнухом. 
Чуть-чуть влагі – і прогорк. Двєрь оттуда била і отту-
да. Рєбята, ровеснікі, два парня, два мальчіка, отогнулі 
тот, двєрь, отак кусочьок, отакой совочєк бил, і  со-
вочком таскалі подсолнух. І  нам давалі оні, а  потом 
ми прінєсьом, пожарім етот подсолнух і стопочкі ми 
чістім каждому – мамє, папє і нам, по стопочкє. І ми 
ради билі, ради, єлі вот ето. Церковь, вот, я  говорю, 
стояла, батюшка ко мнє пріходіл, гдє стояла церков, 
показивала я, ходіла на то мєсто. Ми ігралі, крильцо 
било большоє-большоє. Дєвочкі там ігралі, «Барабан» 
називаєтся. На одной ножкє пригалі. Вот так чєртілі 
мєлом. [Квадратик?] Да, да. Ну оно вєздє, навєрно, 
вот ето ми ігралі. Тєпєрь єщьо м’яч, м’яч, об стєнку 
білі м’яч. Ну нам по сєм, по восєм лєт било, отакой 
возраст. [Ту церкву зруйнували потім?] Да, да. [Та, що 
тепер стоїть, то  нова?] Нєт. Ето старше, ето старше 
церков, а та молодая била церков. [Як у Вашому селі 

церкви закривали та руйнували?] Ну, так вот ето ж і 
разрушилі. Разрушилі, а как же, вивозілі куда-то. А в 
той церкві колокольня била, колокольня. Там колоко-
ла билі такіє страшенниє, і малєнькіє, і большиє, і во 
врем’я зіми, щас же дорога, а раньше дорогі нє било, 
єзділі на санях люді, і  оврагі. Вот в Корочу єдєшь, 
овраг там, а пурга дєнь ідьот, два, трі. Нє відно нічєго. 
Звонілі в етот колокол, шоби чєловєк услишал і на-
правлялся на звон, на сєло. Так отакіє билі мєтєлі. І із 
По́рного, Порного, разрушал вот ету колокольню, так 
єму Господь дал, ногу так, єму отрезалі ногу. Господь 
єго наказал. [Коли церкви були закриті, де прихожани 
збиралися?] Нєт. Каждий у домє. Он мнє дєті прівєзлі 
Спасітєля. Я нє знаю, молітви я нє знаю, «Отче наш» 
знаю. Когда мнє било учіть молітви. Ну, душа у мєня 
добрая, я зла нікогда нікому нє дєлала, только добро. 
Мєня поетому Господь поддєрживаєт. [Згадайте про 
Другу світову  війну.] Страшноє дєло. Ну што? Шко-
ла тут била, вот она, поламалі єйо нєдавно, тут нєм-
ци посєлілісь. Вєчєр, ідут нємци, а я нє тут жила, ми 
жилі там, на вигонє, хатка у нас нєбольшая била, ідут 
по сєлу: «Матка, яйка, млєко», [що означало], яйца і 
молоко давай. Но ми нє відєлі войни, нє відєлі. Нас 
Господь храніл, уже в [тисяча дев’ятсот] сорок трє-
тьєм году шопотом говорят: «Говорят, развєдка била». 
А ми пряталісь, где пєкарня, гдє сєльскій совєт, а внізу 
двухетажноє зданіє, і  там подвал, большой-большой 
подвал, і там бил полон подвал людєй. І дєті билі, і по-
душкі там билі, і ікони там билі, і всьо. Зімой. Ну на-
вєдивалісь ми домой. І  момєнтально нємци убєжалі 
і наши сєдьмого фєвраля, учітєльніца прішла с бєно-
клєм: «На, посмотрі», – а та гора бєлая, там чьорноє, 
двіжутся наши солдати. Но солдати, я  нє знаю, Гос-
подь дал, как ми моглі побєдіть?! Ногі пухлі у солдат, 
ногі пухлі. К нам поставілі одного, я нє могу бєз сльоз 
вспомінать, одного дядєньку поставілі, єму било так, 
лєт п’ятдєсят п’ять, етому дядєньке. І вот, а тут кух-
ня іхняя била, ходілі, пойдьот он вєчєром на ужин с 
котєлочком, прінєсьот, а  там трі зьорнишка пшена і 
хлебушка вот столько. І  ми єму нічєм нє можем по-
мочь, і у нас нєт. Я нє знаю, спасі, сохрані і помілуй, 
так пєрєжилі. Ходілі по сєлу ми, учітєлєй же заставля-
лі, ходілі по сєлу собіралі носкі тьоплиє. Отправлялі 
посилкі, пісалі «Лучшему танкісту», «Лучшему кава-
лєрісту», і так дальше, і так дальше. А сколько в сєль-
ском совєтє подпісивалі на заім, прійдьош, там карто-
шка под кроватью лєжит отакая. Так, подпісивайся на 
заім. Подпісивалісь на заім.

с. Жигайлівка (Жигайлівка)
Записала Г. Бондаренко 29 вересня 2012 р.  

у с. Жигайлівка Корочанського р‑ну 
Бєлгородської обл., РФ, 

від Людмили Т., 1949 р. н., [1] 
та Світлани Г., 1972 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [Луг для миття го-
лови у Вас із соняшника робили?] Да. [З чогось іншого 
його готували?] Не знаю, може, ще в стар́і врємєна, но 
уже як пізніше, то луг дєлали із соняшників. [...] Хар-
чування. [Тюря  – це солодка вода з хлібом?] [2]
Да-да-да. І щас у нас. [1] У нас буває, тюря вобще-то 
сладка, ну буває називають іщє «кришений хліб с мас-
лом, политий маслом посним». [Де зберігали сир?] 
Си́рянка. Ето спєциально були еті діжечкі такі малень-
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кі, отакі сдєлані, і  туда [cолили сир і складали]. Да. 
І ложили туда [камінець]. І клали туда гніт. [Мандри́ки 
у Вас пекли?] Да, і щас печуть. [...] [У Вас варенуху ра-
ніше варили на весілля? Це на сухофруктах горілка. 
Горілка запікалася з фруктами і називалась «варена».] 
Не слишала. [Холодні галушки готували?] Холодні 
галушки́ у нас на каждому етому, і на похоронах, і на 
всіх гулянках, на всіх етіх. На проводи в армію. Єслі 
галу́шки поставили на стіл, це нада вставать і йти. 
[Їх називали «розганяйло»?] Нє. Вони так і називали-
ся  – «холодні галушки́». Хотя вони не галушками, 
а лапшой, лапшой дєлались. [Це домашня лапша? Го-
тують на яйцях?] Да, на яйцах, на етом дєлалі, у  нас 
даже було так: учітєльніцу прислали до нас в сєло со-
всєм із другого сєла. Ну от, а у нас с арміі прийдуть, 
було, с арміі прийдуть рєбята, всьо равно собирають і 
гуляють, і от гульки. Я вже в клубі работала, нас по-
звали на встрєчу ж оте-то, називаєца «встрєча». Прий-
шов із армії – встрєчать, встрєча. То «проводи», а то 
«встрєча». Батьки накривають, молодьож приглаша-
ють і етіх, родствєнніков, і  тоже всьо сєло гуляєт. 
І  прийшли ми, прийшли і оте-то застольє, вже 
галу́шки, подавать же холодні галушки́, хоп – свєт ви-
ключили, виключився сам свєт, а у нас раньше до двє-
нацяти часов свєт, своя була подстанция, до двєнацаті 
часов, він раз – і моргнув свєт. А тут сразу забєспокоі-
лись еті: «Ми ж договорювались, ми ж договорюва-
лись, шоб дольше побув свєт». Раз – свєт уключився. 
А вона сидить, Ніна Міхаловна, збоку мене сидить так, 
глядь – стоїть кампот, а в кампотє галушки ж. Іх при-
несли, свєт раз і виключився, она іх нє відєла. Она 
дьоргає мене: «Люд’, Люд’». Кажу: «Шо ти?» – «Смотрі, 
навєрно, галушкі нєчаяно попалі». Я  говорю: «Ніна, 
ето у нас, – говорю, – таке блюдо». Так она послє оте-то 
іде, отут возлє етого зданія, у ніх квартири там билі, 
кидь камушек, я вийду: «Шо?». Она показує, баночку 
купе в магазіні кампота, показує: «Пошлі». Посміємся, 
говорю: «Щас прийду». І галушкі єлі долго. [Чи готу-
ють у Вас холодний борщ?] Да, обично ми дєлаєм єго в 
пост. Сначала варим ми сахарну свєклу, отварюім са-
харну свєклу, харашо, на ночь я вот ето дєлаю, на ночь 
она настоіца хорошо, буряк потягне, з буряка всю сла-
дость витягне. Потом сліваєм, буряк убираєм, а на ето-
му «сіропє», ілі как єго назвать, «бульон» не назвеш. 
Туда, значіть, ложим: картошку варьону чістим, кубі-
ками ріжем, потом вот ету свєклу, яку витягнули із 
етого, трьом на тьорку, жарим її, обжарюєм харашо, 
і вот ето туда тоже. Потом кладем лук, не жарим, а рі-
жим мєлко-мєлко лучок сирим. Потом консєрву 
«Кільку», потом огурци сольониє чуть-чуть, мєлко 
тоже і с огурцов рассол туда. [Хрін кладете?] Хрін кла-
дем і харашо пережарку дєлаєм, шоб красний бил етот 
самий. Кілька, томат, хорошо пережарку дєлаєм. 
По-моєму, всьо. У нас ето, я не знаю, коли і де взялося. 
Іщьо на посном маслє вот ета зажарка. [Ви кажете «хо-
лодець» чи «студень»?] Нє, «холодець». [У Вас із ква-
сом подають холодець?] Холодець с хріном. Трьом 
хрін, і січас, і раньше терли. Раньше квас. [Хрін з буря-
ком готують?] Да. Єсть білий, єсть красний, хто як у 
сім’ї привик. Напрімєр, у нас і мама буряк красний до-
бавляла, і я. І раньше ж уксуса не було, єго ж дєлали с 
кваса. Буряковий квас, і він був розовий. [Ви квасите 
буряки?] Нєт, я не квашу буряки, а дєлаю єго із рассола 
помідоров. [Квашених?] Не квашених, а марінованих. 
Марінад заливаю, єслі марінад острий сільно, не ост-

рий, то чуть-чуть добавляю уксусу, і тьоплєнькой во-
дічкой заливаю, і ставляю в тьоплєньке. За ніч вобщє 
такий ядрьоний-ядрьоний получаєца. А  ету свєклу 
просто потру і всьо. [Борщ у вас варять з червоним бу-
ряком чи з цукровим?] Хто как. Я раньше не могла пе-
реносить, шоб красний буряк, вобщє ніякий буряк не 
могла. А січас я іной раз возьму да і потру красненько-
го. Так потру, а дівчата: «Ма’, шо ето ти с свєклою рє-
шила?»  – «Да,  – говорю,  – так. Чьо-то захотілось». 
А  так обикновєнний борщ, такий, як і украінскій, 
борщ получаєца. [Щі  готуєте?] Щі у нас не готовять. 
[У Соколівці є така страва «діжень». Ви чули щось про 
таку страву?] Дєргун у нас єсть. [Що це таке?] Дєргун – 
ето тархун, вот ета трава, знаєте. [Вона у Вас росте?] 
У нас її просто сажають, «дергуном» звуть. І она така, 
її як посадиш, она отака больша виростає, і її отето у 
приправи кидають, особєнно у закрутки. Оте-то за-
кручують кидають, солять з нею. Ето називают «дер-
гун». Она придає етот вкус, в огурци положиш – хрус-
тящіє оні од етого вот. Ну, і пахне она. [Деруни готує-
те?] Да. «Драніки» у нас називають. [Чи готують у Вас 
галушки?] Щі́панки. [Варять просто і мастять потім 
салом чи на бульйоні?] На бульйоні варять. Ето рань-
ше, і вот ето галушки́ раньше варили, я расказувала, 
шо перетирали грєчку, грєчані галушки дєлали тоже. 
[...] Одяг. [Отакі кофточки, як вони називалися?] Ото 
називалося у нас, і у бабкі «кофта» називалася. [Як на-
зивали низ сорочки: «подол» чи «підтичка»?] Унизу 
отут «підтичкою» називали. Ето от старих ето слово, 
потому шо у нас «підтичка» битовала. У нас битовало 
слово, ходило. Даже ето кажуть: «Витри руки підтич-
кою». [Що називали «спідницею»?] У нас юбка нижня 
«спідницею» називалася. А  верхня називалася «фар-
тух», і «хва́ртух» був у нас. Я тепер уже не помню, юбка 
називалася «фартух», а шо сверху запо́ночка, запонка 
отета, «запонкою» і «хвартухом» називалося. [Ось це у 
Вас називалося «юпка»?] Юпка она «юпкой» і називає-
ца, но ето не юпка, ето уже називаєтся у нас «кацафєй-
ка». Нє, кацафєйка ето у нас тьоплий етот називався 
«кацахвєйка». А  то у нас ще«піджак» називався. 
[2] Я не знаю, як воно правільно, ну мамка «корсєтом» 
називала. [1] Я не знаю, як ето правільно називаєца. 
А так у нас юпка, она «юпкой» і називалась. [Чи під-
перізувалася молода рушником, як ходила просити на 
весілля?] Перев’язували вот так. [Як ходили просити 
на весілля?] А як просили на весілля, йшли еті самі, як 
на сватовство, да, тоже йшли перев’язані. Приглашали 
на свадьбу еті самі, дружка хадила приглашала, нєвєс-
та приглашала с первою дружкою. [Молода ходила 
перев’язана?] Нєт. Може, вперед-вперед, може, і пере-
в’язувалась, при моїй пам’яті – нє. Хто був багатший, 
у того було больше лєнт. Мама расказивала, вийдеш на 
карагод і на празник, даже єслі не знаєш, як чьоловік 
живе, можна було по одєждє разлічать, хто багатший. 
Хотя вот еті юпки клєтчасті у нас привозили. Ну у нас 
хадили імєнно в отаких юпках, в однотонних. [1] У нас 
не було поньов, у нас в однотонних, і вот ето так лєн-
тами отак було здєлано, бісєром, гарусом там обдєла-
но, вишито. Це я точно знаю, міні вже цього не одбе-
реш. Потому шо мама була у мене, вона мене у сорок 
п’ять год родила, вона старєнька була у мене, вона с 
тисяча дєв’ятсот п’ятого года була. Ана точно уже зна-
ла, ана расказувала, ну єслі б міні нада було, знала б я 
вот ето, шо вот ето міні пригодиця. Ну, раньше було 
як, уже свєт був, потухне свєт, а ми лежим оце, дєлать 
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же нєчєго: «Ма’, розкажіть, як раньше жили?». Оте-то 
вона міні начіна. «Ма’, а  як ви заміж виходили?» 
[Як Вашу маму звали?] Анна, Анна Іудовна. І вот она 
начинає расказувать, говоріт: «Я  заміж виходила, 
у мене...» – «Мам’, як раньше, придане було, возили?» – 
«Ну да». У їх було у сім’є три хлопця, а мама чєтверта 
була, ну і все доставалося, канєшно, мамє. І от бабуш-
ка, значіть, оддавала її заміж і каже, шо купили кісєйку 
за міліон у те врем’я. За міліон кісєйка була. А я гово-
рю: «Ма’, а  шо таке кісєйка?»  – «Ну, такий большой 
платок в’язаний, ажурний, кісєйний, в’язаний». – «Ма’, 
а білий, сірий, чорний?». А она говоріт: «Ні, білий був. 
І  ето, купили міні,  – говоріт,  – я  йшла заміж, у  мене 
були еті, сапожки, полусапожки, сапожки на ри́пах, да, 
одні були на рипах і просто надівалися, другі були – 
упереді зашнуровувалися». Оте-то щас начинають 
упереді шнуровка, я так і думаю, оте-то вертаєця, на-
вєрно, те, шо було. А потом появилися резинові боти. 
У  нас «боти» були називалися, шоб можна було по 
грязі́ прийти, потом роззували, а туфлі отакі обували. 
Це вже [тисяча дев’ятсот] піісяті года. Це вже в мене 
сестра, помню, шо с тисяча дев’ятсот трицать восьмо-
го года, хадила в таких. А потом появилися отакі еті, 
ботіночки, ну на таких каблуках і ботіночки с опуш-
кой, бєз опушкі. Називалися вони у нас «руминкі». 
Оце, шо осталося, вона внуків колише, оте-то я запо-
мнила. [Як  у Вас називалися: «постоли» чи «лапті»?] 
«Лапті». Це вже давним-давно ходили. [Нам казали, 
що в лаптях «москалі» ходили.] Не нада, «москалі» он 
єсть, вони звали наше село «Лапотніками». Потому шо 
вот еті, хто в рускіх сьолах були, ето були висєлєнци 
царів, і вони їх снабжали, ім дєнюжку давали. Оні не 
ходили, оні не ткали, не пряли. Може, в’язать і в’язали, 
вишивали ето каждий для себе, а шоб отак ткали і ру-
баху сібі, вони не ходили, вони у мануфактурі ходили, 
потому шо іх піддержував цар, вони були висєльци. 
Ну чім-то провинився, іх раз-раз і сослали царі. А ето 
он, с сусідської етої перейшли, найшли сібі, обоснова-
лися – і всьо. І як вони були лапотники, так вони ла-
потніки і ето. [...] [Знаєте, що  таке «сачок»?] Сачьок, 
були такі ніже талії піджаки, «сачок» називався. [...]
[Плюшки носили?] Плюшкі носили в нас і щас даже 
ходять у плюшках. [...] Архітектура. [Пуні у Вас 
були?] Була пунька. [Пунька – це споруда над погре-
бом?] Да. Пунька над погребом, а там була в нас клуня. 
[У Вас були ліжка з дерев’яним приголов’ям для поду-
шок?] Да. Його заносили, а на його ложились подуш-
ки. [І  спали так?] Да. Кровать, обикновенна кровать, 
в голови приносили вот ето приголов’є, я лічно бачила 
своїми очами. [Тоді виходило високо спати?] Да, висо-
ко спать, потому шо подушкі м’які, може, в кого неве-
ликі. [...] [Чи була у Вас клуня?] Клуні даже при моєй 
пам’яті оставались іщє, були. [«Кімнатою» тут тільки 
спальню називали?] Кімната у нас була спальня, да. [...]

СІМ’Я [Ви тут народилися?] [1] Да. [Скільки дітей було 
в родині?] Я  вобщє оди ́нацята в сім’є. А  так у нас 
шесть умєрло малєнькімі, а п’ять нас осталось, а воб-
щє щас уже осталось дві – сестра с [тисяча дев’ятсот] 
трицать восьмого года і я – всьо, больше нєт. У мєня 
сама старшая сєстра била, как мама мнє, потому шо я 
с [тисяча дев’ятсот] сорок дєв’ятого, а вона с [тисяча 
дев’ятсот] двацать шестого була, вот ето, два года, уже 
трі, уже єйо нєту. Она умерла, восємісят два года єй 
било. А мама тоже жила восімісят одін. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [У Вас беруть одну пару кумів?] Одну пару 
ку́мів беруть. [Чи існував звичай брати стрічених ку-
мів?] Да. Ну ето коли ето, коли діти не могли [вижи-
ти]. Да, да. Діти от родилося  – вмерло ілі там ходи-
ла-ходила  – хоп і ето самоє, сорвалося. Слишала я, 
при моєй пам’яті не було, шоб так вот брали, ну гово-
рілі, шо я вот взяла «стрічного» кума. А раньше рос-
казували, шо вот ето не може, рєбьоночка не може 
пара завести, і  їм говорят, шо нада взять встрєчного 
кума, тада буде дітьо живе. Виходили брали, хто єсть, 
того і взя́ли. [Через рік роблять пострижини дитині?] 
Да. У нас «стри ́жки» називають. Да. І раньше пригла-
шали. Шо щас там говорят, шо годік отмєчать обично 
ето, а раньше на стрижки. «Я вас приглашаю на стриж-
ки». [Куди відрізане волосся дівали?] А те волоссячко 
у мене, напрімєр, до сіх пор лежить, храниця, і ногтіки 
храняця, оте-то все храниця дівчат. [Чи садять дитину 
за стіл, щоб обирала якісь предмети, покладені на 
ньому?] Ну, може, і садят, ну ето уже кажний сам. Ето 
уже січас попридумували. Раньше от расказували, шо 
пуп одрізали, да, шо вот ето купали, розказували 
мама, шо, шоб багатий був, дєнюжку ложили в першу 
купєль і еті, раньше у голий купєль нікого не ложили, 
обізатєльно под голову ложили траву. [Яку траву?] 
А траву, череду. Да, я імєю ввіду, шо як уже у мене ро-
дилися, то мама ложила череду. У нас она називаєця 
«реп’яшки». [У Вас міряють дитину, як купають?] Мі-
ряють. Локоток до колєночки. Міряють кажну ку ́пєль. 
Міряють, пока уже направиця, пока лежить дитина, 
кажний раз купаєш і міряєш. [Голову руками форму-
вали?] Головку, вот же ти ложиш под головочку, а по-
том її, пєльоночка на головочкє, і поливаєш, і так вот 
дєлаєш. Так шо я це прошла чєрєз маму. Мама в мене 
була, навєрно, така, шо [знала все]. [...] Весільна об-
рядовість. [Сватів рушниками перев’язують?] Да, 
у  нас і щас перев’язують, ну тілько у нас щас пере-
в’язують дружка. Раньше у нас на свадьбах пере в’я-
зували всіх, хто гуляє. Ат жениха бєсєду пере в’я зу ва-
ли, а у жениха була своя бесіда. От жениха і от, друж-
ка, був же дружок і в женіха, і в нєвєсти. Значіть, він 
був перев’язаний накрєст, перев’язували, напрімєр, 
у женіха перев’язали, пришли к нєвєстє – обязатєльно 
должні перев’язать. Вони, як одмічені були, шо ето 
дружок. А щас перев’язують тілько дружка. Хто поло-
тєнцем, хто рушником. [Коли було останнє кінне ве-
сілля?] Двадцять год назад, даже більше. [На коня 
рушника чіпляли?] Ну ето на коня рушника вішали 
еті, уже послє, як... [Придане везли?] Да. Так вони роз-
казують. А як ето, лічно я уже не застала. [...] [Як у Вас 
в селі казали: «весілля» чи «свадьба»?] Да у нас нази-
валось оно «весілля». Весілля начиналося із сватов-
ства. Сватать ходили блізкіє родствєнніки і уже такі, 
зрєлі, мужик, мущіна, женщіна хадили і родітєлі. Ето 
сватать. Сватать шли бліже до вечьора. Коли заходили 
сватаця раньше, іщє мама розказувала, шо у порога 
стояли, не переходили, шоб не перейти ета, оте-то ма-
тіца, у нас «сволок» називаєца. [Лінію сволока?] Сво-
лока, да. У нас не переходили єго. Було так: от оні воз-
лє порога стали, пока не скажуть, пока не пригласять 
до стола. А приходили спрашували, як там, шо у вас 
голубка, і  січас у нас ето кажуть, шо там, одні гово-
рять, шо у нас єсть голуб, ми от шли, там приїхали, 
заблудилися, зашли, нам нада переночувать. Заходять, 
вот ето с етого начинають, і у нас голуб, а у вас, гово-
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рять, єсть голубка, ми вот так і так. Може, ми поже-
ним їх. [Молода раніше піч колупала?] Нє-нє, у нас не 
колупали. У нас не колупали, у нас тілько раньше було 
чього дєлали, на свадьбє свєкров могла рогачі пода-
рить невісткє. Сказать, шо бере невістку она в дом, 
значіть... [Невістка мала вже ставати до печі?] Да, да. 
[Це вже третій день весілля був?] Да, да. Тоді вже в 
конце. У  конце ілі як дарили, коли вони дарили, на 
вторий день, тоді тілько могли. [Чи були такі випадки, 
що виходили не по любові а за того, кого батьки об-
рали?] Канєшна, були. Раньше все врем’я так було. Бу-
вало, уходили, бувало, даже і убєгалі нєвєсти з дома, 
ну а потом їх вертали, всьо равно вони соглашалися і 
жили. [Молода повинна була перев’язати на сватанні 
сватів? Чи міняли хліб?] Хліб міняли. Хліб приносили 
з етага і хліб з етага, міняли хліб. І на свадьбє міняли 
хліб. На свадьбє міняли хліб, і січас, січас же от ето, но 
я імєю ввіду, шо і в наше время, но нє імєю ввіду, шо 
от вчьора ́, сєгодня, даже тоже в узєлок зав’язують, 
біла обикновєнна хустинка, ситцева вот ета, 
зав’язують хліб і несуть в дом женіха. Обмінюються 
короваєм, єслі нєвєста обмінялася, тот хлєб ставіт, 
а тот забіраєт сєбє і нєсут сєбє. Ну щас уже, потому шо 
щас свадьби більше гуляють разом всі в рєсторанє, 
в кахве, в етому. А єслі на дому гуляють, начінают ша-
лаши строіть лєтом. Поставили шалаш длінний, столи 
поставили, і всє в одном мєстє гуляют. А раньше да, 
раньше битовало от, ну двацать, ну тріцать год уже. 
[Як молода з дружкою ходили запрошувати на весіл-
ля, Ви кажете, що покривали хусткою, щоб не замерз-
ла?] Навєрно. Замотувались та і все. Ето нє обряд, ето 
нє обряд, я думаю. Платок под вінок, платок усе врємя 
був у нас, потому шо у нас женщіни раньше с покри-
той головой всьо врем’я ходили. Ето січас уже ето, вот 
я в [тисяча дев’ятсот] шиісят чєтвьортом закончіла 
школу, і  у нас було учителя насильно снімали с нас 
платок, усе врем’я у платку ходили. І  потом оте-то 
на́чалися еті самі, от платкі красіві начались еті, ка-
прон пошол, нєйлон пошол, красні і голубі, і розові, 
бєлиє і цвєтамі, і какіх там нє било. І то ми старались 
етот платочєк накрить. Да, зав’язать і накрить, ходила 
я, восім класів закончила, іщьо не работала здєсь, а у 
клуб ходила, і  у платочку ходілі. І  обізатєльно под 
етот, под вінок, обізатєльно платок бил. Платок бєлий, 
єслі зімою, то він був платок-кісєйка, єслі так, то які 
там були, кашемірові. [Вінок у Вас був зі стрічками?] 
Нєвєстє? Восковий і вот ето сюда. [І під ним хустинка 
була?] Да. І під його платок обізатєльний був. Фати як 
такової раньше не було, платки були. Ну тада какіє, 
[тисяча дев’ятсот] сороковиє годи женилися, [тисяча 
дев’ятсот] трицать восьмий год рождєнія, отакі іщє в 
етом були, а  дальше пошла фата, пошлі платья. 
[Чи було у Вашому селі таке, що гарбуз давали, якщо 
дівчина не погоджувалася?] Таке казали, а  при моєй 
пам’яті – ні, ето ж уже молодоє поколєніє. А старше 
да, було даже говорять: «Та хай іде, гарбуза дадуть». 
І  січас як пагаворка пошла. [Весілля починалося в 
п’ятницю?] Раньше обізатєльно в п’ятницю. [Коровай 
пекли кожен сам у себе?] Каждий у себе караваї. [Ко-
ровай був великий?] Караваі большиє пеклися, отакіє 
больші караваї пеклися, вобщє больші, потому шо 
каждому мало того, шо шишки пекли кажнаму на 
свадьбє. А свадьби гуляли, ето нє січас, шо дєсять чє-
ловєк в сім’є, кто побліже, блізкіх родствєнніков, 
сорок-п’ятьдєсят чєловєк, а раньше всьо сєло гуляло 

на свадьбє. Кажнаму в конце третього дня одділяли 
по кусочку, обділяли кажну сім’ю, она вставала, гово-
ріла там слова благодарності, ето самоє, і різали, і ла-
мали, і кажний кусочьок, і кажний у сім’ю приносив, 
називалось у нас «одділить» чєлавєку. [У день весілля 
молода брала ту дружку, яка її одягала?] Да. Одівала і 
ждала, там і пєлі оні пєсні какіє-то, нє знаю, какіє, по-
том одівала она, ждали женіха. Женіх в ето врем’я 
дома, одівали його там тоже с боярами. [У нього квіт-
ка була?] Квітка була. Там боярє тоже, він приїжжяв. 
До то́го свашки, свахи, ну хто там тоже із родні, везли 
постєльне, за нєдєлю раньше ілі ето ходілі смотрєть, 
ето смотріни були, хаділі смотрєлі, шо как. Нє, ето не 
за неділю, ето єщьо раньше, как посваталися, хаділі, 
абмєнювалися етіми. А за нєдєлю, може, нє за нєдєлю, 
може, зараньше хаділа нєвєста, і я даже ходіла, нєвєс-
та хаділа із дружкою з первою. [Рушники чіпляла?] Не 
вішала. Міряли ми ходілі. Я  міряла. [Міряли вікна?] 
Міряли вікна, я міряла на двері занавєски, де в їх не 
яка занавєсочка, ми все виміряли. Нєвєстини мама с 
папой, ну родствєннікі які там, везуть все придане, ве-
зуть до свекрухи. І там вот ето все снімають, все нє-
вєстине вішають. [Якщо у неї не було цього? Чи муси-
ла все надбати?] Ну, должна була надбати. [Ви виши-
вали?] Лічно я? Ну, бувало й вишивала, ну не тоді, 
коли я шла, а от коли була дружкою, їздила міряла ето 
самоє. Потому шо я заміж вийшла, ну уже міні було 
двадцять п’ять, што лі. А то була постарше, я дружила 
с нею, була її дружкою. А іщє приходим, а вони гото-
вятся уже к свадьбє, уток порізали. Заходим, поздо-
ровалися, а вона, Надя у мене була подружка, пропус-
кає вперед мене чєрєз двері. Ну, я зашла: «Здрастє». – 
«Здрастє». Вже я работала тут, язик уже у мене був 
етот. Зайшла, поздоровалася, а вона: «Ну, проходьте». 
Стоїть мати, утку зарізала і прямо, а чьо там раньше 
було, отака комнатка пєрєдня, а  туда  – «хатиною» у 
нас називали, де борщ варили, рогачі стоять і всьо. 
Она прямо на тому́ столє, тут обріза і прямо коло сто-
ла оте-то разбірає утку. «А, заходьте, заходьте, дівчата, 
от щас і подивимся, шо вміє невістка». Она стоїть же в 
сторонє, ну міні ж нада, язиком... Я  говорю: «Та чьо 
дивиця, подивимся». Вона: «Подивимся щас, шо ви 
вмієте, ану-ка. Умієш утку расчінять?» Кажу: «Та шо 
там її расчінять». Она: «Ну, а  ти вмієш?». Говорю: 
«Вмію». Стала расчінила її утку. «Ну молодци. Шо ви 
прийшли?» А та стоїть, Надя, стісняєца, стоїть, хтозна-
як. А я возлє мами все врем’я крутилася, я сама мень-
ша у сім’ї була, мамина дочечка, і  я ото крутилась, 
я харошо, бистренько знала опєрациі, шо за чім, как. 
Ну, і  всьо оте-то сдєлала. І  вот ето ми поміряли еті 
окна, шторки вєздє і пашли. [Нареченого перепиняли, 
як їхав до молодої?] Да. Єслі женіх даже по селу їде 
свадьбою, у нас і по цей день вєрьовкою перетягують 
с одной сторони, с  другой сторони. І  даже от я Яну 
тілько женила, от сюда доїхали і вєрьовку перетягува-
ли. Откупилися і поїхали дальше. Пожелали їм там і 
всьо. Усігда чєрєз викуп ішли, не пропускали жениха 
так, шоб зашов він сразу і проїхав. [Хто продавав на-
речену: сестра, брат?] А ето на воротах іщьо не пуска-
ли. Стояли, хто був приглашонний у гості, ті і стояли, 
ну понятно, шо женщіни, ну щас і женщіни стоять. 
[Це називали «ворітне»?] Нє. Може, у нас як-то і на-
зивалось, ну я такого не помню, шоб у нас називалося 
«ворітне». А потом уже, коли на воротях пропустять, 
там уже. Січас у нас стілко дверей, стілко і будуть сто-
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ять, і не пропустять в жизні. І на кажних дверях чьо-то 
должен ти дєлать. Треба аткупляца і нада, нада мало 
того, шо дєнєжками, ішьо там щас конкурси разні 
придумують, а потом заходе, в хату заходе. [Куди по-
верталися молоді після розпису чи вінчання? «Бесіда» 
була в кожного окремо?] Верталися от вєнчанія ілі 
роспісі сначала до жениха. У жениха погуляли, потом 
беседа росходилася і гуляли кажний у себе. [Де молода 
залишалася?] У жениха. [У Вас батьки благословляли 
молодих?] Благословляли. [Коли це було?] Кажний 
свого благословить, і січас у нас благословляють. Каж-
ний як із хати виходе, от іде нєвєста, забирає жених її, 
мама обізатєльно благословляє її. [Вони стають на ко-
ліна?] Із женихом, да. На кожу́хє. [У вас це на порозі 
роблять?] Ето в отдєльной комнатє, січас по крайнєй 
мєрє, раньше – не знаю, може, і на порогє дєлали, не 
знаю де. Ну жениха, коли він забирає її, там його мама 
благословляє ілі не благословляє. Навєрно, благослов-
ляє, потому шо у мене дівчата одні. А коли мати ви-
проважає сина, за нєвєстою вже їде він. З дому випро-
важає, обізатєльно за ворота виводе. Дружок виводе 
маму. Мама у вивернутому кожусі, один веде, другий 
поганяє маму колючою терниною по етому кожуху. 
І мама жениха виводе, за рушник виводе, і мама, рань-
ше кругом лошадєй, щас кругом машини, посипає 
зерном, канфєтамі, сємєчкамі. У мене спрашували, за-
чєм гарбузові сємєчкі. Ну шо це за обряд, шо ти гарбу-
зовими сємєчкамі обсипала? Шоб було, як у гарбузів, 
ді́ток багато. Житом обізатєльно, шоб жито, ну щас 
жито уже не принято, ну зерном. [Грошима також об-
сипають?] Да, кидають дєньги не так, не рублями, 
а шоб парна копійка була, двє копійки, шоб однушка-
ми не мотилять. А   щас у нас роспісь іде, с  крильца 
сходе і обсипають свадьбу. [У Вас урочиста реєстрація 
шлюбу?] Щас да. Єсть ЗАКСи разні, єслі в обласному 
ЗАКСі, там їм нада пропустить за день по сто пар, так 
вони сразу, раз-раз, обмінялись кольцами, поцілува-
лись, вручили і ушли. [У  Вас рушник стелять?] Да. 
Рушник стелять, кланяюця матері, ето в нас. Ето в нас 
отакій обряд. Обмінююця караваями крьосні. Крьосні 
стоять на сценє с караваєм, обмінююця хлібом. [Хре-
щені між собою обмінюються?] Нєт, нєт. Ето крьосниє 
женіха оддають нєвєстє каравай. [Хрещені теж пови-
нні пекти каравай?] Родітєлі печуть. [Батьки печуть і 
віддають хрещеним?] Конєшно, да. [Що наречені ро-
блять із цими короваями?] Нічого. Еті караваі прино-
сять на свадьбу і там розділяють іх. [Коли ділять коро-
вай?] У самому конці. Щас ділять, єслі два дня гуля-
ють, значіть, на другий день, єслі один день, значіть, 
в  конці. Коли жито жнуть, тоді і каравай оддадуть. 
[У Вас був звичай, щоб молоду через вогонь переводи-
ти, «смалити молоду»?] Нє, не було. Я не чула такого. 
[Зараз на весіллі знімають фату з молодої?] Січас бу-
кєти кидає, да. [Чи молода одягає фату на своїх подру-
жок, танцює з ними?] Нєт. [Як зараз покривають мо-
лоду? Чи вже не покривають?] Вона просто так букет 
кидає і резинку с ноги. [Хлопці ловлять?] Да. Це січас. 
[Вінок не знімає, фату не знімає і не покриває ніхто?] 
Нє, нє, нє. Раньше – да. [Хто раніше покривав? Сваш-
ка?] Свашка. Молода женщина свашкою була. У  неї, 
там свашка-неліпашка, свашка була і чі старша сваш-
ка, і просто свашка були. [Хто на весіллі порядкував?] 
Ето були ті, шо я говорила, шо перев’язують їх. [Друж-
ко? Так дружко був неодружений?] Нєт, дружко був 
старший, зрєлий мущіна. І обично брали вот ето та-

ких, старших. Свашка була старша і дружко був. 
Дружки ́ даже були, от як раньше посажонний отєц 
там був, брали когось вибирали, і  дружок так виби-
рався в нас. Єслі даже с родствєнніков нікаво нє било. 
[Світилки у Вас були на весіллях?] Оце ж я хотіла ка-
зать, хто це такі. Це свашка і світилка молоді. Свашка 
була старшого поколєнія, а отето «світилка» у нас на-
зивалося. [У молодої подруги «дру ́жками» називали-
ся?] Да. Дружки-подружки були. [У Вас родичів моло-
дого молода обдаровувала?] Да. [Вони домовлялися, 
хто кому що дарує?] Да, да, да. І обізатєльно хрещена 
дарила, об’являла, шо даре крьосна етому, і оні обіза-
тєльно оддарювали крьосного. Дарили подарок. Щас 
уже нема, щас уже не дарять, а раньше дарили. Хоть 
чулки, но дарили. [Коли у Вас везли придане, не був 
звичай, що рахували чи показували людям, яке при-
дане?] Ну ані приходили ж, нєвєстине придане стояло 
зараньше во дворі, і кажде приходило смотрєло: стіль-
ки одіял, щітали, ето раньше. Ето іщє малой була, 
у  школу ходила, і  бігали ж ми по свадьбах. Щітали. 
Баби прийдуть і рассмотрять все: у кого скатерть була 
в’язана, у  кого скатєрть расшита була, рассмотрят все. 
Рушників стільки було, пощітають, стільки одіял. Єслі 
багата, то в єї там і п’ять одіял єсть, єслі бідніша, то в 
єї двоє – одне тьопле. [Ви застали той час, коли у скри-
ні посаг везли?] Да, да. Скриня, да. [Потім вже у шафах 
везли?] А потом с шифонерами, а уже послє шифоне-
ров ми не возили етіх. Шифонери єслі давали у при-
даноє, то вони раньше отвезли його, купили, постави-
ли і стоїть. Ето уже не було. Ето тілько тоді скрині, ето 
[тисяча дев’ятсот] п’ятідєсятиє, [тисяча дев’ятсот] 
шестідєсятиє года. [Тисяча дев’ятсот] шестідєсятиє 
всьо уже. За [тисяча дев’ятсот] сємісят уже, [тисяча 
дев’ятсот] сємідєсятиє уже всьо, у нас такого нє било. 
[Зараз у Вас на весіллі коровай чи торт?] Коровай сна-
чала, а торт пожже виносять. А коровай обізатєльно 
стоїть перед нєвєстой, квітка вот ета, каравай, двє 
ложки, двє вілки. [Ложки зв’язані?] Зв’язані красной 
ниточкой, бутилка віна св’язаная. Раньше, не знаю, шо 
ставили, а щас бутилка віна, бутилка водкі і бутилка 
шампанского. Всьо св’язано, всьо стоїть. У  кого шо. 
У нас щас разниє поприєжжали в сєло. У кого обичай 
був калину ставить, калина лежить, стаіть там перед 
етім, як вони ставлять. Цвєток всьо равно стоїть, а ка-
лину отдєльно ложуть. Калину тоді клали раньше, 
коли дєвочка була чєсна і ета, а як щас живут до свадь-
би по году, по два. [...] [Було таке, що через тиждень 
після весілля молоді ходили до батьків молодої?] Було, 
навєрно. Оте-то ж закончіца, а на слєдущі виходні у 
неділю ідуть до нєвєсти. [Це якось називалося?] Не 
знаю. У нас не битувало, немає названія. Може, й було, 
утрачєне, ну не знаю. Іщьо у нас, ми ж дошли до етого, 
как женіх приходе, приходе жених, єму менша сестра 
пришиває квітку. Іщє там пісня шла. Менша сестра, 
єслі меншої нема, хто-то, може, етот самий, із род-
ствєнніков, плємяннік ілі хто. І  там іщє пісня була: 
«Подай, мамо, голку і ниточку шолку. Приїхав зятьо-
чьок – приший віночьок». А потом уже, вот ето коли 
вже єго пропустили, на порог тілько він появився, 
пришивали єму, а потом надо було щє до нєвєсти про-
йти. Там іщє у нас сиділи, єслі єсть менший хто-то із 
етіх, із родних, брат, сестра ілі хто, там тоже не про-
пускали. С подсолнуха палочка ілі там вирізали с чьо-
го там палку, на неї наматували сєно, «кійок» називає-
ца. Етім кійком єго не пускали, пока він там тоже не 
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расплатиця і не викупе мєсто, шоб сісти возлє нєвєс-
ти. [Як називалося місце, де сиділи молоді? «Посад», 
може, називали?] «Покуть» це у нас називалося. [Вони 
на покуті сідали?] Ну «посад» тоже. [Ви чули таке сло-
во?] Да, чула я таке слово. Правда, може, я вже послє 
чула в когось. Посад да, а точно я не могу сказать, шо 
у нас точно. [Молодим кожух стелили?] Да. Обізатєль-
но. [І зараз стелять?] І зараз стелять. Це пооставалося. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи ходять тепер діти у Вашо-
му селі колядувати?] Ходять. І щєдрують, і колядуют, 
і прохоркують. У нас прохоркують утром на сєдьмоє, 
а  вєчєром колядують. І  січас ходять. У  нас «прохор-
кують» називаєца. [Що  вони кажуть?] Христославіє. 
Єслі малєнькіє, вобщє малєнькіє, раньше говорілі: 

Маленький Прохорок родився в вівторок, 
У середу рано в школу оддано. 
Молитву читати, Христа величати. 
Здрастуйте, тьотко! Здрастуйте, дядьку! 
С празником вас!

Ето малєнькіє ходили іщє раньше-раньше. [У вас ка-
жуть «Прохорок»? Взагалі в оригіналі «маленький 
пахолок»; пахо ́лок  – це «хлопчик» означає.] А  у нас 
Прохорок говорят, од його, навєрно, і прохоркованіє 
говоріца. Хадили тільки мальчіки прохорковали. [...] 
В мене мама була така, шо вот ето прийду, вже рабо-
тала в клубє, прийду і говорю: «Ма’, сьодня празник. 
Говорят, сьодня празник». Она: «Який?». Ну я ж кажу 
там Івана ілі Пе́тра, ілі шо, шо там говорю. А она: «Хто 
це табі казав?». Я говорю: «Та на роботі казали». – «Ну 
хай оні празнують сьодня, а ми завтра». Она всі праз-
ники знала от начала до конца. І  всі даже не то, шо 
от вєлікіє, а даже малєнькі, даже малєнькі всє. [Коли 
пекли мандри́ки?] Мандрики пекли на Петра. [Чи іс-
нував звичай на Петра виносити пастуху гостинець?] 
Може, й було, ну це вже не при нас, у нас пастухів не 
було, ми по очєрєді коров пасли вже. [Чи казали, коли 
зозуля перестає кувати?] Не казали, я тіко знаю сама, 
шо в іюнє мєсяце, іюнь де-то, в іюлє вже кукушка пе-
рестає співать. А шо казали, я не знаю. [Про обжинки 
мама Вам розказувала?] Ну обжинки, обжинки всіг-
да були, послєдню нивку, послідній сноп приносили 
у дом. Да. На святий угол ставили його. І на святому 
углі стояв до самого чого-то, не помню. А потом його 
виносили скармлювали скотиною. Ето, навєрно, до 
Рождєства. [Снопа заносили й він стояв до Різдва?] 
Да. [Кутю Ви ставили?] А кутю виносили на покуть, 
потом на окно виносили, ставляли і Мороза кликали. 
Ето тоже було. [Кутю ставили на сіно?] Того не знаю. 
Знаю, шо мама говорила, шо виносили на підоконник 
ставили і гукали Мороза. Це знаю. А шо подкладали, 
не знаю. [...]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [У  народні ігри у 
Вас грають?] За народні ігри расказували більше ті, 
шо були на досвітках. У хаті, складки там були, оте-то 
большей частью, а так оні как народниє ігри на етому, 
на вигоні, на празники качєлі були, мужик у нас качє-
лі привозив. Карагоди були. [Ви грали у «Штандер»?] 
Ето ми іграли. [А в «Креймахи» грали?] І в «Крейма-
хи» іграли. У «Креймахи» у мене сестра старша була, 
іграла, Царство Небесне, її тоже вже немає. Тоже роз-
казувала і показувала, потом ми іграли. [Де кісточки 
брали? Чи вже не кісточками грали?] Ми, бувало, кіс-
точками, а бувало, вот еті с кувшині ́в, с макітр чере-

почки обточені були. Я не знаю, може, в кого квадрат-
ні, а в нас були круглі, потому шо я іграла. Еті, дівчата, 
в «Креймахи» іграли, а еті, рєбята, у ножичок, об сті ́ну, 
в ножика іграли. Об стіну́ п’ятаки кидали. Дєньгами, 
п’ятаками об стіну, а потом мірялись, упало од етой, 
ага, єслі на чєтвєрть получаєця  – забирає, оте-то в 
п’ятаки іграли, а ножичка у землю. Оте-то я, ето уже 
при моєй пам’яті даже єщьо било. [...] У нас раньше в 
армію провожали за околіцу, виводили с платочками, 
кажда нєвєста, дівчина, яка була приглашонна, долж-
на була обізатєльно прийти приколоть платочок єму. 
От прикалує платочок і за околіцу провожали. Уже 
даже при моєй пам’яті провожали, даже на машинє, от 
їде, він стоїть, я ж жила тут уже, уже раз і дорога, уже 
виходиш, уже уєжжають. І він стоїть прям на машинє, 
ті прям присіли, а він прям стоїть увесь у платочках 
оте-то і шапку зняв, і  маха, маха. Оте-то як щас по-
мню. [Усі люди виходили проводжати?] Ну, провожа-
ли, я ж вам говорю, шо раньше як всі, вся дєрєвня гу-
ляла. Єслі за село виходили, то, понятно, шо старенька 
бабушка не буде йти, а  хто мог, той і проважає. Там 
сажають і повезли єго. [У Халані розповідали, що хло-
пець підходив і кожному тиснув руку.] Прощався. [І у 
Вас так?] Да. Ето в кажнаму селі так і єсть. Раз уєжжає, 
то Бог його знає, коли ще..., а на три года аж. А щас 
так і вобще. [...] [Ви записували прозовий фольклор, 
байки.] Це у нас був конкурс у районє. Перве місто 
забрала по своєй байкє. [Це від мами Ви теж записа-
ли?] Нєт. Ето я уже ходила по сєлу, ето нє от мами. 
[...] Дєдушка такий був, який писав усе врем’я, запису-
вав все в тєтраді. І вот ета байка сохранилася, просто 
листочок один вот ето так сохранився, і ми брали у їх 
тєтрадку. А тєтрадку брали, я брала для себе почітать. 
Говорю: «Дайте я почітаю». Хадила кали по виборах, 
а знала, шо дєд занімався от етім, ну і вони мені дали. 
[Як цього діда звуть?] Сировацкій Андрєй Назарович. 
[Тисяча дев’ятсотого року?] Да. [Його щоденник у Вас 
зберігається?] Ну нема ж, я ж вернула. У їх були даже 
пагаворки, потом вот еті малєнькіє прісказки. [...]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Якою мовою люди в селі розмовляють?] 
[1] У нас много слов сохранілось старих, от начинаєш 
балакать: «бармаки́», «баклажани», «бариш», «бачіть», 
«бєста́рка», «бодня». [Що таке «бармаки»?] Бармаки – 
ето віли, коториє с тупими зуб’ями, для погрузкі свє-
кли оні у нас обично. І пошло так: буряк, брава дівчина 
і ето, биця, безмін. От як говорять, так я і ето, і запису-
вала. І пояснєніє по-рускі. Оте-то і щас у нас єслі старі 
люди, то кажуть: «Де дривидень? Нада зарубать утку 
чі гу́ся. Де дривидень? Чьо немає сокири на дривид-
ні?». [«Ви́гінь» – вживають таке слово у Вас?] Да. І щас 
називають «вигінь», у нашем сєлє так. [«Пішли галас-
віта» – це піти далеко чи рано?] Нєт, ето пашлі, де-та 
ушлі [не зрозуміло куди]. Вишла і хтозна-куда. Галас-
віта пошла. [У вас кажуть «весілля» чи «свадьба»?] Та 
щас «свадьба» вже, раньше казали «весілля». Старий 
чоловік і щас може сказати «весілля». [У  Вас тепер 
весілля за новими звичаями гуляють?] По-новому, ну 
тєм нє мєнєє много сохранилось, сохранився дружок, 
сохранились боярє з дружками, от нєвєсти дівчата і 
от етого, ето сохранилось, сохранилось застольноє 
такоє, как і раньше било.. [...] [У родині українською 
мовою розмовляли?] Ну як, «по-хохлячьі», так как я 
щас балакаю, отак ми і балакали. А чісто єслі ето, то 
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нєт. От були ми в Криму в етом году з дочкою, она 
оте-то сидить, слуха, слуха тєлєвізор: «Ма’, шо-то я не 
в’їхала». Я тоже не соображу, нє, так от дословно не 
переведу слово, но я поняла смисл. Я говорю: «Ірінка, 
я етого слова не могу тобі досконально перевести, ну 
вот так і вот так». – «А, ну так понятно». У нас дома 
так і разгаварюют. І  щас дома у нас, у  мене внучьок 
народився, начінаю балакать так, а  він говоріт: «Ба’, 
ну шо ти ето». Я говорю: «Даня, запоминай, ето твій, 
наш роднєнький язик». Ну большей частью ми гово-
рім по-рускі щас. У  мене невістка збоку мене живе. 
Сосєдка прийде, сяде, а він менший був, щас єму уже 
двєнацать год, оте-то ж разгониця і біжить хтозна як 
сильно. А вона: «Даня». Ілі вєлосіпєд купили тілько, 
на вєлосіпєдє як розгониця, круте хтозна-як пєдалі, 
а вона: «Даня, злізь з лісапєта. Шо ж ти робиш! Ти ж 
розоб’єсся». Він прийде, так постоє, постоє: «Лісапєт, 
лісапєт. Бабушка, вєлосіпєд». А  міні каже: «Сначала 
научісь разговарівать, а потом указуй». І ото ми всьо 
врем’я сміємся з його, кажу: «Помниш, як ти бабі Ніні 
казав?» [2] Попробуй скажи шо-нібудь «по-хохлячьі», 
смєяться будут. [1] І тєм нє мєнєє і Данька у нас ба-
лака, і  хлопци приходять до його, балакають. Так я 
с ними не ето, а  так от я в дворє, а  вони возлє дво-
ра, а  нє слишно, шо вони. Оні разговарюют, разго-
варюют, а  потом «по-хохлячьі» балакають. Балакає 
Коваль Женя, потому шо Коваль  – «хахол» заядлий, 
наш тоже балака. Ну інтєрєсно, потому шо знаєте як, 
от разговарює, разговарює, рускій, рускій, а  потом 
хоп – «хахлячій» і попьор «по-хохлячьі». І так чудно. 
Він як начинає, мене смєх разбирає, а сама держуся, 
думаю: «Щас я посміюсь, він не стане говорить. І не 
буде корєшочка вот етого». А міні хочєця, шоб карє-
шочєк остався. [2]  А  я дома по-рускі разговарівала, 
потом поєхала в Бєлгород, нє могу на рускій пєрєйті, 
шпарю «по-хохлячьєму» і всьо. Она говоріт: «В дєрєв-
нє била – разговарівала по-рускі, а тут “по-хохлячьі” 
шпаріт». А  я нє могу пєрєйті, хоть ти трєсні, почо-
му, нє знаю. [1] У нас сама старша дочка ́ в мене, сама 
старша, живе у Сєргєєвом Пасадє, от она, все в єї на 
руском. До траси доїжджає, шо до нас сюда сварачує, 
даже ми її забираєм у Бєлгородє ілі в Новом Осколє, 
вона чісто «по-хохлячьі» шпаре, чісто «по-хохлячьі». 
От муж у мене халанскій [із с.  Халань]. У  їх болєє 
грубий «хахлячій» язик. У  нас м’ягкій, у  нас, напрі-
мєр, говорят «гвіздок», у їх «гвоздок», у нас говорять 
«місток», а в їх «мосток». І вот ето боліє грубо, вот ето 
«панчьохи», у нас «чьулкі», а в їх «панчьохи». У нас от 
єсть сєло, трі кіломєтра отсюда, отакий грубий говор 
у них, «щокають» больше, ну в Халані не «щокають». 
У нас, ми «шо», а вони «щокають», ето самоє і в Фощє-
ватом, і в Трудє. У їх п’ять рєбят у свекрові і тоже при-
їжжяють, чісто «по-хохлячьі» разговарюють в селі. 
Так шо не забувається. [У вас всі називають себе «хох-
лами», а «українцями» ніхто не називає?] Нє, ну пото-
му шо украінцами, так, «по-хохлячьі», «по-хохлячьі», 
украінцами, хотя у нас раньше паспорта були, було в 
свідєтєльствє о рождєніі, от у мєня стоіт – укра́інка. 
А когда началася паспортізация уже полностью у нас в 
етом, у області, в районє... [Це вже після незалежнос-
ті?] Іщьо до нєзавісімості ми ето самоє, ми перешли. 
І даже от стоїть у мене у свідєтєльствє, отєц стоїть у 
мене – укра ́інєц, мать – укра ́інка, а я в паспортє уже 
руская. Ніхто нє смотрєл ето самоє. [В якому році Вам 
паспорт видавали?] Вот когда раньше було написано 

в мене «українка», потому шо я брала паспорт, в мене 
сестра у Луганской області живе, я брала там паспорт. 
У мене на два язика був паспорт – на украінском і на 
руском. А коли ж обміняли паспорт, уже після етого, 
навєрно, ми міняли, у [тисяча дев’ятсот] дев’яностих 
годах. Чі той, не в [тисяча дев’ятсот] дев’яностих, після 
Союза вже міняли. І вєздє усі в нас, у нас нема нікого 
украінца по сєлу, всє рускіє. [Чим відрізняється «хо-
хол» від українця?] Та нічим. Нічим він не отлічаєця. 
Ну потому как ето, гдє рускіє сьола єсть, там нас нази-
вали «хохлами», так ми «хохли» і ета. [По тому як інші 
Вас називали?] Да. [У  Михайлівці теж «хохли» жи-
вуть?] Да. «Хахли». Там тоже єсть «хахли», єсть сьола 
такі. У нас скоко, у нас п’ять «хохляцкіх» і одно рускоє. 
«Москалі» називають їх. [«Москалі» чи «кацапи»?] 
«Москалі». А «кацапами» нас поганяють. [Чому?] Ну 
хтозна-чього. «Хахли», «кацапи», а в їх «москалі». Ну 
«кацапи» іщє у нас у районє, я  не знаю. У  блізлєжа-
щіх «кацапами» іщє називають, де говор, оте-то я го-
ворю, шо «шокають» і болєє такий, отак «кацапами» 
називают іщьо, а так «хахли», а там «москалі». [Раніше 
одружувалися зі своїми?] Усі вперемішку женилися, 
по-моєму. Може, іщьо раньше-раньше, щас – нє.

Записала Г. Бондаренко 29 вересня 2012 р.  
у с. Жигайлівка Корочанського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Клавдії Б., [1] 

Івана Міхейовича [2] 
та Людмили Т., 1949 р. н. [3]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. [1] А раньше, знаєте, як було, і косили, і сер-
пами жали, в войну оце все було, і ціпами молотили. 
А тоді і машини молотілки були, молотили, тепер ком-
байни, а раньше молотілки, і косили вручну, косами. 
[Снопи на полі в копи складали?] У копи, на палка ́х 
носили, складали у копи і полукіпки. [Копа – це скіль-
ки снопів?] Копа  – шиісят, да? Тридцять чи шиісят. 
Шиісят. [Як  клали копу? Спочатку клали один сніп 
посередині?] Сніп кинуть один, а тоді кладуть отакеч-
ка і отак – хрестом. [Як він називався – «хрестець»?] 
«Полу ́кіпок», «копа». А хрестець – п’ятнацять. Носили 
палка́ми, скирдували. Я  дєду розказую часто, як я 
скирди клала. І  скирди клала, і  мене, було, гукають. 
[Ви гарно вивершували?] Да, вершила, уміла. І  вони 
сидять, три діди  – Кале ́ник, Ко́бець, сидять, а  мене 
гукнуть же, бригадіру скажуть, шоб мене, і вони си-
дять, а подають же на скирду́, а я кладу, кругом скирду́ 
укладаю. Оце сніп, тоді другий отут. [Вдома сіяли які 
культури?] На огороді? Раньше шо було? Картохи, бу-
ряки, моркву. [Ріпу сіяли?] [2] Ріпу – нє. Кукурузу сія-
ли. Оте було, як картохи, ріпа, о, те було вєздє, в каж-
дого. Воно само росло, його не садили. [Сочевицю, 
горох сіяли?] Та й таке сіяли, ну рєдко. [3] Мало сіяли, 
потому шо раньше у нас коно ́плі больше було. Потому 
шо надо було одєваца і обуваца. Пряли ж, плели, тка-
ли. [Кавуни вирощували? Бахча у Вас була?] Кавунів 
раньше не було. Уже були попожже, дєд їхній, в колхо-
зє большая бахча, і дєд їхній сторожив. Ну не тіко сто-
рожив, виращували вони там полностью. [2]  А  Ко-
бець старий – с собакою, там був сумашедший собака. 
[3]  Ми не крали, нас угощали, ми ж маленькі були, 
діти. І ми ходили туда, а дєд же був сосєд, і в них Валя 
була, така як я, на год меньша от мене, і ми ото туда 
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ходили. [1] Там і помідори, і дині, й кавуни. Ето уже 
було при совєцкой власті. [Помідори, огірки вирощу-
вали?] Вирощували. [2] В колхозі ж нічьо не давали: ні 
грошей, ні хліба. [3] Но їх тоже було очєнь мало, оте-то 
огірки, помідори, мало даже хто і солив їх, потому шо 
нада було коно́плю больше посіять. [2]  Це началось, 
кончілась совєцка власть, тепер хліба нікому не нада, 
зерновози нікому не треба. [3] Ну да, січас пошов у ма-
газин і купив, правільно. Харчування. Та на вгороді 
не яблунь не було – терен. [З терну у Вас щось роби-
ли?] [3] Ну, терен – це вже не на городі був, а ніже го-
рода. [1]  Під гора ́ми. Рвали, було, відрами рвали, 
мили, у діжечку складали, гніт клали, гнітили терен. 
[2] Був Чупахін, а тоді ж порося хто заріже, іде їсти ж, 
а жарить то, от прийшов же той до Уляни. [3] Ето вєт-
врач. [2] Да, сала ж поїсти. А вона йому борщ, а він 
сидить і страда: «І вчора борщ, і сьогодня борщ, і за-
втра борщ, на неділю борщ та й борщ». Вона тоді ж 
догадалась, шо нада ж сала, а сала нічім жарить. Вони 
тоді шо, як ідуть, зі стріхи соломи вирве і приходе с 
своєю соломою і жаре. Прєдсєдатєль сєльского совєта 
так жаре. А так нічім топить було. Сала жарить нічім. 
А він сидить і співа: «Позавчора борщ, і вчора борщ, 
і сєгодня борщ». [3] А Василь Павлович, як у нас був 
прєдсєдатєлєм сєльского совєта, Царство Небесне, 
тоже шутник був. Приходе, із роботи йде, а  робив, 
у нас отут в селі сєльскій совєт був, а їздив за три кіло-
метра, п’ять даже, село у нас іщє єсть. Ну, от він прий-
шов, коняку свою ставляє, а мужик і спрашує: «Шо ти, 
Василь Павлович, веселий такий?». А він: «Та як? У нас 
свіжина сьодні». А він: «Да ти шо». – «Так шо, може, 
й я?» – «Да пошлі». Приходять, жінка єму на стіл став-
ляє борщ, а той же дєд сидить жде, де ж свіжина буде: 
«Василь Павлович, ну а свіжина ж де?» А він: «Ну оце 
ж і їж, борщ свіжий же, свіжина». А  він: «Ну хоть 
м’яса». Петуха тоже рубали там, свіжина де-то. [...] 
[Крупорушки у Вас були?] Аякже. Пшоно ж то дєлали. 
[3]  Ето пшоно уже дєлали послє, а  раньше [жорна 
були вдома]. Дома були, крутили. [Як воно у Вас на-
зивалося: «терниця» чи «жорна»?] «Жорна», «жерно-
ва». Як пекли уже послє войни, ета вже була, грєчка. 
[2] У землі здєлаєш таку тертушку, потом оббивають 
ето і круте, аби подрать як-небудь, яка-то мука. 
[3] Дома у нас тертушка була, засипали і крутили. Ру-
ками крутили і получалася мука, а потом з єї галушки 
дєлали, блинці пекли уже с грєчки. [Як млинці з греч-
ки називали?] «Гречаники». [1] А вкусне було. [У Вас 
душеники роблять? Що це за страва?] [3] Ду́шеники. 
[2]  Мамалига із гречки. Муку расколачують, варять, 
воно вкусне, вона мука з гречкі вкусна. Запах у єї хо-
роший же, гречаний. Воно чорне, а вкус у єї луччє, чєм 
з пшениці. [1] Душеники учіняли, тісто було пухке, на 
дрожжях, а тоді ліплять, упихають у масло, в олію, і в 
чавунчік. Ставлять у піч, а  воно, тоді як попечєця, 
пухке та таке хароше. [Воду на дно лили?] Води – нє. 
[3]  Воно просто пеклося, а  одділялося за щьот того, 
шо смазували олією. Ну вкусне, вкусне було. Ето бито-
вало, ну щас уже, ето я уже дєлала. А хто старшего по-
колєнія – і січас дєлає, особєнно, коли масло поб’ють, 
оце свіже, усігда дєлаєм. У мене от сосєдка с [тисяча 
дев’ятсот] тридцятого года, невістка наша, она всю до-
рогу дєлає. [...] [Раніше хліб самі пекли?] [1]  Самі ́. 
Са́ми пекли, хароший хліб пекли. Хворми міні тут 
один дядько поробив, Хведька Бєлка. Поробив такі 
хворми, як каструльки, такі заввишки, хворми, і оце я 

пекла, дрожжи сами ́ дєлали. [З чого робили дріжджі?] 
Хміль було як ото нарвуть цвєточків [шишок], насу-
шать. Сперва вчинять, ото хмелю трошки, мукички, 
води теплої. Вчинять, воно розограє, підойде, тоді 
вчиняли. А  утром уставали місили і ото у хворми. 
[3]  А  раньше випікали на листку с капусти. [1]  Да. 
С капусти лист і та, як її звали, я забула, як кочєрга, як 
лопата ручна дерев’яна. І ото капусту простелять і у 
піч сажали. [Де хліб вчиняли?] В діжі, в діжі. [3] Діжа 
була дерев’яна. [Діжа була з кришкою?] [1]  С  криш-
кою. [Як  кришку називали?] «Віко». [3]  Це в скрині. 
А діжа в нас обично накривалася, холстина така бєла 
була. [Які ще готували раніше страви? Пироги пекли? 
Якщо пекли, то з якою начинкою?] [1] З усякою. [На-
приклад?] І  с капустою, і  з мукою, і  з яблуками. 
«Начі́нка» звали. Дєд, було, як надєла теї начінки. 
[3] С сухофруктами. С мукою мама в нас в селі готови-
ла, она в нас «начінкою» називалася. Ето муку, пере-
жарювали смалєц, вот ето, вижарювали до сухого, 
сало староє ілі вот ето шкварки, до сухого вижарюва-
ли і муку вот в етом жиру замішували, вот така рас-
сипчата вона становилася, і вот еті шкварки. [2] І щас 
я жарю пироги з мукою. [3]  А  вкусне  – вобщє не 
от’їсись. [1] І с квасолею, і с картохами, і с калиною. 
[Як  квашу готували?] Наварять буряків сахарних і 
кисли́ць туди сухих. А тоді ж те повитягають, буряки, 
кислиці. Так я була варила раз у чавуні, не в каструлях, 
у  чавунах у  пєчі. Тоді виливають і становлять у піч, 
тоді витягають і колотять муку і калину. Калина там 
же, в тому чавуні. І ото як наварять, а діти їдять квашу. 
[2] Як наварять шо-нібудь. Сахарю не було, ми не зна-
ли. [3] Ми на празник сєла года два назад дєлали, старі 
приносили сюда. Ну как сказать? Ана вкусна, ну шоб 
щас їсти її, ну да, ми попробували, всі там, хто був, по-
робували. А шоб отак вот і сісти, і щас їсти, как рань-
ше їли... [1] Раньше ложка ́ми, а діти раді були, буряк 
сладкий, оно ж сладке. [1] А в мене семеро дітей було. 
[Які страви готували на щодень?] Ну, шо ми їли: борщ, 
солодуху. [Що  таке «солодуха»?] Буряки сахарні, са-
харні буряки наварять  – і  водичка солодка, і  їдять. 
[Кашу варили?] Варили й кашу. [Яку: пшоняну, греча-
ну?] Пшоняну, гречаної не було. [3]  Це була уже на 
празник, а вобщє пшоно битовало. [У Вас просо сіяли 
раніше?] [1] Сіяли, сіяли просо, в каждому дворі було. 
[3] Раньше у всіх були свої ділянки. Як щас у нас паї, 
так і раньше паї були. Не паї, а ділянки свої. [Як у Вас 
борщ варять? З якого буряка?] [1] С красного буряка. 
[Буряк квасили?] Квасили, в  діжках даже. Дерев’яна 
бочка, і ото начіщають на зіму, нарізають, наливають 
водою, і ото там воно і кисне, накривають. [У Вас піс-
ний борщ чи з м’ясом? Постів раніше дотримували-
ся?] Та як було. Як коли курку заріже, раньше і поро-
сят не держали, бєдно. [Що тримали?] Та кури, кури. 
[2] У нас чумацька бочка і досі єсть. Уже їй больше ста 
лєт, як вона в нас. Вона ж була п’ятсот літров, вино 
возили с Криму, а  її перерізали вище пробки отак. 
Стоїть у сараї, зе́рно там, послє войни вже в її не со-
лили, а до войни і батько ж був, і дядько. Усі в погріб 
опускають, а тоді витягають її, колодєц же був у нас, 
отут вимочать, опять учотирьох у погріб спустять. 
[У ній щось квасили?] Огурци, капуста. На ́ літо буря-
ків ціх красних нарізають на квас, на борщ. У єї відер 
тридцять влазило. [1]  Яшменем повно насипана. 
[Як вона у Вас опинилася?] [2] Ну як? Он же шлях був 
государствений. Одяг. [Як дівчата раніше одягалися? 
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Ви хустку одягали чи ні?] [3] Без платків у нас не ходи-
ли. Я  до восьмого класа була в платку, до восьмого 
класа. [1]  Були платки, зімою кісєйкі плели, я  плела. 
Кісєйка з махрами була хароша біла, ходила я в їй на 
вулицю. [Запліталися в одну косу чи у дві?] Коси дві, 
великих не було, а маленькі. Дві коски заплетеш, пря-
мо сам руками. [Ваша мама очіпок носила?] [1] Нє. Не 
знаю, не бачила. Архітектура. [Як у Вас хати будува-
ли, з якого матеріалу?] [2] Ніхто не строїв ні з якого. 
Люди жили в хатах в тіх, шо сотні лєт оні були постро-
єни. [3] Саманні були в нас хати, по п’ятнацять чьоло-
вік жили у хаті. [З якого матеріалу у Вас в селі були 
хати?] [2] Дерев’яні були і еті, із того́, «литі» назива-
лись. Саман  – ето солома, глина, місять ето, залива-
ють, ото воно тоді висохне, то й хата готова буде. Ну 
його ж ні з чього було. Де солому брати? Соломи ж 
нема. І так живуть по десять, по пітнацять чьоловік у 
хаті. [Чи збиралися гуртом люди допомагати хати бу-
дувати?] Аякже. А потом як начали уже строїти, послє 
войни. [3] «Толока» у нас називалося. [2] У воскрєсєн-
ня собираєця уся дєрєвня і ліплять. [3]  Це вже при 
моїй пам’яті даже було. [1] Тоді кі ́ньми місили заміс, 
а то люди місили ногами. [3] Ну послє уже коні, у [ти-
сяча дев’ятсот] п’ятідєсятих годах. [1] Соломи, глини, 
полови  – і  ногами. [Хазяїв обмащували глиною?] 
Усього було. [3] Потом у нас стол накривали хазяєва. 
[1] А тоді стали дерев’яні робить, і оце сам робив дєд. 
[Розкажіть, як Ви робили.] [2]  У  нас була дерев’яна 
хата, она стояла до [тисяча дев’ятсот] шиісят второго 
года, щє ми в єї жили, поки цю дєлали. Убили, значіть, 
мужика, осталась одна баба. А раньше як було? Убили, 
цар такі гроші давав. Даже бабі нашій гроші, шоб вона 
купила хати, і я щє в їй сорок год жив, у тій хаті. А зі-
мою ж сєна багато, мати й батько, я ж їх знаю, у [тися-
ча дев’ятсот] трицять третьому году умер дід, а  такі 
уже ето, батько й мати. Дали їй гроші, вона купила 
хату, поставила там у вишнях, поставили у вишнях 
отам, ту хату, а  потом уже послє батька перевезли 
сюда. І  вона тут стояла до [тисяча дев’ятсот] шиісят 
второго года, щє я сорок год у єї жив, пока цю ми дє-
лали. [1] А він дєлав ночами, дєд, сам і вікна дєла[в], 
і стелю клав. Полу не було раньше, земля. [Як назива-
лася підлога?] [3]  «Долівка» називалася, змазували 
коров’їм етім навозом. [Щотижня змазували долів-
ку?] Да. Кажну неділю смазували. [1]  У  суботу. 
[3]  Примазували піч, грубу примазували, оте-то, шо 
виходила в хату. [Призьба раніше була?] [2] Аякже. На 
призьбі сидять же осінню, поки холодно. [Призьба по-
під хатою чи окремо у дворі?] Попід хатою, отак сидіть 
харашо було. [Яке у Вас планування: хата повинна 
бути вікнами на вулицю чи на схід?] До вулиці вони ж 
у каждого в хаті єсть, аякже. [3] Большей частью окна 
на восток ставили. [Як у Вас казали: «хлів», «сарай»?] 
Хлів. [2] Оце ж тібі і сарай, хлів, а не сарай. У нас он за 
хатою, тошо там хата була, в ній жили, а ету дєлали. 
А потом хату розобрали, отой зробили сарай. Тепер ні 
той не нужен, ні етай не нужен. Ні скатини ніякої, 
і курей нема. [3] За красну лінію не виходили. От сто-
ят дома, а двори туда. Ну, може, щас кухні ставлють 
рядом, іщє строють. Ну, може, єслі у кого не хватало 
туда міста, єслі широко хата од хати стояла, то, може, 
і  стояв сарай такий, шо ото. Який сарай? Такий, шо 
зе́рно там хранили, ну не такий, шо скотина. Скотина 
туда за двором стояла, на вгороді. [Комори у Вас були 
рублені?] [2]  Були, це ж у нас в основному еті були, 

литі. А коморів мало було. Он у Кобця було стільки, 
три комори. Так він хати подолав, і щє одна на городі 
стоїть. [3]  Дерев’яна комора. [Там зерно зберігали?] 
Да. [Вітряки були у Вас у селі?] Канєшно. [Скільки 
було вітряків?] [2] Дві штуки. На горищні одна була, 
отут на вигоні одна була. [3] Там, де плотня щас, була, 
три. [2] То ж її перенесли отсюда туда. [3] І четверта 
була отам, де оте-то кавуни виращували. [2] Нє. Три, 
більш не було ніде. [3]  Де кінське кладовище, десь 
отам було. [1] Вона одна, її відтіля, у Зарічьок, її взяли 
і туда перенесли, шоб ударєнія не було. Воно ж вітер, 
ударєнія немає. Отуда перенесли. Отут була на вигонє 
за кладовими, її перенесли до хвєрми туда. [3]  Три 
було, на село три мельніци було. [У Вас казали «мель-
ник» чи «мірошник»?] [2]  Ну мельниця, це «мірош-
ник», конєшно. 

СІМ’Я [Розкажіть про Вашу сім’ю, про Ваших батьків, 
скільки дітей було у Вашій сім’ї?] [1] Сєм дітей було. 
[Вашій сім’ї довелось тяжко жити?] Тяжко. Роскула-
чіли. [Вивозили кудись?] Гнали на Соловки, а ми вте-
кли в Сидорі ́вку. Ноччю тікали по дощу, мене на пле-
чах несли. А я помню, чєтирє годи було, а  знаю все. 
[Чим  займалися Ваші батьки?] Татів батько, у  його 
було сєм синів, і імів трицять колодок бджіл, оце і щи-
тала, їх сім синів. І построїли всім хати ́, поодділяли, 
поженили, і тоді я попала у ту сім’ю. Роскулачіли і по-
розганяли, а ми втекли в Жигайлівку, мамина бабуся 
тут жила. Сюда ми втекли тоді. [Як Вас раніше вихо-
вували? Хто був у сім’ї головний?] Батько ж, батько, 
да. [Зі скількох років діти працювали? Чому їх навча-
ли?] [1] Хтозна, я була маленька тоді дуже і не помню. 
На городі пололи. Кізяки собирали. Навоз топтали. То 
було мішки беруть, ідуть на яр, де коров па́сли. [3] Де 
скотина пасеця, там оце кізяки збирали. Це й я уже хо-
дила. Дров не було, кізяками топили. І топтали, «гній» 
у нас називаєця.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Як  дитину маленьку купають уперше, 
то свяченої води вливають в купіль?] [1] Вливали во-
дички. [Що ще кладуть?] Ну, водички лила свячєної. 
[Ви народжували вдома. Хто приймав пологи?] 
[2] Сама, в хатину сховаюся. [І пуп самі зав’язували?] 
Свекруха. [Ваша свекруха приймала дітей?] [3]  Све-
круха щє не принімала, принімала бабушка. [Як її на-
зивали: «баба-повитуха»?] [3] «Повитуха». Принімала 
ходила. Ето мама росказувала. [1]  Було, я  рожу, цей 
[чоловік] піде врачіху приведе. Анька була щє, вона 
прийде і пуп зав’яже. [Чим  раніше зав’язували?] 
[3]  Сурова нитка. [1]  Бинтиком. [...] [Що  раніше на 
хрестини куми купували?] [1]  Ну, матерію дарили. 
«Крижмо», «крижмо» у нас називалось. Крьосна, хре-
щена, должна була крижму подарить. Витягували с 
купєлі крижмо і укутували дитя, а хрещений крєстік 
обізатєльно покупав і надівав. [У Вас було таке, щоб 
під час хрестин бабуся, у  якої онук народився, мала 
могорич поставити?] У нас так не було. [3] Я знаю, шо 
мама розказувала, шо бабушку приглашали, повиту-
ху, приглашали на [хрестини] і в кого шо єсть давали. 
А  шо тоді раньше було? Чім хто мог одблагодарить? 
А шо давали? Може, даже кусок хліба той давали. Ну 
факт той, шо приглашали, і вона обізатєльно на хрес-
тинах присутствовала, бабушка, оте-то я знаю. [...] 
[Які  раніше імена дітям давали?] [2]  Яке піп дасть, 
таке і буде. [1] Раньше хароші були. Дуся, Валя. [Ваші 
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однолітки?] Надька, Нінка, Райка, Вєрка. А щє рань-
ше, то Оксана, то Пестина. [2] Фвєдора, Стеха. Воно 
так і пишеця. Хоть Стєпаніда, а то Стеха. [1] Євдокія. 
Нюнька вмєсто етой, Анна, а она Нюнька в нас у селі, 
Нюрка. Ганна, а Анна пишеця, а Ганною звали. [2] Поп 
приїхав, собира по коробці зерна, посуда така, 
дерев’яна коробка була, значіть, така гнута. Набирає 
мужик, оддать посліднє зерно йому нада. У його там, 
у  мужика, куча була сіна, ну теляті там ілі ягнятам 
дасть, а піп там коня прив’язав, а мужик на того, на 
хлопця: «Та біжи ж коней переведи од сіна до соломи». 
А потом родився у їх хлоп’я, а він, піп, і назвав його 
«Од сіна до соломи». [3] От у мене мама Іудовна. От 
представте, ето ж батюшка дав ім’я, за шо-то ж недо-
вольний бил. [2] Общім єслі попу не вгодив, він таке 
назве ім’я, шо ти єго й не придумаєш, а він назве таке. 
Весільна обрядовість. [Що  у Вас печуть на весілля? 
Шишки печуть?] Шишки ́, да. Тепер, мабуть, нє. 
[3] Щас, єслі хочє хто, печє. Обично каравай большой 
печуть і роздають. [Раніше пекли багато шишок?] Та 
багато напечуть і на свадьбу роздавали і дітя ́м, і людя ́м 
[дорослим]. [Коровай пекли?] Пекли коровай. Різали. 
[Великий був? Хто пік? У який день? У який день було 
весілля?] В суботу, в неділю гуляли. [3] С п’ятниці три 
дня: п’ятниця, субота і воскрєсєньє раньше гуляли 
свадьбу. [1] Ну, коровай же в той же день і пекли. У су-
боту начінаєця свадьба, в суботу печуть, а тоді гуля-
ють не три дні, а цілу неділю. [Як жінки називалися, 
що коровай пекли?] «Коровайниці». [3] У нас такого 
не було. У нас каждий сам сібі пік каравай. [Ще раніше 
були такі жінки, які пекли коровай?] Не було таких 
жінок, шоб спєциально каравай сібі пекла. Кажда 
сім’я сібі пекла каравай перед свадьбою. Який день, 
тоже у нас утрачено, ми не знаєм, який день. А гуляли 
свадьбу с п’ятниці. [Прикрашали коровай?] Украша-
ли. Там качали, украшали. [Чим? Вирізали пташечок?] 
Вирізали квіточки і хрестика вирізали. [3] У нас і пас-
ки так, і січас так. [Хрестик вирізають з тіста?] [1] Да. 
[Барвінок чи калину ставили в коровай?] Ставили. 
Хто ставив, а хто нє. [3] У нас квітка на свадьбє. [1] На 
столє. [3]  Із жита дєлалася спєциально. Ставилася в 
графин с вином. І квітку дєлали с жита. От жито вот 
ето св’язи валось у пучьочєк. В кажнаму пучьочкє по 
дєв’ять штук. Дєв’ять, по дєв’ять било, єслі хто боль-
шую хочє, по двацать сєм аж било, большой цвєток. 
Каждий пучьочєк пєрєв’язан, нє пєрєв’язан, а обмо-
тан красной матєрієй ілі лєнточкой. Потом, значіть, 
дєлалі єго так красіво дєрєвцом і на каждий вот етот 
пучьочєк обвєшувалось конфєтами. [Це називалось 
«квітка»?] «Квітка». Ето називалось «свадєбна квітка» 
і означала как, дєвічью сладку жизнь і хмєльную 
жизнь мужскую, і вот ето на второй дєнь била квітка і 
у женіха, і у нєвєсти. Бєсєди гуляли отдєльно, а потом 
жито жнуть. [Коли жито жнуть?] Уже як кончаєця 
свадьба. [3] На вторий день. Співають, пі ́сні разні спі-
вають, дєлають там, шо дирчіть, дирчіть, будто шо по-
пало в комбайн. [3] А щас в етіх самих комбайн. Рань-
ше с серпами, с ціпами подходілі к етому, до квітки... 
[І розбирали?] І її розбирали. Каждий, значіть, бєсєда 
сидить, раздєляєця на дві часті как би, одні охраняють 
етот, а другі́ забирають. Раз она нєвєста, уже всьо, уже 
вона переходе в жіночу жизнь, значіть, уже нєту цвєт-
ка. І от оні між собою, оте-то там діалог бил. Він і щас 
у нас обичай остался. І щас роблять. Усій Жигайлівці 
я поробила квітки́. Да, вот ето і щас роблять ті цвітки, 

ну обряд уже не такий став, потому шо утрачена вот 
ето всьо, шо говорілі, шо пєлі, уже щас він в шуточной 
формє ідьот. Щас агронома там виберуть, шо от при-
ходять в шуточной формє, шо уже дозрів, а  ті  – нє, 
у нас іщє не дозрів. Не дають цвєток, одбирають цвє-
ток. [Це у Вас називалося «жито молотити»?] «Жать» 
називалося. І січас єсть он у нас, сохранілся. [Калачі 
пекли на весілля?] Та хтозна, калачі начє раньше не 
пекли. [3] Не пекли, не пекли. Ето в Халані, і на сва-
товство, а у нас нєт. [Які страви готували на весілля?] 
[1]  Кісєлю наварять, буряків зварют та кислиць. 
[2] Картохи і до картохи, більш нічього. [Борщ пода-
вали?] М’яса не було, ковбаси не було, риби не було, 
ну нічього, наварили картошки. [3] Шо на огороді ви-
ростили, те й було. [Була така страва, яку подавали 
останньою?] Кісіль і галушки ́. [1]  Галушки варили, 
було. Замісять тісто з муки, накришуть, це домашні 
галушки. Вкусні були ті, домашня лапша. Варять же, 
воду поставлять, слив, і туда галушок, холодні галуш-
ки. Наварять, ага. А  тоді слив уллють туди. Щас у 
банка́х і холодні галушки, і  гарячі галушки ́. [Це вже 
була остання страва?] Ага, послідня. [2]  На столах 
одна капуста і самогон. Це послє войни. [1]  Це у 
Бу́бнові. А  ми до родичів поїхали ж туда, замок ви-
сить, за молодою приїхали. Ето наше сєло, но там 
«москалі». І вона сховалася, сваха, десь. По дворях бі-
гають шукають, свадьба ця ж, шукають по дворях, 
вона хату одімкнула, впустила. Увійшли, а столи так 
як засла́ті, і  заставляно: капуста, картохи халодні. 
[2] Це було, кажу, капуста, самогону каждому грахвин 
стоїть і пить. А єсть одна капуста і шо, а нічього біль-
ше нема. [Хліб був?] [2] Хліб, не знаю. А тоді ні м’яса 
ж, ні риби, ну нічього, картох і то не наварили. У нас 
іщє батьків на свадьбє катають. Сначала катали ето, 
просто катали, а  щас вобщє оно перешло в таке: де 
больша грязь, проїхали, вивернули єго [візок] і все. 
А раньше катали нормально, харашо. Катали, откупа-
лися [батьки], з бутильою сиділи, кажна сяде на тачку, 
катають. Пока по селу іх везуть, [гості], наряжениє ци-
ганами, оббіжять яєць назбирають, у  кажний двор. 
А потом виєжжяють де, може, до ручья, може, на воз-
вишеность на яку, отам костьор, і  начинають, яйця 
жарили, начинають дальше [розважатися], откупаю-
ця, вони, как всєгда, с водкою чі с самогонкою, і до сіх 
пор битує те все. [На весіллі у Вас коси розпускали 
молодій?] А хтозна, не знаю. [3] Було і в нас таке, роз-
плітали коси. [Фату знімали?] Да, фату знімали, вінок, 
фату – це знімали. [Одягали хустку чи не одягали? По-
кривали хусткою?] Так у нас же це не покриваєця. 
Збирала нєвєста дружок, і до єї приходять, до нєвєсти, 
дві, вона скаже, шоб хто прийшов, приходять, наря-
жають її, вінок, хусткою напинають і йдуть собирають 
до свекрухи. Хусткою напинають – ето хто зімою, а лі-
том, літом же хустку не напинали, осінню, напрімєр, 
свадьби, їх і не було у нас, потому шо літом нада було. 
Разбирали уже старше поколєніє нєвєсту, отправляли 
на ночлєг її, раздівали ілі не раздівали, потому шо у 
нас дружки́ гуляли полдня, прогуляють, і оні уходили. 
Поховально-поминальна обрядовість. [Чи ходили у 
Вас на кладовище в перший день Великодня?] [2] Хо-
дили. Прям на Паску, і січас ходять. [Що роблять?] Піп 
каже, на Паску ніззя ходить, не положено, а в нас на 
Паску йдуть. [Давно таке було?] [3] Да. Ну воно рань-
ше таке було, у нас началось. У нас обичай такий став 
большей частью, я  не знаю, як раньше було, ходили 
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оні на кладбіщє на Паску ілі, може, в другий день, оте-
то. Може, в Поминальний вівторок, от єсть. У нас на 
Паску начали ходить із-за того, начали тоді ходить, 
коли парткоми образовались, партійні еті работніки 
начали і не давали на кладбищє хадить, не давали Пас-
ху отмєчать. І  оте-то начали на Пасху ходить із-за 
того, шо у такий день Паску тобі не дадуть отмітить, 
а на кладбіщє дозволяли ходить. Вот ето і пошло осту-
да, і так ми оте-то ходим на кладбіщє. [Це Ви так дума-
єте?] Я так знаю. Я вот ето Вам говорю, шо не знаю, 
как раньше било, а вот про партійних работніков, по-
тому шо Паску як такову у нас не разрішалося. Хто б 
остався дома на Пасху? А єслі ідеш на кладбіщє, куда 
дінешся? А не пошли на кладбіщє, а потом началі чьо 
дєлать партійниє работніки? Начали мітинги прово-
дить траурні. Вот ето началось вродє, і оні сюда підсо-
єдінилися. Тошо в мене мужик сєкрєтарь парткома 
був в сєлє. Вот ето я із-за чього знаю, потому шо на-
чались мітинги. Вот ето на Паску нада обізатєльно 
піти провести шото там, сказать. Оні на Пасху тоже 
говорілі, шо тут покойнікі наші лєжат, шо похоронені 
там еті. На кладбіщє мітінги були. [А на Дев’яте трав-
ня?] На Дев’яте само собою. Ето вот тут. А там мітінги 
начиналися на Паску. Потом начались мітінги, єслі 
умре чьоловік, начали присоєдіняця, начали носить. 
[...] [Де у Вас ставлять хрест на могилі: в головах чи в 
ногах?] [3]  У  ногах. Кажуть, шо єслі прийде Конець 
свєта, і всі будуть поднімаця еті, шоб могли взяця за 
хрест. [...] [Ви в Бога вірите?] [2] Да я і в себе не вірю, 
не то, шо в Бога. [1]  Вірю. [Що  після смерті буває?] 
[2] Ето все видумка. [Є загробне життя?] [1] Хтозна. 
[Які Ви молитви знаєте?] 

Молю тебе, Угодник Божий, 
Святий Великий Миколай. 
В житєйном горє утопаю, 
А ти м’я ручєньку подай. 
К твоєй іконє пріпадаю, 
Мєня, Угоднічьок, спаси. 
Тебе на помощь призиваю 
Молитву Богу однеси. 
Кругом врагі мнє окружають 
І прєдлагають мнє уйті, 
І мнє погібєлі желают, 
Чтоб мнє в блаженство нє войті. 
А ти, Помошнічьок Вєлікій, 
Для всєх являєсся родной. 
Молю тебе, Угодник Божий, 
Скорбящєй в горє помогі. 
Когда ти тайно у колодца 
Узє́лок золота ложив. 
Родітєль-старєц помолілся, 
Ліхіє мислі отмоліл. 
А пєрєд Господом Вєлікім 
Тєбя, Угоднічок, молю 
Просить у Господа спасєнья 
За душу грєшную мою. 

[Хто Вас навчив?] Вчіла мене Нінка ця, покойна була 
баба Мотька, і Нінка, і до їх ходила із церкви монашка, 
і ото у їх там була книжка та, як вона звеця, і вона спи-
сала і міні. [«Богородицю» знаєте? «Живий помощі 
Вишняго»?] «Отойді от мєня» знаю, «Отчє наш» знаю. 
Знаю «Ішла Божа Мати на Сіянську гору», оцю я чі-
таю щє: «Ішла Божа мати на Сіянську гору. Ішла вона, 
йшла, лягла припочівати. Увидівся їй сон ужасний, 

начє її сина Ісуса Христа на копили́цях розпинали, 
руці, нозі гво́здьми прибивали, на святу головоньку 
терновий вінець надівали. З святої головоньки в три 
ріки кров текла, сам Господь, анголи з небес. А ви, свя-
ті анголи, беріть святі чаші, підставляйте під святую 
кров, шоб святая кров не впала на землю. Хто цю мо-
литовку чітатиме, тому Бог щастя даватиме у полі і в 
домє, і в путі-дорозє». [Розкажіть, як у Вас голосили. 
Як тужили за матір’ю?] Я за синочком, у мене синочьок 
умер. «Ой мій Ванечка, мій синочьок дорогесенький, 
ой, чього ж ти не схотів жить, чього ж ти ручечки зло-
жив. Та й позаростають сте ́жки й дорожки, де ножеч-
ки ходили та ручєчки робили». Оце й притужування 
таке. [Це кожен сам собі?] [3] Да. Кажен за себе. У нас 
не було той, шо ходила й тужила. У нас кажний [сам], 
дочка за мамою, жінка за мужиком, за ді́тьми, у кого 
діти ето самоє, у нас не було. Ми могли і за тьотьою. 
От у нас мама моя вмерла, сестра двоюродна прийшла, 
Маруська, з [тисяча дев’ятсот] двацять восьмого года, 
от у мене сестра с [тисяча дев’ятсот] двацять шестого, 
вона не тужила, а двоюродна сестра пришла із [тисяча 
дев’ятсот] двацать восьмого года, вона тілько, тіль-
ко двері открила і начала: «Дєточка дорогесенька, до 
кого ж тепер я буду ходить». І  пошла, поки́ винесли 
на улицю. «...І як мене принімали, та ви ж, я прийду, 
а ви всігда мене встрінете і накормите, і напоєте». Оте-
то с самого порога і поки винесли на уліцу. Ето кому 
дано, навєрно. [...] [У Вас є якісь прикмети на смерть?] 
[3] Сич у нас раньше, він не кричить, кує. У нас рань-
ше було, щє раньше-раньше, отут-от кладовиє стояли, 
і от там сичі, там їх було хтозна стільки. От єслі кує, 
прилетів, там де-то на дереві ілі на етому кує, значіть, 
це к поганому. А єслі пролетів і прокричав, от у них 
там крик який-то єсть, ето к хорошей вєсті, щіталось 
так, а єслі кує, то значіть [на смерть]. [У Вас сич «кує», 
а що зозуля робить?] Тоже кує. Ну сич же, сич же кує 
як, він прямо «ку-у», отак кує. С  таким етім самим, 
таким голосом етім пронизующім, шо, я ж кажу, я ма-
ленька була гуляю, і щас мурашкі ідуть. [Ви чули це?] 
Да, да, чула. І  чула разговарюють от старі женщіни 
було, бабки оте-то. [Що робили, як курка півнем за-
кричить?] [1]  То тоже рубали сразу. [Її з’їдали потім 
чи викидали?] Зарубали, тоді викинули. [Скільки днів 
поминають померлих?] Три дні, дев’ять день, а  тоді 
сорок день і год. [У  Вас на кладовищі на Провідний 
вівторок чіпляють рушник на хрест?] Щас начали 
оставлять, у нас раньше нічього не оставляли, не ві-
шали, не оставляли, а щас начали оставлять, хто сні-
має, оте-то на крест несуть, похоронили, на крест ето, 
тоді снімають, у  церкву односять. Вобщє у нас рань-
ше снімали і оддавали на церков цей рушник. У  нас 
церкви своєй немає, їхали у любу церкву і оддавали, 
а щас, я вот ето ходила, смотрю – на бабушкє висить 
на крєстє, тіліпаєця. [У Вас на другий день після похо-
рону ходять на кладовище, снідати носять. Чи давно 
існує така традиція?] Все врем’я. [Чи є якась обрядова 
страва?] Сначала був канун, булочка щіпалася в слад-
ку воду. Три ложечки должни були взять, щас ставят 
мед і булочку, кусочок булочки ложуть, тоже три раза 
отщіпують, вмочають в мед і їдять. А  раньше канун 
дєлали спєциальний. Дєлали сладку воду і в його рі-
зали хліб. [...]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи були у Вас «бабські склад-
ки», що одні жінки збиралися?] [1]  Були складки. 
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[3]  Собралися, поп’янствовали без мужиків. [На які 
свята?] [1] Зімою були. [На Катерини?] Да. [У Вас на 
Катерини ходили долю кликати?] А хто’на. [На Андрія 
гадали?] Начє нє, не знаю. [3] Ето празники в дєкабрє 
місяцє: Андрєй, Катрі́, Варьки́, Савки́. У  нас прий-
шов батюшка ховать, ето старі люди росказують, на 
похорони пришов, а она – нема не в шо, її завернули 
там у ету, у рядно завернули її, а она лежить же, він 
же прийшов отпєвать її, бачє, шо бєдна ж, нема нічьо, 
отпєвать її, в етому, у ряднині завернута і всьо, і каже: 
«Якби ти не савила, не варварила, не андросила – і собі 
сорочку скундосила». Кадилом, а їй каже: «Єслі б ти не 
савила», – ну єслі б не празнувала оте-ті всі празники, 
да й скундосила б собі сорочку, сдєлала б. [Чи варили 
у Вас кутю?] [2] Аякже, кутю варили. [Коли?] Варить 
то нічього було, куті наварють. [Як повсякденну стра-
ву?] Да. [З якого зерна варили? З ячного?] З яшного. 
А тоді наварять куті, с пшениці варили, ну, а тоді їдять 
із солодухою. [Перед Різдвом варили кутю?] Варили 
і на Різдво. [3]  Виносили на вулицю кутю, шоб мо-
роз не морозив скотину, і там іщє шо-то пріговаріва-
лі. [2] А з чім його їсти? Ні сахарю, ні олії ж не було 
раньше, нічього не було, буряків наварять, ото й вся 
їда. [Колядували?] Колядували. Ходили попід вікнами 
колядували: 

Коляда, колядни ́ця,
Добра з медом паляниця,
А пісна – не така,
Дай, бабо, п’ятака,
А ти, діду, колбасу,
А то хату рознесу.

[Як у Вас називається вечір перед Різдвом?] «Святий 
вечір». [На Святий вечір у Вас вечерю хрещеним бать-
кам носили?] А хтозна, не знаю. [Були такі дні і свята, 
коли хрещені носили гостинці хрещеникам?] Носи-
ли. [3]  На Паску. На Паску красне яйце обязатєль-
но крьосний приносив, і щас у нас битує таке. І щас 
красне яйце обізатєльно крьосний несе, і  щас вот 
ето малєнькі, раньше он які паски були, то кусочок 
приносили, а щас прямо спєциальну пасочку печуть 
для хрещеника. І  кутю почали носить. [З  якого часу 
носять?] Ну, носять вот ето уже лєт дєсять, січас ето 
вже, потому шо всьо перемішалося, каждий тута вже, 
приєжжіх много. І возобновили. Хороший, хороший 
обичай. [...] [Посівати на Старий Новий рік ходили у 
Вас?] [2] Зерном? Та і січас ходять, аби сто грам дав їм. 
[3]  І  квочкують, на корточкі присідає і пошол возлє 
двєрі, шоб квочка сідала. [Чоловіки квокчують?] Ето 
мужикі. Зрєлі мущіни. А щє у нас єсть Жилуватий по-
неділок. У нас у Жилуватий понеділок не разрішаєца 
женщінам приходить в дом. Шоб перва жінка не за-
шла в дом. [Це перший понеділок Великого посту?] Да. 
Отето у нас називаєца «Жиловатий понеділок». І у нас 
кажна жінка стараєца дома сидіть і нікуди не хадить, 
до сусідки не за чім не ета, потому шо вдруг до єї не 
приходив іщє мущіна. Єслі мущіна уже побув у хаті, 
то уже можна. І вот ето стараюца, у нас такий обичай 
і січас битує. [На Старий Новий рік щедрувати ходи-
ли?] Ходили щєдрувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.

Забула вже, як. [Чи маланкували у Вас?] Оце ж Мелан-
ки. На Меланки як-то миють лавки. Ну вобщє, по ста-
рому етому у нас називалося. [2] На Меланки варени-

ки варять. [З  чим варять вареники?] Та з сиром. 
Я більш нічього не знаю. [Як у Вас кажуть: «Крєщєніє» 
чи «Водохреща»?] [1]  «Хрєщєніє». [Воду святять?] 
[3] Да, і січас. [У Вас раніше святили десь біля річки 
воду?] [1]  Ордань була. [Чи  робили хрест з льоду?] 
[3] Була. Ето раньше-раньше. [1] Раньше в нас і церква 
була. [3] Ето мама так говорила, шо на Ордань ходили 
до етого. [Ви зберігаєте святу воду в хаті?] [1]  Коли 
вип’ю трошки. [2] Іщє й на мене ллє. Каждий год сюда 
приїжжає і святить піп. Там молебень прочітає, і ідуть 
баби́ з банками з водою. [Чи освячують у Вас колодя-
зі?] [3] Єсть. Да. Вот у нас колодєц, і коло колодца уже, 
навєрно, года трі подряд. [...] [Куди ще свячену воду 
ллють? Скотині дають?] Бризкають скотину. [Коли?] 
[3] На Крєщєніє бризкають усіх, кромє свиней і собак. 
[У Вас були такі люди, що купалися взимку в Ордані?] 
[2] У нас не було річки. Ставок був. [3] Ордань була, 
потому шо мама казала, на Ордань ходили і святили 
воду на Ордані. Потому шо не казали, не казала мама, 
шо ми в церкву ходили святили воду. Казали, ходили 
на Ордань брали воду. Де це вона там, Ордань, була в 
їх, не знаю. [Як у Вас кажуть: «Стрітення» чи «Стрі-
чення»?] [1] «Стрічення». [У вас свічку святили?] Аяк-
же. [Потім нею писали хрести?] [3]  Крєстікі по хатє 
писали. Писали свічкою, як приходили, на дверя́х пи-
сали, на сволок і на дверях, а остальні крєстіки де по 
хатє щє дєлали мєлком. [Це на Хрещення крейдою 
ставили хрестики?] Да. [2] У Польші хорошо в церкві, 
там не стоять, у нас стоять цілу ніч, вистой. Так як у 
школє клас, – заходе, сідає перед століком, можно бу-
тилочку там поставить. [3] На Івана Купала у нас Ма-
реноньку водили, наряжали, водили, распрашую, не 
знає ніхто, а я водила. А шо ми дєлали, шо співали, не 
помню. А водили. Це ж водили, малєнька була. [Що Ви 
робили на Івана Купала?] [1] Та хто’на, шо ми дєлали. 
[Вінки плели?] Плели. [На голову одягали?] [2]  Ото 
чєрєз костьор стрибають, коли то? Отут на вигоні за-
палять чі де, запалять і бігають дівчата, переплигують 
і не загоряця вони. [Куди вінки дівали?] На огірки ки-
дали. [Як у вас кажуть: «Масляна» чи «Масляниця»?] 
«Масляніца». [У  Вас вареники чи млинці готували?] 
Гуляли, сходилися сусіди там чі родичі і  співали: 
«Масляна, Масляна, коли ж ти була? Аби тебе сім не-
діль, а посту одна». [Чи ходив зять до тещі на млинці?] 
Ходив. [Навкулачки билися?] Да. [2] Це не в нас, у За-
ломнє. [3] І в нас навкулачні бої були. [2] А там, зна-
чіть, спеціально який-то празник, я не знаю, Заломна 
виходе на бугор і Стрілецький хутір і б’юцця, значіть. 
[3]  Ето стєна на стєнку ходили. [2]  Чього ж Мишка 
Кухля́, чього його звуть «Кухля». Це його дразнять 
Кухля. А він сам нездоровий, значіть, а кулак був, як 
кухля. А тоді ж, раньше були ж горшки ж, чугунов не 
було, усе було: і макітри, і  горшки, і  миски ́, усе 
череп’яне, а маленький горщечок, там у ньому цибулю 
жарять – це називався «кухля». Ілі кашу варять, такий 
невеликий, а у нього кулак був такий, як кухля. Ну як 
іде, бережіця вже, каже, Кухля йде. А хто не зна, дума-
ють, шо це позор, дражняця. Він чемпіон був по бою, 
як кого уліпив, уже... [3] Кулачні бої були в нас. [2] Уже 
ребра поламав, понесли його, поволочили. [3]  І  на 
Маслєніцу на ко ́нях їздили у нас, каталися всьо врєм’я. 
І іщьо на Святка ́х. Да і щас вот даже їздять, і щас, ето 
на Маланки, на Старий Новий год, нє, на Крєщєніє. 
На Крєщєніє, і щас катаюця на Крєщєніє вот ето. Ми 
каталися, ну уже ми, лошадєй же немає. Значіть, підем 
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там на конюшню, сани вкра ́дем, накатаємся на са́нях. 
Хлопці сані таскають, а дівчата сидять, і одвезем туда 
ето. А щас уже саней немає, на салазках катаюця. Ну 
катаюця кажний вечір кажного года, вечьором. 
[Чи пекли у Вас «жайворонків» на Сорок святих?] Пе-
кли «жайворонки», як празник підойде, «жайворон-
ки» пекли. [З «жайворонками» що робили?] [1] Розда-
вали дітя́м. [Чи підкидали догори, чи приспівували?] 
Та усього. Не помню я. [3]  З  дєтства не помнять, 
а дальше у нас не було. [Хрести пекли?] [1] І хрестики 
пекли, да. [Паски печуть?] І  паски печуть. [Як  у Вас 
називається тиждень перед Великоднем?] [1] «Страш-
на неділя». [У Вас у Чистий четвер вмивалися?] Купа-
лися. [Вдома купалися чи йшли до річки?] Дома купа-
лися. [3]  Дома до рассвєта. [Чи  клали крашанку у 
воду?] [1] Не помню такого, ніхто не казав. [Як у Вас 
називається: «Вшестя» чи «Вознесіння»?] [1] Вшестя. 
[Чи  пекли млинці на Вшестя?] Та пекли. Чьо там не 
пекли. [На Трійцю клечання на воротах ставили?] Да. 
[Яке дерево у Вас ставлять на воротах?] Кленок. [Як у 
вас кажуть: «Свята неділя», «Троіця», «Зелена»?] «Тро-
іця». На Троіцю. [3] І Троіця, і Свята неділя. [Долівку 
посипають якимись травами?] [1]  Рвуть траву. Ща-
брець [чебрець] і мняту, і все там рвуть, і посипають. 
[3] Обично малєнька трава така єсть узєнька. [1] І три 
дня не вимітають. [Потім куди дівають?] А потом я не 
знаю, де її дівають. [Під квочку кладуть?] А потом не 
під квочку, а потом і в купєль можуть класти, в поду-
шечку покойнику можуть набивать. Ну обично с сіна, 
ну туда можуть і січас. [2] Ето всьо дєлалось до совєц-
кой власті. [3] І січас сохраняють. І січас єсть, на воро-
та ставим осіну, обізатєльно осіну, шоб нечисті сили у 
празник не напали во двор. На сарає тоже осіна ви-
сить над двєр’ю. Дальше пошли в хату, кленок ставля-
єца вєздє, куда нада, і посипаєца травою. Обізатєльно. 
Щас не посипаєца вся хата травою, потому шо паласи 
лежать, абізатєльно в карідор у нас, цілу неділю стоїть 
у етому самому, три дня, обізатєльно, не вимітаєм і не 
трогаєм. Цілих три дня стоїть оте-то січас. [1] Чебрець 
рвуть, трава, і посипають. [3] І на кладбищє ходим по 
суботах. В  суботу перед Троіцей несем на кладбіщє 
усю ету зелень. Несем на могилку і поминаємо. І січас 
сохранився етот обичай, і  січас. [...] [На Великдень 
чим фарбували яйця?] [1] Цибулинням. [3] Цибулин-
ням і щас крашу. [Писанки у Вас раніше писали?] 
[1] Рисували шо попало. [Голкою дряпали?] У краску, 
було, вмочають і  – сірником. [У  Вас казали «писан-
ки»?] «Писанки». [...] [Є таке свято Єгорія. У вас худо-
бу запасали? Виганяли на пашу корову чи теля?] 
[3] Огірки сіють, скотину у нас як такову не виганяли. 
Єсть говорять, шо виганяли, а єсть говорять, шо нє. 
[Виганяли раніше свяченою вербою?] [1]  Та хто там 
знає. [2] Приходе і мене б’є тим дубцем з верби. Якийсь 
празник, шо вербою б’ють, і приходить мене стьобає. 
[1] Це перед Паскою. [Що приказують?] «Верба б’є – 
не я б’ю, за тиждень Великдень. Не вмирай, красного 
яєчка дожидай». [...] [У Вас казали, що на Здвиження 
земля закривається на зиму?] [3] Да. І в погрєб у нас 
по цей день не лазять і в ліс не ходять. Дівчатам я го-
ворю: «Приходьте на рєпєтіцию». Одна говорить: 
«Сьодня празник – піду в ліс», – у нас там Граженскій 
ліс. А я і говорю: «Любов Пєтровна, сьодня в ліс нєль-
зя ходить». – «Шо ти видумуєш». Я говорю: «Я не ви-
думую, я тобі щас прічту роскажу, яку чула». Сосєдка 
в нас, баба Катря, була і росказувала, з мамою сиділа, 

я щє отака була. І розказувала, шо пошли у ліс жінки, 
і вот одна женщіна отстала, як-то там за грибами чі за 
ягодами ходили, не знаю я. І отстала, шла, шла і про-
валюєця в яму, і в ямє стілько вона була, я мале ́нька 
була, но помню, шо вона розказує, шо в ямі сиділа 
довго і там змєй була повна яма. І там, говоріт, такий 
большой камінь, і вот еті змії камінь от-етот лизали. 
І  женщіна ета лизала камінь. А  потом вийшла, я  не 
могу расказать, я малєнька була і слишала. Іщьо за ля-
гушек она тоді розказувала, за жаб. Она расказувала, 
як жаби ганялися за людьми, чєрєз покоси пригали, 
доганяли там, упиналися, називаєца «упинюща жаба». 
І я до сіх пор їх боюся до невозможності. [Що це за 
жаба?] [1] Великі. Я раз як ішла по тому ́, по ярку, і кри-
ниця, іду, стежка була там, сидить жаба така – я тікать. 
[Бігла за Вами?] Нє, не бігла. [3]  Може, їх і не було, 
може, ето просто міфи були із-за того, шоб дітей от 
пристрастить. Щас пошол отакий народ, шо куда хочє 
іде, шо хочє, те рве, а раньше на огород не разрішали 
малим дітям ходить. [Русалками Вас лякали?] І русал-
ками лякали, і боялися. [Що казали?] Може затягнуть, 
а куда вона там може затягнуть. У нас і пруда не разу 
путьового не було, шоб вона появилася. [Коли русал-
ки з’являються? Вони весь час ходять чи тільки вліт-
ку?] На Троіцу. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [2]  І  я молитву одну знаю от би-
шихи. Возлє Воронєжа єсть Бурлук, а  їх там в армію 
узяли чі шо, нємєц захватив. На нього як напала ця 
бешиха, опух він, значіть, це ж «рожа», ну і в нас же 
шепче баба там от тій бешихи. Ну, і єго послали до му-
жика, до діда. Піди, він, каже, пошепчє і пройде. Ну я, 
каже, прийшов, сів я, він начав шептать: «Бігла сучка 
с картавого Бурлу́чка, чєтирє ноги, одна голова – хай 
тібі Бог помага». І пішов я, каже. Отак оце я цю мо-
литву знаю. [І пройшла в нього хвороба?] [3] Може й 
пройти даже. Потому шо када сам чоловік віре – і про-
йшло. [У Вас був такий звичай, що як у дитини пере-
ляк, то міряти її до одвірка?] [3] Да. Єслі переляк, на 
осині отрізають на молодєнькій вєтку, іщє приверчу-
ють. Вот ету, шо вєточка ставиця на Троіцу. Вот її тоже 
сохраняють і вот свєрлом висвердлюють, і підстрига-
ють. [Волосся?] Да. Воск і в воск, і вот ето забивають. 
[3] Вот ставлять рєбьоночка на порог і забивають по 
росту. [Міг кожен сам робити чи треба було до яко-
їсь баби спеціальної водити?] [1]  Самі таке робили. 
[3] Хто как. Єсть же і щас такіє люди. І раньше. Хто 
поніма, а хто і не понімає. У нас «сковороду» виводи-
ли, отетот-от ляк, при луні на новий місяць, як новий 
місяць увідєл, і було ето самоє, сковороду́ виносили, 
ставили рєбьоночка на сковороду. Шо приговорюва-
ли, не знаю. На новий місяць от виходе, ну, напрімєр, 
бабушка була, вона вишла, раз, голову подняла, місяць 
стоіть і зове, зове. Приносять їй сковороду, на сково-
роду, по-моєму, водичку оте-то щє ллють, може, святу 
водичку ллють, я не помню. І поставили рєбьоночка. 
Шо приговорювали, тоже не помню. Не знаю.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Про домовика у Вас щось 
розказували?] Лякали дітей. На хаті, кажуть, домо-
вий сидить. Лякали, було, дітей. [Залізною бабою ля-
кали?] Нє. А домовим було то, шо домовому кидали 
на етот зубик, єслі оте-то шатаєца. [Молочний.] Ви-
рвали і ето, ето і я кидала. Домовому кидали, а казали: 
«Мишка, мишка, на тобі такий, а дай нам костяний». 
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[Чи казали, що у Вас в селі раніше відьми були?] Ко-
нєшно, казали. [1]  Лякали, було, дітей. Були по селу 
даже у нас, розказували. Розказували, і перестрівали, 
і казали, мама щє моя розказувала, [про] кого-то, от 
шли обично от із етого, отам у нас єсть низинка така, 
обично там встрічаюца. От іде парубок після двєна-
цяти, пробув десь і йде. От якийсь із рєб’ят приніс, 
розказувала, повісив ету, клубок, приніс, говорить, на 
ету, встають утром, а  вона, женщіна, губою на етом 
і висить, на гвоздє. Правда ілі неправда, не буду го-
воріть, я нє відєла, но мама розказувала, шо було та-
коє. Розказувала, шо встрічала багато. [1] Чоловік іде, 
а клубок котиця. І кажуть, іде, а воно слідо́м біжить. 
[3]  Уже в наше врем’я. Уже вот при совєцкой власті 
було, в  [тисяча дев’ятсот] п’ятідєсятих годах, були, 
були у нас такі [відьми]. [...] [У Вас були такі дні, в які 
жінки ходили до лісу збирати трави?] [3]  Семенове 
Возило́ у нас єсть, ето празник такий, да, а чьо воно 
так називаєця, не знаю. [Жінки ходили в ліс?] Соби-
рають у нас. І щас собирають, єслі хто знає. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [3]  Раньше оте-
то розказують, шо і складки, оте-то гулянки були. 
[Складки коли проводили?] Да на празники ́. [1]  На 
празники́, да. Коли воскрєсєньє, коли празник. 
На складку миску, здорова миска череп’яна, наріжуть 
огірків. [Солоних?] [3] Ну єслі в лєтнє врєм’я, в лєтнє 
врєм’я там складкі кали? [Не було ще свіжих?] Да. Ну 
були, може, Троіца, може, еті, може, Івана Купала, вот 
ето празнували. Може, й були. [1] Ото складка така. 
Хлопці, дівчата. Наливають стакани́ ж, а  раньше не 
пили. [А що робили?] [3] Ну, пили, ну не так, як січас. 
[1] Пили, ну не так. Шо робили? Співали. [3] Співа-
ли здорово раньше: і мужики старі, і молоді. [1] Часто 
з Михеічєм балакаю, раньше було Тимоха Никано-
рович, тоді Петро Кова ́ль, тоді Ігнат, дід Михайло. 
[3] Дєд Юхима Івановича. Ох, як вони співали. А по-
том, ето ж уже старші. [У Вас на різні голоси співали?] 
Да, да. Первий, другий голос. Оте-то я, в мене січас в 
ушах стоїть, потому шо я єщьо била малєнька, ще в 
школу хадила, а  вони співали. А  еті, помоложе вже 
співали, оте-то Мишка, Альошка Костєв, еті помоло-
же щє мужики були, співали тоже, Назарович Іван, 
ето уже такі, як они, з [тисяча дев’ятсот] двацать шес-
того года, [тисяча дев’ятсот] двацать сєдьмий, [тисяча 
дев’ятсот] двацать восьмий. [1] Харашо співали. Було 
гармошкі, скільки гармошок у Жигайлівці. Я  колись 
оце щитаю сидю, Хведька Бєлка один, Микола той, 
Хведот други́й. [3]  Титович іграв. [Вони були само-
учки чи десь навчалися?] Нє, сами́, самоуки. [2] Єже-
лі захотів гармошку купить, ну купив кой-як, ну веде 
коня з поля, вечьором, значіть, коня веде, а  сам же 
на їй іграє. Прийшов додому, оглянувся, а коня нема: 
«Настя, а гдє кобила?». Настя, жінка, каже: «Та я ж не 
знаю, ти ж її вів». А він привів, а уздєчка скинулась. 
А він приніс обручку, а ета на ́ полі осталась, пасеться. 
[...] А ето он, у Трі ́хвона живе Полька, а в єї мужик був, 
на Сахновщіні жили, а чьо я його, у його глаз був один 
перев’язаний, не бачив на глаз. Ну вони ідуть, значіть, 
провожають тут коло сєльсовєта, значіть, в армію, на 
войну вже. [...] [Іване Міхейовичу, розкажіть, як Ви 
парубкували, де знайомилися з дівчатами?] Ніде я не 
парубкував. Так шо пішком усю Польшу пройшов і 
Германію. Ото я й парубкував там же. [Де Ви дружину 
шукали?] А чьо я її буду шукать, як я прийшов один 

на всю деревню. Одні дівчата, а я один, шо її шукати? 
[1] Він міні каже: «Ти сама прийшла». [2] Не було ні 
одного хлопця. [Розкажіть, де Ви познайомилися?] 
[1] У клубі. [Ви танцювали?] Він не танцював. Я і тан-
цювала, і приказувала, а він не танцював. Стану додо-
му йти, із клуба повиходили, і він за мной іде. [...]

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [2]  А  шо щас за паспорта? Даже не пишуть 
національность у паспорті. Інтєрєсно, китаєць ти, япо-
нець ілі манжур, ілі індієц. [А Ви хто за національніс-
тю?] Гражданін Росії. О, інтєрєсно. [Ви ким себе вва-
жаєте?] А чьо ж я, у мене у свідєтєльствє о рождєніі 
написано «укра́інєц» і то написано, а  то в паспортє 
нема нічьо. У нас же тєріторія була украінска, ми ж і 
балакаєм тікі по-украінскі. Щас перемінили, у школу ж 
ходять, невдобно, вродє некультурно як балакать, нада 
разгаварівать, а він балакає. А от тєлєвізор, не стало, 
а то тріколор там єсть, там їх сто програм у цій тарє-
лочній антені. І там по-украінскі, я всігда слухаю. Ну 
точно, як оце ми балакаєм, так само. А то пєсні укра-
інскі, музика, ну душу вириває, як кажуть, як харашо 
грають пєсні украінскі. Ето трубним оркєстром. Тепер 
нема нічьо, уже нема нічьо. Де вони ліквідірували? 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2] Чумацький шлях. Ну он 
же, де гаражи, де асфальт січас, і у самий Крим. Він ши-
рокий. Там нільзя ні коров було па́сти, нічього, тільки 
для етіх. Їде обоз, останавлюються. А  оце, де  кладбі-
ще, де  гаражі, отам нам буряки наміряли, а  міні туда 
дальше попалось полоть – самий кірпіч. А Володька ж 
Блоха був об’єзчік, він, хоч і лаялись, баба лаялась, га-
няли дітвору. А він такий мужик хороший, і приїжжа 
до мене, а я сижу на своїй плантації, самі кірпічі, з бу-
тилкой самогону. А шо це за кирпич? А він то старий 
був Володька, він такий, бистрий, шустрий, а він ста-
рий, це йому щас, може, годів сто двадцять. Оце, каже, 
тут був Чумацький шлях, була кірпічна хата, кірпічний 
забор. Значіть, на ніч з’їжжаюця усі чумаки сюда у двір 
ночувать. [Це Вам той дід розповідав?] Да. Я ж то полю 
і питаю, шо за кірпіч. А це, каже, при міні і було. За-
їжжають усі мужики. Вони їдуть, може, сорок, може, 
підісят, на волах, потому шо їх граблять. Вони туди 
з’їжжаюця у   двір, закриваюця, а  самі понад забором 
усі з ружами отак, ніхто вже не підойде тоді. І оце тут 
ночують. [Що вони з Криму привозили?] В Крим їдуть 
за вином, а Слав’янськ Донєцкой області, соль же там, 
солі набирають, везуть сюда, тут же солі ніде не добу-
вали, соль везуть. І оце, значіть, раз вони на биках туда 
з’їздять, а бики того́, помєщіка, ось у нас отут був. А по-
том у Шебєкіно биков здають, кормлять на м’ясо і їх 
рєжуть, і везуть там у Москву чі куда там. Раз вони тіко 
за лєто у Крим сходять і всьо. Больше не на шо не спо-
собні. Откармлюють і на м’ясо. А отут же, жили у нас, 
вони не землю не держали, нічього, пара коней, нічьо-
го ж не було. У нього ружжо було с войни, приїжджає 
с Фощєватого друг, оце, значіть, стемніло, і позвеніли 
на парі коней туда, грабили чумаків десь. [У Вас у селі 
були воли раніше?] [3]  Да, на волах же все дєлалось. 
[Коли не стало вже волів? Ви ще застали той час, як 
вони були?] Канєшно. [Тисяча дев’ятсот] піісяті годи 
полностью були воли, от комбайнів даже возили зерно. 
І даже в Новий Оскол от нас больше п’ятідєсяті кіло-
мєтров, туда возили на поставку на волах на елєватор. 
[2] Це на волах, а Кобець розказував, це як Бірюч став, 
так він на волах возив яйця туди продавать, в Бірюч, 
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в [тисяча дев’ятсот] восємісят другом чі [тисяча дев’ят-
сот] восємісят п’ятом. Асфальта ж не було, повезли на 
тачкє у Бірюч яйца. Може, насобира тут, може, п’ят сот 
штук довезе, копійка на яйці, каже. [1]  У  нас раньше 
гарно жили, живо, хвєрма була, я дояркою робила п’ят-
надцять год, два годи телят пасла, а січас нема нічьо.

Записала О. Піскун 29 вересня 2012 р.  
у с. Жигайлівка Корочанського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Ніни М., 1940 р. н. [1], 

та Світлани Г., 1979 р. н. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Там то є такий яр, то Соро-
чінській яр там називали, то ярок Пісоцька Пасіка, ко-
лись аж отак оце її називали. [Чому так називали?] Ну, 
тоді ж були, як оце, напрімєр, у мене дєдушка був, а в 
його там батьки, і вони жили ж тоді, ну звали, хтозна-
як, самостійно (це я по-украінскі), самостійно жили. 
[Ви так розмовляєте?] Нє, я так не балакаю, це я упо-
трєбляю ті слова. Той, самостоятєльно ж ото жили. 
Ну як ото називають, шо коли ж жили, шо мельниця 
в них була там, то ж пани багатші, а те, забула. Як же 
їх називали? І отой, а тоді їх іщє і розкулачували. Там 
одна машина була молотілка, куркулів розкулачували 
оцих, шо у їх земля була, вони самі робили, обрабату-
вали усе, іщє, а тоді якось прийшли ті, і вони, куркулі 
ж оці самі́, і  казали розкуркулювали. Ну шо-то роз-
куркулювали, єслі са ́мі вони такі, а розкуркулювали. 
Позабирали і хати ́, і дітей повиганяли, і все на світі, 
оце таке було. [...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. [Як і з чого робили полотно?] А тут же коно́плі 
ми сіяли. Тут коноплі ми сіяли, і у їх [матері] верстак 
такий був, називався він «верстак», і  вони на тому́ 
верстаку, вони ж єго ізрізали оцей тим, стеблі клали. 
Тоді єго замачювали, там у нас копанка була, і у каждо-
го була копанка, єго замачювали там, і оно там лежало 
скілько. Тоді як-то вони його витягували відтіль, 
і воно ж уже одм’якло. І вони тоді, висихало, і вони 
його тоді на верстаку як-то, і вони тоді його отак за-
сували туди, я так єго не роскажу, і отак же, єго отак 
крутять, і воно так робиця таке м’ягке ́, ну як солому 
отак той, а тоді той, і вона м’якесенька робиться. [За-
мочували у воді?] У воді, да. Там, коло копанки даже, 
отак єго возьмуть же, єго так не той, і в оті, снопики, 
оті снопики замачували. [Коли воно розм’якло, що 
тоді з ним робили?] Як розм’якло, тоді воно висушу-
валося, воно ж уже таке не було, як от тілько іскосиш 
єго чі ізріжеш. І воно ж уже було одм’якло, і тоді воно 
висохло, і уже єго ламали. Ой, вони там і мняли єго, 
і ногами єго мняли, шо тілько єму було, поки воно ро-
билось, оце обсушиться. А  тоді гребінка така була, 
така здорова, і  ото росчьосують так. [Це вже нитки 
отримували?] Ні, щє не нитки. Нитки тоді із його ро-
били, як пряли на прядку. Розчєсали, хто на прядку, 
воно розчєсалося, хароше, тоді нитки́ робили із його, 
того шо полотно тоді із його ткали. Ну я оце точно не 
скажу, як полотно ткали. [Вас навчили прясти?] Ой, не 
навчіли, я  не хотіла. Рая, там сестра двоюрідна, оце 
прибіжить, вона вчілася на вчітеля ́, та приїде у той, 
прибіжить, а  мама ж там і вовну ж пряли, усе вони 
пряли, казали: «Ніна, воно ж тібі в жизні пригодиця». 
Та нашо воно здалось? Щас ніхто єго не пряде, ніхто 

нічього, уже ж ми такі були, соврємьонні. [...] Іщє я 
вишивала, тошо тоді нада було вишивать, того шо в 
нас тоді всі із вишивками заміж ішли, і я все вишивки 
готовіла на заміж, а так пораздавала, і досі в мене ви-
шивки ті лежять, того шо воно, як-то познімали їх, ну 
немодно тоді було. Сперва висіли і рушники. Так шо я 
вишивала ті, рушники, а  скатерть, хто вишивав, а  я 
в’язала з ни́ток ото скатерть таку. [Чим Ви в’язали?] 
Крючком в’язала. І оце рушник же вишиєш, а там воно 
усередині нада уставочку вишиту вставить чі ви в’я за-
ну, тут же цвєток, а тоді ту, вишите, чі той, вив’язане, 
а тоді оце вишите, і отак ми ото робили. [Ви хрести-
ком вишивали?] Нє, тілько гладдю. А тоді ж оце об-
раза, святий вугол, образа, і ми ж, шо він же не пустий 
стояв той, так ми тоже оце вишите, отак вишите, длін-
не таке вишите. А під образами отаке тоже лоскут це 
вишите, і отут, під тим, угорі тоже оце вишите отак. 
[Це у Вас «набожник» називається?] «Набожник», ага, 
«набожник» називається. Він у мене там і досі лежить. 
Може, комусь прийдеться, шоб не забули, як колись 
вишивали та як [оздоблювали інтер’єр]. [...] Харчу-
вання. [Як Ви буряк квасили?] Як? Просто бурячьок 
накришуєм отак, соломкою, тілько акуратненько, шоб 
там, ну це ж вони учіли як нас. Ми оце накришим 
у глечік його, водою тьоплою заллєм, тілько в глечік, 
ну, чі в кувшин. [Щоб було глиняне?] Да. І ставляєм, 
піч уже ж витопилась, вона до того́ закрита, і там те-
пло, скраю ото ставляю туди, шоб він укисав. І він оце 
укисає, і мама тоді борщ варили с того ́ квасу. [Як ді-
знавалися, що він укис? Куштували?] Аякже. Він же і 
піниться, і все. Він красівий-красівий, квас оцей, од-
стоїться, і  він же, зразу ж пробуєш, він такий зразу, 
він же броди ́ть там, і він ото цілу ніч стоїть, і він укис-
не. А тоді, єслі борщ ізварять, він там остається, буря-
чьок. Ми туди тоже його щє кришим, підкришуєм 
туди, добавляєм, так же наливаєм водичкою, і  тоді 
воно бистрєй уже той, отаке, отак ми квас робили. Та 
й всі робили, не тілько ми, всі-всі. Мені колись та усе 
казала: «Хоть би раз борщу зварить із такого квасу, як 
колись ми варили». [Раніше ж і буряк не такий був?] 
Да, да, да. [...] [Розкажіть, будь ласка, як Ви хліб пек-
ли.] Ой, я помню. Мама дрожжі дєлали з хмелю сами ́. 
Значіть, оце ж хміль той, цвєточкі, шишки ́ ті, вони 
його одварювали, ши ́шки, він настоїться, а тоді возь-
муть процідять і оцею водою муку замісювали, замі-
сювали, тілько воду замісювали – і оце отак, як затір-
ка, ну як, крупинками так і по столу кругом, оце воно 
сохло. І вони отак дрожжі робили сами ́, вони такі ха-
роші, самі дрожжі. Тоді і понятія, хліб же пекли, і по-
нятія не іміли, шоб оце дрожжі купляли. [Тісто в чому 
місили?] Та була діжа дерев’яна у їх, і така вона була 
величенька. Я  помню, як мама місять, місять, я  вже 
була як більшенька, кажу: «Давайте я щє пособлю», – 
і ото, і я їм пособляла. Того шо вони спішили на рабо-
ту, день-два – уже і печуть, і печуть хліб. І часто оце 
кажуть: «Витягнеш тоді хліб». Поставлять, а  уже ж 
нада скорій на роботу бігти. І ото я хліб, єго витягува-
ла і коли сажала, так шо я хліб [вмію пекти]. [Чим його 
витягали?] Та тим, рогачєм. Ставляли, отакі у їх ті 
були височєнькі желізні круглі, як баночкі. Тілько 
вони, баночки, наскрізь ті, вони тяжолі, і отакі дірки, 
так було, тілько по боках. Да. Ну його ж ставляють 
тілько по боках. І ото вони ставляли на його хліб, а ви-
тягали рогачєм. І оце уже всьо, уже нада хліб, а він там 
підходе, а тут накидаєш же, у пічі. Тоді, як уже готове, 
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уже тісто там піднялося, і  тут готове, і  скорєй мама 
той, отак вузольчік соломки крутять, і отак там, шоб 
невеличке плам’я. І вони як поставили, і  їм же й ви-
дно, куди ставлять, тошо це ж піч, вони ж туди зала-
зять же. Ну, і той, і воно загнітюється. І вони отак, шоб 
не того, загніти́лося трошки, соломкою туди, главно, 
шо це зола не летить туди. Як же хитро було. У мене 
досі десь піч єсть у старій хаті. [Куди складали вже ви-
печений хліб?] Єго ж, кажду ту, на ско ́вороди ж єго 
викладали. А тоді рогачєм же береш і отак же й став-
ляєш на отам, на той [стіл]. Чього отакі вони? Того, 
шоб не мішало рогачєм, і ставляєш оці сковороди ж із 
хлібом, скілька туди влазе. Тоді і закриваєш. Закрива-
єш і трошки дірочку щє і оставиш, шоб чуть-чуть 
воно той, іщє витяг. А  тоді трошки воно побуде, 
откриєш, а  вони вже підхватилися, називалося, ка-
жуть: «О, уже загніти́лось харашо». Як загнітиця, ми 
тоді і той, уже закриваєм ото ж той, а тоді чєрєз врем’я 
дивимось. Як бачім, шо нічього, харашо все, закрива-
єм плотно, там уже жар трошки стой, і тоді воно пе-
чєцця, печєцця довгенько. Я  не помню скілько, ну 
довго тоді печєцця він. [Коли хліб витягали, його на 
рушник клали?] У нас так: оце стіл там такий у кухні 
був, на столі у мами всігда було, як рушник, отаке, 
воно ж полотняне. Полотняне таке воно, спеціально 
виткане. І  то вони на одне кладуть, а  други́м, таким 
же, зверху накривають. [Полотно самі ткали?] Да, 
сами́. Я і то знаю, як його ткали. І той, і всігда витяг-
неш, і отак, щє трошки єго водичкой отак збризнеш, 
і  скорєй закриваєш. [Щоб не засихав?] Він же тоді 
отпарюєця, він да, він же тоді м’ягкий, хороший, шоб 
він не засох, а то він засохне, його плохо різать тоді, 
він же тріскається тоді, ну, плохо різать. [...] [Як кутю 
готували? З чого?] Кутю готовили із того ́, як, із яшної 
теї ми, із яшної крупи ми готовили. Там, тоді готови-
ли. Ой, ну яка вона була добра. І туди і калину мама 
той. [Варили крупу і додавали туди?] Да, добавляли 
туди ж, шоб вона добріша ж була, кутю ж варили. Так 
шо ми іщє, варили до куті канпот же, таді казали 
«узвар», ну узвар варили. І ми його, оце каші насипаєм 
і туди наливаєм оцього узвару, і оце ми так їли. [Що ще 
готували?] І шо, ті пироги пекли тілько із капустою ж 
оце, шоб пісні, тілько усе, шоб на посному все, все піс-
не було. Та була, ну єслі вечєря, там сєльодка, оце так, 
ну такого не було нічього. [...] [Що у Вас на весілля го-
тували?] [1] Шо? А тоді готовили так, щас скажу: пе-
кли пироги, хліб пекли, пироги пекли. Холодець вари-
ли. [Із  чим пироги пекли?] Із усим тим, шо було, із 
усим. Тоді холодець варили, узвар варили, це ж «ка-
пот» називають, узвар варили, потом сметану дєлали. 
Я  помню, як усе було харашо. І  м’ясо було, ну само 
главно, і  картошка була. І  главно шо? Шо на другий 
день вареники варили на всю беседу. Да, варили варе-
ники. Там усе клали: і калину клали, там і гроші клали, 
да, ну вобщє-то із сиром варили, а туди, там усе до-
бавляли на празник, чі той, на свадьбу. [Була страва, 
яку подавали останньою і це означало, що гостям тре-
ба вже йти?] Да. Було, у нас були галушки́, тепер – ки-
сіль. [2]  Це на поминах кисіль, а  так галушки, да. 
[1] Так і тоді був кисіль, і тоді був кисіль. [Як галушки 
готували?] Галушки готовили, різані галушки, са́ми 
різали галушки, обізатєльно са́ми готовили. [Яке тісто 
робили?] А тєсто обикновенне: на водє, одне яєчко і 
вода, і соличка, і більш нічього. Оце такі ті. Які вони 
добрі були! І  оце їх, їх же робили, сушили, лапшу. 

І той, це спеціально на свадьбу. І тоді озвар варили ж 
оцей. [2] С чєрносліва. [1] Обізатєльно, шоб попада-
лися туди ті, і даже попадалися, шо не здорові, так оті 
груші, отаке попадалося. І  оце такий варили озвар і 
заливали оце ж те туда. І як насипали оце, так попада-
єця, кому шо попадеця, так попадалося і насипали. Це 
вже конець. [Холодець із чого варили?] А холодець ва-
рили із усього ́, у кого шо єсть. Я знаю, шо у нас так усе 
варили із того ́, із гусей. Із гусей саме луччє він був. 
І  свиней різали спеціально на свадьби, там же усе 
було, отак. [Якщо свиню різали не на весілля, як збері-
гали сало, м’ясо?] Та у ящік. [Солили?] Да. [2] Бодня. 
Ящік такий, «бодня» називали. [Ковбаси робили?] 
[1] Обізатєльно робили. [Які?] Обрізали там, де таке 
м’ясце, спєціально, шоб воно ж добре було. Там груд-
нинка так, це воно на свіжину було. А те там, то там 
пообрізають, то там пообрізають. Тоді сальце, там оце 
все таке обрізали м’ясо, різали його і начиняли оце ж 
ті ковбаси. Його той, отак [респондентка дмухає], як 
папіросна бумага. І щас же робиш, так єсть хоч таке, 
шо натяниш кишку, щас харашо, а тоді ми робили, так 
той, із, напрімєр, ото із верби чі шоб оно гнулося. [Гі-
лочки згинали?] Да. Отак ізогнули, зав’язали тут, і оце 
на єї отак надіваєш, і ото напихали так. Бистро, да, на-
пихали, харашо, бистро й харашо. Оце ми так і начі-
няли. А тоді позав’язували їх, ну тілько, шоб вона не-
плотно, плотно ж низзя. І потом її отак клали на ско-
вороду, розогрівали сковороду і туди жирку кидали, 
і туди колбаску, і сразу проширювали голочкою отак, 
шоб вона ж не лопалася. Проширювали, обжарювали 
із обох сторон, рум’яненька, шоб вона була, харашо 
обжарять і в чавун, і в чавун. [У чавун смалець клали?] 
Нє, на дно ж трошки того́, водички  ж. [2]  Водички, 
а то щє, я помню, палочкі отак вирізали ложили роді-
тєлі і на неї колбасу. Там же чавун отак був. І отут отак 
палочкі лежать. Це я помню. [1] Ми не клали палочкі. 
Водички отак увіллє ́ш і трошечки жирку. І воно туши-
ця ж, обізатєльно, тоді ж тушили. А люди ж не так ро-
били, ну міні, нам так не нравилося, батьки приучіли, 
а люди не так робили, люди обварювали зразу в воді, 
обварювали, а тоді на листи і ото чі в духовку, чі на 
плитку, не знаю. Отак вони пекли тоді, да. Ну а міні 
так не нравилось. Ми даже у банки закатували. 
[З кров’ю робили ковбаси?] Робили. [Щось додавали у 
кров?] Нє, сала ж туди кришили, такого, м’ягкого не-
жирного. [2]  Крупу яку-нібудь добавляли. [1]  Сало, 
кришили сало, прижарювали сало, несире сало туди. 
А то ми, як їли, то ж ми кров жарили, їли, да, а в кол-
баси, знаю, шо ми кашу варили. [Яку?] Гречнєву, тіко 
гречнєву. І оце ж туди спеції, і оце наливали у той. [Які  
спеції: сіль, перець?] Соль, перець, да, соль і перець. 
По-моєму, і все. Наливали отак прямо його із тим, оце 
все мішали с кров’ю і туди наливали. [Як робили сме-
тану?] А сметану ми робили, значіть шо, вершки ж оце 
той, собирали, ми в пічі це робили. І  ставили його, 
отака «макітерка» називалася, і туди накладали, вона 
щє й закривалася. Це раньше ми так дєлали, мама. 
Ставили за заслянку в піч, і  вона там стояла. Тоді її 
відтіль витягували, вона там оттоплювалася, і  вона 
прямо аж красна була. Не так. Це ми собирали верш-
ки, це ми молоко, це ми вершки отак робили, воно ж 
оттаплювалося, це ми масло, тоді ж отак били його, 
і воно ж тоді хароше ж масло. І оте ж молочко, «сколо-
тяне» називалося, ми тоді з їм кашу пшоняну варили. 
Молоко ставили в піч у глечику, і  воно там стояло, 
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і його пізно уже витягали, і там аж піднімеця шкуроч-
ка ж отак. І вона ж упариця там і прямо така красна, 
добре. А  тоді воно, єслі витянуть, воно гаряче, воно 
тоді остиває. І як воно тілько тепленьке, під оцю шку-
рочку вершки ж оці підпускали і так же пока і ставили 
його тут скраю, шоб не гарячє там було і шоб не в хо-
лодне, а в тепле ́ньке, так і ставили цю сметану. І вона 
тоді, як кремінь. Оце ж постоє там таке, і  вона така 
пахуча, і така хароша сметана, як кремінь. А її тоді ви-
тягають, бачуть, шо вона вже ссілася, витягають і зра-
зу ставляють у холодне. [...] [Що ще робили з молока?] 
Ряженку робили. Тво́рог же робили. [Як молоко збері-
гали?] Та як єго зберігали? [2] Таді все пили і їли, сім’я 
больша, це щас магазіни. [1] Та воно тоді і не зберіга-
лося. Єслі воно закисало, там спеціально той закисля-
ли. [Скажіть, будь ласка, які страви Ви пам’ятаєте з 
дитинства, що готували у Вас в родині?] Я знаю, шо у 
войну тьотя Маруся там на тракторє робила, а ми ж 
погоріли, і там нас забрали, вобщє згоріли і бак з во-
дою був, і той згорів – все на світі погоріло, і ми чуть 
не згоріли. І тоді нас вибросило, чудом остались живі. 
І  ми ждали, поки вона прийде, там давали їй двоє 
яєць, і вона ті двоє яєць несла нам. Як там ми, ну, ко-
рова всьо равно була і живі остались, [тисяча 
дев’ятсот] сорок сєдьмий год був. [2]  У  кого корова 
була, той і живий остався. [Ви борщ варили? Зараз ва-
рите?] Обізатєльно. Казав Павлік, прибіжить до нас і 
каже, шо: «Бабушка Ніна, у  вас єсть борщ?». Кажу: 
«Нема». Він розсердився, поїхав, хочє мого борщу. Як 
я борщ варю? Я борщ варю так: єслі с помідорів сік, 
харашо, єслі свіжі помідори, це дуже харашо. Шо я 
туди кладу? Обізатєльно я кладу бурячьок, ну свєклу 
оце. Свіжу, да. [Ви її ріжете чи трете?] Нє, не люблю 
терти, тілько різать. Наріжу і ото на олійці, шоб неба-
гато олійки, на олійці прижарю єго, а  тоді ж туди ж 
бросаю, і шоб він вкипів, не люблю, як ото красний. 
А єслі єго там сирий бросить, він красний буде. Ну в 
общєм буряк, помідори ки́даю туди свіженькі тоже, 
і той, і перчік кидаю, морковку кидаю. А тоді ж воно 
все так прокипить і того́, картошку кидаю. А ті ж ви-
тягну, ті ж помідорчікі [розчавлю]. Да. Ну, а зажарку ж 
дєлаю я. Лук, морковка, перчік тоже і помідори, ото ж 
я їх на тьорочку і ото пережарюю. Сахарьку обізатєль-
но кидаю в борщ. Хоч як, так я всігда кидаю трошки 
сахарьку. [Що Ви ще готуєте?] Та ну а шо, хтозна, як і 
всі. [...] Архітектура. [З чого складалася піч?] С того, 
із кірпічу вона складалася. Спеціально той, її мазали 
такою глиною. [2] Зеленою. [1] Я знаю, шо, ой, шо ж 
туди добавляли... Золи... [Де  цю глину брали?] Та у 
ярку, тут у нас були, вони й щас є, ну уже позабросю-
вано кругом. [Як  воно у Вас називалося: просто 
«ярок»? «Глинище» не казали?] Нє, казали «глинище», 
«глинище». [Де брали цеглу на піч?] [2] У нас же тут 
же був кірпічний етот, аж целих два заводи, ілі як їх 
раньше називали. [1] Мій батько чі той, мій дєдушка, 
був він пічник, він усім людя́м печі робив. Тоді ж усі 
печі були [в хатах]. [Клали цеглу, потім глину?] Нєт, 
вони шо-то, сєкрєт був як шось, я тілько не знаю, до-
бавляли шо-то туда, і  вона шоб не лопалася, оце ж 
глина, вона ж гладесенька, шоб харашо хліб пекла, її 
оце ж зеленою глиною, її мазали і добавляли туди золи 
обізатєльно, в глину, шоб оце не тріскалось. [Потім її 
забілювали чи так і була помащена зеленою глиною?] 
Нє, добавляли у білу глину уп’ять оце ж золи, пісок 
туди, все, спеціально, шоб вона не тріскалася, не давав 

же пісок. Єслі трєщіни будуть, він же, хліб, не буде так 
пектись, ну, так. Я знаю, шо я залазила туди мазала, 
мама міні робили глину спеціально. І обізатєльно як 
перед Паскою, так і мазали каждий год перед Паскою і 
перед Покровою, оце чєтирнацятого, пироги пекли 
тоді. [Лежанка була?] Обізатєльно лежанка була. Ле-
жанка була, піч же була. Там оце ж сушку сушили ж у 
пічі, оце поставляють у піч, вона там прив’яне, все, 
підсохне ж, а тоді на пічі ж ізмазують, як оце сушка, 
ізмазують черінь, і туди вже ніхто не залазе, і вона там 
сохне. А тут лежанка ж, там сохне на пічі, і ото там по-
вна піч, ту одсувають на черінь, щє кладуть, оце с печі 
витягують, і  так же сушку сушили. Наші мама даже 
груші сушили здорові і сливи сушили, оце така вона 
була, не то, шо вона ось знає, сушила вона усю сушку 
оце так, піч була. Це ж ізверху, це ж піч, шо ми хліб 
пекли, а тоді ж там ото димоход. Ми ж там спали, на 
тій пічі, залазиш на лежанку, тут плиточка така, шо ми 
топили, і  з тими ж канхворками, а  тут же лежанка, 
і ми становились на лежанку і залазили на піч. [Труба 
у Вас «димоходом» називалася?] Нє, димоход той, 
то само собою димоход, з печі іде дим у комінь. Я знаю, 
шо плам’я ж іде прямо туда, ми зразу оцю ставляєм, 
заслонку, «за́слянка» ми звали, по-украінскі так, вона 
така, з ручкою, зразу я ставляю, шоб пламня туди ж не 
йшло, ну, і воно туди тягло все, у димоход туди. У єї 
ось осталося, ішло отуди, у той ле ́жник аж на хаті, на 
чєрдаку. [Що таке «лежник»?] «Лежник» називався, ну 
димоход цей же називався, ми його мазали. [Які рані-
ше хати були?] Та той, хатка в нас така. А то у войну та 
згоріла, і ото ми построїли, мама моя построїли із дє-
душкою, поки ́ папка прийшов із войни. Він уже вікна 
вставляв, той, ну це вона вже соврємьонна була, і ми 
тут спали. А так як ми у войну казали, шо яка хата в 
нас здорова така була, і поли, не кро ́ваті, кро ́ватів не 
було, а пол. Такий ото, кругом же там спали на полах, 
а тут же ми уже, як хату ізробили, у [тисяча дев’ятсот] 
сорок шестом году ми перейшли, осінню. Так тут уже 
у нас батько, сам же він плотник, усе поробив уже. Так 
мазані були, тепер обої клєять, а тоді ж мазані були. 
І ми, як оце празник, так ми шо робили, мама ж по-
мажуть у хаті, і ми на листочках, шо у школу ото ходи-
ли с тєтрадєй, ми цвітки рисували, красіві хароші 
цвєткі, раскрасювали, і  к празнику ми росклєювали 
отак по стінах, і  рушники ж у нас були, і  набожник 
був. Він у мене й досі є, тих же немає, а єсть набожник 
у мене. Так той, сперва ми узори дєлали, оце ж цвєтки 
ми поробили, по стінах наліпили, а отут же сдєлали 
узори, як же ми звали, «вирізи», ми їх із бамаги роби-
ли і отут вищєчки ми дєлали. І ми під потолком па-
лочкі прибивали і на їх приліпляли оці узори, вирізи 
ці, і  отак, то  ж цвіточєк просто, а  то ми отак і отак 
узор. Ой, як таді красіво було. [Чим Ви приклеювали?] 
Ой, тістом. [Змішували борошно з водою?] Да, отак 
потрошку той, поприліпляєм і держалося. [Ви 
пам’ятаєте, з  чого нову хату будували?] Це вже без 
мене строїли оцю. І її строїли в общім із дерева, рубле-
не дерево, а  тоді планкували, а  тоді уліпляли с обох 
сторон (і знаружі, і знутрі), уліпляли, людей даже зва-
ли, сам не вліпиш, людей звали. Заміс готовили, улі-
пляли. [Що мішали?] Шо мішали? Глину, солому і пі-
сок, і  конській навоз. Оце робили спєціально заміс 
тей, конем отак його, здоровий заміс, конем єго міси-
ли. І отак ліпили, отак вулицєю, люди собирали і ліпи-
ли. [Чи клали що-небудь по кутах хати, як хату закла-
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дали?] Я цього не знаю, не бачила, шо вони закладали 
і як, я не бачіла. Мій батько сам же плотник і дєд мій 
же. Оце вони все робили. [...]

СІМ’Я [1] Тута родилась, село Жигайловка. Родітєлі – та 
прості крєстьянє були вони. [...] [Як Вашу маму зва-
ли?] Лукєрія Хвєдотовна. [Батька як звали?] А  бать-
ка  – Іван Михайлович. [...] Батько робив, це ж він 
прийшов же із то́го, з  войни, і  робив він сперва ко-
нюхом, тоді бригадіром був, тоді був об’єжчіком, тоді 
плотником був і плотником був до конца того́, до пєн-
сії, і так він і доробив. А мама була, вона проста, тоді 
у полі вона робила, вона ж і пахала там, оце ж у войну 
це все було. У [тисяча дев’ятсот] сорок третьому году 
ми тут погоріли, батько був десь на войнє, а тоді єго 
в плєн забрали, ми й не знали такого, прийшов уже 
після войни, уже послє, як освободили ж той у [ти-
сяча дев’ятсот] сорок п’ятому году, у  тому ́, маю́ ж, 
освободили, а він прийшов аж осінню. Робили ж той, 
а тоді вона уже пішла нянєю у яслі, вона нянєю робила 
тоже до конца, до пєнсії робили усі вони. [Як  Ви до 
батьків зверталися: на «Ви» чи на «ти»?] Ні, на «Ви». 
Ми на «Ви». Звали «мамою» і, нє, ми ніколи «татом» 
не звали, ми звали «папка». Я  знаю, він прийшов із 
войни, а ми його не знали ж уже, і хто він такий, а на 
нас кажуть: «Ну звіть же там чі “тато”, чі “папка”». Нє, 
«папка». А Колька тоді, брат мій, кричіть ото, хтозна-
як його боїться, тіка од його, а  тоді кричіть, шо па-
пашка, іди снідать. І  ото він його і назвав «папкой», 
і так і всі ми звали «папка», і всі звали на «Ви», одна 
Вєра в нас тілько на «ти» звала. Вона уже соврємьонна 
була, с  [тисяча дев’ятсот] піісят п’ятого года, а ми ж 
усі звали на «Ви». [Вас троє в родині було?] Нє, чет-
веро. Двоє вмерло, а четверо той, осталося живі, і оце 
чєтверо нас було. [Ви найстарша?] Нє, старший самий 
умер, Шура один, а  тоді Колька, Свєтин папка був, 
с  [тисяча дев’ятсот] трицять восьмого года, а  я вже 
[тисяча дев’ятсот] сорокового года. А  тоді батько як 
прийшов із войни, уже родився в [тисяча дев’ятсот] 
сорок сєдьмому году щє один брат, тоже Шура єго зва-
ли, а тоді у [тисяча дев’ятсот] сорок дев’ятому родився 
Митя, ну він год прожив і вмер, а тоді Вєра родилась, 
вона й досі в Бєлгороді живе, с [тисяча дев’ятсот] пі-
ісят п’ятого года вона. [Вам колискові пісні співали 
або казки розповідали?] Я знаю, шо мама все співали, 
і я все од мами брала, усе брала од мами: і колибєльні 
оце пісні, і які-то, в мене батько був такий, він тоже 
шутливий, любив в нас пісні, такі видумував всякі, 
такі чудні, я  і досі вспоминаю, і  ми оце все позапо-
минали, ми усе од родітєлєй узяли. Вони в нас такі 
були, вони співали харашо. У  мене дєдушка, так він 
був на всю округу на цю, губернію, чі як воно тоді зва-
ли, він був гармоніст. Ви знаєте, я  сказок не помню, 
які розказували, там ото як мама, це ж ми родилися, 
война якраз же, да, тоді хтозна, таке врем’я було, я єго 
смутно помню, те врем’я, но знаю, шо у нас дєдуш-
ка більше нас няньчив, а мама була на полі та скрізь. 
А хтозна, співали, усі вони народних пісень співали. 
Оце як, вона так сказки не розказувала, а як оце ми 
полягаєм спать, усе пісні ото нам співали, так ми ото 
[запам’ятали]. Та ми і досі помним. От тоді ж, ну нє, 
ну в войну ми так, вони ото, знаєте, такі, воєнні, зразу 
повиходили, ой як, скілько ми їх знали. Я ось недавно 
кажу: «Тепер же таких і піснів не співають». [Що Ви 
дітям розповідали?] Тоже ж, тоже пісні, ну сказки ж. 

У школу ходили ж, сказки́ всякі знали, їм розказували 
вже ті сказки, і я помню, моя свєкров, я ж на Украі-
нє жила, свєкров моя розказувала моїм дітям. [Чому 
Вас батьки вчили у дитинстві? Що Ви робили, коли їм 
допомагали?] Ой, шо ми тільки не робили. Ми ж оце, 
тілько у [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмому я пішла в 
школу, Колька пішов раньше, зразу після войни, а я в 
[тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмом пішла в школу. Ми 
із Колькою, із братом, на нас уся робота була. І оце так, 
мама скажуть, шо глядіть, не розрішали нам полоть 
же, а  ми той, рвать бур’ян. Оце розмітять і кажуть, 
оце ж пополете чі той, порвете бур’ян. Ми із ним, як 
ми старалися, і так: я за ним слідю, шоб десь не оста-
лося, він за мною  – оце ми так чєсно робили. І  тоді 
мама, як прийдуть, такі раді, пополять і дальше  ж. 
Ми їх слухали, слух’яні були. У сусідки такі були, не 
хочуть діло робить, і каже: «Подивіться, он у Лукії як 
діти усе роблять, а ви тілько бігаєте, гуляєте». Ну вона 
нам дасть по кусочку, по грудочці сахарю, ото рахві-
над такий, дасть по грудочці сахара, і ми раді. І потом 
ми шє шо, він, я буряк кришу у той, це ж закислять на 
борщ, шоб квас був. [...] [Як Ви ще вдома допомагали?] 
Я тілько в’язала, вишивала щє я. [...] [Ніно Іванівно, 
батьки розмовляли отак, як ми зараз із Вами?] Да, да, 
отак батьки розмовляли. Із цього села обоє. [Що  Ви 
ще робили по господарству?] Шо ми щє робили? Ой, 
я дітей щє няньчіла. Оце [тисяча дев’ятсот] сорок сідь-
мого він, я в [тисяча дев’ятсот] сорок сєдьмом пішла в 
школу, а він [брат] зімою родився в [тисяча дев’ятсот] 
сорок сєдьмому, у началє, а я осінню пішла в школу, 
ну. І оце на моїх плечах було. Я старалася, оце ж поки 
вони [батьки на роботі], шоб у хаті поприбирать, тоді, 
поприбираю ж у хаті, шоб поки ж мама прийшли, шоб 
оце ж поприбирано. А як літом, так ми змазували тим, 
із корови от навоз, ми змазували, білили грубу, під-
водили красним. А тоді тим змазували, а тоді ше воно 
трошки підсохне, ми ше походить по йому, листя із 
того, із лопухів ото ми клали, тоді ше на городі у нас 
польові цвєти були, ше я цвітів нарву й поставлю, шоб 
мама мене ж похвалили. А єслі вони не вспівають хліб, 
пекли почти каждий день, тоді його ж не було, ну, так 
усе я. Казала: «Ой, зроду заміж тут не вийду, того шоб 
хліб не пекти, він міні так надоїв». Чього? Я ж мамі по-
собляла все. Вони викачують хліб, а я накидаю в піч, 
натоплюю. Як уже «біле піднебення» називається, тоді 
кричу: «Мам, уже біле піднебення, ставляйте в піч», – 
і вони хліб ставляли. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об-
рядовість. [Оскільки діти народжувались не в лі-
карнях, чи  була у Вас баба-повитуха?] Да, да, так і 
я родилася, і  Колька родився, і  у мене усі родилися. 
Даже глянь от, при міні ось Вєра, тоже дома родилася, 
Саня дома родився. Усі дома родилися. [Що  ця баба 
робила?] Та шось вона там робила. Пуповину це вона 
[зав’язувала]. [Дітей раніше хрестили?] Обізатєльно 
хрестили. [На який день після народження?] Хтоз-
на. Мене, так уже у войну хрестили. Я родилася, міні 
було десять місяців, як война началася. І я нехрищєна 
була, і багато тут було. А в войну тоді вже як-то був 
батюшка один, в одну хату всі собралися і там ото всіх 
хрестили. [Яке ім’я раніше давали дитині: на честь ко-
гось чи яке подобається?] Ну тоді ж називали так, як 
батюшка скаже, якій день. [Ви як називали?] А ми, нас 
уже називали так, нас уже самі називали. [Хрещених 
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для дитини обирали з рідних чи друзів?] Ну мене бра-
ли, тоді ж на войні були усі, так хто остався, він тоді 
усіх перехрестив тут. І тьотя моя рідна мене хрестила. 
А Кольку – то сусідка. Так шо так, то сусіди, то родичі. 
Він і мене хрестив, і  його хрестив, той дядько, тіль-
ки мене хрестила папкіна сестра, а  його двоюрідна 
сестра папки. [...] Весільна обрядовість. [Незаміжні 
дівчата ходили колись у хустках? Коси заплітали?] Да, 
коси, да. Обізатєльно покрита була голова. Тілько як 
уже заміж вийде, так тоді вже її ко́су розплетуть і той. 
[Коса одна була у дівчини?] Нє, дві. [...] [Свати при-
ходили?] Обізатєльно. [Кого в свати брали? Когось із 
родичів чи із сільської громади?] Нє, родичів. А чьо із 
сільської громади? Нє. Напрімєр, у мене усі свої були, 
родичі, єго родичі і наші родичі були. Ну, і  там ото 
тілько таких, шо єслі вона розводящя, таких уже не 
брали, єслі вона ілі не замужом, ілі він там уже розві-
вся, отаких не брали сватами. [Свати щось приносили 
чи приходили з порожніми руками?] Нє, ну як це? Усе 
приносили, із хлібом-соллю приходили. Ой, це я про 
себе вспоминаю, як до мене приїжджали з Ганнівки 
на коняці. [Хлібом обмінювалися, якщо дівчина по-
годжувалася вийти заміж?] Так вони ж нам привезли, 
а ми їм давали. Не то шо там чі обичай, чі як, просто 
ми тоді ж цього не думали. Ми ж, вони нам привезли, 
і ми їм давали. [Якщо дівчина не хотіла заміж за цього 
хлопця, що робили?] [1] А чьо б вони тоді прийшли? 
Єслі не той, тоді кажуть [наперед]. [Віники ніде не 
ставили чи гарбуза?] [1] Нє, ну я цього не знаю. Це у 
людей, кажуть, шо було таке, шо гарбуза давали, а я за 
себе [розповідаю]. [Сватів перев’язували?] Сватів не 
перев’язували. Це ж як свадьба була, перев’язували, 
а  як сватання, тоже перев’язували, як оце могорич 
пили. [Наречена перев’язувала чи хтось із її родичів?] 
Нє, я  знаю, тьотя Таня їх перев’язувала. А  чьо вона 
перев’язувала? [Як у Вас казали: «свадьба» чи «весіл-
ля»?] «Весілля». [Що було після сватання?] Тоді ж усьо 
равно ісходилися договарюваця, скілько людей буде. 
[Після того, як засватали?] Ну да, да, перед тим же, шо 
той, іщє ж той, нада їхать до його на оглядини. Нада 
їхать на оглядини, нада подивися, скілько шторок 
нада вішать на вікна і яка ж хата, шоб скілько рушни-
ків там на ті ж нада. Це ж усе на оглядини їдуть. [Це 
все чіпляли перед весіллям чи вже після?] Нє, тілько 
перед свадьбою. А скриня і там оце ж, подушки́, по-
стєльне, оце все придане, це на дру ́гий день чі в той 
день, шо свадьба. Він приїде забира її, і оце все гру-
зять і везуть. А хата там уже украшена, шоб гості ці ж 
прийшли в хату і уже бачать, шо ж нєвєста почепила. 
[Свати щось казали, коли приносили могорич?] Ой, 
та разні шутки. [Які, наприклад?] Оце ми йшли, там 
той... Я  забула як, шо направили сюда, шо у вас тут 
єсть продажня корова. Як начнуть ото, я їх не любила 
оці їхні [жарти]. [Що робили після оглядин?] Ой, та 
вже ж випивали тоді, за стіл сідали. А після того уже 
ж приїхали додому готовиця ж до весілля. [Як готу-
валися до весілля? Що робили? Коровай пекли?] Обі-
затєльно. І пироги. [Самі пекли чи когось запрошува-
ли?] Ой, родичі і пекли. Шишки пекли, оце каравай 
цей пекли ж, сами пекли. [Всі могли пекти коровай?] 
Ні. Ну, кому ніззя було, оце ж ті не участвовали, оце 
ті, яких у свати не брали, ті й не пекли, да. [Чи існу-
вали певні прикмети, коли пекли коровай? Можливо, 
не можна було голосно розмовляти?] Ой, це вобщє, 
не тілько, як каравай пекли, і хліб же печуть, так не 

стукали дверми, шоб здорово не балакали, це вобщє 
запрещьонно було. Я даже січас, от пироги як підхо-
дять, єслі я не сама, так шоб ніхто ж дверми не стук-
нув, шоб форточка не открита була, двері не откриті 
були. [Коровай круглий був?] Круглий, і  тоді укра-
шали калиною, із жита оті ж колоски робили і тоже 
украшали. [Зверху колосся клали?] Нє, такий грахвин 
був. [2]  Вино наливали туди. [1]  Да, і   тоді ставили 
туди квітку з колосся. [2] Отдєльно на столє стояло. 
[Як це у Вас називали?] «Квітка», по-моєму. [Що ро-
били потім із цим вином?] [1] Та я знаю, це старі щє ті 
робили, я знаю, шо наряжалися у косаря́, брали ко́су, 
косаря. Це уже, як нєвєсту одвезуть. [2] Це вже на дру-
гий день. [Що робили з графином із вином?] Ставили 
на стіл. Туда жито ставили. [Жито чи пшеницю?] Нє, 
тіко жито. Канфєти вішали. [1] Наряжали. [2] Наря-
жали жито. [І так воно стояло?] Да, по три колосочка 
св’язували і дєв’ять етіх дєлали ілі такє от, двєнацать, 
таке. [Їх так ставили чи якось нарощували у висоту?] 
Отак, високо ́. [Щоб воно було, як деревце?] Да. [Коли 
запрошували на весілля і хто? Молоді ходили разом 
чи окремо?] Хлопець ходив сам, він же дружків соби-
рав. Вона ходила дружок собирала. Вона піде до його 
родні, до батька, до матері, спросе, кого їй в дружки 
брать із єго руки. Скажуть – вона піде возьме. І ходе 
вона, у єї ж перва дружка єсть, вона сама бере перву 
дружку, тоді йде до батька, до матері, до його, спра-
шує, кого брать, і вони кажуть, кого, вона бере. І ходе 
тоді вона собирає тих. [Вона запрошує зі старшою 
дружкою?] І ця ж іде. І тоді заходять сюда, тут же єсть 
дружка щє. Вона бере її, заходить, просе матір, шоб 
пустила ж її, їй розрішать, забирає цю дружку вона, 
ідуть дальше, і  отак, поки́ пособира скілько їй нада 
дру ́жок по селу. І вони ідуть і співають свої пісні. Уся-
ких тоді: «Ой, річка, річка, криничка, там холодна во-
дичка» – оцю співали, потом «Ой вода, вода тиха ́я, ой, 
вода, вода луговая, чього ти стоїш тиха ́я?». [Вона собі 
збирає і йдуть запрошують, а він собі?] Да. Шоб вони 
не стрітилися десь, не дай Бог. [Чому не можна було?] 
Не знаю. Неззя було, шоб стрічалися. [Ходили запро-
шувати з порожніми руками чи щось приносили?] 
У єї оця перва дружка носила цвєти, прикалували оце, 
вона приходе до неї, запрошує, і мати дає разрєшеніє, 
і вона зразу бере ж ту і прикалує їй цвєток воскови ́й 
такий. [Гостям теж приколювали?] Да. Нє, як гостям, 
дружка́м токо, дружкам, а  він боярам своїм. Ми ж 
«дружки» звалися, а вони – «бояри». [2] Іщє співали 
пєсню, ну це, навєрно, як жениху уже пришивали: 

Ой дай, мамо, голку 
І ниточку шолку. 
Ой дай, мамо, голку. 
Приїхав зятьочьок – 
Пришити цвіточьок. 

[Що робили після того, як запросили?] Сідають же за 
стіл. Вона ж веде тих дружок своїх. Там той, дружко ́, 
встріває він і бере молоду за руку, і вони заводять за 
стіл і сідають. Іщє молодого немає, молодий у себе. Це 
молода тільки, а молодий же у себе тоже так же із сво-
їми дружками. Приведе, сядуть за стіл, там випили 
той, і собираюця скорєй їхать за нєвєстою. [Це вран-
ці?] Ну та утром же, конєшно. Угощають же тут нас, 
потому шо скоро приїде молодий за нєвєстою. І ото ж 
вони тоді їх стрівають, там ото. А  ми за столом усе 
врем’я співаєм оці пісні. Нєвєста плачє, а ми співаєм 
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пісні, оті такі жалібні всі. [Що молода раніше одяга-
ла?] У платті ж вона була. [Яка була сукня? Біла зви-
чайна?] Біле обикновенне плаття і воскови́й вінок 
тілько був, і хвата була. Ну а тоді, це уже як той, а тоді 
раньше, помню Таня ішла заміж, так хтозна у шо вони 
були одіті, це зімою, я помню. Чі в пальто? У каждого 
тоді ж були хустки, так ото хустками оппиналися. 
[Батьки благословляли дітей?] Благословляли, я  по-
мню, як благословляли: сідали, брала мати ікону, наді-
вала, чього вона надівала кожух мєхом наружу. І ста-
новилася на вколєнки, і вони становились, благослов-
ляли. [Вони ставали на кожух?] На кожух же. [Благо-
словляли і його батьки, і її?] Благословляли це її, а за 
йо́го – я не знаю. [Коли молодий приїжджав по моло-
ду, його ніде не перестрічали по дорозі?] Нє, кругом, 
на каждому вуглу. Ага, він же їх там угощав. Це він як, 
поки щє їхав, так єго там перестрівали кругом. Поки 
доїде, а єго то там, то там перестрінуть, а тоді щє як 
приїде сюда, по́ки у двір упустять, поки викупе, так. 
[2]  І щас перекривають дорогу. [Що він повинен був 
робити?] [1] Викуплять же нєвєсту. Хай гроші дає, хай 
усе дає, а їм мало й мало все. [Викупив наречену. Що 
далі?] А тоді ж іщє хай місто викупе. [У кого викупля-
лося місце біля молодої?] Це ж сват був, шо він же 
охраняв же її, по ту сторону дружка, по ту сторону 
оцей сват, да. Він же за руку усе времня її держе, і оце 
ж він викупав місто у єї. А тоді ж єму свахи співають 
пісні. Як  тілько вони у хату заходять, а  вони уже: 
«Де бояри забарилися? Чи у річці потопилися?». Разні 
отакі. [2] Подшучіванія над женіхом. [1] Да. І шо по-
пало на єго кажуть. І таке кажуть. Щас хоч культурні, 
тоді таке, було, кажуть, і  ніхто не обіжався, нічього. 
Тоді як-то було луччє. [Чи  було таке, що  наречений 
мав викупити місце в молодшого брата?] Я не помню 
цього. [Що робили після того, як він викупив місце?] 
Ну, сидять же, там пісні ж, співають там. [Де раніше 
розписували?] Нігде, нігде тоді і не розписували. 
Я знаю, шо забирали нєвєсту і везли. Мене й то забра-
ли та і все, а як Наташа родилась, тоді вже росписали, 
ніхто і [не замислювався про таке]. [Відразу забирав 
молоду і віз до себе?] Ну да. Уже ж тоді вони отут 
поси́дять, а вони ж там готовлять, грузять на [візок] 
придане, да. [Це була «скриня» чи «сундук»? Як у Вас 
казали?] Нє, ну називалась «скриня». Скриня здорова, 
там усе її. У скрині все в єї там, а на скриню кладуть 
тоді перину, подушки́, накривають спеціально і ве-
зуть, шоб бачили люди, що оце придане везли. [Скіль-
ки днів у вас весілля тривало?] Скілько? Та усігда на 
другий день батька й матір катали. А тоді ісходилися 
то до їх, то на слєдующу неділю ісходилися в женіха, 
а на слєдущу аж неділю – у єї. Ото так сходилися. На 
другий день, як ідуть вони снідать гукать, ну, вони ж 
сходяться, ця беседа, оця ж її беседа. Там хто опоздав, 
вони там штрафують – у курник запихають. [Беседа – 
це всі гості?] Да, оце називаєця «беседа». Це її беседа, 
то його беседа. Чьо воно так називалось, я не знаю, так 
звали. [Чи колупали піч, щоб молода мазала? Так пе-
ревіряли, чи вона гарна господиня?] Ну канєшно. 
І  дивляця, як же вона. Свекруха дивиця, чі гарно 
маже, чі пагано. Ото як перед тим, шо іде вона заміж, 
а мати все її учє, усе учє. Каже: «А то шоб там тоді не 
опозориця». [Коли вона підмітала, гроші їй не розки-
дали?] [1]  Розкидували. [2]  А  вона, шоб підмела їх. 
[1] Да, шоб підмела ці гроші, спеціально розкидували 
ті гроші. І вона ті гроші шоб собирала, і вона матері 

оддавала ті гроші. Я не знаю, у кого як. [Переодягали-
ся на другий день?] Ой, це ж позовуть, там уже наря-
жаюця в його, і тут наряжаюця. Тілько утром посхо-
дились на другий день і посідали за стіл, а ті вже на-
ряжаюця. [2] Мужик – нєвєстою, женщіна – женіхом. 
[1] Да. І цигани. Усі і по-всякому наряжалися. І ходили 
по дво́рях, гадали, курей брали. [Що з цими курми ро-
били?] Я не знаю. У нас як ото забрали курей у той, 
у Бєлгород, так і не вернулись. Кудись їх у мішок по-
кидали ото. [Катали батьків?] Обізатєльно катали. Ой, 
катали, ще й як. Та кого пожаліють іщє, там шось під-
мостять, а кого не пожаліють. Ще дивляться, кого по-
жаліть можна з тих батьків. [2] Ну оте-то ж і на другий 
день квітку цю розбирали, чі молотили, як там пра-
вільно кажуть. Оці наряжені. Маладьож всю виганя-
ли, незамужніх. Оставалися тіки замужні. Вот. І оте-
то оні там. [1] Це ж тоже і ко ́су брали, і прядку тягли – 
уродє ж комбайн коси ́ть. [2]  Колоски молотили. 
[1] Колоски молотили, да. Прядка, вона ж крутиця і 
ото торохтить же так, як вродє ж комбайн їде. І оце ж 
дорогу дають, і там разні прибаутки, і все, і гармошка, 
і все, і їде ж «комбайн». І з косами, і граблі ́ у їх тут, да, 
оце, ідуть оце ж той, косить. [2] А ці ж, молоді, кото-
риє сидять за столом там, де молоді должни сидіть, 
сидять ці наряжені там. [1] Женіх і нєвєста, понаря-
жувалися ж уже. [2] Ані нє отдают, а тє у ніх квітку ету 
отбірают. Ето сімволізіровало жито  – жизнь, слад-
кую  – конфєти, і  хмєльную, как віно. Вот так вот. 
[Що робили з обмолоченим?] Я знаю, шо каравай всім 
роздавали, каравай же, єго не різали, єго ламали, ла-
мали каравай, шоб був усім, усім по кусочку було. 
[Батьків катали лише тоді, коли вони одружували 
останню дитину?] Нє, не дивилися. Єслі свадьба  – 
хоть яку дитину, на другий день батьків катали. Обіза-
тєльно. Мати, єслі не схочє, шоб її катали, хай дає ви-
куп. Отак. [Коли косу молодій розплітали?] На другий 
день. [Хто розплітав?] А там були такі люди спеціаль-
но. Які ж це люди? Свати чі свашка, не знаю. [Можли-
во, свекруха розплітала?] Нє, нє, я не знаю. Може, де і 
свекруха. Я знаю, шо казали, шо там ото ж у їх єсть 
така женщіна, то вона. [Потім волосся в одну косу за-
плітали?] Я  знаю, шо її у одну ко ́су заплітали. Даже 
пісня єсть така: «Ой, братіку, братіку, оддай се́стру, та 
й поїдем», – як він її уже забрав на ко́нях і повіз. А її 
брат і каже, шо да й поїдем, ой, шось коня, та й наго-
ним зятіка на мосту, а він на коняці ж її повіз. «Та й 
нагоним зятіка на мосту. Ой, зятіку, затіку, оддай се-
стру?» А він каже: «Ой, не дам сестриці с косою, а од-
дам коника з уздою». Пісню таку ми співали. [Хусткою 
молоду накривали?] Да, да, обізатєльно. [Відтоді вона 
у хустці ходила?] Канєшно. [Подарунки молодим да-
рували?] Дарили. Її беседа даре її, а  його даре йому. 
Тілько вони мєжду собою, вона ж батька, матір і єго 
всю родню, це ж вона даре, оддарює. А він тоже одда-
рює її родню. Каждому шишку давали. Ходе спеціаль-
но сват же й сваха ілі батько й мати крьосні, не рідні. 
І ходять вони с подносом же, вона, а він наливає зразу, 
і з тим стаканом, і з бутилкою. [Курей крали на другий 
день?] Да. А на третій день, аж на третій день тоді хо-
дили катали. Їм в первий день ніколи, вони ідуть туди 
гукають їх, шоб вони снідать ішли до женіха. Вони 
ідуть і гукають, вони приходять сюда, тоді і тут, там 
же гуляють, тут гуляють, і цілий день гуляють. [Це] на 
другий день. А на третій день уже собираюця і той, ка-
тають тоді. На слєдующу неділю, у воскресєннє, «сход-
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ки» називалися, сходяться свати, ідуть сперва до же-
ниха, сходяця там. Вони там сходяця, обідають там. 
На слєдущє воскресєньє, чі  неділю там, ідуть до єї, 
сходяця. Це називаєця «сходки», свати сходяця. Вони 
там балакають своє, отак. Поховально-поминальна 
обрядовість. [Які у Вас є дні поминання померлих?] 
[1] Ну, щас ми дивимося все в калєндарь, там єсть же 
такі той, поминальні суботи обізатєльно, так ото по-
минаєм. По калєндарю, потому шо до нас батюшка ж 
приїжжяє оце. [У Вас церква є?] [2] Заложилі только 
фундамент под часовєнку. [1] А до нас батюшка часто 
приїжжяє. І  на кладбіщє бува. [2]  По Бєлгородской 
області самая старая церков – ето Соколовская. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ой, я як помню, празник же був, 
Рожество, да, сєдьмого. Утром же у нас хлопці бігають 
прохоркувать, а ми вечєром ходили рожествувать. І ми 
ж оце, мама нас навчіли ж, сперва ми шо попало каза-
ли ото. Пішли ми отак, кажем: «Коляда, коляда, коза с 
пе́чі вигляда». А бабка одна каже: «Ідіть ви», – і як про-
гнала нас. А ми ж тоді совісливі були і більш не пішли. 
А тоді мама й кажуть: «Ніна, єслі ви будете ходить – я 
вас навчу». І мама тоді научіли нас рожествувать, і ми 
тоді ходили рожествовать, так нам, шо нам тілько тоді 
не давали, тоді ж усе ж пекли. І пирогів давали, і пря-
ники, і все. А у одних дали нам отаку здорову хлібину. І  
тоді уже ж повно в нас у сумках, і ми ж ото ішли склад-
ку складать, усе сюди зносимо. Так ми, як співали, ото: 
«На воротах стала, яка не бувала. Над вертепом звізда 
ясна весь світ осіяла». Мама нас научіли, і   ходили до 
нас рєпєтіроваця, і ми як співали, і тоді усі ті нас при-
глашали. А то ж ми кажем шо попало, а нас гонять, шо 
ідіть. [Що  робили хлопці, коли ходили «прохоркува-
ти»?] Ходили прохоркувать, оце кажуть: 

Маленький Прохорок родився в вівторок, 
А в середу рано у школу оддано – 
Молитви чітати, Христа величати. 
Здрастуйте, с празничком, з Рожеством! 

Оце хлопці ходять утром, так і їм усе дають. А ми хо-
дили тоді вже рожествувать. [Вони ходили шостого 
вранці, а  ви ввечері?] Нє, нє. Вони сєдьмого, утром 
сєдьмого, а ми вечєром сєдьмого. Щас же ходять усі 
шестого. Шестого ніхто до зірочки не їдять. І гукають, 
це ж Святий вечір, ну як, посний же він, і  гукають, 
кутю там варять і усе ж таке, посне, і гукають мороза 
вечєрять. Як зірочка зійде, гукають мороза вечєрять. 
[Як  його гукають?] «Морозу»,  – кричать здорово, 
а як гукають його, то кажуть: «Іди до нас вечєрять», – 
шоб він не прийшов, шоб не заморозив же. Кричать 
здорово, шо мороз, а як так, кажуть: «Іди до нас ве-
чєрять»,  – шоб він не почув, шоб не прийшов та не 
заморозив. Ніхто вечьором не ходив, ні в клуб, ніхто 
нічього оце, а щас ідуть, вечєрю несуть крьосні, ку́ми, 
ціла свадьба. Ну це, це ж нельзя. У нас не було такого. 
Нас нікуди не пускали, ні вечьором, ніхто ніку́ди не 
ходив. А дома усі оце так вечеряли. [Старий Новий рік 
у Вас якось святкують?] [1] Обізатєльно, обізатєльно. 
[Кутю готують увечері?] Да. [2]  І  вареники варять. 
[1]  А  тоді ж уже із чім, із сиром, того шо тоді це ж 
уже не пост. Я знаю, шо я усе з ізюмом кашу любила і 
кампоту туди – така добра вона. Так тоже, а в нас іще, 
ото ж варили кампот. [У  вас щедрують?] Щедрують. 
[2]  «Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала». 
[1] Та, то таке. «То шо ви наварили та напекли. Не їж, 
не ламай, а по цілому давай». Таку щедрували:

Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров’я!
Де не взялись анголята.
Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров’я!
Взяли ризи на крилята. 
Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров’я!
Повісили на калину.
Щедрий вечір, добрий вечір, 
Добрим людям на здоров’я!

Вона ж довга. І за каждим разом оце «Щедрий вечір, 
добрий вечір, добрим людям на здоров’я». Там про 
анголят, як ризи сушили. Це ж оті пелєни і називали 
«ризами». [...] [Водохреща у Вас святкували?] Канєш-
на. [Кутю готували?] Готовили кутю тоже. [Увечері з 
вісімнадцятого січня на дев’ятнадцяте?] Да, да. Гото-
вили кутю. Тілько ту, тож уже вона посна була, да, по-
тому шо тоді [піст]. Посна на Рождєство була, на Но-
вий год непосна була, а на Хрещєніє була вже посна. 
Там який-то день-два, восімнацятого і якогось іще, 
там два дня яких-то пост, і  саме ж воно попадає під 
Крещєніє. І тоді такі, шо оце тоже, вечьором же воду 
святили, ішли тоді в церкву ж, вечьором і утром же. 
А утром, я знаю, шо усе кажуть: «Чьо ви спите? Чьо ви 
спите? Вставайте, ідіть же чьоботи ки́дайте». І кидали 
за ворота, і дивилися дівчата, куди він попаде носком. 
Єслі куди носком попаде – туди ж і заміж. Покидали, 
а наші хлопці та позабирали та поховали, а ми тоді босі 
були, отаке чудили. А  ще, а  тоді ж уже приходили з 
того, хрестики писали ж. [Дев’ятнадцятого січня після 
служби?] Да, після служби. І зразу ходили із свічкою, 
і чього-то мама давали пирог. Укусим пирог і пишим 
ото, і свічка, і пирог, і свячена водичка, бризкаєм кру-
гом же. Ото ж кажем: «Во ім’я Отца і Сина, і Свято-
го Духа», – і бризкаєм кругом, хрестики писали. Тоді 
на Хрещєніє ото каталися. Єслі жених, так обізатєль-
но він її катає ж, ту, нєвєсту, уже як засватали, тоді її 
катає ото на Хрещєніє. А єслі вона не засватана, він її 
не катає. А під Новий год Колька ходив посівать, а ми 
вечьором ідемо, оце ж той, шо вареники варять же, 
щедрували. І утром на Новий год уставали рано-рано, 
і ми цілий тиждень сміття, єслі позамітаєш у хаті, його 
іссипаєш оддєльно, ссипаєш там у віде́речко, а тоді на 
Новий год рано-рано устаєш, шоб ніхто ще не бачів 
огонька нігде, виходиш у сад і те сміттячко́ палиш, шоб 
хороший урожай був. Чього так було? І як оце Коль-
ка приходе: «О, ти ще спиш», – а він уже міні напосі-
вав у сумку. Ага. «А  чьо ж ви? Там, там палять, а  ви 
не палите». – «Ой, Колька, отам же відро, біжи скорєй 
пали, поки ще Миколенки́ не палили». Ото він біжить 
пале, єслі я не вспію ото, він пале. Оце в нас так було. 
Дивисся, то  там огоньок, уже ж палять, а  ми ще не 
палили. Оце, шоб урожай був. І шось там іще казали, 
як палили. [Яке наступне велике свято після Водохре-
ща?] Та Паска ж була. [А Вербна неділя?] Обізатєльно 
Вербна була. [Що  робили?] А  шо? На Вербну неділю 
вербу святили ж ото у церкві. [2] Приходили с церк-
ви, цьой вербичкой били. [Що казали?] [1] «Не я б’ю, 
верба б’є, не вмирай, красного яєчка дожидай!» Так 
казали. І цеєю вербичкою, ми її хранили, як скотину 
випускаєм первий день, так оце єю шльопали. [Зараз є 
такий звичай?] А хтозна. [У який день у Вас зазвичай 
паски пекли?] Ми всігда пекли в суботу. Я  знаю, шо 
мама колись іщє пробували в чєтвер. Щас же печуть у 
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п’ятницю, мама казали, шо не нада у п’ятницю пекти. 
Ми ніколи не пекли в п’ятницю. У суботу пекли і в чет-
вер. Да, самі пекли. [Що Ви клали в тісто?] Та шо, яйця 
клали, дрожжі, тоді той, молоко лили. Ну, а ми іщє із 
мамою, це молоко ллють і дєлають опару ж там, а ми 
із мамою кашу як-то манну рідесеньку варили. Єслі не 
пшоняну, так манку. В тєсто добавляли тоді ж, вона не 
черствіє і хароша. [Чи мастили чимось зверху, чи при-
крашали?] Нє, мазали, украшали. Отак ко́су як-то дє-
лали із тіста. Отак хрестик дєлали і тоді тим, отим ма-
зали ж, білим. [Цукром і білком з яйця?] Да, да, а тоді 
ж зверху посипають пшонцем таким, шо купують ото. 
[Яйця фарбували?] Обізатєльно красили. Красили 
тим, із цибулі. [Що несли в церкву святити?] Пасочку, 
яйця і сало. Сало чьо-то обізатєльно. [Чи казали, що 
свячене треба худобі дати, щоб вона теж покуштува-
ла?] А я не помню, чі худобі давали, чі не давали. Знаю, 
шо оті шкарлупки, шо чістили із яєць із тих, так, ка-
зали, обізатєльно нада курятам давать. [У Вас на кла-
довище ходять на Великдень чи через тиждень?] У нас 
на Паску ходять, а тоді іщє ходять у той... [2] Красна 
Горка. [1] Ходять на Красну Горку, а то у нас Радуніца, 
на Радуніцу. [Коли це у Вас відбувається?] [2]  Послє 
Красной Горкі, по-моєму. [1]  У  вівторок усігда. [Че-
рез тиждень після Великодня?] Оце, напрімєр, Паска 
у неділю, а в слєдущу неділю – Красна Горка. [Звідки 
така назва «Красна Горка»?] Не знаю. [Після Велико-
дня яке свято?] Тоді Вознєсєніє, празник, це здоровий 
празник. Він же, як сорок днів пройшло, а тоді Він же 
на небеса вознісся – оце Вознєсєніє. [Просто в церкву 
ходять і все?] Та ходять у церкву, канєшно. Ну, празник 
та і все. [Трійцю у Вас святкували?] Обізатєльно праз-
нували. І щас празнуємо. [Що робите?] У нас празну-
ють, під Троіцу ми усі готовимся: і у хаті прибираєм, 
і  посипаєм у хатє травою, і  щабрець рвем, травичку 
отаку харошу рвем, і ото на вікнах покладеш, і у хаті 
ж посипаєм. А  раньше, як я була ще маленькою, як 
тоді ще, ми тоді прямо отак устилали. А клєчання ще 
в основном кльон, люди бєрьозу усе, а в нас кльон. Чі 
завєдєно так, в основном кльон у нас. А ще, він у нас на 
городі кругом, казали у нас «рай-дерево», не знаю, як 
воно щас називаєця, знаю, шо рай-дерево, його віша-
ли. Де скотина, кругом затикуєм і несем на кладбіщє. 
Це вечьором перед Троі цею. [Чи святкують у Вас Івана 
Купала?] Єсть такий празник, єсть. Ми знаєм, шо єсть 
такий празник. Ну не знаю, чі отмічають, тут уже не 
отмічають його так. А всі знають. [А раніше?] А рань-
ше хороводи, будяків колючіх здорових понакладаєм, 
та щє цвітуть, понакладаєм і шоб через їх пригать. Ну 
єслі хочь би менше кучка, а хлопці здорові, накладають 
здорові кучі, попробуй не зачіпиця. Як зачєпиця, вже 
давай кружку води випивай. Хочеш не хочеш, кружку 
води випивай. Отак ото вищали та отаке все. Ну отмі-
чали. Іще ми ж вінки плели і отак, я знаю, картохи саме 
цвітуть, і такі хароші цвєточкі із того́, і ми ото спєці-
ально із картох тілько вінки плели. Тоді спєціально си-
ненькі ото всі, польові. Ідем отуди в поле, рвем цвітки і 
ті вінки ділим. А тоді ж ото пригаєм. А на другий день 
несем у огудину, там де огірки, шоб в’язались огірки. 
[Шостого травня Юрія (Григорія). У  Вас святкують?] 
На Ягорія ми сажаєм, рано встаєм, сажаєм чього-то 
огурци і дині, кабачки, гарбузи ті, отаке. Празновать – 
не празновать, а  оце, шоб обізатєльно посадить на 
його. [Сорок святих у Вас святкують?] Сорок святих 
празнують. Це ж ті «жаворонки». [Що Ви з ними роби-

те?] Та шо, печєм та і все із тими «жаворонками». Щас 
нічьо уже ми не робим, а всьо равно ми печєм і знаєм, 
шо це празник – Сорок святих. [2] Я в цьом году тоже 
пекла, «птичками» дєлала. [Які  ще свята Ви відзначає-
те?] [1] Середохресне. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Про русалок у Вас щось 
говорили?] [1]  Та колись усе дітей лякали та казали 
про тих русалок. [Що казали?] Та той, шоб огірки не 
крали, не лізли. Я знаю, шо мама на Саню і на Коль-
ку, товариша єго, вони оце, коно́плі ж посіяні, вони по 
коноплях ідуть і в огудину там, в огірки. І ото шука-
ють же. А мама покричали ж, кажуть, шо там русалка. 
А тоді як глянуть на другий день, а вони бігають там, 
піднімають отак. А вони начали кричать, а  ті кажуть: 
«Мам’, Ви ж казали, шо русалки, а  ми її нігде не на-
йшли, ми її шукали, шукали і не найшли». [Скажіть, 
будь ласка, Ви в Бога вірите?] Вірю. Обізатєльно, да. 
У Бога вірю, хотя і в церкву не ходю. Я багато молитві ́в 
знаю і все, шо нада для себе. [Які Ви молитви знаєте?] 
Знаю «Отчє наш», «Вєрую», «Живий в помощі», тоді 
«Богородіца, Дєва, радуйся», тоді той, «Достойно єсть 
яко воістіну», оцю знаю. А  тоді утрєнні молітви, це 
обізатєльно нада ж знать, їх там нєсколько. 

Царю́ Небєсний, Утєшитєлю, Душе істіни, 
Іже вєздє сий і вся ісполняй, 
Сокровіщє благіх і жизні Податєлю, 
Прііді і всєліся в ни, і очісті ни от всякія сквєрни, 
І спасі, Блаже́, души наша.

Святий Боже, Святий Крєпкій, 
Святий Бєссмєртний, помілуй нас. 

Це утрішні, це їх три рази ́ так казать. 
Прєсвятая Троіце, помілуй нас. 
Господі, очісті грєхі наша.
Владико, прості бєззаконія наша. 
Святий, посєті і ісцелі нємощі наша, 
Імєнє Твоєго раді.

Це Троіцка, я на Троіцу оце чітаю. Тоді «Господі, по-
мілуй, Господі, помілуй», це як утрішні, вечірні там.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Раніше молодь десь 
збиралася на гуляння?] [2]  Ой, ми складки ́ склада-
ли ж. Це як празник, ми собираємося в одну хату і ото 
складки там складали, хто шо поприносе, а хазяїн той 
угощав нас. [Чим Вас пригощали?] Чім? А як уже були 
ми здорові вже, ходили у клуб, усе, уже нам хазяїн і 
самогону давав. [Що Ви робили, коли збиралися?] Ой, 
співали. Пісні тоді разні усякі. [...] [Хлопці з дівчатами 
знайомилися на вечорницях чи досвітках?] Да, ну тоді 
ж знакомилися на досвітках. Тоді ж так не було, шоб 
заміж чі возьме, чі нє, вже єго веде додому. Так же тоді 
не було. Щас совсім не так, як тоді. Тоді ж усе було за-
конно. [Що робили після знайомства?] Ну, вони встрі-
чалися ж. Ну, познакомилися, вони ж встрічалися, 
а  тоді ж той, єслі він уже думає її там брать, тоді ж 
вони вже із нею договораються, балакають, і вони ж 
тоді вже дома, він балака, і вона дома балакають. І тоді 
ж уже вони рішають, і  єслі ті согласні, вони знають 
єго, знакомі, тоді ж уже магарич розгрішають уже. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Ким Ви себе відчуваєте? Хто у вас тут живе: 
українці, росіяни чи «хохли» і «москалі»?] «Хохли». 
«Хохли» й «москалі». [Чим  «хохли» від українців 
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відрізняються?] Ну, українці, я, напрімєр, жила там 
скілько, я «хахлушка», я жила там, мої діти ходили в 
школу. [Де Ви жили в Україні?] Ну Харківська ж об-
ласть, Великобурлуцький район, там Куп’янка. Ну, і у 
школу вони ходили, я як щас балакаю, так і балакаю. 
У школу діти ходили, я научілася чітать по-украінські. 
Переводить багато не той, а  чітать, бистро чітала. 
І  вони кажуть: «Я  не знаю, як оце по-украінскі»,  – 
а вони: «Як ти не знаєш, ти ж то укра́інка». Та яка я 
украінка? Ну, напиши по-украінскі. Не можу написать 
по-украінскі нічього, я тілько по-руськи пишу, тошо 
у нас, я  їм об’ясняю, кажу, шо в нас українського не 
вчіли ми. «Так ти ж то балакаєш по-украінскі. А по-
руськи чьо ти?» То[го] шо в нас руська школа була, і ми 
всі по-руськи, балакаєм «по-хахлацьки». І  міні ніхто 
не вірив, кажуть: «Як це по-украінські ти не можеш 
чітать?». Кажу: «Ну нас же українського не учуть». 
[2]  Словєсно передалось, усно. [1]  І  я дітя́м усе по-
магала по-украінські, усе, і все понімала. Як, не знаю. 
Оце по-украінськи діктант пише, я даже у тому ́, в оди-
надцятому класі Наташа була, і я їй кажу, де должна 
яку зап’яту поставить, де шо, не знаю як. А приїдем 
сюди, Наташа ж то український учіла, усі українські 
стішки ж ті, стіх той. Розказує, а вони не знають, шо 
це таке, а я ж знаю. Вона ото каже: «Жук рогатий, ла-
патий, лізе до моєї хати. Його неззя чіпати, він може 
покусати». Вони кажуть: «Шо це вона каже?», – а я пе-
реводю, тошо я знаю, шо це, а так украінского не знаю. 
Тоді загубила вона олівець, загубила, шукає олівець. 
Ну де олівець? Я знаю, шо це карандаш. Ну, шукають 
усі кругом олівець, не знають, де він, олівець. А  що 
це таке, хтозна. Тоді отак мама під стіл як-то полізли, 
а він там за тим закотився. А вони й кажуть: «А шо 
це я найшла?». А вона як глянула: «Ой, бабушка, да це 
ж мій олівець». – «Олівець? Та я його і вчьора бачіла. 
Ти ж шукала олівець, а він же і вчора лежав, я ж його 
і вчьора бачила». [Як Ви на Харківщині опинились?] 
Заміж вийшла там. [Тоді сюди повернулися?] Ну, дєд 
же той, остався сам, батько мій, йому було дев’яносто 
другий год. Абсолютно сам остався ж, а  я на пєнсії. 
Я ж і приїхала сюда побуть. І була з ним, щє і внучку 
с собою малєньку взяла. А мій муж остався ж там, він 
щє на роботу там ходив. Там і дочка осталася. Одна 
тут дочка була, і  мене всі просять: «Оставайся тут». 
Ну як? Дєда ж не бросиш. Ну гражданство я не при-
німала. Оце я прожила с дєдушкою три года. Ну а тоді 
усі: «Чьо ти будеш їхать?». А  там на Украіні ни угля 
немає, тут газ. І вони мене усі гуртом уговорили. Ну 
я із-за того, шо Наташа тут одна у мене, дочка. Ну, і в 
єї мужик умер тоже, ну, і я думаю: «Ой, вона одна тут 
осталася», – дєдушка і той же умер. Ну шо? Подума-
ла, подумала. Наташа каже: «Мам’, оставайся». А мій 
муж, ой, як він не хотів. [2] Он всю жизнь прожил там, 
поетому. [1] Всю жизнь прожив там. У нас трьохком-
натна тоже квартира, і вода в хаті в нас, і ванна там. 
Ну там газу немає, того, приїхав якийсь уже забрав до 
себе усе і все. У нас як совхоз колись був, а тоді ж воно 
хтозна-шо стало. [2] Огород видєлят, гдє захотят, по-
стоянного нєт. [1] У полі город, да. А міні там нарави-
лося, я там привикла, всю жизнь прожила. І міні там 
дом був. А тоді, як приїхала сюда, дєйствітєльно, тут 
і асфальт, хоч іди куди, а там самі колдоба́їни, доро-
ги такі. Як стану оце з Волчанського їхать тепер уже 
сюда, аж страшно, де я жила. Яка Україна стала, а щас 
іщє хуже стала. Оце я тут і осталася. А шо, в мене тут 

двір асфальтірований, у  мене хата хароша, дубова 
хата, і поклєяно в мене, і усе в мене харашо, і здоро-
ва хата. [2] Холодно – дрова не тягай, нічьо, включіла 
[опалення]. І  дєд приїхав до мене, пожив і вмер, не-
довго жив. [2] Здоров’є у нього слабєньке. [1] У нього 
серце боліло усе врем’я, а він приїхав, він так тут не 
хотів, казав, шо поєхалі отуда, там квартира, у нас же 
там і квартира, ми ще не продали її. [...] [Чим «хохли» 
від українців відрізняються?] Не знаю. Там, бачіш, як 
балакають, я там не пойму як. [2] Ну нємножечко, мнє 
кажеца, язик по-своєму, тут уже, может, смєшаний 
как-то, а вот усно відно, что ми виходци с украінцев, 
ето уже точно, потому что усноє пєрєдавалось. Как 
пєсні пєрєдаваліся? Кто-то услишал пєсню, да забил 
строчку, добавіл свою, мєлодію хто-то нє понял, до-
бавіл свойо, спєлі, а уже: «О, пєсня такая, как у нас, но 
нємножко нє так вот». [1] Я ж балакаю, глянь як, при-
їхала я сюда, приїхала я сюда, нє, там же я балакаю, 
я «по-хохляцьки» балакаю і все. Вони кажуть на мене: 
«Це росіянка». Яка я росіянка?! Всьо равно у тебе які-
то слова такі, у  нас таких не кажуть, як я кажу там. 
А я ж думаю, ну я правильно все. Приїхала сюда, вони 
кажуть: «О, приїхала вже укра ́інка». Та як я балакаю. 
Ну я, правда, там привикла, закидала кой-які слова. 
Оце і досі ще шо-небудь той, уставлю. [2] Украінске, 
да, я  думаю, шо ето за слово, биваєт, биваєт такоє. 
[1]  А  балакаю так, як і нада, я  там не балакала так, 
а  тут уставлю. Чьо воно міні приходе на ум? Шо-то 
передалось. [Чим «хохли» від «москалів» відрізняють-
ся?] Та розговором же тоже отлічаюця. І «хахли», мені 
всьо равно кажуть, вони хитріші, «хахли». Хай вони, 
може, і хитріші які. [2] Простіші «хахли». [1] Простіші 
«хахли», а  ті зліші. Розговор розговором, а  так вони 
зліші всьо равно. Нема таких от добрих, душевних, 
як «хахли». А «хахли» – це такі, прості. Вони можуть 
усе, а ті – нє. [2] Вот даже как говорят, «москалі» «хах-
лов» нє любят, «хахли» – «маскальов», вот так, нєдо-
люблівают. [1]  Як  же «москалі» кажуть на «хохлів»? 
Та, це таке: «Із “хохлами” зв’яжись, так ото зразу соки-
ру під подушку клади». Шо, мол, такі вони, сокиру, ля-
гаєш спать – під подушку сокиру клади. Оце вони так 
обставляють. А от ми ж їх ніколи так не обставляєм. 
Ми знаєм, шо вони злі і все, а шоб отак сказать – нє. 
Це уже ж напрашуєця шо? Шо дєйствітєльно із яким 
то злом оце так сказать.

с. Соколівка (Соколовка)
Записали Г. Бондаренко та О. Піскун 27 вересня 2012 р.  

у с. Соколівка Корочанського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  
від Анастасії К., 1929 р. н., [1]  

її доньки Олександри, 1965 р. н., [2] 
та Віри Л., 1966 р. н. [3]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Із чого у Вас виготов-
ляли полотно: з льону чи з конопель?] У нас конопля 
була, льону в нас не бульо. У нас конопля з предко-ві-
ку, ото коноплі і коноплі. І там ото понизу було ж ого-
роди, і  там як білять полотно, такі шматки... «Такий 
шматок, – каже, – здоровий, нада його перерізать». [...] 
Мій дєд да баба співали було. Дєд сапожничає, а ми з 
бабою прядем: баба пряде, а я сучу. [Як цей процес на-
зивали: «цівки сукать»?] Цівки, то як тчуть, дак цівки́, 
а це я вал, вал валила. Мама товсте ́, то там на мішкі 
пряде, а я вал. А коли мама пряде там на нитки ́ чі на 
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щось, а я на мішкі пряду. Мішки ж то свої були. Щас 
пішов і купив. [...] [Батьки] хлібороби були. Був він 
тракторістом, машиністом. Самоучка, він нигде ничо-
го не учівся. Сам і сапожничав, і пиляли вони із пле-
мінником тут у нас. Чуть начинався колхоз і пиляли 
пилками такими, щас же-ж положили, воно й пиляє, 
а тоді тягали. Один стоїть у ямкє внизу, а другий сто-
їть нагорі, на тому ́ ж бревні, і пиляють, а потом пішов 
він в МТС і був тракторістом, машиністом, комбай-
ньором. [...] У нас два паї, мій і дєдів, ну дєдів Саша на 
себе перевела. Дають сахар, дають подсолнух, і зерно 
дають. [У  Вас кажуть «подсолнух» чи «соняшник»?] 
«Сояшник» – як на полі, а сємєчькі – то кажуть «на-
сіння». Ну оце ж ми получаємо п’ятдесят кілограм на-
сіння, п’ятдесят кілограм сахару, на пай, ну і зе ́рна, 
я не знаю скільки там дають. [...] [Що вирощували на 
городі?] Ну раньше, раньше нивки ж були, були нив-
ки, як ішє жили, до колхозів. Були нивки. І жито сіяли, 
і пшеницю сіяли, і ячмень сіяли, і овес сіяли, коні ж то 
були, корова була. А потом уже, як сюда вони одділи-
лися, то вони там жили, на тій улиці, шо по́низу йде, 
а тоді як сюда одділилися, тут тоді вже корови не було. 
Ну була вже послє, послє, а як тут одділилися, поста-
вили хату тут, де щас та стоїть хатьонка, там постави-
ли хату, хороша хата, такі там брьовна. А в колхоз не 
вступали. А її забрали в нас, да, забрали і курей, і кро-
лів, і кобилу ж ту забрали, і все, шо було, все позабіра-
ли. Хату одчиняєш і всьо – вулиця, не було ничього. 
[Ви сказали, що город раніше називали «нивки».] Так 
«нивка», то  нивка на полі, а  тут «город» дома. Так і 
жили. [...] [Що вирощували на городі коло хати?] Ну 
кроме грядо ́к, ничого не вирощували. Картошки 
трошки, а то все на полі. Це ж як єдінолічьно були, все 
на полі, все на полі. А дома там картошка ж. [У вас ка-
зали «картопля» чи «картошка»?] У нас кажуть «кар-
тошка», «картоха». Насадили картох багато. [Що  ще 
садили?] «Гарбузи» кажуть у нас, кавуни, не кажуть 
«арбузи». Вони сіяли от, сосєді соберуться, свої нивки 
каждий посіє, кавуни сіяли, а  потом нанімали того, 
сторожа, тут у нас був. [Чи  казали на це у Вас «ба-
штан»?] Нє, нє, нє. У нас казали «бакша». Посіять усі 
люди там, чьоловік десять чі скільки, і одного сторожа 
наймають. А тоді такий у нас тут був дєд, шо сам і жив. 
Прийшов до мого дєда, до маминого батька, а він єму 
дав пшона, ну а він став варить да дуже багато насипав 
у горщєчьок, а воно ж пшено, а горшєчьок такий уже, 
старенький, малий, і розварився, а він і каже: «У Ляш-
кового Івана таке пшоно круте, шо й горшок розва-
рився». Такі були люди чудні. [Буряки у Вас сіяли?] 
Буряки садили тільки для себе там такі і то називали 
«полусахарні». Білі. Прожилок розовий, прожилок бі-
лий, «полусахарні» називали. На борщ. Харчування. 
І їх[буряки] квасили, квасили. У нас баба, було, наріже 
кружочками і у глечічьок. Глечічьок оббитий, і  туда 
заквасе їх, кваску лине, оставе трошки, і вони закис-
нуть, а я ото підійду, а воно таке хороше, тільки нача-
ло: і не кисле, й не солодке, хароше. А я вип’ю, водою 
доллю, а мама: «Шо воно буряки не квасяться?». [Борщ 
варили на квасові?] Да, да, борщ. [Чи сіяли моркву?] 
Моркву кришили. Ну тоді мало її бульо, тоді мало бу-
льо, а буряки у нас кришили, ото ж на борщ дрібнень-
ко кришуть, а  в нас дєд зробив таку тьорочьку, сам 
робив він, і мама як не було капусти один год, а вона 
натре ж тих буряків, а вони й некислі, а тоді ще й квас-
ку там лине, шоб було, а вони з Труда, там у нас хутор 

Труд сім кіло́мєтров, і були вони у нашого сільсовєта. 
Поїдуть у ліс, їдуть: «Поїхали до Ляшихи пообідаємо». 
Чьоловік чєтирє поїдуть поїдять, приїдуть і кажуть: 
«Ми в Марви їли борщ з капустою». – «Та де ж вона 
капусти взяла? По всій округє капусти нема», – год та-
кий був, шо не вродилась капуста. А вона ж буряків 
натре, а вони, як капустка. А мама пішла, а баба й каже 
(мамина мати): «Чим ти наших трудян кормила, шо 
кажуть, шо с капустою борщ?». А вона: «Та де вона, ка-
пуста? З буряком». А вони ж кажуть, у Марви капуста, 
борщ із капустою, а її не було, капусти. [Горох, сочеви-
цю сіяли?] Чечевицю сіяли. В основном сіяли чечеви-
цю. [Що з неї варили?] Варили чечевицю. Просто саму 
варили і на пирожки, пирожки дєлали. У нас одна ка-
зала (уже перевівся той рід): «Дітей із-за стола не ви-
дно, а вони пирожки ліплять». Да. А воно ж, може б, 
і ті ліпили, хто не ліпе, да ні з чього. Це ж у кого є з 
чього, дак воно й ліпе. А тут мама була одна і сосєдка 
там чєрєз дорогу тоже була одна, ні́кому ж пособить. 
Там уже тісто підійшло, у  діжі́: «Вставай, пирожки 
ліпи». Ну я встаю й пирожки ліплю, а  вона й каже: 
«З-за стола не видно, й пирожки ліпе». Так. Того шо 
нікому більш було пособить. [Чи сіяли раніше коно-
плі?] І коноплі сіяли. [З конопляним сім’ям щось ва-
рили?] Варили. І сім’я варили. Було, посаде мене мама, 
рогач у нас такий був, невеличкий, держалничко, і я 
сідаю, череп’яна миска, і сім’я те колотю, колотю, поки 
воно стане вже мукою, а тоді його заправляють, то в 
борщ кинуть... [Його підсушували спочатку?] А  ка-
нєшно, канєшно, підсушували. [...] [Як  у Вас варили 
борщ? Ви вже сказали, що на квасові. Що ще треба у 
борщ класти?] Картошку клали, фасоль клали, як у 
кого єсть. А як нема, як казав Тарапунька: «В кого є, 
той носе, а в кого ́ нема, той в душі переносе». Да. І тут 
наші построїлись – не було ничього, а потом дєд на-
садив яблунь, више ́нь. Ну вишні, вони швидко про-
падають, а яблуні, шє чєтирє яблуні у нас, начє чєтирє, 
чі три, три яблуні осталося, давньошніх, шо шє дєд 
садив у [тисяча дев’ятсот] двадцять дев’ятому году, як 
тут вони перейшли, построїлися, і він посадив. Кози 
заїдали, канєшно, тут, а багато вже й пропало. [Чи су-
шили Ви фрукти?] Сушили, сушили, в нас мама, було, 
насуше мішків п’ять, і за зіму все расходувалось. Ва-
рили узвар, а с такого, шо сливи там, то чорно ́сливи, 
варили кутю, кисла кутя. Зварять буряки, тоді ж саха-
ру не було, щас у нас сахар мішками, тоді єслі к Пасці 
там приїхала якась із буряків, в  совхозі була там, де 
буряки садять, і  привезла вона там кілограм п’ять- 
шість сахарю, і вона його стаканами продає. Да. Дома 
там вона стакан єслі дасть на Паску, а то продає. І я 
даже ходила купувала, к Пасці пошла, сестра приїха-
ла, каже: «Маринка сахарь продає Холошина»,  – ну 
мама каже: «Піди купи». Я з сестрою пішла, вона піш-
ла туда далі додому, а я до цієї Маринки зайшла, чєти-
рє сахаря стакани взяла, ну забула вже почьом, це ж 
давно діло було. Ну і ото к Пасці тільки сахарь. А то 
шє в нас сахарь був «грудкови́й» називали, а він прямо 
аж голубий такий, а грудки разні: і трьохугольні, і чо-
тирьохугольні, разні такі грудкі в кулак, і я, було, ото 
іду в школу, у сундуку лежить той сахарь, я його возь-
му і піду в школу. Грудку возьму. А тоді під двері під те 
підложу, ростой [розколола] і всьо. Ну а сусідка була у 
школі тєхнічькою, там через дорогу жила, приходе й 
каже: «Іванівна, сахарь грудками носе». Вона кину-
лась, а там уже його нема. [Як у Вас готували кутю?] 
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Тоді ж сахарю не було, зварять (дома ж сіяли такі ж 
бурякі, сахарні, да), ну, буряки отварять, буряки ви-
беруть, а  туда тоді сушонку ки́дають: сливи, ягоди, 
чорно́сливи. [На буряковому відварі?] На бурякові, 
того шо сахарю ж не було, ну а тоді туда кутю, і вона 
вариться. [Кутю з ячменю чи пшениці готували?] 
З ячме́ню. Товкли сами́, сами товкли. У нас була ступа. 
[Коли кутю варили: перед Різдвом?] Кутя? Усігда була. 
Коли нада, тоді й варять, тоді й варили. Усе врем’я 
була, а  перед Різдвом, то обізатєльно ж кутя була. 
[Може, мед клали в кутю?] Да в кого є, був, клали, а в 
кого нема, дак сахарю купе да... [Мак додавали в кутю, 
яка перед Різдвом?] У нас цього не було, не заведено в 
нас було. [Кислу кутю готували як страву?] Да, на вта-
ре. Поїдять борщ, єслі там у кого є м’ясо, – м’ясо. Ну а 
м’ясо, де його тоді? Багато було м’яса! Борщ да кутя. 
[У Вас є така страва «кислі галушки»?] Кислі галушки. 
Да оце ж вам і кислі галушки: чорно́сливи, ягоди, ви-
шня звариться, а туда ж кидали ту ж кутю і галушки. 
Галушки кидали, перва кидали, зварять узвар, а  тоді 
туда галушки, вони закиплять і готові. [Галушки з 
якого тіста робили: з прісного?] З прісного, з прісного, 
да. Ну вже не наравилось нам таке, шо кинеш, вони ж 
становляться красні, тоді вже так: оддєльно галушки 
зварять, а узвар отдєльно. [Тоді перемішували?] А тоді 
галушок насиплять, вкинуть галушок і наливають 
кампот той, і воно і галушки білі. [У Вас існував зви-
чай подавати ці галушки на поминках чи весіллі?] 
Обізатєльно. [Як  останню страву?] Оце все казали 
«розганяйло». Галушки обізатєльно подають у конці. 
Як галушки подали, значіть, уже більш не буде ничьо-
го, вже всьо. [З чим у Вас пекли пироги?] Хто с чім. 
Ну і з гарохом, і з квасольою. І чечевиця була, ну це як 
сами жили, так була чечевиця, а  щас уже її немає. 
У нас один був тут із того́, Ростовської області, дак ка-
зав: «Чєчєвіца і горох – моя мілка лучше всєх». [Сала-
маху у Вас готували?] Саламаху варили. Закипить 
вода, а тоді туда сиплять муку і заколочують, і заколо-
чують, заколочують. Колись у нас мама ше там, ви-
йшла заміж, іше молода була, ну і був діверь, був на 
вулиці, а вони унесли муки, хто-то вніс, а вона каже: 
«Унесіть муки – саламаху зварю на вечір». А саламаху 
тоді їдять хоч с маслом, с посним, хоч с кампотом, ну 
хто з чім хочє. Ну внесли, вона заварила да каже: «Шо 
воно таке? Ой-йо, да це ж свинячу муку внесли». Них-
то не став їсти, приходе діверь з улиці і каже: «Іванів-
на, шо поїсти?». А вона каже: «Там саламаха стоїть». 
Ну він ту саламаху навернув, а дєд лежить, батько єго, 
да й каже: «І свинячу поїв». Він як розсердився, як на 
маму накотився: «Шо ти не сказала, шо це свиняча са-
ламаха?». Дак мама каже: «Ну я ж не знала, шо внесуть 
ту, свинячу, муку». [«Свиняча мука» – це грубого по-
молу?] Вона там отходи разні. Ну вона просіяла, вне-
сли, вона просіяла, шось не така мука, ну зварила. Зва-
рила, а ніхто й не їв, а він прийшов з улиці, молодий 
же-ж, а яке, щас бачиш все, лампа горить, а тоді у кого́ 
гаргасличко, каганчик такий туда горить. А то ж лам-
пи були. У нас була десятилінєйна лампа і семилінєйні 
були лампи. Ну а більше ж, то той, «каганчик» назива-
ли, каганчик на той, туда трубочьку зроблять і хвіте-
лик, і тоді пузирьочьок, і горить. Ну а в нас приїхала 
одна із Донбасу, а лампа горить, а вона ходе да й каже: 
«Ну я оце ну ничього не бачу при вашій лампі». Вона 
ж там привикла, вже ж свєт там, в Донбасі вона жила, 
а  тут у нас іщє не проводили. [Коли у Вас провели 

світло?] Да чі в [тисяча дев’ятсот] піісят шестому году, 
нерано у нас уже провели, а  то були з лампами. Ой, 
багач, десятилінєйна лампа горить. [Чи варили у Вас 
джур, квашу?] Варили, варили. Одна прийшла, вона їй 
налила, сваха, ну вона їла, їла, каже: «Сваха, яка кваша 
добра. Як її варять?». Вона їй і начала розказувать. 
А вона слухала, слухала: «Ой, хай їй чорти, і очі пови-
лазять, поки звариш». Од пару, од пару, її ж перелива-
ють, да там на піч ставляють, да вона кисне. [Чи вари-
ли квашу з гречаного борошна?] Квашу варили з жит-
ної муки. Гречану муку в нас тільки пекли ті... Греча-
ники, да. На дрожах, на дрожжах. Так у нас тільки пе-
кли із пшенишної муки, казали «вальцовка». Дак ото 
туда ллють там і жир свинячий, сало жарять, вилива-
ють туда, і  олію ллють туда, масло посне, і  там усе, 
і називали «орішки». [Це вже як пісочне тісто виходи-
ло. Чи готували у Вас кров’янку?] Не любили наші с 
крові, не робили, нє. А тут у нас одна робила, ну го́ді в 
[тисяча дев’ятсот] піісят шестому, ну вона там позбі-
рала ту кров, там і солома, і все, а ми не робили. Киш-
ку начиняли: «Дай мені ки ́шку – я з’їм у зати ́шку, дай 
мені колбасу – я додому понесу». Начиняли пшоном. 
Варили пшоно, кашу пшоняну, туда жиру накладали і 
тоді начиняли ті, а  «бог», називали в нас «бог», ото 
требушок, він же в свині маленький, требушок, той 
начиняли тіки м’ясом. [З  голови м’ясо брали?] Нє, 
любе м’ясо. [«Салтісон» у Вас називали?] Нє, нє, цього 
в нас не було. [Чи готували у Вас голубці?] Голубці ро-
били, ну я не робила їх. [Що у Вас квасили?] Квасили, 
тоді квасили все в діжка́х, це щас банки ́, а тоді ж бано́к 
не було, і  у діжка́х квасили і огурці, й  помідори; і  в 
огурці возьмуть кавунів накидають, а́рбузи. Квасили 
кавуни, у кого були; у кого не було, то так. [Що готува-
ли на весілля? Що подавали на стіл?] Ну все, у кого шо 
було, те й подавали. І борщ варили, і галушки варили, 
ну це колись, це колись таке, холодець, саме главне хо-
лодець, студень, ну у нас звали «холодець». А так і пи-
рожки пекли, і все. А я ще пекла пиріжки: натру буря-
ка сахарного, наллю олії, в  ско́вороду накидаю отак, 
а  він ужариця, останеця отак, і  пирожки печу. Туда 
ложечьку варєння або вишньового, або чорносливо-
вого, і печу пирожки. Ну у нас тут сусідка боліла, а я 
понесла їй два пирожечки, а вона розломила да каже: 
«Із чим він? Таке добре». А кажу: «З буряком». – «Да 
йди ти, з буряком». Ну він же вжариться, хороший, со-
лодкий, ше й варєння туда. [Цукровий буряк?] Сахар-
ний. І він же хароший. [Чи пекли у вас калинники?] 
У нас Саша калини на дух не переносе, а мама, як іщє 
я була мала, дак вона було (у нас там куст калини єсть) 
калини нарве, у чугунок накладе, а на споді буряки на-
тре (сахарний буряк), на спід положе, а тоді витяга з 
цього чугунка, переміша єго і начі ́нка готова. А  вже 
Саша в нас не любила, так я так: натру буряк, а тоді 
туда варєння. Уже тепер вона тоже таке любе, шо із 
буряком; тільки жарений він. Коли це нажарю, кину-
ся, а  його вже половину нема  – те хватне, те хватне. 
[Він же солодкий.] Солодкий і він же вжарений, хоро-
ший. [...] [У Вас хліб у діжі вчиняли?] Да, у нас була 
діжа, а в людей не було діжі, люди й хліба не пекли. 
Були такі сємьї, шо і хліба не пекли, ні з чого було, бєд-
ні, дуже були бєдні. [...] [Чи пекли у Вашому селі коро-
вай на весілля?] Було, було, короваї́ пекли. Да, колись 
були такі, називали «коровайниці», а щас я як захва-
тила, уже мені двадцять год було, дак уже не пекли 
короваї ́. [Що подавали?] Да так, шо попало, те й по-
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давали. А шишки́ пекли. Я пішла до звєньєвої на ро-
боту йти, буряки дустом посипали тоді (щас нема дус-
ту, а  тоді був дуст, по буряках ідеш, палочькою 
стьоба́єш). Прихо́жу, а  вона пече шишки́, там буде 
свайба, і її попросила знакома, ну сосєдка, шоб напе-
кла, а  вона каже: «Бросай свій причандал, давай лі-
пить ши́шки». Ну і давай із нею шишки ліпить: круглі 
булочки дєлали, круглі і порізані так, ну шишечкою, 
і  тоді так обведеш її тим... [Таким поясочком?] Да. 
Просто, просто зробиш, а потом поріже його ножнич-
ками або ножиком іще, як не загортаєш, слой, а потом 
поріжеш, поріжеш, поріжеш, а  тоді згорнеш, а  воно 
шишечькою, а  тоді обведеш його поясочком і всьо. 
[Шишки давали гостям чи з шишками просили на ве-
сілля?] Да у нас, це ше давно-давно, мені мама розка-
зувала, була свайба, ну вони ж прийшли, коровайни-
ці, а їм же нада давать шишки. [Коровайницям треба 
було давати шишки?] Да, коровайниці, а  вона стала 
коло пе ́чі і стоїть: «Ой, свашечьки́, я б вам би по ши-
шечці дала, да ми не пекли, я й не скупа». [...] [Чи бага-
то горілки раніше пили на весіллі?] Та в кого́ було, той 
пив, а в кого не було, так. Ну раньше, ще раньше, наші 
розказують, на весіллі пили тільки чай, да, тільки чай, 
а такого не було. А колись, мама каже, була, «соточка» 
називали, то двісті піісят грам бутилочька, ну і мама, 
не знаю, де вона її взяла, ну оставила, у сундук поста-
вила. Дєд прийде, так вгостю. Ну і вона, поки дєд 
прийшов чєрєз год чі чєрєз скільки, з войни, вона од-
крила, а воно шо – вода. А пробка ж була така, з того, 
ну не така, як з пробки, а з картонки була пробочка, 
і воно вивітрилось, неяке́ стало – вода і всьо. [Чи іс-
нував у Вас звичай, що під час застілля чоловіки сіда-
ють з одного боку столу, а жінки – з другого?] Нє, в нас 
нє. [Спиртне стояло на столі і гості самі наливали чи 
треба було, щоб частували господарі?] Я вам за таке не 
скажу. [Як у Вас тепер?] Ну а зараз, зараз я не знаю, 
я не ходю, не знаю. Воно ж усе міняється. [...] [Чи хрес-
тили Ви своїх дітей? Що готували?] В основному, як 
зімою, зімнє холодне, а як літом, літнє холодне, обіза-
тєльно. [Що таке «літнє холодне»?] Окрошка. [Тоді що 
таке «зімнє холодне»?] А зімнє холодне – буряк кри-
шуть, жарять. У нас раньше наша мама робила холод-
не: різала буряки кислі, кислий буряк, ну він не дуже 
кислий, а  тоді жарила, мукою пересипала, і  робили 
окрошку, і  туда хрінку добавляли, і  пережарювали. 
Раньше ж були бички, вони і січас єсть, бички, ну ми 
кансерву жарим, кільку. Баночьку так висипим, ба-
ночьку пережарим з лучком і туда. У нас Саша, дак по-
ходе, походе, насипе, поїсть, походе, походе, оп’ять. 
[Його холодним їдять?] Холодне, воно холодне, і на-
зивається «зімня окрошка», а ми звем «холодне», «зі-
мнє холодне», «літнє холодне». Оце ж там, туда сир 
бросають і яйця. [Зелень кидають?] І зєлєнь разну, там 
і петрушку, і, у  нас звуть «пір», росте такий лучок, 
лук – «порєй» називається. [У Вас сіють таку цибулю?] 
Да, лук-порєй. І у нас він там за сараєм, всігда він у нас 
там єсть. І він як-то там у нас був, дак вимерз, на горо-
ді, а  тут я посіяла, і  тут він уже годі́в, мабуть, двад-
цять. І  він, я  його не рву, поки отакі шишки на єму, 
а потом він висипеться, і молодий росте, і так він не 
переводиться у нас. І тут сусідка казала: «Неяк не за-
веду. Заведу, позіходе такий хороший, перезімує і ви-
мерз». А щас, казала, вже завела. [Він давно у Вас рос-
те чи нещодавно завели?] Нє, давно, давно. [Окрошки 
давно почали готувати?] А  окрошку готовили шє з 

предко-віку. Да. Зімня окрошка і літня окрошка, з яй-
цями там, з сиром, з м’ясом, чі колбаса, чі шо в кого є. 
[Чи варили на хрестини кашу?] Та я не помню. Нє, не 
варили. А  уже ми тут жили, цей сарай строїли, так 
моя крьосна, вона мені, мамина сестра і крьосна мені, 
дак узяла наварила, кури варені, а тоді вона їх поста-
вила в піч, шоб вони запеклися, а  з того́ наробила 
окрошки літньої, на тому булльоні, да. Знаєш, яка 
окрошка! То ж вона заливається водою, а  то ж бул-
льон, дак з’їли да казали: «З чого́ вона, Ляшиха, роби-
ла? З чого́ вона, Ляшиха, робила?» [...] [Анастасіє За-
харівно, у Вас є старовинні рушники?] Нє, був один, 
Саша забрала у Бєлгород. [Чи носили Ви вишиті со-
рочки?] Нє, наші погоріли, і  все погоріло. Так одна 
скатерть така була, і  вона погоріла, отак згоріла, як 
вона була зложена, дак так як-то вона не погоріла, 
а так згоріла, баба пообрізала те і сшила, і  застілали 
стіл. Ну тепер уже нема. [Як називали: «скатерть» чи 
«настільник»?] У нас «настільник» не називали, «ска-
терть» та «ряднинка». Ряднинка  – це така, шо сама 
тката, така вона длінна, отак завширшки, на столі ле-
жить, а длінна. Ну колись же і столи були длінні, не 
такі, як оце січас. Як було двадцять одна душа, три 
бра́ти було і вмісті жили. Ну, і стіл стоїть такий, на єму 
ж сидять і їдять. [Їли всі з однієї миски?] Та з одної не 
достанеш же. [Отже, ставили кілька мисок?] Да. Лож-
ки були дерев’яні, а  в мене папа і сам робив ложки́. 
Я ж кажу, мій папа був такий, шо не було негде ложо́к, 
а він наробив. І половнички, і ложечки – все сам ро-
бив. [Як  у Вас називається начиння, яке стоїть біля 
печі: «кочерга», «коцюба», «рогачі»?] «Кочерга», «ча-
плійка», «рогач». [Що  таке «чаплійка»?] Це, шо бере 
сковородку, «чаплійка» називали. [Як називали ступ-
ку, у якій товкли сало?] «Ступка» і називалася. І ступа 
була така, шо і макуху товчуть, а макуха, то та, з под-
солнуха такий жмих. І у нас як були з Волчанська во-
зили, ну отак завдовжки, отак завширшки, і така ря-
бенька, як стіральна доска́. Отака макуха була, а щас 
кругла макуха, товста́ макуха. [Раніше діти їли макуху, 
а тепер лише худоба їсть, так?] То як голод, дак макуху 
їдять, да, а  щас чьо ж вони будуть макуху їсти як 
[є халва, наприклад]. Архітектура. [Ви сказали, що 
хати з дерева будували. Хати білили чи мили?] Були, 
в людей й білилися, а в нас була мита. Там брьовна такі 
були, і вона була милася. А потом же в колхоз не всту-
пали, ну все у нас і забрали. [Хату так і не повернули?] 
Да ну, нє. Уже як при німцях були, то ж німці як за-
ступили, ну і в нас один, його забрали, він там на кут-
ку, в нас зоветься улиця, куток, і забрали в його, в Фо-
щуватій поставили ту хату, колхоз купив. А  тоді як 
нємці прийшли, а  він поїхав, да її, ту хату, поламав, 
привіз додому, а тут наші прийшли, фощуватівці при-
їхали, забрали ту хату назад. Так шо не вертали. 
[Чи  пам’ятаєте Ви, як починали будувати хату? 
Чи клали щось, коли закладали фундамент?] Ну а як. 
Січас ми хвудамент підложили, ставляли ті, ну такі 
лили з того́, з це ́менту, і скрізь, на сере́дині, там під-
кладали, потом подложили фундамент. А хто раньше 
строїться, той зразу фундамент кладе, а потом стро-
ються. [Чи клали щось на кути хати?] Не помню я цьо-
го, не помню. [Чи наймали майстра зводити хату?] Да, 
в нас дєд такий був, шо все сам робив. Да. Усе сам ро-
бив. І сапожничав, шив сапоги, і все на світі сам ро-
бив. І  пішов до тьощі, був молодим, тоді ж усе самі́ 
робили, усе з коноплі ткали. Ну він пішов, а  вона й 
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каже: «Захар, а  хто тобі костюм шив?». А  він каже: 
«Сама».  – «А  штани?»  – «Сама».  – «Сорочку?»  – 
«Сама». – «Чорті шо за чьоловік, а за чьоботи і бала-
кать не нада. Чьоботи вже сама шив». Усе він у нас 
робив. І пиляв. Він був і комбайньором, і машиністом. 
І мужик у мене тоже такий був, шо на все. [...] [У Ва-
шому селі були хати побудовані із саману?] Були, були, 
не з саману, а  «топтанки» у нас називались. Сама́н, 
то ж дєлають саман, а в нас... Саман – це брикетами, 
а  це топтанки, коли просто робиться опалубка. Ро-
биться опалубка, тоді, як протоптали, поднімається 
вище і топчеться дальше. Оце називали «саман» чі 
той, «топтанка». [Всі гуртом робили?] Да, да. [Як це у 
Вас називали?] Ну та у нас казали, шо «ходіть топ-
тать», у того сьодня там. Хто сам іде, а кого кличуть, 
і гуртом, гуртом. Ну у нас мало щас було такіх хатів, 
мало, більше того́, шо рублені. [Як називали централь-
ну балку в хаті?] «Сволок», а у «москалів» кажуть «ма-
тіца», а в нас – «сволок». [Чи можете Ви назвати части-
ни хати? Що у Вас означає «коньок»?] Ну, коньок, це 
уже коньок там, а  це називають просто «криша». 
[У  Вас казали «криша» чи «дах»?] «Криша». Просто 
криша. Кришу, каже, укрили. Да. Поставили кришу. 
Піч у нас була тут, у хаті, ну ми її викидали. Як при-
робили, газ провели, там приробили придєлок, там 
кухня, кухня, а тут викинули. Тепер моя спальня там, 
Сашина там, Ваніна там. Зоя у нас, як приїжжяє, у ве-
ранді спить, а як так – зо мною, її там кро ́вать стоїть зо 
мною. [Розкажіть, будь ласка, як називаються деталі 
печі.] Ну «припічок», «чєлюсти», а то «черінь» там аж, 
то чєрінь. Ну «лежанка», щас їх, лежанок, і немає, не-
має. Тепер у нас парове отоплєніє, а  якби не парове 
отоплєніє, у нас у сосєдєй стоїть грубка, і вона ж кар-
пишна, і гріється. Як нагрілась вона, її час чи два про-
топила, і вже воно ж од карпіча іде дух, поки вистине 
воно, і  вони мало топлять, а  в нас оце воно як 
дуже жарко. 

СІМ’Я [1]  [Анастасіє Захарівно, де Ви народилися?] 
Я  родилася  – сєло Соколовка в [тисяча дев’ятсот] 
двадцять дев’ятому году. На цьому ж місці, тіки там 
ото в нас хата, це у нас нова́ хата, а та там дальше сто-
їть, ну всьо равно двір один у нас. Батько був Токарєв 
Захар Михайлович, мама була Токарєва, по дєвічєй 
фамілії Вожнічіна Марва Івановна. Писалась вона 
Мавра, ну звали Марвочка, Марвочка Захарчова, дєд 
був Захар – Захарчьова, і Настя Захарчьова. [У бать-
ків] було дітей багато, їх було аж дев’ятеро, а осталась 
перва да послідня. Ну перва вже давно вмерла, шє в 
[тисяча дев’ятсот] піісят первому году, в єї був порок 
серця, і вона вмерла, трицять сім год їй бульо. А я сама 
послідня. Я живучіша всіх. [...] Забрали єго [батька] в 
армію, і був він до [тисяча дев’ятсот] сорок чєтвертого 
года в армії. Його ранили, в його було асиміліт кости-
льового бєдра, отут рана, і вмер він з раною. Випису-
ють, а він каже: «Шо ж ви мене виписуєте з откритою 
раною?». А врач каже: «Знаєш, у тебе буде рана і год, 
і  два, і  п’ять, і  десять, і  тридцять». А  він каже: «Ой, 
дак до тридцяти год я і сам здохну». Ну і була вона 
в його открита, поки він і те [не помер]. Сємдєсят 
дев’ять [років прожив], а мама восімісят п’ять. [...] А, 
який заміж, до мене перейшов мужик, да і все. [Ви не 
вінчалися?] Нє, ничього, пішли, він прийшов до мене, 
у нас переночував, на другий день устали, пішли роз-
писались на Івіце. Щас у нас тут сєльсовєт, а то на Іві-

це був сєльсовєт, і ми туда пішли, чєрєз сло ́боду, і туда 
пішли росписалися з ним. Свекрусі кажуть, шо йшли 
мимо вас, а вона плаче – ішли мимо і не зайшли. Вони 
мене не хотіли брать, ну а він перейшов сам да і все. 
Ну а вона плаче, шо «хіба б я їх не покормила, хіба б 
я яєшні не нажарила». Да пішла на сло́боду через луг, 
дя́дина в єї була, дядькова жінка, називали «дядина». 
А  вона і каже: «Паранько, а  чьо ти плачєш?»  – «Да 
йшли мимо і не зайшли. Шоб я яєшні не нажарила». 
А вона каже: «Кому ти віриш. Я бачила, як вони туда 
йшли, я бачила, як вони й відтіля йшли. На єму «мо-
сквичка», кірзові чьоботи, ана в пальті, у  валянках, 
пуховий платок. Я бачила, як ішли туда, бачила й від-
тіля. Шо ти людя́м віриш, люди брешуть, на скандал 
зводять». Уже тьотка її... [помирила]. Ага. Ну ото вони 
не ходили до нас, довго не ходили, а потом ми пішли 
вже до їх на Паску. Я просто нарочіто кажу: «Ходімо 
до ваших у гості». А  він каже: «Хто тебе там жде?». 
А потом уже вона сказала, шоб ішов, а туда він ходив 
каждий день. Схвачується і біжить там усе робе: і в ко-
рови чісте там, і води наносе. А мама й каже: «Мужик 
твій? Чьо ти долежуєш? Уставай готов, хай завтріка, 
там єго чі кормлять, чі не кормлять». Ну я тоді вже 
встану, у нас був кірогаз, на кірогазу напечу ладиків, 
картох нажарю, пазавтрікав, чаю попив, ну тоді чай 
мало, тоді кампот да молоко, корова ж була, молоко, 
і пішов він там пораться тоді вже. [Чому свекруха Вас 
не хотіла?] Ну не хотіла вона, не хотіла, таке ж було, 
шо кого... [батьки] схочуть, того хай сватає. Ну а ме ́не 
вона не хотіла. А потом вже вона стала мене, це в мене 
Саша саме послідня, а Зоя перва була. Ну і він каже: 
«Сьодня наші будуть гній топтать», навоз, у станочках 
топчуть. [Навіщо?] А тоді сушуть і зімою у пєчку то-
плять. [У Вас мало дров було?] А де вони, які тут у нас 
дро ́ва були? Не було, це щас лєсополоси скрізь, так тут 
кругом тайга, а тоді не було такого, не було ничього. 
І вони ото підуть (казав мій мужик, «піду лози нару-
баю на болоті»), і у плиті ж топлять, а воно там горить, 
а тут пінка капає, воно ж сире. А ми ходили, тут у нас 
кіло́мєтров два чі більше лісок, дак у тому ́ ліску було 
піду, тут сусідка була, вона пожила вже женщіна, і там 
іщє одна приходе до нас, і ми йдемо. Відтіль дві і нас 
дві, і тоді був такий сніг, шо йдеш – і не топне, і ми на-
рубаємо, зв’яжемо, не рубаєм там отаке, рубаєм такі 
ті, шоб, а потом дойшли до скирди ́, упхнули у скирду, 
вилізли, трошки оддихнули, оп’ять підлізли, назад по-
дали і поїхали додому. А в нас тут жила сосєдка на-
впроти школи, прийшов батько її (був лісником) та й 
каже: «Ну рубають лісок, рубають, ето страсть». Ну а 
кажде ж, і  відтіль рубають, і  відтіль рубають, ну ні-
чім топить же, тепер він стоїть, не пройдеш там, ні до 
ліска, лєсополоси там, ето страсть, тайга яка-то, а тоді 
ж топить нічім було, там щас, кажуть, у Курську таке, 
усі лісополоси вирубали, нічим топить, там газ не про-
вели. А в нас газ, нащо́ кому здались дрова ті. Ну а він 
приходе й каже: «Рубають лісок», – а вона: «Да ондеч-
ки Токарєви рубають, вона всігда ходе в лісок». Ну він 
приходе, а дєд сидить сапожнича у хаті, в отій хаті ми 
жили, це ж щас у нас нова, а топор лежить коло єго, 
коло дєда, а  він увійшов у хату, ни здоров, ничього, 
топор узяв і пішов. Да. Він пішов із хати, а дєд каже: 
«Харашо, шо шє два топори єсть». Тоді як принесу з 
ліска дров, дєд їх попиляв, порубав, усі вєточкі, все, 
усе ж, все ж шло в грубу та в пєч, поприбіраєм і попід-
мітаєм, і нема нічього, да, чісто. Він прийде – нема ні-
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чого, і топори ховаєм, да, да. А тепер шо, нікому він не 
нужен, не ліс, не лєсопо ́лоса, никому нічього не нада. 
[...] Він [чоловік] же до мене прийшов. [У Вас це на-
зивалося «пристати в прийми» чи як?] Да, «приймак». 
[Так Ваш чоловік з Вами й жив. Ви не перейшли до 
свекрухи?] Нє, ходить ходила, і город копала, і садила, 
і  гній топтала – усе робила, а жить я б там не жила. 
[...] [Ви вірите в Бога?] Да. У мене дєд був, і то, каже, 
колись сидимо з ним, а він і каже: «Бабка, а воно шо-то 
да єсть», – а брат його, той неякого Бога не признає. 
Колись сидимо, я  кажу: «Да спасібо Богові»,  – а  він: 
«Де твій Бог? Де твій Бог? Ну де твій Бог?». Кажу: «Да 
там». – «Ага, там, там одні облака». Да, не віре нияк 
він. [Ви вчили якісь молитви в дитинстві?] Молитви́, 
багато молитві́в, ну їх ніхто ж не зна з мого роду. [Ви 
знаєте якусь?] Я  «Отчє наш» знаю, і  «Богородицю» 
знаю. «Вєрую» я як-то не виучила, не знаю. [Ви колись 
причащалися?] Да, прошлий год причащалася. Ну не 
прошлий год, а  піст як проходив же-ж, і  приходив 
батюшка. Саша приводила попа, і я причащалась. Да, 
дома, того шо я у церкву не ходю. [Як Ви думаєте, лю-
дина вмирає, і на цьому життя закінчується?] Нє, нє, 
не закінчується, душа улітає чі в Рай, чі в ад, десь шось 
єсть. [Хто що заробив.] Хто шо заробив, да. [...] Ну а 
душа, у нас псальми співали про душу: 

Мімо Царства прохожу, 
Горько плачу і гляжу. 
Ой, горє, горє, горє мнє вєлікоє. 
Я нє чтіл ні отца, ні мать, 
Ой, горє, горє мнє вєлікоє. 

Це вже, як він попадає на той світ. [Тобто Ваші рідні 
знали такі псальми?] Да, ну вони ж старі, вони були 
обоє з [тисяча] восємсот дев’яносто п’ятого года. 
[Це Ваші тато й мама?] Да. [До батьків зверталися на 
«Ви»?] Да, в нас було це, щас у нас оце у дочки ́ єсть, 
в мене щє одна дочка́ в Бєлгороді, в єї єсть до́чка тоже, 
і вона: «Ма’, а ти? Ма’, а ти?». У нас цього не було – «Ви». 
[Як казали: «мамо»?] Мам, а де Ви? [Казали «папа» чи 
«тато»?] Ми звали «папаня». Наші жи́ли за Кубанєю, 
їздили, був голод тут, і  вони, дєд поїхав туда, а  тоді 
пише пісьмо, шо приїжжяй, тут же-ж голод, а там, за 
Кубанню, харашо. [У якому році був голод?] Ой, оце 
щє я не знаю, чі в [тисяча дев’ятсот] восімнацятому, 
давним-давно. Ну і вона поїхала туда, і взяла дочку́ з 
собою, саме перву, Дашу, ну, і вони там жили. Да, да, 
мама і папа. Да, і вона, сестра, звала «тато», тут у нас 
«татом» звали, тато, тато, а вона, хазяйка, й каже: «Іва-
нівна  – вона її звала Маруською, Марва, так вона її 
звала Маруська, – Іванівна, ну чьо вона оце зве “тато”, 
хай зве “папаня”». І вона стала звать «папанєю». Ну, 
і вона ж звалаю І скільки не було дітей, в мами було 
дев’ятеро дітей, ну вони як года два-три і помірають, 
а  то і маленькими помірали. У  її було дев’ять дітей, 
осталась перва да я, ну перва уже давно вмерла, дав-
ним-давно нема, а послідня, бачиш, досі. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Ваша мама народжувала дітей вже у лікарні 
чи баба приймала роди?] Да, мине дєд приймав, папа 
приймав. Не було никого дома, сестра пішла на ули-
цю, а вона стала родить, і він їй помагав, і пуп зав’язав 
папа мені, і положили на піч на краєшку. Сестра при-
ходе: «Ой-йо, шо то?». А дєд каже: «Да така дура, як 
ти». – «Ой, на га ́д вона здалась». – «Ну, возьми викини». 
Вона нічого не сказала. «Тебе ж не викидали»,  – дєд 

каже. А то бабки, бабки в нас були. [Називали просто 
«бабка» чи «баба-повитуха»?] «Баба-повитуха» була, 
кликали її всі і всьо, а хтозна, шо вона. [Ви знаєте, чим 
пуп зав’язували?] Я вам не скажу, навєрно, нитка су-
рова, сурова́, сурова нитка. [Конопляна?] Да. Ну тепер 
же-ж... у мене́ там десь єсть конопляні нитки́. [Ви самі 
пряли?] Щє сама пряла, і там вони називаються, вже 
й забула, як вони називаються. «Па ́смо». По десять 
ни́точьок, називається «пасмо». І так вони намотані, 
намотані, як десять ниточьок – зав’язують, іще мота-
ють десять ниточьок  – зав’язують, кажуть «пасмо». 
Весільна обрядовість. [Ви вміли ткати?] Нє. [А мама 
Ваша?] Мама ткала, ткала. [Що раніше повинна була 
мати дівчина на придане?] Ну, набивали там, яка ішла 
без ничього, бідна така. В мене за дядьком тьотка була, 
дак така, шо бідна була. Вийшла і рушників навішала 
і все, а на другий день знімає, а баба каже: «Альона, 
нашо ти знімаєш?» – «Да це не мої». Ну познімала й 
оддала. [У Вас треба було, щоб молода була зі своїми 
рушниками?] Да, молода як приїжжає, зі своїми руш-
никами. У мене двоюрідна сестра йшла заміж, мама їй 
подарила отакий, шо втіраюца, полотенце полотняне, 
сама ткала. Воно таке, більше, чім отаке завдовжки, 
більше, чім два мєтри, три мєтри там єго. Вона їй по-
дарила. А вона приходе тоді, вже як у гості, да й каже: 
«Ой, дядино, – (вона ж племінниця папина, зве “дяди-
но”), спасібо Вам. Прийшла я, –туда ж, де її забрали в 
невістки́, – повісила полотенце, а в їх немає, не весіло 
полотенце, а я своє повісила, а якби Ви не дали, шоб я 
вішала?!». Так шо у нас тоже полотенця. [У Вас перед 
весіллям чи після нього молода мала чіпляти рушни-
ки?] Як молоду привозять, і вішають рушники. [Як ра-
ніше була одягнута молода?] Вона була у віночьку, 
з косою була. [Як у Вас називали: «фата» чи «вельон»?] 
«Хвата», «хвата». Хвата була длінна, ну як багата, а як 
бідна, – так і не дуже длінна. А співали так: 

Ой коса ж ти моя русая, 
А я ж тебе, кісонько, кохала, 
Каждої суботоньки збивала, 
Каждої неділеньки заплітала. 
Стали мою кісоньку тріпати 

(значіть, уже розплітають і в пучок, у нас називають 
«пучок»), 

Стала моя матінка плака́ти. 
[Коли розплітали молоду?] Уже як привезуть її сюда, 
додому до молодої. [Хто розплітав?] Да я вам не скажу, 
це ж давно вже було. [Одягали їй хустку чи очіпок?] От 
я цего не скажу, чі платочок, чі хустку. [Як  у Вас ка-
жуть?] У  нас кажуть «платочок». А  тут, у  слєдующій 
дєрєвнє там, там кажуть «хустка», там моя баба жила, 
мамина тьотка, дак там казали «хустка». Стрілецький 
хутор, там, за Трудом. А він прийшов, мамин двоюрід-
ний брат, її син, а мама і каже: «Павло, на, тут тьоткин 
платочьок, дак на його». А він підходе і каже: «Ма, Мар-
ва дала Вам, оддала Вам платочьок», – а в їх же кажуть 
«хустка», а  сам сміється, «платочок», а  в їх «хустка». 
[Як пучок збирали?] Просто собирають пучок, закри-
вають і зав’язують. [На цей пучок щось одягали?] Да 
просто так його, то  лєнтою зав’язували, то  гребішок 
встромляли і всьо. [Заміжня жінка вже косу не носи-
ла?] Нє, нє, не носила. Носила, називали в нас «очіпок». 
Ото надіває. У нас одні були багаті. Ну, і в однієї не було 
такого очіпка, а друга була багата, і очіпок, і зеленень-
ке, по їй вишиті огірочкі, а сам чьорний очіпок, краси-
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вий такий. Вони ж прийшли із церкви, ну, і кажда на 
свій сундук поклала, скриня, розділися, поклали, поо-
бідали і лягли оддихать, а вона одна схватилася, та, шо 
в її́ нема такого очіпка, і взяла тії огірочкі, вони ж пови-
шивані золотом, і вона взяла порізала їх, а вони пороз-
той... Вона встала і каже: «Жінки, хто мій очіпок порі-
зав?». Три невістки ж у хаті. Нихто не каже. Ну вона: 
«Не кажете – отслужу заклятни́й молебінь». Нихто не 
сознався. А тоді вона пішла і отслужила заклятний мо-
лебінь. [Що  це таке?] Хтозна, заклятний молебінь. 
А піп і каже: «Анна, ето очєнь грешно». А вона каже: 
«Батюшка, хай мені і гріх, ну отслужіть». Ну і отслужи-
ла. І вона злягла, та, шо порізала, і  злягла. І тоді днів 
через п’ять чі через шість і каже: «Галька, прости мене, 
то я порізала». А вона каже: «Пізно вже тепер. Як я пи-
тала хто, дак не сказали, а тепер я вже заклятний моле-
бінь отслужила». Дак вона три годи лежала, три годи 
лежала, а тоді вмерла. Очіпки, да. «Очіпок» називали. 
І вона його надіває, а потом платок так тут. [Як назива-
ли те, що назбирала дівчина для заміжжя? Чи казали 
«придане»?] Ну, просто казали «ой багата», в нас не ка-
зали, шо прида́не. Та просто, багата, багата, багата да і 
все. [У чому вона везла своє добро?] Ну, сундук, тоді 
сундуки були, скрині, вони тоді були невеликі. А у на-
шої мами, уже послє вона купила собі, дак там отакий 
завбільшки, на колесиках. Та це вже коли стали шихво-
нери [шафи]. Ну вже ось, уже щас. Ну, годів двадцять, 
більше, може, може, й п’ятдесят. А міні уже восімісят 
чєтирє. [Ви своє добро у скрині возили?] Та нігде не 
возили. [...] [Коли на весіллі обдаровували молодих?] 
Уже як молоду привезуть і у молодого обідають, за сто-
лом сидять і дарять. Молода даре комусь там, хрещєна 
мати там чі тьотка, ближній родні. Ну, і одна подарила, 
шо-то вона їй поганеньке подарила, а  вона й каже: 
«Якби мені подарили платок чі шо там, дак я дала це, 
а то...». Витягла полотна шматочок, а то оце. Раз мені 
пагане подарили..., така вона була бойка баба. [...] [Ра-
ніше, коли виходили заміж, молода їхала на конях чи 
ні?] На пєшу не йшла, на конях возили, канєшна. [Коні 
з дзвіночками?] І коні з дзвіночками, і молода з дзві-
ночками, с  хватою. Єсть така молода, шо  плачє все 
врем’я. [Чому плаче?] Та того, шо її оддають, а вона не 
хоче туда йти. Колись же-ж так оддавали, от тобі й... 
[...] [Що носили молодій снідати?] Хто шо єсть. [Яєчню 
носили?] Не знаю, не знаю. [2] Вареники в нас носять 
со сметаной. [1] А, да, да, вареники, вареники варили 
обізатєльно і несли. У нас тут уже, уже посля того, не 
те, шо колись-колись, а вже у [тисяча дев’ятсот] піісят 
п’ятому году чі коли воно оддали одну заміж, ну поне-
сли завтрікать, а вона, свекруха, ну ни до кого нічього 
не той. А мама пішла, то вона брата двоюрідного жінка 
була, а вона тоді ходе та й каже: «Ой, свахо, шо його 
робить? Не приступися до свахи, шо, до свекрухи». 
А мама каже: «Да налийте їй стакан». І вони їй налили 
стакан, вона випила і пішла тоді, вона тоді ходе: «Ой, 
свахо, спасіба тібє», – а то хто[з]на шо робить. Не під-
ступися і всьо, а  випила і пішла. Поховально-поми-
нальна обрядовість. [Як людина помирає, чи кличуть 
у Вас Псалтир читати?] Да. Є такі жінки, що вміють. Да, 
є такі жінки, шо чітають. [Так завжди було?] Да. І січас 
таке, й тоді таке було. Да, кличуть, хтось там такий є, чі 
женщіна, чі мущіна, чітає і до сорока день чітає, а тоді 
до году чітає. Дома, дома чітає, а  в церкві ходять, 
то  само собою. В  сорок день поминають у церкві. 
В дев’ять поминають і в сорок. І в год, і в год, а тоді вже 

коли як. [Хто  може обмивати людину?] Ну хто[з]на, 
кличуть, в общєм, кличуть. В нас дєд умер, так ми самі 
обмивали; покликала, і  вона, я  з нею обмили діда. 
[Куди можна виливати ту воду?] Та десь на таке місто, 
де не ходять, під тинок. Ставляють стакан з водою, ві-
шають полотєнєчко, до сорока день. [Чи  є у Вас 
обов’язкова поминальна страва?] У нас в основном мед 
там чі булочка. Мед у нас, «канун» називають. Ну, мед у 
тарілочки наливають. Раньше, бульо, поставлять там 
тарілочьок, а тепер на те, на кусочок хліба, на булочку 
[намастять] і  роздають, рознесуть і всьо. Да, назива-
ється «канун». І  перва хай родствєнніки потой... [по-
пробують]. Да, а тоді вже [решта присутніх]. [Як у Вас 
кажуть: «труна», «гроб», «домовина»?] Та колись нази-
вали і «труна». [Зараз] «гроб», більше «гроб». [Коли ви-
носять з хати, чи опускають гроб до порога?] Да, ви-
носять на простині, на тій, шо він лежить, і з теєю про-
стинню кладуть у гроб. Єсть у хату вносять, а єсть така 
хата, шо ніде розвернуця, так виносять надвір. [Покій-
ник лежить там, де він помер, чи раніше на лави кла-
ли?] На лаві клали, на лаві. У нас там ото діван, так ді-
ван посунули туда далі, і там лежав дєд на дівані. А баба 
як умерла, вони в тій хаті дід і баба вмерли. Вони в тій 
хаті були, там тоже ж, на покуть і головою до образів. 
[Коли виносять, ворота відкривають? У  Вас в’яжуть 
щось на ворота?] Ворота откривають, виносять і зразу 
закривають усі двері, не тільки ворота, і тут закрива-
ють, і  чьо-то, я  не знаю нащо́, вони сиплять зерном. 
[Водою проливають?] Водою нє, водою тоді, як поне-
сли вже на кладбіщє, одна остається, там випроводила, 
єсть така бойка, шо побіжить і на кладовіщє побуде, 
і прибігла попідмітала і тряпкою із шваброю або про-
сто руками промила і всьо. [Що у Вас кладуть у гроб 
покійнику?] У нас кладуть сіно, сіно кладуть, а потом 
подушечку. [Із  чого роблять подушечку?] Сіно тоже, 
тоже сіно. А одна у нас просто подушку мужику поло-
жила. А я кажу, як подушка потліє, а пір’я буде літать. 
[Вузлик на смерть у Вас готують?] Да, у мене і січас ле-
жить готове. Як бабу поховала, і собі начала готовить. 
І лежить усе в мене, все приготовлене. [Як у Вас назива-
ється кришка гробу? «Віко» кажуть?] Нє, просто ка-
жуть «кришка». [На кришку хлібину кладуть?] Нічого 
не кладуть у нас. У нас кладуть свічєчьку і хрестик із 
свічєчьки, свічку в руки дають, отак руки зложені, 
і сюда, в лєву руку дають свічьку, отак. Вона ж лежить, 
і в лєву руку дають свічку, вона лежить із свічкою, він 
чі вона. [Дві свічки дають?] Да. Свічка в лівій рукі, а ця 
так лежить, того шо хреститься, отут, свічка тут, і каже: 
«Свічку забули положить, як же вона там буде іти по 
темному?». [На чому опускають гроб?] Колись опуска-
ли на полотенцях, а тепер у церкві єсть вєрьовка така. 
Ну опускають більше на тому́, і то було, як гроб опус-
тять і полотенця розріжуть, і оддають копачам, а тепер 
такі копачі багаті стали, шо у нас один узяв, спустили, 
він узяв туда і кинув усе, да, полотєнце. [Спускали на 
домотканому полотні?] Да. Не на домотканому щас 
уже. [Хрест ставлять у головах чи в ногах?] У ногах. Ну, 
як устає, береться за хрест і іде з хрестом на Страшний 
суд. [Так і раніше було?] Усе врем’я так. [У Вас носять 
снідати на кладовище покійнику?] Носять. І раньше, ну 
раньше не було, а щас ходять, ну не всі. А мій папа ска-
зав: «Не ходіть завтрікать нести, як начє нєвєстє». То ж 
колись каже: «Понесли нєвєстє завтрікать». [У Вас ка-
жуть «снідати» чи «завтрікать»?] «Завтрікать». У  нас 
кажуть «понесли завтрікать». 
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КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Різдво, Водохреща, Новий рік 

називали Святками?] Святки, і  січас називається «на 
Святка́х», до дев’ятнацятого января Святки́. [Чи вари-
ли у Вас кутю, чи ходили колядувати?] Ходили і коляду-
вали. [Які у вас колядки співають?] У нас тут прийшли 
колядувать, а  він прєдсєдатель сєльського совєта, він 
раньше був колхозний прєдсєдатель, а  тепер сєльсо-
вєцкій. Ну, вони прийшли, начали колядувать, поколя-
дували, а вона каже: «Дівчата, спойтє, – вона сама мє-
дік, так вона по-руськи. Спойтє, дєвочкі, какую-нібудь 
пєсню такую». Ну вони їй і начали співать: «Мімо етой 
хати, мімо молодой парєнь ідьоть». Ходили, а щас уже 
у нас і не ходять. Того шо молодьож пороз’їжжялася, 
а такі, як я, уже не ходять. [Раніше ходили діти чи до-
рослі?] І взрослі ходили. Тут у нас прийшов один, спі-
ває і той, а тоді я кажу: «А чій ти є?». А він як засмі-
ється та й каже: «Коля». Сказав, чій. Хлопець на дівчіну 
переодівся і ходе співає. [Вечерю у Вас носили?] Нє, не 
носили. Наші були за Кубанню, дак там, каже, носили 
вечерю, а в нас ні. [На Новий рік ходили засівати?] По-
сипать? Ходили, ходили. Вони в нас ходили такє: 

Сєю, вєю, посєваю, 
На поличку підглядаю. 
На поличкє паляничка, 
А на лавочкє млинці, 
Посівають молодці: 
– Здрастуйте! З Новим годом! З новим щастям! 
Мене не ображайте, 
Другого дожидайте, 
Міні копієчку давайте. 

А мій дядько ходив, єго виучили не так. Забула вже, 
забула. 

Ходила Ілля на Василя, 
Носила шпугу жестяную, 
А другую золотую.
Де шпугою мотне, 
Там Бог жита родне. 
У полі, у полі, на вороному ко́ні 
Пречиста Мати обідать носила, 
Бога просила:  
– Завроди, Боже, жита, пшеницю, 
Всяку пашницю. 
Здрастуйте! З Новим годом! З новим щастям! 

І як оце приходять толпа рєбятішек, і всі ж кидають-
ся, співають, посипають. «Ляшків тут?» – «Тут». – «Ну 
підожди, хай вони посипають, а тоді ти». [Хто його на-
вчав?] Ну дома ж і научені: батько да мати. Ну і він ото 
посипе, тим дасть десять копійо́к на гурт, а цьому де-
сять копійок одному. Да. А тепер, тепер не ходять, я ж 
кажу, шо приходили хлопці співали ввечері, на Рождє-
ство, а тоді ж ходили, багато ходили, і гарно співали. 
У нас одна ходила на Хрещєніє співала чи під Хрещє-
ніє, я навіть не знаю. [Воду у Вас святили?] Святили і 
січас святять. [Воду святили в церкві?] Тут колодязь у 
нас єсть, у колодязі святили. І на річку ходили святи-
ли, і тут колонка коло церкви, набірали і там [святи-
ли]. [Раніше у Вас вирізали хрест з льоду?] Нє-нє-нє, не 
було, не було в нас такого. [Щедрувати у Вас ходили?] 
Ходили щєдрували, ну тепер не шєдрують, не коляду-
ють. [На Старий Новий рік ходили? Ви казали, хлопець 
переодягнувся на дівчину, це на Новий рік чи на Різд-
во? У вас маланкували?] Нє, нє, в нас не маланкували, 
нє. Щєдрували ілі колядували у нас. Це ж Меланку ко-
лись водили, за Кубанню наші жили, дак там. 

Меланка ходила, Васильку водила: 
– Васильку, мій татку, 
Пусти мене в хатку. 
Я жита не жала, 
Золотий хрест держала. 

[Це тільки за Кубанню чи й у Вас водили?] Нє, нє, у нас 
нє, а там водили. Це ж мої мама там жила з дєдом, вони 
там небагато жили. Перезімували чі перелі ́тували, ну 
тут голод був, вони там пережили. І  вона, там же-ж 
баба була така, і вона з нею. Бойка баба була, да. [Як у 
Вас раніше відзначали Масницю?] Та у нас раніше гу-
ляли Масляну, саме це як послідній день уже, ходили 
на кулачний бой. [Між селами чи вулиця на вулицю?] 
Ну тут же-ж у нас воно одна Соколовка, там Куток 
називали, там Слобода називали, і  сходилися Куток 
і Слобода, і  ці ж, наші селяни, Домано́вка називали, 
і билися. Дак єсть підкладали ті, лубки, дак тільки по 
болоту сама та уже, стружка та; да, билися здорово. 
[Млинці у Вас пекли? Як казали: «Масляна» чи «Мас-
ниця»?] «Масляна» називали, то як у «москалів», дак 
там «Маслєніца». Ну а тут уже, як щє колхози були, 
дак було тут коло клуба і млинці тут вивозять печуть в 
тому́, на кухні, і бліни вивозять, і канати перетягують, 
і на столб лазять за тим [призом]. Да. Ну а щас, а щас 
уже цього нема. [До якого часу були кулачні бої?] То 
до колхозів, іще до колхозів. Вже як колхози началися, 
тоді вже прекратилося і людей багато пороз’їжжялось: 
хто на Алтай поїхав, хто в Днєпропєтровськ [м. Дні-
про] поїхав, хто в Запорожьє, роз’їхались люди, хто 
в Хабаровськ, хто куда, багато роз’їхались. [Як у Вас 
називається останній тиждень Великого посту?] Да, 
«Страсна неділя». [Четвер перед Паскою як назива-
ють?] «Чістий четвер». В нас одна баба в Чістий чєтвер 
поїла, а тоді не їла, аж покі розговілася. Стала розгов-
ляться і вдавилася. А її мужик лає тоді, не їла ж вона 
три чі чьотирі дні. [То вона так жадно накинулась?] 
Ну жадно – не жадно, ну воно ж там усе пересохло, ну 
чєтирє дні не їла ничього, не пила, ну от тобі й, ну це 
не січас, це ще вперед, вперед. [У Вас існував звичай у 
Чистий четвер умивати діток, умивати всіх до сходу 
сонця?] Умивалися в Чістий четвер, усіх купали вве-
чері, ну це уже січас увечері купали, а раньше було с 
утра купаються. У Чістий чєтвер с утра покупаються 
всі, і вже Чістий чєтвер. [Чи пекли у Вас паски? Чи ба-
гато пасок пекли? Що ще на Великдень готували?] Да 
у кого́ єсть із чього – багато пекли, а у кого нема з чьо-
го, так печива піде купе та і все. Ну це січас, а раньше, 
я не знаю, як раньше було. [Чи носили до церкви свя-
тити?] Аякже. І січас носять. [Чи були якісь гуляння 
на Паску?] Нє, каждий в своєму домі, а тоді вже послє 
прийде якась родня. На другий день чі перед вечіром 
ідуть, а с утра ніхто не ходив. [Приходили з церкви, 
розговлялися. Чи  існував звичай давати корові, на-
приклад, шматочок хліба?] Ну хтозна, приходять, уже 
я ходила, вперед моя мама ходила, приходять – роз-
говляються, зразу розговляються: їдять яічко свячєне, 
там хто сало несе, хто ковбасу несе. Ну а я вичітала оце 
посліднє время, шо тільки несуть яічка, яічка тільки 
несуть, святять і всьо. А у нас і самогончику бутилоч-
ку поставлять, і колбасу, і там усе на світі кладуть, не 
тільки яічка. Ну а тепер уже, ну у нас тут єсть такі, 
шо вони молоді, такі набожні, і діти ходять до церк-
ви, і вони ходять до церкви, но я вже не хожу. [Чи іс-
нує звичай на свято Юрія (Єгорія, Григорія) виходити 
перший раз у поле?] Щас нема, раньше було. [Як у Вас 
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називають це свято?] «Григорій». «Ягорій». [У поле хо-
дили на Юрія?] Да. Іщє у Праву середу. [Коли буває 
Права середа?] Я вам тепер не скажу. Ну посля Паски, 
посля Паски, і в Праву середу їдуть у поле, до колодця, 
якийсь колодєц святять, їх там дощ нападе, а єслі до-
ждя немає, так кашу варять і кашу їдять там, на полі. 
А коли так, шо соберуться тільки, соберуться, а воно 
дощ пішов, вони тоді додому йдуть. Ну щас уже цього 
нема. [У  Вас на Трійцю зелень кладуть?] А, на Трої-
цю, кле́чання в нас носять, кленок. На воротах став-
ляють, більше на воротах ставляють осику. [Навіщо?] 
Шоб вона шуміла, шоб никого не допускала. А в хату 
несуть траву, клечання, ставляють і травою посипа-
ють. Ну щас я ж не буду посипать тут травою. Саша 
принесе, де-небудь положе. Траву десь положуть так, 
шоб прибрать да й усе, так, на газетку чі шо. Раньше 
ж посипали скрізь, а тепер де-небудь наша Саша по-
ложе на газетку, а тоді убрали да й... [Чи святкували 
Покрову?] Щас не той, а раньше в нас їздили на По-
крову, тут десь у нас Престол на Покрову, ну я вже за-
була. Їздили тільки у кого родичі були, дак туда, да, а в 
кого нема родичів, ті дома. Усьо равно ж дома Храм 
служиться, на Храм ходили і всьо, а в кого́ родичі, ті 
їздили на Празник. Тут у нас ось Дми́тра у Кленівці 
Престол. [Чи знаєте, коли бувають поминальні Бать-
ківські суботи?] Не знаю я вже, я вже не знаю. Раніше 
знала, в мене календарь православний, там усе. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [2] Дєті вот когда боятся всьо, ного-
точки обрєжут, крєстік вирєжут [на тімені]. [І закру-
чують в одвірок?] Да, сдєлают дирочкі туда і от, косяк 
вот на дверях, по росту, і вот етім колишком осіновим 
забівалі, ребьонок пєрєростал, ребьонок пєрєрос вот 
ето і всьо, і страх проходіл і всьо-всьо, вот іменно вот 
етім осіновим клечаньєм, коториє на уліце шумєлі, 
отпугівалі всю ету нєчисть. [Анастасіє Захарівно, Ви 
про таке знаєте, у  Вас таке робили?] [1]  Знаєм, зна-
єм, з клечання, осику особєнно. Осика надворі стоїть, 
як тіки дитина перелякається, с  перепугу ставляють 
і прикручують, і туда забивають. [Перед цим дитину 
міряли чи ні?] Дак її ж ставляють, і де вона, по ́ки вона, 
прикручують, туда забивають. [Так кожен міг робити: 
мати, баба?] Свої домашні робили. [2] Обично гово-
рят как в сємьє: ілі самий старший, ілі самий мєнь-
ший, в  сємьє кто роділся, вот ето вот может дєлать, 
у нєго больше вродє би енергії такой вот. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ І один раз схватило в одниєї 
[господині] полотно і покрутило, і покрутило вітром, 
вихор, так вона єго нє взяла. [То  вважали, що пога-
но?] Пагано. Один раз вихор був, а адин мужик узяв 
ножик кинув у той вихор, і вихор пробіг туда дальше; 
він пішов, за ножик узяв, а він у крові. Колись, колись 
було. Воно й тепер єсть такі люди, шо, кажуть, вєдьми, 
а тоді було багато. [Що відьми робили?] Ну вони харо-
шого не робили, відьми. Один ішов тут у нас на ту сто-
рону на куток, а вона, свиня, поміж ногами у нього і 
плутається, і плутається, а він каже: «От чортова відь-
ма», – да ногою як довбане, а вона завищала і побігла, 
відьма. Бульо багато. А то ще ходили туда на Сло ́боду, 
називається у нас «Слобода», на улицю ходили хлоп-
ці, і  всігда відьма їх перестрівала. І котиться колесо, 
а він один узяв і сняв рємєнь із себе. Верба була, і він 
до верби прив’язав її, колесо, колесо те; тоді як ідуть, 
уже пізно із улиці йти, ідуть, а вона проситься, і про-
ситься: «Од’яжіть мене». А вони кажуть: «Так ти більш 

так не роби». Було багато, а щас, може, й єсть, єсть і 
січас вони, ну їх рідко, їх не взнаєш. А раніше вони ж 
робили шо попало. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Де  раніше знайо-
милася молодь: на вулиці, на роботі?] Ну колись такі 
були хати́, шо пускали туда. [«Вечорниці» це назива-
лося чи «досвітки»?] Та я забула, як вони у нас нази-
валися, забула. «Досвітки», «досвітки». Пішли на до-
світки. Дівчата пряду́ть, а  яке там прядіння, як там 
і хлопці. [Наймали музику?] Та нє, музики не було, 
там як своя у кого ́сь чі балалайка, чі гітара, чі там, 
а  то так. [Які  танці раніше молодь танцювала?] Та я 
не знаю. Нє, я не ходила на досвітки, у нас уже клуб 
був. [В клубі танці були чи ні?] Ну, танці були. І «Поль-
ка», і «Краков’як», і «Полька-птічка» яка-то була. Було, 
було такє. [Вистави у клубах раніше ставили?] Були, 
були, ну то у нас учителя більше ставляли. [Що стави-
ли: «Наталку-Полтавку»?] Та нє, «Наталки» не ставля-
ли, там які-то були, шо один дивиться в вікно, каже: 
«Ой-йо-йо!». А піп каже: «Чьо ти?» – «Да Коржикова 
корова побігла, хвостом круте». Вікно нарисоване, він 
у вікно дивиться і каже: «Тфу-тфу». А саме ж револю-
ція шла і батюшка: «Тфу-тфу». Він думав там, шо чі 
война, чі шо, а він каже: «Коржикова корова побігла 
хвостом круте». [Українською мовою ставили чи ро-
сійською?] Всякі ставляли. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Ваш чоловік був «хохол»?] Нє, тут, з  кут-
ка, наш, соколовський. [Він говорив, як Ви, чи був 
із «москалів»?] Нє, так як. У  нас усі так балакають, 
«по-московскі» у нас нихто не балакає. У нас назива-
ють отам «каво», «чєво», через гору туда, то, кажуть, 
«москалі», «кацапи». [З «москалями» раніше одружу-
валися?] Та бувало, шо й женилися, а  колись казали 
так, шо із своєї дєрєвні гарного хлопця не випустять і 
гарну дівчину не випустять. Ну, а в нас мало було та-
ких, чужих. Все на своїх женилися. [...] [У  Вас каза-
ли «жито» чи «рожь»?] У нас кажуть більше «жито», 
а пишеця, ми ото в школу ходим, у нас усе по-руські, 
по-руському учать. [Ви застали українську школу чи 
ні? Була тут?] Нє, не було, не було. А у нас тут один 
приїхав, я  не знаю, відкілясь, чі з Волчанська, чі де, 
він ту ́тешній, а там були, а тоді приїхав, у школу ми 
ходили, він такий, як я, ну нам задали заданіє. Там на-
писано: «Ето – дуб, ето – берьоза». Ну, а він написав: 
«Це – дуб. Це – береза». Він же-ж там учився, так він 
по-своє́му і пише: «Це – дуб. Це – береза». А в нас пи-
шуть: «Ето – дуб. Ето – берьоза». Нас учили по-руські. 
[На перервах діти між собою українською розмовляли, 
як вдома?] Так, як оце ми балакаєм, да, так і балакали, 
а отвічали уже як виходе, отвіча по-рускі. [У Вашому 
селі так, як Ви, ще багато людей розмовляє?] Та всі так 
балакають, усі так балакають. [Ваша донька як роз-
мовляє?] Ну, вона, шо вона, вона в Рігє була, вона була 
поваром дальнєго плаванья, вона... [З Вами вона все 
одно ще розмовляє по-вашому.] По-нашому, да, усе 
по-нашому. А як поїдуть, вона, мужик у єї з Москви, 
поїдуть у Москву, там вона балака «по-московськи». 
[Онуки вже тільки «по-московському» розмовляли? 
Вас онуки розуміють?] Ну а чьо ж вони, вони ж тоже 
так балакають, як і ми. Ну вони, канєшно, у Бєлгоро-
ді, там у мене внучка, вона балакає все по-руськи. Ну, 
звоне: «Бабушка, мама там дальоко?». – «Да, – кажу, – 
на городі десь, не знаю».  – «Ну ладно. Как прідьот, 
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пускай пєрєзвоніт». – «Ну, – кажу, – хорошо». Ну вона 
мене понімає. Понімає. [...] [Саша, Ви українською 
володієте?] [3]  Ну, так как я с [тисяча дев’ятсот] во-
сємдєсят шестого года я в Рігє как би живу, ну щас я 
в основном то тут, і вот как-то там вот. [Чую, що з ма-
мою розмовляєте по-своєму.] Ну, ми по-своєму з нею. 
[2] Да, у нас вот такой говор, ми половіну украінского 
вот, навєрно, «хахляцкого», і руского, у нас смешаний 
такой вот говор. [3] Здєсь нє говорят вот «украінскій», 
говорят «хохляцькій». [2] Да, «хохляцкій», украінско-
го нєту. [3]  Да, «хохляцкій», до украінского далєко, 
чісто украінскій, вот, допустім, в  Западной Украінє, 
там шо-то і от польского, і  от вєнгєрского, і  от чєго 
там, такая смєсь. Єслі, допустім, харьковчанє говорят 
практічєскі как ми, всьо по-рускі, как вот здєсь прі-
мєрно, а уже дальше, то єсть в завісімості от какой об-
ласті. Вот даже тут вот, у нас буквально Івіца, сємь кі-
ломєтров, сколько, п’ять кіломєтров? [2] Пять-шесть, 
навєрное, так. [3]  А  кіломєтров сємь отсюда живут 
как би «москалі», ми називаєм, і вот там оні: «Таньке, 
Ваньке, побьог, прібьог». Вот у ніх такіє окончанія, вот 
что-то совєршенно другоє. [Нам сказали, що розріз-
няють «хохлів», «москалів» та «кацапів»]. [1] «Моска-
лі», вони кажуть, ми їдем колись, а він заливає воду 
коло колодца стоїть, а  бригадір іде, тут, у  Нечаєві, 
каже: «Манькє, на работу». Вона йому отвічає, брига-
діру: «Нюрка нє пайдє, і я нє пайду». [«Москалі» й «ка-
цапи» – це одне й те саме чи відрізняються?] Кажуть 
у нас «кацапи». [3] Я, допустім, нє знаю, я знаю, что с 
дєтства вот звалі ілі «кацапи», ілі «москалі». [Це одне 
й те саме?] Да. [2] Ну, «москалі» – ето на Украінє нази-
ваются «рускіє». [То ж в Україні.] А у нас тоже. Де-то в 
«москалів» там живе. Вот Нєчаєво, буквально пятьсот 
мєтров, а уже по-другому. [3] Нєчаєво, Панасово, там 
усі «каво», «чєво». Московкіна Тамарка, там же тоже 
«москалі». Да. Башка Даша, дєшка Міша (бабушка 
Даша, дєдушка Міша). І вот там тоже, Губкінскій ра-
йон, уже как би чєрєз Корочу туда, а вот тоже «моска-
лі» получаются. [Саша, Ви якого року народження?] 
Я [тисяча дев’ятсот] шестьдєсят пятого. [Ви ще воло-
дієте українською на розмовному рівні?] Да, да. [Ваші 
діти володіють?] Мнє муж, когда-то в Рігє ідьом, а он 
говоріт по-своєму шо-нибудь, нє то шо по-своєму. 
(«Я, ну укачалась в трамває, нє знаю что, ну мнє плохо 
стало). Давай,– говорю,  – пройдьом,  – а  там, навєр-
ноє, остановок шесть ідті, і кошка пєрєбєжала доро-
гу. – «О, кішка побігла». Он чуть нє упал, пєрвий раз, 
хохотал, сам он москвіч, і он, ну щас уже он прівик, 
щас он уже, єслі звоніт ілі что, начінаєт дразніть там. 
[Тещу він розуміє?] Понімаєт. Вначалє как-то он єщо 
что-то пєрєспрашивал, я что-то пєрєводіла ему, а щас 
он всьо понімаєт, потому что в прінципє у нєго прєдкі 
вот с Украіни, із етого, тьотя живьот, крьостная, в Бу-
дьоновскє, ну оні гдє-то жилі на Украінє. І  вот, вот, 
кстаті, в Будьоновскє вот тьотя єго живьот, і она вот 
так вот понімаєт, і отєц єго понімал вот такіє слова. 
А он говоріт: «У нас так нє говорілі». Говорю: «Ти так 
нє говоріл, потому что ти оттуда уже уєхал». Роділся 
он в Ростовской області, потом і под Москвой жилі, 
і  на Кубє, потому шо отєц воєнний бил, і  он как би 
нє сталківался. [2] Я родом сама із Кощєєво Корочан-
ского района, а  сюда замуж. Замуж вишла в Мічурі-
но, посьолок Мичурінскій єсть, ну а сюда ми пєрєє-
халі жить, тут в колхозє, тогда давалі дома, пєрєєхалі 
жить. [Ваші батьки вдома розмовляли українською?] 

Ну, у мєня мама учітєльніца, поетому больше по-рускі 
разговарівалі. Ну, вот язик такой, «хохляцкій», как ми 
говорім, ми понімалі, вот. Оні расказивалі, что раньше 
так називалось. Отєц часто говоріл: «О, что ето за ган-
чірка тут лєжит?». Ну і так... [Тільки окремі слова.] Да, 
как вот раньше билі, то «макітри» вот, то «кувшини ́» 
вот еті, как там називалісь. Ну, іногда вот єслі нє об-
щаєшся часто, нє вспомінаєш, нємножко, конєшно, 
і позабиваєш іногда. Украінскіє пєсні пєть я нє могу, 
нє музикальний чєловєк, а так вот побалакать, я могу 
балакать. [Під час застілля у Вас співають?] Да, поют, 
поют, да. [Які пісні співають?] Нємножко поют пєсні, 
оні как би і старінниє счітаются, вот «Распрягайте, 
хлопці, коней» там; так бистро і нє вспомнішь, ка-
кіє пойом. [3]  «Летіла зозуля», «Посіяла огірочки». 
[2] Поют, да. У мєня свєкровь, вот родітєлі, родітєлі 
часто любілі пєть вот ето «По Дону гуляєт казак ма-
ладой», вот ето, отєц іграл на гармошкє всьо ето, вот 
ето оні пєлі. Да, оні такіє поющіє билі. Вот такіє вот 
пєсні пєлі. Вот. Нємножко со старіни всьо. [Яка у Вас 
кухня? Борщ готуєте чи щі?] Нєт, сєйчас ми как-то 
больше. Раньше вот мама моя готовіла щі, бєз свьо-
кли красной, бєз буряка, да, а вот сєйчас, как-то моім 
дєтям понравілось вот, как свєкровь сваріла борщ со 
свьоклой, ім понравілось, і ми сєйчас, конєчно, варім 
борщ. Я большинство, дочь у мєня варіт борщ, і я варю 
борщ вот с красним буряком, со свьоклой. [У Вас є ви-
шивки?] Нєт, такого нічєго, за ісключєнієм, от мами 
осталась у мєня ікона, от бабушкі даже, врємя тогда 
билі такіє, нєрєлігіозниє. Ета в сундукє у мами лєжа-
ла, отєц партійний бил, мама учітєльніца, всьо, ікона 
лєжала в сундукє. Я вишла замуж, ету ікону забрала к 
сєбє, ета у мєня ікона осталась. Ну да, она такая тоже, 
старєнькая ікона, конєчно, она у мєня єсть тоже, нє-
большой іконостас єсть у мєня в доме тоже. [Чи спі-
вали Ви дітям колискові?] Ну особо так, навєрно, і нє 
пєлі. Вообщє-то і нє знаєм, навєрно, особо так коли-
бєльних, і  нє пєлі. «В  лєсу роділась йолочка»  – дочь 
любіла засипать, ету пєлі. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Церква у Вашому селі була 
завжди?] У нас церква була на тій стороні, на «Слобо-
ді» називається, через луг, через греблю там ото, отам 
була церква, це шє колись-колись, а тоді, я не знаю, чі 
в [тисяча] дев’ятсот первому году начали строїть її, ту 
церкву, і школу построїли. Коло церкви должна буть 
школа обізатєльно. Ходили ж діти в школу і ходили 
в церкву, молитви там чітали, усе учілися. [Ви говіли 
раніше, постів дотримувалися?] Да тепер ні, а раніше, 
раніше не було в нас. Як колхози, рассипалося отаке 
все, стали колхози, і стали запрещать у церкву ходить. 
І церкву у нас поламали, закупили. [В якому році?] Та 
я так не знаю, чі в [тисяча дев’ятсот] тридцять третьо-
му, і її закупили, тут у нас Поповка, а наші діди поїха-
ли в Корочу, да, каже: «А чьо вони купують?». – Вони 
купують на зерносклад. «Вони, – каже, будуть зерно-
склад дєлать, а в нас готовий стоїть». Уже ж колхози 
були, і наші гроші заплатили, а поповським гроші од-
дали назад. Ну вони вже купол скинули, там вона в нас 
така церква, шо купол скинули, а не забрали. А наші 
тоді там, за сім кіломєтров поле наше, аж під Жигай-
лівкою, і вони те взяли і там поставили хату, і там уже 
були, і овечьки там, як літом, і овечьки, і корови, там 
поле ж у нас далеко. [З тієї церкви?] Із теї церкви, да, 
а  потом у войну уже її запалили, хто-то спалив там, 

КОРОЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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і не стало, а ту додєлали, а в етом году її ще дуще там, 
купола поставляли і все, отремонтіровали больше. 
А то були як нємці прийшли, і заводили туда ко ́ней, 
ну вона ж там уже не служилося в єї ́, а був зерносклад. 
А в зерноскладі ж було усе: там і віяли, і баби ́ лаялись, 
там усе було. А потом як отремонтіровали при нєм-
цах, а у нас тут баба одна була така, шо вона вобщє ни 
заміж не виходила, так як манашка, да й каже: «То вже 
не церква, як там і коні були, як там усе, і баби лаяли-
ся», – і не ходила вона до церкви тоді вже. [При німцях 
не відкривали церкви?] При німцях і одкрили ж. Пер-
ве як ото німці прийшли, вони туда ко́ней заводили, 
і приходили до нас, десь курей набрали, і матка, матка, 
так мама поску́бла, да тут у нас щє були вакувіровані 
с-під Бєлгорода, тікали, а тут доїхали, так тікать уже 
далі нікуди, нємці захватили, і  вони тут у нас були. 
Так вони помагали мамі курей тих варить і ску ́бти, 
все. А потом вони, в нас нємці пройшли, в нас нємці 
не стояли довго, вони пройшли і всьо. І началося тоді 
вже нивки ділить, нам с мамою три сажні наміряли, 
по півтора сажня. [Cажень – це скільки?] Два мєтри 
сажень, називається «сажень». І ото ділили, ну в кого 
були коні, поліцаї́, да там, так вони на ко́нях, а  ми 
тяпка́ми, розсіяв тут мамин двоюродний брат, рожь, 
жито. [...] [Ви в колгоспі працювали?] Попе ́рвах наші 
не вступали в колхоз до [тисяча дев’ятсот] тридцять 
п’ятого года, а  в [тисяча дев’ятсот] тридцять п’ятом 
году вступили в колхоз, і  дєд сказав «ну», баба ж ото 
плачє, ідуть, ідуть, каждий день сорок чоловік іде і 
беруть шо попало. Там стояв такий у нас сундучьок 
і там було подсолнух і тиквєнні сємєчки, а він бере в 
карман, а други ́й стоїть: «Ну шо ти, ну шо ти береш, 
у їх же дівка, – сестра у мене була дівка вже. – У їх же 
дівка, прийдеш, скажеш: “Дай насінину”, а вона скаже: 
“На, ти своє забрав”». [Дівка повинна була пригости-
ти хлопця насінням?] Ну, як у клуб піде, хтось клює, 
а  друге просе: «Дай». [Ходили у клуб зі своїм насін-
ням?] Да. З своїм насінням ходили. Ну, він бросив, не 
став брать. [Свої ж забирали?] Та свої, тут комсомо-
лія, комсомолія ходили. І  їх як прийдуть чоловік со-
рок, прийшли, шукають де шо взять. Загляну ́в один у 
діжу, а там муки кілограм два лежить, а він і каже: «О, 
чортова ніщєта, зна, де ховать муку». Уже б він і муку 
забрав, а той каже: «Та хай лежить. Вона тобі нужна?». 
Єсть такі, шо було... [Совісні?] Да. А єсть такі, шо і по-
сліднє возьме. 

Записали Г. Бондаренко та О. Піскун 27 вересня 2012 р.  
у с. Соколівка Корочанського р‑ну Бєлгородської обл., РФ,  

від Ганни Г., 1927 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[Чи вміли Ви пекти хліб?] Уміла. [Розкажіть, як тре-
ба пекти хліб. В  діжі вчиняли?] Діжа була і «вічко ́» 
називається, кришка накрита. Ну як? Муки насіють, 
дрожжєй, підоб’ють дрожжі, дрожжі підходять, тоді 
вже опредєляють, на скільки його учинить. Вилива-
ють, муки туди, свекруха заставляла так, отак, отак, 
колотиш, колотиш, шоб понять. І  тоді ж ото уже як 
замішувать, уже як воно харашо підійде, не те, шо 
дрожжєй тіки вилив да воно росколотив, уже як хоро-
шо підніметься. Потом воно ж буде уже пишне тісто. 
Пекли, пекли. Тоді ж ото обзавелися, вже й мука, вже 
все було. [Святу воду додавали в хліб?] І водичку ли-
нуть, так туди хлюпнеш, воно шоб лучче було. [Чи ка-

зали, щоб було тихо, коли хліб у печі?] Нє, ничього не 
було. У нас було так: аби тілки не матюхалися у хаті. 
Є такі. [Соломаху у Вас робили?] Робили. Ото замішу-
вали тоже. Гарячу воду, муки туда. [Яке борошно бра-
ли: вівсяне?] Да нє, не овсяну, пшеничну. Тоді ж ото 
колотять, воно виміситься, тоді ото мастять хто по-
сним маслом, хто коров’їм. [Кров’янку у Вас робили?] 
Нє, шо нє, то  нє. [Бог готовили?] Да, начиняли. Бог, 
бог, воно вкусне. [Начиняли тільки м’ясом?] М’ясом 
і кашею. Рисовою. [Як у Вас називають, «кендюх»?] 
Ну, «кендюх». Зварять крутеньку кашу, а тоді іще як 
начінять, вона ж іще там упечеться. [М’ясо сире кла-
ли?] М’ясо сире кладуть. Любе, любе м’ясо, ага. [Якісь 
туди приправи клали?] Тоді їх не було. [Сіль, перець.] 
А, ну це було. Там у нас сусідка, у  пачічках там раз-
ні трави, разне таке, шо пахне. Ну тоді такого ми не 
знали. Такий перчик ото клали, по вкусу посолить. О! 
І хороший був. [Його тоді запікали в печі?] Запікали в 
пічі. В чагунах. Щас такого нема, чагунів нема. У кого 
й були, так покрали і поздавали. В металолом усе, де 
в кого труба, де шо, попідбірали все. [Як у Вас готува-
ли борщ? Квасили буряки чи чим заправляли?] Борщ, 
квасили буряки. Квасили буряки, а тоді ще як зажарку 
жарили, іще такий бурячьок, столовенький, свіжень-
кий, у зажарку. [Салом затовкували?] І сало. [Зажарю-
вали чи товкли з часником?] Зажарювали. Дрібнень-
ко поріжуть, на сковородку, і зажарювали. [У Ваших 
батьків було своє поле чи город?] Город. Картошку 
виращювали, свєклу, кукурузу. Кукурузу виращюва-
ли, качани ж ламали. Як молоденьке, дак варили да 
їли, а то скотині усе. Лук, часнок, оце таке. [Які страви 
готували з молока? Сметану робили?] Робили смета-
ну. А сметану, ну молочько спариться, закип’ятиться, 
а тоді вершок, вершок. Остине, тіке шо тепленьке мо-
лочко, і тоді туда, розкулачуєш, тепленьке, і глянеш – 
уже сметана. [Сир відкидали?] Сир откидали. [Чи до-
тримувалися Ваші батьки посту? Наприклад, якщо 
перед Паскою піст, тоді не можна їсти молочного. Ви 
дотримувалися такого?] Їли все. Архітектура. [Ви 
хату самі будували чи купили?] Мене брали, да така 
манюсінька в їх, прямо, як хлівець, прямо уходили в 
хату, як отак пригиналися, така старесенька. А тоді ж 
ото воно трудно дерева достать, ну постоянно обоє 
стали, дубків навозили. Тоді найня́ли плотників, 
оце зрубали цю хату. А  то зовсі ́м прямо труха була. 
[Потім зруб обмащували глиною?] Глиною. І так оце 
ніхто його не поліпив, а  то обої, то  то, а  то бовдура́ 
колись були, так сажа, ничього не зробиш, не зама-
жеш, ничього, тече. [Як у Вас називали: це «хатина», 
а це «хата»?] Оце передня хата, а то задня. Ну, то вроді 
кухні там. Така хатка, отак. [Піч у Вас є?] Немає. Була 
й піч, і плитка була. Газ проводили, – повикидали все. 
Ну газ є, газ є. [Коли Ви будували хату і вперше вхо-
дили в неї, як це називали: «вхідчини»?] «Ухо ́дини». 
[Що  треба насамперед занести в хату?] Перва нада, 
як нова хата, кішку пустить. [Щоб переночувала?] Да, 
шоб переночувала, а  потом самим. [Хліб треба було 
занести, ікони, стіл?] Ікони. [Освячували?] Освятили. 
Батюшка приходив, святив. Там і досточкі прибивали, 
ну вобщє. Воно хто[з]на, де воно те дерево було. Да, 
воно така хатка, да хвате на мій вік. 

СІМ’Я Радилася тут, і  досі це тут тіліпаюся. Уже і без 
дєда, тут живу на місті, на місті. [Ви записані Анна, 
а взагалі Вас батьки звали Галею, так?] Да. Галя я, Галя. 
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[Розкажіть, ким були Ваші батьки, чим займались, як 
вони Вас виховували, яка була сім’я?] Жили ми бід-
ненько, якраз батю забрали на войну, а  нас у матері 
чєтверо, я саме старше, ну тоже шє ж мала, ну, і про-
дали якраз корову, корова була і продали. А продали 
корову, война началася, і дєньгі ті пропали, і корови 
нема, голод такий, їсти нічього. І в нас чєрєз ярочок 
енбари [амбари] були, зерно там було, ну ми ж далеко. 
Ну ми собі спимо, з утра спимо, мати ше раньше встає, 
устала, вийшла, а  там жінки і кажуть: «Ой-о, Явдо-
ха, чі ти не знаєш, уже колхоз розтягли».  – «Як роз-
тягли?» – «У енбарах ничього немає». А там же було 
і жито, й гречка, ну усе, культура всяка. Даже, каже, 
там одні жили, такі багачі, а ті кажуть, шо й віса по-
тягли додому. Божая Мать, та шо ж нам робить? То ж 
ми думали, хоть яка не є, зе ́рнечка на крутілку та лєп-
йошку ж мати спечє, а нас чєтверо і ще дід да баба – 
така сім’я больша. Ну жили бідно, мати нас водила [у] 
Труд, оце Труд, сюди, на бугор, називається Труд сєло. 
Там жили люди багатші, а в нас не було ничього їсти. 
Ну там навоз ото ліпили. Мати волоче ́ нас із собою, 
хто станки носе, а хто ліпе. А тоді ото вечьором ра-
щьот: хто мукички, а потом хто шо. [Тобто Ви ходи-
ли найматися до тих людей?] Да, да, і ото мати з нами 
водилася, ну. А  тоді шо, война ж, война скільки год 
була, старі померли вже, діда, баба. Ну а ми ж підрос-
таєм, а не надіть, ни їсти нема ничього. Ну а тоді мені 
Бог дав, кой-як дожила до шишнацяти лєт, поїхала на 
буряки. [Куди Ви поїхали?] Ржевка, у Ржевку. А вони 
не приймали, старші, ну кой-як, кой-як упросились у 
своє звєно. Там ото работала. Год поробилася, а  там 
відтіля кой-шо підзаробила. Ну а тоді побула дома, ше 
в Сталіно, савхоз тоже такий єсть, Сталіно, там побу-
ла, уже міні дев’ятнацять лєт. [...] [У  Вас один син?] 
У мене два си́ни і три дочьки. [Де Ваші діти живуть?] 
Діти? Одна отут, по цій вулиці живе, одна в Шебєкі-
ні живе, одна в Фощуватій живе, а сини, один тут за 
городами, недалечько, а один у Бєлгороді. П’ятеро ді-
тей. А толку. Хочуть забрать. Та нехай, я ще поки ноги 
дибуляю, буду я пока дома, провідають. [Ваші діти 
розмовляють з Вами так, як Ви?] Отакі чурбе́ни. То 
в людей по-руські, а мої такі, прості. [Як російською 
розмовляли, то грамотними вважилися?] Хто[з]на, чі 
вумне таке. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Коли жінка народила, чи  приходили по-
дружки на родини?] Ага. [Це називалось «родини»?] 
Да, да, провіду вали. [Треба було, щоб вони щось при-
носили?] Приносили. Ну таке, печєне приносили. Да 
там приносять і матєріальчік, може, дитинці шо 
сшить. А вона тут погостить. [Чи було таке, щоб з чо-
ловіка підсміювалися?] Нє, не чула такого, чьоловік не 
протів був, ага. [...] [Ви хрестили своїх дітей?] Аякже, 
всих хрестили. [Кого  запрошували в куми?] Ну, по-
другу свою, там крьосною, а він там од себе чьоловіка 
найде якогось. [Що  куми повинні були принести на 
хрестини?] На хрестини матеріалу ото, матерійки. 
[Як  ця «матерійка» у Вас називалася?] «Крижма», 
«крижма». Да, щас, може, іначє шо носять, а тоді це, 
крижму. [Хто платив за хрестини: кум чи батько?] За 
хрестини кум плате. [Дитину просто так батьки від-
давали чи треба було покласти на кожух?] Нє, прямо 
так, укутали. [Коли приносили дитину після церкви, 
щось казали?] Шо-то приказували, шоб і не боліло, ну 

його вже в голові, вже не варе. [На  хрестини запро-
шували гостей?] Аякже, обізатєльно. Ну тоді вже за-
прашували він свій рід, я свій рід. Уже таких не було, 
шо там чужі йшли. Так то сусід, канєшна, то падругу 
яку. [Які страви готували на хрестини?] Страви? Щас 
то страви страшні готовлять, тоді не було такого. 
[Що тоді подавали на стіл?] Борщ варили, картошку 
варили, кампот із вишеньок, ото ж вишеньки сушені, 
яблука мочєні. А щас же то салати разні, то перець на-
чиняють, то  то, тоді такого не було. [Картоплю з 
м’ясом тушили?] Із м’ясом. [Як  у Вас називали таку 
страву?] Хто[з]на як. «Картошка» і всьо. [Кашу якусь 
варили?] Кашу пшоняну, молошну кашу. [Була страва, 
яка подавалася останньою?] Оце ж начали і на 
по́хоронах кашу цю. Уже це всьо поїдять, уже кашу 
мчать, іщє кашу подають. [Раніше кислі галушки по-
давали?] Кислі галушки, крохмаль, кисіль кислий, оце 
давали. [Казали, що це «виганяйло», «розганяйло»?] 
Нє, такого не казав ніхто, шо «виганяйло». Просто 
кислий кисіль і галушки кислі. [Це була остання стра-
ва.] Уже всьо. Там щас дак і канфєт понасипають, і пє-
чєнья. [У Вас було таке, що бабу катали?] Нє-нє-нє, не 
було. [Якщо народився, наприклад, онук і в баби його 
хрестять, то бабі ніяких почестей не було?] Ну тоді ж 
на хрестинах баба, баба, на первий стіл хай сіда. Хай 
же, баба – самий чін великий. [Це рідна баба чи могла 
бути якась інша жінка?] Рідна. [Якщо в родині поми-
рають діти, кого брали в куми?] А, нада брать своїх, от 
брата й сестру нада брать, свого роду, тоді діти не мер-
тимуть. Ну брали, брали, да. [Щоб куми між собою 
були рідними?] Да, да, да. І шоб рід був, єслі ета, сестра 
й брат похрестять, значіть буде дитина не боліть, рос-
ти і не вмре. [Коли носили гостинець хрещеним бать-
кам?] Вони носили тоді під Різдво. Ото ж кутю ото 
варили, носили кутю. [Як у Вас казали: «Паска» чи 
«Великдень»?] «Паска». Хрещені хрещеникам носили і 
паску, і яєчєк ото, і той. [Їх уже частували там?] Ага, 
тоді. Весільна обрядовість. Тоді [у 1945 році] приїха-
ла додому, якраз война замирилася, і  батя, Бог дав, 
живий прийшов [з Другої світової війни], ну і мене за-
між оддавать. А з чім оддавать!? Не надіть, не вбуть 
нема ничього. Ой, ну кой-як у своєї родні, хто костюм, 
хто плаття, хто юпку, хто шо, хто як. Ну, шихванерів 
таді ж не було, сундуки. А шо ж у той сундук класти!? 
Ну договорилися самі ́ з сватами. Ну, каже, ви не об-
суждайте, ми наложим аби-шо, барахло разне, там то 
пальто, то... [Свати перевіряли, що  є в молодої?] Да, 
да. Ну а то ж нести будуть порожній, поймуть, шо по-
рожній, шоб воно ващенько ж нести було їм. Ну, ка-
нєшно, свати хароші були, оддали. [Свати несли сун-
дук?] Винесли той сундук, тоді ж на лошадях, поста-
вили на повозку, повезли ж, ну, а тут недалечко, на той 
край, ішли напєшу, молоді йшли і родня вся, і друззя 
всі, ну і так. Дев’ятнадцять [було років, як заміж ви-
ходила]. Тоді ж ішли тут по всій вулиці, і танцювали, 
і співали, а дощ пройшов, така грязі ́на, і не дивляться, 
шо й грязь, обшльопалися. Ну, дойшли туди, ну ото 
дарить, дарить, столи ж у хаті поставили, дарить. 
А дарили хто шо, шо в кого є: хто платочьок, хто на 
хвартух, хто чулки, не те, шо щас – менше тищі вже 
нихто не подаре. Ну і так, Бог дав, одбули, одбули, і я 
ото год пожила і родився в мене мальчік. Ну, сім’я ха-
роша, жаліли так мене, жаліли. [Ви з ним самі позна-
йомилися чи Ваші батьки Вас засватали?] Нє, сами ́, 
я ото з буряків приїхала. [Де Ви з ним познайомили-
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ся?] Тут оце на вигоні. Да, клуб там був, ходили гулять, 
там і гармошка іграла, і танцювали, і сємєчкі гризли, 
ну то все. [Дівчата хустку одягали чи ходили з непо-
критою головою?] Хустку. А хустку, яку хустку? Ото ж 
у воєнних хто виміняв тоді, там хто простинку, хто 
шо, кому плаття пошили, зєльонкою покраси́ли, а хто 
просто ту хустку позеленили да накутали. І ото отакі, 
дєточка, бідно жили. [Дівчата запліталися в одну косу 
чи у дві?] В дві, в дві. І мене оддавали так, дві коси. За 
стіл ото ж завів же мене дружко́, а  ко́су розплести 
нада ж, я ж не дівка вже, я вже жінка, а я не даю: «Нашо 
ж ти розплітать будеш? Такі коси в мене, а ти розплі-
тать». Ну розплів усе-таки. [Ваш чоловік Вас сватав?] 
Аякже! Ой, засватував. Дру ́жбини були, сємєчки 
гризли ж ото, сємєчкі. [«Дружбини» коли бувають?] 
Дружбини? Ну там за неділю, за дві до свадьби. Ну, ми 
ж ото сємєчєк насушили, і гарбузових, і таких же, на-
жарили. Поприходили єго друзья, і  мої ж усі ж. Ну, 
в общєм повна хата. Ну, ото посідали, ну там потан-
цювали, поспівали. [Музику хто наймав?] Музику ту-
тешній гармоніст харашо іграв. [Ви йому платили 
щось за те?] Да, ну він, дружок, він моєму чоловіку 
знакомий був. Ну, ото сємєчкі погризли, погризли, ну 
то, ну всьо. Ой, тут прямо, лушпаєк тих повно. Тепер 
сідайте вєчєрять. Іщє й вєчєрять давали. Вєчєрять да-
вали, повєчєряли, оп’єть повеселилися, ото танцюва-
ли, співали. [Вечеряли без горілки?] Була, була. Горіл-
ка, вона, мабуть, з предвіку. Там маленькими, малень-
ким, ну нихто не напивсь, харашо так усе. Тоді ото 
через скільки пройшло, ну шо ж, сємєчкі то погризли, 
вєчєрять повєчєряли. Ну ото поладили, на кали свадь-
ба. [У Вас було таке, що сват приходить і каже, що «тут 
була дівиця»?] Було. Дівиця ховається... [Коли це було 
таке?] Це як уже забірають, молоду забірають. От при-
їдуть за молодою, вона ховається. [Це вже після весіл-
ля?] Да. Уже посля того ́. [Ваш Іван сказав, що хоче Вас 
посватати і призначили дату, коли приходити?] Да, да, 
коли приходить, коли дру́жбини будуть. [Він прихо-
див зі своїми друзями?] Да. Бояри. [Він з боярами при-
ходив, а сват не йшов, старший чоловік якийсь?] Нє, 
нє. А, і мої подружкі приходили ж. [Чи було так, що 
Ви, як погодились, то перев’язали його чи хлібом мі-
нялися?] Перев’язують полотенцем тоді, як свадьба. 
[Після дружбин домовилися про день весілля?] Да, да. 
[В який день було весілля: в суботу, неділю?] Нє, в су-
боту. Коровай пекли. Ну, вже ж була свадьба, дак уже 
ж каравай готовий був. Ну, там у п’ятницю. [Чи запро-
шували спеціально жінок?] Приглашали, ото ж кара-
вай куштують, тоді розрізають, куштують, який він: чі 
добрий, чі недобрий. [Коли спекли?] Да, да. [Ви бачи-
ли, як коровайниці пекли коровай?] Нє, нє. Я не бачи-
ла. Ну, коровай обикновенно. [Як він виглядає?] Хлі-
бина обикновенна, вряжена, рюшечки там разні і той. 
[Барвінком чи калиною?] Барвінком, і  калина обіза-
тєльно. Тоді ото на стіл ставляють і вшпирюють ка-
линку, барвіночьок кладуть, шоб красивий же був. 
[Шишки теж пекли?] І  шишки тож кидали, хватали 
хто... [Коли кидали шишки?] Шишки коли кидали? 
Як за молодою приїхали. [Чи ходили на весілля про-
сити?] Ходили. [Із собою шишки брали?] Нє, нє. Хлі-
бину. Хлібину, той там, ну колбаски там. [Ви просили 
на весілля з хлібиною?] Да. [Ви залишали ту хлібину 
чи йшли з нею далі?] Нє, оставляли. [Як  Вам треба 
було запросити п’ять родичів, то Ви п’ять хлібин не-
сли?] Ну шо ж, і носили. Да. І так, тоді стали трошки 

багатшенько жить і було кой-шо. [Що Ви одягали на 
весілля?] Ой, коси заплетені, тут бі́ленька така коси-
ночка, пов’язочка вродє. Щас же ба яке, ну. А хвата, 
там одна багатенько жила, вона хоть коротєнька, ну 
все-таки дала мені хвату, хвату напнули. Ну а жених, 
ото костюм чьорний, при галстукє. [Яка у Вас сукня 
була?] Плаття біле, біле було. [Самі купували?] Да, таді 
ми вже трошки зажилися, уже трохи бідность ви-
йшла. [Коси сплетені були у дві коси чи в одну?] У дві 
коси, а тоді ото ж він розплів, банти вже повисмикав у 
мене, а я тоді усе-таки, уже як стала в їх жить, а све-
круха і каже: «Ти знаєш шо, дєточька, ти вже не лєнти, 
а отак їх заплети і отут їх ісколи, так на заді́». Ну як 
же-ж, старий чьоловік, свекров’я каже, нада слухать. 
Щас би не послухали, нє, щас неслух’яні. І так я й но-
сила. [Вже коси не можна було показувати?] Нє, нє, 
вже не заплетеш і банти не роспустиш. Уже ж воно, ну 
положено так. [Вас одягнули, що потім?] За мною ото 
ж приїхав же молодий. [Чи існував звичай перепиня-
ти молодого на воротях?] Було, було. Поки ото отпла-
тяться. І дєньгі, випивки там, канхвєт. [Як перепиня-
ли?] Ну щас на дорогу стане там і там, то  щас пере-
пнуть обривочком, ну, вірьовкою, і всьо, вже не пої-
деш. Отплатисся, тоді їжжай. Так же й каталися, ката-
лись було, далечєнько їздили. Тоді на ло́шадях, не 
одна, да ще було запряжуть. [Троє коней запрягали?] 
Да. Три підводи, да із дзвониками всі. Отож дзвоники, 
дзілінчать. [Стрічки в’язали?] У  гриви позаплітали 
лєнти. Ну красиво було тоже. І так ми тут і осталися, 
тут гуляли. [Вас молодий забрав і куди повіз?] Жених 
забрав і поїхали на роспісь. [Де  Ви розписувалися?] 
Оце вже на вигон як вийти, та то сєльсовєт там, ото 
там і росписувалися. [Куди повернулися після розпи-
су?] Родствєнніки, як росписалися, до їх, до жениха 
поїхали. [У Вашій хаті не було гостини?] Нє. [Тільки в 
молодого робили гостину?] Да, да, в жениха, в їх боль-
ша хата. [Ви  туди Ваших родичів звали?] І  родичів, 
там повна хата була. [Коли шишки викидали, перед 
розписом?] А тоді ж як приїхали з росписі, їх багато 
пекли, і  тоді вийшли, винесли, їхній рід: «Ну, будем 
шишечки кидать, хто хвате, той заміж вийде». Ой, 
Боже мой, тут на захвати ́ зачали хватать. Багатенько 
тоді й повиходило. Мабуть, шишки пособирали. Ну, 
були хлопці, канєшна, хлопці були, є за кого було ви-
ходить. [У Вас гільце робили?] Нє. [Різку весільну ста-
вили?] Не чула цьо́го, не було. [Лише коровай був?] 
Тільки коровай, ага. [У  який день свати несли вашу 
скриню?] Свати, таді ж, як свадьба була, таді ж ото за-
брали його і повезли, сундук той потащіли. Я думаю: 
«Боже мой, шо ж там, у том́у сундуку?». Ну все-таки не 
обсудили, не обсудили. Свекруха і свекор хароші 
були. А шо судить? Сім’я яка в нас була, і баті не було, 
забрали, нас, було двоє старих, нас чєтверо, і  мати. 
Яка сім’я больша була. Ну де ми шо возьмим? Голод 
який був. Ходили весною на поля. Отож покультівіро-
вали – і картохи були, і на сонечку повисихали вже. 
Ходили ми, ходили ми з мішками, собирали ті карто-
шки, товкли в ступі. Мати ото посила на луг, луг тут, 
щаве ́ль, щавель рвали, ті картохи товкли і змішували, 
і лєпьошкі пекла. Да не дай Мать Божа такє, як жили. 
[Коли їхав молодий за молодою, то свекруха посипала 
його?] Аякже, посипала. Три рази, канхвєтами, 
капійки ́ мідні. Зерно. Овес, овес. [Щось примовляла?] 
Да, ото перехрестилася, ходе обсипа. Люди собірають, 
хватають. А  дружко́ тоді ламає палку, на всі чєтирє 
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сто́рони ки́дає. [Яку палицю?] Ну просто сухенький 
дубчік, такий, шоб паламався на чєтирє куски, і кида́ 
навхре́ст на чєтирє сто́рони. Да, кидає. [Навіщо? 
Яка ця палка мала бути?] Ну, шукайте паличку, таку, 
шоб гнулася, поламалася. [Дружко ламає палку тоді, 
як свекруха обсипає?] Да, дружко ламає і кида на всі 
чєтирє сторони. Тут усі, свекруха і всі хри́стяться: 
«Дай Бог благополушно, хай їдуть!». [Як Ви вже верта-
єтеся з розпису до свекрухи, то свекруха зустрічала з 
іконою, хлібом?] З іконою, свекруха й свекор, обоє на 
воротях стояли, наливали ж оце рюмки ́. Ті рюмки там 
тоді той, та й поки ́дали, побили, закон же такий, щи-
тають, шо треба їх побить, шоб жилося луччє. [Через 
вогонь переводили молоду?] Нє, шо нє, то  нє, нє. 
У каждого своє, по-своєму. Ну тоді шо? Побили рюм-
ки та аби шоб хто в стьокла не вліз. [Чи   ходили Ви 
перед весіллям в хату до свекрухи чіпляти свої руш-
ники?] Рушники вішали. Вішали рушники, шоб не 
збрехать, на третій день. Да, уже конці поховали ото 
свадьби, а  тоді повішали. Такі ото, з  кружевами, ви-
шиті, хароші. [Ви  вміли вишивати?] Уміла. Я, я  то 
хрестиками не вміла, а  вгладь вишивала, вишивала. 
Так як начє й не робив ничього. Ага, ой жили свою 
жизть. [Коли обдаровували молодих?] Молодих? От 
як забрали ж мене, ото за стіл завели молоду ж уже. 
[Як заводили за стіл, то руки зв’язували?] Нє, просто 
дружко брав отак за руки нас і веде. [Кожух слали?] 
Слали, як отклоняли. Отклоняли ж. [Що таке «откло-
няли»?] Ну, благодарили батька й матері ж, і на порозі 
простілали. Христяться і нахиляюця ж. [Коли кланя-
лися батькам: перед тим, як їхати до розпису?] Да, да. 
А  дарить, ото посідали, обід наготовлений і дарили, 
дарили. [Кожух на порозі слали?] Угу. [У кого кланя-
лися батькам?] У молодої. [Чим батьки благословляли 
до шлюбу?] Іконами. Іконами, ікони були, ага. І одда-
вали ікону, отак рушничком, і держала я, як їхали уже. 
[Як до розпису їхали, чи вже як молодий забирав?] Нє, 
жених забрав, уже з дому їхали туда. Ну тоді розріша-
ли, не те, шо там. [Розплітали молоду уже в кінці ве-
сілля в той же день?] Да, да. [Хто розплітав?] Дружко́, 
дружко отой, шо заводив. [Коси треба було в пучок 
зібрати?] Просто роспустить, шоб вони розплетені 
були. А  я одно: «Не нада. Нашо воно міні здалося?» 
[Коли він розплітав, свашки щось співали про косу?] 
Співали. [Яку пісню?] А Бог Святий зна, уже голова, 
скільки прожила. [Тоді треба було хустку одягнути?] 
Тоді косиночку накутать, вона ж, косиночька, малєнь-
ка, загорнута. [Хто косиночку закутував: свекруха чи 
свашка?] Нє, вони просто сказали, подали міні і сказа-
ли... [Щоб Ви самі?] Да, накрийте косиночку. [І Ви вже 
стали жінкою?] Да, стала жінка. [У Ваш час перевіря-
ли, молода чесна чи ні?] Нє, такого не було у нас. 
Нє-нє-нє. [Ваша мати розказувала, що колись були 
такі звичаї?] Колись були. Провіряли. [Яким  чином 
провіряли? Простирадло вивішували?] Да, да. Виві-
шували, а  тоді вивішують людя ́м показують. Шо то 
був ум? Ну к чьо́му же? Шо ж це срамите і молоду, і... 
[У  Вас таке було?] Нє, нє, хоть цього не було. [Коли 
гості розходились?] Росходилися? Ну, первий день до 
вечора, щітай, гуляли, розійшлись, а  з утра тоді, ну, 
вареники ж варить, конці ховать. Тоді вже із бутилкою 
своєю. [Де варили вареники?] У молодого. І бутилочки́ 
ж приносили, випивку. Де це, каже, молодому скільки 
набраться? І хто муки, хто сиру, хто, пособляли. Тоді 
гуртом уже і місять, і ліплять, і варять. Е, пєсні, оп’ять 

пєсні. [Де молодих клали ночувати: у коморі чи в сусі-
дів?] Нє, у  їх там комнати були, у комнаті, ага. То по 
сусідах пішли ночувати. Хай гості, каже, йдуть по су-
сідам, мало хто в їх ночував. [Яка роль хрещених бать-
ків на весіллі?] Ну ті більшенько й дарять. [Кого й чим 
перев’язували на весіллі?] На свадьбі перев’язували ж 
рушником дружків. Ото од їхнього роду дружка по-
лотенцем, і  од нашого. Полотєнца такі красиві. [Ви-
шиті?] Укра́інскі такі. [Казали «полотенце» чи «руш-
ник»?] Нє, «рушники», длінні такі, прямо зав’яжуть 
аж сюди. [Такі рушники мала молода підготувати?] Ті 
рушники, як, то, шо од нашого роду, ми самі́ пригото-
вили, вони самі. Да, їхньому і нашому, перев’язували 
каждий свого. [Коли ділили коровай?] А  коровай  – 
первий день. Тоді, як обдаровували. А тоді щіпають, 
куштують, чі солодкій, чі пахушій. [У Вас музикам да-
вали підошву від короваю?] Нє, такого не було. [Гості, 
яких запросили на весілля, повинні хліб нести із со-
бою чи просто подарунок?] Просто вони сознають, 
шо нада єго, і поприносили, поприносили. Ну хароші 
люди всі були, усі, не скандалу не було, не п’яних не 
було. Потрошку, по рюмочці, по рюмочці там вони, не 
так, як щас. [Горілку ставили на стіл?] На стіл. [І ко-
жен сам наливав?] Нє, дружко ́ наливає, дружко нали-
ває. [Була одна чарка, усіх обносили чи як?] Ну, на та-
рілочку два стаканчічки ставляють, підносять до од-
ного, вона даре ж, випиває й даре, підносе далі і так 
ото всіх обійде. [Конці ховали вже в молодого: варили 
вареники, їли молоді?] Ой, конці ховали на другий 
день до самого вечьора, тоже ж гуляли так. [Якщо 
одружували останню дитину, катали батьків?] Катали 
батьків, катали, аж в грязі ́ були. На тачку як посадять 
да катають. [Це  як остання дитина одружується чи 
необов’язково?] На другий день уже. Нє, всих, усих. 
[Вони могорич повинні були дати?] Да, та аж торох-
тить, котять, ага. [Чи існував у Вас звичай, що на све-
крусі рвали одяг, а невістка повинна була одягнути?] 
Нє, такого не було. [У неділю гуляли цілий день, а вже 
на третій день чіпляла молода свої рушники?] Да. 
[І вже вона приступала до роботи?] І вже вона хвата 
відра води і біжить, спрашує: «Шо, мама, робить? Шо 
шє пораться?». Поховально-поминальна обрядо-
вість. [Чи знаєте Ви прикмети, що віщують смерть?] 
Як уміра чьоловік? Сич кричіть. У вікно щє й постука, 
да. Тоді хтось умре. Собака, а от як умре, гавка, гавка, 
як чьоловік умер, і собака здохла. От у нас скільки ото, 
цей год даже. Умерла, заховали, вийшли на друге утро, 
уже собака неживий лежить. [Чи є у Вас така прикме-
та, що як помре хазяїн хати, то треба дерево зрубати, 
бо може гинути скотина?] Нє, такого не чула. [Буває 
таке, шо курка закричить півнем?] І то ізвєщає тоже, 
нещастя буде. Ту курку зарубають, а  їсти  – не їли. 
[Що з нею робили?] Зарубать і викинуть, геть собаці, 
просто собакам викинуть і всьо. [Як  у Вас кажуть: 
«покійник», «мрець»?] «Покойник». [Як покійника ве-
зуть на кладовище, то  вже з хрестом ідуть?] Да. По-
первах то ж везли її на автобусі. Женщіна, удова, шоб 
хазяїна не було, несе іконку, поперед цього автобуса 
іконку, а  чьоловік там другий хрест несе, больший 
хрест, автобус по-маленьку їде. Люди хто у автобус, 
які старіші, а які смогли... Перев’язували платочками і 
носовиками. [Кого перев’язували?] Перев’язували, 
хто вінки ніс. То мужикам носовички подавали. [Жі-
нок хустками перев’язували?] Ага. Ну, а  тоді ж уже 
скільки людей було на кладбищі, всі йшли поминать. 
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[Яка поминальна страва була? Канун?] Поминальна? 
Ставили все. [Перша яка?] Медок. В медок умочіть, бу-
лочьку ріжуть, три рази. [Як це називається?] Ну, це 
«канун». Три рази. Перва родина їхня, а  тоді всі 
остальні вже. [Хрест на могилі ставлять в головах чи в 
ногах?] У голові. Хрест, він должен у голові стоять. От, 
кажуть, покойник як піднімається, дак береться за 
хрест. От же він стоїть у головах, от він же підніметь-
ся. Господи, кажуть так, а Бог Святий зна’... [Точно в 
головах, бо нам сказали, що в ногах?] Воно должно 
піднять голову і вчепиться за хрест. А  єслі у ногах, 
воно той, да, може, воно й не достане до його. Ну ка-
жуть, ну ми так і сипали, шоб у головах, у головах був, 
а Бог Святий зна’. [Коли у Вас Проводи чи як назива-
ють?] «Поминальний день». Во вторник, через тиж-
день [після Великодня]. А  все одно ж кажда йде на 
первий день. На первий день усі, й діти приїжжають з 
городів. Батюшка ругає, шо не положено. [Що  не-
суть?] Крашанку несуть, паску несуть. [Чи  кажуть 
«Христос Воскрес»?] І  «Христос Воскрес!», і  там ото 
хто винесе, а хто й не виніс, підзивають: «Іди». І ви-
пивку наливають, випивають. Ну це, канєшно, не по-
ложено, ну. [Так і раніше було?] Нє, раньше було по-
минальний день во вторнік, «Родітельска [субота]» 
називається. А  тепер воно безлаберно все. [Коли 
з’явився звичай ходити на перший день Великодня на 
кладовище?] Це давно вже появилося. [Років двадцять 
чи менше?] Да нє, годі́в п’ятнадцять, отак, да. Ну шо 
ти, ідуть усі, ідуть усі. Ну раз усі йдуть, а я не піду, шо 
ж воно, ну. А  воно то й правда. Вони, покойники, 
должни веселиться, а коло їх прийшли плачуть, ну. Ну 
й хто[з]на, де правда, а де брехня. [На Батьківську су-
боту у Вас було, що всі люди разом сідають?] Да, да, да, 
і століки ставляють, і простілають, прямо викладають 
усе і гуртом поминають, «Родітельска» називається, 
по́мин. [Скільки днів у Вас поминають?] Поминають 
от у дев’ять день, хоч шо-небудь там, хоть по крихті 
роздай, а тоді у сорок день поминають. [У церкву не-
суть подаяння?] Обідню служать, панахидку несуть, 
поминають, ага. [Півроку у Вас поминають?] Нє. Год 
поминають. [Коли Батьківська поминальна, на хрест 
щось чіпляли?] Вішали. Рушник. [І чоловікам, і жін-
кам?] Однаково. Коли там яке бідненьке, зніме, а коли 
й досі висить воно, тіліпається там. [Тепер теж чіпля-
ють?] Вішають. [Вінки чіпляють?] І  вінкі вішають. 
[І  рушники?] І  рушники вішають. [Як  у Вас кажуть: 
«кладовище», «цвинтар»?] «Кладбіщє». [Далеко у Вас 
кладовище?] Церква і за церквою кладбіщє зразу. 
[Давно воно за церквою?] Давно, тільки не було оград-
кі, а щас то ограда. [Де раніше ховали нехрещених ді-
тей і тих, що самі собі вкоротили віку?] Нехрищєних? 
У конці кладбіща, там на уголочьку. Колись було, ка-
жуть, і вішальників ніззя, а тепер усі вмісті. Один ба-
тюшка казав: «Все одно душа хрещьоная». А шо пові-
силось, хто[з]на, каже, шо єму не хватало. Ну. Кладби-
щє. Це ж на кажний сєльскій совєт прийшло, шоб по-
обгоражували, так ото тими, ото оградами, такі. Усе 
обгорожене, усе обгорожене. [...] [Коли гроб опусти-
ли, то кидають туди по жмені землі?] Земличку. Три 
рази понємножку. Одна казала: «Я  як умру, дак здо-
рової грудки хоть не кидайте». Шоб дрібненьку, шоб 
не так бухкотіло. [У Вас кладуть людині із собою те, 
що вона любила?] Нє, нє. Хоть було і любила випить, 
а  класти  – не клали. Хвате, хоть там хай оддихне. 
[Дзеркало завішують?] Завішують платочками. Ших-

ванери тоже. Де є який потрєт там. [Коли людина 
вмерла, ворота відкривають відразу?] Ворота откриті. 
Откриті, поки похоронять. Да. Так воно і положено. 
Пом’януть, уже на ночь тоді розійдуться люди, тоді 
закривають. Уже, як розійдуться всі. [Коли приходять 
з кладовища, руки миють?] Миють. Водичка, полотє-
нєчко. [Для душі ставлять щось?] Ставляють. Водич-
ку. Зверху кусочьок хлібця. [Рушник чіпляють?] 
Да-да-да, рушничьок. [Стоїть сорок днів?] Сорок днів. 
[Куди потім ту воду дівають?] А потом в таке місто не 
лить, де ходять. Під уго ́л, під хату, в  стороночці. 
А  рушник оддадуть женщіні якій. Може, яка бідні-
шенька. [Псалтир читають?] Чітають. У  нас чіталка 
одна, так назахвати ́ трима. Не дай Бог, оце в один день 
умре двоє, ой-ой. Та сібі, та сібі, хто[з]на до кого. 
[Ця жінка називається «читалка»?] «Чіталка». Чоловік 
умер, хто[з]на шо його й робить, плачу й плачу. А там 
була ще одна жінка, вона каже: «Знаєш шо, Марія, 
я тебе благословлю і повчу, і на тібі Псалтирь». І при-
вчілася. Там щас так чітає, так чітає. Воно і харашо. 
А то ну шо? Чіталка чітає, воно як-то і похоже. А шо 
ото? Сиди ніде нічього. Чітає і співає, і співають ото. 
[Хто співає?] І пєвчі, й такі привчілися, да. Отакі по-
приходять, як я. [Якісь псальми співають?] Да, 
пса́льми співають. [Ви знаєте якийсь псалом, що його 
співають?] Ну в єї ж там список цілий. [Ви особисто 
знаєте?] Да. Там же як умре мати, да шоб на могилку 
приходила дочька. А дочька та каже, шо: «Я не буду 
ждать, шоб поливать цвіточькі водою, я  буду, мамо, 
поливать твої цвіточькі своєю сльозою». І так жалібні 
такі псальми. [Це обов’язково таке?] Обізатєльно, обі-
затєльно, ага. [Тепер хоронять зі священиком?] Да. 
[Раніше ховали теж зі священиком?] Нє, раньше цего 
не було. Отслужуть, було, в церкві, а не той, а щас пря-
мо додому прийде, дома. Даже оце ж у сусідкі, воно ж 
близенько кладбіщє, так і на кладбіщє ходив, і на со-
рок день ходив. [...] А тоді ото як покойника виносять 
с хати, ну тут уже возьмуть нести його, ну псальму: 
«Послєдній путь, послєдняя дорога, послєдній раз я 
ухожу с любімого порога». Ну воно і правда, послєд-
ній раз уже с хати своєї виходе. І ото так поки вже по-
ставлять і гроб у машину. [У Вас на поріг опускають 
гроб?] Нє, нє, прямо возьмуть і несуть. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи ходили в церкву Ваші бать-
ки?] У церкву ходили. [У Вашому селі церква весь час 
діяла чи закривали?] Церква, у  нас закривали, вона 
обрушилась кругом, а  щас уже он нове поставили і 
буде дев’ятого, посвящаться вона буде, там усереди ні 
попередєлували ото ж і около. Щас там, я не ходила, 
казали, шо і цвітів понасадили всередині там, і  бе-
резки посадили, бєрьози кругом церкви. А людей от 
нема хадить, людей немає. Каму ходить? Тут на ро-
боті, а тут молодьож розбалувалась. Просто не хоче, 
ляже й спить. Ну, прийдеш із церкви і оддихнеш. Оце 
ж і сьодня служица должно. [Яке  сьогодні свято, Ви 
знаєте?] Сьодня? Здвиження. [Чи казали, що на Воз-
движення земля закривається на зиму?] Ну, казали, 
шо підвали, погреба позакривать, шоб нечесть не 
влізла, ящурки, то  там жаби, то  разне. [Бо  вони хо-
ваються?] Да. [...] [На  Паску яйця фарбували?] Ага. 
[В чому?] Цибуля. Кой-хто – порошки, ну ми порош-
ками нє, воно трісне, зайде туди, луччє нема – цибуль-
ка. [Писанки у Вас писали?] Писали. [Були такі спе-
ціально жінки чи кожна хазяйка вміла?] Нє, хазяйка 
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кажда уміє, навчілися ж. [Це тепер чи раніше теж?] Та 
й тоді раньшенько ше. [Із сиру паску пекли?] Нє, пас-
ха – обикновенна пасха, тільки усе знадо ́біє там. Отож 
і масла кладуть же, і вершка, і той. Сахарь уже і там по 
рецептах, молодьож по рецептах, а старі на глаз. І гар-
на виходила, і добра. [Коли і як у Вас варили кутю?] 
Кутю варили під Різдво і під Хрещєніє. [Під Хрещення 
вона не називалась «Голодна»?] Нє, пирожки пекли, 
кутю варили. [Із чого кутю готували?] Готовили яшну 
кутю. [Товкли в ступі?] Потовкли в ступі, ну, а тоді ж 
уже ж воно промилось усе, і з ягодка́ми, хто з ягодьми́, 
з сухими прямо. А воно ж увариться, хароше, сахарь-
ку туди. А тоді ото кажне, у кого хрещеник є, наклада 
у мисочьку, однесе хрещенику. От, було, глянеш, ді-
твора біжать, несуть меншим своїм. Пирожки пекли, 
з квасолєю пекли тоже. [Вечір перед Різдвом назива-
ли «Святвечір»?] Називали. [Чи треба було готувати 
дванадцять страв?] Нє, такого не було. [Пісний стіл 
був?] Пісний. Рибу, капусту, тоді, ну саме́ пісне́, шоб 
не скоромне, а тоді вже, на другий день, усе уже гото-
вили, все кушали. [Різдво, потім Старий Новий рік?] 
Да. [У  вас казали «Маланки»?] Нє. [Що  робили на 
Старий Новий рік? Чи посипали?] Посипали зерном. 
[Щедрувати ходили?] Шєдрувать ходили і щас ходять. 
[Під вікном щедрують чи в хату заходять?] Нє, вони 
ж ото постукають. Вийдеш: «Хто?» – «Пустите щєдру-
вать?»  – «Заходьте, заходьте». [Уміють щедрувати?] 
Уміють. Сюди аж пройдуть і щєдрують. Посипать – на 
святі кидають. [...] [Є таке свято Стрітення. Як воно у 
Вас називається?] «Стрічення Господнє», «Стрічення». 
Воду святили. [Свічку святили?] Да. Святили тоже. 
[Зберігали в хаті цю свічку?] Да. На сволокє три крес-
та. [Цією свічкою робили?] Да, туди. [На Водохреща 
коли приходили зі свяченою водою?] Із церкви? При-
йдем, було, освящаєм у хаті, скрізь покапаєм. [Свя-
щеник ходив по хатах?] Нє-нє-нє. Це уперед, уперед 
ще, щас не ходе. [Воду святу зберігають цілий рік?] 
Зберігають воду. Той, хто заболіє, п’є, і  вобщє вона 
[лікувальна]. І  все каждий оставля. Може, закриють 
церкву, так хоть водичка буде свячєненька. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Свекруху назива-
ли «мама»?] Да. Називали с первого дня, зразу. [На 
«Ви»?] На «Ви». І  ви, щас же «папка», а  тоді «тату», 
«Ви». [У Вас у сім’ї казали «мама» й «тато», бо, чула, Ви 
казали «батя»?] Це я так, а вобшє «татом» звали. Щас 
же «папкою» зовуть. [У Вас уже «татом» ніхто не на-
зиває?] Нє-нє, уже і маленькі, і взрослі, всі «папкою». 
І невістки́ «папкою» називають. [Чи було так, щоб све-
круха відразу поставила невістку хліб учиняти чи до 
печі щось робити?] Нє. Так підучала як, а не те, шо в 
людей є і рогач дасть, у пічі ж тоді топили. Рогач бери 
да чавун ставляй, да той. Такого нє, нє, мене жаліли. 
Так ото, я придивляюсь, як скаже, і дивлюся. Хочеца, 
шоб і не ругали, і понять усе, ну і навчілася. [...] [Рані-
ше коли працювали в полі, співали?] Аякже, ой-йо-йо. 
Співали, співали. І про вербу «На городі верба рясна», 
і «Посіяла огірочки». Вони й щас такі пісні співають. 
Як тільки застольє, чуєш, уже кричать, уже співають. 
[Українські пісні співають чи й російські теж: «Шумєл 
камиш», «Ой, мороз, мороз»?] Да, да, ці, оці співали. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗА
ЄМИНИ [Ви себе ким вважаєте: українкою, «хохлуш-
кою»?] А хто[з]на шо, хто[з]на шо я. «Хахлушка». [Не 
українка?] Нє. [Чому? Чим відрізняються «хохли» від 

українців?] Ну я ж не знаю. Я  знаю, шо «хахли» тут 
усі живуть, і я «хахол». [Українці де живуть?] Україн-
ці, вони луччє. Я страшно уважаю, як вони балакають, 
українці. Хоть ото пісні співають. Ото мені якби Укра́їна 
заспівала. Харашо вони. [«Хохли» і українці – це різні 
нації?] Да, да. Тільки язик аж луччій в їх, чєм у нас. 
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КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
[Яких заборон дотримувалися під час вживання їжі?] 
[1] Якщо хтось за кимось доїдає, – кажуть, що «доїдає 
його силу». [4]  Ніколи не бросали недоїжений хліб. 
Всігда, бувало, мама казала: «Не бросай кусочок хліба! 
Ану-ка доїж, а то буде ганяться!». Це вродє как було 
грішно  – не доїдать хлєб, це святая пища. [Якщо у 
страві не вгадали із сіллю], казали: «Недосол – на сто-
лє, пересол – на головє», – сольоноє виливали поваро-
ві на голову. Раньше мужики так не пили. На все село 
був один п’яниця. У мого батька було шесть братів і 
дві сестри, а у матері наоборот – шесть сестьор і два 
брата. І вот на великі празники вони сходилися до нас 
у гості. І вот вони прийдуть, за стіл посідають, возь-
муть четвьорочку водки на всю ораву, наллють «на-
перстки» (дуже малесеньки рюмочки – грам 20–25 – 
більш не входе), вип’ють, поїдять, потом самовар чаю 
поставлять (на два відра води) і сидять пісні співають. 
Такі були голоса, шо лампа потухне. А щас шо? Пона-
клюкаються – поматєряться.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Що заборонялося робити в певні 
дні тижня?] [2]  У  понеділок ніззя починать огород 
садить. Хочеш огород садить  – піди, дві-три лунки 
зроби у воскресеньє, а в понеділок будеш продолжать. 
Як почнеш у понеділок  – буде важко, буде трудний 
год усю дорогу. [4] В понеділок не починали будува-
ти. Важкий, невдачний день – понеділок. [3] Починать 
краще во вторник робить. [4]  В  неділю топором не 
бряцяють. В неділю Боже ізбав, шоб шо робили. Ну, 
щас же цього не придержуються. [Чи передбачали 
майбутній урожай за весняним квітненням рослин?] 
[2] Каштани гарно цвітуть – буде урожай на картохи. 
І правда, цього року багато каштанів – і картох бага-
то. [Чи передбачали врожай за першим громом?] Як 

ШЕБЕКІНСЬКИЙ  РАЙОН

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



430 РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ

перший грім гримить на голий ліс, то урожая не буде. 
[4]  Як перший грім гримить, обізатєльно надо при-
слониться спиною і головою до дерева (або до дверей, 
єслі в хаті почув), шоб не боліла ні спина, ні головоч-
ка, і постоять. [Що заборонено робити, коли місяць-
молодик?] [5]  Молодик народжується три дня, а  на 
четвертий день – «ріжочок» родиться. [4] Єслі ідеш і 
угляділа – місяць тіки народився, – зразу становся на 
місті, нікуда не одходь, повертайся до його, піднімай 
голову і кажи: 

Молодик молодий,
На тобі хрест золотий,
Ти в морі купаїсся,
Всіми людьми вдивляїсся.
Хай тобі на всповні, 
А мені на здоров’я! 

«Тфу, тфу, тфу!»  – три раза через лєвоє плєчо надо 
плюнуть. Кажуть, на ущербі місяця ніколи не сади. 
Надо садить на новолуніє: місяць нарождається, рос-
те – і все на городі росте. На сповні сажають – буде 
повно всього. [5] Ніколи не садять на молодика. І ста-
раються ці три дня ні помідор у ящички, нічого. [6] Не 
квасять капусту на молодиці. [2]  На новолуніє ніззя 
підсипати курей, ніззя нічого садить, солить. Єслі со-
лиш – мягке буде, таке, шо здря – квашня. На ново-
луніє посадиш – пусто буде усе. [5] Знаю, єслі квочку 
посадю на молодика, то нічого з неї не возьму: она або 
подаве всіх курят, або бовтяки собі окажуться. А до-
казать – не знаю, чим доказать. Це, видно, Божа воля. 
[Що робили, щоб у господарстві квочки водилися?] 
[1]  Обізатєльно надо взять ті гроші, шо на свадьбі 
мати обсипає, щоб квочки курчат водили. [Що про-
мовляють, щоб перестати позіхати?] Коли позіхаєть-
ся, кажуть: «Позіх, позіх, перейди на всіх!» – щоб усі 
позіхали. І  правда, скажеш так  – і  одно по одному, 
і пішли позіхать. І сам удивляєся. [За допомогою яких 
примовок зупиняють напад гикавки?] [2] Коли ікаєть-
ся, то кажуть, хто-то згадав, кому-то ти нужен, може, 
родственникам чи ще комусь. Буває ікається, ікаєть-
ся – нічого не можеш сдєлать. Приказку скажеш: 

Ікота, Ікота, 
Іди на Хведота, 
С Хведота на Якова, 
З Якова на всякого. 

І  «тфу-тфу-тфу!» через ліве плече. Раз  – і  перейшло. 
[4] Як ікнеться один раз, кажуть: «Ох, хто ж це мене 
ізгадав?». [Що робили, щоб дитину не зурочили?] 
[1]  Щоб не глазували, ложки чи миску помий і тією 
водою умий дитину, і витри підтичкою – зворотньою 
стороною, навхрест. [До яких дій удавалися, коли ди-
тина чогось злякалася?] [4] Коли дитина злякалася чи 
упісювалась, то її проганяли через жлукто тричі. Вла-
зити треба завжди з однієї сторони. Як покривають 
дитину, читають «Отче наш» над нею, водичкою свя-
ченою поливають. [Що робили, коли дитина захворіла 
на «младенське»?] [2]  Буває, шо б’є дитину маленьку 
дєтский параліч, а  по-народному воно називається 
«младенське». І обізательно, кажуть, надо накрить ди-
тинку рушником – тим, що вінчалися молоді (на який 
вони ставали), – і приступ проходе. А буває три при-
ступа, перші два – нічого, а од третього може вмерти 
(якщо було два, третій буде обізатєльно). І  кажуть: 
«Обізательно достаньте полотенце!». У  моїй сестри 
було. У кого-то брали і накрили дитинку цим полотє-

нєчком – дитинка вижила. Сестрі і в больниці сказали 
накрити вінчальним полотенцем, а то ніщо не поможе. 
Дєвочкє цій вже 30 годів. [До яких дій удавалися, щоб 
відлучити чоловіка від пияцтва?] [5] Коли когось не-
суть на кладбіще, надо узять бутилку самогону ілі чаго-
то і йти за ним, і як переносять покойника через воро-
та, ти должен переступити также ці ворота і сказать: 
«Тобі більш не жить, а моєму мужику більш не пить!». 
І цю пляшку надо узять додому і заховать. І треба йти з 
кладбіща – ні з ким не разговарівать і не оглядиваться. 
Принести бутилку, десь поставить, і його притягне до 
цієї бутилки, він буде шукать. І він найде, начне випи-
вать – і йому буде отвратітєльно, і він бросе. Це надо 
так сдєлать три рази (три покойніка должни буть).

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи лякали дітей русалка-
ми?] [2] Мати казала: «Там, гляди, русалка, вєдьма», – 
щоб ми не ходили на город рвати огірки. Зайдеш на 
грядку і дивишся: там росте кукуруза, а за нею огірки. 
Як же ж сорвать, а русалка? Думали, шо она лахмата 
така, з длінним волоссям. І боялися, тікали. І правда, 
як схвате, а тоді ж як? А шоб в ліс не ходили, казали: 
«Бабай у лісі!». [Що говорили про домовика та яким 
його уявляли?] [4] Вот які явлєнія були мені. Це істінна 
правда. Держала я козочку і прив’язувала пасти. При-
хожу – нема ні верьовки, ні колушка, і кози нема. Шу-
кала-шукала – кози немає. Вже темно. Калітку бросаю 
одкритою,  – може, вона ноччю прийде. Коли утром 
вихожу  – коза прийшла. Ну, і  слава Богу! Вивожу я 
опять її, беру другу верьовку, таку ж саму, прив’язую. 
Через неділю приходе коза – ні верьовки, ні колушка. 
Уже мені прив’язать ні на чому. Ну, я коє-как прово-
лочки поскручувала, козу вивела, сама ж тоскую: ну, 
кому ж це взять колушок і верьовку, на чому ж мені 
прив’язувать?! І оце пройшло неділь три після цього. 
Так однажди утром, вже світло у хаті, лежу я на спині, 
глаза закривши, но я не спала. Слухаю одкриваються 
двері, топот, іде. Одкривається спальня моя, підхо-
де дєдушка невисокого росту, увесь у білому, як по-
лотняне більйо, біла бородочка у нього острячком і 
біле волосся. Бере мене за руку (а самій в умі: кажуть 
же люди, шо надо спрашувать, як домовий приходе, 
к худу чи к добру), а сказать нічого не могу. Він мене 
так узяв (я чуствую його руку) і каже: «Не грусти, раба 
Божа, за верьовками, сходи на ярок – возьми свої ві-
рьовки». Ну, я просипаюся – ніде нема нікого, все, як я 
закривала, все позакрито. Шо за явлєніє було, я не могу 
сказать. Проходе неділя, проходе друга. Лягаю я спать, 
чую: «Іди на ярок, візьми свої вірьовки». Ну, я устаю. 
Пішла на ярок, прихожу – там прив’язані кози: одна 
з моєю вірьовкою і друга. Я забираю вірьовки і при-
хожу додому. У каждому домі єсть домовий, живе на 
чердаку. Я жила одна. Я як вихожу з дому, вихожу в 
сіни, на чердак дивлюсь і кажу: «Ну, хазяїн, дивись за 
порядком, один ти дома остався». І іду со спокойной 
душой. Прийду – дома все в порядку. Як куди переїз-
жаїш, надо забирать с собою домового. Кажуть: «По-
їхали, хазяїн, зо мною!». [5] Я молодою ще була. В кол-
хозі трудно було жить, і мама зуміла моя вихлопотать 
робочий паспорт. Ну, а колхоз-то не отпускає, не дає 
справки на виєзд. І от я надумала в’їхать. А тоді ж печі 
були, спали на них. От я лежу на краю печі, сплю  – 
хто-то підходе, бере мене за руку (холодна-холодна 
рука), я очнулась і думаю: «Це домовий! Чи на худо, 
чи на добро?». А він так руку зсуває, зсуває, а вона в 
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шерсті, в шерсті рука! І нічого не сказав. Кажуть, як 
не гола рука, в шерсті, – це хорошо. Приходю утром, 
мамі розказала, вона і каже: «Ох, Рая, чи Бог дасть, ти 
вискочиш відціль! Може, і  вирвешся з колхоза  – за-
робить, нема ні тряпки ніякої, нічого». Домовий дав 
знать, шо я вийду  – витянув мене с печі. І  я в’їхала, 
і робила, хорошо все. Моя старша невістка казала: «Як 
перейшли у нову хату, вночі глянула, а хто-то рукою с 
потолка маше». Живут они нормально. Бува, домовий 
виживає с хати: чоловік боліє, йому не везе, просто не 
по двору тому чоловіку. [6] Росказували, шо домовий 
душе, двері одкриває і заходе  – вродє страшно і не 
страшно, вродє бачиш, а потом нєізвєсно де дєлось.

с. Вознесенівка  
(Вознесеновка)

Записав М. Красиков 27–28 вересня,  
7, 9 жовтня 2003 р. у с. Вознесенівка  

Шебекінського р‑ну Бєлгородської обл., РФ, 
від Ольги О., 1915 р. н., [1] 

Віри Л., 1926 р. н., [2] 
Параски Ю., 1930 р. н., [3] 

Віри Ф., 1926 р. н., [4] 
Марії К., 1927 р. н., [5] 

та Наталії Ш., 1927 р. н., [6]  
родом із хутора Мар’їно Шебекінського р‑ну,  

у с. Вознесенівка живе з 1968 р.

СІМ’Я [1]  Нам було по 5–6  год  – ми сиділи на полу 
[дерев’яному помості, на якому спали], постелять 
нам під тарєлки. А  Єгору і Мітрохвану було по два 
с половиной [роки] – вони з нами. І бабушка з нами. 
Вона строга була! Паліца була, а там дубець... Зглази! 
Вона рукой не троне ніколи і палкою не троне дітвору. 
А строга була, як-то: «Олька! Павло! Ану сядь!». Бере 
дубчик, як палець, і стьобане. Воно больно, та кістку 
не переб’є. Хороша баба була.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Яких заборон дотримувалися під 
час прийому їжі?] [2] Ніззя з ножа істи – рот роззяв-
лений буде. [4] З ножика не нада їсти, бо з рота воня-
тиме. [2]  Як поїв, казали: «Не перевертай ложки!»  – 
тобто не клади її пустим наверх, шоб пустоти в домє 
нє било, шоб хліб водився. А як наївся, треба покласти 
ложку випуклим донизу. Казали, шо ніззя лаяться біля 
води, біля колодязя: єслі чорним словом лаяться, – по-
мутніє вода, буде водитися там нечиста сила. Так-то 
колодязь молитвою замолений. [Чи існують прикме-
ти і заборони, пов’язані з днями тижня?] У п’ятницю 
ніззя білить – нещастя приносе. Дуже добре поститься 
12  Страшних [Страсних] п’ятниць. Будеш поститься 
під Іллю в п’ятницю – Богородиця відніме щось з тво-
їх гріхів. [Чого не можна робити у високосний рік?] 
У  високосний рік не можна жениться: хтось овдовіє 
або розійдуться. Нове жильйо намічать нільзя, ніззя 
хату строїть. [...] Якщо молнія запалить хату, надо до-
їть корову скорій і кругом хати обійти з молоком, і надо 
хлюпать – перестає горіть, і дуже, кажуть, пособляє. Із 
іконою «Неопалима Купина» обходять і з «Марією Маг-
далиною». [Чи визначали майбутній урожай за звуком 
і напрямком грому?] Єслі загрімить на юг, – то буде «на 
обід», а єслі на сєвєр, – то тільки «на снідання», а вже 
«на обід» не буде урожаю такого. Сусідка, було, каже: 
«Ой, грім загримів – тіко поснідать». – «Та шо ви?» – 
«На обід не буде». [4] Як перший грім гримить, треба 

вмиваться, щоб харошою буть. [Під час якої фази міся-
ця починали городні роботи?] [6] Нема ще новолунія – 
ніззя садить город. Уже як обсвітиться молодичок, 
можна сажать. На полнолунії хорошо сажать любиє 
овощі. [3] Огірки треба вибирать на семена чотирьоху-
гольні жовтяки, а з трьох угольних будуть самі пустоц-
вєти. [Якими примовками намагалися спинити напад 
гикавки?] [6] Коли хикалка нападе, промовляють: 

Хикалка, Хикалка, 
Іди до води,
Кого схочешь – напади,
Хоч коня, хоч корову, 
А хоч дівку чорноброву! 

[4] Коли легенько хикнеться – о, то хтось харашо зга-
дав! А як хикнеться, аж повернеться – о, хоть би йому 
так хикнулось! [Що промовляли, щоб відігнати сон?] 
[6] Коли позіхається, кажуть: «Господи Сусе!». Казали 
ще: «Позіх, позіх, / Пройди по всіх!». [Яким чином від-
ганяли наслані на людину вроки?] [3] [Як наслали уро-
ки],  – должна виворотом [спідниці] утираться. Коли 
зглазили дитину, треба попросити цю людину, яка згла-
зила (вона, може, тільки подумала, а  дитині погано), 
щоб вона на неї плюнула. [Чи були в селі такі жінки, 
що примовляли в разі зурочення худоби?] [5] У нас тут 
Шутова сім’я була – вони були поліцаї. І вот бабка та 
щось знала. І  она нашу тьолку спартачила: доходе до 
двора – вертається, як заорьоть! А в сарай вообще не 
загониш – бігає і все. А в їх тоже була корова, і вони 
пасли, і вона позавидувала, і хто на шо їй [корові] здо-
лала. Ну, у Нєжиголь пішли, там бабка була. А вона і 
каже: «Ти йшла – оглядувалась?» – «Нє». – «Ну, йди – он 
криничка, набери води непочатої і не оглядайся, і ні з 
ким не разговарювай, хто стрінеться». Я набрала, при-
несла, вона у ту воду смотріть і каже: «Ой-ой, вашій 
тьолочкє плохо здєлано – вона до вас у двір не заходе». 
От по чім вона взнала? Наговорила води: «Нате, при-
йдіть, побризкайте її, зайдіть спереду, а  потом ззаду, 
і так – хрест-навхрест». Ну, я принесла ту воду, побриз-
кала, так вона як зареве та так потя-я-ягнеться, і  все 
пройшло. А ще ця бабка сказала: «Нав’яжи вузольчик 
пшона і маку і на Паску піди в церкву – нехай батюшка 
посвяте. А потом прийдеш і розсієш коло двора кругом 
і в дворі – і тоді ніхто нічо коровкє нє здєлає. Хай по-
пробує мак подобрать!». Особєнно це, як первітка, ко-
рова молода (зімою ж отьол, а весною виганяють). [Що 
робили, щоб у господарстві було багато квочок?] На 
весіллі, як ідуть на регістрацію, мати молодої випрово-
джає і обсіває хмелем, канфєтами, дєньгами (щас цього 
не дєлают, а раньче на кочергі і на рогачу їздили кругом 
молодих і обсівали) – стараються ту канфєту підобрать 
ілі монєтку, щоб квочки сідали. І кажда старається ко-
пієчку найти, щоб квочки сідали у дворі. У нас недавно 
свадьба була, Маруська Рябоштанова каже: «Ти знаєш 
шо, підбирай, шоб квочки сідали!». Ну, я найшла 5 копі-
йок, принесла, положила – квочки все одно не сідають.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи лякали дітей русалка-
ми?] [2]  Раніш малих дітей лякали: русалка в коно-
плях! А  чого? Малі діти бігали по коноплях, ламали 
їх, вони ж не дуже товсті, а  густенькі. Туди залізеш, 
кричиш: «Мене нема!». Одно другого шукає. А  по-
топчуть скіки конопель. А родітєлі приїжжяють: «Хто 
по коноплях бігав?» – «Ми нє, ми не бігали!» – «А хто 
ж бігав, шо глянь – скіки потоптано!». Щас конопель 
нема – і русалок нема.

ШЕБЕКІНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Козьмодем’янівка 
(Козьмодемьяновка)

Записав М. Красиков 26 вересня 2003 р.  
у с. Козьмодем’янівка Шебекінського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ,  
від Євдокії Р., 1919 р. н. [1], Анастасії П., 1927 р. н. [2], 

та Раїси К., 1924 р. н. [3],  
родом із м. Кіровограда (нині – м. Кропивницький),  

у с. Козьмодем’янівка живе з 1952 р. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Що робили, щоб у господарстві 
було багато квочок?] [1] На весіллі три года назад я пі-
дібрала 15 копійок і 10 копійок і на святий вугол кла-
ла, щоб квочки циплят лупили. У мене квочок не було 
14  год, а  вже третій год квочок хоть одбавляй. До-
машні циплята – як глудочки [грудочки], і вони кра-
ще ростуть, ніж куплені. [Чи були в селі такі жінки, 
що примовляли в разі зурочення худоби?] [3] Начала 
моя корова «дур’ю торгувать» – не подоїть. Пришлося 
іти до бабки, і бабка вишепчувала. Бабка давала мені 
води, каже: «Зглаз». І ми перестали продавать масло, 
потому шо чєловєк, може, просто позавидовал, а оно 
отражається на скотинє.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Що говорили в селі про до-
мовика?] [2]  Заснеш, казали, а  на тебе наляже, мол, 
чіжало [домовик], і спрашуют у його: «На худо чи на 
добро?». То він: «Х-х-ху!» – хукає, як на худо, а на до-
бро – промовчить. [3] Коли [домовик] гукає вночі, од-
зиваться не надо і виходить – це для здоров’я погано.

с. Маломихайлівка  
(Маломихайловка)

Записав М. Красиков 8 жовтня 2003 р.  
у с. Маломихайлівка Шебекінського р‑ну 

Бєлгородської обл., РФ, 
від Івана С., 1915 р. н., [1]  

Лідії Ш., 1935 р. н., [2] 
Ганни С., 1931 р. н., [3]  
Ганни Г., 1932 р. н., [4] 

та Євдокії Ю., 1928 р. н., [5] 
родом із с. Красне Красногвардєйського р‑ну 

Бєлгородської обл.,  
у с. Маломихайлівка живе з 1988 р. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Як раніше обирали місце для кри-
ниці?] [1] Говорили старики: «Давайте тут копать, тут 
кропива растьоть сочна». Копають – єсть вода. [Яких 
заборон дотримувалися в певні дні тижня?] [3] На по-
нєдєльник, у  нас казали, більйо мінять нільзя. Жен-
щинам, у нас казали, в п’ятницю ніззя купацця і го-
лову мить. [5] Якщо ти замітаєш у неділю, то вважа-
ється, що ти вимітаєш у себе з хати.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Що говорили про домови-
ка?] [4] У веранді спала, наче на мене щось навалилось 
так, шо я не могу дихнуть. Тоді кажу: «Господі, Госпо-
ді, шо таке?». І одпустило мене. Ну, кажуть, шо це кров 
наляга. Приходю на роботу, кажу: «Ой, жінки, мене 
сьодні чуть не задавило, не знаю шо». А вони кажуть: 
«То тебе домовий душив». Ну, це видумки, я  думаю. 
[Чи лякали Вас у дитинстві бабою-ягою?] [3]  Мати, 
було, скаже: «Глядіть, не ходіть на огород, а то баба-
яга там сидить! А то як підете на огород за огірками, – 
а  ждеш того огірка! не доїдали ж,  – вона і схвате». 
Оцим лякали. [Що буде, якщо відігнати вужа від спій-
маної жаби?] [2] За іконою ми храним ту паличку, шо 
[нею] ужа з жабою разводим. От уж притягує лягуш-
ку до себе, от єслі розведете ви їх, не дасте її проглот-
нуть ужу, тоді с цією паличкою, шо разводили, ідіть 
на суд – нічо вас не возьме. У нас одна бабушка з цією 
паличкою ходила на суд – нічо їй не присудили, нічо 
суд не взяв. Ми картошку садили, а діти кричать: «Ой, 
гадюка жабу тягне!». А  я кричу: «Дєд, скорєй біжи, 
разводь!». А у нас проблеми були у сина з огородом, 
був суд, я йому дала цю паличку – оддали 6 соток. І як 
якісь у вас проблеми, приходите в учрєждєніє з цією 
паличкою і говоріть тихенько: «Розведіть нас, як ля-
гушку с ужом! Шоб було в мою пользу! Як вона отта-
щіла ужа от лягушкі, так шоб оттащіла мєня от злості і 
нечисті». Щоб грім не вбив, єсть така молитва: «Свять, 
свять, Господь Саваох, іспол нєба і земля!». Христять-
ся і тричі читають.

Брянська область  
(Брянская область)  

СТАРОДУБСЬКИЙ РАЙОН  
(Стародубский район) 

с. Дареєвичі (Дареевичи) 
Записала Г. Бондаренко 12 вересня 2011 р. 

 у с. Дареєвичі Стародубського р‑ну Брянської обл., РФ, 
від Прасков’ї Н., 1922 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Чи 
готують у вас капусняк?] Нє знаю я, што ета за ка-
пусняк. [Від слова «капуста». Не як борщ, а як суп з 
капустою.] Нє. У нас варять борщ. Уже й на похарани 

адін борщ варять. [Як у вас готують борщ?] Борщ уже 
каждий па-сваяму гатовє. Я,  напрімєр, борщ гатую, 
я  люблю абязатєльна, штоб борщ у мєня з бураком 
бил. Да. Піджарюю бурачок трошкі. Я  люблю такий. 
А нєкатариє варють с адной капустай. Ета ж нє борщ, 
нада ше што-нібудь. [Квасолю кладуть, якщо борщ 
пісний?] Фасольку, ета уже по вкусу. [Раніше на буря-
ковому квасі варили борщ?] Да, да. [Томатів не було 
раніше?] Била, у  нас з бальших помідор мякоть. То 
уже накришивать туди і бураков, і ані вже закісають. 
Готовілі борщ. [Який борщ смачніший?] Нє, таді, від-
на, бил укусніше, таді, відна, галаднішиє билі. [Як го-
тували кула́гу?] Я кулагу ня готовіла, а радітєлі ж маі 
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готовілі. [Ви їли цю страву?] А єсть єла уже я, да. Ета 
ржа́на мука. [Вона кисне?] Заварівать. Єйо заварівают 
кіпятком. Заварівают кіпятком, зімою ставят на пєчь, 
штоб ана уже на тьоплам браділа. [Не можна було, щоб 
сильно перебродила?] Да, да. Била баба Ліза: «Тіхо ку-
лагу бярітє. Падаждітє, хоть я пакушаю, яка ана тута». 
[Її чимось заправляли?] Нє, нічим нє заправлялі. Ана 
вот така. Ну таді ж, я гаварю, ще бєднавата било. Таді 
вот ядім, кажется, уже така ета смакота кулага. Одяг. 
[Заміжня жінка носила очі́пок, сороку?] Нєт. Насілі 
сарокі у нас, насілі сарокі. Ну уже прі маю битность, 
ето уже мало насілі сорок. [Ваша мама ходила в соро-
ці?] А наша мама хаділа у сарокі, іще вон і «вивязка» 
била така, називалася. Даже вот с такога платка як я 
пріно́сіла, дєлалі вот такую вивязку, і она тутачкі во 
завязивалася так, і ета всьо гаварілі: «А та уже малада, 
та уже вивязку носє». Уже нє только сароку, а  й ви-
вязку носє. У нас тут одна женщіна шила еті вивязкі 
бабам старим. [Що таке вив’язка?] Ну от ана, як са-
рока, била, а  таді ще тутачкі обшиваліся, такіє тоже 
края єй. Вот казалі стариє баби:  «Ой, мнє бяз вивязкі 
в галавє хало́дна». І ана, правда, така тавста́, надява-
лася на галаву́, і тамачкі от хліпо́к отак іззаді. Тама пад 
хліпком пад етім, так, як сарока, та била, а тут ізвєрху 
всьо так нашивалося. 

СІМ’Я Дак у нас сємья била здарова, крєпка. [Якого Ви 
року народження?] [Тисяча дев’ятсот] двацать втаро-
га. В слєдущем гаду уже будє дєвяносто. Сємья била: 
дєд із бабой, батька з маткой, сємєро дятєй било́. Во 
сколькі било! [Як Ви зверталися до батьків: на «ти» чи 
на «Ви»?] Нє. Родітєлєй, батьку нєльзя звать на «Ви». 
[Не можна?] Да. [А  маму?] Да і маму. Родітєлі одні. 
Одні. А «Ви» – ета уже многа, да. І вот єщьо, вот нє-
катариє звалі на «Ви», ну ми – нє. Наш батька калісь 
тоже работав. [Як  Ви зверталися: «батьку», «тату», 
«папаша»?] Ми звалі сваєго батьку «тата». Он кались 
на Укра́інє єщьо работал, а там на Украінє так звалі. 
І  йон прієхал, ми ще дєті малиє билі, прієзжал і на-
учіл, і ми так звалі. [Він Вас так навчив?] Навчив, і ми 
так звалі – «батьку». [А маму як називали?] Маму уже 
«мама». Єйо так звалі. Сємья била большая. Сталі 
замуж вихо́діть, хлопци жаніться сталі. Да і хлопци, 
трі хлопца било́. Бо́льший жанілся, срєднєго на вай-
нє убілі, а етот, шо младший, савсєм бєз нагі ляжить, 
одну ногу атрєзалі. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Як називали вагітну жінку?] «В положенні», 
«берє ́мєнна», так і називалі. [Чи  заборонялось щось 
робити вагітним? Які були прикмети?] Ну, напрімєр, 
на похорон уже женщіна нє хаділа бєрємєнная. 
[Чому?] Нєльзя било ́. Да. Вот, ета таді так, а січас, на-
вєрно, ходят, а  тади уже гаварілі: «Чого ти по́йдєш 
туди, тєбє туди нє нада хадіть». Нє хаділі бєрємєнниє 
женщіни. [Чи  казали, що якщо вагітна злякається і 
схопиться за обличчя, то в дитини пляма буде така?] 
Знаєтє, ета билі ́ такіє разгавори, что вот то-то, то-то. 
Ну, ета, канєшна, глупасті билі ́, нє каждий вірив ета-
му. [Ви народжували в пологовому будинку?] У дварє. 
Прі нємцах. [Хто у вас приймав роди?] Моя баба. Да. 
У нас тута било, прі нємцах било, хвєльшера нам пріс-
тавілі. Тутачкі, на етай вуліце жил, тут дом такій в нас 
бил. Дак бальший дом, і хаділі к яму всьо. І у яго жон-
ка била, дак ана пробовала по родах хадіть. І  ана са 
мной всягда хаділа, і када ета мнє прішлося рожать, 

свякруха пошла позва́ла бабу ету. Наша баба прішла. 
Свякруха мая била така, в курсє дєла. А ражала, а ра-
жала – нє ражаєтся. Баби у панікє, а я крічу, а я нє в 
панікі: «Что ето нам дєлать?» – «Ой, нада за Лабчі́хай 
ітіть». Я гавару: «Ідітє за Лабчіхай». [Хто була ця Лаб-
чіха?] Ета, доктара етаго жонка. Лабок яго хвамілія 
била. Пашлі, прівялі ету Лабчіху. Ана прішла, у  нас 
там двє хати, здаровиє такіє, і ана прішла, паглядєла, 
паглядєла, памацала, памацала мєня. На баб гаворє: 
«Пашлі-ка всє с хати. Пашлі с хати, будєм ражать». Ви-
гнала всєх із хати, гаворє: «Будєм ражать». [Допомогла 
Вам?] Памагла, еге. Я ж іщо крічу, а ана: «Нікакіх крі-
кав. Сцапляй яго, штоб ні піску – і родіш. Будєш крі-
чать – будєш долго ражать». Раді́ла. [Кажуть, що двері 
треба відкрити, якщо не може розродитися жінка.] 
Нє, нє. [Ваша бабуся не знала, що робити? Але ж вона 
ж з досвідом була.] Баба знала, что дєлать. Ну і ана ж 
уже ж вот, так кола мєнє ́ ж уже... Крепка єйо жалко 
била. [Вона разгубилася?] Еге, растєрялася. [Бабок, 
що приймали дітей, як називали?] «Параді́ха». [Бабуся 
не казала Вам потім, чим зав’язували пуп дитині і 
куди треба було місце діти?] А пуп уже завязивала ба-
бушка. Таго, што Лабчіха ета гаваріла: «Ну, яка баба 
завяже: чі свякруха, чі твая бабушка Васілявна?». Гава-
рю: «Ну, нєхай баба Васілявна, канєшна». І  ана уже 
баба опитная била. Ваділа, тут у нас падсьолкі билі: 
Васінєц падсьолак, Слабада. Єйо, бивала, ночью прі-
єжжают і забірают, вязут бабу. На ради. [Місце, в яко-
му була дитина, куди дівали?] Закапивалі. Ото я вже 
нє знаю, дє ані закапивалі, да. Ну, канєшна, куда ж ти 
яво. То хоч карова атєлітся, так нєсєш же мєсто ето 
закапуєш. [Куди закопували?] А проста гдє-нібуть на 
усадьбє. Мєста такоє, штоб ано ні випахалося, ні ви-
капалося нігдє. [Коли жінка народила, подруги при-
ходили до неї в гості?] Аякже. [Як це називали: «роди-
ни»?] Ета називаліся «ксті́ни», ще дєлалі. [Перед хрес-
тинами приходили провідувати?] Ну, ета правєдать 
пріхаділі, да. Пріхаділі, што-нібудь ще пріно́сілі, чі 
с’ядобнага, што харошега, да. [Хто пригощав?] Ну хто, 
свякруха. Я ж із свякрухай жила ще, ще і дєвєрь бил, 
і заловка била. [Як справляли хрестини? Кого можна 
було брати в куми?] А кстіни уже такіє, ма́лиє билі..., 
прі нємцах. Боже, таді ж билі ́ паліцаі, всьо ета. Па сьо-
лах паназначалі, паліцейскіє билі, дак нєльзя било ні 
на вуліцу уже дєвкам спєть, нігдє. Дак уже так, свєкру-
хіни на пасьолку сьостри жилі́, дак пріходілі. Да ета 
мая уже радня, дак нєбагата уже. [Кумів брали?] Аяк-
же. [Хрестили дитину?] Рєбьонка хрєстілі. [Де  була 
церква?] У нас церкві нє було, у нас тута бил батюшка 
такій. Кадась іще служив, він уже нє батюшка. Батюш-
кам і звать яго нєльзя било́. А як дьякон, во. Дак він 
всьо врємя хрєстіл дєтєй, які рожалісь прі нємцах. 
[Кума повинна була щось дитині принести?] Та нє. 
[«Крижмо» у вас казали?] Что? [Крижмо, шматок по-
лотна.] Да, да. [Як  називали?] Да я нє знаю. «Атрєз» 
якійся називалі. [Що готували на хрестини?] На крєс-
тіні уже всьо гатавал́і, да. Ну, да, нє буйниє такіє ксті-
ни билі ́, за аднім сталом. Тоже калісь було, дак тоже 
було харашо. [Чи  вітали бабусю, чи  співали пісні?] 
Можна било, можна било, єслі ня пост бил, а в пост же 
ня будєш уже справлять с пєснямі. Да. Пєлі пєсні. Ну 
прі нємцах уже, канєшна. [Що приказували?] Какіє-то 
шуткі, может, билі, кум, кума говорілі. [Вітали молоду 
маму?] Поздравлялі, аякже. [Що казали?] Нє помню. 
[Розбивали на хрестинах горщик з кашею?] А  кашу 
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разбівалі таді. Разбівалі. Станавілі в махо́ткє ету кашу, 
в гарщочку, на сталє. Таді уже гаварять: «Хто больше 
на кашу гро́шей покладє, тей будє біть». [Хто більше 
клав?] Мой брат больше паклав усєх і разбів кашу. 
[А кум?] А кума у дварє нє било́ даже. Кстіни дєлалі 
бяз кума. Нє знаю, дє йон бил. Нє било у дварє. [Яку 
кашу варили?] В аснавном із грєчкі. [Круту варили чи 
розсипчасту?] Крутая била. Пробовалі вот, я ж про-
бавала тоже, на кстіни попадала када. Дак разабьют, 
і  каша стаіть целая. А  таді уже ламалі ету кашу. 
У чаряпкі ́ ще налівалі гарєлкі, пілі. Гаварять, ета штоб 
зуби нє балєлі. [Куди потім дівали черепки?] Викідалі. 
[Яйця в кашу додавали?] Нє, нє. Яєц нє білі. [Як вона 
купи трималася?] Да, да, вкупі. Крутая такая била. 
[Коли віддавали заміж останню дитину або єдину, 
чи  батьків возили, чи  вінок одягали? Може, купати 
возили до річки?] Нє. Весільна обрядовість. [У  Вас 
було весілля?] Да. [Чи було у Вас сватання?] Я замуж 
віхо́діла прі нємцах. Да, таго што, когда с мужиком 
своїм гуляла, ето ж єщьо до войни, пєрєд войной, і ето 
хлопци... Празнік у нас, у нас празнік Троіца. Ну, гуля-
лі тут, сваталі, а пєрєд войной же как било. Ми только 
пойдьом... і в тюрму сажалі. Да. Да. Такій закон бил, на 
ночь справілі драку, тут бил міліционєр, і схватілі іх, 
троє хлопцев, і в тюрьму. Да. Ну, а йон уже бил, мой, 
значіть, ухаживал, да. Ну, таді уже, када прішлі нємци, 
ані билі в тюрьмє. Трі хлопца етіх билі в тюрьмє. 
А када прішлі нємці і к нам, тюрьми распустілі. І от 
йон получілся дома, і всє хлопци еті дома получілісь. 
Ну і сколькі гадо ́в? Да два гади, навєрно, да, ми тада 
жилі́, і за ета врємя ми з нім пажаніліся. Прі нємцах. 
[Весілля справляли?] Дєлалі. Таді ж нємци прішлі, так 
ета..., таді ж калхози. [Розпустили колгоспи?] Да, рас-
пустілі. Канєй падарілі. Чі той, ну раздарілі. Да, да. 
Зямлю падєлілі і работалі. [Сватались?] Аякже. 
[Як називається обряд, що його повинні здійснювати 
свати?] Називалася ета «магарич». Говорят: «Он у таєй 
уже магарич папілі, сваталі». [Що мали принести сва-
ти?] Ну, пріходять із лєпьошкой. [Що таке «лєпьош-
ка»?] «Бахан» називалося. [Він високий був?] Високій. 
Билі такіє протвіні спєциально, а то даже нє протвіні. 
[Форми такі були?] Даже вот, помню, іщьо я молодая 
била, малолєтка била, дак, бувало, думаю, что ето 
наша баба по ́йдє..., у нас тут лясок. Пойдє, наламає ду-
бових лістьяв, наніже целую нізку, насуше, і  таді на 
етіх лістьях уже хлєб пяклі. [В діжі місили?] В дєжкє, 
в  дєжкє. Она нєдавна пропала. [На чому вчиняли 
хліб?] На закваскє. Да, вчінялі уже на ночь. Дєжку ету 
вчіняєш, утром встаєш, замєшиваєш, сколькі уже сє-
мья: малая, дак мєньше, а як у нас сємья вєлікая била, 
дак ми два рази в нядєлю пєклі бахани еті. [З  якого 
борошна пекли?] Со ржа ́ной муки. На Паску да на 
празнік на якій, дак ето пяклі уже пшанішнай. А так 
ржаний хлєб пяклі. [Що  приносили свати на мого-
рич?] Ну, прішлі. Прішлі і бутилку гарєлкі візьмуть. 
І  прішлі, і  засваталі. [Наречена повинна була 
перев’язати рушником?] Нє. Ета на свадьбу уже пєрє-
вязивала. [Хлібом обмінювалися?] Хлєб ані уже аста-
вілі тут, канєшна. [Ви їм свій давали?] Нєт. [Свого не 
давали, а вони залишали?] Да. [Якщо прийшли свата-
ти, а молода не хотіла виходити заміж?] Ну, нє хочєт, 
атказуєть. [Хліб забирають?] Канєшно. Да, забірають 
хлєб. Било так, что і отказиваєтся. [Казали, що «гарбу-
за дала»?] Что? А, да, гаварілі. [Вас засватали і домови-
лися, коли буде весілля?] Да, да. Договорілісь, калі бу-

дєт свадьба. [Скільки раніше на весілля треба було 
горілки?] Багато нада било. [Скільки приблизно: літр, 
відро?] Нє, вядром дак єщьо нє угаді́ш. Багато звалі. Із 
яго сторони ідут сродствєннікі, і з нашей сродствєнні-
кі. Багато ж людєй било, да. [У вас був звичай перед 
весіллям ходити дивитися, яке господарство в нарече-
ного?] Так усє яго зналі уже харашо. Ето ж нє город. 
Нє. Господі, каждий двор ми зналі і так. Кто в том два-
рє живе, зналі всьо. [Як наречена одягалася?] Господі, 
ета ж такіє наряди билі, нє то, што тєпєр. Тада бил 
сая́н, фарту́к, кофта. [Що таке «саян»?] Ну, ето ж юбкі 
там, а то колісь саяни носілі. Клєточкі, тута так клє-
точкі такіє, а  тута сборочка такая. Такіє саяни, 
і фартучкі́ такіє уже, всякіє билі. Ета я с плємянніце-
ного платья фартук сєбє пошила. [На голову що одя-
гали?] На галавє платок уже хороший, калісь іще билі́ 
у сьолах, дак пашті у каждих билі, билі шавко́виє плат-
кі. Платкі, махри ́ такіє. [Якого кольору?] Любого билі 
цвєта. То билі, називаліся «сатіновий» платок. У мєнє ́ 
ще маєй бабушкі платочєк. [Сатиновий?] Да, чьор-
нєнькій, і она яго так уже бєрєгла, нікому нє давала, 
ето же єйо любімая била внучка, она токі давала мнє 
напяліть на Троіцу. Била доброй. [Він з квіточками 
був?] Ну вот, хочєтє, покажу? І  зяльониє, да, ну мая 
баба вже вну́чкам папараздавала, а ета сєбє вже бросі-
ла платок. [Він темний?] Тьомнєнькій такой, дак ана 
пробовала уже. Каже: «І на вялікій празнік у церкав». 
[Ви його зберегли, міль не поїла?] Ну, моль, моль – ета 
калісь же «скрині» билі. Нада ж і даріть би ́ла, штоб 
моль нє папала туда. І ані ж сітна закриваліся скрині, 
во і сєчас, напрімєр, у мєня в гардєропє, када на уліце 
там падайдьот баба, я падайду, ета: «Ой, у мєня уже 
моль, як надєлала у гардєропє дирочєк». – «Ну, чого ж 
ти в гардєроб дапустіла ета, штоб моль туди вишла?» – 
«Ну як? А  в тєбє́ німа?». Гаваріла, бабин пляток уже 
ляжить дєвяноста гадо́в, і моль нє патачіла в гардєро-
пє. Ну,  так ета ж нада слядіть за всєм, за нім нада сля-
діть. Нашто ж гардєроб аткривать, штоб залятєла туда 
моль ета? [Наречена одягала хустку, фату, вінок?] Нє, 
таді вянков при маєй битнасті нє надявалі. Таді  кара-
вай іще дєлалі. [Як пекли коровай?] Ну, як дєлалі? Ета 
уже ляпьошку спєциально такую високєнькую дєлалі, 
і такіє, «стрєлкі» ета називаліся. [Гілочки такі?] Вєтач-
кі такіє, да. [З якого дерева? З плодового?] Да з любога 
дєрєва. Абмативалі, бумажечкі так нарєзалі, абмати-
валі тє вєтачкі, а  таді уже украшалі ета цвяточкамі. 
[Квіточки з паперу робили?] Ну, єслі вже лєтам да і 
живиє цвяточкі. А  як уже зімой, дак бумажниє уже 
цвяточкі дєлалі. [Шишки робили?] Нє, канфєтачкі 
пробовалі вєшать. [На ці стрілки?] Да. А таді вже, ета 
в маладой. Ета у маладой і  у маладога каравай такі 
бил. [Коли пекли коровай, у який день?] Сьодня чі за-
втра, чі послязавтрага, ета уже каравай крепкай, ета 
уже такє. [Будь-яка жінка могла пекти каравай?] Да 
любая спєкє, пєкє ́ каравай. [Розлучені теж могли?] Да 
нє. Нє, нє. І таді уже, када ідуть і к маладой, у маладога 
уже там каравай, у маладога пєсні пєлі. І ідуть к мала-
дой. К маладой пріходять, і у маладой же тутачкі уже 
каравай етай. Гаварят: «Караваю, мой раю, чім тябє 
пасипаю?» Такіє пєсні, уже для каравая пєлі. А  тади 
уже етай каравай, уже, на сталє уже на кутє стаяв ка-
равай етай. [Чи  сипали під коровай жито?] Нє, нє 
било́ етава. А у маладова уже етай каравай стаяв, на 
завтря ще хаділі уже, ну родічі уже, бліжніє родічі ха-
ділі, і етай уже каравай рєзалі кусочкамі, і ета дарува-
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лі. Ета уже родічі падаркі дарілі, маладой же дарілі. 
Маладую ж уже прівязлі к маладому, дак давалі па ку-
сочку уже хлєба етаво. [Коли молодий приходив за 
молодою, його просто пропускали чи викупляв наре-
чену?] Па викупу. [Хто торгувався?] Пріхо́ділі пряма, 
єслі багата маладьож, ета йшлі, заходять у хату і тама 
на кутє кладуть падушку, і сажають дітьоначка якого-
нібуть. [Придане викупляли?] Да. А яні уже таді прі-
ходять і начінають таргаватся. Да, і начінают таргават-
ся і таді уже, цей пацан, уже ета: «Сколькі грошей?» 
А збоку сядіт да гаворє: «Ня аддавай падушкі, нєхай 
больше дают грошей, ня аддавай падушкі». [Подушки 
викупляли?] Да. А падушку уже ету ані, када уже ві-
купять, забірают уже ету падушку і маладую, і вязуть 
к сабє. [На воротах зупиняли молодого?] Нє на варо-
тах, а пряма на вуліце, єхалі і астанавлівалі. [Тоді, коли 
з молодою їхав, зупиняли?] Да, да. Астанавлівалі. 
[Ви  вінчалися?] Нє, нє, таді ж уже церкві нє било́. 
[Борщ на весілля готували?] Нєт. Борщ нє варілі. Ну 
што? Ета січас уже і калбаси ва всіх, ну і таді, канєшна, 
ще, як багачєє жи́лі таді. Я ж іще захватіла тей трохі, 
етай жизні, як он прі Лєнінє зямлю раздєлілі, дак таді 
как-то люді зажилі́ лучше. Зямлю раздєлілі. Казав тей 
вон, пєсня била, Лєнін гаварів: «Я зємлю..., ага Ви зєм-
лю хатєлі, я зємлю вам дал, а волю ви самі найдьотє». 
Так вот ета таді вже зажилі люді харашо. [Які страви 
готували на весілля?] Готовілі. Ну, што таді? Бо прі 
нємцах уже тутачкі, адін хрєснік нашей маткі, дак як 
паклав па куску сала на стол..., єй-Богу, чуть-чуть так 
абжарят тоє сала, ну, і  мяса било ́ ж, дєржалі свінєй 
там, ще ж авєчак дєржалі. А йон ета уже ж нарошна, 
дєд Грішка, напоказ уже пашол, як паклал сала ета, та-
коє уже красіває сало. А таді і мяса, да. Борщ как-то 
нє, а от кашу, знаю, варілі. [Гречану?] Гречаную кашу 
варілі. [Молочне щось готували, наприклад, лапшу?] 
Нє, нє, ета уже вона бувала на завтряк. [Холодець го-
тували?] Што? Халоднає, ето у нас «халоднає» назива-
єтся. [Голубці готували?] Галубці уже трошкі позже 
сталі дєлать. [Була страва, яку останньою подавали?] 
Ну, патом, як уже падалі кашу, ета уже усьо ́. Ета уже 
паслєдняя. У нас хоть на похаранах так. Січас же уже 
харошиє крепка абєди на похоронах гатують, а як уже 
кашу падалі – ета уже всьо. [Кашу гречану з м’ясом го-
тували?] Нє, грєчаную кашу мажуть маслам. Ага, мас-
ло ложуть. [Солона, солодка?] Да, да, січас уже сталі 
баби тє, каториє гатовят, трохі сахарком пасипать. Та-
кіє абєді гатавалі в нас. [Коровай різали в молодої?] 
Нє. [Вона забирала його із собою?] Нє. [А  як було?] 
У маладих каравая нє різалі. [Молодій гості дарували 
подарунки?] Маладой дарілі падаркі у нас, вот пяряд 
тім, як за маладой єхать, увєчар іще. Ну, гуляють, тама, 
гдє гуляють, а таді уже, значіть, ета, маладия, етая, па-
дружкі сабираются, у нас ета називалася єщьо «пася-
рєбщіна». [«Посеребщина»?] Ага, і  уже, значіть, ну і 
сваі уже блізкіє родічі, і вот тама тоже пєсні такіє ат-
дєльниє пєліся. [У  який день починалося весілля?] 
Свадьба абично ж у васкрясєньє. [В неділю?] Да. І вот 
таді уже на пасярєбщінє етай дарілі падаркі. Родічі 
сваєй дєвкє уже тамачкі што дарілі. [Коровай давали 
гостям, які дарували молодій?] Нє, нє. Давалі, уже на 
завтряк. [Як називали другий день весілля?] У нас іще 
називаліся «пріда́ни», гулялі ночью. Када павязують 
маладую, а таді уже сабираєтся маладога сроствєннікі 
та й пашлі чудіть на свадьбє. А  ноччу гуляють. 
[Хто  пов’язував молоду?] Павязівалі ета..., дру́жкі 

билі. І  ані, дружкі, билі пєрєвязани. [Хто й чим 
пов’язував молоду?] Ой, ну в то врємя чім павязивалі? 
Палатєнца билі́ такіє, што пєрєвязивалі. [Коли молоду 
перев’язували, її покривали?] Ну, єй же надо показать, 
что она тєпєр нє дєвка, а  уже маладіца. [До весілля 
вона ж дівка.] Ну, понятно. Маладую, када уже падуш-
ку забралі, і  таді уже билі́ такіє паяси спєциальниє. 
Как би с самоцвєтами, і таді уже дружок пєрєвязивал 
маладую, і забіралі. [Він її за пояс вів?] Да. Пєрєвязалі 
і уже... [Хустку їй одягали?] Нє. На свадьбє нє надєва-
лі. [У вас як казали: «хустка» чи «платок»?] «Платок». 
[В Україні «платок» називають «хустка». У вас вжива-
ють таке слово?] У нас нєт. У нас «платок». [Коли він 
привіз молоду до себе, свекруха зустрічала?] А  там 
уже да. Там уже свєкруха встрєчала іх. [Як?] Вихо́діла 
тоже з гарєлкай. Да. [Кожух одягала?] Надєвалі. Ко-
жух надєвалі. Надєвалі в нас кожух. [Свекруха одяга-
ла?] Свєкруха, єслі она нє вдова, а  вдова уже нє. 
Вихо́діла там уже чі хрьосная маладога, удова уже так 
нє ето. Нє. Нє надявала ета. І нє симала даже маладим, 
як гаварітся. [Молодих саджали на кожух на весіллі?] 
Нє. [Коли вона заходила, на піч дивилася? Кажуть, 
що треба в піч подивитися.] Да, да, всє гаварілі. Мнє 
даже хтось гаваріл, что ти ж, када прівєзуть тябя к 
свякрухє, дак гаварі что, як ета... Вот пра пєчь хтось, 
єй Богу, нє вздумаю, нє вздумаю, кто говоріл. [Ви мали 
подивитися просто чи щось сказати?] Нєт, вот єслі 
так, тіхонько сєбє сказать. [Сказати, що ви там хазяй-
ка?] Да, да. [Потім на наступний день перевдягались?] 
Да, да. І уже на завтра пріходять к маладому. Ета уже 
дєлять каравай у маладога. Ламають вєткі, рєжуть уже 
ету булку. [Гілки роздавали гостям?] Нєт. Вєткі еті 
абична хава́лі. У Марусі, у сосєдкі, вєткі і сєйчас. Оні 
билі пообматувані бумагой всє. Билі красівиє, ето 
сєйчас уже іх нє носять, етіх вєток. [Печуть коровай?] 
Нє. [Чи  ловили у вас курей, чи  переодягалися в ци-
ган?] Ето приданки таді. Ночью погулялі у маладога. 
Ну да, у маладога пагулялі ночью, ішлі і куріцу ету ла-
вілі і хлаг нєслі. [Якщо дівка чесна, то несли «флаг»?] 
Єслі дєвка чесна. [Якого кольору він був?] Красноє 
что-то. Да, чі хварту́к, чі платок, что-нібудь красноє. 
[«Флаг» на дах ставили?] Нє, на крішу нє ставілі, а шлі 
і няслі за жардіну. [Кому його несли?] Па уліце шлі. Ну, 
і к мамє, канєшна, шлі, чтоб мама ж бачіла. А єслі уже 
нєчєсная маладая била, то, значить, шо куріцу нє да-
валі аттєля. І даже єщьо, ну ето уже прі мнє нє било, 
а раньше, казалі, даже хаділі, самі баби, буділі маладих 
і взнавалі, чєсная ана чі нєчєсная. Таді куріцу лавілі. 
А єслі нячєсная, куріцу нє лавілі. Прі ́йдуть, гаварять: 
«Куріци нєма». [Чи ходила молода до мами після ве-
сілля в гості?] Хаділа, а чаго? [Чи треба було, щоб че-
рез тиждень дочка йшла на уклін до мами, «на пиро-
ги»?] Ето било ́. Да. Хаділі. В  слєдующе воскрєсє ́ньє, 
тогда уже воскрєсєньє, так іще хаділі. Ето уже хаділі 
толькі жаніх із нєвєстой да родня хаділі, вот. [Пироги 
несли?] Да, да, да. То лі пірогі нєслі, то лі бліни уже, 
я знаю, із чімся ішлі. [Куди дівали коровай молодої? 
Його забирали нареченому?] Нєт. Нє забіралі к жені-
ху. Каравай нє забіралі, каравай, знаю, кагда єщьо ета 
пасярє́бщіна била, каравай етай стаял на сталє, а вот 
ня помню. Нє, нє забіралі. А у маладога таді уже кара-
вай етат, знаєш, дєлілі. Таді ж іще, та прі нємцах, Гос-
паді, таді ж ні магазінов, ні матєріі нє било́, так, іще я 
малада била, дак палатно дарілі женщіни, атрєза́лі па-
латна самотканнага кусок, гаваря: «Во, даю палатно 
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табє на че ́хлік». На чохлік ета, с тонкага палатна бил 
чохлік, а  с тавстєшага палатна гаварілі «по́ставка», 
і тоже прішивалі тута поставку. [Молодь є у вашому 
селі? Де одружуються?] Всє в Стародуб єздят распіси-
ватся. Там уже січас устраівают. Раньше свадьба била 
у клубє. Во нєдавна била в клубє, да. Ну, красіва, тама-
да ета бил, дак красіва всьо. Я вот туда ні хаділа, ну 
чула, крєпка красіва. Разигрівалі штось, і  хахаталі, 
і хараводи ваділі там, за рукі бралісь. Ана імі коман-
дує. А яні всьо дєлають. Поховально-поминальна об-
рядовість. [«Хавту́ри» – це поминки?] Пашлі на хав-
тури. Як пакойнік, ета так у нас. [Це тільки прощатися 
з ним ішли?] Ну. [Чи це обід так називається?] Нє, нє, 
ета уже как пакойніка панясут на кладбіще, а таді уже 
сваі. [Тоді обід?] Да. [«На хавтури»  – це перед похо-
ванням?] Да, іще батюшкі ждуть, дак гаворять: «Ха-
дімте». Як уже паро́й батюшка прієдє, дак: «Хадімте на 
хавтури». Так називалі. [Коли помирала людина, тре-
ба було поставити воду для душі чи покласти хліб?] 
Да, да. [Як у вас кажуть: «труна», «домовина»?] У гроб 
палажилі. «Гроб». [Де  труну ставлять?] У  хатє. [На 
стільцях, на лаві, на столі?] Калісь лавкі ж билі́. У ха-
тах, а тєпєрь уже на стульчіках чі скамєєчкє пастоять. 
[Потрібно було ставити воду на вікно?] Вадічка стаіть 
усьо врємя. [А зерно?] Свєчкі гарять на сталє, свєчка 
патухнє. [Свічку в зерно ставлять?] В зярно паставят. 
[Коли виносять померлого, то посипають в домі зер-
ном?] Пасипають. [Яким?] Да ета можна житам, мож-
на пшаніцей. Або ета... в нас батюшка служив. Яму 
опєрацию сдєлалі, дак нєма. В суботу, да в ета, в ва-
скрєсєньє, служил. Дак йон красівиє похарани служе, 
дак нє давав сипать зєрна. [Чому?] Нє обьяснял. Гава-
ріл: «Нє нада сипать зєрна». Так вот же ж свєчечка тут 
стаяла, у нас у всєх да с прєдкавєк сипалі. А он гаваріт: 
«Пакойніка панясут, дак висиптє, да курі падавба-
ють». А вот так сипать нє давав. Ну у нас всьо равно 
сипять, всьо равно сипять. [Коли людина померла, во-
рота тримають відкритими?] Варота уже аткрівають, 
кагда виносять. Хвортку ж нє аткривають, ну калітку, 
абізатєльна уже вароти. Таді уже закривають бистро 
варота. [Коли несуть померлого, чи  зупиняються на 
перехресті?] Астанавліваются. [Гроші кладуть у труну 
чи в яму кидають?] Да, да. Када поставять гроб, дак 
радітєля свая гроші туди кідають. [На чому у вас опус-
кають труну в яму: на рушниках чи на мотузках?] На 
вярьовках. [Жменю землі кидають?] А зямєльку уже 
брасают всє. [Хрест ставлять в ногах чи в головах?] 
У нас с прєдкавєк ставілі в галавах крєст, а січас ча-
гось сталі ставіть у нагах. [Чому?]Я нє знаю. [Чи давно 
в ногах ставлять?] Да вот і ня крепка давно ета сталі в 
нагах ставіть. Даже памятнікі в нагах сталі ставіть. Да. 
А у нас із прєдкавєк у галавах станавілі хрясти. [Голо-
вою куди кладуть?] Як раньше лажилі, так і ложать, ну 
крест ставять у галавє. [Ставили в голові, а тепер в но-
гах?] Адна женщіна тама гаваріт, а кагда уже будут па-
койніки падиматся, дак ана ж за хрєст возьмєтся і па-
димєтся. Ага. А то за што ана возьмьотся? [Коли по-
минають?] Дєвять днєй, даже на двадцать носять хлєб 
у церкав і памінают там. А на сорок уже дєлают памін-
кі, уже харошиє. [Як  називають поминки на сорок 
днів?] «Отпра́ви». Да. [Наступного дня ходили на кла-
довище?] Ідут. [Як це називається: «нести сніданок»?] 
Ага, завтрак нєсуть. Снєдать, снєдать нясуть. [Сніда-
ти давно носять?] Давно. От снєданьє ета давно но-
сять. Сколькі прі маєй битнасті, дак я вже знаю, всьо 

врємя носять. [Що несуть?] На снєданьє, ну, что панє-
суть? Што-нібудь такоє. Хлєба ета во́зьмєть, што-
нібуть із с’ядобнага тамачкі: чі сала, чі чі мяса крошеч-
ку, да. Панясут туди. Ета, канєшна, лішнє дєлать, там 
сабакі бєгають да падбярут всє. [Самі теж їдять там?] 
Нє, нє. [Тільки залишають?] Аставляють, ага. [Самі 
пригощаються?] Да нєт. [Людей  пригощають?] Нє, нє. 
[А якщо на Радуницю приходять?] А ето уже вот на 
Ра́дованіцу, таді уже на свєжих могілках у нас там... 
[І самі пригощаються, тоді можна?] Да, да. Таді уже... 
[Чи голосять у вас?] Гало ́сять. У нас крепка галосять. 
[Чи були жінки, яких запрошували, чи тільки кожен 
голосить за своїм?] Ну, пріглашать ніко ́го ні пріглаша-
ють, а своі родічі, канєшна. Люді та всі плачать. Як от 
маладий чєлавєк умре, і жалка, і люді плачать. [Якщо 
померла незаміжня молода дівчина, її одягали як на-
речену?] Наряжалі. [І  тепер одягають?] Наряжають. 
Вот тут у нас адна умьорла, свадьба у яє ще нє била, 
і ана умьорла. [Її одягали як наречену?] Ляжала як ма-
ладая. [Як наречена?] Так красіва, нє виболєнная та-
кая, і ана так скоропостіжно умьорла. Пабалєла трош-
кі і умьорла. Вот ляжить, вот як... прібралі і в гроб па-
клалі живую. [Коровай пекли?] Нє, нє. [Готували ко-
ливо?] Коліва гатовять. [Як?] Січас гатовять. Ну што 
гатовять? Йо мьод, так мьод. Развядуть із вадой, па-
кришат туда. [Що кришать?] Булачкі. Кусочкамі пакрі-
шать, і када похарани йдуть, так ета уже коліво стаіть 
на сталє. Таді ж уже, када абєдать садятся, дак усі єго 
же патрошку. [Для чого це роблять, знаєте?] А вот ета-
ва я уже нє знаю. [Готують тільки на обід, чи готують і 
на сорок днів, і  на рік?] І  на сорок днєй гатовят. Да, 
абязатєльна, коліва ета дєлають. [А на Ра ́дуницю?] На 
Радованіцу, знаєтє, ета ж у каждага. [Коливо готу-
ють?] Нє, єслі ж уже, напрімєр, свєжая могілка, дак 
тамачкі уже будут готовіть. [Якщо свіжа?] Да. [Розда-
ють коливо людям, якщо якісь чужі люди приходять?] 
У  нас хлопєц адін задавілся. Чі  сам задавілся, чі яго 
задавілі да павєсілі у сараєві, в іх, в іхнєм сарає повєсі-
лі. Дак яні ́ уже як дєлалі ета, на сорок днєй. Нє, бряшу, 
ета ні на сорок, а на Ра́довніцу. Даждавши Радовніци, 
ані уже сдєлалі стол такій здаровий там, окала могілкі, 
і так уже, вот пашті всьо кладбище сазивал усьо бєгал: 
«Хадітє, памяньо́м маяго сина, хадітє, памяньом». Дак 
уже усі бєгалі, асобєнна маладьож, ета ж маладий хло-
пєц, єму гадо ́в шеснацать била. [Де ховали маленьких 
нехрещених дітей?] І хрященних і нєхрященних (такій 
бил разгавор) нєльзя на кладбище хараніть. Да. У нас 
тут сдєлалі но́ва кладбище і атвєлі тамачкі, я то нє ба-
чіла, а казалі атвялі тама мєста, гдє іх хараніть атдєль-
на. [На новому кладовищі?] Да. [Де  хоронили само-
губців?] Да, да. Я  нє знаю, єсть уже, ну, кладбищє. 
А уже сбоку кладбища. [Їх можна поминати, як усіх, 
чи тільки в окремі дні?] Батюшка, вот что у нас сєйчас, 
служит дєвкє етай, что вот пєвчіє пію́ть, так ета, за-
давалі вапрос, что ета... Так він гаварів, раз у год яго 
памінаєть, в якій-та вот. Вот на якійся вот дєнь, толь-
кє раз у год яго толькі памінаєтся етат чєлавєк. [Люди 
між собою говорили, коли можна?] Люді самі мєжду 
собой гаво́рять, знають, что єсть одін только дєнь. А у 
нас вот адна женщіна памьорла, ета сколькі, год бил чі 
ета уже два? Нє, два уже, навєрна. Хату яйо уже купілі 
тутачкі. Єя брат повєсілся, во. Харанілі ж бєз папа, ка-
нєшна. А яна всє равно догадалася, пашла в церьков 
атправіла. Вот ана грєх на сібє ́ взяла. Всє гаварілі. Вот 
ана дурна, а грєх на сібє́ взяла. Ана женщіна така била 
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хароша, рабатяща. І от ета уже гади ́ два таму, як ана 
умьорла. Забалєла і памьорла. Дак от так самі мєжду 
сабой пагаварівалі: «Нада била єй брата нє атправ-
лять». Ана била така сільна, здарова женщіна. Вот 
хвороба на нєйо вот... [У вас поминали на Вознесіння? 
Як у вас називається «Вознесіння» чи «Вшестя»?] 
«Ушестьє». [Поминають людей у це свято?] Служить 
служилі у нас на Вшестьє. [Для чого варять на похоро-
ни борщ?] Ня знаю. А то атправи билі в адной женщі-
ни, дак і борщ варіла, і  лапшу варіла, і  кашу варіла. 
[Лапшу з м’ясом чи молочну?] З мясам. Півня заріза-
ла, дак ета, і вон блінкі сваі пякла. [Млинці на помин-
ки обов’язково готують?] Блінкі ж у нас на похарани, 
на помінкі. Ета у нас блінов куча. [З  начинкою?] Нє, 
нє, нє. Ета так блінкі. І садятся абєдать, дак і спєрва 
колєва оце ш тага, а таді вже блінок із’яду ́ть, а таді уже 
начінають віпівать і єсть усьо.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ У нас же Троіца, ета в нас Прєс-
тольний празнік. У нас ето церкавь. Називалася Троі ца, 
називалася і називаєтся ана Троіцей. [Як раніше свят-
кували Трійцю в селі?] Ета в каждам дваре уже праздну-
ют. З сяла пріхо́ділі родствєннякі і праздновалі. Празд-
новалі крепка красіва, харашо праздновалі. У нас тута 
кругом церкві саділі ліпи такіє, уже бальшиє. Нє знаю, 
калі ані сажалісь еті ліпи, а ета батька мой расказивал, 
церкав у нас аткрилася в [тисяча дев’ятсот] чатирна-
цатам гаду. Ета бальшая церкав, а то ще церкав старая 
била. Вот. А ета в [тисяча дев’ятсот] чатирнацатам гаду. 
І ліпа ета, да так уже кругом церкві красіва било́! Так 
уже красіва било! І гулянья уже билі красівиє крепка. 
[Діти чи молодь кумились на Трійцю?] Ета ж нє на Тро-
іцу, ета ж на Пятра кумятся. [Як?] Ну как! Ета кумєньє, 
самі сабє куміліся. [Просто пригощалися?] Ми калісь 
жита там под Ярцевим сєялі. Ви жа нє знаєтя сьол тута. 
Там зямля пєщановатая, дак там всєгда как-то жито 
сєялі і уже таді женщін на Пятра посилалі жито ето 
зажинать. На Пятра. [Починалися жнива?] Каждаму 
участкі разабьють і жалі. Тягнулі намєри́, якій номєр 
пападає. А то вже гаваря: «Пайдьотє на пяскі жито за-
жинать». Ну, ідьом уже зажинать. [Як треба було зажи-
нати?] Что? Ну, як зажинать нада било, жать нада било 
жито. [Треба було якусь молитву прочитати?] Чіталі 
уже, да, да. А ідьом уже, ще на нарядє загово́рімся, га-
варім: «Давайтє ж уже паку́мімся, мать». Дак хто сара-
ковку, хто закуску. Дак тама жрьом, жньом, а часи в два 
давайтє абєдать. Так садімся в карагод, і таді уже пєс-
ні тама. Ярцавскіє баби павиходять: «Маладци, пойтє 
ще, пойтє ще». [Треба було поцілуватись потім, щоб 
кумитися чи просто треба йти гуляти?] Да нє, просто 
пагулять, да. [А  потім її кумою називали?] «Кумой», 
«кумой». Да, ето уже називаєш «кумою». [Довго її так 
називали?] А  вєк уже називаєш «кума». [«Карагодні» 
пісні коли співали?] Карагодниє пєлі вясной, да. Послє 
Паскі. Послє Паскі пєлі карагодниє пєсні да Вшестя. 
Послє Вшестя уже начіналі вєсня́ниє пєсні пєть. Уже на 
другій матів даже. [Можете заспівати «карагодну» піс-
ню?] У мєня уже голоса нєма. У нас же, ета, сяло Даре-
вічі, дак ето в нас там на риночку... Гдє я жила,  вийдєш 
із вуліци – і тута риночок такій. Як уже с церкві вишлі, 
дєвак табун же тама целий, багато било́ маладьожи. На 
якой уліце впє́рьод пєсня запойо́тся, на той будє свадь-
ба впє́рьод. Абєдать нє йдьом послє церкві, а становім-
ся і пойом пєсню. «Что далєча, да й на ри́ночку» пойом. 
Я  била запєвала зроду.

Что далєча, да й на риночку,
Ой, люлі, люлі, ей.
Да й на риначку, да й на риначку.
Карагодєва, ой, люлє, люлє, карагодєва. 
Карагодєва, кала дєвачек
Ходє Ванєчка.
Ванюшечка і рюмашечку,
І рюмашечку за падпашечку.
Да й павєл яє, да й на царьській двор.
Пасаділ яє за дубовий стол.
Да й наліл же йой трі рюмкі віна,
І сказав же йой: «Випєй, Машечка,
Трі рюмкі віна».

Ой, вишла з галави «Я всьо люблю Ванічку» і забила-
ся. [Весняні пісні співали на інший мотив?] А вєсня-
ниє уже на другой матів пєлі. Ой, пазабивалася. Ето 
вот дєвкі  ... прієжжалі, а  як дєвкі малади́ ще: «Баба 
вздумай, баба вздумай! Ету, да ету пєсню!». Вздумай 
ей! Ой, Боже! Задурілі ви мнє галаву ́! Я  ще год ня 
вздумаю! А вже жито по́йдєм жать, там жнівниє вже 
пєсні пєлі. Таді скрі ́куємся: «Баби, пашлі, пашлі дамой, 
сонце заходє, пашлі дамой». [Жнивні знаєте?] Пастой, 
може вздумаю. Вот мотів нє натраплю.

Пад гарою, пад гарою,
Пад гарою, ета ж і (дом табуном) с поля гном.
Пад гарою жита жала,
Снапов нє вязала,
Таді буду снапи вязаті,
Як со ́нєнька зайдє.
Сколькі з мілим нє гуляла,
Правди нє казала,
Таді, таді правду скажу,
Ой, як за мілага пайду.

Нє, галава нє работає. [Чи робили з останнього сно-
па «бороду»?] Ага, бороду от аставлялі, да. Бороду ас-
тавлялі до́ вєсни. Папєлі, паплясалі кала баради кала 
етай. Іщьо снапок мусів, ета, сажном, нісьом, у  кан-
целярію паставілі, там. [Вінок плели?] Да, да. Дак вот 
так у нас било́ дєла. [Чи ходили колядувати, щедрува-
ти?] Да, хаділі калісь щедравать. [Тепер ходять діти?] 
Пробуют дєті хадіть. Да в етат год і ня хаділі чагось. 
Пабо́ліли, маладєйших нєма, а  як тє уже старшиє 
в школу ходять, дак і стісняются. Поштаркін хлопєц 
усігда ка мнє пріхо́дів. [Що він говорив, коли прихо-
див? Засівати приходив?] Да, засявать. 

Сєю, сєю, пасяваю,
З Новим годам паздравляю,
Штоб здаро ́вінькі билі ́,
Многа лєт жилі ́.

А то, а то іще вот адін хлопчік хаділ, і таку пєсню он пєл:
Што в полі ́, в полі ́, 
На варо́нам кані
Сам Гасподь єдє
Житєчка сєє.
Матєрь Божая абєдать носє,
Да Бога просє:
– Зараді́, Боже, жита-пшаніцу,
Всякую пашніцу.
А ти, хазяін, паварувайся,
Накривай стали, кладі пірагі.
Да прі ́йдє к табє Бог,
Да нє адін же Йон,
С Багародіцей.

СТАРОДУБСЬКИЙ  РАЙОН
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Багародіца стала,
Нарякла імя ́ Прєсвятого...

Ета так он всігда пріходє ка мнє і пє́є. Я вже гаварю: 
«Я вже ат тябє навчілася і пєсні». – «Баба, хаді і ти за-
сявать». [Хто його навчив?] А яго баба била́. [Як у вас 
кажуть на Великдень: «Паска» чи «Великдень»?] «Пас-
ка». [Чи  пекли паски, чи  фарбували яйця?] Да, яйца 
святілі, паскі в нас всягда. [Що ще несли в церкву свя-
тити?] Што? Паскі́, кавбасу нєсє́ш і, вобщем, што гато-
вішь. Ета патрохі всяко яго в тарелку накладу в баль-
шую: і пасачку, і яєчак пакладу штукі трі, і вон яйцо 
як пакладу, ляжить да Паскі да другай. [Потім куди 
діваєте?] А патом уже викідаю. [Викидаєте?] Угу. І от 
ляжить, разабью, ви́сахнє, ні вані́т, нічога. [Свячене?] 
Да. [Чи  ходили по дворах діти, чи  носили хрещеним 
гостинці?] У  нас калісь хадів поп, із дьяканам хаділі 
па дварах, калісь іще помню я, да. Хаділі яйца давалі. 
[До  хрещених ідуть на свято?] Нєт. [У  Вас на Різдво 
хрещеним носять пироги чи кутю?] Нєт. [Кутю у вас 
готують?] На Святках. [Вечерю носять?] Нє. [Чи існу-
вав звичай на Великдень пастухів вітати?] Пастухов у 
нас паздравляють, када пєрвий раз карову віганяють. 
[Коли? На Юрія?] Ну, калі пападє. Да. Таді уже баби і 
яйца дають, і паску дають, да. А хто уже сараковку га-
рєлкі дасть. Йон уже сумку бо́льшую бярє, той пастух. 
[Чи існував звичай цілувати його?] Нє. [Як у вас свято 
називають: «Григорія» чи «Юрія»?] На Ягорія, у нас ка-
лісь на Ягорія хаділі. На жита. [Чи качалися по житі?] 
Нє, нє, я вот помню толькє Ягорія ета. Дак куди ж он 
будєт качаться, што уже жито вотак-во високо. Чуть нє 
висипаться стала. Ну, знаю, виняслі стол туда, батюш-
ка, і довга служилі. Ага. От ета помню, адін раз толькє 
ета помню, а больше уже еті і ня помню. [Чи ходять 
колядувати, щедрувати?] Ходять. Чатирнацатага. [Діти 
ходять чи дорослі?] Знаєтє, у  нас в Сяргєєвку хаділі 
взрослиє і дєті хаділі... [Як говорять, як вітають?] Ой, 
вот ета ... Лідіна внучка, вот та долга мнє да таго рас-
казивала, што я уже витягнула піісят рублєй і атдала 
єй: «Умніца, так ти уже мєня. Утєшила, да. Маладєц». 
[На Маковія мак святили?] Ета цвяти святілі. [А мак?] 
Нє. Ще й нє расцвєла ма́кавіца. Я в Туркмєніі била, там 
плємянніца за ваєнним замужем била. Бил у Гєрманіі 
скількісь гадов, а  таді туді пєрєєхалі, і  дєвачка у ніх 
раді́лася, і ана мєня просіла, штоб я паглядєла дєвач-
ку. А на работу абоє пашлі. Дак тамачкі, у Туркмєніі, 
як  март мєсяц канчаєтся, усьо полє в ма́ку. Знаєтя, 
вот. [Дикий мак?] Абикнавєнний, як  у нас мак. Всьо 
полє красна, куди ні ткніся, нягдє свабоднага мєста, 
макі і макі цвітуть. [Як називали вечір перед Різдвом?] 
«Святкі». Святкі у нас билі ат Раждяства да Кряще-
нія, двє нєдєлі билі. [Вечір перед Різдвом називали 
«Святвечір»?] Да. Ета ще «посний вєчєр». [Сніп стави-
ли в кутку?] Да. Ета каждий шов і но́сів сабє снапок, 
як  жита зажиналі. [Як  у вас називають Водохреща?] 
«Крєщеніє». Ваду святять у церкві. [На які свята свя-
тять воду?] Святять і на Хряще́ніє, і на Хрященіє кутя, 
і на кутю на ету святять. Ну, ето Посная кутя. Ета По-
сная кутя, а пярєд Новим годам – ета вже Багатая кутя. 
[А перед Різдвом?] Ну пярєд Раждяством – ета ж уже 
Багатая, ета ж уже Раждяство. [Масляну як у вас на-
зивають?] Ета у нас називаєтся «Маслєніца». [Як нази-
вається неділя перед Великоднем?] «Вєрбнає васкрєсє-
ньє». [А Великдень як називають?] «Паска». [Як нази-
вають неділю після Великодня?] Ета «Краснає васкрє-
сєньє» називаєтся у нас. [Чому  його так називають?] 

Вот ня знаю, так називалася всягда у нас – «Красная 
васкрєсєніє». [Поминати ходять на кладовище?] Нє. 
У нас пробавалі бабкі хадіть на Паску, но патом пашол 
разгавор, што нєльзя на Паску хадіть на кладбіще, па-
таму шта роствєнікі пріходят самі. [Додому?] У двор. 
Дак нє сталі сєчас хадіть на Паску. [А Ра́дуниця?] А на 
Радовніцу вже ходять всєй сємьйой. [Радуниця у Вас 
коли?] Ну а ета, Красна васкрєсєньє, таді панідєльнік, 
а  таді ва вторнік. Ва вторнік. Івана Купала. [Раніше 
святкували Івана Купала?] Ну, знаєтє, празновалі всє 
празнікі́. Празніко́в же багата. Празнавалі всі празні-
кі, а тяпєрь уже развє празнуют. [Костри чи кропиву 
складали?] Нє. [Як його святкували?] Собіралісь. [Їсти 
готували? Гостей запрошували?] Да. [Як у вас нази-
вають свято Маковія?] «Макавєй». Ну Макавєй – ета 
тоже цвяти святілі. [У вас кажуть «Спас» чи «Преоб-
раження»?] Яблочнік. У  нас «Спас» називаєтся. А  то 
«Прєабраженіє». Я  калісь..., у  вайну скот ми ганялі, 
так там у адном сялє жилі́, нядєлі двє, дак там «Прєа-
браженіє» називалі. Думаю, што ж ета за празнік? Да. 
У  нас такого празніка німа. [Свято Усічення голови 
Івана Хрестителя як називають?] Да так і називаєть-
ся – «Усєкнавєніє». [«Головосік» кажуть?] Да. [Воздви-
ження як називають?] Воздвіженіє Ісуса Хріста. Стар-
шиє і ня работают уже на етіє празнікі́, маладиє, дак нє 
глядять всьо равно нічого. [Чи кумилися дівчата?] На 
Пятра. [Що означає «кумитися»?] Ну што, сабираєтся 
табунамі маладьож. Дєлать нєчєго маладьожи. І випів-
алі там. Я ще знаю, яблачак натрьом, в бутилку вадой 
зальйом да сок получаєтся. Сєчас уже нє купіш, сєчас 
уже са всяко города і с’єзжаются. [На Петра?] Да, двє-
нацатаго іюля. Щас уже там здєлалі кала озєра. Прієз-
жают. Там і танци, і артісти прієзжают мєсниє. Ставять 
усякіє еті палаткі.

НАРОДНІ ЗНАННЯ [Чи говорять у вашому селі про сни, 
які вважають передвісниками смерті? Може, коли птах 
кричить?] Нє. Етага в нас нєма. Ну, знаю, вот адна жен-
щіна тута умьорла у нас на той уліце. Маладой умьор-
ла. А у їх бил собака, і вот ета, знаю, шлі на хавту́рі, 
і собака у їх був прівязаний на цепу, ну, а патом ета, ви-
няслі яє, женщіну ету. Ну собака бил прівязан, бачіть, 
што тута люді, він особо уже нє гавкав, так, пакру-
тітся, пакрутітся – і в будку. А таді, калі ету женщіну 
виняслі, тут уже с таго краю пашлі туди, на кладбіще, 
а ми уже пашлі на свой край, штук чатирє женщіни. 
Етой собака, знаєтє, як став вить, уже надварє нікога 
німа, нікога ж уже. Яє панєслі, і ми ж уже сталі, Богу 
помаліліся, гаварім: «Царство Нябєснає» етай Насті, 
баба харошая била. [Може, вона одна жила?] Нє, ана ні 
адна жила, ана с синам жила. Вот як уже стал той саба-
ка вить, ми стаім, гаварім: «Вот плаче сабака». Да, і вот 
так вот, с тєх пор вот, калі трапітся, й гаво́рім: «Вот уже 
таді сабака па бабі Насті, па етай уже, ну плакал прямо 
так: «А-а-а-а». Дак єще гаварілі мнє: «Відна, увєсь скот, 
відна, знає сваіх, дамашніх». [Якщо були засухи, чи за-
мовляли молебень?] Бил, бил у нас, ета поп малєбєнь 
служил уже. [Аби пішов дощ?] Да. Дак довга-довга 
крепка малєбєнь служив, даща нє..., толька нє в етат 
год, а вон тот год, мєсяца два даща нє било. «Всьо пра-
пало, всьо би пасохла». Дак і служилі молєбєнь.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Чи  дотримувалися 
раніше постів?] Я, напрімєр, уже паста́ріла, дак я нє 
спощу поста всяго. Ну, так, нядєльку, ну, ат сіли дєсять 
днєй. А таді уже іду прічащаться. [Ваші батьки дотри-
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мувалися посту?] Радітєлі в нас так дєржалі пост, што 
даже, тая баба, што я вам расказивала, дак ана ж била 
такая багамольная, што і нам, ми ж єщьо дєті малиє 
билі́, ана ні давала нічаго постнага єсть. Да, скаромна-
га етага єсть. Дак бувала з ба́тькам і сва ́рітся. Батька 
гаворє: «Нєхай вана дітям малако дає, нєхай уже ета-
га нічога нє дає, а малако нєхай дає. Ну, ета ж ма́лиє 
дєті, уже в школу нача́лі хадіть. Ну як ета? Яні ж дєті». 
Дак баба так сє ́рділася уже, што... [Ви знаєте молит-
ви «Отче наш», «Богородицю»?] «Отче наш» уже, на-
вєрна, всі знають молітву. [Як у вас її читають?] А у 
вас нє гаво ́рять? [І у нас читають, але по-своєму.] Ну 
як? «Отче наш, іже єсі на нябєсі, да свє ́тітся імя Тво́є, 
да прідєт царствіє Твоє, да будєт воля Твоя, яко на́ 
нєбє, так і на зємлє. Хлєб наш насущний дай же нам 
днєсь. І астав Ти нам далгі наши, яко же і ми аставім 
далжнікам нашим. Нє ввяді нас во іскушеніє, но ізбаві 
нас от лукавага». «Багародіца, Дєва, радуйся, Блага-
датная Марія, Гасподь с Табою. Благаславєнная Ти в 
жонах і благаславєн Плод чрєва Тваяго. Яко спасла і 
раділа душі наші». Вот ета я уже...[«Живий у допомо-
зі Виш нього» знаєтє чи «Нехай воскресне Бог»?] «Да 
васкрєснєт Бог» знала, да з галави стала уже вилятать, 
дак гаварю-гаварю, і сабьюся. «Прєсвятая Троіца, па-
мілуй нас. Госпаді, ачісті гряхі наши. Владика, прасті 
бєззаконня наши. Святий, посєті нємощі наши імєні 
Тваєго раді». [Ваша бабуся вміла кров зупиняти?] Баба 
і дєд бил па том врємєні так граматний он бил. Кніжкі 
ета у яго церковниє всякіє билі. Дак ано ж таді ума нє 
било́, маладиє билі ́, дак нє нада билі, а калі памьорлі, 
дак старшиє паразбіралі кніжкі тє. 

Записала Г. Бондаренко 12 вересня 2011 р.  
у с. Дареєвичі Стародубського р‑ну Брянської обл., РФ, 

від Надії Прокопівни, 1938 р. н.  
та Петра Прокоповича, 1932 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [Чи сіяли у вас кукуру-
дзу?] Кукурудзу ня сєялі ми. Ета пасєім для сєбя паку-
шать. Сколька там, свяжем і вясіт сябє. [А  гречку?] 
Гречку тоже нє сєялі. У калхозі сєялі. Ну, зярно давалі 
там ета, зярно дадуть, дак што там уже. [Просо сіяли?] 
Сєялі. В калхозє сєялі. Давалі і проса тоже. [Як у вашо-
му селі називають зернові культури: «жито» чи 
«рожь»?] Ну січас маладиє, може, і нє називають. Ета 
такі, як  ми, називают по-старому: «жита», «ячмєнь», 
«пшаніца», «грєчка». Усьо вручную жалося, сє́рпом, нє 
то, што січас машина, а усьо сєрпом. Ціпамі малатілі, 
вот давай біть і пошол. Да вєють єго вручную, вєялкой, 
а  тута сідіть лапатачкай ета, сідіть, лапатачкай кідає. 
Бралі нєбальшую лапату. Такая, как совочєк, малєнь-
кая. Вєт рам адбиваєт, тут зярно ляжить, а тут уже, как 
гаварітся, «мякі́на». Дєрєвянная лопаточка. [«Полова» 
казали?] Ну, «мякіна», «полова». Там усяк називають. 
[Як робили крупу?] Крупу ета дєлалі у ступє. [Ступа 
була ручна?] Нє, товкач. Штоб вот малатіть. Ячмєнь же 
етай, пшаніцу, і проса, всьо. Кукурузу. Я любила кашу, 
ета всьо. [Гречану крупу як робили?] На мєльніцах. 
[Багато млинів було?] Да в нас нє било́ своєі крупаруш-
кі, так дєлалі тама, вадяниє билі мєльніци... У Я́рцевє. 
Отам вот дєлалі. [Там річка тече в Ярцеві?] Да. А січас 
усьо паламалі, нігдє нічьо нє остало́сь. Раньше ж вє-
тряниє билі мєльніци. Нєту ні адной, всьо знєслі, всьо. 
Нічьо нє асталась і вадяних нєма. [Що Ви тепер сієте 

на своєму полі?] Картошку пасєялі. Пшаніцу. Ну, ета 
сєялі пшаніцу. [Ви  її молотите ціпом?] Комбайном. 
Дванацать сотак памалатіл – шессот рублєй. [Що сади-
те на городі?] На агародє свяк лу сєєм. Марковка, ка-
пуста, лук, чєснок, агурочкі, памідори. Тєпліцу сдєлалі 
на памядори. І так бєз тяпліци крепка родять. А в нас 
тяпліца била. Вапще прошлага года всьо сєялі, а  сєй 
год запустілі уже. [Ріпу сіяли Ваші батьки?] Нє. [Ніко-
ли не сіяли?] Нє. [А редьку?] Рєдьку. Чорную, бєлую. 
Рєдіску садім. [Часник садите? Росте дикий?] Да, рас-
тьот. [Кавуни садите?] Да. [Вони достигають?] Визрє-
вають, толька нє очєнь сладкіє. [Кавуни квасили?] Нє. 
А гарбузи сєялі. [Чи сіяли соняшник?] Бросілі. [А ку-
курудзу?] Нємнога. Для сємьї. Зваріть. [Собі варите?] 
Ну, да, паєсть. [Чи робите з неї крупу?] Да ми нє дєлалі 
нікада. [Варите молоду кукурудзу?] Да, маладую. [Як 
вона у вас називається?] Ну, «кийкі́». [Чи ловили у вас 
рибу?] У нас тут рячушка, лавілі ма́лую, якую-нібудь 
такую. Дєд мой і січас ходя ловя. [Що ловите?] Карасі-
ков. [В’ялите карисиків чи свіжими їсте?] Жарім. Да я 
яго і нє люблю. Там адні кості. Карпи́ билі раньше  – 
всєх вивєлі. Била озьора, била многа, стародубци зна-
лі, прієхалі і витянулі. Виволок лі валака́мі, сє́тямі  – 
всьо унічтожилі, нічога нє остало́сь. Адін карасік. 
А када нє зналі, таді многа била: пайдєш час-два – пай-
маєш сабє кілаграма два такіх. [В’юнів ловили тут?] Да. 
Вьюнов многа била в речкє, ну у нас ня кушалі іх. Да. 
Я сам хадів. Правда, аднажди вже пашлі тоже, да із ар-
міі прішов ще, із па́рнямі. Поставім ету сєтку, а іх дєся-
ток-полтора, да такіє во по длінє. Нєт, нє бярьом, смо-
трім, гдє плоточка якая там, карасік, а  ета викідаєм. 
А тама пашті всохла та канава і іх там, вьюнов, пашов 
дамов, узяв вядро, целає вядро набрав, патом трі дня 
кушав отак-во, аб’єстся, такоє мяса. [Пасіки у вас є?] 
Єсть пасєкі. Нічога нє сєють у нас. [Медоносів не сі-
ють, а  гречку сіють?] Нічога. Вєздє на полях нічога. 
С хімікатамі сєют, нічога німа. Нічога нє пасєю. Ліпа 
цвяла, нє дала нічаго сєй год. В має пашлі дащі, в у́льях 
просідєлі пчьоли. Всьо атцвєло. Цей год нє цвялі ні ві-
шні, ні яблані. Нє, вішні цвялі, яблані нєгдє нє цвялі. 
Яблані вабще. Сад бальшой, дак, может, дєсятак коє-
гдє яблань цвєлі, а то всьо. Груши тоже нє цвялі. Вабще 
цей год цвятов нє било нічьо. Харчування. Што било́, 
то і кушалі раньше, всьо подряд. [Що  було смачні-
шим?] А хоть січас, хоть пшано ета, чі грєчка, чі рісова 
крупа – наваріш, нормальна. Усьо варілі. [А ячмінь?] 
Всьо кушаєм. Ізрєдка етай, пярловку ету варім. [З чого 
пекли хліб?] Ми ржаний пяклі больше. [У вас казали 
«житній»?] А ета, єслі бєлая мука, дак ета називалісь к 
Паскє, на Паску пяклі. Ну. што там, пірагов када напя-
кє. [Гречане борошно робили?] Дєлалі. Бляни пяклі. 
[Що готували з гречаного борошна? Лемішку готува-
ли?] Кулагу дєлалі. Ета с простой мукі, звалі ета 
«дєряні́на». Заварювалі муку. А потом хорошенько ви-
тіралі, растіралі, чтоб она растьортая била хорошо. Да. 
[З чим її їли?] Сала лі́лі туда чі масла, в кога што било́. 
І таді так і єлі. [Млинці робили з гречаного борошна?] 
Дєлалі бліни, дєлалі. Пєклі. [На поминки пекли гречані 
млинці?] Нє, у нас на помінкі тонєнькіє пякут. [З пше-
ничного борошна?] Із пшанічнай мукі. [І раніше пек ли 
на поминки млинці?] Да, да, пяклі. [Обов’язково на по-
минки треба млинці пекти?] А как же! І ми ж па тому 
абичаю, і ми ж так. [У вас кажуть «буряки»?] Гаворють, 
што «буракі». [Квасять буряк на борщ?] Нє. Ну ета дє-
лалі, ва́рєва вот, звалі «варєва». Варєво дєлалі. Крас-
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ний буряк, він закісав, і  патом на том  варілі борщ. 
А тяпєрь уже нє дєлають. Тяпєрь томати, усьо. [Все те 
саме кладуть в борщ, тільки не квасять?] Да. Што 
йость. [З  чого колись били олію?] Алє́й. Канапляний 
був  ... тьорлі, макуха «називалася». Паджарівалі сємя 
на бальшой скаварадє, патом засипалі в рукав отакой, 
і там такой. [Дерев’яний прес?] Да. І туда пресіком як 
пріжмє, і бягіть етат алєй. [Макуху їли?] Нє, макуху ня 
єлі. Макуху скату аддавалі, а єлі алєй. Я в войну єщьо 
єла макуху. Дєлалі масльонку, тьорлі, тавклі в ступє... 
дєлалі пірагі такіє і закладалі туді масльонку. [Як ро-
били «масльонку»?] Товклі в ступє каноплі, поджарять 
еті каноплі, і  товклі сємя. Я вот нє знаю, чі мєшалі з 
чєм. Ана густавата. І клалі в пірагі. Кашу варілі з гарбу-
за. [Пекли гарбузи?] Нєт. [Чи пекли буряки?] У нас са-
харниє пробавалі нє то пєчь, варілі етай буряк, криши-
лі долькамі і варілі. І яблакі скришувалі і єлі солодкє, 
раньше ж нє зналі курагі. Канхвєткі билі трохі кіслєнь-
кіє. Ета тяпєрь дєті ня знают, какіє канхвєткі, усякіх 
сартов. А то нє зналі і канхвєтак етіх, нічого. Так зуби 
билі здоровиє. [Які страви готують з капусти?] Капус-
ту тушилі. У банкі кришим яйо, солім. Дак раньше в 
бочкі салілі. [Потім тушили?] Тушилі. [Чи варили ка-
пусняк?] Нє, етага нє била. Може, хто й варів, ну у на-
шей сямьє такого нє била, нє варілі. [Борщ готували 
щодня чи тільки на свята?] Нє, і на празнікі, і так. Як 
мама била жива, ми рєдка варілі суп – борщ, картошка, 
ну, ще суп якій-нєбуть. [Вареники варили?] Нє, варені-
кав нє, ніякіх. Пярагі пяклі, єслі в празнік уже, пяклі 
рі́знікі, звалісь «різнікі». Раньше карову дєржалі. Єслі 
карову дєржалі, так аттаплівалі ета малако, растіралі 
вже твораг с етай смєтанай, клалі, пірагі еті і с барщом 
єлі. Там аттаплівалі, «сироква́ша» називалась. Творог 
отрєжет, трохі смятани, всьо харашо разатрьош і ма-
калі в етай пірагі. Називалась у нас «рє́знікі». Ну, хто й 
так їв. Галушкі варілі. [З  чого?] Ну, пшанічная мука, 
мясілі ета, і кіпяток. Тєста парежет і кідає. І молошниє 
єлі, варілі молошниє, і сальниє варілі. Мясо там варіт-
ся, таді галушок етіх набросал. [Що  таке шкварки?] 
Шкварки жарят із сала. Ета ж у кого мясо є, так з мя-
сом. Мясо оно варітся, таді галушкі туди пабрасають, 
паварятся і так і єлі. [Чи  робили домашню лапшу?] 
І лапшу дєлалі, да. [На свято чи на кожен день?] Нє, нє 
на каждий. Часто дєлалі, часто. Ну, тяпєрь нє знаю, 
раньше  – да. І  на свадьбу готовілі, і  лапшу (ляпілі). 
Свадьба била: і лапшу, і борщ, і кашу – всьо. [Яку стра-
ву подають зазвичай останньою?] Кашу вже, паслєд-
няя – каша. Ну, да. На по́мінкі, а як уже і на помінкі, 
і як уже свадьба, і на кстіни каша, каша. [Як її назива-
ли?] Нє знаю... [Що заборонялося вживати в їжу? Ка-
жуть, що раніше не їли конини.] Єдять всьо в нас. Ко-
ніну та єлі. Я єв каніну. Ну, как работалі, хвєрму дєлалі, 
а там работав мужик тоже, етім, животнаводом. Зарє-
залі маладога каня, ногу зламав. Гаваріт: «Наварім 
мяса, хлопци, пячонку. Пріносьтє по бутилкє». Папро-
буєм, давай дєлай. Ну, ми схаділі узялі по бутилкє, хлє-
ба, пріносім, стол расклалі. Пошьол, пріносіт целую 
пячонку, мяса пост ного, парєзалі, пашло ета. Такоє 
мяса, такая пячонка. Чьо ж ня єсьть? [Раніше не їли, 
чому?] Ну, потому што у нас етім нє занімалісь. С ка-
ньом ета ніхто нє дєлав. Святиє, такі коні. Хто й зна. 
Щас уже нє то. Нє єлі раньше. Стариє люді нє єлі. Ета 
уже послє вайни, да. [Яке м’ясо більше їли?] Што єлі? 
Што? Дєржалі авєц, кушалі. Парасьонка ета кушалі 
тоже. [Телятину споживали?] І  тєлятіну. Аби мяса 

било́. Хоть свініна, хоть бараніна. [Коли різали кабана, 
з’їдали все повністю?] Да Ви што! Кішкі нє вибрасива-
лі. Іх чістілі на колбасу. [Салтісон у вас готували?] Дє-
лалі. І колбаси. [І кров’янку робили?] Да, дєлалі. Лучку, 
начінят, калбасу паджарілі. Вот ета самає вкуснає. Свє-
жая ана харошая. Нам з дєдам багата нє нада. [Туди 
клали крупу?] Да. Ріс атварівалі. [А коли не було рису?] 
Гречку, а нє – картошку. [Все одно робили начиняли? 
На сковороді?] Да. Нажарять. [Що таке «свіжина»?] За-
рєзалі, значіт, «свіжина». [Хто зазвичай різав, госпо-
дар?] Дєд абична сам рєзав. Када ета била здаровьє, 
німа – пріглашалі каво-нє́буть. Нєма здаровья – прашу 
чілавєка, єслі дєржим скот. [Як називали людину, яка 
різала кабанів?] Проста пазвав сваєго таваріща, ілі 
друга, ілі зятя. [Не було спеціально когось одного?] Нє, 
нє. [Якщо просили, чим віддячували?] Ну, што ви! Ви-
пьєм, закусім. Ну, і на гарєлку дать нада. І кусок з со-
бой. [Що  робили із салом?] Сало? В  морозілку. Таді 
абізатєльна салілі в ка́йстрі. [Це мішок такий?] Да. Па-
латняний такій. І здор, скручуєтся. [Здір солили?] Со-
лілі, вєшалі ж тоже. [Чи пам’ятаєте голодні роки?] Ну, 
в вайну, да. [Тисяча дев’ятсот] тріцать трєтій год бил – 
голодовка, і  послє вайни голодовалі. Сабіралі карто-
шку. [У тисяча дев’ятсот тридцять третьому році теж 
був голод?] Да, галадалі люді очєнь. Ну, я ш токі раділа-
ся, пухлі люді, говарят. [Тисяча дев’ятсот] трідцатиє – 
[тисяча дев’ятсот] трідцать трєтій год. Да, хто на Укра-
іну, хто куда єхав, штоб на жисть та зарабить. Галадов-
ка била, бєгалі, багата памьорла, папухла. Там же ета 
скрозь нєвражай бил. Ну, вот ета, єзділі на Украіну. 
Послє вайни трудна жить. [І в тисяча дев’ятсот сорок 
сьомому році бів голод?] Капустачку гнілую сабиралі, 
вот. Вайна, савсєм кушать нєчєга била. [Що у Вас ро-
блять з картоплі?] Ну, січас с картошкі і крахмал дєла-
ют. [Як  у вас картоплю називають: «бульба»?] «Буль-
ба». Дранікі пякуть. [Драники з начинкою?] Дранікі ні 
з чєм. Яйцо разобйош. [Смажили на салі?] Сало обжа-
рілі ілі алєй. С  смєтаной, ага. Дранікі, і  с картошкай 
єщьо жаркоє какоє-нібудь дєлаєтє. [Яке у вас «жар-
коє»? Чи кажуть на нього «печеня»?] Ну, чаго ш? Дран-
ку. Дранку наварять, целая каструля. Тєста наллє на 
скавараду. [В духовці.] Так дранка та – рєжеш і куша-
єш. Всьо с картошкі дєлают. Ну, палажить малачка 
трошкі чі смятанкі, усьо ета разбалтать, паставіть і жа-
ріть. Сала он дробнєнькімі шкварочкамі жаріть, і всьо 
ета пєрємєшать  – і  в пєч, хоть у духовку. [У  форму 
якусь наливали?] Нє, чугункі такі билі́, гаршочкі. [І в 
піч ставили?] Да, горшочкі чєрєпяниє такіє. І у пєч ста-
віть, іжжарітся, вітягалі, єлі. Накладє́мо апять у міску. 
То на скаварадє, а ета в ... Да, жарілі і єлі, харошеє ано. 
[Що у вас найбільше люблять, борщ?] Нє, ну барщу сі-
час нє любять. Січас нєт. Які нєбуть щі там пшонниє ілі 
рісавиє. Борщ я рєдка варю. На скаварадє натушу: пє-
рєц, морква, цибулька, і так тушу. Зрєдка́ я так дєлаю. 
[Борщ вважається головною стравою?] Ета аснавноє. 
В погрєбє стаіт, дастанєм ета самає... Барщу целий чу-
гун наварять, сядєм кругом, толькі налівай. [З грибами 
борщ варили під час посту?] Варілі з грібамі, з  усім 
била. Гріби билі́. [Які гриби збирали?] Маслята. Падбє-
рьозавікі билі. [Як у Вас кажуть на підберезники?] Ну, 
так і називаются –  «подбєрьозовікі». Нє, то єсть пада-
сінавік. Єсть, іх називают «свінухі́» такіє. Іх много у 
нас, ну в нас іх нє собірают. Грузді, може, ані єсть дє 
тоже, я  іх нє знаю, дак нє бяру. [Опеньки збираєте?] 
Апята єсть тоже. Ета осєнью. То маслята. Маслята уже 
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єсть. Січас ані пашлі, осєнью маслята. Адін раз адін па-
рєнь нашол там бальшой етат бєлий гріб, такой, как 
фуражка мая, вот такой. Во, гаварю, гріб. Бєлий гріб. 
Я ні разу ня відєл такіх грібов. Вот ета гріб. Тоже в лясу 
нашол, а больше ніхто і нє нахо́дів такіх больших грі-
бов. Може, і єсть у лясах. [Тепер вже не печуть хліб у 
печі?] Да нєт. Січас уже всьо в духовках. [Буває, що в 
духовці хліб не виходить?] Бувала. Хлєб пяклі – нє уда-
вався. Да. [Перепічки пекли?] Книші. Скаваро́дніци 
пяклі. А іх тоже на учінєном тєстє пякла. [Учиняли тіс-
то на хліб?] Учінялі, учінялі. Ставлялі закваску ат хлє-
ба ат етага, што пякуть, ета ані другій раз учінялі. 
[І  знову шматочок хліба залишали? Це все в діжках 
було?] В дєжкє. [Давно у вас пропали діжі?] Да. Дав-
ним-давно. [Чи  були якісь прикмети, пов’язані з ді-
жею?] Билі́ прімєти. А ета єслі двєнацать люкав, зна-
чітся, дєжка хароша, а єслі трінацать – уже нє йдєть, нє 
буде падходіть ілі што там. Што-та я слишал. Сам, ка-
нєшна, я  нє знаю. Так гаварять. Єслі куплять дєжку, 
сматрі, штоб щотноє била чісло. [...] [З  ягід наливки 
робили?] Із ягад? [З вишень.] Да, да. [Зі слив робили 
наливку?] Сахаром засипалі. Да, я віно дєлала. [А з тер-
ну?] Нє, нє дєлала. Кампот дєлаєм, да. Клубніка у нас. 
Архітектура. [Чи будували хати?] Дома строіл. Ваб-
ще всьо ето сєло, щітай, я построіл, каждий дом пошті, 
сколькі яво прайді, всьо ета я как строітєль бил. [На-
зивають «хата» чи «дім»?] Просто «хата», вот і всьо, 
дом. [Зрубні хати будували?] Рубілі вот также, потом 
атдєливалі, строілі. [В чистий кут будували?] І в чістий 
строів, і в такій. [Як називали ці кути?] Ну, што, как га-
варітся, ета «чістий угал», как гаварітся, а то «у лапу» 
називався, а ета проста вугол. [Як це у вас називаєть-
ся?] Ета «бруси́», у нас «бруси» називалі, да. [«Сво́лок» 
називали?] Нє. [А  матіца?] «Матіцей» називают, да, 
з лєжачка́, а ета бруси всьо. [Поперечні як називають?] 
Ета паталок кладьом. Просто, нікак нє називаєтся. До-
скі. [Це піч?] Ета пєчь, канєшна. У нєкатарих же пєчь 
уже павибрашена. [Ця частина печі як називається?] 
«Камєнок». Понад балкой. А ета гру́ба в нас, груба. [Як 
це називається?] «Чареня», «чєлє́сті», «заслонка». [Це 
місце як називається?] «Чєрє́снікі», залазіть. 
«Загнє́тка», а ета «падзагнєтка». В етай хатє гру́ба в нас. 
Ну, ето уже сєйчас груба. [Як у вас називається кут, де 
покуть?] Я нє знаю, угол, да і всьо. А, кут. На кутє. [Тут 
був кут, тут стояв стіл чи скриня?] Нєт, ета как стаяла, 
так і стаіт. Тута стаіть. В  родітєльском домє єщьо. 
[В батьківській хаті у кутку стояв стіл?] Ну, да, било. 
[Чи  скриня?] Нє, стол, стол. [Де стояла скриня?] 
А скриня атгорожена, била другая комната, как комо-
ра, билі лавкі, да. Отакая широкая била. Да, да. [Тут у 
Вас підлога?] Да. [Підлога як називалася?] «Мост». 
[Як у вас кажуть на фундамент?] «Фундамє́нт», назива-
єтся «фундамєнт». [Раніше замість фундаменту що 
клали, цегли ж не було?] Нєт. Ну, што? Стояни́ ставілі. 
Стояни́ ставілі проста, дубовиє, і патом там закладива-
лі зава́лкамі, а патом ставілі пєрвий вянєц, ну і всьо. 
[Так будували?] Да. [Скільки вінців зазвичай у хаті?] 
Ну, двянацать єсть, пятнацать, какая висота лєса. Пад 
два с палавінай мєтра штоб ета било́, значіт, такоє вот 
ращітуют сколькі как ложится. [З якого дерева?] І со-
сна, і осіна, бєрьозу мало упатрєбляють, больше сосна, 
осіна, ета дєлають дома. [Колоди лежали щільно чи чи-
мось потрібно було затикати щілини між ними?] О, ета 
прадірают, звязачка така здєлана, праводіш, тапаром 
пратьосуєш, штоб лажилась плотна. Ну, а патом насті-

лом паклю ілі мох, і кладєш ета уже слєдущеє, так па-
шол. [На  останньому вінці що клали?] А  патом ста-
вім..., етіі бруси вилажуєм. Зарязаєм там, вілажуєм, 
а  патом етіі бруси тоже, і  ставім стропіла. Стропіла 
паклалі. [«Кроквами» називали?] «Стропіла» у нас на-
зивают. А потом опалубку забіваєш шальовкой, і кро-
іш кришу. [Чим крили?] А чєм пріходітся. Крилі і сало-
май, крилі і щєпо́й. [Чим краще?] Ну, салома, ета, рань-
ше крилі всі саломай, патаму шта нє била ні шифєру, ні 
щєпи, а толькі саломай всє билі пакрити. Січас уже... 
[Тут ліса великі, тут можна було дерева нарізати.] Ну, 
нє рєзалі в нас, всьо саломай била пакрита. Ну. а тє-
пєрь, када вийшав шифєр, началі шифєрам. [Очеретом 
покривали?] Камишом нєт, у нас нєт камиша, а сало-
май всьо била пакрита. [Солому як клали, снопиками?] 
Кулєвая била. [Cолому в’язали снопиками чи в натрус-
ку?] Снопи билі кулібачниє. Навяжеть, а  патом туди 
нада затягувать рядом, а патом щоткой етай давай пад-
бівать і палучаєтся салома, ана стаяла па пятьдєсят лєт, 
криша ета, да. Ня промакала, тьоплая била, всьо ета, 
ну опасна, канєшна. [Були тільки двосхилі дахи?] Двус-
катная криша, дєлалі толькі так, да. [Чим зашивали 
фронтон?] Хрантони тоже билі такіє, тоже также дєла-
лі саломаю, када нє било нічога. Хрантони ж і січас дє-
лают, а то билі такіє бєз хрантонав. Туди-сюди, да, кри-
лі саломай вже тада. А  ета патом сталі хрантони дє-
лать. Ну, всьо раньше била, тяпєрь же па-новаму. 
І  дома савсєм другіє, тада адна хата би́ла, дапустім, 
тама шесть на пять і ми жилі, целих нас двєнацать чє-
лавєк. І  пажанілісь, і  парасхо́діліся. А  вмєстє всє ж. 
[Коли будували хати, куди робили головний вихід? Він 
мав бути за сонцем?] Нє, окна штоби по сонцу билі. Ну, 
вот я оттуда і дєлал, штоб по сонцу. Двєрь оттуда, 
штоб захо́діть. [Скільки було приміщень в хаті?] Сєні 
там. [Хата, сіни. Які приміщення ще?] Ну, дапустім, 
я сдєлал, сєм мєтрав лєс парезал. Значіть, ана малава-
та, на двє разбіть, мала. Нада восєм мєтрав, штоб ета 
лєс бил, то двє хаткі била. Ну, ана у мєня і била на сєм, 
тада папалам разбіл, там пєрєгородку сдєлал і двє 
било. А кагда пастроілі уже трьохстєнную, значіт, там 
уже стала такая, тут уже всьо. Во так-во і живьом до 
сіх пор. [Це називається «хата»?] Ета «сє́ні», а то «хата». 
Ета пріхожая, а то вже, як гаварітся, ну, чістєйшая, там 
находітся тєлєвізєр. [Це у вас називали «сіни»?] Ну, 
«сєні», няхай будуть «сєні». Називают «сєні», єслі там 
нєжилоє, а так, ну оце жилоє, значіть, ета уже «хата». 
[Що ще будували біля хати? Треба ж було двір якийсь 
мати?] Калідор пастроілі. [Це  вже зараз коридор?] 
А  патом сарай. [Як  раніше казали на сарай?] «Пуня» 
називають, хто як називає. [Пуня – це тільки сарай?] 
Гаварят: «Іді в пуню схаді, падівіся, што там». До етого 
сарай, січас же сарай. Пунєй же стала, сталі називать 
па-другому. [Де тримали курей?] В сарає, гдє ж? Курят-
нік. [Чи був хлів?] «Хлєв» називалось. [Це окремо чи те 
саме, що й пуня?] Тоже самоє, што пуня, што хлєв у 
нас. Адно і то же у нас, да. Називалі хто как назавьот. 
[Якщо був кінь, то де його тримали?] Лошадь тока в 
сарає. І лошадь, і карову. [Куди ховали сіно, солому?] 
На чардак, а то проста скірди ставілі ва дварє. [Де сто-
яв віз?] Для тєлєгі просто во дворє, ну єсть подказир-
нік там. Накривать трохі, да. Завєсілі так, шо... [Де збе-
рігали плуг, борону?] Тоже ета гдя-нєбуть там у сараі, 
гдя-нєбуть, ілі падкази́рь такий єсть, тоже навєс такой 
дєлалі і туда всьо загружалі. [Де зберігали хліб?] Хлєб? 
[Зерно.] Ну, зярно, гдє? Амбар дєлалі. Амбари булі ка-
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дась. [Якщо немає амбара, то де можна тримати?] Хто 
гдє прідумає. В сарай якусь бочку паставів, сипя там. 
Раньше хлєба сколькі била? Це́нтнєр якого там дадуть 
зярна, дак крепка там яго. Ілі хавають куди. А патом 
сушать, панімаєш, і давай ета всьо малатіть. Там яма 
викопана, ну ета «гу́мна» називалісь. Там у гумнє сдє-
лана такая яма бальшая, викапана, глибока, ну, от, да-
пустім, як ота. А патом тута навєрху накладєни такіє 
балкі на растаяніі, патом на еті балкі ложат етіє самиє 
снапи, рож там. І вот накладають туди повно, а внізу 
там сохнєт, етім димам проходіт, вот і сохнєт. [Карто-
плю де зберігали?] Картошку куда? Пагрєба билі, ями 
такіє капалі, глубокіє (мєтра чатирє). [Що зберігали на 
горищі? Як  його називали?] «Чєрдак». «Пяскі́». Там 
сєна. [Там тримали зерно?] Нє. [Коли побудували хату, 
треба було ввійти перший раз з хлібом чи кота пуска-
ли? Які були звичаї?] А нікакіє, зашлі просто так, да. 
Раньше бивало, што єслі єсть бутилка, ну, давай ви-
пьєм. Нада живоє прінасіть. Так говорят. [Священика 
кликали, щоб освятив?] Нє било́. Священіка завут нє-
катариє, канєшна. Ну, ета січас уже, да. А таді священі-
ка нє било. [Чи існував звичай бідним людям, вдовам 
допомагати хату будувати? Як це називали?] Ну как? 
[Чи  казали «толока»?] Да, талоку сабірают. Талоку́. 
[Чим потім віддячували?] Сабрала, значіть, ана там 
прігатовіла што на стол, тама закусіть што, вот ета. 
[Що готували раніше?] Што готовілі? Што єсть, то і га-
товять: агурцов, єслі лєта, памідор. Сала, єслі... Карто-
шкі. [Борщ готували?] Куріцу там якуюсь. Борщ, усьо 
варілі. І всяго такога. Шо нагатовіт, пакушаєм. Вот так. 
Нужна ета, ляпіть глінай, штукатуріть, вот ана сази-
ває. Чєлавєк пять-шесть. «Давай пайдьом на талоку». 
Што астальниє гарелку пьють да і всьо, памаглі, зна-
чіть, давай запьєм. Замочім ета дєла. [Коли закладали 
хату, треба було покласти на фунамент монету?] А, еслі 
билі́, так покладєш, єслі нєма, дак ніхто нє кладє. Да-
вай, гаварім, пад брус, да на пятєріку зала цуєм. Посто-
янно копєйку клалі, Госпаді, Боже мой. 

СІМ’Я [Скільки у Вашій сім’ї було дітей?] У каго́? В нас? 
Целих дєсять. Ета у сястри. У сєстрьонкі била дєсять. 
[Як сестру звати?] Надя. Дєтєй многа била. Да, іх била 
дєсять. І  всі так от труділіся, всі в калхозє. А  патом 
параз’єжжалісь, хто куди по проізводствах: хто в Мур-
манск, хто в Запорожьє, хто в Крим, вяздє, гаварітся, 
рассяліліся. Сємья била очєнь большая. [Як  батьки 
вас виховували?] Ну как? Воспітивалі вот с такога во 
как. Дєті наші, радітєлі воспітивалі так, как треба ви-
жить, то што босиє, голиє сядєлі, галодниє. Вот так ми 
жилі. Послє нємца як уже асвабаділі, ета... Ну жизнь 
била такова. Мать ідьот на работу, а вот такіє ми пріс-
матрівалі за мє́ньшимі. А работалі усє, нада ж карміть 
сямью, усі труділіся. Мнє адінацать гадов, я  работав 
самостоятєльно. Всьо уже дєлав. Усьо дєлав, паніма-
єтє? Пашол, с тєх пор учіться уже ніззя била, нєкада. 
Трі класи кончів, і усьо, на етам і асталась мая школа. 
Ну, начал трудіться вот, і с тєх пор с самай пєнсіі, єще 
і прі пєнсіі, сколька била здаровья, труділся. [Якщо 
хлопчика звати Олександр, як його називають?] Саша. 
[Саня не називають?] Нєт. Ну, малєнькіх там – Сашка. 
[А Михайло?] Мішка. [А Марія?] А Марія – Маша. Ма-
руся завут, да. Марія, Маруся. [А Іван?] Іван. [Ваня не 
кажуть?] Гаворять і Ваня. Тока Ваня ета ма́ламу. У нас 
унук Іван, син Саша. [Дмитра як називають?] Мітя. 
Вот Васільок, аднаго назвалі Васіль. А єго всє Васільок, 

і  січас Васільок. Как сказалі Васільок, так Васільок і 
остался. «Гдє ти, Васільок?» Да. Он Васільок і жаніл-
ся. [...] [Як Ви називали маму, батька – «батя», «тато», 
«папа»?] «Батько». Тяпєрь же дєті «папой» завут. Ми на 
«Ви» всєх звалі. А маму на «ти». А батьку всьо на «Ви». 
Вот так привиклі, і так яво і звалі. Січас уже. [До бабу-
сі, дідуся як зверталися?] Дак на «Ви» всєх звалі. А сі-
час уже гаворять на «ти» – всюду «ти». [До Вас онук на 
«ти» звертається?] Да. [Ви своїм дітям дні народження 
святкували?] Нє атмячалі, нє за шта била атмячать. 
Ми строіліся всю жизнь, і нам так же ня атмєчалі, ми 
даже нє зналі. [Ваші діти Вам відмічають?] Дєті наши 
атмячають, атмячають. [І вітають Вас?] Поздравляють. 
[8 березня святкуєте?] Да нєт, нє празнуєм. Вихадний 
дєнь. Ніхто нічьога нє дєлаєт. Нам тяпєрь вихадний, 
вихадний дєнь. А патаму што нам дєлать, єслі дєлать. 
В агародє што лі капаться, нє в агародє. [Діти Вас віта-
ють?] Паздравляють, з 8 Марта паздравляють.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. І ана била, всьо сяло к єй хаділа, і  ана била 
параді́ха, парадіха била. Да, по родах. Хто уже раждать, 
уже Васілявну завє. [Вона Вам розповідала, шо брала, 
коли йшла?] Нє, етага ана уже нє расказивала. [Коли 
перший раз дитину купали, куди воду зливали?] Ета 
тоже ми... Бєз всякага таго. [Куми у Вас є?] Єсть, да, да. 
Єсть, кумався. [Кумів можна було запрошувати на 
якісь свята до себе?] Нікагда у нас нє било такого. Ніх-
то ня пряглашав. [На весілля приходять хрещені?] Да, 
да. Пріглашають, пріходять. [Був звичай на Різдво хре-
щеним щось носити?] Нє, нє. Ета ще, може, як  наші 
отци да матєрі. [На Великдень ходили до хрещеної в 
гості?] Нєт. Ну, хрьосная давала ма́лим яйцо вот, кади 
на Паску крашанку. [Гостинці коли давали хрещени-
кам?] Крєстнікам. Ну, калі канхвєтку якую дасть, а так 
нє, нікада. [Якщо в сім’ї діти помирали, треба було взя-
ти кумами когось?] Ета в нас гаварілі такоє, што нада 
кумавьєв ізмєніть. Ну, в  нєкатарих кумавья он адні, 
а крєстілі другога другіє. У нас ня било́, у нас адні. [Чи 
поміняти треба було, чи кого першого зустрінеш на до-
розі, того брати?] А, ета. Ну ета в нас такого... [Якщо 
брали одній дитині хрещених, їх брали й іншим?] Да. 
[Не міняли?] Нє мєнялі. У нас уже адні куми, аднаго й 
другога. Адна кума, і  адін кум. [На всіх дітей?] Да. 
[Коли Ви були молодими, в хустках ходили?] У платкє. 
Всьо врємья в платкє. Бєз платка нікуда. [На хрестини 
варили кашу?] Нє знаю. Ми уже варілі. Гастілі у нас, 
дак ми варілі, варілі. [І для ваших онуків варили?] Да. 
Ня всім, Івану варілі. Як крєстіл Толя з Надєю. І Нікітє 
варілі тоже кашу. [Що з нею робили?] Ну, разбивають. 
[В  горщику варять?] Да. І  таді крєстілі, дак разбівал 
Толя. [Хто розбивав?] Кум. Хто більше паложе, той і 
разбиває. [Що  робили з кашею?] Єлі. Для таго, шоб 
зуби не болєлі. [Черепки куди дівали?] Хто ета знаєт. 
Ета у нас два старажила. Ета Паша да Павєл Ксєнофон-
товіч. Весільна обрядовість. [Як раніше запрошували 
на весілля?] Нявєста сваіх, ну, родствянніков звала і 
падруг. Лічна. Каго звала, ана сама і хаділа. [Хліб носи-
ла із собою?] Нє. Прі нашем биту – нє. [Коли Ви вихо-
дили заміж, як були одягнені?] Адєти, проста билі адє-
ти. Ета ж січас. Адється асоба нєгуста било́. Штапєль 
на плаття. [На голові що було?] На галавє вянок бил. 
Вянок такій. Із лєнтамі самодєльний. [Маєте якусь 
давню фотографію?] Нє било́, і хватаграхвій нє било. 
Нє хватаграфіровалі. Ета вот січас. А таді ж. Бєз хвато-
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графа вєсєлья нє биваєт. [Чи  пекли коровай? Як  він 
виглядав?] Дєлалі на бєлай бумагє і стрєлкі вирязалі із 
етага, із дєрєва. Стрєлкі. Абвьортивалі етай бумагай і в 
хлєб етая... [Скільки мало бути стрілок?] Ня знаю. 
Штук сєм-восєм. Да. Ну, та я нє знаю, чі чьотнає, чі нє-
чьотнає. Да, етаі стрелачкі. Таді платком накривалі са-
тінавим. Платок красівий. [Калиною прикрашали?] 
У нас вєшалі, пробовалі. [Калину чіпляли на стрілки?] 
На стрєлкі. Падвязивалі. [Пекли коровай в домі наре-
ченого чи нареченої?] Ну, да, да. [Що робили в домі на-
реченої? Коровай ділили між гостями?] Ну, када єхалі 
забирать уже нявєсту ету, дялілі етат каравай і дарілі 
маладой етай. [Її рід дарував?] Да, да. У яго вже яго род. 
[Наступного дня його рід дарує?] На завтра. Да, да. [Це 
називається «посеребщина»?] «Пасярє́бщіна». Кагда 
дарять. [Снідати дівчата носили наступного дня?] Прі-
данкі? Ета, может, раньше, прі нашей битності уже нє 
било. [Курку носили?] Куріцу ета ж таді ета, пріда́ниє. 
Пріданиє єдуть і ета... Куріцу вот атдають уже, вязуть 
куріцу. [Це  на третій день?] Нє, нє, на дру́гій. [Кому 
віддають курку?] Маладим там, таму, кто гуляєт у ма-
ладога. [До молодого везуть курку?] Да, да. [Придане 
везуть і курку, потім її пускають чи що роблять з нею?] 
Хто й зна, што с єю дєлають, даже нє знаю. [Може, ва-
рили?] Может, і  варілі. Нясуть же куріцу ету. [Курку 
несли, якщо молода чесна?] Да, да. Поховально-поми-
нальна обрядовість. [Куди дівають воду, яка стоїть 
біля покійника?] Так нада мєнять каждий дєнь. [Куди її 
потім треба виливати?] Пад кут таді наліть. Вилівають, 
і всьо. Нє у хатє, а туди, надвор. [Куди виливають воду, 
якою обмивають покійника?] Тоже пад угал. [Чому під 
кут?] Нє знаю. Ні в кого нє распитивалі. Такіє абичаі. 
[Хрест на могилі ставлять в головах чи в ногах?] У нас 
раньше як попало ставілі,  січас уже больше всьо в но-
гах. В ногах ставять. Вот ета баба гаваріла... што в гала-
вах. А чого ана так, я нє знаю. Батюшка казав. У гала-
вах крест, на галаву́ паставіл чалавєку. А то ш чалавєк 
устає і молітся на хрест. А ета на галавє хрест стаіть, 
і ана ня встанє вже маліться. Да хрєст же всьо равно 
начінаєтся з голови. З голови, канєшна. Всьо равно ж з 
голови крєстятся. Паетаму в нагах ставят. [Щоб бачив 
перед собою і молився. На кладовищі у вас хрести на-
криті такою кришкою, це давно?] Да, давно. [Щоб дощ 
не падав?] Да. [Кажуть, тут старовіри ще живуть.] 
У  нас уже нєт старовєров. [На поминках виделками 
їдять чи тільки ложками?] Кладуть і вілкі, і ложкі, всьо 
кладуть тяпєрь. Може, раньше і нє клалі, тяпєрь всьо. 
А щас уже каждому. Каждаму тарілка, вілка. [Раніше 
їли з одної миски?] Да. Раньше паставять міску. Раньше 
нє ставілі так каждаму тарєлку. Ну двє-трі міскі паста-
вять на стол. Ну, всє равно всьо общеє. Ложкі дєрєвян-
ниє билі. [Виделки були?] І вілак ня било. [Ви чули, що 
не можна на поминках класти виделки?] Так гаварілі. 
[Хліб різати на поминки можна?] Ну, рєжуть, а  як. 
[Чи завчасно різали, а на стіл вже порізаний клали?] 
Заранєє. За сталом то нє рєжуть. Заранєє заготовять. 
[Чи роздають після поминок людям, якщо щось зали-
шалось?] Ня знаю. Ми паабєдаєм і по́йдєм, ня знаю. 
[Роздавали щось?] Нє, нє. [Прийшли, пообідали і піш-
ли?] Да. Памалілісь і пашлі. [Псалтир при покійному 
читають?] Чітають. [Із церкви приходять?] Єслі харо-
нят, батюшка ж. [Якщо просто.] А женщіна чітає, да. 
Пака батюшка прієдє. [Що їй треба за це дати?] Пло-
тять. Платочєк пад кніжку. Дєньгі тяпєрь дають. [І при-
гощають?] Нє, ета таді, єслі пахаронять. Ета ж таді па-

абєдавши, ана тоже чітаєт. [Перев’язують тих людей, 
які несуть вінки?] Пєрєвязивають. Платочкі дають, да. 
[На кришку труни що кладуть?] Скатєрть. [Хліб кла-
дуть?] Нєт. [Просто скатертину кладуть? Потім куди її 
дівають?] Заривают. Гаварять, штоби могілка била 
засла́на. В случає, єслі нє пастєлє ніхто, то ана вже там 
заслана. [Що  кладуть померлому в труну?] Навєрна, 
дєньгі пробуют кідать. Ета в магілу пробуют. [Нічого 
не кладуть?] Нє, нє. Ну, от, свєчачкі за пакойніком 
дєржи́т, ані дагарят, да кладуть. Платочкі забірають 
сабє. [Свічку в труну кладуть?] Да. [Чи кажуть, що по-
мерлому треба місце викупити?] Нє, нє. [Чули щось 
про гроші?] Ня слишалі. [Зерно посипають услід?] Па-
сипають. [Далеко чи тільки у дворі?] Ва дварє толька. 
Кала двара. [Навіщо зерном сиплють?] Ми ня інтяря-
савалісь, штоб спрасіть, чаго ета так. [Зав’язують потім 
ворота, коли закривають?] Да. Як вивязуть, зразу за-
кривають. [Коли помер хтось, залишають ворота від-
критими, щоб люди приходили попрощатись?] Нєт. 
Закриті варота  – хво́ртка аткрита. Як  пакойніка уже 
виносять, дак у варота. І таді винясуть, варота закри-
ваються, а астальниє люді у хвортку виходять. [Хто хо-
дить проводжати?] Праваджать у нас ходють усі. 
І сродствєннікі, і нєсродствєннікі ходють праваджать. 
На абєд ходять сродствєннікі. Больше родствєннікі, 
хто там готує. [Кухарки є, що готують такі обіди?] Да. 
Нанімают, да. Готовят чатирє такіх женщіни. [Що го-
тують на поминальний обід?] Січас уже усьо на свєтє, 
чаго толькі нє гатовять. [Борщ готують?] Нє, барща нє 
варять. Раньше варілі, щас нє варять. Січас уже салати. 
І салати с капустай, і вінєгрєти, і кукурузний, і памідо-
ри, і агурци, чаго только нєма! І ставлять і бліни, і кар-
тошку, і катлєти. І ета, і галубци в капустє, і чаго толькі 
нєту, і  картошка, і, Госпаді, куди толька! [Раніше що 
готували?] Раньше толькі борщ, каша. Общім гатують 
так: єслі умьор чілавєк, так пазвалі там полсотню гас-
тєй. Так? Садятся, ну на етіх гастєй нада, дапустім, кі-
лаграм пять мяса, пять риби, там закусак, то на чатирі 
дні етай закускі хватіт, сколькі наготовлєна. Там бярут 
адну трєть таго, што наготовлєна. Спрашиваєтся: «За-
чєм столька нагатавлівать?» Сказана, сколькі чєлавєк, 
ви далжни столькі загатовіть. Чугуни наварять мяса, 
риби нажарять, расставять катлєт столькі. [А  якщо 
піст?] Када пост, то поснає ставять, салати які. Хазяіну 
таму, каторий запахараніл, такіє убиткі поньос. Бліни 
пякуть і галубци дєлають, і нада ще чємодан раздать 
тря́пья всякого. [Кому роздають?] Кто пєчь тапіл. Ну, 
яму копал. Кто дєлаєт гроб. Хто гроб дєлаєт. Ну, тяпєрь 
уже купляют усьо в нас. Гатоває купляють. Салон «Рі-
туал». [Де  цей «Ритуал»?] Ну, в  горадє, в  Старадубє. 
Павязуть тябя на машинє. Вянкі нясуть. Ямкі капалі 
тоже за счьот калхоза. А січас всьо ета нада. Раньше 
дєд наш гроб дєлал. А січас нанімаєш, брігада прієж-
жає на машинє, прівозє гроб. Яму викапають, пахаро-
нять. [Їм також на руки рушники пов’язують?] А зачєм 
завязивают вот ето? Нада целий чємодан раздать. [Це 
залишається людям, а продукти?] Прадукти раздают, 
навєрноє, сродствєннікам. [Олександре Степановичу, 
Ви колись робили труни. Розкажіть, якої форми і роз-
міру має бути труна.] Ну, гроб два мєтра. Ну, дєлаєшь 
мєтр дєвяноста, єслі ма́лий чєлавєк – мєньше трохі дє-
лаєшь. Яму уже копают, дак знают, штоб гроб сідєл, 
нада два дєсять копать яму. В дліну вікопать, мєтр ши-
ріной, всьо. Штоб раскошна гроб став туди, нє ета са-
має. Мєрять нє хаділі. Заказалі гроб  – дєлалі всєгда. 

СТАРОДУБСЬКИЙ  РАЙОН
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Я сам работал в столяркє, дєлал еті гроби тоже, аббі-
вал. Тоже прінясут матєріал, кто какой прінясьот: кто 
краснає, кто чорнає. [Стружки з труни не викидали?] 
Нєт. Стружкі на станок абстрагал, тада ж станкі билі. 
Падушкі ані уже па-своєму дєлають. Там сєна, салома. 
[Кажуть, що цими стружками не можна топити піч.] 
Ета уже ім рєшать, тапіть ілі нє тапіть. Вимєтєш на улі-
цу. Кінєш жмєню в гроб, а остальноє оні самі бєруть, 
там сєно стєлят. [Сіно по всій труні чи тільки в подуш-
ку?] Та нє, по всяму. А  патом же застілают етай, 
про́стинєй. [Тепер теж так?] Усєм, хто в Духаву́ю субо-
ту, кладуть зєлєнь, і  туда кладут тоже. Кладуть туда. 
Подушечку кладуть. [Подушку з пір’я не можна клас-
ти?] Нє. Раньше штрундєль дєрєвяний павєрнул так, 
закрил. А сєйчас гвоздямі стучат. Аж страшно, что ето 
закалачівают. [У  Вас голосят за померлим?] Да, хто 
умєє, галося́ть. Рявуть. Хто прічітивать умєє, той, ка-
нєшна, а хто нє, той плачє. [Раніше всі причитували чи 
ні?] Кто умєл, той прічітивал. [Чи можна ходити на Ве-
ликдень на кладовище?] Ми праводім сваіх радних. 
Я хаділа раньше, хаділа, а щас вот, кажуть, нє ходят. 
[Якщо «приходять», то їх пригощали?] Нічого в нас. [Їх 
ніхто ніколи не бачив?] Нікто нікогда. Канєшна. Ну ета 
каму, може, саабражаются... ніхто ж яго нє бачів, ніхто. 
Вот увідіш там, чі мать, чі хто, дак всьо равно нє разга-
варіваєш. Вот мєльком так. Нєкатариє разгаварівают. 
Так што, Бог яго зна, той свєт ілі нє, Бог яго зна. Ніхто 
нє пріходів. Ніхто, ніхто. У нас адна бабка так уже вє-
ровала, што в такую нядєлю ана трі дні поставала. 
І пост увєсь-увєсь ана постує і дєлаєтся єлє живая. Так 
постовала. А памьорла, ні к кому ж ана нє прішла. На-
стєчка. Патаму шта тє люді в Ра́є. Так хоч би ана прісні-
лась каму-нібудь, што ана уже в Раю. Ана ж нікому нє 
пріснітся, вот. [У неї рідних не було?] Да нєт, била. Там 
і нєвєстка, і внукі, і ана жилі. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У  вашій церкві правиться в 
нинішній час?] Священік к нам прієзжаєт чєрєз субо-
ту. Вот слажилася у што ета, в суботу, тєпєрь у суботу, 
чі будє в ту суботу, чєрєз суботу. [Чи можна щось ви-
кидати з освяченого на Паску?] Ну, єслі скарлупкі от 
яйца. Ну, а куда? Кура ́м. А єслі паска, дапустім, ляжит, 
паплєснєла. Курам дайом. [Коли у вас Храмове свято?] 
Раньше трі дня гулялі. Раньше Троіца, вот ета будка 
стаі ́ть. Так у нас тут танци билі ́. [Берізку ставили?] 
Била, била бєрьозка. Ну, ета на Духов, на Духов дєнь 
бєрьозка. Вот била тут адін год, пазапрошлий. Пріхо-
дять люді с другіх сьол. Січас уже мало. Раньше хара-
шо. І ми хаділі в Халєвічі, там на Нікалая. А в нас у 
Троіцу, таді ані к нам на Троіцу. [Чи ставили на Різдво 
кутю і узвар на покуті?] Ми ня ставілі. [А снопок?] Ета 
вот прі нємцах. Стариє ставілі. [Чи був у Вас звичай 
на Петра кумитися?] Да, ета да. Када ма ́лиє билі́, дак 
малиє. Взрослиє нє так, малиє. Цибулі етай на гародє 
нарвьом там, ще што-нєбуть. Ні гарелкі, нічога. Хоть 
што-та... і кумілісь. [Що із цибулею робили?] Єлі цибу-
лю єту, там хто што прінєсє. Хто пойот што, дак. [По-
тім називали подругу кумою?] Нє. [У вас просто так 
називали?] Да. Сабиралісь і так вот. Сабєромся, цибу-
лі етай нарвьом, так. Хто што пякє, прінєсє. Гулялі так. 
Ну, малиє савсєм, такіє. Нє взросліє, а дєті. Куміліся 
так. [Чи  називали «кумою»?] Нє. [Це просто жарт?] 
Шутка такая. Старий обряд бил. На Пєтра кумятся. 
[Коли Ви були малими, у які ігри грали?] «В прядкі», 
«У хванта» гулялі. Саділісь, я вже забила. Хто прятал 

якся хвант той... патом паложать у руку і пєрєдають. 
Карагодниє пєлі. Кругом сяла, кругам хаділі, ми, ма-
лиє, слядом хаділі. «Каліну» пєлі. Пєлі, ну ета старшиє 
уже. Да, хаділі, прапєлі. Хаділі, пєлі, згу́канкі гукалі. 
Ми же слядом за імі хаділі толька. [Навкруг села обхо-
дили?] Да, да. Хаділі, хаділі. [Чи ходили по вулиці? Це 
на яке свято?] Ета вясной. Як начінаєтся тяпло. Послє 
Паскі. На второй дєнь Паскі, на третій як начінаєтся 
і до Вшестя. [На Вшестя робили поминальні обіди?] 
Нє. На кладбіще нє. На Ра́дуніцу. [А вдома тільки на 
Радуницю?] Толька на Радуніцу. [На Вшестя вдома 
збирались?] Нє, нє. Празднік і всьо. Єслі хто захочє, 
тот сам іспякє там, згатовє. [На Андрія чи Катерини 
молодь гадала?] Ета ж гадають на кутю, пєрєд Новим 
годам. На кутє всьо ета, гадають. Кідалі чабати́ чєрєз 
варота – куди носом упадє. І в калодязь камєнь кіда-
лі – какая там свєкруха будєт. Як загуркатить, свєкру-
ха будєт (сварлівая). А єслі тіхо, то хорошая. 

НАРОДНІ ЗНАННЯ. СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи 
були жінки в селі, які переляк викачували яйцем?] 
Бабкі, бабкі билі ́. Ат іспуга і ета, билі. Папамєрлі уже 
всі бабкі. Ат грижі гляділи. [Чи знаєте, як допомага-
ли від грижі?] Помагалі, а  как же. Пашепчє што-та, 
і  пєрєстанєт. [Руками не вправляли, просто шепта-
ли?] Нічога. Проста пагаворє, пашепчє што-ся і всьо. 
[Ви вірите у кінець світу? Люди в селі у вас говорять 
про це чи ні?] Ну, хто..., ну, будє..., так ета па тєлєві-
зєру. Гаварять, шо скора канєц свєта. Што скора ка-
нєц свєта, када ми памрьом. Да, када памрьом, вот і 
канєц свєта нам. [Що таке гріх?] Ну, што грєх. Я ду-
маю, што набряхать што-нібудь – вот ета грєх. Агра-
бить грєх тоже, нєльзя ж ета дєлать. Убівать грєх, тоже 
ж ета грєх. Ну нє баятся, дєлають усьо. [Аборт  – це 
гріх?] Канєшна, да. Бальший ета грєх. Да дєлають же 
сколькі. То б мілліони людєй била у нас, а ані всьо па-
дєлалі, значіт, нєт. [Що таке душа лидини?] Ну всє ж 
гаварять: «Памре, а  душа на нєбєсах». А  правда ета 
чі нє? Нєкатари вєрять, а нєкатари ж і нє. Ну, дє ж та 
душа. Сколькі б іх лєтала тута, у нєбєсах і вже густа 
било б. Сколькі іх уже пагібла! Да. Ані же нявідіми. 
[Бувало, що казали, душа в дім заходила на якісь свя-
та?] Глаголят так, што душа прілятєла. Душа прілятєла 
вон, возлє чарєшечкі. «Чарєшечка», назвалі так. Вот 
душа прілятєла. [«Чєрєшечка»  – це пташка чи мете-
лик?] Така бабочка. [Люди їздили по святих місцях, а в 
Києво-Печерську лавру ходили?] Баба наша пакойні-
ца хаділа в Кієв пєши. Да, пєши. Па Расєі та у Кієв. 
Дятєй нє било, дак хатєла, штоб дєті билі, а всьо равно 
нє било. А наша баба маліться хаділа. [Як звали Вашу 
бабусю?] Парасця. Хаділа і дашла аж да Кієва, прішла 
тоже. Всьо равно дєтєй нє било. [Чи  казала, скільки 
часу була в дорозі?] Ну, ета вже давно, я даже забила 
сколькі. Ну, да казала ж, хаділа. У церкав, хаділа пєши 
прям в Кієв. Нє адна ж уже хаділа, може, ще хто. [Іко-
ни, коли вони стають старими, можна викидати, чи 
треба щось з ними робити?] Ну, вот церкав аткривалі 
тут нашу, і люді панано́сілі многа етіх образав, ну, ба-
тюшка гаворє, калі ані уже стариє, вже всьо, можна іх 
спалівать. Так гаварів, што можна спалівать, а як уже... 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Які музичні інстру-
менти були раніше?] Гармошка. [Балалайка була?] 
Балалайка і барабан. Да, ета самая музика. Музика 
заіграєт, і  пошлі дєвкі плясать. [Чи  називали кутки 
села?] Імєлі названія, да. Сєчас нашу вот назвалі уліцу 
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Вєтряховка. Чамаданов, Казіловка, Пралятарская. Ета 
Казілавка звалі. Казілавка ета вот била ета самущеє, 
вот. Ну, ми гулялі, дак уже Казілавкай звалі. А вот баба 
Паша говоріла, ринок звался. (Фєдасєй іще ета самає). 
Да, Пролєтарская, а  там Казілавка била. Адамовка, 
Фроловка, усякіє названія. Шко́лєвка. Школєвка ета к 
Халєвічам. [А ринок?] В нас нє било ́. [Казали, що біля 
церки називався «ринок».] Ну, може, баба Паша за нас 
старша, ана єще помніт. [Ви  себе вважаєте віруючи-
ми людьми? У Бога вірите?] Вєрім. Ну, ми вєрящіє, но 
нє панямущіє. Напрімєр, ісходім у ту церкав, ми ж нє 
знаєм образов. Да, сходім памолімся, свєчку поставім. 
Образов ми ж нє знаєм. [Ви сповідуєтесь, причаща-
єтесь?] Ну, я  раз била в церкві етай. Прічащаються, 
ходять люді. [А Ви?] Ходім зрєдка. [Чоловіки ходять?] 
Нє знаю, я  нє хожу. Мущіни пашті нє ходять. Паскі 
пробують і ета, святять паскі, да. Кой-якіє, савсєм 
мала. Баба мєнє ваділа к попу. Да. Прічащав. А  так, 
значіть, атслужать, па церкві водять усіх, хто в церкві. 
Ну, я сам папа за руку вьол, помню. А патом, када раз-
ламалі церькав, всьо ета. [Ви всі хрещені?] Канєшна. 
[Дітей хрестили, коли не було церкви?] Нє било в нас, 
дак ми... [Хрестили вдома? Ви всіх дітей своїх хрес-
тили?] Канєшна. [У  вашому селі є сектанти? Свідки 
Єгови?] Нєт. [Як до них ставитесь? Чи ходять вони по 
селі?] У нас нєт. Ета вот сєктанти єслі гдє, навєрноє. 
У сєліщі. Што вот Маша памьорла... Тама єсть. [Вони 
дотримувалися старих звичаїв?] Вот харанілі пасьо-
стру іхнюю, так нічога, ні свєчкі, ні чітав ніхто, нічьо. 
[Просто так закопали і все?] Да. Просто так. Нє, ані 
па-своєму пєлі. [Чи можна було раніше відкрито по-
казувати свої почуття на вулиці, триматися за руки?] 
Нє, нє. Раньше етага нє било́. Ета січас маладьож хо-
діть. Раньше такога нє било. Повз двара, єслі парєнь 
гуля гдє-та, повз двара страшна била ітіть, нє то што 
у двор. Тєпєрь у двор же водять і то... А то і цалуются 
прі народє, прі всьом, а раньше ж етага... [Де знайоми-
лися молоді люди?] Ну, на вуліце, гулялі гдє-та, танца-
валі да пєлі. [Вечорниці були?] Ну, «кватіри» звалісь. 
Да, сабіралісь і ета... [Пряли, вишивали?] Да, пряли, 
вишивалі і кружева плялі́. [Кружева самі плели?] Да. 
[Крючком?] Да. Крючком. [Тільки дівчата збирались 
чи й хлопці?] І  ребята пріхо ́ділі гулять. [Чи  залиша-
лися ночувати всі разом?] Нє, начевать нє, нє астава-
лісь. Пагуляєм да дєсяті там чі да скалькі, і дамой ідті. 
[Проводжали дівчат додому?] Да, праважалі... [Вва-
жаєте, що раніше було веселіше? Якщо так, то чому?] 
Бєдность била, но било́ вясялєє. [У  чому веселість 
виявлялася?] В том, шта билі маладиє всє, здаровиє, 
всьо била луччє, луччє, луччє. А січас уже маладих у 
сялє німа. Раньше ж билі ета празнікі. Троіца. Сколькі 
народу била..., вєсєла било. [Тобто було більше колек-
тивного спілкування?] Да, да. А січас у сялє адні ста-
рікі. На нашей вуліце щас усьо такіє, як ми. А пачаму 
січас так? Патаму ша (багата) тєлєвізєра, нікуди ніхто 
ня ходіть, сідять всє у тєлєвізєра. А раньше? Шлі к са-
сєду, і к каму пашол, там сабіраются, і гуляєм. Часов да 
дєсяті, да адінацаті. Женщіни і мужикі. А січас патаму 
шта у каждага тєлєвізєр, ніхто нє хочєт. Прішов, сєв... 
Раньше маладьож, як у сялє пєсні да самай двянацаті 
часов, а то й больше. Да. І гармошка іграєть, а січас... 
[Були музики-самоучки?] Да. Гарманісти ж билі у нас. 
А  січас нікога. Сяло. Січас старікі адні асталісь, ка-
нєшна. Может, пять чєлавєк якіх маладьожи. Студєн-
ти ета. Нє січас. [У вас клуб працює?] Да какой рабо-

таєт?! Што с таво, што... [Раніше п’яниць було багато?] 
Ні то, штоб такіє билі пьяніци, штоб валялся, такіх нє 
било. Ета вот січас. Алкаголікав больше, бєзработниє, 
виходять і гарелку... Вот в калхозє паразбивалі, па-
растягівалі всьо, то мєталалом прададут, то... Матєрі 
же пєнсію получают. Вот ані. Взяв за горла  – давай. 
[Раніше казали, що чарку налили і цією чаркою весь 
стіл обходили.] Та нє. [У вас кажуть «чарка»?] «Рюм-
ка» ілі «чарка». Да. Поставілі, і каждому єсть. [Скільки 
чарок треба випити в гостях?] Хто сколькі сможе. Трі, 
так трі. Чєтирє, другой шесть.[Які пісні на застіллях 
співають?] Да яка на ум зійдє, таку і затягуют. Ну, ета 
ж дєд пайоть, я то нє. [Які пісні?] Да всяка, яка прій-
де на ум, ту і [співали]: «Пасєяла агурочкі». Всякіє 
такіє. Ну, хто й зна. Я уже нє расскажу січас. [«Несе 
Галя воду» співали?] Ета уже украінская. Ета батька 
наш такую пєл. Ага, батька пєл. Красівая пєсня. Пєс-
ні всякіє. Якє на ум прішло, і пашол затягівать. Всякіє 
пєсні. [Які танці танцювали?] Танцавалі і «Краковяк», 
і «Сєрбіянку». Ну, «Сєрбіянка» ета, танцуют в кругу, 
в адіночку, там, вдвайом. Ета «Сєрбіянка». «Москов-
ская» там. [Що таке «Московська»?] Ну, тоже так. Ви-
ходіт адна, патом вдвайом уходят, і  пашол плясать. 
Вот ета «Масковская». «Гапак» какой-та бил.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Чи були тут козаки?] 
А ета уже казаков ми нє знаєм, патаму шта ета хто іх 
зна, када ета била, казакі. [Давно?] Да. Ну, історіі, што 
расказивалі, што кагда-та била ета, казакі ́. Назвалі 
ету дярєвню тоже, і всьо так от. Це када-та ще Катє-
ріна втарая праєжжала гдє-та тама па Ніжнєму, і там 
утапілі всєх ло ́шадєй. І  вот люді наші там витащілі, 
памаглі, то лі ... (кєна ́рь), сказал: «Ета вся зямля будє 
пад казачєствам, і ви будєтє, как казакі́». Всьо. Ну вот і 
сдєлалі казачєства тада, а так хто й знаєт. Я ета й знать 
нє знаю, када ано било́ і как. [Чи  була раніше в селі 
церква?] Церькав била, разламалі. [Коли її розлама-
ли?] Пярєд вайной. А ета уже, навєрна, пєрєд вайной, 
в [тисяча дев’ятсот] трідцать дєвятом гаду чі [тисяча 
дев’ятсот] трідцать восьмом сламалі хрєст і стягну-
лі, усьо разламалі. [Коли був колгосп, влаштовували 
свято урожаю чи обжинки?] На нашому биту такого 
нє би́ло. Трохі сабіраліся. Када долалі оті обжинкі, 
дак гості гдє-нябудь на полє, прєдсєдатєль трохі. Ета 
празнік бил асєнній. Да, ета било. Сабираліся разам. 
Маладьож. Желающіє всі. І  там работать, работалі в 
калхозє. Майовку атмєчалі. Єслі сєв сдєлалі, майовку 
атмєтіть. Ну, што, билі канцерти, ета... Понапівалісь. 
І майовка. [Чи щось знаєте про історію Вашого роду, 
ким були Ваші предки, чим займались?] А чєм, усі билі 
такімі трудягамі, калхознікамі. Раді ́лісь такімі, і  всє 
работалі толькі. Больше што дєлалі, всі с крєстьян-
скіх сямєй. [До створення колгоспів теж селянами 
були?] Крєстьянамі, да. Всє работалі в калхозах. Хто 
єго знаєт, што ета. Всякає бивало. І  газ ідьот сєйчас, 
і пєнсію нам плотять. Очєнь даже харашо. Но здоро-
вья нєту. Добра нє відєлі в то врємя. Но раньше било 
вєсєлєй, а січас клуб бальшой, гармошкі нєту, а толь-
кі во: «Гу-гу-гу». [У вас були хороші голови колгоспу? 
Турбувались про людей чи всякі були? Люди сумують 
за тими часами?] Бил у нас Іван Павловіч, да, і он кал-
хоз наблюдал. Бил хороший прєдсєдатєль. Каму бил 
хороший, каму плахій. Он бил дісциплінірованний 
чілавєк, каторий дєржал всіх в уздє. Калхоз збєрягал. 
І за всім сматрел. От дє парядак. Дісципліна била, кал-
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хоз дєржался, дісципліни нє стала, і калхоз начав рас-
падаться. Прішов адін прєдсєдатєль, другій, трєтій. 
І пашло каждага мєнять, і калхоза нє стала. Всьо рас-
сипалась, разграбилі там... [Чи є у вас фермери?] Нєту 
нічаво. [Нікого нема?] А  тє фєрмєри распайовивалі. 
[Розпайовані землі куди поділись?] Прадавалі. Зємлю 
усю прадалі Лобусу. [Що він робить з нею?] А он па-
шет. [Він фермер?] Нєт, он нє фєрмєр. У  нєго фірма 
«Заря». Прєдсєдатєль он, і он скупіл всю нашу зємлю. 
І  вот обрабативаєт. Трактара пріганяє сюди, урожай 
сабірає. [Ви ж маєте отримувати зерно.] Зєрна дайот 
по трі с полавінай центнєра на пай на етай. В  сєзон 
абмалотє, осєнью нам даєт. Палавіну центнєра зєрна 
нам. Ну, так же распрадалі ми. Тяпєрь у нас уже нєт ні 
зямлі, нічога. Да ми сваю скора..., у нас сваєй хватаєт. 
Нєт сіл обрабативать. Тєхніку нада, а сіл нєту, значіть, 
нє нада уже й зямля. Нічьо нє нада. [Трактори є в ко-
гось у селі?] Ну, та трактаров многа панадєливалі, да 
такіх, што чєлавєк п’ять, каториє імєют. [Людям об-
робляють землю? Скільки коштує виорати гектар?] 
Сорак рублєй сотка. А то больше биваєт.

МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧ
НІСТЬ [Якою мовою розмовляли Ваші батьки? Як 
розмовляєте Ви?] На каком? На таком же язикє, как 
і ми гаво ́рім: нє то русскій, нє то казацкай. Нямєцкій, 
бяларускай. Я б наш язик тут нє назвал. [Ваші батьки 
були записані росіянами?] Ну, рускімі, а хто ж, канєш-
на, рускіє. [Раніше, коли Ви відносилися до Чернігів-
ської губернії, також вважили себе росіянами?] Также. 
І бабушкі билі русскіє, і дяді. [Як вас записували?] Ми 
нє знаєм. Кадась била і Орловская наша ета самая..., 
патом єщьо Смолєнская, вот тєпєр Брянская, хто єго 
знаєт. Всьо ета так поблізості, значіт, пярєходіт з ад-
нога мєста в другоє, тєпєрь в Брянскую. [Українців 
як називають? «Хохлами» називають?] Хто єго й зна. 
Нє завут. Украінци, і всьо. Украінці, а штоб там якось 
хаміть, етага ми нє знаєм. [Якщо приїжджі люди, на-
приклад, з  Москви чи російської глибинки, то як їх 
називають?] Ну, прієхалі у гості. Прієжжиє, і  всьо. 
[Білорусів якось теж називають?] Хто й зна. Рускіє 
всє. Бєларуси савсєм па-другому ж гаво́рять. Украін-
ци тоже по-другому. Украінци, бяларуси па тєлєвізє-
ру ді ́вісся і... [Ви дивитеся телевізор?] Канєшна. Пас-
таянна смотрім. [Українські передачі переглядаєте?] 
Да. Какіє слава панімаєм, а какіє ж і нє. [Російською 
все розумієте?] Да. [Школа у вас була російська?] Да, 
школа на рускам, да. Раньше із язиков толькі рускій, 
а січас нємєцкій там устанавілі. 

с. Курковичі (Курковичи)
Записала Г. Бондаренко 13 вересня 2011 р. 

 у с. Курковичі Стародубського р‑ну Брянської обл., РФ, 
від Раїси Р., 1942 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Одяг. [Як раніше 
одягалися дівчата? Які головні убори носили?] Обяза-
тєльно ми в платках. Тогда єщьо бєз платков нє ходілі. 
Ну, лєтом бєз платков уже нача́лі ходіть, а так у плат-
ках. [Коли почали ходити без хусток?] Гдє-то у канце 
[тисяча дев’ятсот] пятьдєсятих гадов, отак. 

СІМ’Я Родітєлі поженілісь в [тисяча дев’ятсот] сорок 
первом году. Мама Пєлагєя Пєтровна била, а  отєц 
Яков Явтіховіч бил. Атєц служил у Масквє, свєр-
хсрочно. Пожанілісь, поєхалі туда, побилі там трі 

нядєлі, мама вярнулась, началася война. А отєц всьо 
уже, атєц погіб в [тисяча дев’ятсот] сорок четвьортом 
гаду, мама осталася вдовой. [Ще діти в сім’ї були?] 
Одна я роділась. Одна роділась, ми жилі у бабушкі в 
дєдушкінам дварє. [Це дім Вашої мами чи свекрухи?] 
Свякровь мами. [Мама більше заміж не виходила?] 
Нє. Я раскажу. В сємнє било много, ну, по-нашему, ді-
вак, а када вайна началась, дівак забіралі в Гєрманію. 
Забіралі в Гєрманію, а  мама моя била дітя. Ну што 
дєлать? І оні атдєлілі нас із мамою. Ми пастроілі там 
хатину, тагда уже в вайну, і  атдєльна жилі. Атєц па-
гіб. Ну, і жилі всьо ета..., а тагда вєрнулся маєго отца 
дядя, ну, он нєженатий. Ну, мама у мєня била харошая, 
канєшна. Харошая женщіна била. І вот таво дядю єй 
і падсунулі. Пажанілісь ані, просто он прівик к нам. 
І ще раділась у нас..., сєстра у мєня раділась і брат ра-
дівся. А на етом дварє у нас жила бабушка моя родная, 
маміна мать. Я  пєрєшла сюди жить, сємйою прішла 
жить. А  осєнію в [тисяча дев’ятсот] шестьдесят чет-
вьортом гаду, в  наябрє мєсяце, вишла замуж. Тоже 
тут, на нашем краю парєнь бил, сємья била, пажилі 
там год, а там сємья, і заловка била, і дєвєрь бил. Адін 
дєвєрь бил жанатий, тоже жил там сам сабє. Ну, ми 
пєрєшлі сюди, пастроілісь і вот жилі, жилі до [тися-
ча дев’ятсот] дєв’яносто трєтяга года. У нас роділась 
дочь, Таня, у  [тисяча дев’ятсот] шестьдесят сєдьмом 
гаду. Дєсять класов кончіла, паєхала в Маскву, тада ж 
врємя такоє. Стараліся усі дєтєй справіть куда-то. Ну, 
січас оно, фактічєскі, дєлать-то тут нєчяго. [Як Ви на-
зивали батька?] «Папа», «папа». [На «Ви» чи на «ти» 
зверталися?] На «Ви». Угу. Хоть с матєрью, хоть с ат-
цом на «Ви» абращаліся. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Як у вас казали на вагітну жінку?] Больше, 
єслі па-дєрєвєнскі, так, мєжду сабой, «пузатая». [Що 
не можна робити вагітній? Дивитися, скажімо, на 
щось?] Ну, єслі вот пакойніка хава ́ють, дак бярємєн-
ная нє далжна бить прі службє. Вот када пають, отпє-
вають пакойніка. Ну, і так у празнікі прідєрживаліся, 
штоби мєньше дєлала. Билі случаі у нас тут на окраі-
нє, дак мущіна, я нє знаю, на Святка ́х што-то стругал, 
плотнікам бил, дєвачка раді́лася бєз рукі. [Так люди 
казали?] Да ми са ́мі бачілі. І ана виступать прієжжала, 
таді ж па клубам єзділі всє, і она виступала. Ну, пратез 
у яє, і она замуж вишла, двоє дєтєй, всьо умєє, виши-
вать другой рукой і палола, і хазяйства всьо дяржить, 
і всьо, кажуть. [Раніше були баби, які дітей прийма-
ли?] А  как же. Мая бабушка била. [Як її називали?] 
«Повітуха». [Її кликали, вона йшла і знала, що роби-
ти?] Да. Знала всьо. [Ви народилися в пологовому бу-
динку?] Ана нас усєх пріняла у матєрі. І у тьоті пріні-
мала, і так звалі хаділі. [Знаєтє, чим бабуся пєрє в’я зу-
вала пуповину і куди місце дівала?] Нє знаю. [Парили 
роженицю в бані?] У банє парілі. [Усіх чи тільки тих, 
у кого були важкі роди?] Нє знаю, нє магу етага ска-
зать. Я уже етага мала захватіла. Я то уже в роддомє 
рожала. [Як у вас називаються хрестини?] «Крєстіни». 
[Кого запрошували бути кумами?] Каго хатєлі, таго й 
пріглашалі. [Були випадки, коли казали, що якщо ди-
тина померла, то кумами можна брати тих, кого на ву-
лиці зустрінуть?] Ну, билі ́. [Як таких кумів називали?] 
Нє знаю. [Якщо двоє дітєй, куми одні чи різні?] Хто як 
желал. Хто в каждага дітьонка хрьо́сний с хрьоснай, 
у нас хрьосний адін, напрімєр, нас троє било ́, а хрьос-
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ниє билі разниє. [Що хрещена має принести на хрес-
тини?] Ну, єслі ж калі крєстят, так «увіві ́ч», навєрна, 
називалса. Ну, калі батюшка аддає, я, напрімєр, хрєс-
тіла, калі батюшка аддає дітьоначка, дак ня голимі ж 
рукамі взять. Ну стараліся што-нібудь такоє, штоб же 
падарак бил, а тада послє пірагі кума пріносє. Напрі-
мєр, єслі маєго дітьонка хрєстіть, я куму нашу пірагі і 
кумє, па падарку. [Коли?] Да в любоє врємя. Калі сабє-
рьомся, калі врємя йо, таді по ́йдєм уже пагуляєм. 
[Що називали «увивачем» – полотно, тканину чи руш-
ник?] Ну, хто матєрьял, хто простині пакупал, хто па-
латєнце харошеє, ну, такоє, увівач. [Кум платив за 
хрестини?] Нє, нічога нє платіл. Просто угащал. [Хто 
платив священикові?] А священніку платіл, да. Ета ж 
ми єзділі, у нас же церкві нє било́ сваєй, в Касабо ́брав 
єзділі, в Старадуб уже сталі єздіть. Кум платіл, канєш-
на. Хрестік куплял і священніку платіл. [У вас церкви 
взагалі не було?] Била у нас, у нас двє, зімняя і лєтняя 
била, ну тада ж всьо развалілі. [За Радянської влади?] 
Да. Тада же разрушалі всьо, і развалілі всьо. [Чи існує 
звичай хрещеним носити подарунки на Різдво?] Нє. 
[На Великдень носять пригощання?] Нє, ніхто ня но-
сіт. [Чи б’ють горщик з кашею на хрестинах?] Б’ють. 
На вє ́ка із дє́жкі с хлєбнай ставять. Ну, сєчас же крєс-
тіни, уже і нє бьют, навєрна, гаршков, я  нє знаю. 
А раньше била хлєбная дєжка і вє ́ка, накривалася кри-
шечка. На тую кришку станавілі ета, а кашу біть раз-
рєшалась таму, хто больше дєнєг паложе. [Яку у вас 
готують кашу?] Я нє знаю. У каво што било́, навєрна. 
Якая крупа била. Я уже нє знаю ета. [Потім пили з че-
репків?] Да, пілі із чяряпко́в. Весільна обрядовість. 
[Розкажіть, будь ласка, як проходило сватання. З чим 
свати приходили, що мали принести?] Ну, я Вам здо-
рово нє раскажу, я  ж сватать нє хаділа, так нє той... 
[Вас сватали?] Нє. Свякровь прішла, договоріліся. 
У бабушкі жила, у нас здорово нє било́ чєм разгулять-
ся так, чтоб... Прішлі, дагаваріліся, і всьо. Тада ж і рас-
пісивалісь ми в сєльсовєтє... Нєту дєнєг, і  свадьба 
била. Ну, за маєго хрєсніка хаділі у сва ́ти, два свати 
пашло, і женщіна пашла. [Примовляє сваха?] Да, прі-
казивают і гаварят. Ну, дагаварілісь. Да там бралі хлєб, 
графін гарєлкі і хлєб абізатєльна бралі. [Хліб міняли?] 
Мєнялі хлєб. Хлєб мєнялі. [Перев’язували сватів?] 
А  як? Абізатєльна. [Чим?] Рушнікамі. [Молодого 
перев’язували чи він не ходив?] І маладий хаділ. Ма-
ладова, навєрно, нє пєрєвязивалі. [У який день почи-
налося весілля?] Свадьба начіналась в воскрєсєньє. 
Раньше гулялі дєнь у маладова... Нє, і  у маладой, і  у 
маладога в одін дєнь гулялі. [Чи пекли коровай?]Я нє 
знаю. Раньше нє пяклі. Більше пячєньє куплялі. Ку-
плялі пячєньє і дарілі яво як... Тє подаркі дарілі, тє ка-
равай дєлілі. [Коровай ділили?] Пєчаніну. Ставілі 
румку, клалі пару пєчєнья і падно́сілі каждай. От за 
сталом уже сідять... «Дєлять каравай» називалося. Да-
рять подаркі род. [Лише називалося «ділити коровай», 
а самого короваю не було?] Нє. І сєйчас каравай..., я нє 
знаю. Ну, купляють такой от маладих устрєчать. Сєй-
час з рушніком як виходят, так купляют пєчєний. 
Може, хто і пякє. [Коли Ви виходили заміж, було пе-
чиво?] Пєчєньє. Ну, большинство пячєньє, вот, что 
куплялі і дялілі. Раньше род маладой даріл, у маладо-
га. За стол садятся, калі абєдают, і дарять. А патом прі-
ходіт род маладога, дарять. Сєйчас то в адном дварє 
гуляють, значіть, усі умєстє, і всі так же дарять. [Коли 
ввечері дарували у молодої, це називали «посеребщи-

ною»?] «Сярєбщіна» – ето савсєм другоє. Сярєбщіна – 
ето от маладога пріходім к маладой с музикай, с гар-
мошкай. Всє ідьом туда, к  маладой. У  маладой там 
дружкі сабіраются уже, усьо сабіраєтся і заводят на 
посад маладую. Дєвкі пєсні пєть, хлопци якіє уже 
тоже ж заходять, і вот «сярєбщіна». Дружкі ́, что пєрє-
вязаниє рушнікамі, праглашают род маладой. Кто же-
лаєт на сярєбщіну, ну кто там, что там на сярєбщіну. 
А каравай – ето когда уже стариє, когда за обєдом уже, 
вєсь род сядіть, тогда каравай дарять і тут же, када за-
водять дєвок на посад, дарять маладому і хрьоснаму і 
хрьоснай маладога подаркі. А маладому тату й матєрі, 
братьям і сьострам, дєдушкє, бабушкє, хрьоснаму і 
хрьоснай – ето молодая дарє падаркі. Вот ето всьо дє-
лають на сярєбщінє. [Дружок перев’язували рушни-
ками. Кого ще перев’язували? Як  називали дів чат з 
боку молодого – «світилки»?] Нєт, у нас нє так. А ма-
ладова хлопцам дарілі по носовому платочку. А дєв-
кам нічого. Дєвкі пєлі да і всьо. [Придане викупляли?] 
Да. Ну, ето ж пріданоє, тогда уже, када маладий прієж-
жав за маладою. Гулялі у маладой, дак маладий шов. 
Запрягалі конєй. Таді ж на конях. Запрягалі конєй, на-
ряджалі є ́льце. Єльце вабше вілі ́ у суботу вєчєром, 
кого маладий пріглашав, дєвак. Дєвкі вілі, пєсні пєлі. 
[Гільце вили тільки в молодого?] У маладога. У нас у 
маладога. В  сасєдніх сьолах у маладой вілі, а  у нас у 
маладога. [З чого робили гільце, з якого дерева?] Со-
сна чі йолка. Вєчєром. [Чим його прикрашали гільце?] 
Ну, раньш цвятов нє било, бумага била такая краше-
ная, жатая. І вот всі ж сідєлі і ножніцамі накручувалі, 
і  дєлалі цвяти. А  тада ж сталі ми на Укра́іну єздіть, 
тада єзділі в Сємьоновку, там уже куплє ́ниє цвяткі дє-
лалі. От что. Цвятамі украшалі. [Куди потім гільце ді-
вали?] Нє знаю. Стаялі дома, а таді, на слєдущу нєдє-
лю у другіх била свадьба, другіє бралі. Ну, такоє било́. 
У нас якся нє било такіх прічуд, что нє давать вот єйо, 
значіть, в хату бралі. Одна била на сяло, хата чи двє у 
сялє. А  раньше что? Бєдность била. А  калі уже 
побагачє́лі, тада уже сталі відумивать: там кароткіє с 
шляпамі всякіє. Вот что. [Коли молодий забирав мо-
лоду додому, свекруха зустрічала?] Обязатєльно. [Як? 
В кожух одягалась?] Нічого в нас. Просто так. Нє чуді-
лі. С хлєбом-солью встрєчалі, от і всьо, нічого. [Пере-
віряли, чесна молода чи ні?] Нє, нє. [«Прапор» виві-
шували?] Нічого такого нє било. У нас давним-давно 
етаго нє било́. А таді маладой прівьоз маладую, а дєвкі 
маладой сундук вязуть. Тоже ж каня наряджають в 
стьожкі, у цвяти, стано́вять сундук. Вон у мяня сундук 
стаіть. [Сундук теж везли окремо, і всі дивилися, яке 
придане?] Канєшна. Ета ж усьо, усьо сяло на свадьбє. 
Кто нє работаєт, нігдє нє занят, абязатєльна. Да, свадь-
ба, ета свадьба била. Єслі виєхалі з варот, на варотах 
хлопці стаять, штоби маладога пустіть на ́ двар. Мала-
дий пад’єжжаєт к двару ́ маладой, стаять хлопці: «Да-
вай магарич». [Давав могрич? Тоді пропускали?] Ну а 
як. Зналі і всьо бралі с сабой. Графін там чі літру, чі 
двє, чі сколька атдавалі, чтоб випустілі. Да ще, бува, 
і  жаніх дру ́гій бил у дєвкі. Дак той савсєм, знаєтє, 
як расхрабрялся здорава. [Не пускав?] Нє пускал, ну, 
так. А маладих вивязуть із двара на каню, а ко́нєй же 
бралі самих красівих да пужлі́вих. А там хтось уже із 
ружьямі стаять стрєляють. Стрєляють, а конь упуж-
нєтся, другій раз папрє так што... Ну, да нічога, блага-
палучна всьо било́. [Спеціально стріляли?] Да, так па-
ложено. [Переодягались на другий день? Як це нази-
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валось: «прида́нкі», «кури»?] А, «курі», вот ета як ат 
маладой уже шлі к маладому. В майо врємя уже, мож-
на сказать, гулялі в адном дварє. Нє. Дєнь у маладой 
гулялі, дєнь у маладова гулялі. От у маладой атгулялі 
дєнь, маладую павязлі́ на завтря. А  ми сабіраємся у 
маладога, гості маладога, родічі, всє, хто пріглашон на 
свадьбу. Наряжаліся, циганамі наряжаліся, і усім аби 
чуднєй. Ну, куріцу наряжаєм, і  уже женщіна яка за-
мужняя, канєшно, штоб била замужняя, ідуть к мала-
дому. Там устрєчаются, форточку запьорлі, стаят тоже 
наряжениє з віламі, з якімсь рассолам із кіслим і кірпі-
чінаю – вмивать. А таді напролом, хто куди. А хто уже 
може, баби пад етім пашуруют кірпічінаю, рушніком, 
прачіщаніє, дадуть якога рассолу, такога, што в рот 
узять нєльзя. Ну, чуділі. А тада тоже, хто умєл, клалі, 
станавілі на дварє, «начо́вкі» в нас називаєтся, і  уже 
бабу, матку маладога, па ́рілі, парілі. [Чи  парили све-
круху?] Кажуть: «Раді ́ла, раділа дачку ́», значіть. Ну, як 
раньше бабкі парілі. [Щоб народила швидше?] Роже-
ніцу парілі, так і ету уже парілі. Ну, там уже старшиє 
зналі, што казать, прічі́тивалі, а  всє тут скакалі. Ну, 
такоє вот. Інтєресна било́, інтєресна. Роділа сєбє до-
чку. Ну, шутілі так усьо. А умиваніє ета, Госпаді! Тоже 
ш чуділі всякає, циганє, і  танцавалі, ну, хто як умєл 
уже. [Коли?] А утрам маладую виво ́ділі вмівать, як ка-
жуть. [Виводили умивати до колодязя?] Да. Тоже ма-
гаріч уже виносілі, вікуплялі. [Хто виводив умивати?] 
А я нє знаю, хто. Хто ві ́вядє. То уже утрам. Хто прісут-
ствує, той і виводів. [Коли закінчувалося весілля?] 
Два дня атгулялі, на третій дєнь гулялі «курей». Апять 
же сабираліся, бралі каня, сабиралісь, наряджаліся і 
єзділі па тім, хто уже гуляв. Хто гуляв на свадьбє, єзді-
лі сабиралі курей. Ну, хто курей, хто што давав і апять 
сабіраліся гатовілі тут таке. Ну, резалі, гатовілі, а ве-
чер уже сабиралісь, гулялі. [До матері молода їздила на 
уклін? Через тиждень в гості ходила?] Я етага нє знаю. 
Хаділі. Ну, бивало, што два ради гулялі вмєстє «ку-
рєй», а бивало, што адін род гуляв. Той сабє гуляв, той 
сабє. А таді уже адін хтось ідєть сюди, у кучу, і то тока 
таді уже бють пасуду. «Гаршкі билі» називалось. Ну, 
ета уже вот на «курях» білі гаршкі. [По-справжньому 
били горщики?] Да, уже зналі, нагатовять такіх пага-
них. А як нема, ми, в маго дваюраднага братєльніка, 
дак і чугуни попадалі, новий чугун разбілі, ну. Так гу-
лялі, танцавалі і білі, а  тада із каждага, як  хароший 
чєрєпочєк астанєца з гаршка, вилівалі гарелку і пілі ́; 
там і слава, я уже забила якіє слава пріказивалі, і там, 
штоб і галава, і  живот нє балєлі, там такоє всьо..., 
і пілі ́. Ну, вот такоє, свадьби інтєресниє билі, канєшна. 
А січас... Раньше ми хоть у свайом клубє распісивалі, 
дак ми відєлі. Усі дома, як всі дєві ́ци дома, а січас лі-
шилі і етага. Развє можна чуть что єдь – у Стародуб, 
распісивайся, всьо на свєтє. [У вас є сільрада?] У нас є 
сєльсавєт, і клуб хароший, і всьо. А сєйчас же рєшилі 
всьо в Старадубє дєлать. [Всі їдуть у Стародуб в 
РАЦС?] Да, у заксє, даже он умрє чєловєк і єдь, єзді. 
[Місцева влада має право реєструвати?] Нічого нє дє-
лають, єдь у Старадуб. Очєнь нєудобна, да асобєнна 
нам, ста ́рим. А таді ж чі куму, чі кума нада вєсть било́. 
[Куди? Купати?] Єслі у свайом сєлє, дак сажаєтся, да 
апять же наряжаєтся, да вязуть кумє тама апять. Зная 
кума́, може ж, прівязуть, дак што прігятовє ж уже, 
штоб угастіть чєлавєка, і с пє ́снямі. А у нас у сосєдєй 
тама... [В чому возили катати: в тачці чи на возі?] Да в 
чьом: то на санках, то в начьо́вках, хто в чьом, зачє-

пять і павалаклі. Дак жилі ́, дом на етат бок, кума жила 
на етат бок, чєрєз сєні, бра́тава, братава сємья жила 
чєрєз сєні, а кума била сястра. Ну і што? Нєкуди і ані 
ві ́валаклі па уліце і валачілі с пєснямі, с крікамі апять 
павалаклі. [Які  страви раніше готували на весілля? 
Борщ готували?] Падавалі. Раньше ж что? Раньше нє 
било такога разнасола. Што падавалі? Што-нібудь кіс-
лєнькає, штоб била капуста, агуро́чкі што-та такоє. 
Сала, мяса нє било ́, в каго што било, вот єслі сала, зна-
чіть, пякут сала у пє ́чє, а тади парє ́жат на кружкі. Ну, 
я нє знаю. Халоднає варілі, ета уже абізатєльно, халод-
нає варілі. Ну. ету, капусту, може, тушилі. Суп, суп чі 
лапшу варілі абізатєльна. І кашу варілі, ну, такоє. [Яку 
страву останньою подавали, щоб гості знали, що пора 
йти додому?] Каша. Ну, каша, в каго яка била. Нєваж-
но. [Солодка чи солона?] Обикновєнная каша. [Без 
м’яса, просто каша з маслом?] Да, із маслом. [Так і на 
весіллях?] Сєйчас уже, Госпаді! Тяпєрь уже па-
тяпєрішняму. Ва ́рєва, варєва вже етага нє било ́ нічьо, 
щас уже калбаси, риби, салати, ну, картошку ще ва-
рять там с катлєтамі, с мясом, а ні супов, нічого, ні каш 
ніякіх, нічога. [Останніми подають цукерки чи торт? 
Що тепер на весіллі подають?] У нас ще нє било́ моди 
на сладості. Я  уже нє знаю, что послєднєє подавалі. 
Сирнікі пякуть, отакоє. Всьо такоє. А  тяпєрь уже 
сладкає падають же, тарти падають. І сєчас уже нє прі-
думаєш, Госпаді, маладьож что гатовіт, ета страх Гас-
подній. Поховально-поминальна обрядовість. [Чи 
існують у вашому селі прикмети, що можуть віщувати 
смерть?] Та нічога етага ми нє знаєм. А шо так мєжду 
сабой баби пагамо́нім вот. [Коли собака виє чи птах 
кричить – це щось віщує?] Ну, бива ́є, биває так што і 
сабака виє, і пажар биває, то пакойнік биває. Напрі-
мєр, вот мой брат када умєр, он в Масквє жил, а  я 
дома, і сабиралась у Старадуб єхать тей дєнь. Ну, спа-
ла, ще утрам, я  ж на автобус виходю в шесть часов, 
і вот мінє в етам углє як рванула, такім вот вистрєл 
страшний. От затріщало такім от громкім вістрєлам. 
В мєня і зять бил тада. Ну, я нє прідала значєнія, вста-
ла і пашла. Пашла, с автобуса уже іду назад, а мнє там 
родічка мая і каже: «Званілі ж із Маскві, Іван умьор». 
Вот такоє прєдвєщеніє била. [Де  клали покійника?] 
У нас больше у чістай комнатє кладуть. Вот діван ста-
яв дєрєвянний у мєня. Напрімєр, мій хазяін умєр, дак 
на діван паклалі пака. Раньше у нас, напрімєр, граби 
дєлалі в калхозє. Гроб і хрест дєлалі в калхозє, када 
піларама била, када ще люді билі. А січас ми пакупаєм, 
прівозять у магазін. Гатоває. Прівозять хрест і гроб. 
Значіть, єслі врємя як вже умре, ня то што там ноччю 
савсєм, што нема магазі́на, закрит магазін, а то стара-
ємся прівєсть і зразу палажить у гроб. Гроб у комнатє, 
старалісь нє ат уліци окни, а штоб вот от двара от гроб 
стаял. [Це якось пояснювали?] Я нє знаю. [Щось кла-
ли в труну: гроші або те, що подобалось померлому, 
наприклад окуляри, паличку?] Ну, ета кладуть щас, 
раньше нє клалі. Січас всьо кладуть: і ачкі, і картузи ́, 
і шапкі, і палкі. Такоє всьо кладуть. Ну, січас ізбитак 
усяго уже. Всьо пруть, нє знають, што дєлать. [Коли ви-
носять покійника з хати, то посипають зерном?] Паси-
пають слядом. [І за воротами сиплять?] Нє, тока у хатє 
пасипають. [Ворота закривають одразу?] Да. Виносять 
пакойніка, стараются варота закрить. [Чи перев’язують 
когось на похоронах, чи щось дарують?] Ну, напрімєр, 
хто ямку капає, січас уже і дєньгі плотять, і палатєнце 
дарють. Хто вянкі нєсє, тоже чі платкі, чі што вяжуть. 
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1 – покуть. с. Дареєвичі 
Стародубського р-ну.  

 Світлина Л. Артюх (2011 р.)

2, 3 – рушники вишиті 
та ткані.  
Із фондів Музею 
села Курковичі 
Стародубського р-ну.  
Світлини Л. Артюх 
(2011 р.)

4, 5 – сорочки  
чоловічі.  
Із фондів Музею села 
Курковичі  
Стародубського р-ну.  
Світлини Л. Артюх 
(2011 р.)
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1 – криниця-журавель.  
с. Курковичі Стародубського р-ну.  

Світлина Л. Артюх (2011 р.)

3 – сільська вулиця.  
с. Дареєвичі Стародубського р-ну.  
Світлина Л. Артюх (2011р.)

1

2

3

2 – будинок житловий. м. Стародуб.  
Світлина Г. Бондаренко (2011 р.)
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Ну, такоє, хто участвуєт в етам дєлє. Вот, машина вязє, 
дак два зєркала завязують. [Що кидають в яму?] Дєнь
гі брасают. [Ховають зі священиком?] Ну як. Нє каж
дий прівозя. В кого можна, той і прівозя. [Якщо без 
священика, то як ховають?] У нас свая пєвчая. [Тоді з 
пєвчою, якщо без священика?] Я  участвовала, сєчас 
уже мала хажу. У нас пєвчая крепка красіва пєла рань
ше. Старая, ой мужчіни! Крєпка, красіва пєлі. Сєчас 
уже нічьога нє. У  нас такоє. [Тільки церковна служ
ба?] Да. Церковная служба така. [Після того, як при
йдуть додому, треба мити руки?] Абізатєльна. На два
рє миють рукі. Палатєнце, мила, всьо... Миють рукі. 
[Чи треба дивитися в піч?] Ну, пєч ета, як уже хто ас
таєтся да баітся, дак баба старая каже: «Падівіся в 
пєч», а так шоб всє – нє. Штоб нє баявся. [Які страви 
готують на поминальний обід?] Січас уже на памі
нальних абєдах то, што на свадьбє. [А раніше?] Абіза
тєльна толька абєд гарячій бил. Борщ, картошку нє 
знаю, чі варілі, чі нє варілі, я уже нє знаю. Ну, мясо. 
[Пироги пекли?] Нє. [Їли млинці?] Бліни. Абізатєльна 
ко́лєво. [Як готували коливо?] Сладкає колєво з мьо
дам. Бєлий хлєб чі бараначкі пакрішаца, абизатяльна 
коліва і бліни. Уже забиваю, бачітє в галавє. Напомні
лі. А тада борщ, ну, што, што кіслає било ́, такоє, агурці 
там, то салат із капусти і агірков сдєлають; єслі лєтам, 
так свєжиє агурці там, памідори, такоє. Мясо, січас 
уже ш мясо, ну, і  лапша абізатєльна. Раньше хоть ні 
лапша, дак суп варілі і кашу с узваром. Узвар с сушо
них яблок і каша. Рісава чі грєцкая, чі пшонная, чі яка, 
і всьо. А січас уже, Госпаді, гастінцев і канфєт. І апєль
сіни, банани, і што толькі... А салатав усякіх на свєтє. 
Ну, што січас – січас всьо. [Коли у Вас поминають?] Трі 
дні памінають, дєвять днєй і сорок, і гадавщіну дєла
ють. [Як це називають: просто «поминки» чи «отпра ́в
кі»?] «Помінкі» називают. «Отпра́ва» – ето сорок днєй. 
Напрімєр, єслі ми бєз батюшкі, єдєм в Стародуб, от
правляєм там в церкві, дають зямл. Ну, общім туда 
зярно на кладбище, і всьо ета дєлаєм. А єслі із батюш
кам, тоже єздють, уже мєньше дєнєг платють, і  нада 
спрашивать: «З  батюшкам харанілі?». Значіть, там, 
я нє знаю, памінают, да і всьо. Єслі бєз батюшкі, зна
чіть, зямлю́ вязьош, тада на пятьдєсят рублєй дяшев
лє. Єслі дасть батюшка, зямлю вязьош, і бярьош ква
сок чі ваду, штоб у коліво ліннуть ета паміна ́льнає, 
і  про́сфіру ж ету дають. Ну, так. [Просфору близькі 
їдять?] Нє. В коліва кришится і всьо, і памінаєтся. Па
абєдають, апять же, пєвчая папіє у  хаті, паабєдають, 
а  тада усє бяруть же у кашолку кашу, всьо, ідуть на 
кладбище. [На другий день?] К абєду памінають. В со
рок днєй. Абізатєльно на кладбище ідуть, і там апять 
на магілє раскладають усьо, апять пєвчая піє там 
псалтирі. Ну, кашу бяруть. Кашу, то уже єслі нє пає
дять, всє бяруть па сваім родічах там разносять. 
[І  ставлять на могилці?] Да. Раструшуют. [Де  у вас 
хреста ставлять?] В ногах крєст. [Чи казали, чому не 
можна в головах?] Я,  напрімєр, прінєсла кніжечку 
адну пачітать «У Бога всє живи». І тут напісана, што 
крест абизатєльна нада у нагах, патаму што образ чє
лавєка, када харонять, абизатєльна ложать ліцом на 
сторану, штоб відєл васток. І нада ж єму хрєстітся на 
хрєст. [Так написано в книжці?] Да, всьо тут напісана, 
як  всьо на свєтє. Ета в Старадубє, тут парєнь купіл 
адін, і мнє прінєслі пачітать. Інтєресна. Очінь інтєрес
на. Як нада всьо знать, усьо пахрістіанскі, як  хара
ніть, як... Усьо такоє. У нагах. А є у людєй – у галавах. 

[Раніше де ставили хрест? У  ногах так само?] Да. Я, 
вон у Лама́кавкє, дваюраднай сєстрі умьор син, всє 
там, і муж умєр, і дочь єйо у́мєрла маладая, і там у всєх 
у голавах. Вот ми єзділі сина хараніть етай вясной, ну, 
і там другая женщіна с Курковічєй: «Да што ета такоє? 
Развє можна в галавах хрєст?» І тут дєла да спору даш
ло. «Толька становтє в нагах!». Ну, а їхняє родічі, што 
ви, мол, камандуєтє, у нас прінята так. У нас бил тут 
батюшка каліськалісь, і  так у їх усі так пахаронєни. 
А я кажу: «Нє спорьтє, харанітє так, як уже у вас паха
ронєни». Што ж он будєт адін ізгоєм тут лєжать із 
хрястом у нагах? Так і пахаранілі. Так, як у іх. Ну, пало
жена, вот пішут, што паложена хрєст у нагах ставіть, 
патаму шта молімся всі на хрест во, молімся. Хресту 
молімся, штоб во, штоб відєн бил. Як же он на галавє 
будє бачіть? Вот што. [У  вас Храмовий празник на 
Преображення?] У нас Спас. [Нам розповіли в адміні
страції, що на це свято всі з’їзджаються, а раніше як 
було, коли ще церква була?]Я етага нє знаю. А каждий 
год празнують. А  раньше, Господі, з  усіх сьол... 
О, сколька єдуть і єдуть, і на ко ́нях, і на машинах, так 
больше ж на конях. А  таді с села уже єдуть, хто як 
магє, хто як магє. І ось с пєснямі єдуть. То такє, што 
полужавиє ляжать, всьо такє. У нас церькві нє било ́ і 
да вайни ж іще. Раскуро́чілі. [Біля церкви були обіди?] 
Ня знаю. [Як називають неділю після Великодня і по
минальні дні?] «Радуніца». [На Радуницю ходять на 
кладовище?] На Радуніцу на клодовє, к обєду ходім на 
клодовє, сабіраємся. У людєй нє так, у нас савсєм па
другому. Ну, ідьо ́м, всє набираєм усяго ́. Ну, што, у нас 
випівают, випівают на кладовє. [На могилу ллють го
рілку?] Да всякі людє, гарєлку і всьо... Ми, напрімєр, 
садімся каждий да сваіх родічав, і  ходять вот. Ну, 
я прішла пакатать табє, мєня тут же угащают. У лю
дєй, напрімєр, сабираются тада послє ради́ і  випіва
ють. Ходять па магілах катають там. Яйца катають, 
хрястосятся с хрястом там, і самі с сабой хрістосятся, 
і всьо. А в нас каждий сідіт на свайом. Там і я пашла па 
сваіх па родічах пакатала, па знакомих. Мєня та́міча 
угастілі. [Чи сідають всі разом?] Нє. У нас нє садятся. 
А раньше, напрімєр, с клодовє, у нас кладбіще отута, 
на нашей старанє. У нас сєвєрная абщі ́на кладбіща і 
южная кладбіща. От на наше як ідуть, наше раньше, 
ета іще бабушка мая жила, ідуть, заходять с кло́довє, 
заводять душу ́ у хату. Тут вже у каго же шо в тарєлках, 
всьо становят на стол і пьють, а  так што сабєрутся, 
і  паб’ются, і  с нажамі таді, ой! Ну іх к чьорту всєх! 
[«Завели душу» називається?] Ну, так. А тада, уже па
мятнік став, тада ідуть усє к памятніку, і шоб пєвчая 
била харошая. Там плачуть. [Ідуть туди, там плачуть?] 
Да, абізатєльна. І  апять же растанавлівают усьо там, 
там угощаются, усі там. [У вас чіпляють на хрест руш
ник?] Як сорок днєй ідуть і вєшають рушнік. [На Ра
дуницю чіпляють?] Ну, січас уже вєшають: хто пакуп
ниє, хто сваї. [Раніше було таке?] Щас цвятов морє 
становлять. Раньше скатєрть застілают і садятся, на 
скатєрть уже такоє всьо ставят. Інтєресна. Ми ідьом, 
як  на празнік, наряжаємся во всьо самає красіває. 
А січас уже, нас же мала асталася, щас больше с гара
дов прієжжають, єслі можна каму, вихадниє бивають. 
Ой, інтєресна. [В який день це відбувається?] Во втор
нік ходют. [І  раніше було у вівторок?] І  раньше. Вот 
сорок днєй отправу дєлають. Пообєдають, ідуть на 
кладбіще, пабудут на кладбіще, і, єслі дальока ідтіть 
кудись от кладбіща, тє..., та хоть і дальока, раньше 
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ето..., сєйчас нє дєлают так, а раньше...Вот, напрімєр, 
моя тьотя, атєц там на краю сєла жил, і даже на том 
баку кладбіща било, із кладбіща пріво ́діла к сябє до
мой душу́. Атєц умєр, пріводіла душу і вгащала уже 
всіх, хто прійшов. Канєшна, ня всє йдуть, ну, хто прі
шол, апять же, садятся за стол, ана уже чтото прігато
віла, і праводят душу. Ето раньше. Сєйчас уже, ето уже 
в сорок днєй, дак вот, да по путі, да всє равно стараєт
ся хтось: «Да давайтє ж за ́йдєм, завядьом душу. Да
вайтє ж зайдєм». Чєловєк сколька, особєнно мужчін. 
Чєловєк хочєть випіть, дак зайдєть і ето... Хотя в етой 
кніжкє пішется, что нє дай, нєльзя гарєлкай помінать. 
А тяпєрь уже ж гарєлку ету і роскоши нє нада. Нада 
маліться, толькі малітся. Всьо ето пішется. Інтєрєсная 
такая кніжка, я  как в Стародубє буду, дак куплю 
обязатєльно. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які свята відзначають у селі? 
Різдво святкують?] Усі празнуєм ми. Усьо врємя праз
новалі. [Чи  варили кутю?] Аякже. Варілі кутю, на 
Раждяство і на Хрященіє, і на Новий год. [На Різдво 
ходили колядувати?] Ето калісь, калісь. [На [Старий] 
Новий Рік засівають зерном?] Дєті, і то мало уже. Сєй
час ва всєх уже... Да і дєтєй мало ж. Ето уже кто бліз
ка, сваі. Тє іще прієдут, малих пакажут, да школи ето. 
Ходять засєвать. [Ви коли були маленькою, ходили 
щедрувати?] Хаділі. Я уже забила ето. Хаділі. А засє
вать хаділі. [Дівчата чи хлопці, чи малі діти?] Малиє. 
[Що  вони кажуть, коли приходять: «Сію, Сію, посі
ваю?..»] «Сєю, сєю, пасєваю, з Новим годам поздрав
ляю! Драстуйтє, з Новим годам!» А хто больше знаєт, 
дак тє больше расказивают. [Чи святять воду на Хре
щення? Як у Вас кажуть: «Водохреща» чи «Хрещен
ня»?] «Крєщеніє». У нас у Дєм’янках сєйчас батюшка 
прієзжає, озєро там святеє. Больше кто, дак єздім уже 
в Стародуб ваду святіть. А нє, так набираєм уже по
слє, там уже стаіть вода. [Як її використовують?] Хто 
як. Хто умиваєтся, калі горє тама якоє, хто і нада што; 
єслі женщіна там шепчє ад усяго, дак святая вода, ну, 
такоє. [Як у вас кажуть: «Паска» чи «Великдень»?] 
«Пасха». [На Пасху крашанки фарбували?] Красім 
у суботу яйца. [У  цибулинні чи чаєм?] Cєйчас уже 
красят больше в цибулє. Пєкьом і паску обязатєльно. 
Уже молодиє, то нє хочут пєчь, а ми ще стариє, то пє
кьом. Ми колі ́ дома жилі ́, мама всягда пякла. Ну, як 
ета нє пєчь? Хоть воздух пройдєт. Ну, купльо́нная 
что ето?Я тоже пяку, пяку. Другій раз багато напяку, 
дак, в каго нємає, дам. Пяку абязатєльна паску. І яйца 
крашу. А утрам, ще як сімья била, хазяін бил, встайом 
рана, я вже раньше Паскі етай, і всє ідуть гулять. Там 
на пріроду сабираются, яйца бить мужчіни. [Як це на
зивали: «В биткі гулять»?] Ніяк нє називалося. Ніяк. 
Собираємся. Потім на пріроду, в карти гуляють там, 
яйца бьют, наряжаються всі. [«Качелі» (гойдалки  – 
українською мовою) у Вас чіпляли?] Нє, качєлі раньше 
вєшалі просто там у лєсє, раньше всякіє там. [Як у Вас 
їх називали?] «Качєлі» і «ре ́лі» називалі. «Релі» нази
валі так мали́є, а качєлі – ета вісочєнниє такіє, ета билі 
празнікі. То на Троіцу, то лєтом там собираліся і хлоп
ці, і дєвкі, і каталі вот. Як дєвку посодять на релі... Я нє 
саділася, боялася висоти до полу́смєрті. А становятся 
і вдвох. Вот вярьовка і так глядять над етой вєрьовкой 
і туди і пятають: «Кто жаніх?». Нє каже, ані ще више. 
Як пужаєтся, нада казать, кто жаніх. Ето на празнікі 
лєтам (на Троіцу), ну, так, калі іще вихадниє бувають, 

он у калхозє бувають. Вихадниє дають, значіть, усє 
сабіраются, наряжаються, багатєнна маладьожи, што 
щас уже? [На Трійцю чи на Петра у вас був звичай ді
вчатам, молоді кумитися?] Нє. Постойтє, я же Вам нє 
рассказала. За Пасху за ту. Сабіраємся. Я б ще, може, 
трохі палєжала, а  он: «Давай уставай, будєм разгав
ляться», на сталє ж усьо. Всьо самоє лучшеє. Давай 
разгавляться ж, пайду яйца біть. Ну, і садімся разгав
ляємся, і он пашел, рана ще, надєтий чіста і пашол, а я 
скарєй всє папрібирала, скот упорала, і на луг, у нас на 
той вуліце луг. Ми сабіраємся карагод вадіть. Ну, пєлі 
там уже всякіє. Стариє женщіни билі ́. [Згадайте слова 
хоч однієї карагодної пісні.]

Что і на вуліце, ой да на широкой,
Ой, рано, рано, да й на широкой. 

А  тут надо подвізгнуть. [У  вас так загу́кували?] Да, 
загу́кувалі, обязатєльно. Крєпко красіво пєлі, крєпко 
красіва. [«Карагодну» загукували?] Да. [Це «гуканки» 
називали?] Просто. Карагод воділі да і всьо. [Чи спі
вали веснянки, весняні пісні?] І вєсняниє пєлі. [Коли? 
Після Вшестя?] Я нє скажу. [У вас свято «Вознєсєніє» 
називають чи «Вшестя»?] І  «Вшестя», і  «Вознєсєніє», 
іх же два. Дєнь Вшестя, дєнь Вознєсєнія. [Млинці пе
кли чи ходили на поле?] Да нє, нічьо. На кладбище ха
ділі стариє люді. Катать нє каталі, ну шо баби йдуть, 
дак шо? Ну, вінца, канфєта возьмє, уже там посідять, 
погамо́нять, пагуляют на кладбіще. [На Трійцю?] Обя
затєльно. Ми ліпу, кльон, шавковую траву, як била у 
кого, ню́ньке... [Що таке «нюньке»?] Аір. У нас назива
єтся «Рєона́ та Ра́уши», на тєх кутках там рєзалі і там 
у Капаня́х раслі нюньке. Ну, пару [років], уже сєйчас... 
У нас уже там заросло, ми уже сто лєт там нє билі. Ну, 
вот такоє. Обязатєльно украшают. І в каждого же на 
погрєб, в сарає, в форточку і в сє́нцах, і в хатах. [Посе
редині села чи на лузі ставили березу?] Нєт, у нас ето
го нє дєлалі. [Куди потім зелень дівали? Можна було 
викидати чи кудись в окреме місце покласти? Чи кла
ли цю траву покійнику в труну?] Ну, ето можно, єслі в 
банє, так помиться, єйо запаріть, там положить. А так 
я нє знаю. Винєсут, да і всьо. Ото спалят. [Івана Ку
пала святкували?] Нєт. [А свято Петра і Павла?] Нєт, 
у нас етого нє праздновалі. Ето Троіца, Спас. [А По
кров Пресвятої Богородиці?] Ну, Покров, у кого прєс
тол. У нас Покров, ми в Сємьоновку єзділі в ярманок. 
Послє Паскі, воскрєсєніє ето, забила, как називаєтся. 
[«Красна» чи Фомина неділя?] Нєт. І Троіца у Сємьо
новку, било, Покров, Міхайла, і на Старий Новий год 
ярманок у Сємьоновкє, а Сдвігі, такоє, Ввєдєніє, ето у 
нас в Воронково на ярманок єзділі. [Чи казали, що на 
Здвиження не можна було ходити в ліс?] Ну, так, мєж
ду собой говорілі. [Чому?] Ну, сдвігаєтся вся тварь, 
казалі. [Про русалок говорили?] Нєт.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ. НАРОДНІ ЗНАННЯ [Чи ві
рите Ви в існування душі?] Вєрю. Я  сколька кніжек 
прачітала, волос дибом становітся, єслі ета правда, 
што дєлаітся! Ну, навєрна ж, сіли какієто єсть. Какіє
то сіли єсть. Я вєрю в ета. [Ви вірите в Бога чи в якісь 
сили?] І в Бога вєрю, і в сіли вєрю, што шось ано єсть. 
[Чи вірите в Страшний суд?] Ну, што будє, што будє. 
Што Бог даст. [Вірите, що  кінець світу буде?] Я  нє 
знаю. Як  я магу вєріть? Як  я магу вєріть, я  нє знаю. 
Може, наступе калі. Хто знає, хто вєря. Ну хто? Ми ні
чога нє знаєм в етам дєлє, нє знаєм. Так што будя вже, 
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то й будя. Каждай прімя то, што будя. [Що таке гріх?] 
Ну грєх, што дєлаєш то, што нє нада. [Що не треба ро
бити?] Ну як? І глупасті гаварім усякіє, ну всьо, і хто 
чєлавєка убиває, напрімєр, грєх є грєх. То, што нє́льзя 
дєлать. [Знаєте десять заповідей Божих?] Да. Я чітаю, 
знаю. [Хто у Святій Трійці, знаєте?] Слава Атцу і Сину, 
і  Святому Духу. [У  Вас в селі є жінкі, які шепчуть?] 
Єсть. [Вони просто шепчуть чи яйцями або воском 
викачують?] Нєт. У  нас ето нє дєлають. Нє умєють. 
Ну, так. [Ходять люди до них?] Моя подруга умьорла 
нєдавно. Она хорошо помагала. [З якими проблемами 
до неї приходили?] І с ангіной, і «от урока» у нас нази
ваєтся. От сглаза там, грижа там. Такоє. [Допомагала?] 
Помогала. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Дєлать нєчаго. То 
раньше калхози билі, так всєм работа била, ше зганя
лі хаділі. Так что всєм работа била, усьо било. [Ще й 
залишалося?] Аставалось. Сколькі людєй нада било! 
Єщьо прівлєкалі. Прієзжалі брянци, стародубци, усє 
з радіозавода, усєм работи хватало. А січас уже дєлать 
нєчєга. Всьо. Развалілі страну. Канєшна, ми жалєєм аб 
том врємєні. Нєхай. Кто як нє хочєт, што всяго полно. 
Канєшна, всяго полна: і колбаси наєдаются сєйчас і 
всяго на свєтє, а ми так жилі́. Ну, всє так жилі, нє толь
кі ми. Всє всьо равно вєсєло жилі ́. Ну, канєшна, галод
ниє нє билі, асобєнна паслєдніє годи, еті вот, [тисяча 
дев’ятсот] васьмідєсятиє, всьо било, уже ні куфаєк, ні 
штанів нє латалі. Дирка прорвалась  – кінулі, пошлі 
купілі. Ну і так. Ми таго врємєні люді, нам нравілось 
тоє врємя, нравілося. Хоть ми, як сказать, і нємнога 
ми зарабативалі. Я, напрімєр, сначала в полє, я і в по
лєводствє работала, в кірпічном дєвять сєзонов отра
ботала, а тода мєня поставілі на заправку. Я работала 
шеснадцать гадо́в на заправкє в калхозє. Мєня уважа
лі всє, і я ні на кога нє обижаюся. Такоє от. [Ви жили з 
бабусею? Бабуся Вам багато розповідала?] Да, бабуш
ка нє расказивала. Ми ж сначала жилі... Я до [тисяча 
дев’ятсот] шестьдєсят третьєго года жила у савсєм 
другом дварє. Гулялі хаділі. У нас на уліце тагда много 
молодьожі било. [Де  збиралися: на вулиці чи в клуб 
ходили?] У клуб хаділі, аякже. [Були концерти, спек
таклі?] Абязатєльна. Бил у нас хор, і школа виступала 
с драматічєскімі етімі..., а тада і в школє хор бил. Ну, 
ано с  гадамі распадалось уже всьо, вот распадалось. 
У  нас в клубє бил свій баяніст, ето нанятий, платілі 
єму, і  он іграл. Ми танцювалі всягда. Всякіє танци. 
Ну, тадашніє: вальси, фокстроти, всьо, полєчкі, всьо 
ето танцювалі. Всьо. Кто умєл, і «Бариню» танцавал, 
«Русскаго» танцавал, всьо било́. Так что молодьожі 
слішком много било. І  танцювалі, хлопці танцювалі 
і  дєвкі, і  пєлі крєпка красіва усє. І  сходілісь каждоє, 
то єсть потом сходілісь в клубє, танцювалі. [Там і зна
йомились?] Ну, та хлопці тада всєй гурьбою. Маладьо
жі багато хлопцев било. Каждий, у кого нєвєста, ідєть 
па той уліце. Ну, і такіє пріхо́ділі. Там єщьо пріходілі, 
у мяня сєстра іграла на гармошку. О! І ана хоть і [ти
сяча дев’ятсот] сорок седьмого года, но гуляла ще са 
мной, пака учіться паєхала. [Які  пісні співали, коли 
збиралися?] Вот на каждой уліце свої. Свойо гульби
ще било, своі дєвкі билі. Вот у клуба дом, і с каждой 
уліци своі дєвкі, ну, і пєсні пєлі. [Назвіть, які співали.] 
І «На горо ́дє вєрба рясна» пєлі, і «Скакав казак чєрєз 
даліну» пєлі, многа пєлі всякіх. «На городі вєрба ряс
на», «Розпрягайтє, хлопці, конєй!». [«Несе Галя воду» 

співали?] Нє. «Несе Галя воду» – ето уже послє сталі 
пєть, когда по радіо стало вот ето... Ето Укра́іна пєла, 
а ми ще такіх нє пєлі, ми пєлі іще «Пасіяла агурочкі». 
Падаждітє, у мєня в галавє уже нєт памяті. Давлєніє 
поднімаєтся. Бивало, раньше я начінаю. «Ой да свє́тіл 
мєсяц» пєлі:

Ой да свєтіл мєсяц,
Ой да свєтіл ясний,
А полуночная заря...

Всьо. Я тянула, а сєйчас нє хватаєт диханія. І спєть так, 
как я пєла, я  б, кажется, на пять годов поздоровєла. 
[Які там далі слова? Не знаю цієї пісні.] 

Ой да свєтіл мєсяц, ой да полуношная заря.
Ой да свєтіл, ой да путьдорожку, 
Куда мілий проєзжал.

Високо надо викручівать тут.
Ой да мілий єхал,
Ой да мєня бросіл.
Зостаюсь я сіротой, 
Зостаюсь я сіротой.

МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧ
НІСТЬ [Раїсо Яківно, Вам казали, що село засноване 
козаками? Чи  були у Вашому роду козаки?] Нє, я  нє 
знаю, ето ж давно... Господі, сколькі. Давнимдавно. 
[Ваші батьки як були записані по національності?] 
Русскіє. [У Вас є родичі в Україні?] Нє. [У вас в селі всі 
росіяни чи є українці, білоруси?] Сєйчас же пєрємєша
лісь уже. Дєвчата тута укра́інскіє замужем, наші хлопці 
тама. Пєрємєшано усьо. [Як Ви думаєте, ми відрізня
ємося чимось? Украінці, росіяни  – чимось люди від
різняються?] А чєм? Нічєм. Ми раньше..., у нас в Росіі 
мєнше било́ товара. Вот етого, риби, всєго. У  нас трі 
кіло́мєтра, поля наші гранічат із Лєоновкой. Ми там: 
Ляоновка, Косічка, Галагановка, да Сємьоновка, ми 
всьо там. Увєчері на лісапєт да бочку хамси прівєзуть. 
Понабіралі, дояркі вон у нас коня запрягають, гро́ші 
тади палучалі, в [тисяча дев’ятсот] восьмідєсятиє годи. 
Паєхалі, панабіралі там всього. Всьо: дівани оттоль 
мєлкіє куплялі, краваті мєлкіє. У нас іх іще мєнше таг
да било́, а  всьо оттоль же, а  тєпєрь раздєлілі вот, нє 
пройдьош, в лєс по́йдєть другій, зайдє за граніцу. За
бірають, і всьо. Штрафують, забірають в Сємьоновку 
троє суток сідєть. А сєйчас уже, правда, по празніках 
откривают, чтоб..., толькі в нас, тут, а так ні на маши
нах, нічєм, пєрєкопана трактором такая дорога, что нє 
пєрєлєзєшь. Уже як достачку положуть, дак із лісапє
там пролєзут, а на каню ж нє пєрєєдєш. Вот что. 

Записала Л. Артюх 1 жовтня 2011 р. 
у с. Курковичі Стародубського р-ну Брянської обл., РФ, 

від Надії Д., 1928 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕПЕЧЕННЯ Харчування. [Які 
культури сіяли?] Такоє ж самоє сєялі, што й сєчас. 
І раньше ж сєялі рож, пшаніцу, грєчку, просо, ячмєнь 
і овєс, усьо сєялі. Картошку, корняплоди, буракі, ка
пусту, морковку. [У вас кажуть «лук» чи «цибуля»?] Та 
хоч «лук», хоч «цибуля» – і так, і так понімаєм. [Кажуть 
«рож» чи «жито»?] «Житом» називають. [Як  назива
ють кукурудзу?] Хто називає «кукуруза», а хто «кікі»́. 
[Чи  готували таку страву, як  кулага?] Кулагу́ дєлалі. 
А ви знаєтє, яє нє каждий сдєлає. Вот мама моя сколь
кі нє дєлала, вот у яє нє так получалась. А вот сосєд
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ка Солоха дєлала (ми дружілі, у яє дочка такая, як я), 
дак ми вже раз’ядаліся. Ну что ж, заварівалі. Грєцкая 
мука, заварівалі кіпятком, потом ету самую, што зава
рілі, у таком гаршку становілі на пєч, і йона там стаяла 
днів три. Штоб яна усаладжалась! [Як дізнавались, чи 
вона готова?] А яно ж відно будє. [Мало булькати?] Ну, 
я вже нє скажу, ци булькало, ци нє, ну, вот, салажає! 
А папка мой бив, дак едак приказує: «У пасєку по мя
док, а в садок – по квасок!». Как кулагу ету дєлає. Ну, 
а потом становє у пєч, і яна там суткі парітся. Кіпіть і 
томітся, і усьо, аж красная становітся! І кушають. Вот 
етая Солоха у міскі нам поналіває, і ми с удавольстві
єм кулагу ядім! Яна ж сладєнькая, а пяску ж то раньше 
нє било́! [Чи були такі страви, як «лемішка», «мамали
га»?] Усьо било́. Грєчнєвую муку заварівалі крєпко гус
то. [Як це називали?] Я вже позабивала. А знаю, што, 
як кончають работу – канаплю собірать. І вот дєлають 
уже тоє, і  в маслє, подсолнєчном  – густогусто умас
лять і ядять. Вот картошку копають..., то вже «тавкані
ца» називаєтся. І гово́рять: тавканіцу, як кончать кар
тошку копать. [Чи були частування, коли закінчували 
зводити будинок?] На трєтєм вянце. Горєлку становілі, 
што єсть закусіть. Єсть сало, сало покрише, єсть мясо, 
мясо покрише, што є. І картошку. [Кисіль з крохмалю 
варили?] Толькі вот сколькі я із хозяіном своім жила: 
«Ти мнє наварі кісєлю, штоб ти нє процедживала, та
кого, як  раньше варілі». Наваріш усього з скрілямі з 
усімі, і заварівай. [Що таке «скрілі»?] Ну, ето ж фрук
ти сушиш, ягоди, вот ето «скрілі». [Узвар готували?] 
Ну, ето ж узвар, пока бєз крохмалу. [Які гарячі стра
ви готували?] На каждий дєнь – борщ, хто любе. От, 
напрімєр, я з хазяїном толькі борщ. Єслі єсть мясо – 
мясо поваріш, бурачок туда і картошкі, єсть помідо
ри  – помідори. А  раньше помідо́р нє било́. Такіє вот 
дєжкі стоялі в погрєбє. А в дєжках капуста кіслая, даже 
буракі чістілі, солілі у дєжкі для борща. Мама, бива
ло, спєциально соліла, а таді ж уже з тоім борщ варіть. 
Морковка, цибулька, как обично. [Який борщ смач
ніший – з квашеним буряком чи  свіжим?] С бураком 
квашеним, толькі ня кіслим. От, напрімєр, покришилі 
(я работала пять лєт у сталовой, свойой, калхозной), 
с  абєда накришим трьохлітровую банку бурака, на
ллєм вади, а завтра – у борщ . Йон нє укіснє, а йон уже 
чутьчуть. А потом капусту, морковку, лук поджарім. 
[Зелений борщ готували?] А  как же. Із щавля, сиро
ваткі. [А холодний борщ готують?] Дада, покришилі 
усякого зєлєнаго, ше й потавкьом. [Які  другі страви 
варили?] А на второє – картошку дєлалі, тоже ж варі
лі мясо. Фєрми билі. Свініна била, тєлятіна била. [Яке 
м’ясо більше вживали?] А із мяса, знаєтє, котлєти дє
лалі. Какоє жирнєйшеє да вкуснєйшеє. Свініну больше 
любілі. [Птицю розводили в господарстві?] Канєшно. 
Ми, напрімєр, дєржалі гусєй много. Курєй рєзалі, ін
дюков дєржалі. Тяпєрь больше дєржат. А тади – рєдко
рєдко. Самоє вкусноє і полєзноє щитаєтся індюшиноє. 
А вже гусіноє, так собіралі жир, запаси дєлалі. Бивало, 
мама у такіє вот (стоялі банкі) жир слівала. А тади вже 
кашу маслілі. [Чи тримали овець у господарстві?] Дяр
жалі. Да сєйчас у нас такіє йо, што дєржать, може, по 
сорок штук овєц, може, трі ци чєтирє хозяйства. Дак я 
нє знаю, збитуто мало! Малєнькіх больше хватають, 
ягнят, прієжжиє. [Як потрібно солити сало?] Обикно
вєнно. А от хозяіна нєт уже восємнадцатий год, я сама 
солю. Солі набярєш, когда рєжуть, то йоно ж стяга́ми, 
ну, і носіш, на стол складаєш. Потом нєобязатєльно в 

етот дєнь посоліть. Я на завтра, всяко... Ми нє вєсілі 
солі, на глаз сиплєш, сколькі возьмє. [Як  зберігали 
сало?] А хранілі – раньше кублі такіє билі. Дєрєвяниє. 
А послє – ящикі дєлалі. [Чи зберігали сало в торбах?] 
У  мяшках солілі раньше. Раньшераньше. Даже мос
ли клалі в етиє мяшкі. Посолішпосоліш. Прівєсіш. 
[Де чіпляли ці мішки?] На горіще бивало. А як пєрєш
лі сюди, дак в сєнца́х к брусу повєсім. Так же й раньше 
сало вєшалі. У мяхах вешалі. А тади вже сталі соліть 
в ящика́х. [Борщ заправляли салом?] Знаєтє, як гото
вілі борщ? Там у кабану жир бив, «здор» називався. 
Так етот жир закативалі, а  тади рєзалі, і  ступкі такіє 
билі, талкушкой потолкуть і заправляють. Нє поджа
рівалі нічого, потолкуть і усьо. [Які страви з м’яса були 
найпоширенішими?] Обично котлєти дєлалі, і сєйчас 
дєлают, і  до войни. А  котлети ж з усього в нас дєла
ют. Єщьо папка помєр у [тисяча дев’ятсот] шестьдєсят 
[...] году, так баранина ж била ще тади. А знаєтє, шо 
скажу, хто як іздєлає! Другая іздєлає, так котлєти укус
ниє, мяконькіє. Усьо тоє, што і добавляють: цибулька, 
часночок небагато, у фарш картошку тьорлі. А тяпєрь 
уже нє труть. Тяпєрь даже смятану кладуть. Хто што, 
хто булку размачає, а  хто сухарі. Сухарі труть і кла
дуть. Я завсєди сухарі. Приєдут дєті: «Мамка, ци йо у 
тєбє там сухарі?» – «Єсть! Там і там». Останєтся уже 
бєлий хлєб, і пасушу́, і пєрєкручу. [Кров’янку готува
ли?] І щас готовять. Та такая вкусная, шо нєльзя раска
зать! Начиняють кровью, лучку паджарять, марковкі 
паджарять, яєчко вбить, мукі, єслі с крупой – і крупи. 
Больше всього грєцкая, йона рассипчатая. [Ковбик 
готували?] Усьо дєлалі. Обикновенно. Мясо кришилі, 
як  у кавбаси, сироє, нєварьоноє закладивалі. Толькі 
вот шкурки уже отварівалі. Спочатку отварять, йони 
ж мягчєй будуть. Усьо ето пєрємешають, тєпєря на ма
шинкє пєрєкрутять і начинять. Специі: лавровий лист, 
пєрєц, часнок обязатєльно. Уші нє клалі, то на холо
дєц. Позашивають. Потом хто сразу кушає, хто – дєті 
попрієзжають  – поразрєзають, поотдають.[Скільки 
його варять?] Пякуть! Ми усьо врємя пякьом. На ско
вородє у пєчь, целую ночь. Потом кружок, і гньот по
клалі. Как гарбуз порядошний, і йон тади як праничек 
становітся. Таді харашенько ж єго й рєзать. [Вареники 
готують?] Нє готовять. Раньше каждая у сваєй сємьє, 
і на празднікі люді готовілі. [Чим начиняли?] Вішня
мі і слівамі, такім усім. І сиром начинялі, і картошкой. 
А капустой жарєной укуснєє усього. От бувало, хлєб 
пякли. Свєкруха моя тєсто одбірає од хлєба і пякєм 
пірогі с картошкой. Я больше с капустой. Я в нєвіст
ках усьо пякла. Как прішла к свякрухє. [Чи готували 
якісь напої з медом?] Ето квас, може? Кіпятілі ваду́, за
кладивалі скрілі [сушину], і йон стояв, тади вже цаділі, 
сахар ци мед додавалі. Ето називалось «квас». А тєпєря 
вади понабирають у магазинє сладкой... [Коли почали 
вживати чай чи каву?] До войни нє било́. До вайни ж 
ми дєнєг нє получалі у калхозє. Получалі толькі кар
тошку, зярно якоє дадуть. Послє вайни уже гетьгеть 
на дєньгі сталі пєрєвадіть. Как перяшлі на дєньгі, так 
і суєта стала, хоч у бригадє, хоч і де: то туди паставив, 
то туди. Там больше денєг, а до того било усім ровно. 
Трудодні билі. [Чи готували наливки або настоянки?] 
Дєлалі й дєлают. Гарєлку ж гонять, а туди усякой трав
кі накідає, сахарку дабавє. Усякой: і звєробою, і мяти, 
і матяринкі, биває пятнадцать штук. Йона у мяне дома 
расте, матяринка, а вот із лєсу принєсєш, так йона вже 
совсєм другого вкуса. [На ягодах робили настоянку?] 
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Настоювалі і настоюють: і на малінє, і на смародінє. На 
свєжей. Знаєтє, яка вкусная?! А вішні сахаром засипа
ют. Хатіш – так пєй, хатіш –  разбавляєш гарєлкаю. До 
вайни нє умєлі гнать гарєлку. Ето вже стало послє вай
ни. Усє пют січас. А женщіни ще больш, чєм мужикі. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Де  Ви народжували дитину?] У  мянє баба 
прінімала. Я трьох раділа, ні аднаго разу ні била у баль
ніце. Пєрваго я хлопчика раді́ла, в [тисяча дев’ятсот] 
сорок восьмом гаду, мнє било двадцать гадов. На свой 
дєнь рожденія подарок. Хозяін бил рад! Кушерку паз
валі. На пєрвом била кушерка. Благодарілі, аякже! 
Што било. Хустку обязатєльно. Тади втарого. Саша в 
мєня пятого іюня, а я картошку сєяла. Тади ж, куди на
ряд паставять, туди й іди. Свякруха каже: «Ти ж яє нє 
став на картошку». І всетаки паставив чистить кури
ку тую (вада́ в вадайоме). Я вже й нє пашла. Било́ в во
скресенье дєло. Ішла з женщинами на работу. А в мене 
вже схваткі. Пріхожу дамо́в, а няма ж ніко́го, свякруха 
на работє. Надо мнє бєчь к мамє. Пашла туди – мамкі 
няма, папка спить. Пошла к сасєдкє: «Тьотя Салоха, 
пазавітє бабу Галю Бандашку». [Як називали повиту
ху?] «Бабка». Яна прийшла й повела мяне нє у хату, 
а в баню. В мянє схваткі. А в мянє нєма ж нічаго. Я ж 
сказала, мнє яще нє врємя. Калі в больніцу, то в нас 
в Понуровку вазілі. Бабка помогла, роділа я, і в хату 
вайшли. А йоно як закричить, а папка як спужається! 
Да тікать із хати, да к мамє. Мама прибєгла, уся трусіт
ся, уся колотітся. [Хто зав’язував пупа дитині?] Бабка. 
Ви знаєтє, я нядєлю кричала, болєло. От полчаса крі
чу, полчаса мавчу, полчаса крічу, полчаса мавчу, так 
плохо било́. Свякруха прибєгла. Ой. [Куди закопували 
дитяче місце?] Тади раньше, знаєтє, у погрєб закапи
валі. [Хто приходив провідати породіллю? Що прино
сили?] У нас падруги нє ходять. У нас сродствєннікі. 
А сєйчас даже парами ходять! Раньше етого нє било ́ 
в нас. Тольки жонкі прийдуть..., там крьостная, тьо
тя якая, сєстри старшиє, калі билі. Ладочек напякуть, 
скрильов набяруть, узвару, значить. І  всьо. То сєй
час вже, знаєтє... Понакупляють і нясуть купльо ́ное. 
[Що  кума мала принести дитині?] «Увивич». Кума 
купляє увивич, крєстік і одєяльце, ци на матєріял на 
якийсь. Весільна обрядовість. Я як у [тисяча дев’тсот] 
сорок сєдьмом замуж вихо́дила, што там послє вайни 
било́. [Коровай пекли на весілля?] Пяклі і в маладого, 
і в маладой. Замєсять, раскачають, стаканчиком пови
реєзують, круглєнькіе такіє. [Чи був коровай у вигляді 
печива?] Да. Як свадьба, дак уже складувалі на тарєлку 
обикновенно. А тади вже дружок іде, ци палатєнце, ци 
платок завяже, туди кладуть каравай, становять рюм
ку, налівають. А подносять каждому. А тиє ж уже, што 
до́рять, до́рять, і обносять усіх гастєй. Ето називаєтся 
«тво ́рять каравай». Творять у маладого, як прівєзуть 
маладу. [У молодої пекли коровай?] Ну, пякуть, а в нєє 
нє дорять усю свадьбу. Раньше ж свадьбу гулялі одін 
дєнь. Пагуляють у маладой, маладой єє забірає і вє
зуть до молодого. Усьой род іде до маладого. Тут уже 
й дєлять каравай і дорят їх. [Знімали вінок з молодої?] 
Всьо поснімают. У нєго. [Коровай нареченої в нєї ді
лили?] Нєт, нє дєлять. Только вот дєвчатам, дружкам 
дають. [Зараз печуть коровай на весілля чи так само 
готують печиво?] Покупляють печеньє. [Чи пєрєвіря
ли чесність молодої на весіллі?] Нє било в нас етого. 
Нє провєрялі. А  раньше, гаварілі, било. [Чи існував 

звичай «переливати» дорогу молодим?] Нє. [Вимагали 
від молодого викуп за молоду?] Викупляють нєвєсту. 
Ето, когда йон за нєй прієзжає. Стануть і нє пускають 
маладого: «Давай викуп!». Тади ж послє вайни, так 
сколькі іх било́: і ранєних, і усяких. Нє пускалі: «Ма
ладий, викуп давай! Шо ж ти дєвку забираєш!» [Чим 
відкуплявся?] Гарєлкою, чем! [Брат вимагав викуп за 
сестру?] Аякже! За косу. «Ой брат сестру за стол веде, 
калінамаліна»?  – дру ́жки пєють усі. Йон, ведючи, 
приказує: «Сястра моя ро́дная, ти ж у мєня краше...» 
Позабивала.... І садяться за стол. Спєрва надо вику
пить косу, а тади маладую забрать. А брату платять: 
сколькі скаже, столькі й дадуть! Колись, як я уже за
муж ішла, в мене одін брат бил на целінє, а одін, млад
ший, косу мою продавал. Калі вже викуплять ету касу, 
і вядуть яє зза стола. Маладик яє бяре за руку. А тади 
мама мєня вже благословляла. А тади єго дружки ́ прі
єжжають. [Що готували на весілля?]Я  уже давно на 
свадьбє нє била. Раньше варілі, а  сєйчас нє. Сєйчас 
уже нє борщ варять, капусту тушать із мясом. Вот на 
похорони борщ варять, і  каша напослєдок. Раньше 
било, что всє нє сядуть за одін стол, ето тєпєря во дво
рє накривають, садятся всє за одін стол, єслі лєтом, 
навєс дєлают. [Хто  головний на весіллі?] Маладиє. 
Дру ́жка яє, а од яго – дружок. А дальше сажають, як у 
нявєсти – дак радню яго сажають, а як уже ад мала
дой по́йдуть до маладога – радню маладой. От гулялі 
ми свадьбу. Назавтра вже паєхалі к маладой. Саділі 
род у хаті. Нє усьой род, а сколькі помеєстілось у хаті, 
а остальниє на дворє. Назавтря приєхалі і к маладому. 
Наш род уже нє сажалі у хату, а всєх вмєстє посаділі. 
І вот свякруха вже ня в духє штото. «Ти, сваха, мол, 
зама́шна, а я – сваха лляная». У яє – сини, а в тої ж 
дачка́. Ето «замашная сваха». У яє – дєвка. А я, мол, 
лляна. А сваха сідіт уже, як нє плаче. [Це така образа? 
Що таке «замашна»?] Ну, канєшно ж. Як у коноплі би
ває замашка і льон: то женская і мужская [рослини]. 
Я  сядєласядєла, да й кажу: «Свахо, наша сваха одін 
раз толькі замашна, а  то всьо врємя  – лляная!». Усі 
так засмєяліся, і всьо прошло. А то в нєйо аж сльози 
на глазах. А  в яє адна дачка́ била, а  то шєсть синов! 
«Наша сваха одін раз толькі замашная, а то лляная!». 
А в тоє сини билі, нє било ́ дачок. А вот на свадьбє, по
мню, єслі женітся і замуж виходять послєдніє в сямьє, 
ну дак гаршки б’ють. Поставлять і б’ють! Черяпков 
понадєлают повну хату, ще й танцують на іх. [Молода 
мала дивитися в піч в домі молодого?] А  ето разноє 
говорять. Знаєтє, она сама привикнє. Хоч дивись, хоч 
нє дивись. Я нє помню, сматрєла я на єє, ци нє сма
трєла, но с пєрвой нядєлі пєчь топила, а била моло
дая ящє! [Коли приданки ходили?] Маладую поставят 
коло калєс (раньше ж на колесах вязлі), і кладуть пас
тєль: пярину пуховую, падушки (у мєнє двє штуки ще 
дяво ́чи йо), одєяла, тє, што мама шила, і дярюги. А ви 
знаєтє, што такоє дєрюги? Раньше ткалі дєрюги, укри
валісь імі. Накладуть целий воз. Напримєр, у  мєнє 
било́ шесть падушек! Чєтирє больших і двє памєнь
ше. [Скриню коли забирали?] Скриню вязлі, маладую 
повязуть, а таді девкі вязуть, пріданкі вже із братом. 
Тоже викуплялі, скриню ж надо викупіть! Напєрєд у 
яє посеребщіна, когда усьо гості дорят єй подаркі, по
том дру ́жкі пєют: 

Загрябай, маті, жаржар, 
Буде табє дачку жальжаль.
Агляніся, мати,
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Да нє уся сямья в хаті.
Невелика щербіна, 
Да нєма сємьяніна.
Кідай у печ дрова,
Аставайся здарова. 

А тади везуть яє до маладога. [Мама виходила зустрі
чати молоду, коли її привозили у двір?] З хлєбом. Нє 
мама виходіла встрєчать, а  крьостная. Бо мама била 
удовой, нєльзя, штоб удова встрєчала. А  сєстра яє, 
хазяінова крєстная [хрещена молодого] заводіла мо
лодих у хату. [Приданки приносили курку?] Да, прі
носять. Пустять вмєсте з курямі. Як нєсуть, дак банти 
понавєшають! [Був звичай водити молоду до коло
дязя?] Да, да. А таді як принесе, свекруха бутилку ку
пляє. Йона ж пошла за водой, а тут уже собраліся со
сєді і нє пускають єї. Хай свєкруха викупляє. [Водою 
обливались?] Разлівалі. Всяк бивало, шутілі. [Чи існу
вав звичай, щоб молода провідувала матір через тиж
дєнь після весілля?] Пірогі насілі. Од маладога насілі. 
К єйо мамє. Ето й я вже насіла. Пірагов напякла такіх, 
што дишуть. Харашо дєлалі. Поховально-поминаль-
на обрядовість. [Що приносять люди, які приходять 
прощатися з покійним?] Дєньги нясуть. [Хліб чи пе
чиво приносять?] Нє, ето вже нєсуть, как на помінкі 
ідуть. А єслі на похорон, дєньгі, а єслі єсть у тебе свє
чєчка, бери свєчєчку. [Воду для померлого ставлять?] 
Платочєк, на платочєк рюмочку становять, і  в уго́л 
тую вадичку ллють. Хто кажний дєнь іллє, а хто как, 
і до сорока днєй. Ну, всьо врємя вадічку, шо паставив, 
раньше вилівалі в угол і налівалі свєжей, кажний дєнь. 
[Свічку в зерно ставили?] В жито. [Куди його потім ді
вали?] А я вам вот ето і нє докажу. Вот у нас у стакан, 
а я била в Олєнькові, стоіть міска такая, ляжать свєчкі. 
Вот пріходять, бяруть свєчку становлять у міску, кла
дуть дєньгі і стоять, пока правлять уже. Ци батюшка, 
ци пєвшиє, у нас же й пєвшиє йо. [Чи посипають зер
ном вслід за покійником?] Биває, посипають. Ну, зна
єтє, раньше етого і нє дєлалі. Я  нє помню. А  тєпєря 
хто дєлає, хто нє. Примєром, маму й татка харанілі, нє 
дєлалі. [Коли виносили померлого з двору, закривали 
ворота?] Ну, закриють. [Якщо зустрінеш по дорозі по
хорон, потрібно його пропустити?] Обязатєльно. Ето 
у нас гово ́рять, шо обратно покойнік буде, єслі пой
дьош навстрєчу. [Можна дивитися на похорон через 
вікно?] Говорят, шо нєльзя. А почєму, нє знаю. Вийті 
нада, проводіть гроб. Хлєб нє кладуть на гроб, толькі 
покривало. [Що  кладуть в домовину?] Нічєго. Дєнь
гі кідають в яму. [Кого запрошують на поминальний 
обід?] Пріглашають усєх. А  кто придьоть, а  кто нє. 
Тє, хто помогал, і родня ж, тєх, хто копає. [Чи миють 
руки після кладовища?] Обязательно: умивальнік, по
лотєнце. [Що  готують на поминальний обід?] Борщ 
гатовять. Всьо врємя йон. Картошка з окорочкамі по
джарєнимі становять, ковбаси разниє, риба. [А якщо 
піст?] Тєпєрь нє разбірають. [Коливо подають?] Колі
во  – булка ілі пєчєньє і сладкая вода на мєду ци са
харю. Спєрва єдять коліво, а тади уже обєдають. [Ви
делки кладуть на поминальний стіл?] Да малчітє, у нас 
уже і тяпєрь пєрєсталі класть. А  почєму, я  нє знаю. 
Ну, мнє ето нє нравітся. Я умру, нєхай вілкі кладуть. 
Ну, женщинє іще таксяк, а мужику? Як ето, ложкой 
даставай і мясо, і всьо. Раньше нє клалі вілкі, потом 
забилі, а  тєпєрь обратно нє сталі класть. Вот у мєня 
сродствєнніков харанілі в январє, так на аднаго клалі 
вілкі, а на другого нє. 

КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ [Що готують на Мас
ляну?] Бліни, варєнікі варят с сиром усьо. Сирнікі й 
раньше билі. А чаво? Як у каком домє завєдєно́. У ка
ком нєт, а  в каком йо і пірожки с сиром, варєнікі с 
сиром. Бивало, моя мама усєгда пякла мядовик.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Чи був тут у вас голод у 
1933  році? ] Бил. Да. Ну что ж єлі? А  каждий ж по
своєму єл? У мене мама била рукодєльніца. Шила оде
яла, шила одежду. Усю і вот, што билó. Я била у сямьє 
крєпкой. Отєц єзділ на Кавказ, щатину вазив, і отту
да привозив уже усякіє матєріали: шерстянкі, платкі, 
такоє староє, і вот ми усьо продавалі, мама с папой, 
і  штонібудь же ку ́піть. Ну, нас єщьо тада нєбагато 
билó. Дятишек штук трі, а нас же усьох семяро і етім 
уже піталісь. Ну, конєчно. А  люди крєпко галадалі, 
пухлі і мьорлі! Клєвер собіралі. Якій там хлєб? А ми 
ото усьо по крупінє продавалі, і  етім уже піталісь. 
А послє революциі, нє вступал папка у калхоз, і в нас 
вже всьо на свєтє позабирав. Даже картошку. Раньше 
ж картошку, знаєтє, под поло ́м (под кроватью) сипалі. 
Вот тада прієхалі забирать. Одін, значить, забираєть, 
а другій пад пєчку сиплє, бо дєті ж! Разниє люді билі. 
нєкоториє сочувствовалі, а нєкоториє!.. Вот мама на
тьорла крохмалу, і вмотала, і у грубку у золу́ закрила і 
оттудь витягли!

Записали Л. Артюх та Г. Бондаренко  
1 жовтня 2011 р.у с. Курковичі  

Стародубського р-ну Брянської обл., РФ, 
від Любові Б., 1930 р. н. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. Сєйчас гуляють адін дєнь. Раньше гулялі 
усєгда: у маладой одгулялі, павєзлі к маладому. Вєсь 
маладой род ідьоть к маладому, і так же сама гуляють і 
дорють каравай. В пєрвий дєнь. А на следующий дєнь 
с утра ідуть к маладому, тут посідєлі і йдуть к мала
дой. А сейчас уже так: адін дєнь у маладой одгулялі, 
у  тєпєряшнєє врємя, а  на другой дєнь  – у маладого. 
А тєпєр уже всьо в сталовой... А на завтра апахмелілісь 
мужикі, гуляють, а патом курей сабірають. Адгуляють 
два дні, а потом запрягають коней, їздять, наряжають
ся самі циганамі і разним усякім наряжаются. І коня 
там – на дугу лєнти і цвяти, і єдєт курєй собирає. Хто 
гуляє на свадьбє, от к тому приєжжають. Хто вутку, 
хто куріцу дає, і привозять уже, єслі обє гуляють ра
зом, ну, большинство каждий сабє гуляє, туда й при
возять. А тиє самиє, што там готовлять, сасєді вот там 
і с адной, і с другой старани, расольнік, курєй варять, 
яішніцу жарять, суп який. [З лапшою суп готують?] 
Гатовят. С лапшой. Готовять і лапшу. Раньше і мало
шную варілі, сєйчас малошную нє гатовять. А раньше 
й малошную варілі. Сейчас уже бальшинство халод
ниє закускі. А раньше что било на халодноє? Халадєц 
ето вот паставім. А послє вайни, якоє там мясо, якоє 
сало? Хлеба нє било́! Даже вот приежжалі с Андрєй
ков, с  Погарі, у  нас тут прі нємцах благапалучное 
било мєсто такоє. Дак ето, гнілую бульбу по полях са
біралі. Ідуть от маладой, наряжають куріцу  – лєнту, 
цвяти прівязують і нясуть. Я, напрімєр, нєсла, ето як 
хрєстніца моя уже замуж ішла. Ето хрєстніца мая за
муж ішла, ето я куріцу нєсла. А то бивало двоюрод
ниє родствєннікі. А як нєма такого родствєнніка, то 
там сасєдка хароша. Ну вот ідьом уліцей, там уже всьо 
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закрито. На форточке стаять (ілі на калітке, єслі ето 
вже покультурнаму), у  нас «форточка» кажуть. На 
воротях стаять, штоб ніхто нє прайшов на двор. Нада 
нашанувать. Стаіть вядро із вадой, ляжить кірпічина, 
і  два чєловєка стаять. Мужик і женщина. У  хварту
ху і там халат якийнебудь надєт, такий шоб... А там 
хто городами, хто куда, штоб нє на двар – ніхто ж нє 
хоче, шоб єго облілі! Ето ж шуткі! Шутять! Такое вся
коє, пріходні такіє всякіє! А  тє стаять, вадою ж тою 
бризнуть, а той палатєнцем витірає і на двор пропус
кає. Пріходять на двор уже, всє із нашей старани як 
приходять, ето вже нас умилі, значить, а ми давай уже 
свякруху. Нада ж брать яйо, маладую ж уже прівєзлі. 
Начинають дочку ́ забірать, і вже нагатованиє корито 
стаїть, вєнік лєжить. Ну і вот уже сваху тую, свякруху, 
ложать у корито у вєнікі, вродє там парять. Парадєлля 
ж, парадєлля! Сєйчас уже ж дома і свадьби нє гуля
ють, а в сталовой. Нє баче ніхто і при том раньше ж 
у нас у клубє распісивалісь, сабіралісь люді, а сєйчас 
свадьби ми вже й нє бачим. [Чи мала молода дивитися 
у піч, коли прийде до свекрухи?] Вот когда маладую 
оттуль забірають, вот ето вже усєгда пєлі: 

Загляни, маті, у пєч.
У пєчі щеліна,
Шо нєма сємьяніна. 

А потом, напрімєр, єслі мене Люба звати:
Любочкіна мати 
Па двару хооде, 
Да па двару хооде. 
Дєтачок щита – ууу!
Чи усі маї дєті,
Да чи усі са мной – ууу?
Ой ранарана
Да чи всі са мной?
Однаї Люба́чки
Да нєма са мною!
Ой ранарана
Да нєма са мною  –ууу! 

Пєлі, када яє повєзуть, нє мать пєла, а дру ́жкі. Мєня ж 
повязлі, а ще дружкі осталісь, іще ж будуть мой сун
дук везти. Ето ж сєйчас і шихфанери какіє, ніхто нє 
баче, а тади сундук – дєвкі всє ідуть пад ручку, і хлоп
ци ідуть уже. А єслі є браття (у мене било два брата 
ще менше мене: аднаму било двадцять, а  аднаму  – 
сємнадцать) везуть сундукі. [Чи били горшки на ве
сіллі?] Нє на каждой свадьбє, только когда паслєдняя 
свадьба в домі. Когда уже больше нєкого нє замуж ви
давать, ні жаніть. Вот, напрімєр, єслі єсть послєдняя 
свадьба, ну, адгуляють уже, а  потом уже усі знають, 
шо послєдняя свадьба, значить, сабірають гаршкі, ка
ториє вже нягодниє, каториє трєскаются. Вот іх от
дєльно куданібудь там паставять, а потом виходять 
свашкі ж уже, коториє гуляють, і вот виносять етиє 
гаршкі. Ставь хоч із мьодом, всьо равно разобьють і 
танцують, гармошка грає, і по етіх гаршках танцують. 
А  потом із етіх черяпков, налівають в іх на пароге, 
а єслі лєтом, то можна й на дварє, а зімой – холодно 
ж! Черяпок етот во ́зьмуть, налівають і випівають. Та
кій абичай раньше бив усєгда. [Що означає цей зви
чай? ] Ну, я нє могу етаго сказать, потому что нє от 
мене ето началось! Я уже протів етого обичая, тоже 
маладая, хоча мнє уже восємьдєсят втарой год. Ето 
єщє матєрі нашиє, а може й бабушкі – хто знає, кагда 
яно начиналось. Прі мнє такоє вже било ́. І я вже когда 

свадьбу гуляла, такоє било ́. Витварялі такоє, што білі 
гаршкі.

СІМ’Я І  вот ми каждие воскресенья, када вихадниє 
билі... По нашей молодостіто вихадниє нєчасто би
валі, усьо врємя нада било работать! Із васьми гадов, 
а то й раньше, єслі дома била сямья такая, то... Дєтєй 
много било́. Я, напрімєр, вторая била по рожденію. 
Мнє сємі гадов нє било́, када малая раділась. Таді ж 
дєкрєтов нє било, усєм нада било́ работать. Я ще ра
діла, я ще ні в адном дєкрєтє нє била. Ніхто нє пла
тив. [Як зверталися до батьків: на «ти» чи на «Ви»?] На 
«Ви», і з свякрухой я пражила двадцать гадов, тоже на 
«Ви». Вот муж яє на «Ви» нє називав, а я, как у нас дома. 
У нас ніхто нє називав на «ти» ні отца, ні маму. [Чи до
тримувалися постів у родині Ваших батьків?] Раньше, 
я ще када била ма ́лая і када война била, значить, отєц 
мой бил на войнє, вот ми і празднікі вже саблюдалі. 
І вєчером, када спать ложилісь, всягда мать малілась 
Богу, сколькі я знаю, всягда малілась і нас, малих, ста
новила. Штоб нашаго батька нє убілі. Вот ми маліліся, 
вот ми маліліся. [Батько залишився живий?] Нє убілі, 
но йон участвовал в боях под Бєлгородом, яму оруді
єм пєрєєхало галаву ́, і яму вочи скасіло, і яму у Пярмі 
(яго отправілі у Пєрмь у госпіталь) от самаго августа... 
Кагда ето било под Бєлгородом, Курском, на дугє етой 
Курской? Оні ета орудіє восємьдесятмілімєтровоє на 
сабє волочілі, із  боя вишли, і  попадалі і... Яни ж нє 
спалі, хто знає сколькі. Ну вот, другая часть єхала, яго 
орудієм і пєрєєхало. 

КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ [Чи  був у вас звичай 
«водити козу» на Новий рік?] Наряжают казу, вєчером 
на Новий год уже «водять казу». Наряжают казу, ви
ворачують шубу шерстю навєрх, дєлают саламя́нниє 
рогі, і в обруч вот такой рогі, і «водять казу». Прихо
дять і спрашують: «Казу вєсть?» Ну хто хоче, разрє
шає, а хто ня хоче, нє пускає. В кого дєті, інтєрєсно, 
шоб побачилі. Як заходять у хату: 

Гогого, каза, 
Гогого, сєрая!
Нє хаді, каза,
В Азаровку 

[сусіднє сєло, відноситься до Понурівської сільради, 
як і с. Курковичі]

У Макаровку. [сусіднє сєло]
Там стрєльцибойци
Стрелілі казу
В правоє вушко.
Каза впала,
Ножкі задрала.
Устань, ко́за,
Встаньпаднімісь,
Старому пану
В ногі паклонісь.
Дасть табє пан
Кусочек сала,
Да й таго
Ще мало.
Навєрх кавбаса!

Ну й каза падає. А дєтя ́м же інтерєсно. Вот ето так прі
глашалі! [Кутю варили на свята?] Варілі. Варять пад 
Раждєство кутю, пад [Старий] Новий год і пад Крєще
ніє. Із пшаніци варять. Раньше ж круп нія́ких нє било ́, 
то в ступє товкли. Ручними ступамі, но билі й такіє, 
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шо ногами, ну ето на нашей вуліце толькі в адніх такая 
била. Трі гнязди і трі тавкачі і адной нагой паднімаєш 
сюди, а другой сюди. Пшаніцу тавкли і ячмень тавкли. 
То вроде й нє кутя, а большинство з пшаніци варілі. 
І  ставять на кут, на діванє (у кого діван) чи на лавє. 
Раньше било́, дівани нє у всєх билі, а просто лавкі вот 
такіє широкіє на усю стєну (і спалі на етіх лавках). Вот 
кладуть сєно і ставять кутю ету вже. А вєчером бяруть 
палку і ідуть бьють по воротам, і сасєдям по воротам: 
«Марозмароз, іді кутью єсть, а  в Пятровку нє хаді, 
а то будєм боронами скрєсть і плугом сєчь!» Ето вже 
по варотах бьють і пріказивають. І тади вже пріходять 
і кутю вже єдять. Укусная кутя – ето вже под Крєщє
ніє. Постная кутя. Етую кутю вже дають скоту, курям, 
шоб квокталі кури. Самі єдять і скоту дають  – шоб 
уже тяліліся, шоби овєчкі вєліся. [На яке свято зима з 
літом зустрічаються?] Ето пятнадцатого фєвраля. Ну, 
ето в нас нє щитаєтся так, як празднік. На Встрєчєннє 
пятух должен вади напітся. А чєтирнадцатого марта – 
ето Явдо́кії, то вже вол должен напіться. А на Лєксєя 
на Тьоплого – трідцатого марта – щукариба льод га
лавой пробіває. [Чи  дозволялося працювати на Бла
говіщення?] Раньше, може, і нє работалі. А када уже 
калхози... нє то, шо в детстве. Дєті тади рано работалі. 
Я, напрімєр, работала яще до войни. Мнє било восємь 
гадов, ми уже хаділі траву зривалі на полях, люпін 
щипалі. Сіній був такой люпін, семяно́ збіралі, а по
том запахівалі, а потом жіто сеялі – ето било харошеє 
удобреніє. Адного коня дадуть, мяшкі, ведра, карзінкі. 
Целий дєнь щипалі, в  мяшкі сипалі. Хто сколькі на
щипав, узвесілі, запісивалі трудодні. [Чи пекли хрести 
на Середохрестя?] Пяклі. Хрести пяклі. Жаворонков 
пяклі. А когда іх пекли? Ето вот обязательно вот к ето
му дню, когда само хлеб пяклі. Ото замясілі, падошов 
хлеб, і пякуть. У нас називалісь «скавародніци» –  та
кіє вот ляпьошкі круглиє на скавараду ́, мягкіє, штоб 
утром єсті. І вот так скатано [показує , як між долоня
ми робиться качалочка з тіста], трубочкой вот так ска
тано, вот тут ето продавлєно, як галава і клювік, а тут 
раздавлєно, як  хвостік. А  тут другая така трубочка 
пєрєвязана кругом, як ето простоє крілишко. Вот ето 
жаваронкі. [Очі жайворонкам робили?] Глазкі? А  іх 
ніхто нє дєлал. У пєчі ж! Так глазкі ніхто й нє делал. 
[Куди дівали жайворонків?] А куда ж? Тада ж пасуда 
яка била? Билі такіє черепьяниє міскі, от у міску зла
жувалі ж етіх жаваронков, а тагда, када утром садятся, 
єдять, і к обєду, када єдять. А то било ́ ж дєті, штоб уже 
поровну, штоби больш нікому нє попало, так нада ж 
подєліть, шоб усім било поровну. А то: «Тєбє больш, 
а  мнє мєнш!». Ето ж дєтвора. [Карагодні пісні у вас 
співали?] Пєлі, на Паску. На пєрвое утро Паскі. Ето 
моя мать, ето била запєвалой. Усє сабіралісь к наша
му двару, і  ето вже усє дявчата і женщини. Ето вже, 

як Паска: «Пашлі к Параскє!». Яє нє звалі там Параска 
чі Прасковья  – Парасочка! У  маєй бабушкі било во
сємь дятей, шесть хлопцев і двє дєвкі. Нє било ́, штоб 
уже грубо звалі: вот бил Яков, значіть, бил Яшечка, 
і бил Ванєчка, Пєтєчка, Хвєдєчка, Мішечка і Хвіліпка, 
і Парасочка, і Лєночка. Нє звалі: ето Альона, ето Па
раска. Вот собіраются і йдуть: «Вот Парасочка ж пєсні 
знає! [Ви пам’ятаєте якусь із цих пісень?] Ну, вот ета, 
што пєлі ж на Паску:

Што й па ́ уліци,
Да й па широкай.
Ой ранаранаа,
Да й па широкай.
Дєвкі й молодкі
Танкі й ваділііі. 
Ой ранаранааа
Танки й ваділііі. 
Мєнє молодку
З сабою звалііі.
Ой ранаранааа
З сабою звалііі:
– Пайдьом, молодкааа, 
Танкі вадіітііі.
Ой ранаранааа
Танкі вадіітііі.
Танкі вадіітііі,
В ладоши біітііі.
Ой ранаранааа
В ладоші біітііі.
– Рада би я пой́тіііть, 
Мой нєлюб ста́їть.
Ой ранаранааа
Мой нєлюб стаїть.
Мой нєлюб стаїть,
Нагайку дєржить,
Ой ранаранааа
Нагайку держить.
Нагайку держить,
На мєнє гроозе.
Ой ранаранааа
На мєнє гроозе. 

От такую песню. Ето вже кругом становятся маладиє 
женщини, сасєдкі. Ну, тут усьо! Стариє бабкі такіє! 
Тада ж, знаєтє, у нас вуліца била такая прямая от Наді 
Кондратьєвни і дальо́ко ще йона йдьоть, дальоко ще 
йдьоть. [Чи  існував звичай пригощати пастухів на 
Паску?] У нас пастухов, када скот віганяють, тада уго
щають. Нєсуть булку хлєба і два яйці нєсуть, ета – ві
гонноє, значіть, і  он ідєть уже, пастух, і  там і жонка 
ідєть, хоч уже із мяшком, чі там уже сумка такая, і всьо 
ето отдавалі єму. Ну, ето нєобязатєльно на Паску, нєо
бязательно, ето когда виганяют скот. А на Паску рєдко 
когда віганяют, ето ж празнік, ето ж гадавий празнік!
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Волгоградська область  
(Волгоградская область)

БИКОВСЬКИЙ РАЙОН  
(Быковский район)

с. Кислово (Кислово)
Записав І. Шульга 19 липня 2011 р.  

у с. Кислово Биковського р-ну  
Волгоградської обл., РФ, 

від Ганни В., 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Ваше село «хохлацьке» чи 
українське?] Українське. Ето бил здєсь бєглєц один 
Кисло́в. Сюда аж забрьол з України. Сюда приїхав, бє
женєц він. Од його там шото хотіли, пріслєдували. Це 
ще в царськє врємя. Давно. І він оттуда збіг. Кисло ́в 
хвамілія. І  он основал нє вот тут, а  туда дальшє ху
тор. Одін бил, потом там к нєму присоєдінілісь. І ху
торок етот потом расселілі і назвали Ки́словим. По
том уже сєлєніє большоє. І так оно й пошло. [Ті, хто 
жили в Кислово, вони сіль возили?] Возили. Чумаки 
були такі. [Вони з Кислово були чи з Олександрівки?] 
С  Алєксандровкі були, і  с Кислово були. Тракт с со
льоного озера, с Ільтона, мімо Алєксанровкі і на Ніко
лаєвку. Билі подводи і кисловскіє, і  алєксандровскіє, 
і возілі соль подводамі.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Промисли та ре-
месла. [Як  називались підводи, в  яких возили сіль?] 
А як? Ну так ето ж гужтранспорт. [Що таке «ридван»?] 
Ридван  – то солому, сєно возить. Ридвани. Ну, вони 
так збиті. Ета, обводка, а потом таким от штакєтніком. 
Ставиться на тєлєгу, туда накладиваєтся солома, сєно. 
Оце ридван такий. А то на мажару. Ні двоколка, ні ета. 
А большая тєлєга називалась «мажара». На ету мажа
ру ставиться ридван, накладається сєно, солома, кор
ма і возять в Ніколаєвку. В основном в Ніколаєвку, на 
базар продавать. [На чому возили: на волах, на верб
людах чи на конях?] І на верблюдах, і на конях. В кого 
шо є, яке хазяйство. Який хазяїн, в  кого шо: в кого 
верблюд, у кого пара коней. [Як називали тих, хто во
зив сіль?] «Чумаки», «чумаки». Чумачуть. [Якісь при
казки були про чумаків? Наприклад, чи казали: «Чу
маче, чумаче, щось там твоя жизнь...».] Та хіба я щас 
знаю? Та були, я не помню. Зразу його і не вспомниш. 
Одяг. [Чи вишивали Ви рушники?] Да. Крєстіком ви
шивала. Та била така мода. Вишивала рушники. [Щось 
збереглося вдома?] Нема. Нема, повикидалося вже. 
Повиноси́лися, повикидались. [Чи  готували посаг?] 
Готовили раньше. Конєшно, у кого матері були, заран
нє готовилось усе. [Скриню везли, так?] Да. Скриня. 
В скрині там і подушки, і рушники. «При́дане» нази
валось. Придане накладували туда. [Чи  сорочки ви
шиті були?] У  нас лічно не було. [Інші вишивали?] 
Вишивали, носили. Носили, багато [людей]. Да, по ву
лиці [ходили]. У вишитих хрєстіком мужских. Мужскі 
рубашки були такі. [До яких років носили?] Та не ска
жу я, а врать не хочеться.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Та, свадьби. Які в те время свадьби були!? 
Лічно уже оце ж, отут уже [тисяча дев’ятсот] сорок 
п’ятий. Яка свадьба була? В ті гади́. Ну, раньше, рань
ше багачі дєлали свадьби. А то так, сходились. При
їхав. Я вучітєльствувала, а Павел Єгорович – меліора
тор. Приїжжя: «Я за тобою приїхав». Ну, ладно. А ми 
в технікум вмісті з ним. Він через десять год явився до 
нас в тєхнікум. Сім год в армії був. В [тисяча дев’ятсот] 
трицать шестом поступав, а  в [тисяча дев’ятсот] со
рок шестом приїхав. Десять год. Сім год в армії. Я сіла 
на лісапєт і поїхала. Нєвєста. Чемодан прив’язали до 
сідушки. Свадьба. В  їх бутилка самогона, в  сестри. 
До сестри до його. А затірку, ну, то мука, значіть, во
дічкой затьорто, вродє в крупу сдєлано вот, каша. «За
тірка» називали. Ну, й сіли. Випили ету бутилку. Зна
чить, єго зять, сестра, я й муж. Она й говорить: «Слу
шай, а ты знаєшь, с чєм она, вот ета затірка?». Кажу: 
«С  чєм? С  маслом?»  – «С  сусліним жиром». Сусліки 
виручали. Ловили сусликів, виливали, жарили. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У  Вашому селі жінки «Хому 
ловили?»] Било. Ну, шо, такий празник. Кума там до 
куми прийшла, дочку не видала замуж, прив’яжет 
єї колодку, чурбак какой, палку, брєвно. Та угощаєт. 
Ето уже їх двє. Ну, пойдьом до Дашки. Такіє шутки. 
Пошли до Дашки. То й в’яжуть колодку. Откупайся. 
Прийшли до тебе в гості. Откупались, хто мог. Не всі, 
конєшно. А  то так ідуть. Хто нє мог, так компанія. 
А у тії буде, підем до тії. [Уже знали, до кого йти, де 
«Хому ловити»?] Да. Було, було таке. [...] [Новий рік 
святкували? Старий Новий рік?] Ну, отмічали. Бєд
ность такая. Кутю носили. На пічі лежимо і отмічаєм 
палочками, сколько днєй осталось. [До того, як нести 
кутю?] До куті. Носили. [Кутю з чого готували?] Пше
ниця. Пшеницю товкли в ступках. Ступкі такі, товкач. 
Помочиш, товчеш, товчеш, пока з неї отета шелуха, 
вєрхняя оболочка отскакуєт, а то остайотся. Помоють. 
Варять вмєсто риса. Ізюм, тогда кутя. Ради, шо дадут – 
ради. [Чим  засмачували?] Сахарю тоді не було. Мед. 
Арбузний. [Чим обдаровували?] Шо у кого є – куку
рузник якийнебуть печуть там, в кого сушка, яблокі 
там сушоні з чим. В  кого шо. Конєшно, конфєт в то 
врємя не було, а так, коржики якінебуть. [Чи коляду
вали у Вас?] Обізатєльно. В вікно постукає: «Разрішіть 
поколядовать». Ну там, я вже і забула колядки. Ходи
ла, Маланку просила, Василькубатьку. На Йордані: 
«Щедрий вечі ́р, добрий вечір, добрим людям на весь 
вечір...» Позабувала. Вже стіке годів, шо вже... [Малан
кували?] Ходила. [Так ви «козу» водили чи Маланку?] 
Меланка, Меланка. [Коза була?] Ні. [Скільки чоловік 
у виставі було?] Стіке? Стіке насобирається. Чоловік 
трип’ять. [Чи багато таких груп ходило селом?] Бага
то, багато. [Як перестрівались ці групи?] Та ніяк. По
здоровались та й пішли, хто куда. Не було дракі нія
кої. [Ви знали, до кого вже йдете «маланкувати», так?] 
Знали, конєшно. До своїх, до родичів. [І  вечерю теж 
носили до родичів?] До своїх, до родних. [До кого не
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сли насамперед?] Обізатєльно  саме перве – до хрьос
них, а потом тьотє, дядє там, родниє які. А кросні – це 
ж у перву очередь, хрьосні. До хрьосного, до хрьосної. 
[На Різдво ворожили?] Гадали. Ето я гадала в тєхніку
мє. Про себе скажу. Значить, поставили ми табурєт
ки, колодязя, палочки. Колодци подєлали. Замочєк на 
колодцє. І всьо. «Йосіф Прекрасний, скажи мінє сон 
ясний: с кєм вік віковать, того во снє видать», – вот 
одно запомніла хоть. Ну і всьо. Спім. Положилісь ді
вчата. Восємь чєловєк в комнатє. А утром: «Кому чьо 
снілось?». Ну, мнє снілось і пріснілся Пал Єгорич. 
От. Ви знаєтє, вродє в Алєксандровкє я таскаю воду 
с колодца. Наливаю води, а  ізза угла, с  той уліци, 
єдєт мущіна с сєном, жнєйка. Нє сєнокоска – жнєйка. 
Запря ́жоні лошаді, і прямо до колодца. І он бєрьот у 
мєня вєдро і наліваєт води лошадям. Поїт лошадєй. 
І правда ж, он в шинелі. В длінном. Ну, я їм расказала: 
такоє, такоє. Вот об етом і нє знала. Когда он і туда 
являєтся, в тєхнікум. Смотрю – похожий. А вже послє 
тєхнікума поженілісь. Во снє відєла, ето правда. [Ще] 
кольца бросалі, кольца, на дзєркалі. На зєрка́ла саді
лісь. На зєркало сядєт. Там зєркало, тут. Смотріт – ви
шел в зєркалє. Єслі успєєшь накрить – нічьо. Нє успє
єшь – как трахнєт, так сіняк останється. Ну, етого я нє 
іспитивала, нє знаю. Я колодєц ставіла. [Це як? Про
сто отак гілочки?] Палочки. Да. Колодязь поставила 
і оце сказала. Утром [колодязь розбирали]. [Якщо не 
наснився, тоді ще на одну ніч колодязь лишали?] Ні. 
Це ж під Новий год. Під Хрещє ́ння тіке. А  так каж
дий день нєльзя. Один раз. [...] На Хрещєніє оце то
плять баню, на Крещєніє, Хрещєнські морози. Ну, от 
дєлають проруб на Волгє, а Волга возлє їх, вони над 
Волгой живуть. Крєстом сделают і купаються. А тог
да винирнут і скорєй в баню, а там, конєшно, водочки 
вип’ють. [Це колись так було?] Щас. А раньше то же 
самоє, купалісь. І  в баню [потім]. [Алкоголем гріли
ся?] Обізатєльно. А то простигнеш так. [...] [Влітку які 
свята відзначали?] Ну, літом Паска, Троїца... [Які ігри 
були в дітей на Великдень?] Ну, дітворато с яїчками 
там катали, стукались яїчками, іграли. А так, ну, ка
кіє – нікакіє. [Крашанками обмінювались, наприклад, 
з  родичами?] Обізатєльно. Подавалі друг другу. Та й 
січас то же самоє. І січас на Паску красім яїчки. І на 
кладбіще йдем. Хоч тут встрєтіш ілі кудато ідьош, по
нєсьош – подаш. Вродє помінаєш своїх блізкіх. Красілі 
[яйця]. [Писали?] То уже покупалі. Тєпєрь стало, шо 
там чьонібуть, картіночка там, наклєівалі, а раньшє 
етого нє било. Лук ілі вот ето вот собіралі  – мошку. 
Собіралі і єю красілі. В  стєпі она растьот. А  может, 
както подругому називаєтся. [Чи ходили на кладо
вище на Великдень?] Обізатєльно. [На кладовищі] 
роздаєм [яйця]. [На могилку щось клали?] Да, на мо
гилку, ну батюшка каже: «Нє кладіть, бо то собакі, то 
птіца, то хто. Лучше отдайтє в рукі». Ну, не видєржу
єм – кладьом на могілкі. [Громадою поминали на кла
довищі чи йшли додому і там поминали?] Та всяко
го було. Хто як. Хто додому йде. Отам століки, возлє 
могілок. Ідуть мімо, а тут свої родствєннікі садятся за 
столік, помінают там. [На поминки] капуста. Варили. 
І щас варють. Капусту варять. Пшено, капусту, м’ясо, 
картошку. «Солянка» чі якто отак її звуть. [...] Раньше 
[Трійцю] празнували. Виїжжяли на Волгу на лодках с 
гармошкамі, с пісня ́мі. І каталісь на лодках, пєлі пісні, 
ігралі на гармошках. Зєлєнью дом украшалі, вєточкі 
втикалі. Зєльонимі вєткамі дом убіралі, ворота. Отут 

всьо. [Івана Купала святкували?] Був. Та я його нігдє 
не празнувала. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Вечорниці. [Як  час
то відбувалися вечорниці?] Та нечасто. Нєкогда все 
було, голодне. Да, співали, танцевали, сємєчки гриз
ли. [Чи  знайомились з хлопцями?] Знакомілісь. Обі
затєльно, обізатєльно. Как же, були і рєбята, і дівчата.

НАРОДНІ ЗНАННЯ І  щас є [ікони в хаті]. [Як  назива
ється той кут, де ікони стоять?] Та як? «Угол». «Святий 
угол». Клали [траву за ікону]. Чебрець на Троїцу, тра
ву втикають, кладут. Потом на Паску йдуть, как она 
називається, ото с гусьонком трава? [Що потім роби
ли з травою, яку зберігали за іконою?] Та нічого. От 
кашля п’ють, заварюють. Как лєкарство, да. От кашля. 
[Як лікувалися раніше?] Та не було [раніше пігулок]. 
Так, травами. Ромашкой. Ще що? Васількі. Пєтушкі. 
Потом крапі ́ва. Ноготки я тока не знаю, а щас ноготки, 
калєндула. А то заговаривали. Молитви такі були. До 
бабок обращались. Були бабкі. Кто сустави лєчіл, кто 
іспуг, кто кріклівіцу... Їх [бабів] багато було тут. А  в 
Алєксандровкє одну я знала. Ету, як же, Колотенчиху. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи  знаєте щось про ру
салок, домового?] Та казали, шо домовий. Хто й зна. 
Я лічно не задабрювала нічим й не знаю про нього, про 
домового. Не скажу Вам нічого... [...] [У Вашому селі 
раніше була одна церква православна, а друга старо
обрядницька?] Я  старообрядчіків не знаю, а  право
славна була одна. Большая. Я  забула [на честь якого 
святого]. Вона щас поінакшому називається, забула. 
По ній, по ній і цю назвали. Очєнь красівая. Хороша. 
Я помню, була в нєй. [Коли її збудували?] Я не знаю. 
Хороша тоже була [в Олександрівці церква], а злама
ли годів три назад тіко. Вона була як пам’ятнік. Вот еті 
вот не давали ламать, она вродє вишкі стояла. Льотчі
кі там орієнтіровались по ній. А потом найшовся та
кий дірєктор – сломал...

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [У  Вас зазвичай одружувалися з односель
цями?] Такого я не знаю. [...] У нас єщьо тут клічки, 
в  каждом сємєйствє своя клічка: Паньки, Рудьки, 
Каркулаки... Вот, напрімєр, наші, я  не знала, шо я  – 
Панасе ́нчиха. В Алєксандровкє Тищенкі, а сюда при
їжджаю – кажуть Панасенчиха, а я й не знаю, шо це до 
мене касається. Отець – Панасе́нко, мать Тищенко. Та 
хто зна, зачєм вони, клічкі. Клічкі почті у каждого. Я ж 
говорю, шо я даже нє знала. Да вот щас сказала Вам – 
Панько, потом Каркула ́ки. Це сємєйство Панькі ́в, 
сємєйство Лиськів. Лисько. Лиськи  – Крю ́ченко, 
Куркуле́нко – Крюченко тоже. Шульга... [Шульгів ба
гато тут було?] Да нєт, нєбагато було. Перемерли уже. 
Сємєй нєсколько було. [Шульги – це ще з тих, хто дав
нимдавно тут жив чи також переселенці?] Та хто єго 
знаєт. Вот у кого єсть клічки – єто корєнниє житєлі. 
Уже тут нє одно поколєніє, как говориться. І по селу їх 
по клічкам знають, а нє по фаміліям. [...] [Ось прізви
ща у Вашому селі на ко: Коломийченко, Бондаренко, 
Остапенко, хто ще? Це ж «хохлячі»?] Да, всі фаміліі... 
Ну, в Алєксандровкє там Никуйко в основном, Коло
мийченко, єщьо ктото, там самі казаки. Мало оста
лось... Гудименко, Колядченко, Вакуленко, Петренко, 
Іваненко, Кондратенко... [Ви  якою мовою спілкува
лися зі своїми батьками?] Да, раньше похохлаческі. 
Уже отута ми в школє работали. Тут уже ми мєжду 
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собою похохлацкі. [Виходить, що  в школі розмов
ляли російською мовою, а  вдома українською?] Ну, 
конєшно. Там скажеш – вот ето надо вот так, ето вот 
так... [Чи була в селі українська школа?] Була. Я учи
лась даже в ній. Да. В Алєксандровкє це діло було. Була 
українська і в Кисловкє, і в Алєксандровкє. До [тися
ча дев’ятсот] тридцатого, навєрно, [діяла]. В школу с 
шєсті лєт пошла, я с [тисяча дев’ятсот] двадцать трє
тьєго. Шєсть лєт ісполнілось, тогда бил какой? [Тися
ча дев’ятсот] тридцятий, значить. От била тогда укра
їнська школа. [Чи  були українські газети?] Учєбнікі 
билі. [Звідки були вчителі?] Рускіє. [Навчання велося 
українською?] Оні Ніколаєвскіє. [Скільки було вчите
лів?] Тоді були в одного учітєля два класа. На одном 
ряду одні сидять, на другом – другі. Отак і занімались. 
А там самостоятєльну роботу, з другими занімається. 
Потом з цими занімається, а тім самостоятєльна ро
бота. [Чому  закрили українські школи?] Да ето я не 
скажу вже, почєму їх ліквідували. Не знаю. [Україно
мовних вчителів звільнили?] Ну, вони мєсниє. Одна 
Ніколаєвська била, вийшла замуж в Алєксандровкє 
за Сінєльнікова. Осталась, на руском язикє разго
варіваєт, і  всьо. А  там учила нас, так тіке на україн
ськом. Самі учились вони по учєбніках. [Тобто вони 
самі спочатку вчилися, а потім ще й Вас учили?] Да. 
Самі ото учаться, прочита на українском язикє, і нас 
уче. [Які  предмети читали українською?] Да я тіке в 
начальній школі захватила. [...] Та язик той [україн
ська мова] й блищій, ну ми єго не знаємо, новий цей. 
[Української літературної мови?] Да, нє знаєм. Де вони 
[книжки] брались, я Вам не скажу, я не знаю. Не знаю, 
звідки вони видавали нам учєбнікі. [На російську 
мову навчання раптово перейшли?] І на вторий клас 
уже на руский язик пєрєшла. А потом всю дорогу на 
руском. Ото єдінствєний год я захватила.

с. Олександрівка  
(Александровка)

Записав І. Шульга 18 липня 2011 р. у с. Олександрівка 
Биковського р-ну Волгоградської обл., РФ, 

від Олександри К., 1941 р. н.,  
та Ганни П., 1935 р. н.

СІМ’Я В нас уже (ми родились при совєцькій власті) да
вали ім’я родітєлі. А раньше в церкві хрестили. Свя
щєнік давав. [Чи  існував звичай називати дитину на 
честь діда чи батька?] Та нє. У  нас родітєлі женили
ся, первий мальчік родився, ну як, я знаю, то давайте 
Ваня. Ну давайте Ваня й Ваня. Та то ж, навєрно, кому 
як нравилось, нас називали, помоєму. Як  родітєлі 
виберуть. 

ОБРЯДОВІС ТЬ РОДИННОГО ЦИК ЛУ Родильна 
обря довість. В  мене вже дочка родилася в [тисяча 
дев’ятсот] шісят дев’ятому году. Я  поїхала в Коми
шин хрестить, сама була комуністом. Де там, там все 
втіхаря, я щє батюшкі казала, шо я в партії, мєні нада 
дєвочку перехрестить. Він і говоре: «Ну ладно, ми в 
райком партії не будем сообщать, а то сообщають да 
наказують, та на ковьор визивають». Не дай Бог – пре
ступлєніє було. Так ми охрестили дєвочку. [Навіщо 
Ви хрестили?] Причина в тому, що я сама крєщьон
на. Ну як ето так, у мене буде дітя рости некрєщьонне. 
[Ви хрестили дитину, незважаючи на те, що самі були 

комуністкою?] Да, я  решила, шо єслі вже в крайнєм 
случає, пусть мене ісключать з партії. [Заради чого? 
Дитина обов’язково має бути охрещена чи вона піс
ля того здоровіша?] Ну хто й зна. Знаєте, шо старі 
люди говорять? Коли чоловік умре нехрещьонним, не 
слішком рано, прийде время, то надо поминать його 
на його імя, а то вродєбто там доходе. А єслі чоловік 
його приобрітає, ну як би сказать, покой на том світі, 
а єслі чоловік нехрещьоний, душа всю жизнь і буде не
опредєльонна. І каждий родітєль боїться етого і при
держувались етого. [Ще хтось із членів партії хрестив 
своїх дітей?] Та всі хрестили. Кого виключали, а  хто 
втіхаря. Батюшку попросиш, шоб ніхто не знав. [Були 
такі випадки, коли виключали?] Були. У  нас даже в 
селі був случай один. Кажеця, шо б такого, ну кому
ніст там, якби по роботі, по жизні. А ето релігія, хто 
кому запрєща вєру ету, правда? Ето ж совсєм воно не 
должно совмєщатся одно з другім. Так було. [Коли 
хрестили дитину – через рік, через три місяці після на
родження?] Ну, єслі церква рядом, так можна і через 
місяць похрестить, а як церква далеко... Ми хрестили 
в Камишині, там церква була. Ну, старались наші ро
дітєлі нам, уже як їхнім дітям, старались перехрестить 
рєбьонка раньше, шоб не вмерло воно нехрещьон
ним, вєдь єсть дєтішкі мруть же, правільно ж, мруть 
же дєтішкі, не тільки взрослі, старі. Старались пере
хрестить якомога раньше, шоб воно уже перед Богом 
імєло ім’я. В  случає чого, воно вже імєєт своє ім’я. 
А так щиталося, нехрєщьонний чоловік умре, ето всю 
жизнь у нього душа буде не на мєстє, дето там літать 
як пчьолка. Чьото вродє не то.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На свято «ловити Хому» жін
ки ловили чоловіків чи тільки парубків?] Парубків, 
в основном парубків. До парубків колоду тягли, чур
бак отакий прив’яжуть до ноги. А якщо парень нежо
натий, прив’яжуть, надо женить парня. [Як парубки на 
це реагували?] Ну шо парні? В’язали ж родітєлям, не 
парням же. [Це такий звичай був для батьків?] Ага, для 
батька, матері. Вони повинні думать про те, шо женить 
нада його. [Можна було якось відкупитися від того?] 
Ну як? Даєш стопку да і откупивсь уже. Чогонібуть 
шоб дали. Як откупаються: стіл накривають, ставлять 
самогон і п’ють. [Хто в цій юрбі верховодив?] Ну, всі 
вкучі ходять, все село ходе, догаварюються: до тієї під
ем, щас в оту хату підем, в  оту, до тії сходим; і пока 
у вашій хаті погуляли, ви  домовляєтесь: у мою хату, 
з моєї хати, і так табун уже ходить. В кого парубки, до 
тих і йдуть. [Чи  було подібне свято в чоловіків?] Ну, 
мужики на роботі, їм ніколи гулять, а баби занімались 
такой єрундой. Мужики ж на роботі, совєтська власть 
була, всі були на роботі, всі. А це таке дєло, в основ
ному женщіни, такі, немолоді тоже, того шо молодим 
тоже ніколи було, вони на роботі були, а трошки по
старші, вони повеселиться хотіли. [Чи існували якісь 
обряди, коли водою обливали по селу? Від посухи, на
приклад.] Я такого не помню, я знаю, шо якето время, 
мамка розказувала, в поле виходили з іконами і моли
лись Богу, шоб дощ пішов. Со свіщєніком, у свіщєника 
був прибор такий, котрий знав, шо завтра буде. Погоду 
показував. А завтра ілі послєзавтра должен був дощ, 
собирають, ідуть молються, там помолються, а  там 
раз – і дощ пішов. Тоді казали, у попа такі часи, шо по
казують, коли дощ буде. А люди откуда знають, це вже 
потом до їх, видно, дойшло, шо в його часи такі. А то, 

БИКОВСЬКИЙ  РАЙОН

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



462 РОСІЙСЬКА  ФЕДЕРАЦІЯ,  ВОЛГОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ

думають, як помолились, так і дощ пішов, а він поди
вися по тому прогнозу. [На Великдень] Паски печем. 
І щас печем. І щас красим [яйця]. На кладбище ходим, 
після кладбіща потом п’єм. Ну щас наче й не малюють 
[яйця]. Покупають такіє всякіє рисуночки церковні, 
яічко украшають. Раньше то карандашом, ще якойто 
краской [малювали]. А в основном, говорять, по релі
гії, должні яйця окрашені в красний цвєт, цвєт крові, 
так як Ісус Христос распялся. А почєму яйця красють 
і почєму їх подають, із яйця возраждаєця нова жизнь. 
Ісус Христос воскрес, якби жизнь нова. Вот яічка 
сімволізірують вот ето і пить нада вино, но нє водку. 
Віно – ето кров Ісуса Христа, а пасха, хліб – ето тєло. 
Яічкі в основ ном должни буть красні, церков так каже. 
[Чи писали писанки?] Ну, це там діточки розрисують. 
Тоді ми жили, біднота була, а  потом уже, січас своїм 
внукам і дєтям, то покупаєм ті наклєйки церковні. 
[Тобто Ви знаєте, що таке писанка?] А почєму? Я ска
жу, коли пос лє революції, тоді церкви позакривали, 
на кладбища ходить не разрішали. Крім того, як чо
ловіка тіки похоронять, яйця не красить, шоб ніхто 
яйця крашені не бачив, паски не пекти, а то це протів 
государства воно все йде. А потом так з годами воно 
змирилось, змирилось. Люди стали, особєнно щас, 
присоєдіняться к релігії. Щас і на кладбіща всі ходять, 
і в церкву всі ходять, єслі є церква. У нас он сестра в 
Камишині говорить, стільки молодьожі в церкву ходе, 
а у нас даже старікам нікуда піти, не то там молодьожі. 
І молодьож би пішла. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Чим  українець відрізняється від хохла?] 
А хохли отлічаються от українців... шо він хахол, його 
раньше стригли, один чуб оставляли отак. [Це  Вам 
хто таке казав?] Я читала дето. Один чуб оставляли, 
шо він отак набік падав цей чуб. Шо тода вони вос
соєдінялися, Україна с Росією, і  люди, які не схоті
ли вже соєдіняться, і  украінці, і рускіє, вони збігали 
сюда кудато в Поволжя... в такі опрєдєльонні дєто 
мєста, і там населялися. І шоб їм отлічіться от другіх, 
вони стриг ли, а тут оставляли собі хохолок, поетому 
вони стали називаться «хохли». Поетому в нас язик і 
не український, і не руский, в нас он, як би сказать... 
[Хто вам таке розповідав?] Ну, розказували. Старі 
люди розказували. [Тоді виходить, що в Україні жи
вуть українці і там не робили «хохла» собі на голові?] 
І  там є хохли. Там, виходить, так. А  показують кіно, 
там з чубами. З чубами тоже, от хто зна. В мене в ону
ка є така касета, він там дивиться, коли хохли варили 
куліш. Так там всі з оцими чубами. Да, всі з чубами. 
Спрашує онук: «Шо таке куліш?» Я  говорю: «По
вашому це тепер суп, а понашому куліш». [Хто такі 
москалі?] Москалі – коториє порускі разговарюють і 
називають «москалями». Це не обізатєльно, шо він з 
Москви там ілі откуда. [У Вас в селі так казали?] Го
ворили і щас говорять. Було багато москалів [в селі], 
а щас більше каза ́хів стало. [Міжетнічних конфліктів 
не було?] Ну, канєшна, мирно жили. У нас казахи всю 
жизнь жили, і заміж виходили, і на нас женяться, і ми 
за них виходим, і дітей водим, і всі вмісті живем, у нас 
нєту національной розні такой, всє в равних правах.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Та ми всі тута [народи
лись]. І родітєлі наші тута родилися. Та так образову
вались колхози: забирали всю скотину, заганяли в об
щій котьол їх, а людей заставляли робить в бригадах. 

Хочєш – не хочєш. Правда, кормили там. По сто пісят 
грам давали хліба і кормили раз там, в обід. А вечєря
ли і завтрікали дома. І оці сто пісят грам у нас бать
ко віз додому, потому шо у них з матір’ю був грудний 
мальчішка, його надо було чимто покормить. Сами́ 
голодні, і дітьо голодне. Так оцей хліб пожують, у ват
ничку дадуть йому, він його пососе і ситий. Потом ма
тір в бригаду забрали, варить заставили. Кошоварити 
робочим. [Вона могла відмовитися?] Як це вона могла 
не піти? А тут в селі вже голод. То вона забрала дитину 
і з батьком там і работали, і їли там, там і спали в ва
гончікє. Хто в вагончікє, хто в ридванє. От, голод же, 
мамка наша розказувала, а зерно начне набираться мо
лочною тою спєлостю, вони тайком підуть в загон, на
рвуть його оце там, натруть і дитині дадуть. Воно сосе 
оцю молочку з зерна. Це ж уже щиталось воровство 
і прєступлєніє... Тоді даже, от єслі б матір засікли на 
етом мєстє, її б посадили в тюрму, могли посадить. Ну 
а патом уже год [тисяча дев’ятсот] пятідєсятий, пісят 
перший, як у нас сажали людей. За кілограм зерна, зна
йдуть кілограм зерна в уборку... Год [давали термін за 
це]. [...] У нас [була церква] Алєксандра Нєвского. Ана 
ото находилась, де ото ви були: глава адміністраціі, 
там велике дерево стоїть. Місто церкви. Це потом уже 
у нас руководітєлі поразламували все, а так заваліни, 
кірпічі, все пооставалося на місті. [Хто розбирав церк
ву?] Ой, та нема вже його живого. Один у нас був тут 
прораб, нємєц, і дірєктар савхоза, Монахов, тоже нема 
його. Та ми самі́ бачили, [як ламали церкву]. [Підрива
ли чи так розбирали?] Та так. Розтягли і всьо. Дерев’яна 
[була]. [Цегли теж трохи було?] Нє, дерев’яна церква. 
Ну, кирпичі так і лежать, а це ліс порастаскували. Каж
дий собі подовбав, то палили, то топили. А у нас де
то взялось отаке, обломок з церкви, отаке. Ліс, хто й 
зна, який даже, ну до того хороший. Ну, ми з матір’ю 
[вирішили] попилять його на дрова. Покликали одно
го дядька: «Попиляй нам оце на дрова́». А він і каже: 
«О  нє, Павловна, я  не буду пилять, ето той, доска з 
церкви. Ви знаєте шо, ви не топіть, ні. Лучче кудине
буть вмєсто стовпчіка зарийте. Нехай ото як стовб 
буде отам і всьо». І так ми стіки жили в тій хаті, так 
ми його стовбіком зарили і не палили, боялись палить. 
[Куди подівались образи, ікони із церкви?] Порозби
рали, порозбирали. Люди розібрали. Ага. Та дето в 
[тисяча дев’ятсот] трицятом годє було це. Брали люди 
самі. Єсть у когото в нас в Алєксандровкє, коє у кого у 
нас були церковні ікони. А піп уїхав кудато. Началась 
кулачка [переслідування заможних селян, «куркулів»], 
стала їх [священиків] прищемлять совєцька власть, 
вже не разрєшала ні Богу молиться, ні дітей хрестить. 

Записав І. Шульга 18 липня 2011 р.  
у с. Олександрівка Биковського р-ну  

Волгоградської обл., РФ, 
від Ніни Б., 1936 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
До ма ці всі, [в яких мешкають зараз], перевозили с 
Ніколаєвкі всі. Це я жила довго, в  дєтствє с дєдуш
кой жила і с бабушкой. [Що означає «перевозили з 
Ніколаєвки»?] Оце там ішли плоти, відкільто плоти 
йшли рєками. От ішли вони всьо время, пока Волгу 
не перекрили, плотито йшли. І  колхози, і  совхози. 
І  от люди там спеціально цим занімались: і розпи
лювали, і  строїли дома. [Тобто за параметрами вони 
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всі одинакові?] Вони всі одинакові, а оце рядом чуть 
менше, тута мої жили бабушка і дєдушка. Дєдушка 
умер в [тисяча дев’ятсот] тридцять п’ятом аж году. 
[І оце в цій хаті жив? Купляли ці хати аж на початку 
тисяча дев’ятисотих років?] Да, да. Чи даже, може, ще 
і раньше. Ну, в мене мама, вона в їх була не перва, то 
вона в їх з [тисяча дев’ятсот] одинацятого году. Жили, 
говорили, в землянках, ліпили саман, жили, а потом 
там дето заробили, там пішли до багатого, заробили. 
А які дома пооставалися, багатих як оце їх виселили, 
ми все лазили по вікнах, малі були. Їх палили, просто 
в совхозі палили на уголь, шоб кузня робила. Отаке 
було варварство. 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ З  Саратова [батьки], балакають по укра́інскі. 
Говорять, шо Єкатєріна Вторая сюда переселяла, оце 
хохлів сюда нада було пересєлять. [Навіщо?] Ну, там 
тісно було, навєрно. [Можливо, висилала чи переселя
ла?] А хто й зна. Відкіль я знаю? Я в [тисяча дев’ятсот] 
трицять шестом году родилась, тікі сємісят п’ять мєні 
було. Дєдушка міні розказував, шо село населялось, 
перву церкву поставили, і назвали її «Алєксандр Нєв
ський», патаму шо він проходив вродє тут військами, 
а по історії я не встрєчала, шоб він проходив, а, може, 
й проходив. Ото дерево, там церква була. Он там вели
кий дуб, так ми його й називаєм. Він посажений був 
вмісті з церквою. Мого мужа бабушка умерла, сто п’ять 
год їй було, а церкву не строїв, а розбавляв уже, потому 
шо люди з хуторів з’їжжались, не вміщалися вони, от її 
батько розбавляв. [Що означає «розбавляв»?] Ну біль
шу дєлали, не вміщалося, людей було багато. [Тут бага
то хуторів було?] Тут багато було хуторів, жили єдіно
лічно, кажде як могло. [Куди хутори подівалися?] А їх, 
єслі багатий, його вислали в Сібірь, а хати попалили на 
уголь. Я помню, шо палили в войну, шо кузня робила. 
Єслі вам інтєрєсно, яка була церква, я можу вам фото
графію показать. Ну, я вже її дєйствующу не захвати
ла, вже в ній було то зерно, то так. [Зараз у селі більше 
українців живе?] Щас уже одні казахи. Уже в основном 
казахи. Тут уже нема. Потому шо с таких [старожилів] 
там осталося в нас уже очєнь мало. В основном в їх, 
в казахів, дітей багато, вони щас материнський капітал 
оформляють, дома купують у бабушек і всьо. І заселя
ються туди. [Вони з Казахстану приїжджають?] В нас 
уже тут вони і мєсні єсть. [Діти балакають з вами так, 
як Ви зараз?] Ні, це ми тіке балакаєм со своїми родітє
лями так. [Вони російською спілкуються?] А я не знаю. 
У  нас от родствєннікі наші, у  нас був дядя женат на 
укра́інкє, от у нас там єсть двоюродниє. Херсон. [У са
мому Херсоні?] Нєт. Новопавловка. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Показує фото.] От мій 
син напротів церкви. Це єму було годів шістьсім, на
вєрно, а щас єму підісят п’ять год, виріс уже. Дома оці 
всі ставились, оце в нас, оце тут пошти всі одинакові. 
В Ніколаєвкє на берегу строїли їх, і люди купували, 
в  кого які срєдства й тоді були, єдінолічно жили. 
[Це  хто?] Це самий мій син, а  це  – сестри його. Да, 
оцей син. А оце карточка, це як батько мій женився, 
а  це братік мамин. Оце єдінствєнна карточка, як на 
фронт забрали і все. Це в [тисяча дев’ятсот] двадцять 
дєв’ятом году ще женився. Он яка стара фотографія. 
Його ж як на фронт забрали, більш ми його не бачи
ли. [Де воював, знаєте?] Знаєш, синок, по «Кнігє па
мяті» [інтерентресурс] оказалось їх два однофаміль

ци, тільки разніца в годові і де родився. І один в Ру
минії погиб, воював в Волгограді, а потом як Волго
град одбили, так вони пішли дальше. Ну когда война 
кончілась, оце я такий случай знаю, в основном мами 
ж були звєньєві, бригадіри, все були. Коли война кон
чілась і мама на биках повезла там з жінками етот... 
[На биках чи на волах?] На биках, ми звали «бики» 
тоді. От, в заготзерно, зерно повезли, а мужик стояв, 
фронтовик прийшов, на воротах, подивився фамілію 
і говоре: «Не твій мужик, я з ним був». От він розка
зував, шо ми, коли отбили Волгоград і пішли дальше 
й дальше, там і там ми попали в плєн, здали нас хто
то. От і потом нас отбили, і цей мужик говоре, шо як 
на передову послали як штрафники, так і всьо. Той 
вернувся, а  ми два рази сходили, третій раз не вер
нувся батько. І даже я не знаю, де він похоронений. 
Той, шо не підходе і год рождєнія, і де родився, той 
похоронений в Руминії, а мій де, нема, даже кнігу оце 
як, інтернет запрашувала я, і там нема нічо написано. 
От такі дєла. [...] Та в колхози це ж уже родітєлі наші 
чого і пішли. Вони були бідні, так що діваця їм було 
ніде. Батько був у мене брігадіром трахторним все 
врємя. Трахтора тільки пішли пєрві, і він був брігаді
ром. От СТЗ чи якіто? [МТС?] «СТЗ» вродє назива
лися, вони без кабіни, без нічого. Трахтори, ага. 
А  МТС  як вагони техноремонтні всю зіму. Це вони 
там живуть в общєжитії. [Нам розповідали, що голод 
був страшний.] Голод був страшний. Особєнно, коли, 
ну, говорють і раньше був. Ми в войну жили в осно
вном, я три рази було пухла з голоду. Ждали весни, 
сусликів піймаєм, от  принесу я його, цей суслик. 
В мене був брат з [тисяча дев’ятсот] трицятого года, 
і дєдушкін син вродє, як дядя він мені доводився, їх 
забрали восстанавлювать Волгоград, і от я сама ходи
ла сусликів [ловити]. Калюжка, в відро набираю води. 
Відром виливали весною. Сніг порозтає, калюжки, 
бугорки, калюжки де єсть, де єречок який, от ми на
ливаєм, а  потом уже, коли калюжок нема, тоді вже 
капканами. Отак ми вижили на сусликах. Тепер як 
скажуть, яке вкусне м’ясо, я як вспомню, шо я, утром 
мені бабенька [бабуся] дасть суслика і з собою дасть 
суслика, я  прийду  – суслики будуть, більш нічого, 
і  макуху привезуть дето. Поїдуть, наміняють шо
небудь там: чи скатерть яку продадуть, чи шаль яку 
виплетуть – продадуть, а макуху, а ана гарчічна. Ма
куха єслі падсолнєчна, то ана ще терпіма, а гарчічну ж 
бабанька випарюєвипарюєвипарює, шоб там шото 
ж добавить на драчкі. Оце нам досталося, драчка. 
В кого камінь, ті ще багаті, отакий камінь. [...] Я кажу, 
в нас батька забрали, в нас не було своєї хати, мати 
осталась з трьома дітями і перейшла в оцю хатку ма
неньку, де були дєд, баба і ще це в його було два сини. 
Це таких малих. [Чи  розповідали Ваші діди, батьки 
про голод тисяча дев’ятсот двадцять першого та тися
ча дев’ятсот тридцять другого років?] Та голода були 
в [тисяча дев’ятсот] двацять первом, казали, шо силь
ні, та все врем’я голода. Перед войною ще давали там 
потрошку хліба, шо вродилося. А война була – все ж 
на фронт отправляли. Я сім класів кончіла в [тисяча 
дев’ятсот] пісятом году, в чітирнацять год я пішла на 
фєрму учьотчіком. Я заробляла двацять два з полови
ною трудодня. От к концю года скіке оце я зароблю, 
от  стіке там припаде: сто грам хліба, там жита чи 
пшениці, чи шо дадуть. [Чи були тут колись чумаки, 
чи возили сіль?] Да, сіль возили. Це розказують, ба
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бушка розказувала, на Ніколаєвку вони йшли. Ото 
грейдєр отам от, так через стіке я колодязя ́ помню, 
через стіке колодязь обізатєльно вони останавлюють
ся, напувають скотину, сами ́ п’ють, переночують. 
[Грейдери далеко?] Це грейдєр отам возлє саду, отам 
Пархомєнків сад. [Де  ще вони проходили, окрім ва
шого саду?] Вони в основном на Ніколаєвку йшли, 
там дальше в Комишин переправлялись, Старий Ні
колаєв. [Зупинки у них же десь були?] Ну я ж кажу, 
шо де колодязь, там і остановка, де прехвате. А коло
дязя часто були. От ми, знаю, на биках їдем на базар. 
Ми звечора сідаєм, мене мати єслі возьме, єслі я ви
просюсь, вона там повезе шонебуть продать, шоб 
купить міні шонебуть, плаття чи шо. От  ми сідаєм 
звечора на биках, утром ми в Ніколаєвкє. Побазарю
вали (шо продали, шо купили), їдем. Ну оце ми пока 
доїдем, разів чотири останавлюються [коло] колодязя 
биків поють. Оце і чумаки, говорять, ходили по цих 
етіх [шляхах]. Ну, а в колхоз заганяли, конєшно, ми 
малі були. [Як  Ваші дід з бабою, мама ставилися до 
насильницької колективізації?] Та, даже й розговору 
не бу ́ло, пішли і все. Пішли. В кого скотина єсть, там 
верблюд, забирали, і люди йшли.  Другого виходу не 
було, правильно. Виходних не давали, єслі, ну, клуб, 
гармошка, як же. Ми п’ять год пасли хазяйську скоти
ну, шоби люди дали півтора кілограма за весь сезон 
зерна. Оце ж за корову. [Різдво якось святкували?] 
Ну, єсть за що, так отмітять, а ні за що, так. [Ходили 
посівали?] Ми якраз ходили в школу, нас за це ганя
ли, шо нема нічого, Бога нема. Ну ми ходили, ну, нас 
виставляли в школі, нас стидили, там по всякому, все 
було. [До  кого ходили?] Тоді внучка приїхала, ми 
вспоминаєм з дочкою, як ми її возили крестить аж в 
Комишин, нігде не влізеш в автобус, чуть в нас її не 
вибили з рук. Хрестить обізатєльно [потрібно]. Не 
нами придумано. Ну це вже вона в нас з [тисяча 
дев’ятсот] семдєсят шостого. Ну, совєцька власть 
була, не розрішали. Я  двацять три года жила со 
свєкров’ю, вона с тисяча вісімсот дев’яносто восьмо
го года. Развє вона разрєшить, шоб дитина в домє не
крєщьонна? А  ще мого мужа бабушка, вона умерла, 
сто п’ять год їй було. Возможно, їй даже більше. Рань
ше ніхто не регістрірував. Батько запише в святці... 
[Хто розвалив Вашу церкву?] Дірєктор тут Монахов у 
нас був такий. Її розтащили тракторами, вона по
строєна без єдиного гвоздя була. Дерев’яна. [Побудо
вана за традицією, за якою не можна було цвяхи за
бивати?] Ну хто й зна. Шо, як це ми, конєшно, ще не 
знаєм. Ну то, шо вона без гвоздя, ми бачили як її роз
тягували. [Коли її розтягували?] Та то уже дірєктором 
був Монахов, [тисяча дев’ятсот] восьми десяті десь 
года. [А побудували її коли?] Я от вам кажу, шо її при
бавляли. Бабушка у сто п’ять год умерла, так її батько 
прибавляв, батько. Це дето годів уже до трьохсот. 
[Куди ікони поділи?] Ікони раньше, говорять, коли її 
закрили, попа забрали, ікони в сільсовєт позносили 
всі в сарай і покидали їх. Хто мог там, брав собі, хто 
шо. Я вам могу одну ікону показать. Столи сдєлани із 
ікон. У нас тут, коли школу строїли, катлавани рили, 
а отут в етот дом приїхав казах, купив, а рядом тут 
жила бабушка одна, а дід такий був, як комуніст він, 
це все тащів, а ана, бабушка, взяла та і припрятала ці 
ікони. А цей казах їх всі в яму позакидав. В мене одна 
сохранилася. Я  так думаю, шо вона з церкви, вона 
була у бабушкі у моєї, потом у матері, а потом, коли 

вже мама умерла, брат покочував, я  її забрала собі. 
[Церква так порожня стояла?] Ще я робила в ній, 
в яких годах? Зерно я принімала, я кладовщіком була. 
[Як у Вас називається оця частина хати?] «Калідор». 
А то вєранда. Це вже ми, ми купили оце як було, а то 
вже ми пристроїли. Я тільке оце сім місяців, як похо
ронила дєдушку. Ми з дєдушкой прожили пісят пять 
год. От ікона та. Оце я щитаю, шо вона була у воді 
дето, в сараях. В сараях вона була. Ввєдєніє во храм 
(там написано) Прєсвятой Богородіци. Це празник у 
неї четвертого дєкабря. [Ще в кого є ікони? Хто зміг 
зберегти?] А в етай, в оцей бабушки, шо я кажу, в неї 
осталась велика ікона, а  там купили її дом казахи, 
і вони її взяли і одвезли в церкву. Вона висить щас в 
церкві в Биково. Ну там у мене ще, то такі вони. Ото 
зверху ще свекрухи благословення, а  це [вказує на 
ікону] мені мама теж у когото добилася. То так роз
казували, шо не було дітей довго, вони в Бога проси
ли: «Дай дитину, ми її тоді оддамо в церкву». І оце в їх 
появилась дєвочка, і вони там до десяти год її воспі
тали, і привели у церкву, празник четвертого дєкабря 
каждого года. [Сорочки, рушники Ви вишивали?] Все 
робила, все попалила. [Чому?] Не хочу. Все робили, 
все вишивали. Наволочки ́ ще є, мабуть, а кружева всі 
попалила. [В селі жінки вишивали?] Конєшно, виши
вали. Тоді така мода була, єслі кусок матерії. [Коли Ви 
їх попалили? Давно?] Цей год, дєдушка хворав. Виби
ті є наволочки, не я їх вибивала. Оно валяється года
ми. Я  своїм сказала: «Єслі я умру, оддайте в церкву 
ікону». Ну, якшо не нада, тоді лучше в церкву. [...] 
[Хата у Вас якого року?] Я не знаю. Я з дєдом своїм 
покупала, вона уже стояла. [Це ви самі прибудовува
ли?] Ні, це було, це калідор був. Тут було, іще отак 
двері були, і  друга хата була така ж. Потом цей дід, 
говорять це, я не помню, оженив сина і отуди геть ви
віз їх і поставив. [Вивозили на конях? Просто розби
рали і перевозили?] Да, да. А шо тоді було? Яка тєхні
ка? Коні, бики. Верблюди в основном. Тяжеловєси – 
то верблюди. Вони ж багато потянуть. [Хто сильні
ший: верблюд чи віл, бик?] Та верблюд, навєрно, не 
знаю. Я робила на верблюдах, на волах і на конях, на 
всьому. Нам як скажуть, в бригаді ми жили, в землян
ках, шо кіно привезли, ми биків роспужаєм, так до
бігаєм. Добігаєм  – кіно кончілось. За дванацять 
кіло ́метрів на биках пока добіжим.

ДАНИЛІВСЬКИЙ РАЙОН  
(Даниловский район)

с. Білі Пруди (Белые Пруды)
Записала В. Сінельнікова у 1996 р. у с. Білі Пруди 

Данилівського р-ну Волгоградської обл., РФ, 
від Ю. Г., 1937 р. н.;  

з польового щоденника

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. На другий день весілля, після того, як рядже
ні знаходили молодих, до кінця 1960х років проводи
ли обряд «вбивання чіпу»: дерев’яний кілок завдовж
ки близько 50 см спочатку молодий, а потім усі охочі 
чоловіки вбивали біля порога хати молодого доти, 
поки він повністю не входив у землю. До  сьогодні 
обряд кінця другого дня весілля має назву «горшки» 
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(«глечики», «черепки»). Мати молодого або його хре
щена урочисто розбиває об підлогу декілька глиняних 
горщиків, мисок (при цьому вона символічно демон
струє, що молоді вже «бити горщиків» не будуть, тоб
то на них чекає щасливе сімейне життя без проблем і 
сварок). Якщо перший горщик або миска не розбива
ється на черепки, це вважають поганою прикметою: 
життя у молодих не складеться. Щойно горщики роз
биваються, усі гості починають на них танцювати і 
кидати у ці черепки гроші. Раніше в ці черепки розби
вали ще й гарбуза, щоб було побільше сміття, і заки
дали подалі, щоб молодій важче було збирати. Молода 
повинна поміж усіма танцюючими якомога швидше і 
ретельніше підмести сміття і зібрати гроші. Сьогодні 
б’ють не горщики, а тарілки, і підмітають черепки та 
збирають гроші молодий і молода разом: хто більше 
назбирає, той і буде головою у сім’ї.

с. Лобойково (Лобойково)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Лобойково 

Данилівського р-ну Волгоградської обл., РФ, 
від Н. В., 1939 р. н., О. С., 1949 р. н.;  

з польового щоденника

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Сорок святих господи
ні зранку пекли «жайворонків» – вироби з простого 
хлібного тіста у вигляді пташки з очимародзинка
ми; вважалося, що в цей день повертаються з вирію 
жайворонки і приносять із собою весну. У деякі хліб
ці перш ніж запікати, закладали монетку  – вірили, 
що той, кому попадеться, буде щасливим і здоровим 
увесь рік. Печиво роздавали всім дітям на вулиці або 
тим, хто заходив у цей день до хати. Дітвора бігала по 
селу з «жайворонками» в руках закликаючи: «Баба 
Параска казала: “Не юродствуйте, не ламайте, їжте, 
щоб пташки скоріше отозвалися і принесли весну, 
тепло і добро!”». Напередодні Трійці всі хати ззовні 
й усередині білили, долівку обов’язково поновляли: 
промазували гноєм з глиною. Усе подвір’я прикраша
ли зіллям  – «уквітчували» дім: ворота і тини  – чор
ноклином (чагарник, який росте на берегах озер і 
річок), березовими гілками, ковилою («щоб відьма 
корову не доїла»); віконниці – ковилою («від дурного 
ока»), підвіконня – чабрецем, по підлозі у хатах роз
кладали полин, чабрець, м’яту, ставили у горщиках 
польові квіти. У деяких родинах було своє ставлення 
до ковили (Бабуся ще в [тисяча дев’ятсот] тридцяті 
роки казала: «Не нада ковилу додому, вона переносе 
страждання!»), тому її на Трійцю навіть не рвали. Усе 
інше «квітчення» – траву і зелень, якими прикрашали 
хату, – після завершення свята не викидали, а суши
ли – взимку водою з цією травою купали дітей («від 
злого глазу»). Це свято родинами відзначали просто 
неба (біля хат, у садках або йшли гуляти в ліс, на луг).

ЖИРНОВСЬКИЙ РАЙОН  
(Жирновский район)

с. Мєловатка (Меловатка)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Мєловатка 

Жирновського р-ну Волгоградської обл., РФ, 
від М. З., 1920 р. н.;  

з польового щоденника

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття. З конопель робили пряжу: після визрівання 
насіння коноплі жали серпами і складали в снопи, 
звозили їх на подвір’я. Ціпами на землі оббивали на
сіння. Після цього тіпали на тернушці і били в ступі 
дерев’яним дубовим молотком – «клюваком». Обро
блені коноплі везли в річку («в озері вода хуже»), де 
вони мокли цілий місяць. Потім їх сушили, вибива
ли, тіпали – трясли руками («виходить як шиньйон»), 
пряли з гребеня, після чого ткали на верстаті. Перш 
ніж брати в роботу (вишивання, шиття), полотно 
відбілювали: готове полотно на кілька днів складали 
в жлукто – бочку без днища, що стояла в кориті, за
сипали золою і заливали водою. Після цього прали 
в річці й вивішували на кілька днів на мороз. Іно
ді полотно фарбували, для чого використовували 
трави (для отримання зеленого, бордового, бурого 
кольорів), потім  – спеціальні фарби. Крім полотна, 
на верстатах ткали доріжки, рядна. [...]  Дрова тіль
ки розпалювали, топили печі соломою, бадиллям, 
бур’яном, кізяками. Кізяки кожна родина заготовля
ла сама: влітку збирали гній, розкидали його в колі 
на землі, поливали водою і м’яли кіньми. Поверхню 
кола трамбували й рубали рубаком на кізяки (їх ще 
називали «гній»). Потім ставили кізяки на ребро, су
шили на сонці і кілька разів перевертали. Висушені 
кізяки складали в стовпчики – «хатки», щоб повніс
тю просихали; діти гралися серед цих хаток у «схо
ванки». Восени просушені кізяки складали в хліві 
(від дощу).

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Напередодні Водохреща (уве
чері 18 січня) господарі обходили все подвір’я, почи
наючи з воріт: над усіма дверима й вікнами малювали 
крейдою хрести, аби залякати нечисть. Не «святили» 
тільки лазню  – вона вважалася «нечистим» місцем. 
Уночі з 18го на 19 січня на озері або річці прорубу
вали ополонку (Йордань) у вигляді хреста. Нерідко 
біля ополонки вирубували контур голуба удвічі або 
втричі більшого, ніж справжній птах. Цю виїмку за
ливали відваром з червоного буряку, щоб голуба було 
добре видно. Уранці всі селяни хресним ходом йшли 
від церкви до Йордані, на чолі процесії йшов батюшка 
зі срібним хрестом. Він ніс його завжди, які б не були 
морози, голими руками; святив воду в ополонці, після 
чого всі набирали свячену воду. У цю ніч ніхто в церк
ві воду не святив. Ті, хто не зміг набрати свяченої води 
в Йордані, брали будьяку непочату воду – з криниці 
або в ополонці. У цю ніч вона вважалася свяченою і 
мала цілющі властивості. На Масницю протягом тиж
ня в кожній хаті пекли налисники, робили вареники з 
різноманітною начинкою, ходили в гості. В останній 
день масничних гулянь – прощену неділю – їх влашто
вували і на вулиці, на площі біля церкви, де відбува
лося гучне народне гуляння, у якому брали участь усі 
селяни, без вікових та станових обмежень. Тут ката
лися на санах, запряжених прикрашеними стрічками 
кіньми (часто хлопці та дівчата самі впрягалися в сани 
і по черзі катали один одного вздовж вулиці); влашто
вували кулачні бої («стінка на стінку»), розводили ба
гаття, веселилися, співали: 

Масляниця! Масляниця! Яка ти чудна!
Як тебе б сім неділь, а поста – одна. 

Престольне свято, або Храм: «Митра́» (Дмитрія Со
лунського, 8 листопада).

ЖИРНОВСЬКИЙ  РАЙОН
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РУДНЯНСЬКИЙ РАЙОН  
(Руднянский район)

смт Рудня (Рудня)
Записала В. Сінельнікова 1996 р.  

у смт Рудня Волгоградської обл., РФ, 
від Г. З., 1918 р. н., А. У., 1928 р. н., Л. Г., 1946 р. н.,  

В. Г., 1947 р. н., Т. Л., 1954 р. н.;  
з польового щоденника

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕНЯ Архітектура. Усі 
надвірні будівлі робили з лози: лісу у нас мало, а по 
берегах озер і річок росте багато лозняку. З нього пле
ли стіни, мазали їх ззовні і зсередини глиною та кри
ли соломою чи очеретом. Дворові будівлі мали свою 
наз ву. Клуню для зерна називали «ларь» або «закром». 
Сіно складали в «сіннику», дрова  – у «дров’янику». 
Кури жили в «курятнику», сарай для овець називали 
«котух», улітку вдень корови були на «базі», а ніччю – 
в «хліві». Хати ставили вздовж вулиці, перед ними об
язательно були палісадніки із квітами. Кожний двір 
було огороджено. Огорожа, як і сараї, була плетеною. 
Навколо городу огорожу плели жердинами (їх у нас 
називають «прясла»), а перед хатою, на вулиці, робили 
плетні з лози. Лозу розділяли на краснотал, синьотал, 
білотал та зеленотал. Такий тин був різнокольоровим, 
а  особливим шиком було зробити тин з «мережи
вом» – різнокольоровими узорами з лози.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
до вість. Після сватання молодий і молода разом хо
дили по сусідах, родичах і запрошували на своє ве
сілля. Оглядини відбувалися як у хаті молодої, так і в 
хаті молодого, куди після сватання наречена вже мог
ла приходити. Робила вона це для того, щоб виміряти 
розміри ліжок, вікон, дверей тощо. За цими мірками 
молода готувала до весілля фіранки, «оббої» – виши
ті по краю та оздоблені мереживом білі простирадла, 
що заправляли в ліжко під покривало так, щоб на ви
дноті залишалися вишивка й мереживо, простирадла, 
рушники. Працьовита молода повинна була прийти 
жити в хату молодого із власноруч зробленим по
сагом. Оглядини в хаті молодої відбувалися ввечері 
напередодні весілля. Цей обряд зберігся під назвою 
«викуп пόстілі»: рідня молодого (обов’язково тільки 
одружені родичі) приїздила до хати молодої, щоб «ви
купити постіль», тобто забрати придане. Його розкла
дали в окремій кімнаті так, щоб усі бачили, яке воно 
багате, що засвідчувало працьовитість нареченої. На 
видному місці на стільці лежала розшита подушка – 
«думочка», на яку сідала головна сваха з боку молодої. 
Її завданням було зберегти подушечку від рідні мо
лодого – тоді вони забирають весь посаг без викупу. 
Процес «викупу постелі» тривав кілька годин: рідню 
молодого не пускали в кімнату з посагом, за кожну річ 
вимагали гроші або горілку, нерідко доходило до бій
ки. Це була своєрідна театралізована вистава, у якій 
спочатку одні вимагали викуп, а  потім інші. Напри
клад, уже «викупивши постіль», рідня молодого за
бирала посаг, і  тут з’ясовувалося, що в хаті молодої 
двері вузькі, навіть одну подушку не пронесеш. Хтось 
пропонував їх «змазати», тобто тепер могорич вима
гали вже з батьків молодої. Викуплений посаг рідня 
молодого разом зі свахами з боку нареченої везла до 

хати молодого. Тут свашки повинні були розкласти 
всі речі, розвісити фіранки, застелити ліжка постіл
лю, яку приготувала молода. І  вже в хаті молодого 
тривала гра, розпочата при викупі посагу. Свашки 
нерівно вішали фіранки, одягали навиворіт наволоч
ки на подушки, повсякчас жартували та блазнювали. 
На цьому етапі вже з батьків молодого вимагали го
рілку. Молодий і молода в усьому, що відбувалося у 
цей вечір, участі не брали й одне одного, згідно з дав
німи обереговими міркуваннями, не повинні були 
бачити. До 1980х  років зберігся весільний атрибут 
«квітка». Її роль виконувала невеличка ялинка або 
кущ вишні без листя. Гілки у «квітки» обмотували 
різнокольоровим папером, прикрашали штучними 
квітами. На верх «квітки» ставили розкрите колом ві
яло з різнокольорового цигаркового паперу. «Квітку» 
усюди носили за молодятами. Шаблю робили в хаті 
молодої: твердий дерев’яний стрижень, загострений 
на кінці, прикрашали духмяною травою і різноко
льоровими квітами. Молодий повинен був викупи
ти «шаблю». Зазвичай викупом слугувала весільна 
курка, яку із собою приносив молодий. Ноги курки 
зв’язували червоною стрічкою, а хвіст перев’язували 
хусткою. Після викупу «шаблю» скрізь за молодятами 
носили молодша сестра та рідні. Керували всім весіл
лям сват і сваха: один – з боку молодого, другий – з 
боку молодої, батьки молодих вибирали зі своєї рідні 
людей, які жартами та приказками могли б розважити 
гостей. Ознакою сватів були вишиті рушники, якими 
їх батьки молодят перев’язували на початку весілля. 
У деяких селах перев’язували на весіллі не тільки сва
тів, але й усіх гостей  – хустками чи рушниками. До 
сьогодні зберігся звичай, коли на початку весілля мо
лодята обв’язують рушниками батьків та хрещених. 
Іноді керував усім ходом весілля боярин – його озна
кою був червоний широкий відріз матерії, яким його 
перев’язували через ліве плече.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Кутю їли з однієї миски, після 
чого ложки залишали в ній донцем вниз. Якщо за ніч 
жодна ложка в мисці не перевернеться, похоронів у 
цьому році в цій родині не буде й інших втрат вона 
не зазнає. На  Різдво здійснювали магічні дії, спря
мовані на приріст у новому році худоби: на світанку 
господині йшли до копиці й витягали з неї жмут сіна. 
Підходили з ним до порогу хати, сідали на нього на 
кожній сходинці та квоктали. Після цього цей жмут 
клали «на покуть», на сіно ставили узвар і кутю, «щоб 
кури  неслися й виводок курчат був гарним». Цей зви
чай зберігся до сьогодні. На Василя господарі приго
щали посипальників пиріжками, печивом, ласощами, 
давали дрібні гроші. Пшеницю, якою хлопчики по
сипали, не можна було цього дня підмітати, сміття в 
хаті прибирали тільки після закінчення всіх головних 
зимових свят. Часто зерно, яким посипали, збирали 
окремо й годували ним перший виводок курчат. На 
Середохрестя з пшеничного борошна пекли печиво 
у вигляді хрестів і роздавали всім дітям, які заходи
ли до хати. Іноді в хрести запікали монети  – хто їх 
знайде, буде здоровим і щасливим цілий рік. Кілька 
хрестів хазяйка клала в пшеницю і зберігала до по
сіву. Ту пшеницю, де були хрести, сіяли першою. Пе
ред початком посіву ставали навколішках, молилися 
Богу, просили благословення на роботу, після чого 
розламували хрести, їли й запивали свяченою водою.  
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1 – дівчина в українському 
вбранні.  
Кінець ХІХ ст.  

2 – дівчина в українському 
вбранні.  
Початок ХХ ст.  

4 – весільне застілля. 1946 р. 
м. Миколаївськ 

1 2

3

4

5

3 – дитина в українській 
сорочці.  
Початок ХХ ст. 

5 – міська вулиця. 
м. Миколаївськ

1–5 – із фондів Музею 
краєзнавства  
«Земля – Космос» 
Миколаївського 
муніципального району. 
Світлини І. Шульги
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Кілька хрестів розламували й розкидали по ораному 
полю. У  циклі весняних свят варто особливо відзна-
чити звичай «ловити Хому». Фомин день, відомий ще 
під назвами «Фомин понеділок», «Проводи Фоми», або 
просто «Фома», був поширений у поселеннях донських 
верхових козаків до кінця 50-х років ХХ  ст. Святку-
вали його через тиждень після Великодня, у тиждень 
святого апостола Фоми. В українських селах Нижньо-
го Поволжя його називали «бабій празднік». Для ви-
значення цього дня жінки організовували складчину 
й гуляли в хаті найстаршої жінки їхнього гурту. Гарно 
випивши та закусивши, «хохлушки» цілою юрбою від-
кривали «нецнотливу ходу» по селу з піснями й танця-
ми. Зустрівши чоловіка, вони разом кидалися за ним, 
тобто «ловили Хому». Той, хто потрапляв до їхніх рук, 
довго не міг вивільнитися, хіба що заплативши за їхню 
горілку. Полювали в цей день і на незаміжніх дівчат, 
яким вже виповнилося 25 років. Кожну з них юрба мо-
лодиць тягнула із собою приспівуючи: 

Через греблю Микитину 
Ведуть Гапку підтикану. 
Кричить Гапка, репетує, 
Ніхто ж Гапці не рятує! 

Закінчувалася ця хода по селу новою випивкою та за-
стіллям. також Заміжні жінки також після святкуван-
ня в однієї з них з піснями і жартами ходили по селу 
й кожного чоловіка, якого зустрічали на своєму шля-
ху, змушували виставити їм могорич у шинку, інакше 
одягали на нього пошиті з лахміття штани.

НАРОДНІ ЗНАННЯ Бань в українських селах не було. 
Милися літом у річці, зимою  – в коритах або чанах. 
Іноді парилися в печі: вранці палили піч, по обіді ви-
грібали весь жар і залишали на дві-три години ви-
стигати. До печі ставили спеціальне велике кругле 
дерев’яне корито  – «лохан», туди клали розжарені в 
печі великі камінці й наливали воду, що від каміння 
нагрівалася. Дітей мили в лохані мочалкою з липового 
лика і лугу (це такий попіл з дубових дров, його гос-
подині збирали в мішечки); потім обливали холодною 
водою, саджали на «под» – тонкий дерев’яний настил 
у піч, на 7–10 хв. закривали для пропарювання, час-
то давали із собою березові або дубові віники. Про-
парених дітей або хворих дорослих обмивали чистою 
водою, одягали й вкладали спати на піч, де вони ще 
більш вигрівалися. Це був єдиний спосіб швидко ви-
лікувати застуду.

с. Ільмень (Ильмень)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Ільмень 

Руднянського р‑ну Волгоградської обл., РФ, 
від М. Б., 1914 р. н., М. Л., 1926 р. н.,  

Є. К., 1926 р. н., М. М., 1930 р. н.,  
Є. Б., 1932 р. н., П. Б., 1935 р. н.,  
В. М., 1935 р. н., А. Г., 1941 р. н.,  

Р. Б., 1950 р. н., та І. К., 1965 р. н.;  
з польового щоденника.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕНЯ Вози, на яких їзди-
ли влітку або перевозили зерно, сіль, називали «хури»; 
удвічі менші  – «полухурки»; для транспортування 
зерна на них зверху прикріпляли плетений з лози ко-
роб – «кошолку». Для перевезення сіна та соломи ви-
користовували риндак – ширший, ніж хура, плаский і 
без короба. Узимку їздили на санях, які розрізняли на 

розвальні  – для людей, і  рожновиї (вони були плас-
кими і ширшими, ніж розвальні)  – для перевезення 
сіна та соломи. Промисли та ремесла. Село стоїть на 
берегах однойменного озера. За кілька кілометрів від 
села протікають річки Терса і Щелкан; поблизу є озера 
Качкари та Рашкин, кілька невеличких озер і ставків 
у степу. У  цих водоймах водилося багато різновидів 
риби: білої – річкової (лящ, щука, судак, плотва, окунь, 
в’язь, головень) і ставкової (короп, сазан, карась, в’юн). 
Багато було й раків. Показовим є те, що назви риб до 
сьогодні залишаються українськими, попри наявність 
оточуючих російських поселень. Зафіксовані вони і в 
багатьох прислів’ях, наприклад: «Наловив пліточок – 
накормив діточок». Одним з найпоширеніших був 
вилов риби сітями, які за розмірами поділялися на 
приволочку (або невод), волок (або бредень) і власне 
сіть. Найбільшою була приволочка – близько 70–80 м 
завдовжки. Її завозили й викидали в озеро з човнів. 
До її країв були приєднані міцні довгі мотузки, які по 
воді тяглися до берега, де біля кожного кінця мотузки 
стояло по 10–12 чоловіків. Вони тягнули («волокли») 
приволочку з глибини озера на берег і вибирали з неї 
рибу: «Було таке, що за один раз в Ільмені вигрібали 
улову по 5–8 мішків». Великий улов завжди розподі-
ляли порівну між усіма рибалками. У  40–50-х  роках 
XX  ст. існувало два колгоспи, у  кожному була своя 
бригада рибалок  – 5–6  чоловіків. Узимку, коли пра-
цювати з приволочкою було особливо тяжко, брига-
ди витягали її з води за допомогою міцних дерев’яних 
коловоротів: вони були переносними, ставилися на 
березі біля кожного краю приволочки. Волок (бре-
день) був значно меншим, ніж приволочка  – його 
довжина була 10–12  м. Волок використовували для 
лову риби біля берегів водойми: 4–5 чоловіків з кож-
ного краю волока заходили у воду (на глибину свого 
зросту) і йшли (російською «брели») вздовж берегів, 
розтягнувши бредень на всю довжину. Після кількох 
заходів у воду рибалки витягали волок на берег, діс-
тавали з нього рибу і знову йшли у воду. Сіті стави-
ли у воду з човнів. Їх кріпили грузилами і кілками з 
країв і ставили на тривалий час: нерідко, вибравши 
рибу, рибалка знову розмотував і закріплював сіть на 
тому самому місці. За довжиною вони були меншими, 
ніж бредень, тому для лову риби сіттю стороння до-
помога не була потрібна – рибалка справлявся сам. За 
кількістю «перстів» [знаряддя для плетіння сітей] сіті 
поділяли на «двоверстові», «п’ятиперстові» тощо. Та-
ким чином, сіті могли використовуватися для лову як 
дрібної, так і середньої та великої риби. Другим [піс-
ля лову сітями] поширеним способом була риболовля 
за допомогою різноманітних самоловок. Основними 
з них були верша, в’ятір, перемьот і підсака. Усі вони 
використовувалися рибалками під час лову на неве-
ликі «крила» біля воронкоподібного входу: за їх допо-
могою риба потрапляла всередину снасті. Перемьоти 
використовували здебільшого для вилову сомів – най-
більшої місцевої риби: через всю водойму протягали 
міцний шнур, на який на вертикальних мотузках при-
кріплювали гачки з глибині і ставилися на тривалий 
час. Верша і в’ятір мали схожий принцип дії: в основі 
конструкції кожного з них був конус з воронкоподіб-
ним входом. Усередину снасті клали приманку, най-
частіше  – «макуху», для приманювання риби також 
обмазували тістом воронкоподібний вхід. Риба, на-
магаючись дістати приманку, потрапляла через нього 
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всередину снасті, звідки вже не могла вийти. Лов риби 
за допомогою вершів і в’ятера відбувався на річних 
протоках, великих струмках – ці знаряддя укріплюва-
ли на дні водойм кілками. Відрізнялися вони одне від 
одного тим, що вершу виплітали з лози [пізніше (для 
міцності)  – з  алюмінієвого дроту], а  в’ятір робили з 
сітки, і він мав приманки – м’ясо черепашок, смаже-
них горобців, щурів тощо. Поширеним знаряддям для 
лову сомів була також строга – довгий міцний кілок 
з укріпленим на кінці металевим гачком [наконечни-
ком]. «Соми водилися до 2,5 центнерів вагою. Одного 
сома дід Терешків зловив, витягали з озера Рашкин 
лошадями». Узимку, коли риба «душилася», тобто ліз-
ла в будь-яку ополонку від кисневої нестачі, її лови-
ли підсакою – довгою палицею, до якої на двох дугах 
прикріплювали чотирикутник з дрібної, але міцної 
сітки, а  на нього  – грузила і приманку. Це знаряддя 
опускали в ополонку, а коли риба в нього потрапляла, 
підсаку витягали. Влітку її використовували для лову 
раків. Для зимової риболовлі використовували також 
гачок – дерев’яну палицю, на кінець якої прикріплю-
вали гачок з міцного дроту. Ним хапали з ополонки 
рибу, коли вона «душилася». Архітектура. Заборо-
нялося будувати хату на тому місці, де колись стояла 
лазня (баня), бо «там люди гріхи свої змивали». [...] 
Долівка була земляною, її кожну суботу поновляли су-
мішшю червоної глини і коров’ячого гною; після цьо-
го в хаті стояв аромат надзвичайної свіжості. А біля 
печі вздовж глухої стіни був дерев’яний настил, який 
називався «піл» або «поли»: дерев’яні козли, на які 
зверху настилали дошки. Казали: «З печі – та на піл, 
з полу – та додолу». На цьому настилі лежали матраци 
із соломою.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. Пологи зазвичай супроводжувалися магіч-
ними обрядами. У  цей час усіх мешканців хати від-
правляли на подвір’я (нікого чужого в хату не пуска-
ли), щоб жодне недобре око не дивилося на породіл-
лю; відчиняли двері, замки, розв’язували всі вузли, 
щоб дитина легше прийшла на цей світ. Іноді, якщо 
породілля довго не могла розродитися, її тричі пере-
водили через поріг хати зі словами «Боже, прости, по-
можи!». Вважалося, що це полегшить муки матері й 
допоможе дитині швидше народитися. Усі ці дії вико-
нувала спеціально запрошена жінка, досвідчена в та-
ких справах: у селах українців півночі Волгоградської 
області її називали просто «бабою», або «бабкою». Іс-
нував термін на позначання роду діяльності, якою 
зай малася ця жінка (допомога при пологах) – «бабува-
ти» (наприклад, з розмови: «Та вона вчора бабувала у 
Бульбиних»). Обов’язком баби-повитухи було також 
купання новонародженої дитини. У першу купель до-
давали освячені трави й квіти («щоб дитина росла 
здоровою»). Воду після першого купання виливали 
обов’язково тільки там, де не ходять люди – найчасті-
ше під плодові дерева – для того, аби вберегти дитину 
від злих чарів. Новонароджену дитину загортали в 
батьківську сорочку, а над колискою дитини підвішу-
вали ляльку-оберіг, зроблену з тканини. Лялька не 
мала обличчя, щоби через її очі в неї не вселилися злі 
духи і не нашкодили дитині. Обов’язком баби було та-
кож купання породіллі. Відбувалося це вранці на-
ступного дня після пологів: повитуха сама приносила 
воду з криниці, нагрівала її, наливала в миску й обми-

вала породіллю. Всі дії, починаючи з набирання води, 
повитуха обов’язково робила сама, без сторонньої до-
помоги, не пускаючи в хату не тільки чоловіків, але й 
жінок. Під час купання породіллі баба шепотіла якісь 
замовляння, які, найімовірніше, були спрямовані на 
швидше одужання породіллі та її захист від «недобро-
го ока». Сама молодиця обов’язково повинна була по-
дякувати бабі-повитусі: одужавши після пологів, мо-
лодиця йшла до баби з подарунками – відрізом на сук-
ню, цукерками тощо. За свідченнями старожилів, 
сільські баби-повитухи «бабували» (приймали поло-
ги) аж до початку 1950-х років. Весільна обрядовість. 
До середини 1960-х років в одязі молодят українських 
сіл зберігався національний колорит. У костюмі наре-
ченого він був фактично втрачений, у вбранні молодої 
був присутній весільний вінок з великих різнобарв-
них паперових (саморобних або фабричних) квітів 
або, якщо не було великих достатків, – з дрібних різ-
нокольорових квітів. Майже в кожному селі була своя 
майстриня, яка виготовляла весільні вінки для наре-
чених. У  с.  Ільмень у 1950–1970-х  роках такою май-
стринею була Тетеріна Анастасія Іванівна. До початку 
1960-х  років квіти для вінків робили з кольорового 
паперу, пізніше їх почали покривати парафіном, 
у 1970-х роках виробляли вже не кольорові, а тільки 
білі паперові квіти, схожі на конвалії. Сукню простого 
фасону для нареченої зазвичай шила її мати або вона 
сама. Вважалося прийнятним одягати молоду в будь-
яку однотонну сукню світлого кольору з довгими ру-
кавами. Часто ця сукня вже не була новою, а перехо-
дила від однієї сестри до іншої. Перший день весілля 
розпочинався з «викупу молодої»: свати і рідня моло-
дого їхали на прикрашених стрічками і паперовими 
квітами возах, запряжених також прикрашеними 
кіньми, до хати молодої. Дорогу їм біля воріт і кожних 
дверей хати нареченої перекривали й вимагали майже 
за кожен крок до молодої могорич – гроші або горілку. 
Дітям та молоді під час викупу молодої рідня молодо-
го роздавала шишки. У молодого та його свідка була 
особлива роль: вони під час викупу повинні були від-
гадати всі загадки, що їх загадували дружки молодої. 
Молода в цей час в оточенні дружок сиділа за столом 
в кутку під іконами  – «на покуті»  – і  повинна була 
мовчати: якщо заговорить, її могли забрати без вику-
пу. Під час цього обряду на місці молодого за столом 
сидів брат молодої (обов’язково неодружений). Він та 
дружки молодої вели за неї торг, який тривав доти, 
поки молодий не сплачував ту суму, яку з нього ви-
магали. Іноді, якщо за молоду вимагали великий ви-
куп, молодий разом із дружками жартома розверта-
лися і вдавали ніби йдуть з подвір’я молодої. Потім 
поверталися, але цим примушували наречену і все її 
оточення понервувати і збити ціну. Усі навколо моло-
дого проявляли на викупі справжню акторську май-
стерність: заздалегідь до весілля збирали багато мід-
них грошей, готували фальшиві купюри, купували 
цукерки. Передача кожної жмені копійок або солодо-
щів, кожної купюри супроводжувалася жартами та 
приказками, тому у свою «свиту» молодий запрошу-
вав жвавих і дотепних друзів та родичів. Гроші клали 
на стіл, за яким сиділа молода з дружками. Щойно 
хтось із дружок брав хоч одну купюру зі столу, торг 
закінчувався і молодий міг зайняти своє місце біля 
молодої. Тому дружки молодої намагалися загадати 
якомога більше загадок і довше не брати гроші зі сто-
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лу, щоб дорожче продати молоду і цим підкреслити, 
що вона дуже гарна і «дорого коштує». Під час викупу 
дружки молодої використовували кийок  – палицю 
 завдовжки 1,5–2  м. Її обгортали ганчір’ям і всю по-
верхню покривали реп’яхами. Кийок був потрібен для 
того, щоб давати відсіч найбільш нахабним викупни-
кам нареченої. Наприклад, щоб швидко викупити мо-
лоду, хтось із бояр [друзів молодого] наважувався ви-
красти подушечку – «думку» хщо була присутня і на 
викупі молодоїї. Страж з кийком бив нахабу по руках, 
а іноді й по голові – тоді під загальний сміх та жарти 
реп’яхи доводилося витягати з волосся. Часто під час 
викупу молодої використовували качалку: за  столом 
біля нареченої сидів молодший брат або сестра, які 
били качалкою по столу, вимагаючи великого викупу 
за молоду. Качалкою також били по руках найнахабні-
ших викупників молодої. У хаті або на порозі розкла-
дали кожуха хутром назовні, молодята ставали на 
нього навколішки – «щоб життя було багатим»; бать-
ки молодої благословляли дітей іконою і віддавали цю 
ікону дочці. Після материного благословення молоду 
з молодим саджали у весільний віз, старший боярин з 
кийком у руках тричі обходив навколо возу, щоб за-
хистити майбутнє подружнє життя молодят від злих 
людей. Після цього мати нареченої вишитим святко-
вим рушником виводила за дишло коней з возом зі 
свого подвір’я. Біля порогу хати нареченого молодят 
зустрічали його батьки з хлібом-сіллю на вишитому 
рушнику і з іконою Божої Матері. Молода йшла до 
подвір’я батьків молодого, тримаючи в руках ікону, 
якою її благословляла мати. Цю ікону наречена відда-
вала свекрусі. Після закінчення весілля цей образ ві-
шали на стіні в хаті батьків молодого: «Як пройшло 
наше весілля, зайшла сусідка і питає: “Де Пашцін об-
раз?” Посмотрєла і говорить: “Це Пашка тут буде 
жить, с цього міста нікуди не піде”. Так і случилося». 
Батьки благословляли дітей своєю іконою, у  деяких 
селах під час цього обряду молодята ставали навко-
лішки на вишитий рушник, цілували ікону і прийма-
ли від батьків хліб-сіль. Після благословення мати 
зв’язувала дітям руки рушником і, тримаючи його за 
кінці, заводила їх до хати. У  цей час гості обсипали 
молодих хмелем, грошима, цукерками, зерном. У хаті 
молодих саджали «на покуть» – у куток під ікони [ін-
коли батьки молодої і молодого тут разом благослов-
ляли їх іконою]. Після цього в хату заходили всі гості і 
сідали за весільні столи. На столі, за яким сиділи мо-
лодята, обов’язково стояв коровай [або «лежинь»]. 
Із середини ХХ ст. й до сьогодні обов’язковим атрибу-
том на столі молодят стали «близнята» – дві пляшки 
горілки і дві розписані дерев’яні ложки, зв’язані чер-
воною стрічкою, що символізують початок спільного 
сімейного життя. Одним із завдань свідка молодого і 
дружки молодої було протягом усіх днів весілля сте-
жити за «близнятами», щоб ніхто їх не вкрав. Якщо 
таке ставалося, дружки повинні були викупити «близ-
нят» і повернути їх на місце [на стіл молодят]. Боярин 
або сват зі свахою пропонували гостям випити першу 
чарку за те, щоб «добре цю оказію відбути»; другу – 
за  молодих. На третій чарці проводили даровизну. 
Для цього свати урочисто викликали в центр хрещену 
матір молодої і хрещеного батька молодого (або на-
впаки  – тут також не було певних правил; головне, 
щоб хрещені були з різних сімей) – вони повинні були 
«збирати дари». Відбувалося це таким чином: хрещені 

[а в деяких селах – молодята] урочисто на тарелі по-
давали гостеві чарку з горілкою; гість вставав, дяку-
вав молодятам за те, що запросили на весілля, вислов-
лював їм свої побажання. Після цього випивав чарку, 
ставив її на таріль і клав туди гроші або віддавав по-
дарунок для молодят хрещеній. Починалася даровиз-
на, зазвичай з батьків молодої та молодого; потім хре-
щені обходили всю рідню молодого, починаючи з най-
старших; і на завершення – рідню молодої. Усі зібрані 
«дари» хрещені батьки урочисто віддавали молодим. 
Даровизна могла тривати кілька годин [залежно від 
кількості гостей на весіллі]. Увесь цей час молодята 
слухали всіх стоячи і кланялись [дякували]. До 1950-х 
років проводили обряд «драть піч», або «налигать 
піч», що було своєрідним випробуванням для моло-
дої: «Раніше було так: рогачем чи чаплійкою драли піч, 
щоб перевірити працьовитість молодої  – чи зможе 
вона за ніч все привести в порядок». На другий день 
весілля одночасно «забивали чіп» і навколо нього 
«били черепки» – на знак того, що «молода вже стала 
жінкою». На початку другого дня весілля всім гостям 
і рядженим досі пришпилюють на груди паперові чер-
воні або рожеві квіти. Увечері другого дня весілля мо-
лодий возив у візку тещу і свою матір. Ряджені «впря-
гали» молодого у візок; він зазвичай недовго возив 
матір і тещу, а  потім ніби випадково перекидав їх у 
калюжу або грязюку під супровід пісень і танців ря-
джених, які допомагали матерям повернутися до ве-
сільного столу. «Є такий звичай на весіллі, щоб зять 
мив тещі ноги кирпичем красним, але у нас його давно 
вже не було». Увечері другого дня розрізали і роздава-
ли всім гостям коровай, який пекли у молодої [сьогод-
ні цю функцію часто виконує весільний торт]. «Близ-
нята» [дві пляшки горілки і дві дерев’яні ложки, 
зв’язані разом червоною стрічкою] свати урочисто 
вручали молодим з умовою, що першу пляшку горіл-
ки вони розіп’ють у день народження первістка, а дру-
гу – на першу річницю весілля. У 40–50-х роках ХХ ст. 
весілля нерідко справляли в один день: до обіду  – 
у молодого [святкувала тільки його рідня], після обі-
ду – у молодої [приходили тільки її родичі]. За звича-
єм в обох дворах наливали по шість келишків горілки: 
у нареченого випивали по два келишки, на третьому 
відбувалася даровизна. Після завершення робили пе-
рерву. Потім пили ще по три чарки і йшли до сватів. 
У батьків нареченої гуляння відбувалося за таким са-
мим сценарієм. Після шостої чарки можна було ще 
довго співати, танцювати, веселитися, але горілки вже 
не наливали.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Багато респондентів змогли 
згадати тільки початок приказки, яку завжди промов-
ляли діти під час «похолькування»: 

Похольόк маненький в вівторок родився,
А в середу виріс Христа-Бога славить... 

Поширеним був звичай ходити в цей вечір «вибива-
ти» або «виганяти кутю»: хлопці брали невелику ко-
лоду і стукали нею з вулиці об кут хати, в якому стоя-
ли ікони («Колись так вдарили, що і образи впали!»). 
Це  був також один зі способів вимагання могорича. 
Однією з найулюбленіших традиційних розваг саме 
на Масницю в дітей та молоді була «крутілка»: в опо-
лонку у ставку опускали дерев’яний стовпчик і, коли 
він вмерзав у воду, на нього настромлювали колесо 
від воза. До спиць колеса прив’язували довгу жердину, 
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на кінець якої прикріплювали сани – на зразок кару-
селі. Кілька осіб обертали колесо; всі охочі каталися 
на санчатах, що швидко рухалися по колу. На Велик-
день «катали яйця»: починали грати з крашанками в 
перший день Великодня, після обіду. Яйця катали з 
горбочка, зробивши в ньому рівчачок або поклавши 
дощечку: якщо яйце, що котилося, вдарялося об інше, 
яке лежало на землі, гравець забирав обидві крашанки 
собі. Дивитися, як катають яйця, збиралися і малеча, 
і дорослі. На свято Купала особливо чекали діти, які 
вже зранку бігали по селу з криками «Катеринка пиво 
п’є!». «Пивом» називали напій, який готували самі 
діти зі свіжих товчених вишень та яблук. Їх залива-
ли водою і давали настоятися одну-дві доби. Виходив 
пінний напій, що починав бродити; про нього сьогод-
ні згадують як про обов’язковий атрибут купальсько-
го обряду. У цей день дівчата вибирали з-поміж себе 
найвродливішу – власне «Катеринку». Наряджалися у 
вінки з живих квітів (зазвичай з волошок і «берізки» – 
в’юнка) зі стрічками, які плели напередодні ввечері, та 
в старовинний одяг. 7 липня з 12-ої години дня дівчата 
ходили з танцями та піснями юрбами по селу: кож-
на вулиця мала свій гурт, який повинен був обійти її 
всю, не оминувши жодної хати. Люди вже чекали їх 
біля своїх подвір’їв, сидячи на призьбах, дехто під-
танцьовував і підспівував. Характерною особливістю 
свята «Катеринки» на Нижній Волзі була наявність 
персоніфікованого символу свята – обрядової ляльки. 
«Катеринка» йшла попереду свого гурту. До її вбрання 
чіпляли опудало, зроблене зі з’єднаних навхрест ка-
чалки і рубля, обмотаних ганчір’ям, – виходило щось 
подібне до ляльки. Її кріпили до голови «Катеринки» 
(знизу вона підтримувала рубель руками), а  пізніше 
цю ляльку «Катеринка» просто носила в руках. Іноді 
це опудало робили з діжки, у якої з одного боку не було 
дна, а  з іншого в отвір у днищі вставляли гребінець 
для обробки «кропивної буклі» (це була голова ляль-
ки), а поперек днища прикріплювали палицю (це були 
руки ляльки). Усе це також обмотували шматтям. Цю 
ляльку «Катеринка» носила над головою, тримаючи її 
руками. Іноді «Катеринкою» називали не тільки дів-
чину, але й обрядове деревце, прикрашене стрічками 
та живими квітами, з яким дівоча ватага ходила сво-
єю вулицею. Дівчата в цей день одягали старовинні 
українські костюми й ходили з піснями селом. Гурти 
дівчат [усі респонденти підкреслюють, що в цьому об-
рядовому дійстві брали участь лише дівчата] обходи-
ли сільські подвір’я, співаючи: 

Катеринка-материнка – ситцева юбка,
Ноги – руки поколола... 
Катеринка-материнка – ситцева юбка,
Катеринка-материнка – сизая голубка! 
Катеринка-материнка, обернись, обернись!
Катеринка-материнка, поклонись, поклонись!

Під час виконання пісні дівчата вклонялися всім, кого 
зустрічали на своєму шляху. Першою вклонялася 
обов’язково «Катеринка» з опудалом, дівчата – за нею: 
«Катеринка крутилася зі своєю лялькою і кланялася 
всім». Обрядодія тривала приблизно до шостої годи-
ни вечора, «до першого вечірнього церковного дзво-
ну». Потім уся ватага йшла до річки або озера, де на 
березі розбирали опудало й купали у воді рубель і ка-
чалку. Якщо «Катеринка» обходила двори без ляльки, 
то купали в річці її саму. Таке закінчення цього об-
ряду побутувало ще до 20–30-х років XX ст. Опудало 

наприкінці гуляння просто розбирали на шматки й 
розкидали по городах («щоб огірки добре родили»). 
У  40–50-х  роках ХХ  ст. обряд «Катеринка» перетво-
рився на загальне вуличне свято з піснями й танцями 
під гармошку, що тривало «аж до корів». За свідчен-
нями старожилів, востаннє «Катеринку» водили по 
селу й відзначали це свято на початку 1960-х років.

НАРОДНІ ЗНАННЯ Перш ніж заводити куплену на ба-
зарі корову на своє подвір’я, біля воріт по землі роз-
стеляли рушник, щоб корова, заходячи на подвір’я, 
переступила через нього («на щастя»). До сьогодні, 
виганяючи вперше корову в стадо на пасовисько, гос-
подині («щоб не зглазили худобу») кладуть їй між ро-
гами грудочку солі, промовляючи: «Благослови, Гос-
поди, мою коровку в стадо!» При першому вигоні на 
пасовисько, а також у разі хвороби корову вмивають 
свяченою водою, промовляючи: 

Суниця, водиця, всяка лиховиця! 
Откуда взялась – тому передалась! 
Хто со злом колючим – тому слєзой горючей!

А після отелення, перед першим доїнням, господиня 
погладжує корову зі словами: 

Біжи, молочко, по жилочках, 
А з жилочок та в вим’ячко, 
Із вим’ячка да в сісочки, 
Із сісочок да в подойнічок 
На товсту сметаночку.

с. Осички (Осички)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Осички 
Руднянського р‑ну Волгоградської обл., РФ, 

від Г. З., 1918 р. н., Н. П.., 1928 р. н.,  
В. Б., 1933 (1?) р. н., І. Б., 1941 р. н.,  

М. Р., 1939 р. н., С. С., 1955 р. н.;  
з польового щоденника

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. На 
весілля раніше, окрім короваю, пекли лежинь («вели-
ка хлібина, здобна, як паска»). Лежинь був частиною 
весільного обряду до 1970-х років. Шишки до сьогодні 
печуть у значній кількості. Випікали і в хаті молодої, 
і в хаті молодого. Їх роздавали всім, хто прийшов по-
дивитися на викуп; на шляху до хати молодого – всім, 
кого зустрічала весільна процесія; інколи шишки на-
віть розкидали вздовж шляху, яким проїздили мо-
лодята. У деяких селах шишки роздавали кожному з 
гостей, хто прийшов на весілля, а для головної свахи 
випікали особливу «велику гарну рогату шишку». Ар
хітектура. Перед початком будівництва на те міс-
це, де планували ставити хату, пускали пастися коня 
(«де кінь ляга – там можна строїть хату, там хороше 
місто»). Заборонялося будувати хату на тому місці, 
де колись стояла лазня (баня)  – «там змивали всю 
нечисть». Димарі робили з плетеного лозняку, об-
мазаного глиною. Були різні варіанти димарів: у дея-
ких хатах він був з’єднаний з комином від печі, в ін-
ших – комин підводили до стіни, суміжної із сіньми. 
У цій стіні робили невеликий отвір, через який весь 
дим потрапляв у сіни, а  через сіни  – у димар (наша 
місцева назва – «верх»). Ця дірка у стіні виконувала 
також роль заглушки: коли жар у печі спадав, щоб не 
випускати тепло з хати, у нього з боку сіней забивали 
«клювак» – такий невеликий дерев’яний брусок, який 
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щільно закривав діру. Коли потрібно було випустити 
жар, «клювак» спеціальним дерев’яним молотком ви-
бивали з отвору з кімнати.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об
рядовість. Увечері першого дня весілля проводили 
покривання молодої. Заміжні молоді свахи знімали з 
молодої вінок та одягали на неї барвисту хустку будь-
якого кольору, крім чорного. Іноді це робила мати мо-
лодого. Обряд покривання молодої супроводжували 
сумні весільні пісні. Після покривання молодої при-
сутні обмінювалися подарунками: теща зазвичай да-
рувала молодому сорочку, свекруха – хустку молодій. 
Подружжя у свою чергу обдаровувало батьків. Напри-
кінці першого дня весілля розрізали коровай, який 
стояв на столі перед молодятами, і роздавали всім гос-
тям. Після цього молодята залишали весільний стіл: 
їм зв’язували руки рушником, і свекруха заводила їх у 
хату, посипаючи хмелем, грошима і цукерками, а гості 
часто продовжували гуляти до ранку. На другий день 
весілля численний гурт ряджених (рядились здебіль-
шого родичі молодої): цигани, чорти й обов’язково 
переодягнені молодий і молода – весело, з піснями й 
танцями йшли до хати молодого «шукати молодих». 
Справжнє подружжя в цей час ховалося десь у хаті 
або на подвір’ї. Ряджені повинні були їх знайти й уро-
чисто провести до хати молодої, де тривало в цей день 
весілля. У селі в цей день ховали всю худобу й птицю 
з подвір’я у хліви, знімали з тинів горщики, глечики, 
бо ряджені по дорозі хапали все, що траплялося під 
руку; у цей день ніхто не мав права їх за це сварити. 
«Пошуки молодих» були дуже веселим та гомінким 
обрядом: ряджені намагалися наробити якомога біль-
ший безлад на подвір’ї молодого і за все вимагали мо-
горич. До середини ХХ ст. головною метою ряджених 
було перевірити й розповісти всім гостям на весіллі, 
чи «чесна» молода прийшла в рід молодого. Тому, 
щой но сходило сонце, ряджені заходили в кімнату до 
молодят і перевіряли постіль з питанням, «чи гірчи-
цю, чи мед ставити на весільний стіл». Якщо молода 
була «чесною», ряджені обов’язково першими на стіл 
ставили миски з медом, пригощали всіх гостей стра-
вами з медом (зазвичай варениками) і вимагали, щоб 
на столі не було нічого гіркого, усіляко підкреслюва-
ли невинність молодої: «Свахо, заберіть зі столу хрін 
та гірчицю – наша молода хороша, чесна!». На третій 
день у хаті молодого збиралася гуляти тільки най-
ближча рідня. Напередодні батьки молодих запрошу-
вали гостей прийти до них «тічок замести». Жодних 
особливих дій у цей день не виконували. Отже, це на-
зва, яка існує і сьогодні [наприклад, з розмови: «Та ми 
вчора були в сватів, тічок замітали»]. Весілля почина-
ли влаштовувати восени, після закінчення польових 
робіт  – на Покрову або пізніше. Існувала приказка: 
«Після Покрова заревіла дівка, як корова». Найбіль-
ша кількість весіль випадала на зимову пору року, на 
період між Різдвяним та Велокоднім постами (у січні-
лютому, на М’ясниці). Під час церковних постів навіть 
за радянських часів весілля не святкували.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ 
Похόльок («пахόлєк») маненький родився  
 в вівторок, 
А в середу в ранок у в школу отдано. 
Та будьте з празничком... 

На питання, що означає слово «похольковати», рес-
понденти часто відповідали: «Хвалити». Ходили по 
хатах похолькувати тільки діти, зазвичай хлопчики – 
юнаки, яких господарі обдаровували спеціально для 
них купленими льодяниками та кренделями. Як міс-
цевий різновид колядок, призначений для виконання 
саме дітьми або юнаками, похолькування зберігалося 
в українських селах ще до 70-х  років ХХ  ст. [...] Під 
час співу діти посипали оселю та її господарів житом 
і пшеницею. Усім, хто «меланкував», хазяйка роздава-
ла спеціально приготовані пиріжки, млинці та налис-
ники. Сьогодні про чоловіків, які у Святвечір випили 
забагато горілки і зранку шукають, де б похмелити-
ся, говорять з гумором: «Вже пішов меланкувати!». 
На Василя (увечері 13 січня) господиня ставила кутю 
на стіл і готувала святкову вечерю. Перед її почат-
ком господар виконував певні магічні дії. Обернув-
шись до дверей, він промовляв: «Мороз, Мороз, іди 
до нас вечерять, та не поморозь нам ягнят та телят!». 
14  січня зранку ходили «посипати». Першим у хату 
обов’язково заходив хлопчик або чоловік: «слідкува-
ли, щоб баба першою не зайшла», посипав пшеницею 
образи, промовляючи: «Сію, вію, посіваю, з Новим го-
дом поздоровляю! Родися жито, пшениця і всяка па-
шениця...». У хрещенську ніч дівчата, як і на Василя, 
могли ворожити на судженого: стукали у вікна, пи-
тали, як зватимуть майбутнього чоловіка; кидали ва-
лянки через тини – куди носок валянка показує, туди 
і заміж піде, тощо. Господині в цю ніч теж намагалися 
зробити магічні справи, спрямовані на приріст худо-
би в господарстві в прийдешньому році: багато хто 
йшов уночі в курник і зганяв курей із сідала: «скіль-
ки спіхнеш – стільки буде квочок». На Вербну неділю 
рано-вранці в церкві святили вербні гілки, щоб ще до 
сходу сонця повернутися додому. Матері цією вер-
бою вдаряли дітей, поки ті ще спали, промовляючи: 
«Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, неда-
лечко – червоне яєчко». Потім свячену вербу клали за 
образи. Нею худобу вперше виганяли на пасовисько: 
намагалися вдарити якомога більше разів ще до того, 
як худоба пройде через ворота («щоб не боліла і щоб 
не зглазили»). У Чистий четвер «поновлювали» (біли-
ли) стіни, підмащували глиною підлогу, білили хату з 
вулиці тощо. Найпоширенішим обрядом у цей день 
було очищення водою: вмивання, а частіше купання 
в бані (рано-вранці, до сходу сонця). На Великдень 
(Паска) напередодні ввечері господині фарбували ци-
булинням яйця. Пасхальні крашанки вважалися свя-
тою, магічною стравою: освячене яйце їли першим, 
коли сідали за святковий стіл після церковної служби; 
яйцями обмінювалися, брали із собою, коли йшли в 
гості. Магічною силою була наділена й шкаралупа від 
освячених яєць: її ніколи не викидали, а  збирали й 
змішували із зерном, приготованим для посіву (нині 
шкаралупки віддають домашній птиці). Напередодні 
Великодня випікали святковий хліб – паску: замішу-
вали борошно з яйцями, олією, сиром. Готову паску 
змащували зверху яєчним білком і посипали маком, 
інколи прикрашали завитушками з тіста. Спати в цю 
ніч не лягали, ішли на всенощну в церкву, святили 
паску, крашанки. Існувало повір’я: «Чим різноманіт-
нішим буде набір страв для освячення на Великдень, 
тим кращим буде достаток у родині весь рік». Рано-
вранці, одразу після церковної служби, ішли на кладо-
вище відвідати могили родичів, клали на них пасочки, 
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яйця, цукерки, але горілки не пили. І лише після цього 
поверталися додому. У цей день за столом збиралася 
вся родина, яка урочисто відзначала свято. На Велик-
день обов’язково першою стравою подавалася кутя. 
Вона виконувала роль поминальної страви  – перед 
початком святкування кожному треба було з’їсти три 
ложки куті на знак пам’яті про тих родичів, які вже 
пішли з життя. У це свято на столі було багато різно-
манітних м’ясних страв, виробів з тіста тощо. Звичай 
готувати кутю як поминальну великод ню страву та 
відвідувати в цей день померлих родичів в україн-
ських селах півночі Волгоградської області дотриму-
ються й сьогодні. Причому на Великдень це роблять 
навіть невіруючі люди. Головною ритуальною стра-
вою на Хомину неділю була велика яєчня («до трид-
цяти яєць розбивали»).

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Кожна родина у своїй 
хаті обов’язково мала вшановувати свого «домо-
вого» («домовика»), щоб шкоди не робив, а  тільки 
допомагав. Коли переходили зі старої хати в нову, 
то обов’язково кликали із собою домовика: «Дом-
домовой, пойдьом жить зі мной». Для задобрювання 
домовика був цілий ритуал: щонеділі в ніч з неділі на 
понеділок господиня залишала на столі миску з їжею 
і кружку з водою чи молоком, і зверталася до домо-
вика зі словами:

Хазяїн радімий, глазом нєвідімий! 
Примі угощеніє, приношу з почтєнієм. 
Щоб не затопитись і огньом не опалитись, 
І достатку не лишитись! 

Зранку цю їжу з’їдали або віддавали худобі.

с. Підкуйково  
(Подкуйково)

Записала В. Сінельнікова 1996 р.  
у с. Підкуйково Руднянського р‑ну 

Волгоградської обл., РФ, 
від М. Л., 1926 р. н.;  

з польового щоденника

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Українці розрізняли види глини та поняття «глина» 
і «глей» (у російських селах означеного регіону цього 
не було): «Глина піщана, а глей ні. Глей ішов на саман, 
а глина – на помазку».

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. Після покривання молодої свекруха одягала 
на молоду хомута, що символізував те, що вона «впря-
гається» в подружнє життя. Цей обряд зрідка прово-
дили ще до початку 1980-х років.

КАЛЕНДАРНІ СВЯТА На Храм, «Казанську» [свято Ка-
занської Божої Матері, 4 листопада], родичі відвідува-
ли один одного, обов’язково приїздили з усіх сусідніх 
сіл. Господині готувалися до цього свята заздалегідь: 
на столи завжди ставили багато м’ясних страв (ков-
баси, холодці, крученики); пекли пироги з різними 
начинками, різноманітні вироби з тіста. Гуляли по 
два-три дні весело, шумно, часто з гармоністами. На-
віть у 60–70-х роках ХХ ст., коли майже в усіх невели-
ких українських селах були розібрані або зруйновані 
церкви, про Храмове свято не забували й активно 
його відзначали.

с. Розливка (Разливка)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Розливка 

Руднянського р‑ну Волгоградської обл., РФ, 
від В. М., 1953 р. н.;  

з польового щоденника

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. На другий день весілля, як ряджені знайшли 
молодих і «вбили чіп», батьки дівчини, які прийшли 
на подвір’я зятя (разом з рядженими), урочисто за-
прошували його батьків, молодят і гостей до себе за 
весільні столи. Усі весело з піснями, танцями, музи-
кою йшли селом до подвір’я батьків молодої. Ряджені-
«молоді» намагалися зайняти місце справжнього по-
дружжя за столом, розпорядники весілля – сват, сваха 
і молодий з друзями  – його викупляли за гроші або 
могорич. Дорогою до хати батьків молодої ряджені 
також всіляко демонстрували «чесність» [цноту] мо-
лодої. Робилося це в такий спосіб: поки весільна про-
цесія прямувала до подвір’я батьків дівчини, рядже-
ні з піснями розбивали об землю глиняні глечики й 
горщики, які вони вкрали на сусідських тинах, і при-
танцьовували на них («співали і танцювали, грошей 
не бросали»). Про весілля, на якому викривали не-
чесність нареченої, говорили зі зневагою: «Да у них і 
черепків не було!».

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Тільки на Василя до сьогодні 
готують дуже давні страви, зокрема «путрю» (імовір-
но, колись це був один з різновидів куті): товчена в 
ступі пшениця мліє в незначній кількості води в печі 
до повного розпарювання; їдять, заливши напоєм, 
схожим на кисіль. 

с. Терсинка (Терсинка)
Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Терсинка 

Руднянського р‑ну Волгоградської обл., РФ, 
від О. Є., 1925 р. н.;  

з польового щоденника

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об
рядовість. Свати часто приходили без попереджен-
ня, інколи й без попередньої домовленості молодих. 
Батьки молодого і свати (зазвичай хрещені батьки 
молодого) йшли з хлібом-сіллю (паляницею), руш-
ником, часто з горілкою до хати молодої. На пам’яті 
старожилів немає такого випадку, щоб свати повер-
талися від молодої з гарбузами. Проте ними лякали: 
«Ось дасть вона тобі гарбуза!». Починалося сватання 
зі вступної промови сватів та розмови, яка відбувала-
ся між сватами та батьками нареченої: «Прийшли до 
вас з докукою [надокучливе прохання]. У нас бичок 
гарненької породи. А нам сказали, що у вас є теличка 
гарненька. Так може нам породнитися?», або: «Йшли і 
заблудилися. У нас баран (цап), а у вас ярка (козочка). 
Як би їх загнати в окремий хлів?». Відповідала мати 
нареченої: «Вона захворіла і не хоче показуваця. Ви б 
перву показали б бичка (барана, цапка)!» – «Покаже-
мо і бичка, хай тіки скаже нам надіжну мову!» – «Так, 
добре. Іди, Марфо, виходь!» Молода виходила, сідала 
за стіл і всіх запрошувала. На зговорі домовлялися, 
коли і де будуть проводити весілля (зазвичай пер-
ший день гуляли у молодого, другий – у молодої, тре-
тій – де домовляться), яке придане буде за молодою. 
Батьки нареченої часто просили у сватів матеріальної 
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допомоги на весілля, символічно це промовлялося в 
проханні: «Ви нам хоча б мішком муки допоможіть!» 
Після всіх домовленостей батьки нареченої розламу-
вали паляницю, яку принес ли свати. Усі, хто був при-
сутній на сватанні, повинен був з’їсти шматок цьо-
го хліба із сіллю. Випивали по чарці горілки, також 
принесеної сватами, але «не пили п’яні». Тільки після 
цього батьки нареченої ставили на стіл свої страви. 
За бажанням могли піти про довжувати гуляти ще 
й до батьків нареченого. Дівич-вечір відбувався за 
тиждень [інколи за два-три дні] до весілля в хаті на-
реченої, де збиралися її дружки. Під впливом росій-
ськомовного оточення українська назва цієї весільної 
обрядодії була забута й замінена російською – «діви-
шник». Дівчата збиралися, щоб допомогти нареченій 
підготувати посаг [в  українців півночі Волгоград-
щини поширена інша назва – «придане», що також є 
свідченням впливу мови російського оточення], дов-
го співали («до зарі»). Наречена з матір’ю готували 
для них вечерю, але горілки не пили. Зазвичай тан-
цювали й приказували: 

Водилися, любилися, всі вороги дивилися. 
А любиться не стали – всі вороги диби стали. 
Батько каже: «Не бери!» Мати каже : «Не бери!» 
А сину хочетьця, син волочецця! 
Треба старий смирицця, очортіло дивицця! 
– Бери, сине, хоть її, не терплять нерви мої, 
Хвате ходить бобильом... 
Ободкало б вас кульом! 

Сьогодні ця передшлюбна обрядодія трансформува-
лася у святкову вечерю для нареченої та її подруг, яку 
влаштовують за кілька днів до весілля. Молодята їха-
ли до вінчання: «Тройку коней запрягали в дрожки (“в 
совєцкі часи брали у председателя колхоза”), в дрож-
ках кучер, молоді і дружки їхали до церкви. Попере-
ду – три козаки верхи на конях, у козаків ружжя. Ззаду 
за дрожками – теж три козаки верхами, з ружжями...»

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Хрещеник заходив до хати і 
промовляв: 

Добрий вечір, щедрий вечір! 
Добрим людям на здоров’ячко! 
Натє Вам, хрьосна, кутю, 
І Вам, хрьосний, кутю! 

За кутю хрещені батьки обдаровували хрещеника пе-
чивом, цукерками, дрібними грошима. Нерідко разом 
з кутею хрещеники приносили й невеликі подарунки: 
«В п’ятнадцять лєт понесла я кутю тільки хрьосной і 
хрьосному. І  подарки: варежки і платочок головной. 
А  вони мені подарували полушалок». На Маланку 
молодь ватагами ходила по хатах, запитуючи: «Тітко, 
 дозвольте Вам замеланкувати?!». Співали: 

Меланка ходила, Василя просила: 
«Василю, мій батько, пусти мене в хатку! 
Я жита не жала, чесний хрест держала. 
Стрибну в тарілочку, в золоту каділочку. 
Радуйтесь, люди: до вас Господь буде! 
Богу свічку ставте, а нам пиріг дайте! 
З руками і ногами, щоб плигав за нами». 

[...] Якщо на Івана велика роса – буде врожай огірків; 
якщо небо в купальську ніч всипане зірками  – буде 
багато грибів; дощовий день  – до неврожаю. Згадки 
про святкування цього дня були поодинокими, бага-
то респондентів говорили: «Пам’ятаю, що відмічали, 

а як – вже не згадаю». Також його вважали «відьмачим 
святом». Увечері цього дня на березі озера чи річки 
розводили вогнище, і  всі мешканці села  – діти, мо-
лодь, дорослі – стрибали через нього («щоб очистить-
ся»). Проте святкували до певного часу («щоб допізна 
не залишатися біля води – боялися нечисті»).

хутір Ягідний  
(хутор Ягодный)

Записала В. Сінельнікова 1996 р.  
у хуторі Ягідний Руднянського р‑ну 

Волгоградської обл., РФ, 
від М. К., 1957 р. н.; 

з польового щоденника

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. У третій день весілля ряджені ходили до тих, 
хто гуляв на весіллі, і з піснями, галасом, жартами за-
бирали з кожного подвір’я по одній курці (до сорока 
штук доходило), яких потім готували до весільного 
столу: варили з домашньою локшиною.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Діти та молодь у Святвечір ря-
дилися, ходили по хатах колядувати і «христаслави-
ти». Колядники носили із собою кутю з пшениці: вони 
повинні були не лише привітати хазяїв колядними 
піснями, але й пригостити своєю кутею та обов’язково 
скуштувати хазяйської. Колядники-«ряджені» одяга-
лися в різні костюми, але переважало вбрання «кози»: 
«одягали шкури з баранів чи кіз». Колядників у кожній 
хаті пригощали варениками із сиром та обдаровували 
булочками, пряниками, печивом, грошима. На Різдво, 
7 січня, зранку «рожествовали»: дорослі і малі ходили 
від хати до хати співаючи «Рожество твоє, Христе  – 
Боже наш...». Співали також: 

Щедрик, Петрик, дай вареник, 
Грудку кашки, шмат ковбаски...

СВЄТЛОЯРСЬКИЙ РАЙОН  
(Светлоярский район

с. Свєтлий Яр  
(Светлый Яр)

Записала В. Сінельнікова 1996 р. у с. Свєтлий Яр 
Свєтлоярського р‑ну Волгоградської обл., РФ, 

від Г. П., 1943 р. н.;  
з польового щоденника

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
до вість. У  середині XX  ст. різнокольорові стрічки 
наречені одягали дедалі рідше, їх замінила фата, яку 
робили зі звичайної марлі. В деяких українських посе-
леннях південної частини Волгоградської області піз-
нього заселення (40–50-х рр. ХХ ст.) молоду вбирали 
у весільний вінок з різнобарвних квітів із різнокольо-
ровими стрічками до пояса ще в 70-х роках ХХ ст. Таке 
весільне головне вбрання молодої називалося «ве-
лєн», або «вельон»: з фати спереду на голові молодої 
робили оборку, за нею одягали вінок з квітів, ближче 
до маківки фату призбирували і стягували червоною 
стрічкою або трояндою з червоної стрічки. Після «ви-
купу молодої» дівчата-дружки з піснями кликали ма-
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тір молодої, щоб вона благословила дочку перед він-
чанням на майбутнє подружнє життя: 

Вийди, мати, з хати до свого дитяти... 
Знимай, Ганнусю, Бога, переступай порога. 
На першому порозі поллють дрібні сльози, 
А на другому порозі хустиною втресся – назад  
 не вернесся... 

Після викупу і благословення батьками дітей молодий 
віз молоду до церкви, а в 1940–1950-х роках – одразу 
до хати своїх батьків. Після вінчання існував звичай 
кататися молодятам на конях  – на трійці, на санях. 
Це  було своєрідне демонстрування молодят всьому 
селу: після викупу нареченої молодята урочисто на 

прикрашеній квітами і стрічками трійці з музиками 
каталися по селу. У цей час біля подвір’я батьків моло-
дого співали передирки: 

Ой свату, мій свату, 
Пусти нас у хату. 
Нас тут небагато – 
До двадцяти (або – до дванадцяти) троє, 
На подвірочку двоє. 
У нашого свата солом’яна хата, 
Боіця пустити, щоб не розтрусити. 
У нашого свата солом’яна хата, 
А сіни з берези – пойдьом всі тверези! 
У нашого свата солом’яна хата, 
А сіни із калини – пойдьом всі п’яними!

Воронезька область 
(Воронежская область)

м. Воронеж (Воронеж)
Записала Г. Бондаренко 8 жовтня 2013 р.  

у м. Воронежі, РФ, 
від анонімних інформаторів

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ До трьох лєт я по-рускі нє могла разговарівать. 
[Ви вже забули зовсім українську мову чи ще щось 
пам’ятаєтє?] Я  стєсняюсь говоріть. Конєчно, я  поні-
маю. По  крайнєй мєрє, что  в наших сьолах говорят, 
я всьо понімаю. Что інтєрєсно, что во многіх етіх юж-
них районах Воронєжской області оні уже нє понімают, 
что  оні украінци, хотя там разговарівают на украін-
ском діалєктє. Здєсь хохольская ідєнтічность, здєсь нєт 
украінской ідєнтічності. Сказалі: «Ми хохли». А  кто 
такіє хохли? Ето смєсь москалів і украінцев, а украінци 
живут в Украінє. Ми так, перевертні. У ніх спрашиваю: 
«А с москалямі ви как-то ладітє?» – «Да ми зроду їх не 
бачили». Хотя сосєдніє сьола, да і в етом же сєлє рускіє 
живут. Чєтирє года назад било. [У Росо шанському ра-
йоні?] Да. Я говорю: «Ну как? Ну ви ж слишалі, что у вас 
оні живут, можєт бить, оні женятся с вашимі, нє женят-
ся?» – «Зроду не бачили, які вони москалі, у нас їх зроду 
тут не було». А одна бабушка сідіт так і говоріт: «А я 
бачила. Я вам раскажу, які вони». [Що вона розповіда-
ла?] В [тисяча дев’ятсот] трідцатих годах она работала 
на Тархунє под Лєнінградом. «Отам настоящіє москалі. 
Оні лєтом у суконних чулках і у калошах. Ото настоя-
щі москалі!» На мєня бабушка всьо врємя, как что єй 
било нє так, она прям: «Московка». Про украінцев у нас 
здєсь такіє анєкдоти расказивают: «Микола, а чьо ти ко 
мнє не заходіш? У  мене і борщ, і  пампушкі, і  горілка 
є». – «Так у тєбя ж собака отвязана!» – «Та отож!» [...] 
У нас здєсь много украінцев єсть. Муж у мєня украінєц. 
У нас в Воронєжє проходіл марш вишиванок. Єслі на 
слєдующій год будєт проходіть, то  і ми с мужем пой-
дьом. Знаєтє, я работаю в культурє, у нас много фоль-
клорних колєктівов виступают, но тут такая мода по-
шла, что всє колєктіви одєвают кокошнікі, сарафани, 
даже украінскіє колєктіви. Я  ім говорю: «Зачєм же ви 
хотітє, как всє бить? Хранітє свойо».

КАЛАЧЕЇВСЬКИЙ РАЙОН 
(Калачеевский район)

с. Ясенівка (Ясеновка)
Записала А. Артюх 5 жовтня 2013 р. 

у с. Ясенівка Калачеївського р‑ну Воронезької обл., РФ, 
від Валентини Б. , 1970 р. н., 

родом із с. Ясенівка Калачеївського р‑ну 
Воронезької обл., РФ, 

нині проживає в м. Воронежі

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Які 
перші страви у Вас готували на щодень? Чи готували 
супи?] Обязатєльно готовілі. У мєня вот двє бабушкі. 
Оні стариє, старих закалок, у ніх обязатєльно юшка. 
Вот оні називалі «юшка». Здєсь тожє я всєгда: «суп», 
«суп», а у ніх «юшка». Ну как юшка? Вода, картошка 
там, лук пєрєжарілі. Ето уже щітался суп, бєз мяса, бєз 
всєго. От обязатєльно вот ета юшка, у нас обязатєль-
но. Куліш. Куліш обязатєльно варілі. Туда ж ілі ріс, ілі 
пшено кідалі. Када на мясє, када бєз мяса. Обязатєль-
но, оні ж раньше корову дєржалі, варілі кашу со ско-
лотиной. Тоже била очєнь вкусная. Вот когда сколотілі 
масло і оставалась вот ета водічка  із-под масла, і вот 
на етой водічкє варілі кашу на сколотині. Тоже она 
кіслєнькая, очєнь вкусная била. Мнє тоже очєнь нра-
вілась. Я с дєтства нє помню вкуса, но хочєца. Сєйчас 
уже і масла такого нєт. [Кашу часто готували?] Каша 
каждий дєнь. Каждий дєнь каша, вот еті вот... юшка, 
каша, супи. [Як часто готували борщ?] Борщ у нас как-
то нє очєнь. У мєня папа больной бил, оні как-то нє 
очєнь часто готовілі. Вот такоє всьо, скоромна піща. 
[Щі у Вас готували?] Щі у нас нє варілі. Ну, раньше, 
єщьо помню, я совсєм малєнькая, когда в пєчкє етой, 
в руской пєчкє, в кастрюлях вот в етіх, вот что-то по-
мню, пріпомінаю. Ну ето било давно. Потом еті пєчкі 
поламалі. [На похорони кисіль чи узвар готували?] 
Нєт, у нас узвар, кісєлі нє варілі. Нє каждий дєнь хлєб 
пєклі. Раньшє ж вот жилі за мной папіна мама і папіна 
тьотя, то єсть двє сєстри. І оні ж двє, двє погодкі, как-
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то, вот оні работящіє билі бабушкі. Оні нє покупалі 
хлєба. І оні как-то там хмєль, ето я помню, хмєль рва-
лі, шо-то там єго сушілі, как-то с чєм-то, с етімі, шо 
скотіну кормят... Как іх... Забила. Ну, общім затіралі, 
на пшеніце ето, на висівках. І вот на етіх висівках как-
то затіралі єго, сушілі, потом вот ето всьо сухоє скла-
дивалі. Вот на вот етом оні заквашивалі тєсто. Очєнь 
вкусний бил хлєб. С етім вот етім, шо ми на дрожжах, 
вообщє нє сравніца. [Пекли хліб у формах?] В кастру-
лях. Прям каструлі вот еті алюмінєвиє, такіє круглиє, 
большиє. І так вилазіл он високій. Круглий, високій. 
Очєнь вкусний хлєб. Пампушки́. [Чи багато хліба пе-
кли?] Гдє-то сємь-восємь. [Як у Вас казали: «буханка», 
«булка»?] «Буханка» у нас. Пампушки, ето вот как хлєб 
пєкут, обязатєльно пампушки. Ну, как пірожкі, толь-
ко бєз начинкі. Когда хлєб пєклі, оставалось вот тєс-
то і обязатєльно єго ми... Тоже очєнь любіла вот еті 
пампушкі кушать. На тарєлочку, водічкой поліваєш і 
сахарком посипаєш. Гарячєнькіє, макаєш в сахарную 
водічку. Очєнь вкусно. [Як називався відрізаний край 
хліба?] «Ломоть», «горбушка». [Кому його віддавали?] 
У  нас кто отрєжет, у  нас нє било такіх. Ето, может, 
у тєх, у кого дєдушкі ето, у нас такіх нє било правіл. 
[Якщо шматочок хліба падав на землю, чи  потрібно 
було щось приказувати?] Вот про хлєбушек я такого 
нє слишала. Вот как Алєксандра Нєвского, так у нас 
храм Прєстольний. Тоже обязатєльно пєклі пірожкі. 
[З чим?] Пірожкі с картошкой, с кашей пєклі. [З якою 
кашею?] Пшено туда, укропчік нємножко добавлялі. 
Потом обязатєльно у нас єщьо раньше пєклі пірожкі 
с горохом. Самі сажалі на огородє горох. Гороховиє 
сладкіє. На Храм обязатєльно с горохом билі, сладкіє, 
очєнь вкусниє. Куріцу обязатєльно рєзалі. [...] [Варе-
ники варили?] Варєнікі – ето вобщє у нас самоє такоє 
блюдо, ми бєз ніх жить нє моглі. Я сюда прієхала, здєсь 
іх нє, ну как, на празнікі там да на Старий Новий год 
варят, очєнь рєдко, ну покупают. А у нас ето вобщє. 
Корову дєржалі, творог свой, масло свойо, смєтана 
своя, у нас бабушкі каждий, ну нє каждий дєнь, но чє-
рєз дєнь ето точно готовілі. Варєнікі с творогом, варє-
нікі с картошкой, варєнікі с капустой обізатєльно. Вот 
єслі с картошкой, то обізатєльно с капустой варілі. От 
здєсь іх нє варят уже. Я с капустой нє єла. І обізатєль-
но, вот єслі картошка, капуста, в масло подсолнєчноє 
тоже макалі. [З ягодами були?] С ягодамі – да, ну всьо, 
шо било: вішня, зємляніка, клубніка, смородіна чьор-
ная, смородіна красная. Дєлалі, да. Ну в основном ва-
рєнікі с творогом. [Затірку готували?] Затірка, рванці, 
ну рванці... Я нє знаю, как оні... Рванці – ето галуш-
кі. Ну токо іх рвалі. То рєжут, а ето раскаталі і рвалі, 
рванці. А затірка... Как-то она єйо отак затірала, заті-
рала, і получалісь ка ́тушкі такіє. Вот затірка молочная, 
затірка на водє, і  маслом слівочним заправлялі. Да, 
вот обязатєльно тоже. Папа любіл очєнь затірку. [Гри-
би у Вас споживали?] Ви знаєтє, мама любіла очєнь 
гріби, собірала, любіла, а  бабушкі, оні нє прізнавалі 
іх. Шо ето за блюдо? Нєт, гріби нєт. [Ви згадали про 
солодку кашу. Щось солодке ще готували?] Такого, 
как сєйчас, торти всєвозможниє, випєчкі, нєт. Вот із 
сладкого пампушки с сахаром, пампушки. Шо іщьо 
сладкого? Кісєль варілі, ето просто, варілі обязатєль-
но кісєль тоже. Кісєль молочний варілі тоже посто-
янно, на молокє, сладкій получался. А больше такого 
сладкого... Каша сладкая, і всьо. [Якщо не було хліба, 
чи пекли щось нашвидкуруч?] Бистро нєт, у нас хлєб 

бистро нє пєклі. Єщьо знаєтє што, пєрєпічка. Мама 
вот пєрєпічку до сіх пор пєчьот. Она мнє вот токо 
звоніла: «Я пєрєпічку спекла». Говорю: «Ма, я уже за-
била, шо ето такоє». Хлєб остайоца, а потом етот хлєб 
пєрєпєкают, оказиваєца. А  раньшє дєлалі, пєрєпічка 
та пєрєпічка. Ну раньше пєрєпікалі із того же хлєба, 
шо пєклі, із своєго. Остался, оні єго там как-то ето 
 расквашивают і потом ето же тєсто ставят і пєрєпє-
кают. А мнє казалось, шо пєрєпічка ето тоже хлєб тот 
же. Да, пєрєпічку дєлалі тоже. [...] [Чи пекли у Вас пас-
ки? Як називали: «паска» чи «куліч»?] «Паска», у нас 
«паска» називалось, нє «куліч», здєсь вот куліч, у нас 
паску пєклі. Ну, знаєтє, вот здєсь пєкут паску, вот у 
мєня у свєкрові очєнь вкусная. У нас как-то вот... ілі 
нє било... Нє знаю, пєклі обичний хлєб. Бабушкі ста-
вілі тот же хлєб, токо на нєго налєплялі какіх-нібудь 
косічєк. А нєвкусная била абсолютно. Здєсь вот пєкут 
очєнь вкусниє паскі. Здєсь нравіца. Там у нас нєт, нє 
такая паска. Ну, также яйца красілі, собіралі, как січас 
помню, за мєсяц бабушкі, гдє-то на чєрдакє пряталі 
еті яйца, сємья большая. От вєдро набіралі, і ето вєдро 
цєлоє красілі. [Чим фарбували?] В  шелухє вот етой, 
цибулиння у нас, в  цибулинні. Красілі яйца, вот еті 
паскі пєклі. Ну, на стол такіх разнообразностєй, как 
січас, там всьо ето... [Якби ж Ви мені розказували так, 
як Ви говорите, це було б так гарно.] Я вот с мамой, 
вот мама звоніт, я прям сразу пєрєхожу і разговаріваю 
прям как-будто..., а здєсь я нє могу чьо-то. Оні с мєня 
здєсь смєялісь постоянно. [Ваша мама пекла паску. Ви 
її чимось прикрашали?] Да, она била похожа на хліб, 
обичний хліб, вобщє, ні солодка, нічього, тікі сіль до-
бавляли і всьо. Обичний хліб. Ну, може, чуть-чуть там 
здоби якоїсь. Украшалі косічкамі, більше нічього туда 
нє добавлялі. Стіл накривалі обичний. Сало різали, ну 
там... Шо там?.. Колбаса. Разнообразностєй нічьо нє 
було. [Сало сире споживали чи якось готували його?] 
Нє, сало обичне, прям засалювалі в кастрюлях боль-
ших, здорових такіх каструлях. Різали кабана і по-
лностю єго солілі в кастрюлє. Єслі щас там і в банкі, 
а раньше прям засалювалі бєз всякіх етіх, нічого ніку-
ди нє добавлялі. Було саме добріше сало, щас такого 
сала нема. [Чи можна було паску давати худобі?] От 
шось казали міні, я це не помню. Шось нєльзя було. 
Ілі хліб давать нєльзя. Хліб, міні кажеца, баби казали: 
«Не кидайте хліб в помиї, нєльзя сьодня кідать». Да, 
хліб. [Саме на Паску?] Да, імєнно на Паску нєльзя було 
кідать хліб. [Чи  давали худобі перший шматочок?] 
Цього не знаю. [Якщо хтось комусь молоко від корови 
давав, чи треба було повертати банку, поклавши туди 
хліб?] В баночку нада було ложить хліба тоже кусочєк, 
у нас так було, шоб нє зглазілі корову.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обрядо
вість. [Чи пекли у Вас коровай?] Каравай на свадьбу 
обязатєльно. [Ваші бабусі пекли?] Пєклі, оні і на похо-
рони, как хто-то умрьот, оні пєклі пірожкі, хлєб пєклі, 
мама пєкла, єйо пріглашалі. Коровай пєклі, і вот я по-
мню, моя сєстра замуж виходіла, мама пєкла каравай 
єщьо в своєй етой пєчкє, і  вот єслі каравай лопнул, 
трєснул, значіт нєвєста нє дєвствєнніца. І вот она бє-
гала, я помню: «Та шо ш таке? Каравай тріснув. Та шо 
ш таке? Каравай тріснув». І так уже расстраівалась. Го-
ворю: «Замолчі, там уже пять мєсяцев». Ой, за голову 
схватілась: «Та шо ш таке? Каравай тріснув». Вот ето 
вот било связано. Єслі трєснул, значіт нє дєвствєнніца. 
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Вот ето я помню, потому што у нас било ето. [Чи мож-
на було пекти коровай розлученим жінкам, вдовам?] 
Ну, может, і говорілі, я такого нє слишала. Я знаю, шо 
нада обязатєльно каравай било с’єсть, када рєзалі вот 
еті кусочкі, обізатєльно чтоби с’єлі, чтоби нікуда нє 
вибросілі, нєльзя ні сушіть. Отрєзалі тєбє, ти должна, 
хоть хочєш, хоть нє хочєш, а с’єш, вкусний, нєвкусний. 
[Що робили з тими шматочками короваю, які залиша-
лись?] Я  нє знаю. Я  всьо врємя старалась с’єсть. Раз 
сказалі, что отвєтствєнно, а што там с німі дєлалі, нє 
знаю. [Як прикрашали коровай?] Ну, у нас єго украша-
лі, тоже вот всякіє там вєточкі, ну, как вот пасху сєйчас 
пєкут, всякімі етімі, із тєста. А потом єщьо на свадьбу 
на етот каравай лєпілі цвєти, как на йолку, как на ето, 
вставлялі в нєго цвєточкі, а потом, када рєзалі, навєр-
но ж, витасківалі. [Чи робили з тіста квіти?] Бумажниє, 
бумажниє. Украшалі. [Шишки були на короваї?] Шиш-
кі, да, шишкі. Птічкі. Как птічєк вот дєлают. [Скількі 
було пташечок?] Ой, нє знаю я етого. [Не так, щоб дві 
пташки?] Нє-нє-нє, єслі птічкі, то вот так по кругу. [...] 
[Деревце прикрашали на весілля?] Дерево ми наряжа-
лі на свадьбу. На свадьбу у нас обязательно делалі вот 
еті цвєточкі, бумажниє. У  каждого должен бил бить, 
кто гость, цвєточєк, платочєк сюда вєшался, цвєточєк. 
І на второй дєнь свадьби обязатєльно наряжалі йолку, 
от єль. І на ету єль одєвалі вот еті же цвєточкі, только 
дєлалі много іх. Разноцвєтниє цвєточкі, лєнточкі. І по-
том, када на второй дєнь циганє ж, ряжениє, і оні с етой 
йолкой бєгалі, песні пєлі, тряслі. Нє знаю зачєм ето, ну 
вот раньше... [Як цю ялинку називали?] Не знаю. Про-
сто знаю, что с дєрєвом етім бєгалі. Било інтєресно, 
красіво просто. [...] [Як у Вас весілля відбувалось? Що 
було в молодого, що в молодої?] Я там уже сто лєт нє 
живу, уже не помню, што там било. Ну, в дєтствє, ну, 
што там, раздєлят – єла, а так... Я ж говорю. Скоко?.. 
Я уже тріцать лєт здесь. А там девчьонкой била, даже 
нє могу вам рассказать про каравай. Поховальнопо
минальна обрядовість. [У які дні у Вас поминають по-
кійників?] У нас тіки ніззя було на Паску поминать, ха-
ранить нєльзя, а так... [Поминають коли?] Дєвять дєнь 
обізатєльно. Дєвять дєнь так, свої. Ілі раздавать, ілі 
ето... Сорок дєнь обізатєльно у нас, на сороковий дєнь. 
Год обізатєльно. Трі года у нас обізатєльно. Це у нас там. 
Папє обізатєльно трі года, всьо, трі года отбули і всьо. 
Ну мама, мама каждий год, канєшно, там раздає, лю-
дєй собірає. А вот обізатєльно дєвятий день, як умер, 
на сороковий, на год і на три. [Коли людина померла, 
що несли на кладовище? Чи треба було нести хліб?] Нє, 
хліб нє. Я  знаю, шо платок розстилали перед кладбі-
щєм: підносять етого, покойніка, платок розстілають, 
а потом чєрєз цей платок всі люди йдуть. І раздавали ж 
там полотєнца, платки. Канфети ж, канфети, пряники 
раздавалі на кладбіщі, прям приносять і там раздають. 
Платки сюда, на етот, вішали, на рукав зав’язують. До 
сіх пор так же. [Чи було так, що хто раніше вмер, то по-
винен перестріти?] Да, да. Ну у нас, напрімєр, єслі от 
умира чьоловік, якось там, шо на воротях він стоїть, 
розказують. Це він стоїть до сіх пор на воротях. По-
том умира, сусід даже, не свої там, сусід, змінив, мол, 
це він змінив, а шо там вони роблять, я не знаю. Я чула 
таке. [Як  винесли покійника, чи  можна прибирати?] 
Поли мить обізатєльно родніковой водой. Всі уходять, 
покойника винесли, всі ушли, обізатєльно хтось оста-
єця і миє полностю, змива і вилива куда-нібудь не в 
хожене, шоб не ходили люди, місто, воду туда вилива. 

Так же, як і купають покойника, виливають, так і ми-
ють за ним. [Якщо людина померла, відчиняли ворота 
чи зачиняли?] Откривали. Откриті обізатєльно, в нас 
обізатєльно откриті ворота всю ніч будуть, пока не 
винесуть. Тоді закриють. Як єго винесли, закривають. 
Дзеркала закривали, ну це як вєздє, дзеркала закрива-
ли. [Як винесли покійника, чи можна було заглядати 
у вікна?] Нєльзя в вікна, зеркала обізатєльно закриті, 
і не откривають, пока сорок, у нас до сорока днєй. Еті, 
тєлєвізор не показує, закритий тоже стоїть сорок днєй. 
[Чи  треба щось класти у труну покійников, скажімо, 
ікону, гроші?] Нє, у нас такого нєт, ну іконку в руки да-
вали, не іконку, хрестик такий, хрестик обізатєльно в 
руках, а так, шоб туда шось ложили, я такого не чула. 
[Чи казали, що плакати не можна, як уже поховали?] 
Казали, шо єму там плохо, покойнику. У  нас от, на-
прімєр, єслі умира чоловік, на ніч бабушкі там чіта-
ють, ето, і на ніч обізатєльно нада закрить покойника. 
В мене папка от як умер, міні хотілось з ним всю ніч 
сидіть, а міні сказали, шо нєльзя ноччю сидіть, должен 
буть обізатєльно накритий. [Чи  казали, що душа ще 
сорок днів літає?] Ну літа, да. Я, напрімєр, вірю в це. 
Папка умер, він міні цілих сорок днів снився, каждий 
день, каждий день шо-нібудь просив. І паук, да, похо-
ронили папку, прийшли додому всі, начали, ну, помин-
ки, помянули всі, родствєнніки, остались там сусіди, 
які на роботі були, не могли помянуть. Покликали вже 
ж вечьором, сіли поминать, і  во врємянкє виліз ота-
кий паук. І сів на ету, ну, там, де пічка, така ето, я не 
знаю, шо воно там висить, заслонка така, і він на ету 
сів і нікуда, пока із дома всі не ушли, нікуда не дівся, 
сидів дивився. Такий здоровий. [Вважається, що душа 
покійника з’являється.] Нам всім показалось, шо то 
папка сидів. [...] [Із якою начинкою пекли пиріжки на 
похорон?] З картошкой, картошка в основном, со смє-
таной, с повідлом єщьо, вот єслі на сладкоє, с повідлом 
пєклі. [Яку страву на поминках подають останньою?] 
А шо ж у нас послєднєє? У нас каша, навєрно, каша мо-
лочная і всьо. Молочную кашу с’єлі, сладкую дєлали, 
как сладєнькая. Да, вот кашу с’єлі – всьо. А у ніх, відітє, 
кісєль. У нас каша послєдняя. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи  існував у Вас звичай щед-
рувати?] Да, щєдровалі. Ну щєдровалі вот у нас боль-
ше, конєчно, бабушкі. Мама вот моя, маміно поколє-
ніє, оні зналі еті пєсні, оні собіралі. До сіх пор, навєрно, 
оні ходят, старушкі. Потому что єщьо с тєх времьон 
шлі очєнь красівиє пєсні. Оні пєлі. Ми за німі там ході-
лі. Ми кутью носілі, а щєдровать, слишала пєсню «Ще-
дрий вечір, добрий вечір, добрим людям...». Ну она 
очєнь длінная. Про Хріста. Ну, общім, очєнь длінная, 
я нє знаю, нє могу нічьо сказать. Ето то поколєніе, вот 
оні до сіх пор как щєдровалі, так і щєдруют. [Куди вони 
ходили?] Вєчєром ето, собіралісь і наряжалісь, вєчє-
ром. [Як наряджались?] Платки вот еті ж одєвалі. Бра-
лі с собой котомкі, кто... У нас била сосєдка, с Ніколає-
ва, с України, у нєйо билі своі, єстєствєнно, пєсні укра-
інскіє. Она шла отдєльно от всєх бабушєк, своі пєла. 
У нас там свойо, у нєйо свойо. У нєйо как-то, вот она 
наряжалась, ну Украіна. Отеті всє рубашкі, єстєствєн-
но, своі, украінскіє. А наші платок одєлі і пошлі. Ім там 
налівалі. Налівалі, кто-то что-то давал с собой. По со-
сєдям ходілі, кто бліже. Многіє уже нє пускают і нє 
пускалі. Кто-то пустіл, кто-то нє пустіл. [Якого числа 
ходили?] Щедровать? Ну, вот щедровать с трінадцато-
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го на чєтирнадцатоє. [Просто хустки одягали? Чи ролі 
якісь виконували?] Нєт, ето нєт. Просто шлі, как гово-
рят, Христа славят. Здєсь говорят «Хріста славілі», а у 
нас щєдруют, вот, щєдрованіе. [...] [Як називається ве-
чір, коли Ви кутю носите?] «Святий», навєрно, вечір, 
«Щєдрий» – ето, када щєдруют, а ето Святий вечір. Да. 
[Ввечері сідають за стіл після того, як носили кутю?] 
Нє, у нас такого не було, ми сразу прибігаєм, начінаєм 
ділить гроші. Нє, в нас такого там не отмічаєця. [Щось 
про Маланку, про Василя казали?] Нєт, такого не сли-
шала. [Чи пекли у Вас жайворонки на якесь свято?] Да, 
да. Вот, нє знаю, на какой [празник], на какой-то пеклі. 
[Скільки пекли штук? Сорок?] Навєрно, сорок, да. Вот 
пєклі. Как же празднік?.. «Сорок сороков» називался. 
[Чи  відзначали у Вас свято Івана Купайла?] На Івана 
Купала, помню, ми обязатєльно плєлі вєнкі. Что ми с 
німі дєлалі, нє помню. У  нас рєчкі нє било, но  что в 
вєнках ми бєгалі, ето сто процентов. [З чого плели він-
ки?] А я вот помню, у мєня у сосєдкі мак вот етот, по-
лний мак, раньше ж всє огороди билі в етом макє. Ето 
січас ганяют там. І вот у етой сосєдкі, у нєйо разниє-
разниє цвєта: розовий, фіолєтовий, тьомно-бардовий. 
Макі лазілі воровалі у нєйо. Ну і, єстєствєнно, в  еті 
макі вплєталі то ромашечкі, што там на етом... І ходілі, 
целий дєнь детьмі ми ходілі в етіх вєнках. [Куди потім 
їх дівали?] Нє знаю, куда ми іх дєвалі. Ну рєчкі нє било. 
[На Купайла палили багаття?] Нєт. [Гойдалки були?] 
Нєт. Детям одєнут вєнок, ми пробегалі. [Ляльку роби-
ли?] Нічьо такого не помню. Помню только, шо в вєн-
ках ходілі. [Що у Вас через тиждень після Паски?] 
Красная горка. Ну у нас раньше ж такого... ганяли там, 
нєльзя було нічього. Паска прошла, не отмічалось ні-
чього. Бабушка там сказала: «Красна горка». Точно так 
яйця красілі, шлі на кладбіщє, на Красну горку. [Що не-
сли із собою?] Яйця, конфєтки на гробки ложили. 
[Паску несли?] Паску уже не пекли, чєрєз неділю нє. 
А на Паску обізатєльно ходили. І січас у нас так же за-
ведено: на кладбищє обізатєльно. Ми на Паску ходили 
і ходим до сіх пор. Уже нас пєрєубєждають, шо ніззя, 
всьо равно ми ходим. [Що несли?] Точно так же: яйца, 
конфеткі, прянікі, шиколадкі, все покладем, і  всьо 
прям тут. [...] Потом вот ето вот, вот етот празднік, как 
єво?.. Кле́чання шо? [Трійця?] Да. На Троіцу вот обяза-
тельно, бабушкі билі, вєрілі в ето во всьо, оні у мєня, 
прям ходілі в лєс, рєзалі вот ето, «клечання» називалі, 
у  нас називалось «клечання» [Що різали? Ясен?] Как 
ето дєрєво називаєца? Навєрно, ясєнь. Вот такіє лістікі 
широкіє. І вот оні вот ето всьо рєзалі. Хоть ми с нєй і 
вєшалі на всьо вот, гдє корова, обязатєльно, на ворота, 
на дом, ну, общім, вєздє-вєздє от, обвєшівалі, так кра-
сіво било, от вєдьми вродє как. І травку обязатєльно 
вот в домє, чтоби вєдьми нє зашлі. Как оні обяснялі, 
чтоби вєдьми нє зашлі, чтоби нє доілі корову. Ето от 
так оні мнє обяснялі. В домє раскладивалі травку обя-
затєльно. Чєбрєц ми рвалі. Чєбрєц, он пахучій, всьо 
врємя прям на полу, вєздє. Сєйчас, вот я в етом году 
тоже, с сємйой с’єзділі. На мєня орут: «Что ти разло-
жила!?» Я  на подоконнік нємножко, чтоби пахло. 
А раньше ето обязатєльно. Вот вєсь пол. Сначала пє-
рєд етім милі всьо, а потом ето всьо украшалі. [У Вас 
глиняна підлога була?] Нєт, уже дєрєвяний пол бил, 
уже такой, а во врємянкє бил гліняний. Там смазивалі, 
там обліцовка, как говорілі. [...] [Як у Вас святкували 
Трійцю?] То, что вот ми моглі сдєлать с бабушкамі, вот 
ето вот ми дєлалі, а так, чтоби сказать в сєлє что-то, 

такого нє било. Ето здєсь, вот здєсь, да. [Чи розповіда-
ли щось про русалок?] Нєт, такого нєт. Здєсь вот боль-
ше, вот ету Троіцу здєсь больше, і празднуєтся, і... вот 
я смотрю по сьолам, в  Коротоякє у нас постоянно 
празднуют, а там нєт. Там так нє отмєчаєтся. Просто, 
что бабулі єщьо старєнькіє вєрілі в ето во всьо, всьо 
ето делалі. [Чи святкували у Вас Усікновення глави Іо-
анна Предтечі?] Я такоє слишала, бил, но чтоби празд-
новали – нєт. [Чи казали, що не можна щось різати?] 
Рєзать нєльзя, даже в етом году мама мнє позвонила, 
я как раз капусту рєзала, она: «Валя, ти шо! Сьодня ж 
нєльзя! Шо ти робиш?» Я говорю: «Ма, да отстань!» – 
«Сьодня ж такий празник, шо різать нєльзя!» Оні ла-
малі. Хлєб ламалі, нєльзя било рєзать. Шо даже, мнє 
кажеца, і ножі пряталі. У мєня папа такой бил, что он 
ні во што нє вєріл: ні в чьорта, ні в ето, ругался с німі. 
А вот мама – да, она в ето во всьо вєріт, і бабушкі билі 
такіє. [Як у Вас свято називається: «Крестовоздвиже-
ніє» чи «Здвиження»?] «Здвиження», да. [Були якісь 
заборони?] Ну, запрєщаєтца, што-то нє запрєщалось, 
говорілі, шо нада закривать еті всє подвали, всє, шоб 
вот ета вся гадость нє залєзла в подвал. Ужі, там вот 
ето всьо лєзло. Всьо ето закривалось і нє входілі, всє 
диркі затикалі. [Чи  можна було ходити в ліс?] Нєт, 
нєльзя в лєс ходіть. [Чому?] Потому шо всьо лєзєт, бо-
ялісь даже. [Чи було таке, щоб вуж жив у дворі?] Да. 
Корову доілі у нас. Ну ето у сосєдей. Доіл корову. По-
йдут, нєту молока. Потом засєклі, шо уж. Ето правда. 
Ето вот, в наши врємєна било. Да убіл он єго, навєрно, 
да і всьо. [Чи казали, що не можна їх убивать?] Нєльзя, 
да. Потом у кого-то прям жилі. Знаєтє, вот так ето. 
У мєня папа очєнь іх любіл, ужей, поетому ганять, нє 
дай Бог, у нас било очєнь много ужей. Вот он как увідіт, 
мама ж орьот, боі ца, а он всьо врємя крічал: «Нє лєзь!» 
І вот папа уміраєт, і ужі ісчєзлі. Вообщє. Дажє нікто нє 
відєл больше. [Розкажіть про Храмовий празник.] Ну, 
вот храм у нас в сєлє бил, била церков, єйо разрушилі. 
Нє разрушилі, із нєйо сдєлалі Дом культури, но  она 
очєнь огромная церков, і  крєстом сдєлана. Красівая 
очєнь церков. Сєйчас вот тоже всьо восстанавлівают, 
нікак нє восстановят. Вот как Алєксандра Нєвского, 
так у нас етот Храм прєстольний. Тоже обязатєльно 
пєклі пірожки. [З чим?] Пірожкі с картошкой, с кашей 
пєклі. Ну вот пшено, пшено туда, укропчік нємножко 
добавлялі. Потом обязатєльно у нас, єщьо раньше пє-
клі пірожкі с горохом. Самі сажалі на огородє горох, 
гороховиє, сладкіє. На Храм обязатєльно с горохом 
билі, очєнь вкусниє. Что єщьо? Куріцу обязатєльно рє-
залі. От как Храм – рєжут куріцу, пірожкі, там борщ 
варят обязатєльно. І с другіх сьол, там у кого родствєн-
нікі єсть, обязатєльно прієзжалі в гості. Какой би ні 
бил дєнь: срєда, чєтвєрг, пятніца. Прішьол на Храм, 
у нас била тьотя одна, постоянно от, зналі, шо она прі-
дьот на Храм, готовілісь всєгда. [Застілля було вдома 
чи біля церкви?] Нєт, ну у нас же церкві нє било. Там 
же клуб. Всє бєзбожнікі в то врємя билі. Ето січас вот 
уже хоть нємножко как-то. А так у сєбя дома. У нас в 
сєлє очєнь дружниє. І вот бабушкі всьо врємя, я вспо-
мінаю тє врємєна, как празднік, как виходной, оні со-
біралісь где-то, оні нє пілі. Ето січас, еслі нє випіл, так 
какое-то гуляніє. А  ето собралісь, уже пєсні поют, 
і пєсні такіє красівиє, на нєсколько голосов. Сейчас я 
начінаю понімать, что ето било красіво. А в то врємя 
шо-то дєті, бєгалі. Мама у мєня очєнь красіво пєла. 
Пєрвим голосом запєвала. Я всьо время єйо ругала: « 
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Мама, хватіт тєбє!». Мнє стидно било, шо она пойот. 
Только січас начінаєш осознавать, как ето красіво, кра-
сівиє пєсні отеті укра́інскіє. Ну ето ж всьо уходіт.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи існували у Вас заборони 
мастити хату в якісь дні?] Шо-то мама говоріла, у меня 
мама тоже в ето во всьо вєріла. Говорю: «Мам, єслі во 
всьо ето вєріть, так правда начньот сбиваца. Хватіт 
тєбє прідумивать». То соль нєльзя одалживать, то то 
нєльзя. У мєня мама, вот єслі град ілі гроза, она прямо 
еті чаплійки бєрьот і бєжит. До сіх пор дєржит. Нєт 
уже ні печкі, нічего, а у нєйо чаплійкі еті, рогачі, ча-
плійки. І гроза – она прям посрєді двора кідаєт крєст 
накрєст. Муж у мєня ж отсюда, он говоріт: «Шо тьоща 
дєлаєт?» [Столик не виносили на град?] Нєт. Только 
чаплійки. [Якщо тривалий час не було дощу, чи ро-
били щось?] Єслі дождя нє било, я знаю, что у нас там 
гдє-то Лисая гора єсть, нєдалєко, прям відно єйо, єз-
ділі туда молітца. Церкві нє било, бабулькі, коториє 
старєнькіє, в тє врємєна, вот дождя нєту, отєц мой нє 
вєріл ні во что, уже поєхалі Богу молітца, шоб дощ по-
шол. Вот молілісь на Лисой горє, а так нічєго такого 
больше нє помню. [Чи розказували щось про відьом?] 
Ой, ето вообще, у мєня бабулі, оні помєшани билі на 
етіх вєдьмах. Ето, как сказкі, уже било. Вот у мєня 
брат на дєсять лєт мєня младше, вот он залазіл к нім, 
оні ж уже старєнькіє били в то врємя: «Бабо, раскажи 
мині сказку». І вот она начінаєт із жизні расказивать 
про вот етіх вєдьм. Вот бабушка расказивала. Говоріт, 
вєдьма жила у ніх. Ну как... Чи сосєдка?.. Я  так і нє 
поняла. С хвостом, хвост у нєйо бил. І вот она там чи 
корову іспортіла. Єй сказалі, она пошла к бабушкє, ну 
которая там лєчіт; та сказала: «Нада сходіть набрать 
в трьох родніках води, но нє разговарівать ні с кєм». 
Вот она на рассвєтє рано пошла. А роднікі ж тогда гдє 
там? Гдє-то в полє. Она ідьот, а там какая-то вот ета ж 
бабка – вєдьма – виганяла корову, начала єйо останав-
лівать, заговарівать, а єй же нєльзя разговарівать. Она 
говоріт шо-то: «Ганно, ти куда ідеш?». Та машет же, 
мол, отстань от мєня. Вот она, говоріт, всьо-таки било 
шо-то в нєй, шо она мєня останавлівала. Потом пошла 
в туалєт ета бабка, і кто-то увідєл у нєйо хвост. Ну сі-
час я понімаю, шо хвост биваєт у людєй, по-научному 
доказано, а ім казалось, шо ето вєдьма. Может, ето і нє 
била вєдьма. Вобще расказивалі очєнь часто, какіє-то 
клубкі там у ніх. Она как сказку начінаєт прідумивать. 
[Чи розповідали у Вас, що відьма може перетворюва-
тися на якихось тварин?] У моєй бабушкі бил дєдуш-
ка двоюродний, он женілся, как она расказивала, на 
вєдьмє, она очень долго умірала. Ето било у ніх прям 
в домє. Очєнь долго умірала. Сбівалі ету доску в по-
толкє, штоб она умєрла. Ну вот када она умірала, вроді 
как сказала, штоби што-то положили єй в могілу, а оні 
нє положилі, і она начала пріходіть к нім, стучать ру-
кой в окна, ну как мнє расказивалі. Что-то с собой... ілі 
лампадку... Лампадку должни билі дать, мнє кажеца. 
А оні не положилі. Вот она ходіла до тєх пор, шо со-
баку задушила, голову прям оторвала. Потом пошлі в 
церковь. Батюшка сказал сжечь ето всьо і в могілу за-
копать. Вот закопалі, она пєрєстала ходіть. Нє знаю, 
наскоко ето правда. [Чи казали, що відьми насилають 
засуху чи град?] Такого нєт, я  нє слишала. Оні уже, 
знаєтє, как прідумивалі, как сказкі расказивалі для дє-
тєй. Ми ж пріставалі. Может, там шо-то і било, может, 
і нє било, ім нада било шо-то говоріть. 

КОРОТОЯЦЬКИЙ РАЙОН 
(Коротоякский район) 

м. Коротояк (Коротояк)
Записали Г. Бондаренко та А. Артюх 7 жовтня 2013 р. 

у м. Коротояку Воронезької обл., РФ, 
від учасниць фольклорного колективу «Донские зори» 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. [Ра-
ніше хліб самі випікали?] Да, і щас пекут. Я нє поку-
паю хлєб, я  пєку сама, в  духовкє. А  раньше пєклі в 
пєчкє. [З якої муки?] Із ржаной. [Пекли у формі?] Нєт, 
на поду. Хорошо протаплівалі пєчку ету, потом убіра-
лі еті углі і туда, на чістий под етот туда задвігалі на 
лопаткє, дєрєвянная лопатка, сажалі туда хлєбушек 
круглєнькій в пєчку. На капустє. Моя мама на капус-
них лістах пєкла. [Як називали хлібину?] «Буханка». 
[...] [Щі у Вас варили?] А как же! У нас варят щі с бу-
раком. Я і щас варю со свєклой. Кулєш варім, слівуху 
варім. Каша слівная с луком, со всєм, пшонная. Сми-
вают пшено, слівают. Пєрєжаріваєца сало, туда сліва-
єца, в кашу добавляєца как би, яйцо добавляєца об-
язатєльно, в конце уже варкі, картошечкі чуть-чуть. 
Так она у нас називаєца. Каша варіца, слілі туда жир 
с сальцем прямо, імєнно чтоби сальце било, шква-
рочкі, і туда уже яічко. [Чи знаєте, що таке «кулага»?] 
А  как же! Ейо варілі в пєчі, томілі єйо там. Общім, 
фрукти всє сушониє, груші билі, яблокі, каліна, свє-
кла, сладкая свєкла, сахарная, вішні сушониє, всє-всє 
фрукти, коториє сухофрукти. І всьо укладивалі туда, 
і  ржаная мука, запарівалі. Вот когда сварілісь уже, 
фрукти сварілісь, а потом запарівалі вот етой ржаной 
мукой і опять в п’єску, і оно всьо упарівалось там. До-
ставалі, оно всьо красноє, і ми дєрєвяннимі ложкамі, 
запах на всю комнату, вокруг етого чугуна, мама прям 
на пол ставіла. Поли то билі зємляниє, і вот ми саді-
лісь і давай уплєтать. Всє в кулагє, ну ето нєобичний 
узвар варілі. У нас так і називалі – «узвар із сухоф-
руктов». І  свєклу добавлялі такую сладкую, грушу. 
Потом попьют всю юшку і всьо ето поєдалі. Очєнь 
вкусно. У мєня у мами, помню, свєкла, бєлая ета, са-
харная, огурци сольониє, із бочкі, картоха отварная 
вот етімі, как щас помню, большой такой етот самий, 
тоже блюдо какоє-нібудь, і вот с одной сторони ето 
всьо берьош, накладиваєш, да с такім удовольствієм. 
У нас мама паріла в чугунє просто свєклу тоже. Она 
корічнєвая дєлаєца і как цукати, навєрно. Свєклу єлі 
сладкую, слаже мьода, кусочкамі порєжет, і  запєка-
лі. «Бурякі» називала. Бурякі наквасют. Квашене і в 
борщ добавляли. Она і продавала іх потом на ринкє... 
І с борщом єлі. Допустім, кончілся хлєбушек, а єще нє 
напєклі, кашу варілі, густую прям кашку, і с борщом 
накладивалі. І пшонную, і грєчнєвую. В борщ прямо. 
В борщ ложилі і єлі. [Перепічки пекли, коли хліб за-
кінчився?] Рєзанкі пєклі вот еті. [...] Окунь ловілі. 
[Що  Ви з ним робили?] Сушим, вялім. Фрікаделькі, 
уху варілі. І соми, в Дону соми єсть, с сомов дєлаєм 
котлєти і всьо. А рибу, у нас тут єсть одна рукодєль-
ніца, щуку начіняєт прям всєм, со шкурой, запєкаєт 
єйо. А раньше ж жарілі родітєлі. Када там било? Всє 
работалі.  [Солили рибу раніше?] Солілі, да. І вялілі, 
і солілі. Вот ету мєлєнькую, которую, бєру, солю, по-
том, ну, дєнь она в солі постоіт, я єму чіщу, с лучком, 
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і  он очєнь любіт. Прівялєная она. Раньше Дон била 
судоходная рєка, і  раньше билі даже риболовєцкіє 
артєлі. Стоко в Дону било риби, сєтямі ловілі, завалє-
ний бєрєг Дона рибой бил, стоко, а щас уже, канєшно, 
у нас уже Воронєжская атомная рядишком вот, всьо 
сбрасиваєт, тріцать кіломєтров напрямую от нас. [...] 
Молоко топльоноє. [Ряженку готували?] І  ряженку, 
і  щас дєлаєм, «гамачка» називаєца. [Вертуту пекли?] 
Вертушкі просто із тєста. Знаєтє, ми нєвєсту взялі, 
она хохлушечка, с Богучарского района, і вот мама го-
воріт: «Галя, дочечка, пойди, там на загнєткє гамачка, 
принеси сюда». Она прішла, стала і говоріт: «Ма, што 
такоє “загнєтка”, што такоє “гамачка”? Я нє знаю, гдє 
чєго мнє іскать». Архітектура. Загнєтка – ето вот гдє 
пєчка, пєрєд пєчкой, пространство. [Як  називається 
місце всередині печі?] Ето – «под». [Як кришку нази-
вали?] «Заслонка». Пєчурка била. Ето вот мєжду пєч-
кой і стєнкой, там пєчурочкі такіє билі. Прімост бил 
пєрєд пєчкой. Туда залазілі, на прімостє там і спалі, 
там потєплєє било, і обувь там сушілі. Подпєчкі билі. 
Подпєчєк – ето под пєчью, тьоплєнько. У нас же по-
росяткі билі там. Там тєпло било ім. [Як у Вас назива-
лася труба на даху?] «Коньок», «коминь» і «боровок», 
на потолкє. Коминь бил в комнатє, которий шол под 
кришей, ето коминь, а там боровок уже шол. Как бо-
ров лєжал такой, викладался, потом труба основная 
шла, он задєрживал тягу такую, нє давал, шоб всьо би-
стро вилєтало сразу, а он как би с поворотом. Лєжал 
как боров, на деревянних балках обязатєльно лєжал, 
ну балкі билі на потолкє, шоб нє сразу на потолку он 
лєжал. Он мог проваліть, он тяжолий, ложилі балкі 
вот так попєрьок, на ніх викладивалі доскі, і  потом 
только на доскі викладивалі кірпічі, викладивалі і дє-
лалі там ход, димоход етот називался «боров». [Як у 
Вас називалася центральна балка?] «Матіца». [«Сво-
лок» казали?] «Сволок» говорілі.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря
довість. [Який у Вас був весільний хліб?] Каравай. 
[Калач пекли?] Нєт. Ну, калачі ето просто. [Яким був 
коровай?] Ну, празднічний хлєб, с завітушками етіми. 
[Шишки пекли на нього?] Та ми ж уже тєпєрь нє зна-
єм, чьо раньше пєклі. Сєйчас украшают цвєточкамі, 
там плєтьонкамі разними. [З тіста?] Ну да. [Калиною 
прикрашали?] Украшают і сєйчас. Када дєлают пірогі, 
вот такіє вот, как караваі, биваєт всєм, што по какой 
пріродє. [У кого каравай пекли: у нареченої чи в же-
ниха?] У женіха. У мєня даже мама іспєкла каравай, 
когда єхалі сватаца. Поставіла єго в каструлю, а  он 
(женіх) отказиваєца і всьо. На одін виходной. Она 
говоріт: «Да падлюка ж ти такий, да я каравай уже 
приготовила. Да шо ж такоє? Поєхалі!» – «Нєт, нє по-
єду». Нєдєлю уговарівалі єго, женіха. А  потом мама 
говоріт: «Ну єслі ти нє поєдєш... Стоко добра пропа-
даєт. Я всьо понаготовіла». Ну уже всьо, всьо, дальше 
нєкуда. Єдєм і всьо. Он говоріт: «Ну ладно, поєхалі». 
Я помню, лошаді били, с калхоза взял он етіх лошадєй. 
Просто єхалі лошаді, ми єхалі на машинах, на автобу-
сє, с колхоза брал он тогда автобус, он работал бріга-
діром. І прієхалі туда, еті лошаді красочниє, дєті на ніх 
понасаділісь, і он, етот Фєдя, начал етіх дєтєй по сєлу 
катать, катал там, гулял, с дєтьмі вєсєлілся. Ну ми ж 
прішлі, тут ето, в комнату:

Да понад садом,
Ех, да понад садом.

Понад садом, понад улицею,
Ой, понад садом, понад улицею,
Там сідєл голубь,
Ой, там сідєл голубь.
Сідєл голубь с голубицею,
Оні сідять.
Ех, оні сідять, всьо милуюца,
Оні сидять, всьо милуюца.
На них люди, а на них люди,
На них люди всьо дивуюца,
На них люди всьо дивуюца.
Понад садом, понад уліцаю,
Понад садом, понад уліцаю.

[Що робили з хлібом, який залишався після весілля? 
Чи можна було його давати худобі?] Скотінє нєт, нє да-
валі. Ну обично говорят, што птіце можно. Поросятам, 
животним – такім нєльзя, а птіце да. А птіце как? Раз-
мачівалі і ложили куда-то повише, чтоб птічкі моглі 
єго расклєвать. [Чи можна було собакам давати хліб?] 
Нєт, ні в коєм случає. [Чому?] Штоб злиє, навєрно, нє 
билі. Какая-то прімєта, навєрно, плохая. Поховаль
нопоминальна обрядовість. [У Вас на Паску ходили 
на кладовище?] У нас і щас прям на Паску ми ходім. 
[Чи несуть паску?] Паску, яйці оставляєм там. Хрістос 
воскрєс же в етот дєнь, і говорім «Хрістос Воскрес!». На 
Украінє ходят на Радуніцу, во вторнік послє Красной 
горкі. Ми тоже ходім. Ето у нас как Родітєлі щітаюца. 
Ми ходім до родітєлєй, служба там, на могілках всьо 
ето. А ходім ми щас на Паску всєгда. Всє прієжжают, 
і ходім. [Можна, щоб собака взяла паску?] Нєт. Ну кла-
дьом на могілку. На могілку положиш, ну там обично 
ходют собірают, прям ето, сразу. Нєсьом в основном 
же пасочки, мьод. Положено яйца і паскі, крашан-
кі, крашениє яйца, красім, обізатєльно обмєніваємся 
і носім. Я спєку, сосєдка іспєкьот. І на работу пріносім. 
Всє, каждий свою, і  тогда обмєняємся. [...] [На моги-
лах у Вас хрест ставлять там, де голова чи ноги покій-
ного?] В ногах. Он же должен глядєть на крєст. Он же 
лєжит, он должен глядєть на крєст на свій, а в головах 
єслі поставіть, то шо ж, он сзаді голови, он нє відіт єго. 
Он должен, еслі подимаца, на крєст смотрєть. І всєгда 
крєст ставят на восточную сторону, штоб подимался і 
вот так. [На похороні хліб несуть на кладовище?] Нєт. 
У нас нєт. Іконку нєсут. [На кришку труни у Вас хліб 
кладуть?] Нєт. Зємлю ложут, зємльой крєстік поси-
пают в гроб, крєстік дєлают і забівают потом кришку. 
[Яку  ікону несуть?] Мущинє  – Спасітєля нєсут, жен-
щинє – Божью Мать. [Що клали в могилу покійнику?] 
Туда нічьо нє кладут. Дєньгі в могілу бросают, откупа-
ют зємлю. Дєнєжку кладут. В платочєк, в гроб ложат, 
в карманчік єму, в карманчік, штоби он там откупал-
ся. І в могілу бросают дєньгі. Ну в могілу ето своі. До-
пустім, жена ілі мать ложе. Расчьоску мущинє ілі там 
платочек ложе. [Чи  існував у Вас звичай пекти хліб, 
як хтось помре?] Нєт. Ну вобще пірогі всегда. Пірожкі 
всєгда мама ето самоє... Ето обичай раздавать імєнно 
пірожкі. [Яка поминальна страва обов’язкова?] Кутью 
делалі, мьод. Пєрвим поміналі всєгда мьодом с булка-
мі. Булкі там ілі пишкі. [Як у Вас готували кутю?] Рісо-
вая каша, ізюм і мьод. Главний мьод. [Борщ готували?] 
Обязатєльно борщ, лапша обязатєльно. Ето послєднєє 
уже, лапша і макарони. Картошка там с котлєткой ілі 
с мясом і лапша. І всьо. Риба. І квас рибний, ілі с кон-
сєрвой дєлаєца. [Борщ пісний готували?] Когда пост, 
то дєлалі постний, на рибє, с рибой дєлалі, а єслі по-
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ста нєт, то  мясной. [Які  поминальні дні були у Вас?] 
Дєвять днєй било, сорок днєй, год. [На  дев’ять днів 
збирали людей?] Да. Своі собіраліся. Только своі. І  с 
церкві тоже, ходілі в церковь, служилі. А сорок днєй 
собірают много людєй, кто бил на етіх... Душу прово-
жают. Чітают с утра, монашечкі чітают, потом прієж-
жаєт батюшка, батюшка ето всьо дочітиваєт основноє, 
потом бєрут на стул ставят святую воду. Ето вот січас 
сталі уже дньом, а так вобще утром, на восходє солнца 
провожалі душу. Как я січас помню, как я малєнькая 
била і с бабушкой ходілі. Она у мєня тоже пєла, пєв-
чая, ми с нєй ходілі, она мєня всьо врємя брала с собой. 
І утром рано-рано, до восхода солнца, оні провожалі 
ету душу, до восхода солнца. А  сєйчас наоборот го-
ворять, сказалі, до двєнадцаті, как по-новому, что лі. 
А ви знаєтє, у мєня даже бил такой... Я сина хороніла, 
і сорок днєй, і ми лежалі... Я ету ночь і нє спала, і гдє-то 
в пять часов утра стук в дверь, я слишу, стучіт кто-то. 
Я мужу говорю: «Володь, кто-то стучіт к нам». А он го-
воріт: «Щас я пойду открою». А он, от я нє спросіла... 
Он слишал ето ілі нєт. Он пошол открил, а нікого нєту. 
Значіт, душа, она улетіла. Улетіла. Єй нада било уйті 
вот імєнно в ето врємя, до восхода солнца. Ну я чьотко 
слишала как, я нє спала вобще. [Воду, хліб ставили?] 
Обязатєльно. Водічку, хлєбушек. До сорока днєй стоіт. 
[Свічу запалювали?] І свєчу зажигалі. Зємлю, батюшка 
говоріт, всєгда с могіли бєрут зємлю, пріносят покой-
ніку почєму-то, вот он когда чітаєт, ета зємля должна 
лєжать, когда прєдают зємлє. Імєнно в етот дєнь, когда 
похорон. Свєча горіт до восхода солнца, я так дєлала, 
і до захода солнца, утром і вєчєром. І, канєшно, моліт-
ву чітаєш. [Монашки з монастиря були?] Нєт, оні про-
сто щас ходять, пєвчіє с церкві, монашек как такових 
уже нєт. І ворота стараюца закривать. Вот откривают, 
когда покойніка виносят, і  сразу закривают, штоби 
нє оставалісь ворота откритимі. [На  сорок днів від-
кривають ворота?] Да. Уже знаєш, ідьош, єслі ворота 
открити,  – кто-то умєр. [Чи  потрібно було прибрати 
в хаті, як виносили покійника?] Сразу послє того, как 
понєслі на кладбіще, сразу моют поли всє, в домє всьо 
вимивалі. Потом уже расставляют столи для поміна. 
С кладбіща пріходять, уже потом помін, шоб пол бил 
помит, всьо ето. Виносют, на чьом он лєжал, там всьо 
вот ето виносится. [Чи перев’язують учасників похо-
ронної процесії?] Да, мужиков полотєнцами, а женщін 
платкамі. І на сорок днєй так же. Раздают сорок, рєдко 
кто платочками носовимі, в  основном платкі і поло-
тєнца. [Людям на кладовищі раздавали щось?] Канфє-
ти і пєчєньє раздают. Вон начіналі засипать когда мо-
гілу, опустілі гроб і начінают сразу раздавать канфєти, 
пєчєньє, і  сразу развязивают рукі; платочкі раздают, 
когда уже закопалі. А когда вот закопалі могілу, всьо, 
положилі вєнкі, обязатєльно родниє дєлают трі покло-
на, на колєні становятся і трі поклона на восток, об-
язатєльно на восток. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Чи збереглась у Вас традиція 
колядувати?] Да. Ми учім дєтєй, оні ходят у нас. Всє 
откриваєм ворота, готовімся к етому празніку. Намє-
няєм мєлкіх дєнєг, напєчьом пірогов. У нас праздні-
кі дєтскіє проходять здєсь, колядкі. Просвєщаєм етіх 
дєтєй, чтоби оні правільно проводілі еті колядкі. Ко-
лядкі у сєбя здєсь обязатєльно. Шестого, пятого чісла. 
[Скільки років існує у Вас ця традиція?] Она спокон-
вєков. Я єщо в дєтствє била, і ми ходілі колядовалі, хо-

ділі. І засєвают. Мама наряжала. Ходілі, учітєля всєгда 
ругалісь, а всьо равно ходілі. 

Хоть руб, хоть пятак,
Нє уйду із хати так,
Авсєнья, Авсєнья.

[Ряджені у Вас були?] Да. [У  кого наряджались?] Да 
во всьо. І в волков, і в мєдвєдєй, шуби виворачіваєм. 
Вот і звєзду даже дєлалі на Рождєство. [І раніше теж?] 
Нєт, ето вот нєдавно только возроділось. Ну рань-
ше, када-то, давно-давно било так, но потом ето как 
би прекратілось. А  шуби виворачівалі, і  щас ребята 
і ходють, і щьоки красють, і в платках ходють там со 
всємі, і поють, і прічьом груп нєсколько. В одін двор 
могут зайті пять і сємь груп. Єдінствєнноє, раньше нє 
понімалі. Пріходіт Рождєство, начіналі пєть частушкі. 
А  сєйчас ми дєтєй обучаєм, как правільно. Распєча-
тивалі тєксти ім. Очєнь много. У Валєнтіни Івановни 
спєціально рождєствєнскіє блюда, как кутью там ва-
ріть і всьо. [Чи  варили раніше кутю?] Да, да. Варілі, 
варілі. І разносілі по сосєдям, а оні кушалі ету кутью, 
одарівалі всєх. [Як  називався вечір перед Різдвом?] 
«Сочельнік». [Чи сідали за стіл на Святий вечір?] Ка-
нєшно. Нєт, нє в сам Сочєльнік, а утром рано. Утром 
рано. Вот когда бабушкі пріходілі с церкві, в Остро-
гожскє, как я, напрімєр, ми ходілі утром рано. То єсть 
ми нє ходілі шестого вєчером, ми ходілі сєдьмого 
утром. Когда звєзда уже ето..., пост закончілся Рождє-
ствєнскій, тогда уже разговлялісь. Бабушка пріходіла 
с церкві, ми собіралісь і шлі всє:

Іісус Хрістос роділся,
Он роділся в тєсних яслях...

Засєвалі вот уже утром, покуда ето самоє. І тут же уже 
разговлялісь. То єсть нє вєчєром ходілі, как шестого 
обично. І  сєйчас ми говорім дєтям: «Что ви ходітє 
шостого? Лучше дньом сєдьмого». Рождєство  – вот 
празднік. А  када ви пріходітє вєчєром, пойотє час-
тушкі, а  в церкві ідьот служба, ну нікуда нє годітца. 
Вот трінадцятого, пожалуйста, частушкі, вєсєлітєсь. 
Ето Новий год. Вот ето вот обясняєм сєйчас. [Ви куди 
ставили кутю?] Да дєржалі, в руках дєржалі, а ми под-
ходілі. Ну ми так дєлалі, напрімєр: дєржалі в руках, оні 
подходілі, чугункі ж раньше билі, с чугункамі ходілі, 
оні подходілі і пробовалі. Ми желалі ім счастья, добра. 
Ходім, засєваєм пшеніцей, пшеніцей сипім, ну і дєньгі. 
Желаєм, чтоби і скотінка росла, чтоби в домє прібиль 
била внуков ілі там дєтєй. Всьо. Пожеланія такіє до-
бриє. [Мама Ваша варила кутю?] Да, варіла, конєшно. 
[Кутю зразу на стіл ставили чи, може, на покуть?] Ну 
вот ето я нє помню. [У Вас існував звичай мороза на 
кутю кликати?] Нєт, нєт. [Як називався кут, у якому 
висять ікони?] «Святой угол». Вот гадалі, ето да, ето 
я помню. І пєтуха тащілі с сарая. В общем нас било... 
Сколько там? Шесть ілі сєм дєвчьонок. І вот мама го-
воріт: «На што будєм гадать?» – «Ну, кто пєрвая замуж 
вийдєт». Полєзлі. А нє знаєм же, гдє там пєтух сідіт. 
Вот одна витащіла, Люба, я схватіла куріцу, другая там 
схватіла куріцу, а трєтья полєзла і прітащіла пєтуха. 
Прітащіла єго, начала єго, ето вот лічно на мойом опи-
тє, начала єго (она самая взрослая била, Люба) ето са-
моє, к водє, он как начал ету воду піть – алкоголік. Он 
утонул. Дєйствітєльно, он утонул. Вот імєнно под етот 
празнік, вот еті гаданія, вот говорят, что ето нєправда, 
но ето, єстєствєнно, ето правда. Я подставіла тарєлку, 
у мєня как ручка пішет і как скріпка ілі что-то такоє, 
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ізображеніє. І муж – музикант. Когда бумагу так сво-
рачіваєш, на  тарєлку на фарфоровую кладьош, свєт 
виключаєш, она сгораєт, і  что на стєнє остайоца, ну 
как, сілуети какіє дєлаюца. Вот. Ну много вот такого 
сходства, как говорітся. Варєнікі мама варіла і отправ-
ляла, ну ето ми ходілі уже трінадцатого. Пріходілі на 
пєрєкрьосток четирьох дорог с варєнікамі, с чашкой с 
целой. Вот ідьот пєрвий прохожий, я, напрімєр, взяла 
ету тарєлку і подхожу: «Дядь, возьмі варєнічка». Го-
ворю: «Как будут мужа моєго звать?». Он там говоріт. 
Он сказал мнє вот Юра, а у мєня бил друг такой Юра, 
родітєлі билі глухонємиє. Мама прішла, я как сказала, 
она говоріт: «Да Господі!». А он какраз начал за мной 
ухаживать, Юра. Скабьолкін єго фамілія била. Она го-
воріт: «Ой, Наташа, да не дай Бог». Да в празднік, да в 
такой, да, нє дай Бог, ето всьо сбудєца. Ну Юра полу-
чілся у мєня муж, ну другой совсєм. [Чоловік, якого 
зустрічали першим, повинен був сказати своє ім’я чи 
назвати будь-яке?] Нєт, нєт, назвать любоє, как мужа 
будут звать назвать, я  єму говорю. Он говоріт там: 
«Юра». Моя бабушка сказала: «Как моєго мужа будут 
звать?» – «Володя». Пєрвий бил Гєнка, всьо равно она 
с нім развєлась, і второй муж Володя у нєйо. У мєня 
тоже так било. Пошлі ми гулять, і пєрвий, кто будєт 
ідті, мужикі шлі с работи вєчєром, уже поздно, тємно, 
і я подхожу к одному і говорю: «Как будут звать моєго 
мужа? Вот скажи». А он говоріт: «Васілій Блаженний». 
Правда, шо он бил такой. Он нормальний бил і кра-
сівий, но он бил Васілій. Но нє знаю как, блаженний 
ілі нєблаженний. Нормальний мужик. Випівать по-
том стал. А  ми тоже гадалі. Ми кідалі валєнкі, а  су-
гроб огромний бил, вишлі на уліцу. Покідалі валєнкі, 
а утром всталі в школу ідті, а валєнков нєт. Дєвкі вє-
ночкі на Троіцу завівалі. У нас поют такую обрядовую 
пєсню. У нас і щас, каждий год ми Троіцу проводім. 
Дом всєгда наряжалі. [Віночки з чого плели?] Із тра-
вок, із цвєтов. [З яких квітів?] Полєвих, любих. У нас 
же Дон рядом, за Доном там такіє. [...] [Раніше на Мас-
ляницю прив’язували колодки неодруженим хлоп-
цям?] Нєт, у  нас нє било такого. Маслєніцу ми про-
водім до сіх пор, чучєло дєлаєм. І на тройках катаюца. 
У  нас спєціально дєржат двор. Сємья, сєм чєловєк 
дєтєй у ніх, у ніх лошаді, оні занімаюца. Сдєлалі боль-
шую карєту для свадьб, свадьби катают. [...] [Як пекли 
паски?] Я вот на опарє пєку. В формє обичной. Єстє-
ствєнно, в  газовой плітє сєйчас, а  мама тоже пєкла 
всєгда в етіх спєціальних формах. І  в разних банках 
пєклі. Помню, мама набірала кружкі мєталічєскіє для 
дєток малєнькіх, форм же нє било, ето січас. Даже в 
стаканах пєклі. В стакан бумажку вставлялі, масліцем 
мажут, туда тєсто, раз подошло, ставлю в стаканчікє. 
Вот імєнно такіє пасочкі ми стараємся на могілкі обі-
затєльно дєлать. Потому што сколько большую пас-
ку разрєзать? А  то пасочку взял рєбеночек етот же. 
[Чим розговлялись?] Нада домой прінєсті і разговєца 
пасочкой всєм. Салом, яйцамі. Я пріношу утром, гов-
лєноє всьо, свєчьоноє разговєца, і обязатєльно пєрвиє 
продукти, вот еті вот. [Корові потрібно було давати 
кусочок свяченої паски?] Ну коровкє, нє знаю, ми дє-
лалі под Паску, ходілі вот, когда за огонькамі ходім, 
в  четвєрг, знаю, еті огонькі пріносіт, мама пріносіла 
і всєгда у корови дєлала крєстік, обізатєльно, шоби 
крєстікі в сарай, пєрєд тєм, как заходіть, шоб нікакой 
дух злой нє мог  зайті. Обично даже било такоє, што 
однажди мама заболєла, отєц пошол, пріньос фонарік, 

в котором всьо ето горєло, і пока он там ето пріспо-
саблівал, ну нє зню, может, заговорілся покуда ідті в 
сарай, фонарь потух. Как так? Всьо. Уже нєполадкі. 
Так пєрєживал. Целий год пєрєживал. І вот я помню, 
што-то такоє проізошло, ілі тєльонок заболєл... Пєрє-
живалі до слєдующєго года. У нас щас вєрбочкі свя-
тят, вєрбохльост. Обязатєльно пріносять домой, дє-
ток б’ют і говорят: «Вєрбохльост, бєй до сльоз, верба, 
хресті, више расті!» Скотіну пєрвий раз когда виганя-
ют, у кого єсть корови (я помню, у мєня била корова), 
обязатєльно етой вєрбочкой нада вигнать, када пєр-
вий дєнь на пастбіщє, і  водічкой святой побризгать. 
В пойло доліть, шоб она попіла святой водічкі. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Вот у нас єсть такая пєс-
ня. Ету пєсню я слишала от своєй мами. Мама мєня 
очєнь поздно роділа, на сорок шєстом году мєня мама 
роділа. Роділась она в тисяча дєвятсот десятом году. 
[Як  звали Вашу маму?] Софія Тєрєнтьєвна. Мєня 
Марія Захаровна зовут. Но вот ету пєсню она пєла, 
я  єщьо малєнькая била, і  оні вот собіралісь на посі-
дєлкі, оні пєли «На городє верба рясна». Она вот пєла, 
і я вот ету пєсню слишала:

На гародє верба рясна,
На гародє верба рясна,
Там стояла дєвка красна.
Она красна, ще красива,
Она красна, ще красива,
Єйо доля нещаслива.
Єйо доля нещаслива,
Нема того, шо любила.
Нема того і не буде,
Нема того і не буде,
Розраяли злиє люди.
Разраяли, разлучили,
Разраяли, разлучили,
Шоб ми парой не хадили.
А ми парой хадить будем,
А ми парой ходить будем
І друг друга любить будем.

[Ваша мама була місцева?] Нєт. Мама вобще роділась 
в Томскє, потом во врємя рєволюціі родітєлі... Отєц 
работал у нєйо в Томскє, в то врємя єщьо, до рєволю-
ціі, бил водолазом. Ето очєнь рєдкая била профєсія. 
І когда началась рєволюція, дєті, он там бил, а сємья 
тут оставалась, в  Курскє, у  нєйо мама курская била, 
і  он прієхал. Єхал, єго казакі убілі по дорогє, казакі 
ж билі во врємя гражданской войни. І оні прієхалі в 
Курск, і она тут с матєрью осталась, так она в Курскє і 
жила. Но кагда била война, боі вот ето, Курско-Орлов-
ская дуга била, отєц на войнє бил, отєц попал в плєн. 
І там она... Под Курской дугой в лагєрях билі, і когда 
вот ето пошло освобождєніє, і  мама єго забрала до-
мой. Сказалі: «Забірайтє домой, кто кого может». Ну 
как? Родствєннік там какой. А он ранєний бил. У нєго 
там колєно разбіто било всьо, она єго забрала. І  оні 
сошлісь, оні там осталісь. Он потом єщьо служил в 
трудовой арміі, і  в Брянскє оні работалі. І  в тисяча 
дев’ятсот сорок седьмом году папа (папа мєстний) 
прівьоз єйо сюда. І маму всю жизнь звалі «хохлушка», 
мою маму, потому што прівьоз он єйо откуда-то там 
ето, нє наша она била. Хотя она говоріла на руском 
язикє. Она... нє знаю, откуда она. Но, відімо, із Курска. 
І у нас она смєсь получаєтся, потому что у нас... Коро-
тояк наш основалі украінскіє казакі. І там вот, відімо, 
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какая-то інтєрпрєтація етіх слов, что до соврємєннос-
ті до нашей вот, какая-то у нас єсть всьо-такі частіца. 
І у нас єсть, вот єслі даже єсть у нас слово вот, «ци-
барка» ми говорім. У нас вот такіє даже єсть слова – 
«кринка». Но «кринка» мало говорят, а так там много 
слов такіх, коториє імєнно українскіє. Наталья у нас 
тоже острогожская хохлушка. С Острогожска прієха-
ла, там оні хохли, в Острогожскє много хохлов. Так шо 
она у нас хохлушка:

Ой хміль, ти мой ярай,
Пошел по боярам,
По чашкам, тарєлкам,
Да по красним, по дєвкам.

Ето свадєбная. Ето когда к столу звалі. Ми пойом так-
же «Галю», вашу украінскую пєсню. Ето запісано от 
моєй мами. [Як Вашу маму звали?] Анна Васільєвна, 
[тисяча дев’ятсот] тріцать восьмого года рождєнія. 
У нас єщьо такая пєсня, она тоже как би украінская, 
но я єйо нє знаю, два ілі трі куплєта знаєм, «Посєяли 
огірочкі». А у нас єйо тоже пєлі. Ну я всю ж нє знаю:

Посєяли огірочки блізко над водою,
Сама буду поливати дрібною слєзою.
Сама буду поливати дрібною слєзою.
– Рости, рости, огірочку, чєтирє листочка,
Не бачила я милого чєтирє годочка,
Не бачила я милого чєтирє годочка.

Ми только нєдавно приєхалі с фєстіваля «Покровская 
осєнь», в  городє Бєлгород проходіт. Замєчатєльний 
такой фєстіваль славянской культури. Там і украінци, 
і бєлоруси билі. [Хто був з України?] Очєнь много ко-
лєктівов. І  із Луганска билі. Очєнь много із Украіни, 
бєлоруси, замєчатєльниє колєктіви, ми с німі со всє-
мі там пєрєдружилі. Нас пригласілі уже в Украіну і в 
Бєлорусію. У  мєня сєстра живьот в Украінє, я  к нєй 
єзжу. [Де саме вона живе?] В Прилуках Черніговской 
області. І я так всєгда прієду, всє дєвчата у нєйо по-
другі украінкі, пойом всє пєсні украінскіє на вашем 
язикє, на украінской мовє. У  нас в рєпєртуарє тоже 
єсть, но уже обработанниє, «Чорну редьку» ми пойом; 
уже совремєнниє: «Ой ти, Галю», потом «Чорноморєц 
іде, чорноморочку веде», «А  мой милий вареничків 
хоче», «Їхали козаченьки степом-долиною». Еті болєє 
 соврємєнниє. 

ОСТРОГОЗЬКИЙ РАЙОН 
(Острогожский район)

м. Острогозьк (Острогожск)
Записала Г. Бондаренко 5 жовтня 2013 р. 

у м. Острогозьку Воронезької обл., РФ, 
від анонімного інформатора, 53 р. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Побєднєє, Україна побєд-
нєє будєт, чєм ми. Відно уже. Вот насколько разорвалі 
по-живому, вот смотрю вот, ну настолько ми одінако-
виє, вот рубанулі, вот уже будєт прєступлєніє какоє 
от вєков, вот ето разрушеніє Союза. Ето однозначно 
будєт прєступлєніє. Ви же посмотрєлі, проєхалі. Вот 
Руская Хохол-Тростянка. Живой прімєр. У  мєня вот 
вся моя родня – всє хохли. Хохли і по матєрінской лі-
ніі – бєлоруси. Вот разорвалі сємью. То єсть я должен, 
ето ж нє просто так, ето, я Вам скажу, даже на уровнє 

таком, астральном. Ето отрєчься от прабабушкі ілі от 
дєдушкі, ілі от бабушкі. То єсть ето очєнь сєрьйозно, 
отрєчься от сєбя, от целого поколєнія. Тє, коториє 
тєбя создалі, тє, коториє тєбя... ето ж очєнь грамотно 
било етімі рєбятамі сдєлано. Вот наша душа і прєтєр-
пєваєт. У нас проходіт многонаціональний фєстіваль, 
вот трєтій год уже проходіт. І ми всьо врємя вистав-
ляєм, там же діаспори виставляют, Украіну, Бєлорусію 
і рускіх. І дєло в том, что ведь ранєє, когда прієжжалі 
сюда, у нас била Украінская Слобода, у нас билі Стрє-
лєцкая Слобода, Новгородская. І  вот как би вот еті 
трі культури жилі. Я  вот просматрівал мєтріческіє 
кнігі, ето церковниє кнігі, я любітєль вобщє в історіі 
пориться, там много інтєрєсного викапиваєш, очєнь 
інтєрєсного. Даже у наших помєщіков Тєбряшових 
бил крьосним отцом двоюродний брат царя Ніко-
лая, прієжжал сюда. І вот такіє вєщі там відіш. І вот я 
когда просматрівал, у нас там било турок два человє-
ка, потом армянє у нас билі. Ну нє било діаспор. Оні 
влівалісь в культуру там, куда прієжжалі, абсолютно. 
А ми што дєлаєм? Ми нє то, што занімаємся асіміля-
циєй, ми наоборот настраіваєм протів сєбя какіх-то 
ізбраних. У нас одін із показатєлєй – ето доступность 
культури. Вот всє наші показатєлі. І вот у нас..., штоби 
ми балалайку свою донєслі до каждой умірающей ба-
бушкі. Показатєлі такіє, шо уже бабушка восємдєсят 
шесть лєт, ну она должна прослушать балалайку, про-
слушать Шеврякова, прічастітца, а потом умєрєть. А я 
думаю: «А чєго ж ви мєня лішаєтє такого?..» Как мєня 
Кієв поразіл! Как мєня Кієв поразіл! Я прієхал как на 
Родіну, вот натурально. Што значіт істокі. [У  якому 
році?] Да я уже нє помню, ну лєт пять назад. Я воцер-
ковлєнний православний чєловєк. І я по святим мєс-
там вот вєздє єзділ. Когда я прієхал в Кієво-Пєчор-
скую лавру, ви знаєтє, у мєня бабушка била богомолка 
по отцу, сюда ходіла. І я вот прієхал, ви понімаєтє, вот 
чотко я прочуствовал вот ето состояніє, как будто я 
прішол домой. Прішол блудний син. Ето вобще чуд-
но било. І вот настолько... всьо-такі тєлєвізор тоже... 
І  ваші, і  наші прєподносят, штоби нам раздрай бил. 
Я  іду, а  тут молодиє люді. А  ми с другом моім билі. 
Я  говорю: «Рєбята, сфотографіруйтє москалєй пага-
них». Оні засмєялісь, разговорілісь. Настолько всьо 
доступно, настолько всьо хорошо, што ваші еті ба-
бушкі, што наші еті бабушкі, што ваші монахі, што 
наші. Как нє ходіть? І  особєнно Кієв. Вот ми вишлі, 
а на горє на вашей, гдє стоіт стату́я, я посмотрєл: ето 
просто, просто потрясающє. Просто потрясающє. Ох 
і красота! Вобщє. Красотіщє! Жалко, жалко, што ми... 
Одєлі на нас в пєщерах Агапіта шлєм, врача вашего, 
потому што по-другому нє назовьош, он тяжолий, 
і ми вишлі і заснулі. Вишлі, на лавочку сєлі і заснулі. 
Ну вобщє бєсподобно, Кієв  – ето поразітєльно. Для 
мєня ето Дівєєво Сєрафіма Саровского, Кієво-Пє-
чорская лавра і Валаам, на нашей тєріторії. На Валаам 
сьєздітє обізатєльно... Я в Самаркандє учілся пять лєт, 
в Самаркандє, в воєнном учіліщє Самаркандском. По-
том в Гудермесє год служил. П’ять лєт там проучілся, 
поетому, тоже очєнь много інтєрєсного. Очєнь много. 
Ви знаєтє, вот я благодарєн Богу, он мнє нє дал особих 
талантов, одін дал мнє талант, я  щітаю, благодарєн 
Богу, я умєю всьо хватать. А прєдставляєтє, опять я к 
странє, там грузін взять, вот я служил в арміі, у мєня 
лучшиє друзья билі ето чєчєни і грузіни. Вот сєгодня 
ми просто сдєлалі с ніх маджахєдов, всьо забилі, што 
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нас связивало, што там єсть. Опять ідєологія. Вєдь 
єслі оні прінімалі, чєчєни, то оні тєбя уже нє сдадут. 
Вот сєгодня говорят об іхнєй продажності. Нє знаю, 
с кєм оні общалісь, но я с німі прослужил бок о бок, 
у нас бил вопрос жизні і смєрті, нємножко другой вот. 
Грузіни – ето вобщє труба. Вобщє оні, билі сєрьйозниє 
у нас іспитанія і, опять же говорю, жизнь ілі смєрть, 
нє разу нє прєдалі, нє разу нє прєдалі. А сєгодня как 
би ми отошлі от всєго. І  по району, прєдставтє, єслі 
сєйчас по району ввєсті, на уровнє государства, как 
питаюца наші, москалі – хохли. Што будєт? Ето в од-
ной сємьє мужу с женой спать нє ложица, к бабушкє 
нє єхать, да, внуку какому-то. Пєрєманівают всьо ето. 
Ето ж вообщє страшно. Ви наше тєлєвідєніє там пріні-
маєтє? Посмотрітє, про Львов што у нас показивают. 
Там же полностью ходять одні есесовци. Есесовская 
форма. Там же, вот посмотрєть Львов, вобщє. Вот по-
смотрім, в школах еті. А вот то, што ми творім, што ми 
самі творім, ми ето вобщє нє показиваєм. Я включіл 
трєтій канал наш, РЕН ТВ, бил с внуком, включіл РЕН 
ТВ, ето же вобщє жутко, коториє вводят сексуальную 
програму в наші школи. Какіє есесовци львовскіє нам 
прінєсут больше врєда, моєму внуку, чєм мої еті, на 
мєстах. Ето же кашмар, ето жутко. Украіна ето ж воб-
щє вот, чєрєз дорогу. Ми в Харьков єзділі в совєцкоє 
врємя, я работал в ДОСААФє. Мнє в Харьковє очєнь 
нравілісь ваші кафе, вобщє обалдєть. Раньше у нас 
пахло в наших кафе второй раз поджарєним маслом 
подсолнєчним. Всєгда у нас жарілі трі-чєтирє раза. За-
ходіш, оно прогоркло ето вот всьо. В вашем кафе всєг-
да пахло, простітє мєня, хорошо вимитой женщіной, 
с хорошим запахом, духамі і кофє. І ми всєгда прієз-
жалі с другом... Чьо тут до Харькова? І ми саділісь, пілі 
кофє, потом гулялі по городу. Вобщє, рєбята, што ми 
потєрялі!

хутір Должик  
(хутор Должик)

Записали А. Артюх та Г. Бондаренко 6 жовтня 2013 р.  
на хуторі Должик Острогозького р‑ну  

Воронезької обл., РФ, 
від Івана Б., 1965 р. н., Віри Б., 1935 р. н., 

Степана Б., 1933 р. н., та Валентини Б.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [Чи є в селі робота для мо-
лоді?] Рядом у нас мєлкомбінат, там ізвєсть, мєл, всьо-
всьо. Он російського значєнія. Раньше колхоз був, 
воно работа була, а щас распалось. Там фєрмєр один, 
а так в основном... [Паї фермеру передали чи в оренду 
поздавали?] В арєнду. [І що дають за те? Зерно?] Там 
полтони зєрна всєго. А так в основном... завод солодо-
вий вот у нас, в основном там работають. Ну їм люди 
шо там? Тєхніка така, шо щас приїдуть, убрали. [Шко-
ла у Вас є?] Школа була, закрили. [Тому що немає ді-
тей?] Нє, діти єсть, ну ходять сюда, в  Острогожск. 
[Скільки дітей шкільного віку у Вашому селі?] Та 
школьного возраста двацать пять, навєрно, вот так. 
Ну школа просто не була приспособлєна. Вона по-
строєна в [тисяча дев’ятсот] шестідесятих годах; ні 
спортзала, ні води. Рєшили, шо больше дєнєг буде на 
обслуживаніє, чім на... В восьму школу автобусом во-
зять дітей, в  Острогожск. [Автобус безкоштовний?] 
Ну ето школьна програма у нас же. [Церква в селі є?] 

Немає. Всігда в основном Гніловской приход. Які 
празники, визиваєм батюшку то с города, с  любой 
церкви. [У Вас святкують престольний празник?] Да. 
Двацять дєвятого августа. Нерукотворний образ. 
У нас раньше була церква, Мінжула отам, так ето, там, 
приход був туда, а щас... [Скільки їхати до с. Хохол-
Тростянка з Острогозька?] У нас Должик називаєця. 
Пітнацать мінут єзди тут, двінацать кіломєтров. А так 
сєло щас, воду начали тянуть, люди собрали дєньгі. 
Води не було уже давно. Ето, навєрно, с  [тисяча 
дев’ятсот] дєвяносто... Ой, с... [Меліорацію проводи-
ли?] Нє. Водопровод старий. Щас люди собрали дєньгі 
на проект да смєтную документацію, і  щас «Чіста 
вода» у нас програма єсть, виділили дєнєжки. Тепер 
воду нам тянуть. Так шо у нас там разрито. [Чи ходить 
автобус із села в райцентр?] У нас с села нє, ходе токо 
три раза. На Капаніщє, в ту сторону, три раза. Ето по-
нєдєльнік, вторнік і субота. А  так проходящіє мімо. 
У нас на Россош, на Камєнку, на Луганск ідьот авто-
бус. Так шо у нас виєхать свободно можно. [Рідні у Вас 
в Україні живуть?] Нє. У жінки там сестра в Харьковє 
живе. Ну она родом отсюда, просто уже трицать лєт 
там живе. Єсть клуб. [Якого віку у Вас найстаріші жи-
телі в селі?] Та з двацятого осталися, вже з 
дєв’ятнацатого немає нікого. [Кого  більше в селі ли-
шилося старшого віку: чоловіків чи жінкок?] Ну щас, 
як вам сказать, єсть бабушка у нас дєвяностих годов, 
от недавно отмєтіла. Ну она, я вчора у нєй бил, она... 
[Хворіє?] Да. [Чи є в селі діди, які, можливо, хати бу-
дували?] Ой, да щас уже їх і немає, чєсно сказать. [За-
будова села якого року приблизно?] У нас ето сєрєді-
на, по-моєму, восємнацатого вєка. [Хати, які тепер 
стоять у селі, коли в основному були побудовані?] Ну, 
уже [тисяча дев’ятсот] шиісяті годи. Може, [тисяча 
дев’ятсот] піісят які-то годи єсть. Ну такі, шо дуже 
старі були, уже позавалювались. [Чи  є у Вас у клубі 
якийсь куточок етнографічний, у  якому старі речі 
збираєте?] Єсть, ну там нужно рємонт. От недавно там 
потолок упал. У нас нє, так, собираєм тіки потіхоньку. 
[Чи купують у Вас хати під дачі?] Да, щас начінають 
уже потіхоньку. [Село газифіковане?] Да, да, с [тисяча 
дев’ятсот] дєвяносто сєдьмого года. [Це водопровід 
риють?] А  це водопровод начали рить, ага. По сєлу 
вєздє асфальт. [На водопровід люди складалися?] Да, 
шоб смєтну докумєнтацію сдєлать, шоб дєньгі виділи-
ли. [Що у Вас тримають у господарстві? Корів?] Коров 
уже нема, нічього, щітай. [Овець?] Ну, так: кози, овци, 
кури, гуси – таке. [...] Всє основниє празнікі ми в сєлє 
проводім: Восьмоє марта, 23 фєвраля. [В Острогозьку 
проводяться дні району, міста? Ви там берете участь?] 
Обізатєльно. Во всєх фєстівалях. «Сєльскоє подво-
рьє». Ето, я  нє знаю, лєт пять-шесть уже, навєрноє. 
У  нас же сущєствуєт уже давно «Цвєтущая яблоня». 
Ето фєстіваль всєросійскій. Всєросійскій он уже стал 
масштаб. [Коли його проводять? Навесні?] Да, да. 
15 мая, 14 мая, штоб цвєлі всьо-такі сади. Оно как-то 
вошло уже, фєстіваль. І  ми должни сєльскім подво-
рьєм. Вєзьом всьо, што єсть, всьо, што можно пока-
зать. Вишивкі, значіть, вишивкі. Вишивают. Вот у ба-
бушкі, к которой ми хотєлі пойті, у нєйо дочка виши-
ваєт крєстіком, ікони вишиваєт. Какіє-то картіни она 
вишиваєт. Ето всьо. Раньше билі какіє-то коври, ну 
уже ушло ето всьо. [Килими ткали у Вас чи вишива-
ли?] Вишивалі вот етой іголкой, вот такой. Ткалі, єсть, 
билі ткацкіє станкі. Вот у нашей баби Полі сохранял-
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ся. Ну ми тогда єшьо нє соображалі, што ето такой ра-
рітєт і шо можна било єго сохраніть і потом в даль-
нєйшем... Ми повикідивалі. Станок вот етот ми..., он 
очень большой. Даже показать можно било, как екс-
понат сохраніть, показать. Питаємся ми создать уго-
лок старіни. Просім всєх людєй снєсті всьо, што ім нє 
нужно. Коромисла, рогачі, прялка у нас єсть. Дєнь го-
рода всьо врємя проводіца в Острогожскє гдє-то в 
сєнтябрє. Тоже с етім подвор’єм. Ето подвор’є нє толь-
ко виставочноє, ето ж угощєнія єщьо. Ми готовім ето 
всьо, пєкьом і варім, і жарім, і вивозім людєй угощаєм. 
Очєнь сільно наші люді привиклі в Острогожскє к 
етому. Ми там на мєстє: кто уху варіт, кто кашу полє-
вую. Ми, напрімєр, варім полєвую кашу. [Як у Вас го-
тують польову кашу?] Сначала картошка, отваріваєт-
ся картошка, моєца пшено. І пшено сипєца. Отдєльно 
дєлаєца зажарка на салє, лук туда обізатєльно, пєрє-
жаріваєца. Мєлко-мєлко крошиш туда, ето всьо туда. 
Сварілось пшено, зажарку ету вмєстє с луком. Добав-
ляєш дєсять штук, пітнацать штук яіц, взбіваєш. І  в 
конце уже смотріш – зєлєнь, соль, спєциі. Как-то пєр-
ца я нє сиплю, штоби почуствовать настоящій вкус 
каші. Зєлєнь. І  масло єшьо могу добавіть для того, 
штоб почуствовать слівочний вкус. [Увесь секрет у 
тому, що з дерева робиться така хрестовинка і збива-
ється. У Вас теж таке було?] Ну когда-то мамка раска-
зивала, што у бабушкі било такоє. Наподобіє міксера. 
Міксер  – ето соврємєнноє, а  тогда била взбівалочка 
вот такая. Вобщє у нас дєткі, наші дєткі, оні тоже у нас 
такіє, пєвчєскіє, творчєскіє люді. Виступают оні, фєс-
тівалят, і  в Воронєж єздят. Но сєйчас, в  настоящєє 
врємя, оні уже взрослиє сталі, пєрєсталі мамє с папой 
помогать. Одін в арміі, одна работаєт. Дєнь матєрі ми 
проводім всьо врємя. Двацать пятого ноября – Дєнь 
матері. Стараємся. [Це державне свято у Вас?] Ну он 
напісан государствєнним, ну как-то ми всьо врємя... 
Ну виходного дня нєту. Дєнь любві, семьї і вєрності. 
Пєтра і Фєвроньї. В том году ми прям на уровнє райо-
на проводілі етот празнік. Прієжжалі і духовєнство, 
батюшка, подаркі прівозілі от женсовєта і адміністра-
циі. Ми собіралі восємь сємєй, прожившиє сорок-со-
рок пять лєт, піісят і болєє. І вот у нас била сємья одна, 
Царство Нєбєсноє, в етом году поуміралі, около сємі-
дєсяті лєт вмєстє оні прожилі. Но оні уже билі ста-
рєнькіє, поуміралі. Всєм подаркі билі. В  тьоплой та-
кой сємєйной обстановкє. Дарілі ім музикальниє по-
даркі і нємножечко расспрашивалі, как встрєтілісь, 
как полюбілі. А потом застольє с чаєпітієм. Дєлалі ето 
всьо ми в том году. Молодьож. Может, свой образ, бит 
какой-то там у ніх залаживаєтся, нє знаю. Очєнь сіль-
но разніца, когда ідут учіца дєті с сєльскіх школ в го-
родскіє куда-то, в  технікум, інстітути. Почєму-то 
прєдвзято относяца к тому, шо ти с сєла. Да. І очєнь 
сільно іх етім упрєкают. Даже вот по фізкультурє, ког-
да поступілі наши дєті в технікум, оні прям сразу по-
заканчівалі, пошлі в технікуми, потом інстітути зао-
чно. І оні говорят, на фізкультурє: «Ой, да у вас там, 
в Должикє, ви хотя би мяч відєлі?» А  ім ето больно. 
Поетому еті слова, коториє ми, оні вообщє іх отмєта-
ют, нє хотят. Я сама тоже учілась в Харьковє, сєстра у 
мєня тоже. І она так і осталась. Она прієжжаєт і гово-
ріт: «У нас пєнсія мєньше по сравнєнію с вашей пєнсі-
єй». Но газ і свєт дєшевлє. У вас дєшевлє комунальниє 
вот еті. [Яка у Вас пенсія, наприклад?] Мінімальная, 
навєрно, 6300. [Ставка робітника культури яка?] У нас 

шесть с половіной. 3600 у нас било, ето в етом году по-
днялі, с  іюня мєсяца, а то 3600 всьо врємя било. По-
слєднєє врємя, когда колхози ліквідіровалі, ліквідіро-
валося всьо практічєскі. Я уже сколько раз, я в женсо-
вєтє, спрашивают: «Валєнтіна Пантєлєєвна, как ви 
думаєтє, колхози ліквідіровалісь, почєму ми так ра-
зобщєни сталі? Нєт дружби мєжду друг другом». Я го-
ворю: «Да потому што самоє главноє – ето ліквідіро-
валі колхоз. Ето костяк, основа». Люді просипалісь. 
Шлі куда? Шлі в управлєніє колхоза. Там оні получалі 
работу. Распрєдєлял брігадір кому што, какой наряд. 
Какой вопрос. Умєр чєловєк – туда шлі, женіца, замуж 
виходіть – туда шлі. Какіє-то проблєми, радості – тоже 
дєлілісь вмєстє, горє тоже дєлілі. А  січас каждий за 
сєбя. Літвіновка, Кадубєц. Кадубєц тоже, ну Марс ето 
уже совєцкоє названіє, а Кадубєц, говорілі, тоже Єка-
тєріна ІІ чьо-то там с кадубом, как-то шо-то било свя-
зано. Почєму Кадубєц? Ето установілі, она воду што лі 
там набірала, кадуб установіла, бочка которая. І  от 
етого слова вот пошло названіє Кадубєц, начало 
сєліца- сєліца – і вот ето вот.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за
няття; промисли та ремесла. [Чим у Вас раніше чо-
ловіки займалися? Можливо, були теслярі, столярі?] 
Та так же ж, плотніки у нас були, хадили ж, і  оце ж 
хату рубали в нас. В колхозі оні плотнічали. [Бондарі 
були?] Нє, не було таких. [Чи плели кошики у Вашому 
селі?] Плели. [Із лози?] С лози. [Чи були ковалі?] Куз-
нєци билі. [Як  казали: «коваль» чи «кузнєц»?] «Куз-
нець». Та й ковалі були, подковували коней. Коваль – 
ето лошадєй, а кузнець у кузні робе. І подкови дєлав 
сам, ну і разне, для колхоза. У нас кузнеця і «коваль» 
звали, і «кузнець». Хто як називав. [Ціпами у Вас іще 
молотили?] Молотили. [Воли у Вас були в господар-
стві?] Та у нас на волах їздили всю войну і посля вой-
ни. [Коли волів не стало?] Коли? Після войни щє на 
волах усе: і  пахали, і  все робили. Та десь у [тисяча 
дев’ятсот] пятідєсятих годах, навєрно, вони вивелися. 
[Корів якої породи тримали?] Порода... не знаю, яка 
порода, держали коров. Щас ніхто не держить. [У Вас 
прялка є. Ви на прялці прядете шерсть?] На прялкі. 
[Це Вашої мами?] Материна десь... сестра десь заноси-
ла, у  Любки десь, а  в мене свекрухина прялка. [Віро 
Степанівно, чи всі жінки раніше вміли прясти, шити?] 
Я  і щас пряду. [Що Ви прядете, шерсть?] Шерсть. 
Шерсть, пух пряла, як кози були, а щас шерсть пряду. 
[Льон чи коноплі сіяли у Вас тут?] Нє. Раньше сіяли. 
До войни сіяли. А послє войни, там у нас... [То що сія-
ли: льон чи коноплі?] Коноплі. У нас там луг і там та-
кий яр, і  там вода всігда стояла, і  там мочіли його. 
Я помню, як туда мати ходила. [Кожна дівчинка могла 
навчитися ткати? Це ж складно було?] Не знаю. [Були 
ткачихи? Що ткали у Вас: доріжки, полотно?] Утирки, 
рубахи шили. Раньше. А ми вже не захватили цього. 
[Чи  сіяли люди в одноосібному господарстві жито, 
пшеницю?] Сіяли. Ми у войну, послє войни сіяли в го-
родах жито. Пшеницю не те, а  жито більш всього. 
[Жито для себе?] Для себе сіяли. Їсти ж нічього було. 
[Були такі дні, коли треба було починати жати? На 
Пе́тра у Вас ходили зажинати снопа?] Нє. [Віро Степа-
нівно, Ви вмієте жати серпом?] Нє. Не разу не жала. 
[Ви чули, можливо, що коли в колгоспі робили об-
жинки, то треба останнього снопа залишити чи 
останню жменю?] Не знаю. Я  снопи даже не в’язала 
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толком. Не те времня було. Ми носили снопи, стайки 
клали. [Що таке «стайка»?] Снопи складаєш у стайки, 
так навхрест. [Скільки снопів?] Шісдесят снопив. [Це 
«стайка» у Вас називається? «Копа» не називали? Яйця 
як рахували? Десятками, купами?] Ну, дєсяток. [Шіст-
десят снопів «стайка» називалося?] Угу. [Горнець. Зна-
єте таку міру? Горнець – це два з половиною літра чи 
три. Чверть  – це 250  мл]. Чєтвєрть у нас єсть. «Чєт-
вєрть» ми називаєм трьохлітрову банку. [Я читала, що 
чверть зерна треба було дати у громадський амбар.] 
Чєтвєрть –  то коробки там були, 250 кілограм. Короб-
ками міряли тоді. Продовгуваті такі, високі. «Короб-
ка» називалося. [Що у Вас на городі садили, сіяли? Які 
культури?] Та все: картошку, моркву, кукурузу, квасо-
лю. Все. Віники. [Просо?] Не просо, сорго. [Раніше 
теж сорго?] Да, і раньше сіяли. Как-хто для сєбя, у нас 
на продажу, там дальше Іздочноє, Сторожевоє, там 
Солдатскоє, сєют прям полямі, огородамі, на продажу. 
А у нас как-то нє. [Помідори, огірки садили?] Помідо-
ри, лук, баклажани, ми рідко хто садим. Перець бол-
гарський такий садим. Усе садим. Капусту. [Чи садили 
у Вас кавуни, дині?] Кавуни і щас садять. [У Вас це на-
зивали «бахча»?] «Бахча». Садим. Садим усе. «Огоро-
дина», как говорят. [Що у Вас на зиму заготовляють? 
Як зберігали продукти? Раніше ж не консервували в 
банках?] Раньше у кадушках все. І  кавуни, і  огуркі, 
і капусту. Все в кадушках. І яблука. Харчування. [Роз-
кажіть, як у Вас борщ варять? З буряком?] З буряком 
варять. [З квасолею?] І  з квасолєй варять, хто з чім. 
[Пісний борщ варять?] З посною варять олією. [Рані-
ше буряки квасили на борщ?] Квасили. [Тапер не ква-
сять?] Нє. Я ж дєлаю заправу з буряків, тепер же за-
прави. [Ви  робите заготовки на зиму?] Да, заправи. 
[З  помідорами чи з чим?] Помідори, перець болгар-
ській, лук і красний буряк трем, все це по двацать 
п’ять минут варим і закриваєм. Очєнь вкусно в борщ. 
[В погребі ж є буряки цілу зиму чи ні?] Нє. Це добрі-
ше. Там і уксус ллєм, посне масло ллєм і сахарь сипим. 
Там рецепт такий єсть. [Борщ часником у Вас затовку-
ють?] Ми їмо з часником, а  так не затовкуїм. [У  Вас 
були раніше салотовки? Ви знаєте, що таке «салотов-
ка»?] Нє, не товкли. Такого не було. [Хліб раніше самі 
пекли чи купували?] Та я і щас печу. [Хліб вчиняли в 
діжі?] В діжі. Така дерев’яна діжа. [Залишали шмато-
чок?] Оставляли кусочьок. [Тісто на дріжджах чи, 
може, на хмелеві?] Оце ж тобі тісто і вчіняла мати, 
а тепер же на дрожжях печєм. Тоді на хмелю. До слєду-
щого разу. [Як у Вас називали: «хлібина», «паляниця», 
«буханка»?] «Паланиця», «паланиця» звали. [Скільки 
паляниць уміщається в печі? Великі вони були чи ні?] 
У нас у матері здорова була піч і сімня була здорова. 
Так вона багато їх тей. І  вона ото потріскається, ми 
тоді часником понамазуїм, по хутору с кусками. [У Вас 
казали, що якщо в печі ставиш хліб, то  треба, щоб 
тихо було, щоб ніхто не сварився?] Нє, нічього ніхто 
не казав. [У Вас пиріжки пекли тільки з картоплею і 
гречкою чи із солодкою начинкою теж?] Та і з пови-
длом пекли, з капустою. [Раніше повидло теж було?] 
Раньше не було ж його, дак мати варила з буряків да із 
того, з гарбуза та з груш. [З калиною у Вас щось готу-
вали?] Вареники варили. [Чи пекли з калиною хліб?] 
Нє, с  калиною не пекли хліба, а  вареники варили. 
[Із самою калиною чи з буряком і калиною?] З самою 
калиною. [Вони ж були кислі?] Ну вони ж сахарь туди 
сипали. [Вареники з пшеничного борошна готували?] 

Да з чього? Раньше муки пшеничної... Її ж не було 
раньше. [З  гречаної муки у Вас варили вареники чи 
галушки?] Нє. [А  млинці-гречаники не пекли?] Нє, 
у  нас якось не мелять гречку. [Раніше теж?] Раньше 
тоже. [Віро Степанівно, на весілля холодець, пироги, 
а лапшу готували?] І лапшу варили. [Молочну варили 
чи на воді?] Раньше сами дєлали, не молошну, таку, 
водяну. [Салом засмажували?] Таку варили [Розка-
жіть про повсякденне харчування. Що  найчастіше 
вдома варили?] Картохи. Борщ, картохи. [В печі вари-
ли?] В печі. Кашу. [Молочну готували кашу?] І молоч-
ну. Корова була  – молошну варили. [Кисло-молочні 
продукти споживали? Ряженку у Вас готували?] Ря-
женку, більш ряженкою жили, сметани наробим. 
[Пряжили молоко?] Угу. Блинців кислих напечєм і їмо 
цілий день. [Кислі з чого?] Ну з такої, з чьорної муки, 
кислі. І пшенична така, просто груба. [Грубого поме-
лу?] Да. І  напечє мати, і  їмо цілий день з сметаною 
млинці кислі. [Сир робили домашній?] Робили творог 
домашній. [Постів раніше батьки Ваші дотримували-
ся?] Батько ж тіки-тіки, а мати поснічала. [Супи вари-
ли?] Варили. [Як називався?] «Юшка». [З чого юшка?] 
Картохи і вода. [Капусняки варили? Щі?] Щі я не знаю. 
З кислої капусти ми не варили. Галушки. [Галушки со-
лодкі чи до засмажки?] Солодкі я не бачіла. Такі. За-
тірка. Затірка молошна і така була. [Лемішка? Кваша?] 
Лемішка – то картохі терті? Можна з картохи, можна 
така от мука, і це тоже можна. Воно такої консистен-
ції, як  сметана. Затірка у нас. [Чули таку страву, як 
кваша? Джур?] Нє. [Це просто воно зброджувалось. 
Гречана мука запарювалася, потім бродила, а потім її 
вже... Вона була кисло-солодка. Її в печі потім запіка-
ли, сухофрукти додавали.] Ето у нас кулага. Мати, 
було, наваре, і  весь крайок, було, їсться. Ми щас нє 
умєєм ето дєлать. [Свиню раніше міг заколоти кожен 
господар чи кликали спеціально?] Звали. [Як цю лю-
дину називали?] «Різник». [Що робили зі свинею?] 
Сало знимали, солили, окорока коптили. [Удома були 
коптильні?] Да, сами дєлали коптільні. Сало коптілі 
тоже. [Воно так довше зберігалося?] Сохранялось. 
І вкусне ж було. Було, ми часником натрем його хоро-
шо с перцем, просолиця. А потом бочка така без дна, 
становим там, топим вишняком. Коптили. Щас уже 
ніхто нічьо не дєлає, не дєржим поросят. Дєд одін раз 
накоптіл, так одні углі осталісь. [Чи шлунок начиня-
ли?] Начиняли. [Як це називалося?] Як? Ки ́шки начи-
няли. Жолудок і кишки. «Требуха». «Кендюх». [Кишки 
чим начиняли?] Кашою. [Гречаною чи пшоняною?] 
Сначала пшоняною, тоді вже начали і гречаною. 
[Кров’янку у Вас готували?] Не робили. Ето больше к 
Украінє. У нас єсть, кто с Украіни прієхал, кров’янку 
оні до сіх пор... Тут такого нє било. [Ковбаси робили 
домашні?] Робили. Було, наробе мати, чугун отакий 
наробе – у погреб. А ми тоді лазим туда. Жиром за-
ллють. [Часник клали в ковбасу?] Аякже! Клали. До-
бре. [Телят різали? Баранів? Яке м’ясо більше вжива-
ли?] Свинину. Тєлят как-то нє рєзалі. Телят не різали і 
овець не дуже. [Внутрішнє сало як у Вас називається?] 
«Смалець». [На смалець пускали?] Угу. [Корову ж ви 
раніше тримали. Її пасли по черзі чи наймали пасту-
ха?] Сперва наймались пастухи, а тоді по очєрєді на-
чали пасти, як ніхто не став наймацця, начали по очє-
рєді. [Як пастуха наймали, то платили  гроші?] Дого-
варювався, скільки за корову. [У Вас на Петра пекли 
сирники? Ви знаєте слово «мандрика»?] Нє. [Пастухам 
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у Вас виносили гостинець?] Виносили. Первий день 
виносили, всігда було. Як виганяють первий день і не-
суть, хто шо несе. Пастуху. Раньше ж вони наймалися, 
і тоді несуть йому хто шо. Первий день, як виганяють. 
Ето я знаю, помню. Сколько ж он понєсьот с собой? 
Два яйца да хлєб. [Чи пекли з маком пироги раніше?] 
Нє, у  нас його не дуже їли. [Тепер забороняють?] 
І раньше його не дуже сіяли. У кого там в городі крас-
нів, а так... [Яку олію колись споживали: соняшникову 
чи якусь іншу?] З подсолнухів. [Конопляну, рижійову 
били?] Казали, шо конопляне масло було, а я не знаю 
його, не їли ми. У нас олія – ето масло подсолнєчноє. 
[Вершкове масло споживали?] Мати заставе, іде на 
роботу, каже: «Сколоти масло». Дак ми всією вулицею 
б’єм. [У маслоробці чи в банці?] У маслобойці. Разниє 
віди маслобоєк билі. Одяг. [Чи вміли Ви вишивати?] 
Уміла, я хрестом вишивала. [У Вас є рушники виши-
ті?] Нє, я  їх уже всі порозривала, порозкидала. Коли 
це я щє? Я дівчиною вишивала. Рушники вишивала, 
я кофти вишивала всігда. [Ходили тут раніше жінки у 
вишитих сорочках?] Ходили. Та й я вишивала всігда 
тої кохти, щас уже бросила. [Як?] Хрестом. [Чорним і 
червоним?] Да, вони там і чєрвоним, і чьорним. У мене 
була кофта вишита. Дівчата тоді начали кукли мотать 
[У Вас були червоні рушники ткані?] У-у. У мене єсть, 
на двері шо я вишивала. Архітектура. [Як у Вас каза-
ли: «хата», «ізба», «дом»?] «Хата». [Як заходиш – сіни? 
Розкажіть, як називаються кімнати?] «Прихожа» там 
вроді, як її назвать, «кухня» – не кухня була. «Спаль-
ня», «зал». [Раніше ж не було спальні?] Не було. [Рані-
ше у Вас казали «хата» і «хатина»?] Називали «хати-
на», називали. [Які господарські будівлі у Вас були? 
Сарай, хлів, клуня?] «Клуня» називали в нас, «сарай». 
[Що в клуні тримали?] У клуні там раньше молотили, 
віяли зерно. А сарай – ето хлів, корова де. [Чи були у 
Вас амбари?] Нє, у нас лічно не було. А так у хазяйстві 
було. [«Погріб» казали чи «виход»?] «Погріб». І «під-
валом» хто назива. [Ви свою хату самі будували? На-
ймали людей?] Да. [З чого у Вас хати будували?] З де-
рева. [У  Вас також були хати-мазанки, з  глини?] Та 
мазані. Це вже воно пооббивало недавно. Вона маза-
лася. Це желізом уже оббивали, а так обдранкували, 
помазали. Люди собралися, гуртом помазали, а потом 
уже года чєрєз два оббили ми желізом. [Давно 
з’явилася мода оббивати залізом?] Де-то в [тисяча 
дев’ятсот] сімідєсятих, ну в началє [тисяча дев’ятсот] 
восьмідєсятих годов. [Як  збиралися всі сусіди допо-
магати, це у Вас називали «толокою»?] Нє. [Ви їх пови-
нні були потім пригостити?] Да. Помажуть, а тоді гу-
ляють, як на свадьбі. [Хазяйку і хазяїна глиною обма-
зували?] Нє. Такого не було. [Хата стоїть на фундамен-
ті?] На фундаменті. [У Вас на фундамент клали якусь 
копієчку?] Нє, под сволок. Под сволок, там ложать. 
Под фундамент нє. [Чим хати раніше покривали: со-
ломою чи в кого що було?] Комишом. [Тут близько він 
росте? Можна нарізати?] Да. У нас в Срєднєм було, кі-
лометров шесть. Там річка якраз проходить – Тіха Со-
сна, і там комиш. [Кожен мужик умів покрити хату? 
Чи були люди, які спеціально це робили? Як це нази-
вали: «пошить» хату чи «обшить»?] «Покрить». Ето 
спєціально, спєціалісти ходили, нанімалися. [Піч була 
в хаті обов’язково?] Була, руська пічка. А  щас у нас 
єсть там у времянкі. [Де від дверей була піч: справа чи 
зліва?] Справа. [По діагоналі від печі покуть чи Свя-
тий кут?] Покуть. Навпроти печі. [Лави були?] Лавки. 

[Піл у Вас був?] Пол мазали глиною. [Були у Вас такі 
полики, на яких спали раніше? Те, що в росіян назива-
ють «палатьї», біля печі?] «Полки́», «полки́» назива-
лось, «поло́к». І там спали. Ну це раньше-раньше. Уже 
як ми поженилися, цього не було. [У  якому році Ви 
одружилися?] [Тисяча дев’ятсот] піісят восьмом. [Як у 
Вас називали частини в печі: «челюсті», «черінь»?] Че-
рінь унизу. Подушка – сама черінь, а це «звод». [Отже, 
«челюсті» у Вас не казали?] Нє. [А «устя» казали?] Нє. 
[Як називали те, на чому лежали?] Просто на печі да і 
всьо. [Раніше були лежанки. Ніби, як грубка, обшиті 
пластиковою вагонкою. Давно така мода з’явилася?] 
Да нє, недавно началась. Отето оно пластік пошол. 
[Хати у Вас дерев’яні раніше будували?] Да. Дєрєвян-
ниє. [Білені хати були чи ні?] Да. Мазанки були. [Со-
ломою покриті?] Соломою були покриті. Щас уже ши-
фєр, черепиця. Хто желєзом оббивав,  а  так в осно-
вном раньше мазанки були.

СІМ’Я [Ви в цьому селі народилися?] Да. [Ким  були 
Ваші батьки? Як їх звали? Чим вони займалися?] Роді-
тєлі моі, отєц і мать, колхозніки були. Я ж сюда замуж 
вишла. [Де Ваші батьки жили?] Жили там, на другой 
улиці. [У  Вас називались «вулиці» чи «кутки»?] Нє, 
«улиці» називали. Отєц комуністом був, актівістом. 
[У  Вас було своє хазяйство?] Своє хазяйство. [Своя 
хата?] Своя хата, корова, овци були, свині – все своє 
було. До войни. Потом німці прийшли та розгромили 
все. Батька забрали на войну. Ну вун прийшов. Прий-
шов з войни. Ничого він. Був у трудовой армії, там 
вони... Шо вони там? Строїли мости чі шо. А  потом 
так же пошов у колхоз робить, возив прєдсєдатєля. 
Таді машин не було, на жеребцю, на коню. На бричкє. 
Возив предсєдатєля. Одне времья приїхав, а жеребець 
був здоровий такий, і він його випряг, і він пригнув на 
його, на живот став і роздавив живот. Його повезли в 
болницю, сдєлали операцію, не змогли сшить кишки, 
він його подавив. І умєр. Із отцем у мене ні одної кар-
точки нема. Я токо помню, шо он конюхом був в кол-
хозє. [...] Шо міні було тада? Восім годов. У нас у сім-
ні було шесть душ, осталась одна я, всі померли вже. 
Брати і сьостри. А  мать умерла в [тисяча дев’ятсот] 
сємісят втором году, сєрце, сєрце боліло. [Тут, де Ви 
живете, це була хата Вашого чоловіка?] Да. Це була 
хата мого чьоловіка. [Це було подвір’я Ваших бать-
ків?] Нє, це вже самі. Воно подвір’я там, на той уліце. 
Батько на войні погіб його. [Батькам раніше казали 
«Ви» чи «ти»?] «Ви». [Як у Вас казали: «мамо», «тату»?] 
«Мама», «папа». Мої брати і ми, своїх родітєлів до кон-
ця звали «Ви». Ніхто, і хлопці, ніхто ніколи не сказав 
«ти». Ніхто на матір ніколи не сказав. У нас старший 
брат с [тисяча дев’ятсот] двацять первого, він попав у 
[тисяча дев’ятсот] трицять дєв’ятом году в армію, і по-
пав на Дальній Восток, моряком був. А потом у [тися-
ча дев’ятсот] сорок п’ятом, послє Японской войни, він 
прийшов і дали йому отпуск, він приїхав. Як приходе, 
каже: «Мама й папа, ви мене простіть, я начав курить». 
Уже з войни прийшов. [Віро Степанівно, як Вас батьки 
виховували? Ваші батьки дотримувались постів?] Наш 
батько нічьому не вірив, а мати – та була, вона вірила. 
[Ікон не було?] Були. [Батько що казав?] Вона його не 
слухала. [Ваша донька в селі живе?] Угу. Всі тут. [До-
бре, що діти живуть близько біля мами.] Да шо ж она? 
Сама живе, разошлася з мужиком. Лучше самой, чєм 
с мужикамі такімі буть, як ми. Трицать два года про-
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мучів її і нас. [Буває таке, що горілка мучить людей, 
а вони мучають інших.] Там усе: і характер, і горілка, 
і воспітаніє. [Він теж із хохлів?] Да, наш. [Місцевий, 
сільський?] Угу. Дочка вже замужом. І  хлопець єсть. 
А він десь пушов в город. Казав: «Я прянічки люблю». 
Так пушов їсти прянички. Я єму казала, я єго колись 
бачіла, дак казала: «Наївся пряничків? Каждий день 
їси?». Каже: «Я їх не покупаю». «Ну, – кажу, – гляди ж, 
прянички не покупаєш і будиш ти з Лєніним ночувать 
отам». На площаді у нас Лєнін стоїть. 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря
довість. [У Вас хрещені діти?] Хрещені. [Кого брали 
за куму: подружок, родичів?] Та подружок, родичів. 
[Що кума мала купити дитині? У Вас полотно дитині 
приносили?] А хтозна, хтозна, я не знаю, чи приноси-
ли. [Ви хрестили дітей? Не пам’ятаєте, що Ваші куми 
приносили?] Ну шо. Я на плаття. [На плаття дитині чи 
на плаття кумі?] Нє, дитині. [Що на хрестини готува-
ли?] Та все те ж. [Остання страва теж лапша або ки-
сіль?] Да. Лапша або кісіль послєднє. [Ваша мама Вас 
народжувала в пологовому будинку чи баба приймала 
роди?] Баба. [Як ця баба називалась?] «Бабка-повиту-
ха». [Де місце закопували? Пуповину зав’язували? Під 
піч у Вас закопували?] Не чула такого, не знаю. [Кашу 
варили на хрестини?] Нє, ми вже на хрестини кашу не 
варили. [Чи раніше варили?] Раньше, може, й варили. 
Я не знаю. [Як раніше дітей називали?] Раньше кажуть 
так: як надумаєця хрестить, до хрещє́ння не давали 
імена, як надумаюця – виходять на двір, на улицю. Хто 
первий іде – то й імена дають. [Питали, як його звати?] 
Да. І  то так давали, раньше давали. [По-церковному 
дивилися, по святцях?] Та дивилися ж, навєрно, і по 
святкам, ну так... [Пострижини у Вас робили? У рік ди-
тинку стригли?] Стригли. [Як у Вас це називали?] Як? 
Постригли да і всьо. Як? Ніяк не називалось. Це як год 
уже. [Хто стриже?] Да крьосний, навєрно ж. [Дитину 
як стригли, її на кожух садили?] На кожух садили, шоб 
кучєрявий був. Весільна обрядовість. [Віро Степанів-
но, парубок раніше засватував дівку?] Аякже! Ідуть, 
мужика беруть старого там якого, який вмів балакать. 
Ідуть сватають. [Що свати несли із собою? Хлібину не-
сли?] Хліб несли. Аякже, із хлібом ішли. [Горілку не-
сли?] Да, хліб да самогон. [Парубок ішов сам засвату-
вати?] Аякже ж! [Дівка з хати не виходила? Вона стоя-
ла десь?] Стояла в хаті. [Піч колупала?] Нє. [Як вона 
погоджувалася, то  хліб міняли у Вас?] Да, міняли. 
[Вона перев’язувала рушниками?] Аякже, обізатєльно. 
[Кого перев’язувала?] Сватів. [Рушниками вишитими 
чи простими?] Раньше вишитими, а щас уже такими. 
[Ви перев’язували сватів?] Нє. Ми вже в совєцьку 
власть жили. [Вас засватували?] Да. [Коли весілля, 
у який день гуляли: у суботу, у неділю?] Да ми у суботу, 
навєрно. Подождіть. Двадцять п’ятого ноября у нас 
була свадьба. У нас в один день було три свайби. Три 
свайби в один день. І  всі як собралися тута, а  тепло 
було, у  ноябрі, двадцять п’ятого ноября, тепло було. 
І всі як собрались отут, у школьном дворі. Посіли кру-
гом. Ну тиї там дальше були свайби, а  наша ж тута 
була. Це хата вже друга. В їх там старенька хата була. 
А  пирожків багато напекли і холодного наварили. 
І вони його як винесли тута – як люди їли та співали! 
[Коровай у Вас пекли на весілля?] Аякже ж! Печуть і 
коровай. [Який він? Круглий?] Круглий уряжають. 
[Чим прикрашають?] Таким же ж. [Тістом?] Тістом. 

[Барвінком чи калиною прикрашали?] Нє, нє. Ну ми 
пекли тоді, ми такі шишечки по кругу пекли. [Крім ко-
роваю, що ще пекли? Шишки у Вас пекли чи калачі?] 
І  шишки пекли. [Молода ходила просити із шишка-
ми?] Нє, роздавали, вже на третій день як приходять, 
дак тоді вже дають шишку. І кажуть: «Підем на шиш-
ки». Це давно було. [Зараз уже не печуть?] Хто там 
пече?! Каравай печуть. В мене внучку оддавали в Во-
ронежі, дак тоже пекла, сваха приносила коровай, до-
брий такий пекла. [У підошву коровая запікали гро-
ші?] Не запікали. [Молода з дружками ходила просити 
на весілля? Чи у Вас розносили запрошення?] Нє, у нас 
звали там. У нас ходять «позивателі». Одіваюця. Наді-
вають таке красне, все там цвітасте, лєнти. С цвітами, 
с палками здоровими, з вітками здоровими. Вєтка та-
кая большая, на вєтку навязивают лєнти, цвєти увязи-
вают. [Як це називалось – «гільце»?] Нє, «позивателі» 
називалось. [Раніше так ходили?] Да, і раньше ж так. 
І  раньше «позивателі». [Деревце  – це палка чи гілка 
якась?] Гільки такі. Лєтом дак і вітки там, і  листки. 
[Цю гілку у Вас якось називали?] Нє. [Вони носили де-
ревце, заходили у двір і просили на весілля?] Ага, при-
ходить на свайбу, сами нап’юця, насилу додому йдуть. 
Як ми женили с Пашкой, с тою свекрухою, як начали с 
первого двора і до посліднього пить. Прийшли до 
Кольки, а він варе кроля. Сам жив мужик, варе. Мати 
там пирожки пекла, на свайбі, його. А  ми кажем: 
«Колька, дай меду». А в їх пасіка була. А він каже: «Да 
йдіть колупайте». А Пашка, її свекруха, пошла, нако-
лупала таку миску здорову меду, а  вони кажуть: 
«Їжте». А куда? Ми п’яни. Куда їсти? А він на крючок 
протеє двері. «Їжте», – каже. Наколупала, розколупала 
мед, їжте. Да ми насилу з хати вислизнули. А  тоді ж 
пошли скрізь. В каждом двору раз ми випили, в каж-
дом двору просим випить. Так мужики так і просять. 
А тоді прийшли до Погібєльного. [Ви залишали шиш-
ку чи з хлібиною ходили?] Нє. [Їх треба було, щоб при-
гощали в кожній хаті?] Нє, не обізатєльно. Люди пред-
лагають. А ми ж, наверно, були безсовісні, так проси-
ли. [Тепер також ходять «позивателі»?] Да. Прийшли 
до Погібєльного, старий іщє, і кажем: «Ну, давай нам 
випить!» А  він каже: «Дівчата, навєрно, хвате вам». 
[Кого запрошували пекти коровай?] Хто замужом, хто 
з мужиком хорошо живе, вроді таких звали. Таких лю-
дей, неп’ющіх. Таких. [Коли коровай пекли?] Да на 
другий день свайби. [Не перед весіллям?] Нє, не перед 
свайбой. Уже свайба, на другий день же єго ріжуть, 
і ми печем, було, пирожки два дня: первий день же ж із 
крупою, другий там з картохами. І як з крупою печем, 
нє, з  картохами печем, дак і коровай печем. [З  якою 
крупою пекли?] Гречкою. [Одна гречка і все?] Ну чьо? 
Яйця, масло. У мене зять каже «пирожки з чьорной ка-
шей». [Звідки зять?] Зять у мене в Воронежі. [Що ще 
на весілля готували?] Холодєц. [У вас «холодець» ка-
зали?] «Холодне». Пирожки пекли. Раньше напечуть. 
[Борщ варили?] І борщ варили, картошку. Тепер же ж 
катлєти да разни там нарєзки дєлають, а раньше, було, 
холодного наварять да борщу, да огурків наріжуть, пи-
рожкі. Ото і свайба. І люди їли, аж... [Яку страву по-
давали останньою і  це означало, що треба розходи-
тись по домах?] Ну, це ж лапшу послєдню. [І  тепер 
так?] І щас так. Щас же так і на поминках, як лапшу 
подадуть, тоді вже всьо. І кісєль же. [Кисіль з’явився 
тепер чи й раніше подавали?] Нєт, нєт. Я  знаю, што 
сколько живу, кісєль всьо врємя. Кісєль був. Мати ж, 
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було, всігда кісєлю наваре. [З  чого варили кисіль?] 
З чього вариця кісіль? Фрукти, із фруктив. Такі, шоб у 
тарілки розливалися, ложками їли. У нас зять, його не-
має вже, Царство Небесноє, а дочка й каже: «Ох ти По-
кровка!» А він із Покровкі був... Він кацап був, не ха-
хол. А він каже: «Ох, а ти? У вас кісєль ложками їдят». 
Всігда її дражнив. [Чи існував у Вас такий звичай, що 
перед весіллям молода повинна прийти до свекрухи, 
принести свої рушники і почепити їх у хаті?] Нє. Не 
молода ж, а приїжяють свашки, перед свайбой, сваш-
ки. У нас свашки їдуть і убирають хату, а тоді вже при-
їжжають на свайбу. [З чого починалося весілля? Хто 
одягав молоду?] Подружки. [Коровай пекли і в моло-
дої, і в молодого?] Навєрно, в молодой. [Молодий при-
їжджав її забирати?] Приїжжя забирать, їдуть рєгі-
стріруюця. [Він викупляв молоду, як  приїжджав? 
Можливо, його на воротях не пускали?] Аякже ж! Ну, 
викупляють. Ми недавно свадьбу грали у Воронежі. 
Так приїхали свати, просяться-просяться, ми їх не 
впускаєм. Тоді вже впустили. Тут стоять на каждих 
дверях. Викупай. [Батьки благословляли молодих?] 
Аякже. [Іконою?] Іконою. Батько ж хлібом, а мати іко-
ною. [Посипали зерном?] То уже як машину. [Колись 
на конях їздили чи ходили?] Раньше на конях. [Поси-
пали раніше?] Аякже, посипали. [Мати чи свекруха 
посипала?] Мати. [У 1958 році, коли Ви виходили за-
між, тоді вінчалися молоді?] Да нє, тоді ж комуністи 
були. Ми ж у комуністах ходили, дак не вінчалися. 
[Куди після розпису приїжджали?] До молодого. [Як їх 
зустрічала свекруха?] З хлібом-соллю, з іконой, їх бла-
гословляють. Заходили в хату. [Коли перевозили при-
дане? Чи вже не привозили? Те, що свашки завезли, 
прикрасили і все?] Ну, воно ж сперва привезуть усе, 
а  тоді ж уже... [У  скрині зберігалося придане? У  Вас 
«скриня» казали чи «сундук»?] «Скриня». [З  якого 
часу перестав існувати звичай в скринях возити? Ви у 
скрині возили?] Нє, вже нє. Я з гардєробом уже йшла. 
Гардєроб, і  було мало іщє. У  нас у магазін привезли, 
купили он тей, із гардєропом, хоч малєнький, ну купи-
ли. Тоді я у роддом уже поїхала. Дєд приходе (а я, ро-
дилась Надя в мене перва) й каже: «Я вже і скриню їй 
купив». Так вона і стоїть. [Раніше як дівчинка наро-
джувалася, то вже починали батьки їй придане скла-
дати?] Да, да. [На другий день весілля у Вас наряджа-
лися в циганів?] То ж ходили на другий день свайби, 
то ж три свайби да сиділи у тому, у школьном дворі, 
все поїли тут. Переодівалися. [У що переодягалися?] 
Та хто в шо. І в циган переодівалися. [Курей ловили?] 
І  курей ловили у людей, і  тєлєгі воровали. Прям на 
свадьбу. Попєрьок ставілі дорогі, кто єдєт, останавлі-
валі, угощалі. [Чи існував звичай на другий день весіл-
ля молодим нести снідати?] Нє. У  нас не носять єго. 
[Як називалися подружки молодої?] «Дружкі». [Друзів 
молодого як називали?] «Дружок». [А боярами нази-
вали?] Да й «боярами» називали. Саме дружок був ста-
рий, отакий, жонатий. Шо він возив на конях, оце на-
зивавсь «дружок», а  так «бояри». [Світилка була?] 
Була. [Хто така світилка?] Це дєвочка. [Вона свічку 
тримала?] Цвіти всігда, і свічка в цвітах. [Як молодих 
саджали за стіл, то  їх садили на кожух?] На кожух. 
І благословляли на кожуху. На колєнки вони ставали, 
і їх благословляли. [Де кожух кладуть?] Коло порога. 
[Це вже, коли вони виходять з хати?] Да. Її родітелі – 
як с хати виходять регістріруваця, а його родітелі – як 
приїдуть. [Теж стають на коліна? Теж коло порога?] 

Да. Оно до сіх пор ето. Мать потом пєрєодєваєца, ког-
да посипаєт машину, она одєваєт кожуха навиворот, 
єйо там могут палкой біть [Свекруху?] Да. І виводе ма-
шину із двору. [І тепер так?] Да, зараз єсть. Ето інтє-
рєсно. Уже рєдко. Стараюця. Как-то больше уходят 
уже. Наші не схотіли свайбу. Пішли з родітелями у 
кахве поседіли. Ну всьо равно прийшли. Обичаї, кото-
риє билі на свадьбє, оні соблюдалі. [Чи було таке, щоб 
як прийшла молода, то свекруха її змушувала хліб пек-
ти, аби показати, що вміє робити невістка?] Хтозна, не 
знаю. Я як прийшла, на другий день пішла корови чіс-
тить, корови доїть, показала, шо я вмію. Так усю жизь 
і прочістила да продоїла. Сама пошла. Поховально
поминальна обрядовість. [У Вас у селі існують прик-
мети, що віщують смерть? Якщо, скажімо, сон якийсь 
насниться чи пташка кричить?] Прімєти у нас єсть. 
Говорят, єслі куріца запойот пєтухом... [Що з тією кур-
кою робили?] Рубят. Голову одрубують. [Нею не міря-
ють відстань?] Мєряють до хати скільки теє..., а потом 
закопують. Потом птічка єслі в окно стучіт, говорят, 
тоже нє очєнь хорошеє. [Як у вас називають: «покой-
ник» чи «мертвець»?] Ну, «покойник». [Біля покійника 
кладуть хлібину чи ставлять воду, зерно?] Да, кладуть 
хлібину, зерно ставлять, свічку зажигають і в зерно 
ставлять. [Воду ставлять?] І воду ставлять. [Куди воду 
ставлять?] На столі стоїть у стакані. [Скільки та вода 
має стояти?] До  сорок днів. [Потім куди її дівають?] 
А я не знаю, куди її дівають. Вилівают дє-то на уліцу, 
под какоє-то дєрєво там, шоб, нє дай Бог, нікто нє ви-
піл, нє етот... [Хто це робить?] Родствєннікі, коториє 
свєчі зажигают. Сорок днєй свєча горіт. І  поют же у 
нас, женщіни ходят обязатєльно. [На сороковий день?] 
Да нє. Ну как? Во врємя похорон тоже вот ето вот всьо. 
І пєвчіє стоят вот поют. У нас до сіх пор ето. [У Вас же 
церкви немає. Звідки Ви півчу запрошуєте?] А  у нас 
тут своі єсть пєвчіє. У нас своі женщіни. Кого возят, 
кто своі там ето. Батюшку обязатєльно прівозят на по-
хорони. [Раніше комуністів ховали без батюшки? Про-
сто мітинг був? Ваш батько, коли помер, то  як його 
ховали?] Без батюшки. Он в Бога не вірив. Он лежав у 
болниці уже послєдні дні, а брат був баптістом. Ну вун 
в другом сілі жив. І прийшов, і каже: «Стьопка, скажи 
“Прости мене, Господі!”» Так і не сказав. Я  знаю, шо 
хоронілі, тє, кто вот таке... Комуністам даже крєста нє 
ставілі, а ставілі памятнік со звєздою. Вот до сіх пор, 
по-моєму. [Хрест де ставлять: у ногах чи в головах?] 
У  ногах. [Чому в ногах?] Ну вун же должен молиця. 
[Як у Вас називають: «гроб» чи «домовина»?] «Гроб». 
[На кришку гроба хлібину кладуть?] Нє. [І на кладови-
ще не несуть хліб?] У-у. [У гроб кладуть гроші?] Гроші 
кладуть. [Скільки, які?] Та хто які. Ну копійки, більш 
копійки. Кладуть, єслі женщіна там, в її ж кармана не-
має, тако платочок зав’язують і под руку її кладуть. 
[Передають одяг комусь? Окуляри? Чи кладуть пляш-
ку, якщо хтось любив випити?] Не знаю, я  бачила, 
як одному клали бутилку. Катька, як ховали, так ска-
зала, шо він сказав, як ховать, так шоб бутилку поло-
жили. Положили йому бутилку. [У  могилу сиплють 
гроші?] Нє. [Якщо  хтось помер, ворота відкривають 
чи ні?] Да. Откривают, бистро виносят і закривают. 
[Пов’язують ворота чимось?] Нє. Всєх людєй повязи-
вают, обвязивают. [Хто бере участь?] Вообщє, кто прі-
шол. [До сих пір?] До сих пор в’яжуть всіх. [На машині 
теж зав’язують хустину?] Повязивают і на машину, 
і  зєркала завязивают. [Коли покійник у будинку ле-
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жить, то має хтось біля нього сидіти?] Сидять. Єго ж 
не бросають. Сидять родствєннікі, всі сидять. Даже 
ночуют, єслі бабушка сама жила. У нас, напрімєр, ба-
бушка у мужа умєрла. Она одна била. Єйо нє бросілі, 
у  нєйо ночєвать оставалісь. Да в нас як баба Пашка 
вмерла, дак того, баба ночувала і баба Дунька, ну ночу-
вали. [Коли приходили з кладовища, поминали? Був 
обід поминальний?] Поминають. [Чи є якась страва, 
що її треба першою спробувати?] Мьод. [З водою чи 
без води?] Нє, мьод, прямо мьод, нарізані булочки. 
Каждий може умочіть. Три раза вмочє. Сначала род-
ствєннік, Царство Нєбєсноє, а потом уже всє осталь-
ниє. [Які страви подають на поминальний обід обо-
в’яз ково?] Борщ, лапшу, мясо, котлєти. Тепер все. Пи-
рожки. [Остання страва теж лапша?] Послєдня лапша 
і кісєль. [Людям із собою дають щось? Цукерки чи ще 
щось?] Дають. Дають і канхвети, дають. На сороковой 
дєнь раздают вобщє всьо. На сороковой дєнь старают-
ся раздать кружкі, ложкі ілі чашкі. От уходіт чєловєк, 
і как помінаніє, сорок днєй, раздают вот еті всє. [Купу-
ють нові?] Купують нові. [Давно така мода?] Да всьо 
врємя била. Кружкі, прям сорок кружек. А в первий 
вечьор платки дають. Хто вечором приходе, тому пла-
ток. Ну на сороковой дєнь всьо врємя, я вот сколько 
вспомінаю, всьо врємя. [На  сороковий день прово-
джають душу?] Провожают. Обязатєльно. Опять же 
пріходят еті бабкі пєвчіє. [Ця традиція теж давно іс-
нувала?] Давно, спокон-вєков. У нас і дєдушка когда 
бил, рядом жил он, ходіл всьо врємя пєл. Умірают, 
но  всьо равно свої люді учатца, пєрєнімают. [У  Вас 
люди не говорять між собою, що коли поминаєш со-
рок днів, може пташка чи мушка з’явитися, то це душа 
прилітає?] Кажуть. Муха прилетить, кажуть: «Он 
душа прилетіла». [У Вас дев’ять днів поминають дома 
чи тільки в церкві правлять?] Нє, девять день не со-
бирають, а так роздадуть. Пампушок напечуть, дак із 
медом роздадуть. А тоді вже в сорок день поминають і 
в год. [Коли у Вас поминальні дні на кладовищі?] Ну, 
у нас же один день. [«Радуниця» називається?] Да, да. 
[Чи був колись звичай на хрест чіпляти рушник?] Нє. 
Да я не знаю. У нас був. А кагда нєсут крєст впєрєді... 
У людей вішають прям на кладбіщі рушнікі, а в нас нє. 
А так рушнікі на хресту несуть. [Потім куди той руш-
ник дівають?] Там же. [Там же лишається і висить уже 
потім?] Да, там уже. [Гроб у Вас на чому опускають: на 
мотузках чи на рушниках?] На рушниках. [Ці рушни-
ки в когось зберігаються чи кожен повинен свої мати?] 
Нє, вони роздають тим, хто копав ямку, вони розда-
ють, хто ніс. [Вони такі довгі, а потім їх ріжуть і роз-
дають?] Да, роздають. Кто копаєт, «копачі» у нас нази-
ваюця. [Якщо помирала молода людина, яка не була 
заміжня чи одружена, їх ховали у весільному?] Да. 
І цвєток надєвають. [Чи пекли коровай на такий по-
хорон?] Такого я не чула. У нас мало таких умирало, 
шо ми знаємо. [Нехрещених чи самогубців ховали на 
тому самому кладовищі? Як у Вас кажуть: «кладбіщє», 
«могилки»?] На могі́лках. [Їх ховали там, де всіх, чи 
десь окремо?] Там, де всіх. [Чи є такий день, коли всіх 
можна поминати?] Єсть. Чьо ж? Под Троіцю. У суботу. 
[У  Вас на Паску ходять на кладовище?] Ходять. [На 
перший день?] На первий день. [Що несуть?] Крашан-
ку несуть, паску, конфети. Хто шо. Щє й роздають. Ка-
тают по могілкам. Оставляют канфєти там, а  потом 
дєті собірают іх ходят, вот ето. Ето обізатєльно у нас. 
[І тепер так само?] І по сєй дєнь.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які  релігійні свята у Вас від-
значали? Різдво святкували?] Раньше справляли, хо-
дили по дворах, мужики пили, співали баби. [Чи коля-
дували?] Колядували. А щас уже ніхто. [Різдво сьомого 
січня святкували? Свят-вечір був напередодні?] Каза-
ли, шо Святий вечір, канон свята, а щас уже... [Чи іс-
нував звичай нести вечеряти хрещеним батькам?] Нє, 
не носили. [Кутю варили?] Кутю варим. [Один раз ва-
рять кутю?] Два. [Коли другий раз варять?] Оце ж под 
Хрещєніє і под Рождєство. [Під Хрещення кутю «Го-
лодною» називали?] Да. До первой зірочки раньше не 
їли. Щас хто там! Немає. У  мєня крьосніца моя носе 
всьо врємя, каждий год носіт она мнє. [Вечерю?] Кашу 
ж вот ету. [На Хрещення?] Под Хрєщєніє. Обязатєль-
но. [Щедрували?] Та співали: «Щєдровочка щєдрувала, 
под окошко заглядала...». [Маланку, Василя у Вас свят-
кували?] Трінадцатого чісла, по-моєму, ето всьо. Ето 
ж на Васільєв дєнь. У нас і щас ходят дєті трінадцато-
го чісла, дєті. Засєвают, с  Новим годом поздравляют, 
і наряжени ходять. [Ряджені в кого?] Да хто шо. Хто в 
циганку, хто в кукол какіх-то там, во всє еті. То Коза 
там нарядіца. Щас оно всьо пєрєпуталось. І колядуют 
вєчєром, і засєвают вєчєром. А раньше ж нє так било. 
Раньше вєчєром только колядовалі, а засєвалі утром. 
А щас вєчєром чьо-то. Хто как. Раньше засєвалі утром 
прямо. Утром рано і біжиш бистрєє. [Дівчатка теж за-
сівали?] Обязатєльно. Ну в основном как-то больше 
хлопци засєвалі. Ждали больше хлопців. [Коли за-
сівали, які казали слова?] «Сєю, вєю, повєваю, с  Но-
вим годом поздравляю. Уроди, Бог, пшеніцу, горох, 
чєчєвіцу!» [У вас як кажуть: «Крєщєніє» чи «Водохре-
ща»?] «Крещєніє». [У Вас воду в церкві святили?] Да. 
[Чи  треба було окропити все цією водою?] Бризкали 
скрізь. І  крєсти рісовалі. Я  до сіх пор рісую. [Масля-
ну раніше святкували?] Маслєніцу обізатєльно. Та й 
щас празнуют. Он Валя в клубі собере і палять чучє-
ли. [Раніше хіба робили чучело?] Нє. [Свято Масляної 
проводите за яким сценарієм?] Сценарії сама состав-
ляю, потому шо подложить, подобрать сценарій очєнь 
сложно под тєх людєй, коториє у нас живут. Я же знаю 
всєх, кто што может, поетому как я могу провєсті с 
німі, поетому пішу сама сценарії. [Ви за основу берете 
місцеві звичаї чи з Інтернету?] Я бєру, іногда смотрю, 
с  трьох-чєтирьох сценарієв, вот мнє што-то понраві-
лось, оттуда, оттуда. Я вот бєру с етіх сценарієв, с Ін-
тернета. А іногда ісхожу із того, што у нас уже давно, 
напрімєр, нє било чєго-то такого інтєрєсного. Я  ви-
чітаю, напрімєр, какіє-то ігри, там «Горкі», напрімєр, 
шо-то такоє. Начінаю сама ворошить, ворошить, ви-
хожу в Інтернет там, син мнє помогал, дєлаєм. А так 
опрєдєльонний вот, тіповой сценарій нє бєру нікогда. 
За основу там могу начало, как шапку открить. [Варе-
ники на Масляну варили?] Варили. Да й на Новий год. 
На Старий Новий год. Бігали просили вареників. Ніх-
то нам їх не давав. Їх не було ні в кого. [З чим варени-
ки готували?] З творогом. А єшьо какой-то такой бил 
обичай, шо с варєніком вибєжала молодая дєвка, єслі 
ти встрєтіла пєрвого мужика і как єго звать, так будєт і 
женіх. [Гадали дівчата раніше на заміжжя?] Да, гадали. 
[Перед Різдвом чи на Новий рік?] Та под Новий год. 
[Чобіт кидали?] Чьобіт чєрєз ворота кидали. Сапог. 
Як тим, носом уперед, так замуж вийде, а як назад, так 
нє. [Як у Вас називають: «Стрітення» чи «Стрічення»?] 
«Стрічення». Стрічення в нас не дуже празнують. Ето 
жаворонков когда пєкут. [У Вас пекли жайворонків на 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



491
Сорок святих?] Пекли раньше. [Ви пекли своїм дітям?] 
Нє, я вже не пекла. [Вам мама пекла?] Баба в нас, све-
круха у нас такі красиві ліпила, а я не вмію. Так хараше́ 
вона ліпила, прям як живе було, а я не вмію. [Ви в ди-
тинстві бачили цих жайворонків?] Канєшно, бачили. 
Баба пекла ж. [Як  святкували свято Благовіщення?] 
На Благовіщення нічьо не дєлаєм. Не отмєчаєм ні-
чьо. [Казали, що не можна нічого чіпати і що земля 
ще закрита? Чи можна було городи садити до Благо-
віщення?] Да, ну ніхто не саде на Благовіщення. Єшчо 
рано. Благовіщення – воно ще сніг коли, льод. [«Юрія», 
«Ягорія», «Григорія» – як у Вас кажуть? Шостого трав-
ня святкують.] Не знаю. [У Вас на жито ходили?] Нє. 
Це не празновали. [Як у Вас кажуть: «Паска», «Велик-
день»?] «Паска». [Які страви готували на Паску?] Пас-
ку пекли, холодне варили. [Порося запікали?] Да нє. 
[Ковбасу готували?] Ковбаса обізатєльно. Рєзалі поро-
ся. Раньше різали. Як колхоз був, дак різали поросят. 
І сало було, і капчьоне, всяке було. Старалісь к Паскє 
зарєзать поросьонка  – надєлать колбаси, холодного 
наварить. [Чи фарбували яйця?] Яйця красили. [Як у 
Вас називали  – «крашанки»?] «Крашанки». [У  чому 
фарбували? У цибулинні?] І в цибулі. А тепер уже разні 
порошкі. [Писанки писали?] Писали. [Були жінкі, які 
вміли, чи кожен щось сам собі?] А хтозна. Я не писа-
ла їх, но бачила. Лісточкі как-то прікладивают, чулкі 
завязивают. [Це вже тепер?] І раньше било. Марлічку 
ілі какой-то ето... І вот ето дєлалі. [Ви ходили святити 
паски?] Аякже. [Спочатку треба їсти свячене?] Да. Як 
прийдеш, утром розговляюця, святе їдять. І  три дня 
кажде утро святе їдять. [Корові святили шматочок хлі-
ба?] І корові кусок хліба, солі святили. [Пшоно курча-
там святили?] А я ніколи нє... я мак. [Мак навіщо свя-
тили?] Я не знаю, нашо його святили. Вдруг заболєєт 
корова, мак обсипали, шоб не зглазили. [Хату чи хлів?] 
Угу. [Як у Вас називають: «Трійця» чи «Зелена неділя»?] 
«Троіца». [Ставили зелень десь на воротях, у хаті?] Да, 
носим зелень, клечання. [Клен?] Кльон. Поли посипа-
ють. Поли обізатєльно. Зєлєнью посипають. На ворота 
осику становлять. [Щоб вона відганяла злих людей?] 
Да, шоб вона злих людей відганяла. [У  хліві біля ко-
рови ставили щось?] Туда осику тоже ставили. [У Вас 
кажуть, що перший день «Зелена», а  другий «Духів 
день»?] Нє, у нас нема. [У Вас ходили віночки завивати 
на Трійцю?] Ніде у нас не ходили. От раньше, кажуть, 
ходили вінки завивать, а я не помню. [На Трійцю за-
вивали?] На Троїцю. [Ви чули таке свято – Івана Купа-
ла?] Ну отето ж на Івана бросалі в рєчку. [Івана Купала 
було поширене в радянський час? Чи Ви просто чули, 
читали?] Слишала, відєла. [На Маковія святили мак?] 
Нє, у нас не святять. Ми як ідем паски святить, у кого 
єсть мак, так беруть і святять, а на Маковія нє. У нас 
єщьо било такоє, вот я по бабушкє помню, єслі сдєлала 
аборт, оні нє єлі яблок до Спаса. Етім женщінам запрє-
щєно било. Іначє, говорят, будут в празнік раздавать 
яблокі, а  іх рєбьонку не дадут на том свєтє яблочка. 
[У  Вас кажуть: «Престольне свято», чи «Храмове»?] 
У  нас «Престольний». Нерукотворенний образ у нас. 
Приходять гості, ми готовим. Раньше людей було, по-
вен хутор понаїжжяють, а  щас уже не дуже ходять. 
[Миколи Зимового, Катерини, Сави, Варвари у Вас 
раніше святкували?] Нє. Так отмічали, шо по калєнда-
рю, Варвари. [У вересні є таке свято Воздвиження, чи 
Здвиження. Ви чули про нього?] Ну ми ніхто не праз-
нує єго. Ми чули, шо нада закривать погреба. Всігда, 

було, мати каже: «Завтра Здвиження. Закрийте погрі-
ба, сараї скрізь, шоб ничьо туди не влізло». Оно ж здві-
гаєца в ето врємя. Говорят, змєі, паукі сходяца, в лєс 
нєльзя ходіть. А  в лєс дєйствітєльно нєльзя ходіть. 
Даже вот прімєр обикновєнний. В етом году Колька на 
Здвіженьє попал на рєчку ловіть рибу, і он пошол, куда 
там, в посадочку малєнькую. «Я, – говоріт, – блуділ, нє 
знаю сколько, я вийті нє мог с етой посадкі. На мєстє 
мєня крутіт. Нє могу отойті. Я там слишу люді, кто-то 
єсть, а я не могу найті виход, шоб вийті с етой посадкі». 
А  посадка там  – нема де і глазом посмотрєть на шо. 
Отакоє от расказивал. Говорят, Боже мой, ну говорят 
же, шо нєльзя ходіть в етот дєнь. Всьо равно люді іс-
питивают на сєбє, а потом же ж... 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [Як  Ви думаєте, що 
таке гріх?] Хтозна шо. Людей обдурювать гріх, убивать 
гріх. [Аборти – гріх?] А шо ж, не гріх? Гріх. Убійство 
живой души. Я один сдєлала аборт, дура, і часто-пре-
часто думаю, шо то я надєлала. І міні приснився сон: 
я іду по мосту, а  річка така чіста-чіста, і  лежить та-
кий парняга у воді, а  міні хтось каже: «То твій син». 
Да, ніколи не забуваю. [Раніше неодружена молодь, 
можливо, збиралася співати, на вечорниці ходили?] 
Да у нас раньше под каждим двором сиділи співали. 
Це щас ніхто не співа вже. У клубі стилько було моло-
дьожи, шо до двух часов не вигониш. І жонаті мужики 
приходять, скачуть, як  скаженни, співають. Насіння 
наклюють, дак не пройдеш потом. Отут клуб рядом. 
[Раніше в клубі були танці, чи ставили вистави?] Танці 
були, раньше веселіше було. Я в клубі робила, завклу-
бом, а клуб у нас іщє старий, хата була, ну порядошна 
така хата була. Там, було, до ста чьоловік приходило 
гулять молодьожи, і всі плясали, і всі співали, а щас... 
[Які  танці колись танцювали?] «Гопак», «Краков’як», 
«Вальс». [«Гопак» – це чоловічий танець, чи й дівчата 
танцювали?] І дівчата, і хлопці. [А Ви вміли «Гопака» 
танцювати?] Нє. [А  «Краков’як», «Польку»?] «Поль-
ку». «Польку» у нас любили скакать. У  нас тут один 
мужик, він уже вмер, і в мене сестра була старша, дак 
он тильки з нею, як пидуть, так так уже її, так скакав! 
Здоровий такий мужичака був. Сильно вун любив ска-
кать «Польку». [Пісні які співали: народні чи всякі?] 
Да всякі, і українські співали. [Хоч одну якусь назвіть.] 
Да й «Огурочки» співали, «Несе Галя воду». [«Скакав 
козак через долину»?] Ага, усі ці українські пісні. [«По-
під гаєм зелененьким»?] Да, хлопці як начнуть співать. 
І такі, воєнни. «Три танкіста» як начнуть хлопці. Ідуть 
ото ж, я там жила, на том краю, а тут клуб був. А вони, 
хлопці, ходили туда ж щє, на виход. Дак як начнуть 
співать «Три танкіста», так аж раздаєця по всьому селу. 
Раньше було весело. Ми робили уже дівча́тьми, ну уже 
подростки, і  ми пошли всі робить у бригаду, де ово-
щі, полєводчєску. Там яр у нас і овощі усі там, капусту, 
огурци. Так ми туда їдем – співаєм, і вудтиля співаємо, 
а  тепер... [...] [Чи  співали надворі, як  тепло було? Де 
збиралися взимку?] Зімой ходілі по домам, по-моєму. 
По домам, у  каждом домі сиділи. Собиралися, коли 
там іменини чі шо там. [Іменини святкували?] Праз-
нували. [Чи  давно вже святкували іменини? Раніше 
ж не було такого. Ваш день народження святкували?] 
Та отмічали усі. Да рєдко как-то, не каждий год. Ето 
вот січас пошло, шо каждий год. Каждий год рєбьонку 
дєнь рождєнія, а раньше... Там восємнацать лєт ілі ско-
ко, а так... Вот щас, попожже пошла мода.
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СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [У людини є душа?] Канєшно, 
єсть. [Де вона дівається?] Да виходе ж, як умре. [Чи є 
життя на «тому» світі?] Да, я думаю, шо єсть. Тільки в 
другом, може, образі. Я думаю так, шо єсть. [Чи розпо-
відали, що як хтось помирає, то може снитися?] Чула 
я, розказували, зять у Лисках у мене, у средньої дочки, 
у мене три дочки: одна в Воронєже, одна тут, у Лисках. 
Був очєнь хороший парєнь. Я каждий день плачу. І вже 
в останній день він каже: «Галка, знаєш, шо міні сьодня 
снилося?» Уже под той день, як умре. «Я, – каже, – пу-
шов і мене потянуло у яку-то пєщєру. І тяне, тяне, тяне 
по тьомной тунелі по якойсь. Тоді як открились ворота, 
і  сидить чьоловік. Сидить мущіна, каже: “Прийшов?” 
(Ето точно розказував Славка). Він каже: “Да, прий-
шов”. – “Ну знаєш шо? Тєбя будут помніть вєсь вєк. Ти 
будеш жить у свойом образє мєжду ними всю жизнь”. 
Понятно шо? І  закрились ворота, і де хто дівся». [Він 
сам зрозумів, що цей сон йому на смерть, чи ні?] Да, він 
знав, шо він умре. [У нього рак був?] Рак горла. [Були 
якісь чудесні випадки, що люди молились і їм Бог допо-
магав?] Та хтозна, такого я більш... Може, і знала. Хіба 
його все в голові вдержиш? [Чи ходили у Вас чутки, що 
як корова перестане доїтись, то це її хтось зурочив?] 
Відь ма, да. Казали, шо є відьма. Мати моя росказувала, 
шо навпротив жили Лювки, оце Маруськи Альониної 
батько там жив, дак його баба, Мишки, Маруськи Альо-
ниної батька баба, була відьма. Дак, каже, він оце, там у 
їх іщє Сєрьога був, брат, у Рибному він жив. І Сєрьога, 
каже, йде с того, с клуба, а вона єму всігда под ногі то 
ягня, то порося. Оце под ногі кидаєця, не дає йому іти. 
А раньше, каже, у  їх там така камінюка в дворі була і 
праник лежав, стірали праником. Воно ж було лляне 
все, його руками ж не теє, вибивали. І праник той ле-
жав. І він іде с того, с клуба, а воно єму, порося, под ноги 
падає і падає, не дає. Він як схватив той праник і як дав, 
попав по нозі єго, по ногі. І утром, каже, устали, а вони 
жили навпроти маєй матері, де ми жили, а чєрез наш 
двір ходили по воду, колодєзь там, по воду ходили. І, 
каже, утром устали, а баба іде, рука... А він їй руку пере-
бив, тий відьмі. І всі казали, шо... І оце Наташка Жи-
лина, дак у їй дід був відьмак. Ето точно. Я як тьотка, 
Маньки, куми моєй, мати хвора лежала, ну і пришла, а я 
до їх ходила. Вона всігда... Прийду до їх, вона така рада 
була. Ну, ми все про стареньке, і я спрашую: «Тьотька 
Мотька, скажи, хто у Льовків був відьма?». А  вона і 
каже: «Дід Василь був відьмак. А тоді дід Василь пере-
дав». Єго жінка була з Кадубця, того діда Василя, і тута 
жив мужик один, оце, де врачіха живе, там був дом дру-
гій, і там жив мужик. Вони поїхали в Кєнігсбєрг, а в його 
жінка була с Криниці, така красіва тьотка була, і всігда 
вона чіста-пречіста ходила, білий у неї платок був, всіг-
да хороша. І красива вона була. Вун у Криниці взяв. Так, 
каже, він тоді тому передав, забула, як його звать, тому 
чьоловіку передав, жонки́ були з Криниці, вони ро́дні 
були, і вун єму передав, той дід Василь. [Вам часом не 
розказували, що ці люди довго помирали?] Да, кажуть, 
потолки зривали. Мати моя росказувала, шо хтось уми-
рав, дак пока не зорвали потолок, каже... [У Вас казали, 
наприклад, що в хаті щось навалюється, що домовики 
є?] Та чього? То, навєрно, давлєніє навалювалось, то не 
знали люди. Казали люди, давлєніє то було. [Ви знали 
слово «домовик»?] Та чули. Кажуть: «Домовий, домо-
вий навалюєця». А воно давлєніє, видно. Отганяєт он. 
Говорят, домовой душил, уж замуж вишла. Как вроді нє 
только, што паганоє, а єсть і хорошеє.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Вдома Ви якою мовою спілкуєтеся? Росій-
ською?] Нє. [Так, по-своєму?] Да. [Діти російською 
мовою розмовляють?] І по-рускі могуть, і так могуть. 
Старший в Москві живе, а менший, в армію забрали 
в іюні місяці, так він служе. [Ви себе ким вважаєте: 
хохлом, українцем, росіянином?] Нам усі одинако-
ви. [Ким Ви себе особисто вважаєте?] Нас називають 
всьо врємя «хохли». [У Вас одружуються тепер з ро-
сіянами чи ні?] Да. [Раніше якось розмежовували?] 
Нє. [Ми вчора з таким стикнулися, що є «кацапи», 
а є «москалі».] Ага, ну нас «хохли» обично називають, 
«хохлами». [Як  Ви росіян називаєте?] «Рускій» про-
сто. Ну, москалі – ето там Шубне, Мастюгіно, у нас там 
москалі. [Тростянка Руська, хто там живе?] Ето хохли 
тоже. А в Руской тоже москалі. Ето в Хохол-Тростян-
кє. [...] [Ваші діти себе росіянами вважають, чи вони 
знають, що вони з хохлів, і  в них якось зберігається 
це розуміння?] Ви знаєтє, наші дєті стєсняются уже 
вот етого язика. І оні стараюца уходіть уже от етого 
язика. І  дома нам даже запрєщают, єслі гдє-то у нас 
пробєгаєт ето слово, там «чьо ти там?» – «шо ти там?». 
А оні, прямо рєжет ім слух і: «Мам, чьо ти как в дєрєв-
нє? Ти гдє работаєш?» Говорю: «Жень, ну вирвалось». 
Уже всьо, уходіт оно, корні. Іногда даже бабушку, прі-
дут, і она такіє слова скажет какіє-то там, даже вот еті: 
«цеберко», «цибуля». «Мам, шо ето такоє?» Уже оні, 
уже оні нє знают. Потому шо стєсняюца. Нє потому, 
шо ми ім там нє прівіваєм ілі нє хотім, а потому шо 
у ніх ідьот ізначально, вот оні, а почєму, нє знаю. [...] 
Степане Григоровичу, Ви вже російською розмовляєте 
чи «по-хохляцьки»?] Я  по-хохлячьї і по-руськи, по-
всякому. Коли як. [Ви не українці, Ви хохли?] Хохли, 
да. [Чим  хохли від українців відрізняються?] Та со-
всім по-другому. Там такі слова, шо і не поймиш їх. 
То буряк, то увідо ́мити (значить, увідо ́миця – побачи-
ця). А ми шо? Побачімось завтра і всьо. [Так і в нас 
побачимся. Як у Вас буряки називають?] «Свєкла». 
[У Вас «буряк» казали?] Казали «буряки». А картошка 
по-украінскі як? «Бульба». [«Картопля». «Бульба» – це 
білоруською]. У нас картошка і всьо.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Івана Ілліча бабушка, она 
говоріт, вот ходілі в клуб танцевать, обуві то нє било. 
Одєжди как-то там єшьо. [У  постолах ходили?] Одє-
валі на ногі то, шо єсть. Калоші – значіть калоші вот 
такіє. Нєту  – значіть рісовалі мєлом. Рісовалі мєлом 
сєбє босоножкі, туфлі, кто што. Виходілі і как дадім 
жару, говоріт, босіком, аж піщіт. Полов то нє било, 
зємляниє поли. А потом, говорят, в конце виходім, по 
колєно чьорниє. Какіє там туфлі нарісовани, нічьо там 
уже нє відно. А вот кто бил побагачє, конєшно, уже по-
купалі боти, уже в ботах оні, в ботіночках. А так рісо-
валі. І мамка тоже говоріла моя. Оні жилі послє войни, 
втройом осталісь оні, дєті у бабушкі. І она говоріт, бєд-
но жилі. Ну, всє тогда бєдно жилі, послє войни. Да всє. 
Чьо там, нє навєрно, а всє. Потому што мужья погіблі, 
а  вдови с дєтьмі осталісь. І  вот она говоріт, босіком. 
Для нас ето било понятіє «туфлі», поетому разбівалі 
широко своі ногі. У нєйо широкая такая стопа, напрі-
мєр, она нє может сєйчас найті нормальную подходя-
щую обувь, штоб одєть. Какіє каблукі?! Какіє там туф-
лі?! А так огрубєвшая, у нєйо плоскостопіє, огрубєв-
шиє такіє подошви. Постоянно вот ето всьо разбітоє. 
Но самоє главноє, што рісовалі, вот ходілі на гулянія, 
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то  ладно, ногі вимилі, ботінкі нарісовалі, туфлі там. 
Єшьо красілі, моглі мєл подкрасіть, краску добавіть, 
шоб било цвєтноє. Там красниє нарісовалі туфєлькі, 
там єшьо какіє-то, голубиє. [Розповідають, що у Вас 
тут якийсь чоловік дуже гарно танцював.] Он у нас 
работал много лєт дірєктором Дома культури, а потом 
художествєнним руководітєлєм у мєня бил. Я  когда 
пріняла Дом культури, і  он  – художествєнним руко-
водітєлєм. Он расказивал. Алєксєй Тімофєєвіч. Он са-
моучка, виучілся іграть на баянє, самоучка танцевать 
«Степ». «Яблочко» он так танцуєт, шо залюбуєшся. Єму 
восємдєсят два січас, і в том году он питался нам пока-
зать «Яблочко». Он єзділ в Москву, лаурєатом бил. Ну 
ето всьо самоучка. Говоріт: «Я пріду в клуб – танцуют». 
А  пріходілі ж всє парубкі, дівчата, а  всє, коториє за-
мужніє бабушкі, ну тьоті, да, женщіни молодиє, нєльзя 
било заходіть почєму-то в клуб, стидно било, ілі муж 
нє пускал. І оні стоят возлє, окна откритиє, і оні стоят 
смотрят, как кто танцуєт. І в общєм он говоріт: «Я тан-
цую-танцую, танцую-танцую, потом вийду отдохнуть, 
а  оні говорят: “Альоша, ну коли ти затанцуєш? Нам 
такой танєц, шоб ми пошлі додому, спать уже хочє-
ца”». І он говоріт: «Я зайду, как дам по кругу. Всє “ой” 
крічат». [«Гопак» танцювали?] І  «Гопак», і  «Мотаню», 
і «Краков’як», і «Яблочко», і «Кадріль». Вот такоє. Ми 
как-то всьо врємя послєдніє годи, я нє знаю уже ско-
ко лєт... Да лєт, навєрно, восємь-дєсять ето уже ідьот, 
Дєнь пожилого чєловєка отмєчаєтся, 1 октября. Рань-
ше собіралісь сємдєсят чєловєк, восємдєсят, да, как со-
бєрьом, прігласітєльниє. Даже об’явлєнія, оні пріходят 
всє. І питалісь с мущінамі еті танци танцевать, оні нас 
учілі. Двіженія однотіпниє. Шо «Краковяк», шо «Ма-
таня», шо «Яблочко». Колєнци какіє-то ето, і  музика 
нємножечко. А так двіженія, ну ето вальсовиє двіже-
нія, вот такіє, встрєчниє тоже двіженія, ето однотіп-
ноє всьо ідьот. Ми тоже совсєм нєдавно провєлі Дєнь 
пожилого чєловєка. Правда, прішло мало, грязь била, 
вот ето пораскапивалі всьо. Ну состоялось. Пєлі, тан-
цевать – нє танцевалі, ну ігралі. [Дискотеки для молоді 
проводять? Які у Вас ще свята відзначають?] Діскотєкі 
ідут каждую суботу, воскрєсєньє. Ну в послєднєє врє-
мя на платной основє, шоб нємножечко заработать. 
І  молодьожі стало мало. Оні ж разьєжжаюца, учаца. 
Лєтом єщьо болєє-мєнєє так, а уже...

с. Руська Тростянка 
(Русская Тростянка) 

Записала Г. Бондаренко 6 жовтня 2013 р. 
у с. Руська Тростянка Острогозького р‑ну 

Воронезької обл., РФ, 
від Анни Іванівни, 1945 р. н.,  

та учасниць фольклорного колективу села

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за
няття; промисли та ремесла. Халсти бялілі, а  у нас 
там, я на том краю, а тут живу, замуж вишла, бил пят-
нацать метров колодязь. І етот вот, етот журавєль бил, 
я  натягівала, а  он как оттуда вискочіл, меня под нял 
квєрху і туда, в воздух. Я малєнькая била, не могла я, 
а бабушка хаділа на работу, єй пріносілі еті вот, холсти, 
і вот ми бялілі холсти тє. [Тут сіяли льон чи коноплі?] 
Коноплі́. Щас враг коноплі сталі. А  сємя какоє било! 
Товкли, сємєна отеті товкли в ступє, масло вижималі, 
сок дєлалі, бліни намазивалі  – об’єдєніє било. А  щас 

врагом стало ето сємя. І нє билі ми наркомани, жарілі 
сємя, сахарную свяклу. Нічьо, мак тоже ето, булочкі по-
сипали, святілі в церкві, шоби нікакой етот нє подошол. 
Єслі вєдьма подойдет, то она назад убєгьот. [Чи готу-
вали сік з конопляного насіння?] Ага. У  ступє товклі 
толкачьом дєрєвяним, сєялі на рєшетє на етом, а  по-
том ішо толклі, шоб аж ето... У  мєня досі ступа, тол-
кач і ламака єсть. І бліни вот еті... Сок варілі, бліни на-
мазиваєш, а потом налілі, у пєчь опять поставілі. Усьо 
било натуральноє, а щас усьо іскуствєнноє. Уже хлєб нє 
такой. [Чи вміли жінки ткати?] Я с мамой ткала, пря-
ла і коноплі, і вовну. Вовну досі прядьом. А конопель 
нєту ж тєпєрь. Я посєяла, а он хряп-хряп, через забор 
стянул. Да ету оштрафовалі. Она оставіла, каров тада 
лячілі етім сємям. А шас оно нє рожаєца, у сосєдкі сто-
яло, і міліція взяла і оштраховалі єйо. Корова заболєєт, 
оттаплівалі ету і поілі, лячілі. [Овець тримали?] У мєня 
от тєпєрь овци єсть. Ми всє вдовкі, нам нада хазяєвов. 
Харчування. Зарєжем кабана – пір на вєсь мір бил. Вот 
такой чугун, єго вєсь, кабана покрошиш. [Чи існував у 
Вас звичай пригощати сусідів свіжиною?] Да. Дєсять 
чєтвєртєй у кадушкі накладалі. [Кого  кликали?] Ну, 
сосєдєй клічут, всєх своіх собєрьом. [Чи  засолювали 
м’ясо і сало?] Да, тагда салілі у кадушках, а тєпєрь і нє 
солют, у банках уже. «Лазень» називался. У кадушках, 
а  потом єщьо на лєто расол, расолам налівалі. [Шлу-
нок начиняли?] Да-да. [Як  називали?] Он «желудок» 
і називаєца. «Кендюх». [Чи  готували кров’янку?] Нє. 
Ми нє собіраєм [кров], зарєзалі, лужа тєкьот по дво-
ру. [Ковбаси домашні готували?] Да, дєлалі, ми дєлалі. 
[Внутрішнє сало використовували?] Внутрєннєє сало 
пєрєтаплівалі на жир, на хлєб мазалі дєтям. Мазалі, са-
харом посипалі. І пошлі гулять на уліцу. А буханка вот 
такая, а ламают чєрєз вєсь ствол, на всю дліну буханкі. 
Архітектура. [Як у Вас казали: «ізба», «хата»?] «Хата». 
[Господарські споруди як називали?] Та «сарай». [Де 
зберігали зерно?] У  пунькє, в  чуланє. [Амбари у Вас 
були?] Амбари були. [Як називали погріб?] «Погрєба» 
називалісь, а щас «виход». Оно обложено кірпічом. Ну, 
«виход», єслі ступєнькі вот так вніз, ето «виход», а єслі 
просто лєстніца там стоіт і  опускаєца, ето «погрєб». 
[Чи  були у Вас колись колодязі із журавлями?] Билі, 
а как же! «Журавель» називался. Цибра вісєла.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховальнопо
минальна обрядовість. [Чи  існувала у Вас традиція 
голосити за покійним?] Галосють. До сіх пор. Да хто 
умєє, то галосе, а маладьож нє умєє да крічат: «Ой ма-
мушка! Ой батюшка!» – то і всьо. Я своїм дєвкам прі-
казую. Говорю: «Стидно будєт, что ви нє будєтє по мнє 
пріказивать». Я по своім, по матєрі, по свєкрові зна-
ла, што казать.  Єсть галосіт, і сльози  залівают, а єсть 
смєх разриває. Смєяца хоца і всьо. [На похоронах у 
Вас співають псальми?] Обязатєльно. У  мєня тєтра-
дочка, но я нє взяла. [Півчу запрошують на поминки?] 
Ага, у ніх душу провожают. [Коли провожають душу, 
якусь пісню співають?] Да, по-церковному. На сороко-
вой деньочек. 

Здєсь духовния собранья,
Прішлі душу посятіть.
Сороковой дєньочак ниня,
В путь вєчнай проводіть.
Сороковой деньочак ниня,
В путь вєчнай проводіть.
Скажи, душа родная,

ОСТРОГОЗЬКИЙ  РАЙОН
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Гдє дєньочкі всє била?
І спокойно гдє ходіла,
І крєпко как спала?
Ой ви, труднічкі любєзниє,
Ні часок я нє спала,
На поклон к Богу ходіла,
Всє ступєнькі пєрєшла.
На одной страшнай ступєнькє
Трєпєталась бєдная я.
Ой святітєль наш, Ніколай,
Мєня грєшную спасі.
Во слєзах прошу тєбя я,
Со ступєнькі той снімі.
В ето врємя Ангєл Свєта
Свєрху вніз ко мнє слятєл
І сказал мнє чістим духом:
– Отискал я дом тєбє.
Взял мєня за праву руку,
Ввєрх по лєсєнкє повьол,
На сороковой дєнь ночью
На поклон к Богу прівьол.
Нинчє будя мнє рєшєньє,
Уголок опрєдєліть.
Вибірай, Спасітєль, муку
І мучєнья бєз конца.
Мука вєчна, бєзконєчна,
Мука вєчна здєсь нас ждьот.
Я прошу вас помоліца,
Чтоби муку міновать,
А ти, Ангєл мой Господній,
Что стоіш ти позаді?
А ти, раб мой прєгрєшнай,
Жил, мєня нє прізивал.
Жил ти, бил на бєлом свєтє
І мєня нє прізивал.
Повяду тєбя к Ісусу,
Што ти будєш гаваріть?
А я, Ангєл твой Господній,
Нє могу тєбя храніть.

[В Тростянці Хохляцькій теж існує обряд проводжати 
душу?] Нас нє зовуть. Ми такой обряд проводім, а так 
оні нє. [Що ще, крім пісні, у цей день заведено роби-
ти?] Так ето ж она чітає, у нєй Псалтирь. А ето вот на 
сороковой дєньок ми должни пропєть. Пріходілі на 
сороковой дєнь пріглашалі. Ми должни ето пропєть 
обязатєльно. Она чітать чітає, а ми там таді єй подпє-
ваєм, а потом вот сядєм на отдих і вот ету:

Вєчная память, вєчная память,
Вєчная память, душа іх во благіх водворіца
І память іх в род, і в род.

[Коли у Вас у церкві правлять службу?] Када вздума, 
і посерьод дня. Свящєнік, он на два храма. Вот будя 
Сєргій Радонєзкій празнік у нас, во вторнік вечерня, 
а в срєду у нас Сєргій, будя служба. І на Покров будєт 
вот у нас служба. Он по очереді. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [У Вас дотримувалися Великого 
посту? Яких ще постів дотримувалися?] А как же! І щас 
соблюдают. Кто хоче – соблюдає, а хто не хоче – ядім. 
Пєред Рождєством будя, ну не дуже строгій, а  стро-
гій пост перед Распятієм. Вялікі грішники: єдім усьо, 
і пятніца, і срєди, і нє говєєм. Одна токо Аня, она будє 
Богу прєподобна, а ми... І вот ми у церкву тут усє хо-
дім. Читать ня можем, он привозє, батюшка, із сов хоза 
женщін-чіталок. Там же кніжка, на каждий дєнь служ-

ба, і вот ми на вєчєрню пойдьом, да тєпєрь к чєтирьом, 
гляді, вєчєрня. [Чи святкували у Вас Параскеви?] У нас 
Прасков’ю ніхто нє празновалі. А щас і гдє-то монас-
тир сдєлалі. Ето вот моя плємянніца Прасков’я. Опє-
рацию єй дєлалі. Каже: «Она мені у головах стояла, 
ета Прасков’я: “Та шо ти мєня, нє угадиваєш?”» Она: 
«Я нє знаю». – «Я Прасков’я, твоя хранітєльніца». Вот 
она сдєлала у церкву ікону. У ніх там монастир у Вєрє-
тє, Прасков’ї. [День Миколая-Угодника у Вас святку-
вали: Зимового, Літнього?] Да, празновалі і Зімнєго. 
Токо Прєстол от Ніколая, ето на Миколу Престол у 
Дуровкє. У нас, то Казанская і Новий год. А тут у нас, 
у Руской [Тростянкє], Покров і Ягорій, єму памятнік. 
Нє памятнік, а  крєст стоіт. Когда-то била дєрєвянная 
церков. Бил большой пожар, усьо сєло горєло, і она сго-
рєла. У нас била церква дєрєвянная і два прєстольних 
Ягорія – Вєсєнній і Осєнній. А ето построілі уже церк-
ву вот ету, Покровскую. [Якого  дня колись виганяли 
худобу?] Та када вздумают, по погодє. Позапрошлий 
год у людєй корма нє било, оні вигналі, так поля чор-
ниє билі. Раньше по лєсах стєрєглі. Щас у нашем сєлє 
уже нєту коров. Раньше трі колхоза в етом сєлє било, 
мілліонєр бил, а  тєпєря ніхто. [Чи  відзначали Свято 
урожаю?] Обязатєльно. Ето уже прі совєцкой власті 
било, Октябрьской. Шлі у брігаду, поставім знамя, прі 
Сталіну ето било. Вобще в совєцкоє врємя, прі Брєжнє-
вє. Обєди собіралі. На Октябрьской. [Хлопців в армію 
урочисто проводжають?] Ага, ето впєред, а  січас нє. 
У  мєня чєтирє парня, всєм проводи дєлала. Кадушку 
брала піва, і вся Крюковка, на Крюковкє я жила, ето я 
замуж виходіла, усє гулялі. [У Вас перев’язують ново-
бранця стрічками чи хустинкою?] Нєт. Когда с арміі 
прийде. [Чим перев’язували?] Красная лєнта. Ето єщьо 
в школу ходіл послєдній год. Да с арміі прішол, собра-
ніє, шо прінімалі в колхоз. Провожают всєгда, проводи 
дєлают, і встрєчают с провод. Тада у мєня пєрвий син 
трі года служил, в моряках бил он. Канєшно, встрєча. 
Кончілі школу – тоже пір на вєсь мір. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [Чи  існували повір’я, чого 
не можна робити в п’ятницу?] Стіраца нєльзя у пятні-
цу. [Чому?] Ну такой дєнь. Потому шо распят у пятні-
цу Ісус Хрістос. І постноє єдят. [Чи можна було мазати 
хату, підлогу?] Нікогда я нє мазала. Мнє мама скаже: 
«Клавка!. У суботу грєх вєчєром, потому шо служба 
іде, а  в пятніцу нє нада». Всєгда я мазала у чєтвєрг. 
Усьо врємя в чєтвєрг. От у мєня четвєро дєтєй, нікада 
по воскрєсєньям нє купалі і в пятніцу. Нікада. І мама 
скаже. Нічьо ми, штоб купалі каждий дєнь, дєнь на 
дєнь, в воскрєсєньє нє купалі. В пятніцу, в воскрєсє-
ньє нікада нє купалась. 

с. Урив-Покровка (Урыв-Покровка) *
Записала Г. Бондаренко 5 жовтня 2013 р.  

від Олени Г., 38 років, 
родом із с. Урив Острогозького р‑ну 

Воронезької обл., РФ, 
нині мешкає в м. Острогозьку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Урив  – ето крєпость, 
основанная Пєтром І. Ми об етом знаєм по расказам 
старих людєй. [У Вас кажуть «хохляча» мова чи якось 

* Попередня назва – с. Урив.

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



495
інакше?] Да. У нас кажуть: «був», «сакіра», «драбіна», 
«цебарка», «шо», «де», «як». [Так говорять тільки пред-
ставники старшого покоління?] Да. Дєті сєйчас уже 
всьо. Очєнь-очєнь рєдко, очєнь. Ето єслі такая, ко-
рєнная сємья, то єсть там прабабушка, дєдушка, мама, 
папа, то вони уже там шокают, і вони – як балакают, 
так і пішуть. Бабушка била у мєня хохлушка тоже, хо-
рошая, хохлушка она била. [По маминій лінії?] Нєт. 
По отцу. Бабушка по матєрінской лініі, она откуда-то 
с Украіни. Токо я вот нє помню, с сєла оні откуда-то. 
І дєд с Украіни, і она с Украіни, а потом оні как бєжен-
ци ілі пєрєсєлєнци в то врємя, послє войни. Оні послє 
войни сюда пєрєсєлілісь, а бабушка корєнная і дєдуш-
ка корєнной мой. По отцовской лінії. Оні билі пасєч-
нікамі колхозними, в общєм, мой двоюродний дєд, он 
бил колхозний пасєчнік, он дєржал пасєку. Умєр он в 
дєвяносто шесть лєт. А дєдушка мой работал на бойнє, 
на колхозной бойнє, забівал скот. [Колгосп був бага-
тий?] Да, колхоз – дважди міліонєр. В то врємя, ког-
да билі рублі, он бил дважди міліонєр, колхоз. Самий 
большой бил по району колхоз, самий багатий. [Чи є 
у Вас в селі молодь?] Єсть. Із моіх свєрстніков живут 
єщьо. [Де  вони працюють?] Нігдє оні нє работают, 
пьянствуют оні. То єсть тот, кто хочєт работать, уже 
оттуда уєхал, а живут там, у кого родітєлі пєнсіонєри, 
то єсть кто дєржит подсобноє хозяйство. Мущіни єз-
діют на зароботкі. Ну єслі кто нє пьющій, то оні рабо-
тают у нас в колхозє. [Колгосп іще існує?] У нас час-
ний банк «Аванґард», у нас орєндовал зємлі в колхозє. 
[Люди віддали паї в оренду?] Да. Паї отдалі в арєнду, 
кто-то продал свої паї. [Чим платять вам?] Дєньгамі. 
І также на паї оні дают і зєрно, і масло подсолнєчноє, 
і  дают какіє-то крупи. То, што виращівают: грєчку, 
пшено, просо, масло подсолнєчноє, сахар, потому 
шо виращівают подсолнух і свєклу. Так, нє обіжают. 
І зарплату оні очєнь хорошую платят. У мєня там вот 
крьосний работаєт у ніх, он получаєт, єслі в сєзон, када 
вот, он на комбайнє, по тріцать-тріцать пять тисяч. Го-
довиє он получіл, одін год сто двацать тисяч, а второй 
год получіл двєсті дєсять тисяч. А тє, хто із молодих 
там остался, оні уже давно спілість. [Чи є школа?] Єсть 
школа, да. [Скільки дітей там навчається?] За сотню. 
Школа у нас очєнь большая, школа хорошая, очєнь ді-
рєктор у нас там щас, Лаврова. [Музей якийсь у Вас 
при школі є?] Єсть музєй, да, как раз єго создатєль – 
пісатєль кнігі, Тєрєщєнко Пьотр Марковіч. Учітєль 
бил у нас такой, он сам історік, і вот он організовал му-
зей, і музєй етот у нас дєйствуєт і пополняєца. То єсть, 
ну, как традіціі і то, шо сдєлано рукамі чєловєка, у нас 
почітаєца і храніца. Ето єсть. У нас памятнікі воінам 
Вєлікой Отєчєствєнной войни, у нас памятнікі тоже... 
всєгда там чістєнько, всєгда там убрано.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура.  
[Хати у Вас із саману будували чи з дерева теж?] Са-
манниє. В  дєрєвнє нашей, в  Уривє, билі саманниє 
хати. У  нас даже вот, гдє я живу, гдє роділась, у  нас 
єсть такой... Ну как? Дубок, в общєм, основа, откуда 
шла ета хата, і вот етот дубок ми нікуда нє дєваєм. Он 
у нас, ето вот на етом мєстє стояла старая саманная 
хата. Етот дубок у нас остался как память про вот ету 
хату. А потом же уже построілі дома, уже началі фін-
скіє домікі, тада пошлі у нас. В  дєрєвнє билі прям в 
модє. Потом еті фінскіє домікі обложилі кірпічьом, 
то єсть там пєрєстраівалі.

СІМ’Я Ну как разошлісь? Нє то, шо ето там... Єго в армію 
забралі, єстєствєнно, началося, свєкровь свойо. Он 
там тоже поначуділ. Он попал в хорошиє войска в то 
врємя. Тогда била пєрєстройка, он попал в морфлот, 
то єсть можна било там остаться по контракту тада, 
в Мурманскє. І щас било би і пєнсія, і всьо. А я, мойо 
суждєніє било как? Он муж, он уже должен зарабати-
вать на сємью. Я тоже работала. У нас потом тут нача-
лі закриваца заводи, фабрікі, то єсть нєкуда уже пода-
ца. І єму тут нєчєго дєлать било. Он мнє пішет: «Єслі я 
останусь, ти прієдєш?». Я говорю: «Да, конєшно». Он 
говоріт: «Я останусь по контракту». Я говорю: «Оста-
вайся, я прієду». А мамє всьо, а мамє нада, шоб он за 
юбочку так пріцепілся. Мама єму піше: «Ой Саша, да 
ти шо, да не нада, ти ж возвращайся, ми тут шо-нібудь 
прідумаєм». Прідумаєм. Пока Саша возвратіца, он 
там попал под статью, тєм болєє моряк. Ну ето ж уже 
воєнноє, уголовноє дєло. І  єму далі трі года дісбата. 
Єго сюда пєрєслалі в Сємілукі. Я єму пішу пісьма, а от 
нєго нє пріходят, а  она, свєкровь, еті пісьма... Я  єму 
сказала: «Я  буду ждать». Я  молодая, дєтєй нє било. 
Я говорю: «Я пєрєбєрусь туда, побліже к тєбє». [Све-
круха не хотіла Вас невісткою бачити?] Дуже довго. 
Трі года. Нє дождалась би. Я єго, говорю, два то жда-
ла. І нічього, говорю, всьо било хорошо. Я работала. 
Дома всьо дєлала. Бабкє с дєдом огороди управляла. 
Я к своім нє єзділа. Єслі к своім родітєлям пойті, я шла 
токо с кєм-то: або с бабой, або с дєдом, с єго бабушкой 
і дєдушкой. Я пріду, посіжу у родітєлєй, мамка шо-то 
там, гостінчік даст, дєнюжку даст. І всьо. Я с бабушкой 
прішла за руку, так с бабушкой і пошла. Або с дєдуш-
кой, або там со свєкровью. Я от ніх нікуда ні на шаг. 
Я нє ходіла. У мєня нє било ні клубов... І вот так она 
стала, стала, начала, а єстєствєнно я начала псіховать: 
«Чьо я пішу, а ти нє пішеш?». Да мало лі шо там у тебя. 
І потом мнє вот ето всьо надоєло, потом свьокр начал 
піть. Я пріхожу с работи, он по двору всє моі вєщі по-
раскідивал, тєлєвізор мой разбіл. Корочє, шо зря на-
чалі оні там дєлать. Она начала випівать. Я собралася 
і уєхала к своім. Прієхала. [Чоловік був з «хохлів»?] 
Да, у нєго баба с дєдом хохли, мать хохлушка. Отєц с 
Лєсного Уколова, он москаль. Ну, то єсть руского там... 
А мамка моя сказала: «Лєна, буш нужна, прієдєт і всьо 
ето... А нє буш нужна... Ето всьо єрунда». Говоріт, шо 
она там єму пойот. А  потом он женілся, щас вот он 
женілся, двоє дєтєй. Дочєрі одінацать лєт у нєго, уже 
шмигаєца по машинам, син уже на учьотє стоіт в дєц-
кой комнатє міліції года чєтирє, навєрно. Она пьйот, 
он пьйот. Бьют друг друга. А она мєня встрєтіла, свє-
кровь бившая, а я какраз с дєтьмі, она єхала к матєрі в 
дєрєвню, і ми ж, на автобусє на одном, і она: «Ой Лєна, 
може, ти б отбіла. Може б, ти отбіла, а то така стєрва. 
І мене побіла, і на батька кідаєца, і пьяна. І діти куди 
зря пошли». Я  говорю: «Нєту своєго батька. Батько 
бросив. Нікаво нє хочу». Я вон воспітала, тьфу-тьфу, 
нє сглазіть, дєті учаца, нікуда нє попадают. Дочка в 
ВГУ поступіла у мєня, Воронєжскій государствєнний, 
на журфак. Хотєла на філолога. Ніхто нє ідьот на філо-
лога, даже група нє собралась. [Тепер ця спеціальність 
майже не має попиту.] А  нє вострєбована от нашей 
бєзграмотності, ми нє хотім учіть рускій язик. Люді 
утрачівают, я  говорю, ми утрачіваєм свою культуру, 
вот правда. Ето ж нада, я говорю, щас вот у нас по го-
роду, да даже наш малєнькій вот город Острогожск 
взять – узбєкская кухня, кавказская кухня, кітайская 
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кухня. Оно нам нада? Ну оно нам нада? Я  говорю: 
«Даром нє нада. Нє, міні ото борщ наш». Я просто... 
Вот еті пєрєєзди. Там у мами, канєшно, у мєня много 
чєго там запісано. Я от бабушкі много знаю, я ж єйо 
расспрашивала обо всьом. То єсть то, шо она сама по-
мніла, то, шо она сама помніла, она расказивала мнє, 
щас я расказиваю дєтям. Я дєтєй щас воспітиваю нє 
по вот етому, нє по соврємєнному врємєні, я  іх вос-
пітиваю по тому врємєні, как бабушка била воспітана 
і как я била воспітана, і щас дєтєй своіх я так воспі-
тиваю. І  я бєру всьо больше оттуда, конєшно. Даже 
нє от матєрі. Родітєлі мало с намі врємєні проводілі, 
потому шо врємя било тяжолоє. А  бабушка целимі 
днямі била с намі. Било інтєрєсно слушать, конєшно. 
І то, как оні жилі. Бабушка вобщє у мєня із кулацкой 
сємьї. [Була репресована родина?] Іх просто раскула-
чілі. [І нікуди не висилали?] Нікуда іх ні висилалі, іх 
раскулачілі, то єсть отня́лі у ніх всьо, і оні построілі 
сєбє шалашик. «Саманни хаткі», как бабушка сказала. 
Вот у мєня бабушка нікогда по воскрєсєньям нє рабо-
тала. Она казала: «Шесть днєй роби, а одін дєнь отдай 
Богу». Она в воскрєсєньє ні за шо, хай хоть камні с 
нєба сипяца, єй всьо равно. Она наряжалася. В субо-
ту у нас бил банний дєнь. У нас била баня, ми топілі 
баню. Каждую суботу ми рєзалі лібо гуску, лібо утку, 
лібо куріцу. Варілась она целіком. То єсть в большой 
кастрюлє варілась целіком. Дєлілся бульйон на двє 
часті. На одной часті тушилась картошка, на другой 
часті варілся борщ. І подавалась вот ета птіца на блю-
дє, целая. І каждому в сємьє із етой куріци било свой 
кусок. Бабушка с папкой єлі ножкі. [Бабуся у Вас вва-
жалася старшою?] Старшей. І  отєц. Оні  – голова сє-
мьї, оні єлі ножкі. [Ви зверталися до батьків на «Ви» 
чи на «ти»?] Када как. Ну мамкє чащє «ти», а папку да. 
У ніх разніца била одінацать лєт...Бабушку, папкіних 
братьєв, папкіних сєстьор – ето всьо у нас било токо 
на «Ви». У нас вот, в нашей сємьє (так то по дєрєвнє 
нєт), папа у нас бил «тато», так звалі отца, а крьосний 
і крьосна  – «маманька» і «папанька». [Люди Вашого 
віку ще співають за столом пісні?] Да, да. [Які Ви спі-
ваєте пісні?] Ну в основном рускіє народниє. [Укра-
їнських уже не співаєте?] Так оні у нас звучат всє на 
гулянках. [Наприклад?] «Несе Галя воду», «Напілася я 
пьяна», «Раз, два, три, калина, чьорнявая дівчіна», по-
том, вот хочєца мнє єйо вспомніть, «Провожала мати 
сина у солдати»: 

Провожала мати сина у солдати, 
Молоду невістку у полє жито жати. 
Вона жала-жала, жала-вижинала...

Ну я єйо знаю, ету пєсню ми всєгда пєлі, і мамка мнє 
єйо всєгда пєла в дєтствє. Мамка моя любіла єйо. По-
том «На муромской дорожкє» тоже поют. В основном 
у нас звучат пєсні, вот наша сємья, прієзжаєт іногда 
тьотка моя, прієзжаєт со своєй сємьйой, ну так отца 
моєго уже нєту, ну єсть плємяннікі, то єсть мої дво-
юродниє. І  єсть у нас двоюродний брат, он сам ді-
рєктор клуба у нас там, в дєрєвнє, і ми собіраємся у 
нєго. То єсть у нєго большой двор, там у нас застольє, 
баян. Вот мой крьосний, муж моєй тьоткі, ну, она мнє 
крьосная, ну, она  – маманька, он  – папанька (Крас-
нодарскій край, у  ніх так прінято називать). У  мєня 
Люба вот, дочєчка, она папу називала до лєт до дєсяті 
ілі до двєнацаті – «тато». Хотя єйо ніхто нє учіл. Ми 
вообщє нє моглі понять, ну я називала своєго отца 

«тато», єго брата я називала «татунько», одного токо із 
братьєв. Почєму-то я єго так вот назвала. Вот родітєлі 
моі расказивалі, к нєму пріліпло. Я била малєнькая, он 
прішол, і я єго назвала ні дядя Вася, нічьо, а «татунь-
ко». «Татунько» і всьо. І  єво «татунькой» сталі звать 
всє плємяннікі. Он для всєх плємянніков бил татунь-
ко. Вот почєму-то так назвала, а Люба називала отца 
«тато». І она єго звала так лєт до дєсяті. Я ж говорю, 
десять-двінацать лєт, она вроді уже начала как-то там, 
син послє нєйо, оні погодкі, старший, он «папа», там 
Максім «папа», а она вот вродє гдє-то «папа», а потом 
«тато». Тоже, навєрно, у  нєйо шо-то там пєрєдалось 
по наслєдству. Вот папа у мєня дєлал вот еті плєтні, он 
пльол сєткі, пльол сєті. [У Вас риба добре ловилася?] 
Да, Дон. Ми живьом на бєрєгу Дона. Он пльол еті сєт-
кі, занімалісь оні, рибу ловілі. Єго братья тоже так же. 
Всєм пєрєдалось от отцов, от дєдов, пєрєдалось вот 
ето по наслєдству рукодєльє. Бабушка у мєня і шила, 
і вязала шо-то, і валяла. У нас прялка била, тоже сго-
рєла. В свойо врємя у нас просілі в музей.

ОБРЯДИ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обрядо
вість. [Що на хрестини має принести кума?] Щас уже 
всьо, щас такого нєту. Щас крьосная мать даріт цепоч-
ку, крьосний отєц даріт крєстік. Ілі же крьосная даріт 
крєстік с цепочкой свячонний, а крьосний даріт єщьо 
што-то. Раньше да, раньше у нас билі отрєзи. Ето я 
пом ню. Крьосная, даже вот моя свадьба когда била, 
і  крьосная даріла мнє ночную рубашку. Она у мєня 
тоже рукодєльніца вобщє. Покривала вишитиє. Ве
сільна обрядовість. Єсть свадьби. Ну в основном щас 
как? По кафе. [У Вас на весілля коровай печуть?] Аяк-
же. [Який він?] Круглий, с тєста, украшенний косамі, 
косічкамі украшенний, то єсть хлєб, соль, как положе-
но. Благословєніє, с іконой у нас благословляют роді-
тєлі. [Молоді стають на кожух?] Да. [На порозі?] Да. 
Как положено, возлє порога. Возлє порога. Ну єслі гдє-
то оні гуляют, щас вот в кафе. [Коровай печуть самі чи 
десь замовляють?] Нє, самі, самі. У нас єшьо єсть рус-
кіє пєчі, в которих пєкут хліб. [Шишки печуть?] Нєт. 
Нє, такого нічьо. На свадьбу нє, на Паску. На Паску 
пасхі пєкут самі, в  основном у нас самі пєкут, рєдко 
хто покупаєт. Єслі уже какая-нібудь бабулєчка ста-
рєнькая, которая нє может, она покупаєт, єслі єй нєко-
му іспєчь, она там одна. А  так даже молодьож у нас 
пєчьот. То єсть тє, коториє живут в дєрєвнє, оні пєрє-
німают опит вот етой випєчкі. [Як у Вас на весілля за-
прошували раніше? Ви знаєте, хто такі «позивальни-
ки», чи у Вас таких не було?] У-у. [Тепер запрошення 
посилають?] Ну да, у нас сначала сватовство, сначала 
сватают. [Тепер сватання є теж?] Да. У нас сначала сва-
тають молоду. У  нас ето... Молоду сватають, а  потом 
рассилають пріглашенія. [Чи раніше молода ходила з 
дружками запрошувати на весілля?] Ну, вот от моєй 
свадьби, я виходіла замуж, щас скажу, я пєрвий раз за-
муж виходіла, я с мужем вінчалася, ето било лєт два-
цать назад. То єсть тогда єшьо било, тогда ми с мужем... 
У нас гулялася свадьба в двух дворах, сначала у женіха 
гулялі пєрвий дєнь, второй дєнь гулялі у нєвєсти. 
В пятніцу ето у нас бил мальчішнік і дєвішнік. Женіх с 
нєвєстой нє должни в пятніцу друг друга відєть. В пят-
ніцу прієжжалі свідєтєль і родствєннікі, крьосная, 
крьосний женіха прієжжялі к нєвєстє і забіралі по-
стєль, забіралі пріданноє нєвєсти. Со сторони нєвєсти 
єхала свідєтєльніца, крьосная мать, родітєлєй нє било. 
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То єсть такіє: крьосная мать, крьосний отєц. Оні єхалі 
туда. Дружка єхала, і дружка готовіла комнату. То єсть 
дружка вєшала свої занавєскі. [Раніше, мабуть, руш-
ники чіпляли?] Да, вибітиє рушнікі билі, постєль вся 
била, бабушка мнє сама... Бєлая у мєня постєль била, 
льняная, і  бабушка єйо вишивала, вибівала сама. 
[Як  це вибивала?] Ну, у  ніх там спєціальний станок, 
вот у нєйо бил станок, она коври дєлала сама, ткала́, 
там вот такіє большиє пяльца, і вот она... І точно напо-
добіє такого вот вибівалка. Вот она вибіваєт дирочкі, 
і тут же она іх овєрложиваєт такой шолковой ніткой. 
То єсть вот ета вибівка била сама, бабушка вибівала, 
как угли вибівалісь вот етім, там она нітку могла вста-
вить голубую, розовую, а сєрєдіна вишивалась. Вот у 
мєня било такоє постєльноє бєльйо. Бабушка готовіла 
мнє подушкі пєрьєвиє, пєріна должна била обізатєль-
но бить, одєяло пуховоє, то єсть всьо било натураль-
ноє. Бєльйо – токо льон, нє било вот етіх всєх наших, 
вот етіх красітєлєй. [То це ще двадцять років тому було 
таке?] Да, двацать лєт назад я виходіла замуж. Потом 
вот свадьба у женіха, потом свадьба дєнь у нєвєсти, во-
скрєсєньє, туда всє гості собіралісь. А прєждє чєм за-
брать нєвєсту, родствєннікі нєвєсти наряжалісь і, как 
щіталось, оні нєслі кушать. І нєслі зєрно. [Вони при-
носили снідати вже на другий день весілля?] Да, на 
второй дєнь. Ну как, пєрвий дєнь у женіха, а второй, 
прєждє чєм пойті к нєвєстє, родствєннікі нєвєсти шлі, 
нєслі кушать, узєлок. Там свєкла, морковка, картошка. 
Свати ж накривают стол, как-би завтракать, нєслі ку-
ріцу. І зєрно. То єсть єслі куріца клює зерно, значить, 
приживеця. Моя нє. [Ваша не клювала?] Нє. Она ви-
лєтєла, і куріцу нє нашлі. Ну свадьбу догулялі. [По цьо-
му дивилися, яким буде життя?] Да, да. Ну так оно і 
вишло. Ми год токо пожилі і разошлісь. [На  весілля 
борщ у Вас подавали?] Борщ да, бил борщ у нас. Борщ, 
картоха, котлєти, риба жарєная. [Яку страву подають 
останньою?] Обично дєсєрт у нас. [А раніше? Кисіль 
чи лапша?] Нє, ето на по́мін. Поховальнопоминальна 
обрядовість. На помін у нас всьо подайоца по-
порядку. [Яку страву першою подають?] Пєрвоє, чєм 
начінают, мьод с булочкой, помянулі, то єсть стопочка, 
булочка с мьодом, а потом уже начінают. Сначала борщ 
єдят, ну там салати, холодниє закускі, потом картошка 
ідьот с котлєткой, обізатєльно. Потом подают лапшу 
куріную, а потом подают кутью. [Із пшениці чи з рису?] 
Нє, ето рісовая сєчка, манка, і шо-то єшьо туда добав-
ляют. Ну нємножечко пшена. І варіца она чєтирє-пять 
часов. Потом туда добавляєца много слівочново масла, 
ізюм добавляєца і яйцо. Много-много яїц, взбіваюца і 
малєнькой струйкой оні вліваюца. Там уже ріс, манка і 
пшено, оно разваріваєца, разваріваєца в мотлох. 
То єсть она прям вот такая, как тіпа кісєля шо-то вот 
такоє, а потом туда яйца і масло, і ізюм туда. І ето уже 
подайоца послєднєє. [Ця страва називається «кутя»?] 
Ето кутья у нас. [Давно таку кутю подавали?] Да. І щас 
подайоца. І щас. Ето сохранілося. Щас у нас вєздє, всєг-
да на по́мін, імєнно на помін подайоца кутья вот ета. 
Кісєль на помін тоже варят. Ну уже нє вєздє. Вот в на-
шем сєлє, оно ж раздєляєца, вот москалі, оні всєгда кі-
сєль подают на помін, а наши нє, наші подают кутью 
всєгда. Кутья варіца ета всєгда. Ето всєгда должно бить 
на столє. Риба, мясо обізатєльно. Ну, а вобщє щітаєца, 
шо помін нєльзя дєлать. Нє помінают. Вобщє положе-
но помінать на дєвятий дєнь. [А  на сороковий?] І  на 
сороковий, да. А у нас как помінают? В дєнь похорон. 

А раньше такого... Бабушка, вот бабушка моя, Царство 
єй Нєбєсноє, бабушка расказивала, раньше такого ні-
когда нє било. Всєгда поміналі чєловєка. Умєр чєло-
вєк  – ночь он должен, обязан в домє пєрєночєвать. 
Пєрєночєвал, до заката солнца, значіть, єго похороні-
лі. Всьо. [Людей кликали на обід?] Нєт, нє звалі. Звалі 
токо на дєвятий дєнь. Била служба, то єсть тєло прєда-
валось, на дєвятий дєнь тєло прєдавалося зємлє. [Як на 
дев’ятий день?] Ну потому шо раньше нє било... Щас 
пріглашают батюшку на похорони. Бралі, када чєловє-
ка хоронілі, бралі зємлю. Щас батюшку... ето опять же, 
нє положено так, нігдє такого нє било. Раньше, у нас 
вот, в нашей дєрєвнє, у нас трі кладбіща, возлє каждо-
го кладбіща била церковь, а прі совєцкой власті іх раз-
рушилі. Одну церков у нас в сєлє восстановілі, било 
там зєрнохраніліщє, общімі сіламі восстановілі. Вот 
рядом с етой церковью кладбіщє. І так било вєздє. Так 
вобщє вот положено, как бабушка расказивала: умєр 
чєловєк, і  прєждє чєм єго похороніть, єго заносілі в 
церковь і отпєвалі, батюшка єго отпєвал в церкві, по-
том єго хоронілі. Потом бралі зємлю, вот єго закопалі, 
імєнно с могілкі бралі зємлю в узєлочєк і нєслі батюш-
кє. Батюшка освящал ету зємлю, то єсть как чєловєка 
прєдавал зємлє. На дєвятий дєнь била служба. Етот 
узєлочєк послє служби, дєвять днєй, ну ми вот так, 
у мєня когда папа умєр і брат умєр, ми дєлалі; брат с 
нєвєсткой когда умєрлі, батюшку ми домой звалі, ба-
тюшка отпєвал і дома, і  на кладбіщє. Но на дєвятий 
дєнь ми бралі ету зємлю, корочє, била служба, ми ході-
лі на службу. Потом с церкві, когда прошла служба дє-
вятіднєвная по покойніку, нє заходя домой, нє заходя 
ні к кому в гості, с етой зємльой, с просфірочкамі, со 
свєчкамі, ну можно огоньок (щас вот хорошо прідума-
лі, баночкі, лампадочкі), с етім огоньочьком ідьош, ні-
куда нє заходя, на кладбіщє. Рассипаєш ету зємлю, ста-
віш свєчєчькі. Ето прєдайоца зємлє. Вот зємлє прєдалі 
і тогда, на дєвятий дєнь, всьо. Там готовят. Вот у нас 
как било? Ми поміналі і в тот дєнь, когда похоронілі, 
ми поміналі і на дєвять днєй. Ну на дєвять днєй пріхо-
ділі как блізкіє, сосєді, всьо. І сорок днєй бил помін, ну 
а потом хочєш год помінай, хочєш – іді в церкві постав 
там за упокой свєчкі, службу отстой. А так вот, єслі по 
тєм законам, старінним законам, то в дєнь похорон по-
койніка нікогда нє помінают. У нас вот такоє било вот, 
бабушка расказивала. [На сороковий день у Вас тепер 
проводжають душу, співають? Існує звичай проводжа-
ти душу?] Да. У нас провожают, у нас очєнь пєсні кра-
сівиє поют. [Просто приходить півча і співає?] Да. 
[У Вас російською співають пісню, коли проводжають 
душу?] У нас по-хохлячьї она пойоца. Я знаю, шо она 
разриваєт душу. То єсть на какой дєнь єйо нє пой, всьо 
равно будєш плакать. У мєня бабушка єйо знала хоро-
шо, она у мєня запісана гдє-то. Я  єйо запісивала. 
Я много пісала. [На Великдень у Вас ходять на кладо-
вище?] На Паску да. [Качають яйця?] Да, катают яйца, 
на Красную горку ходят, на Красную Горку ходять 
тоже. Ну хто-то нє успєл, у нас как, єслі нє смог пріє-
хать... [На Радуницю? На Проводи?] Вот ето у нас і на-
зиваєца «Красная Горка». [У  Вас чіпляють на хрест 
рушника?] Када хоронят, токо када хоронят. [Він ви-
сить чи його знімають?] Год точно вісіт. Год вісіт точно, 
а потом на год уже начінают красіть, уже там мєняют 
же ж вєнкі, всьо. [Рушників уже не чіпляють?] Нє, год, 
а потом всьо, год рушнік вісіт. Ето у нас вот вєшают, 
єщьо вот ето сохранілось.
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КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Які у Вас свята відзначають?] 
У нас прєстольниє празнікі. Прєстольниє празнікі дє-
ляца у нас на трі часті, трі празніка: Покрова (чєтир-
нацатого октября), Прєчістая (двацать восьмого ав-
густа), і... какого чісла, нє помню, ноября, Казанской. 
Вот ето у нас ходят друг к другу в гості всє. То єсть бєз 
ісключєнія. То єсть, єслі у тєбя празнік на уліце, лю-
бой чєловєк знающій, нє знающій, всьо, у тєбя праз-
нік, я прішол на празнік. Всьо. Всє поздравляют. Ето у 
нас сохранілося с тєх врємьон і до сєгодняшнєго дня 
у нас ето, чтяца вот еті празнікі. [Вас вчила бабушка 
колядок?] Да, да, учіла бабушка: 

Коляд, коляд, колядніца, 
С добрим маком паляница, 
А без мака не така, 
Давай, бабка, п’ятака, 
А ти, дєдка, гривню, 
А то шибку виб’ю. 

[Ходили колядувати до родичів чи селом ходили?] Ми 
ходілі токо по сєлу. У  нас колядованіє  – ето шестоє 
на сєдьмоє. У  нас билі лошаді, то  єсть практічєскі в 
каждом дворє билі лошаді, билі ряжениє. Ми ряділіся, 
билі на лошадях, вот обьєжжялі всьо сєло на лошадях. 
То єсть там трі-чєтирє пари лошадєй, і ми доєжжяєм, 
допустім, вот заєхалі на уліцу, в  одін конєц, і  сюда 
уже началі, одін там єдєт у нас, за етім, за конюха, за 
єздового, а  ми уже бєгаєм. Ну і потом же набіралі... 
[Гостинців?] Да, і уже празновалі єхалі к Дому культу-
ри. [Чи носили у Вас хрещеним батькам вечерю перед 
Різдвом?] Нє-нє-нє, такого у нас нє било. [Щедрувати 
ходили?] Да, посипалі: «Сєю, вєю, посєваю, с Новим 
годом поздравляю!». С трінацатого на чєтирнацатоє 
щєдрикованіє, а чєтирнацатого утром уже засєваніє. 
[У Вас кутю варили, яку ставили на покуть?] Ну на по-
куть шо-то било, шо-то било, бабушка шо-то дєлала, 
ну ето я уже... Помню, што нужно било ето дєлать, 
і  бабушка ето дєлала. Вот бабушка моя прідєржива-
лась всєх вот етіх... Всє святиє празнікі. То єсть, єслі нє 
положено работать, то нє положено. Особєнно гроз-
ний празнік у нас бил Іван-Головосєк. У нас на Івана-
Головосєка одін год сгорєла вся уліца. Ну, ето щітаєца 
большой празнік, на етой уліце как началі вєнікі мо-
лотіть, ну і домолотіліся, шо замкнула молотілка і за-
горєлося тамо. А в каждом домє сарай с сєном, в каж-
дом домє корова. І каждий вот так. І поднялся вєтєр 
большой  – і  на ту сторону, і  вся уліца погорєла. Да. 
Вот ето бил празнік Іван-Головосєк. [Ще які свята від-
значають? Пантелеймона? Михайлове чудо?] Ой, нє, 
у нас такіє нє. Ну, может, оні у нас как-то по-другому 
називаюца. У  нас грозниє празнікі  – Прєчістая, По-
кров, Казанская Божья Матєрь, потом Іван-Головосєк, 
Палій. [Це ж Пантелеймона.] Іван-Палій. Вот он прям 
нєдавно бил, Палій. Потому шо мнє мамка звоніла, 
он бил в сєнтябрє мєсяце, Палій. Я почєму запомні-
ла? Ми работалі тут суткі чєрєз суткі, і мнє мамка по-
звоніла і каже: «Лєна, гляди, сьогодні ж нічьо не рабі, 
сьодня Палій». Я  кажу: «Мама, а  калі ж міні рабіть? 
Мнє завтра на работу. Щас таке врємя, шо я не стіраю, 
ну машинка стірає. Це ж нє раньше, рукамі». Це щіта-
лося труд. І до обєда... [Як у Вас кажуть: «Зелені свя-
та», «Трійця»?] «Троіца». У нас так і називаєца – «Тро-
іца». [У  Вас зелень приносять у хату?] Да, да. У  нас 
рвут зєлєнь, посипают. [Це  називають «клечання»?] 
Нє. Зєлєнь во всє дома носят. Даже тє, хто у нас прі-

єжжий, і тє пєрєнімают. Рвут вєточкі. Я помню, вот у 
нас (как же оно називаєца) растєніє, на ньом растут 
такіє, как красниє бусінкі, ну я забила. Научноє у нєго 
как-то... у нас в дєрєвнє єго називают как-то... вот ето 
дєрєво. За нім ходят в лєс, пєрєєжжяют на тот бєрєг 
Дона. Вот ми живьом на правом, єслі по тєчєнію вніз, 
налєво пєрєєжжяєм, там у нас єсть такой лєс, он на-
зиваєца Отрог, і вот в етом лєсу в опрєдєльонних мєс-
тах растьот вот ето дєрєво. У нєго такіє лістья, больше 
к тьомно-тьомно... [Це ціле дерево чи кущ?] Нєт, ето 
дєрєво. По-моєму, дєрєво, нє кустарнік ето. А может, 
ето просто большой кустарнік. Ну оно високоє. Ілі, 
може, мнє в дєцтвє так казалось, шо оно високоє. Я с 
папкой ходіла малєнькая, я  помню, потому шо оно 
цвєтьот імєнно на Троіцу, вот еті красниє бусінкі. Вот 
оно, знаєтє, как ромбічєк какой-то на ньом. Вот у нас 
прінято імєнно вот етім дєрєвцем украшать, вот, гдє 
у нас багєти там вісят, ікони украшалі, всьо. А  сюда 
стєлілі клєвєр, люцерну, потом тонєнькіє такіє лісточ-
кі, вот так іх как-то раскладивалі. Вот сначала тонкіє 
лістья раскладивала бабушка, потом била... [«Лепеха» 
чи «татар-зілля» воно у Вас називається?] Нє, ну у нас 
єго «собачка» називают вот еті, да, ну називают «со-
бачка». Клєвєр ето хорошо я знаю, люцерна, вот еті 
цвєточкі, тоже оні пахучіє-пахучіє. І оно ж ето і голу-
боє било, і сірєнєвоє, жолтоє. Вот сначала укладива-
лась как-то вот ета трава, я помню, а потом бабушка 
рассипала вот еті, ну запах бил, канєшно, запах бил!

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄ
МИНИ [Ваше село хохляцьке?] І раньше було. У нас 
дєрєвня подєлєна на вот такіє часті: у нас Карпєнкі, 
Лєгушевка, Ґалдаєвка  – ето москалі. І  то  єсть хохли 
всєгда білі москалєй етіх. [У Вас відбувалися кулачні 
бої раніше? Чи просто хлопці за дівчат билися на ву-
лиці?] Да. Даже у нас вот как, москалі, оні у нас прям 
вот єдрьониє такіє москалі. Хохли щас уже как пєрє-
рождаются. Прієжжаєт в дєрєвню больше прієжжих, 
і на хохлячьєм язикє у нас разговаріваєт токо староє 
поколєніє. [Ви з хохлів чи з москалів?] Я с хохлов. [Ви 
розмовляєте українською? З  мамою по-хохляцьки?] 
Я  балакать могу. Ну да, вона у мєня хохлушка прям 
така хороша. [А батько?] І батько. [Вони ще говорять 
між собою?] Нє, отєц у мєня уже умєр, а мамка да. По 
тєлєфону ми када с нєй общаємся, я када с кєм-то с 
нашимі начинаю, тада уже пєрєхожу на хохлячій пол-
ностью, а так, в городє... Биваєт проскальзиваєт там, 
на работє я могу шо-нібуть там. Ми пєрєєхалі. Ну, 
а чьо? У нас там работи нєт, а так... У нас там нє ко-
рєнноє же насєлєніє. Ну єслі б щас, допустім, позвоніл 
хто-то мнє с Урива, і я балакала б по-хохлячьї. У нас 
говорят ни понімаю, у нас какоє-то... Вот украінскоє 
што-то, ну грубовато. Украінскій язик мнє всєгда нра-
вілся. [...] Вот ето москалі, Москва, оні даже москвічі, 
вот єслі послушать москвічєй, наші вот москалі урив-
скіє, да оні каждоє слово протягівают. А в Москвє, вот 
послушайтє, как разговарівают москвічі. У  ніх всьо 
протягіваєца, у  ніх какіє-то букви, какіє-то словєч-
кі ідут вот больше к москвічам. Вот імєнно москвічі. 
А хохли єсть хохли. У нас вот єсть в Уривє Горянка. 
Вот там он токо роділся, он уже всьо, хохол. Оно єщьо 
в коляскє, ну оно уже разговарює по-хохлячьї. І воно 
як балака, так і піше. То єсть їх научіть рускому язику 
очєнь-очєнь тяжело. [Горянка  – це куток чи родина 
така?] Ето куток. У нас москалі –  вот одно сєло. Ну 
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оні москалі, то  єсть нє разрєшалось вот дєвчьонкам 
дружить с москалямі. [Навіть Вам не дозволяли?] Да, 
моя молодость, нє дай Бог, у нас одна вот дєвчьонка 
жила вот на моєй уліце, у нас уліца Таліцкая, «район-
чік» називаєца. Дальше пошла Горянка, Горовая, Край, 
Подол. Вот такімі частямі – ето хохли. Ето вот Край, 
Горянка, Подол, Талінскоє  – ето хохли. А  то уже, тє 
уліци, ето билі москалі. І всьо. І вот у мєня подружка, 
моя сосєдка, влюбілась в парня, в москаля, і поєхалі. 
Єму нєльзя било на нашу тєріторію прієхать, поєхала 
она к нєму, ну і єй там далі. [Її дівчата били чи хлоп-
ці?] Дівчата. Она прієхала за женіхом. Чужа дівчи-
на, іще хлопець там, парубок такий гарний, і она єго 
хотєла туда, к хохлам. А  потом уже потіхоньку как-
то, еті уєхалі, молодьож раз’єхалась, виросла, а  там 
уже старушкі, дєдулькі, бабулькі, ім уже всьо равно, 
хто туда прієзжаєт. А щас в основном тот район, гдє 
москалі... І  почєму, вот іх і тянєт каждого к своєму. 
Прієхалі москвічі, оні тот район сєла викупілі, домі-
кі еті отрєставріровалі і началі продавать как дачі. Іх 
потянуло почєму-то туда, москвічєй, каждий к своє-
му. [Чи відрізнялася забудова москалів? Вони білили 
хати?] Да, вот імєнно у ніх і билі бєлєниє хати, у мос-
калєй. А у хохлов усьо било обнєсєно плєтньом, вєздє 
бил плєтєнь. [Хати москалів були обгороджені?] Нє, 
отлічалісь от нас, оні всєгда бєднєй жилі, чєм хохли. 
Чуть грязноватиє оні, по отношенію вот в биту. Хох-
ли, оні как? Глечікі еті всє попєрємоют, колишкі стоят, 
глечікі всє вісят сушара, на солнишкє прожаріваюца. 
У ніх каждий закуточєк обгорожен вот етім плєтньом. 
У мєня папка плєтні еті дєлал. І кошолкі у мєня папка 
пльол. [Із верболозу?] Да, лоза. А с орєшніка плєлі в 
основном вот етот вот, ну ідьот в основном орєшнік. 
[Чи ростуть у Вас на клумбах квіти?] Вєздє у нас, у нас 
очєнь много, всє вот во дворє цвєти засажени, возлє 
двора. [На москальських кутках теж квіти росли?] Їх 
і щас там нєту. Може, може, хто-то там гдє-то, із мо-
лодьожи, із молодьожи хто-то, а імєнно вот етот, ко-
рєнноє насєлєніє, оні і щас отлічаюца, єслі взять, до-
пустім, бабушку, дєдушку, сємісят пять-восімісят лєт, 
хохла і такіх же взять москалєй, то всьо равно разлі-
чаюца. Разлічаюца, да. Вот заходіш, вот к нім ідьош по 
уліце, вот раньше мнє почєму-то нє нравілось, всьо 
у ніх тьомно, как-то сєро. В  обшем, радості в жизні 
нєту. І хохли: у їх дома один зєльоний, другой оранже-
вий. У нас, напрімєр, дом бил, рєчка, щас то пластік, 
а  раньше доска била отдєлочная, вот фінській домік 
бил отдєлан вот такой доской. Вот у нас бил фунда-
мент вибєлєн, бєлоснєжний, дальше вот ето всьо било 
покрашено зєльоним цвєтом, как трава, знаєтє, такой 
сочний, вверху билі вот такіє еті..., вот так шлі, билі 
покрашени голубим. Двєрі у нас билі оранжевиє. Вот 
я помню. У нас почєму-то вот, ето вот у хохлов. Єсть у 
нас домік, у нас бил мастєр-плотнік, как дом у нєго об-
дєланний. Вот, к статі, там тоже, во-пєрвих, дєрєвом 
всьо вирізано, всьо із дєрєва, і, во-вторих, покрашено. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ У  нас очєнь-очєнь много 
сгорєло тєх ценних вєщєй, у нас сгорєлі ікони. Ікони, 
с  которимі даже вєнчалась моєй бабушкі бабушка. 
Ета ікона била утрачена, пожар сьєл всьо. Билі сєрь-
гі, сєрьгі билі сдєлани мастєром. Етот мастєр успєл, 
імєнно пєрєд своєй смєртью мастєр сдєлал двє пари 
такіх сєрьожек. Мастєр етот жил в Уривє, тоже у нас 
в дєрєвнє. Іх поколєніє завєзьонноє єщьо Пєтром  І, 

іх дінастія била, то єсть етіх мастєров. І вот как-то он 
умєр, і било утрачєно вот ето всьо. Прєрвалась траді-
ція, і прєрвалось вот ето всьо мастєрство. Много у нас 
в дєрєвнє било, очєнь много такіх мастєров. Очєнь 
много ценних реліквій. Билі царскіє крєсти. Етімі 
крєстамі награждалісь, вот у бабушкі, нє помню, єйо 
дєд, навєрно, бабушкі моєй дєд, прі каком-то..., прі 
какіх-то царях он служил, і царіца награждала крєс-
тамі. Билі еті крєсти большиє, с  камнямі, вот такіє 
большиє крєсти. Два крєста било. Тоже оні пропалі у 
нас. Бабушка ето всьо храніла. Во врємя войни, када 
война била, ікони она прятала, ікони билі закопани. 
То єсть када прішла совєцкая власть вот ета, бабушка 
бистренько всє ікони, лампадкі там какіє старінниє... 
[Як звали Вашу бабусю?] Євдокія Сємьоновна. В дє-
вічєствє она Захарчєнко, а  по мужу она Гончарова. 
Она ето всьо бистрєнько собрала і закопала, то єсть 
питалась ето всьо как-то сохраніть. Во врємя войни 
она тоже, всє еті ценності она собрала, она там спа-
сала одного нємца, бил ранєний. Ну у нас нємцев нє 
било, в сєлє ж билі мадяри, она спасала етого мадяра 
і вмєстє с єго докумєнтамі, со всєм на свєтє, када он 
уже умєр, она всьо ето закопала. Потом, када закон-
чілась война, оні вєрнулісь в сєло, ну оні далєко іх нє 
догналі, мадяри, до Солдатского. В солдатской церкві 
іх согналі, какраз наши наступалі с того, с лєвого бє-
рєга. Наші наступалі, в общєм, мадяр оні разбілі і на-
шіх оні освободілі, і оні вєрнулісь снова в свойо сєло. 
Ну оні уже вєрнулісь, каждий, до войни оні жилі в од-
ном мєстє, потом оні вєрнулісь послє войни в совсєм 
другіє мєста. Оні жилі там, гдє било больше бліндажей 
вот етіх укрєпітєльних, потому шо зіма била, январь – 
фєвраль мєсяц. Оні утєплялісь, кожухі. Виводілі блох, 
виводілі вшей. І  бабушка вот ето всьо закапувала. 
А  потом уже, када прішло врємя, она откопала. Ну 
лучше би, навєрно, било закопано. Всьо у нєйо било 
в узєлочках, лежало то в валєнках, то в сапогах. Прі-
єжжалі внукі, собіралісь. Старшему єйо внуку сєйчас 
уже піісят п’ять лєт. Ето єйо старший внук, мой дво-
юродний брат, он живьот в Москвє. Вот оні собіра-
лісь, всє внукі собіруца, она достанєт... Вот я хорошо 
помню. Еті взрослиє чьо-то хіхікают, а ми малєнькіє... 
Єслі, допустім, взять щас моіх братьєв і сєстьор дво-
юродних і сказать, помнят лі оні там, как бабушка там 
чьо-то расказивала, ніхто із ніх нє вспомніт, потому 
шо ім било нєінтєрєсно. Мой брат, Царство єму Нє-
бєсноє, он нікогда нє сідєл і нє слушал бабушку, ніког-
да. Он нічьо нє знаєт. Я говорю, мало того, шо вот щас 
вот дєті, оні мало чьо знают о Вєлікой Отєчєствєнной 
войнє, а уж о той войнє, которая била на нашей зємлє, 
оні вобщє ж нічьо нє знают. 

Шубінське сільське поселення  
(Шубинское сельское поселение)

Записала Г. Бондаренко 6 жовтня 2013 р.  
у Шубінському сільському поселенні  

Острогозького р‑ну Воронезької обл., РФ, 
від Сергія Олексійовича, 1960 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Сєло основано в тища 
сємсот двацать трєтьєм году, крєстьянє-однодвор-
ци. [Чи  була у Вас церква?] Церков... імєнно в [ти-
сяча] сємсот двацать трєтьєм уже била церков, одна 
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дєрєвянная церьков, а когда сєло – ето ещьо вопрос 
спор ний, потому што у нас єсть єщьо, находят кур-
гани скіфскіх врємьон. Так што сєло дрєвнєє. Упомі-
наніє пєрвоє било в тисяча сємсот двацать трєтьєм 
году. Там, по-моєму, сто сємдєсят дворов. У мєня всьо 
єсть ето. В двє тищі шестом году рєорганізовалі вот 
нашу сістєму культури, значіт, на каждом посєлєніі, 
ну ето називают посєлєніє, как раньше било тєріторія 
сєльского совєта. У нас восємь насєльонних пунктов. 
В етіх восьмі насельонних пунктах функціоніруют че-
тирє дома культури і трі бібліотєкі. І вот на каждом 
посєлєніі сдєлалі муніципальноє учрєждєніє культу-
ри, досуговий центр. Вот у мєня головной, остальниє 
дома культури являюца філіаламі. У  нас такіх філіа-
лов сємь всєго. Ми обслуживаєм восємь насєльонних 
пунктов. Я такую програмку сєбє сдєлал «Сохранєніє 
подлінних культурних ценностєй сєла Шубного». Там 
у мєня собіраніє вот етіх фольклорних пєсєн, тєкстов. 
[Хто займається збиранням?] Я  собіраю. [Ви  ноти 
також фіксуєте?] Я нє музикант, я мєтодіст по обра-
зованію, етого я нє дєлаю, ну я просто пішу, гдє воз-
можно, запісиваю на діктофон. Ізисківаєм старінниє 
запісі. Вот у мєня єсть запісь [тисяча дев’ятсот] сєм-
дєсят второго года. Сто сємдєсят пісьмєнних тєкстов 
у мєня єсть. Ето із уст наших житєлєй, долгожитєлєй. 
І  запісани оні билі в [тисяча дев’ятсот] шіісят чєт-
вьортом, по-моєму, году. Рядом по оврагу сєло єсть, 
так і називаєтся Хохол-Тростянка. Ми єдєм в Русскую 
Тростянку, а  то Хохол-Тростянка. Ето как би слобо-
да била. Стрєліца – ето хутор от слободи, там тоже на 
укра ́інском говорят. А Русская Тростянка – ето чісто 
рязанскій город. [Ви  народилися в цьому селі?] Да. 
У мєня отєц здєсь роділся, дєда моєго нємножко со-
слалі. [Тут  були побілені будинки?] Бєльониє. У  нас 
било как? Как строілісь оні? Очєнь просто. Вбівался 
кол дєрєвянний по углам, по углам столби большіє. 
Здєсь дуби до сіх пор кой-гдє на огородах попадаюца. 
Почєму Шубноє названіє? Єсть трі вєрсіі, дажє боль-
ше. Бил пост казачий, Шубін – казак. Ето одна вєрсія. 
Второє, єщьо била вєрсія, там роднікі мощниє, іх забі-
лі шубамі. Корочє говоря, подтаплівало сєло. Ну, как 
би вєрсія нє очєнь подходящая, потому что Шубноє 
на возвишенності, затопіть очєнь трудно. Затєм вєр-
сія такая, что шуби здєсь шилі, дєржалі овєц, шубнікі 
здєсь жилі. Ну, єщьо била вєрсія такая, что здєсь жилі 
крєстьянє-однодворци, как би виходци, здєсь органі-
зовалі сєло, ну, і вокруг бояришнік, шиповнік вокруг 
дєрєвні, укривалі іх, как шуба, от вєтра, от дождєй. 
Красівая лєгєнда, но  точно нє знаю. Сєло... Пєрвоє 
упоминаніє о ньом относітся к тисяча сємсот двацать 
трєтьєму году. Єво основалі однодворци і служилиє 
люді, коториє пєрєсєлілісь сюда із Ольшанской крє-

пості. Ето там єсть, город Ольшанск бил, сєйчас сєло 
Ольшанскоє. Пєрвиє пєрєсєлєнци билі хорошими 
мастєрами по ізготовлєнію овєчіх шуб. Оні, ну так го-
ворят, житєлєй звалі «шубнікамі», по рємєслу, отсюда, 
відімо, проізошло названіє Шубноє. Сєло расположе-
но в яру, которий називаєтся Шубінскім. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
[Розкажіть, як у Вас будували дім.] Значіт, большиє 
дуби  – по углам столби дубовиє, значіт, вєрх, дєла-
лі кришу, мєжду дубамі столбікі закапивалі. Дуби 
еті закапивалі в зємлю, столбікі, на расстояніі, і  вот 
такой дєлалі плєтєнь, заплєталі, а  потом гліной за-
лівалі. Єсть сєрая гліна такая, ну жолтая такая, с со-
ломой впєрємєшку. [Як це називалось? «Саман»?] Ну, 
может, «саман» називалось, ну, просто у нас «гліной 
залєпіть» називалось. Гдє-то зовут «саман», назива-
лось, да. Нє знаю, там в саман, может, єщьо какіє-то 
інгрєдієнти. Всьо ето забівалось і бєлілось, мєл, крей-
дой здєсь бєлілі, мєла свободно било. Чєрдак: на кри-
шу ложілісь отакіє балкі, іх нєсколько штук, а  туда 
вставлялісь в прорєзі, вот такіє нєбольшіє, ну іх на-
зивали «сволочки́». І вот завалівалісь камишом, а по-
том гліна мєшалась с опілкамі і с конскім навозом. 
[Як у Вас називали: «ізба», «дом», «хата»?] Ето «стол-
бянка» називалась. Да, ето вот на столбах которая 
стоіт. Пол, значит, трамбовалі мєлом, потом усипалі 
гліной, дєлалі стяжку, а  потом гліну і конскій навоз 
мєшалі і  смазивалі. Зємляной пол. Пєчь обізатєльно 
как би посрєдінє от спальні, в  углу, гдє святой угол. 
Почєму, там уже дєлалі такую полать, тіпа скамєйкі, 
шоб поширє нємножко? Потому што там і покойніка 
моглі положить, і  так там і угол бил, і  стол. Ето вот 
ізба. А затєм началі уже фундамєнти строіть, рублєн-
ниє у нас дома в основ ном, коториє вот поновєє, оні 
на фундамєнтє, рублєниє із дуба, і обложат кірпічом 
свєрху. [Який рік забудови цих будинків?] В основном 
[тисяча дев’ятсот] сємідєсятіє. Дєло в чьом? Дєло в 
том, что послє войни всьо ето било [разрушено]. Да, 
послє войни люді началі... Тут єщє осталісь такіє... 
Оні трєхкомнатниє как би, входішь  – кухонька, на-
право зал нєбольшой і дальше спалєнка. Вот оні, как 
оні називалісь, нє знаю, «пятістєнкі»... ілі как вот оні 
називалісь... Дома построєк [тисяча дев’ятсот] пятідє-
сятих годов, как от у наших родітєлєй, такіє вот оні: 
входіш – прямо заходіш в сєні, влєво чулан, сюда за-
шел, ну оно как кухня, пріхожая, всьо ето било; на-
право – ну, ми звалі «зал», ну а дальше как би закуток 
етот і бачок полтора мєтра. [Перед тим, як починали 
будівництво, здійснювали якісь обряди?] Етого я нє 
знаю. Я знаю, што кота пускалі, под матіцу пятак ло-
жилі. Вот дом ламалі, я пятак нашел, в Стрєліце, там 
парєнь покупал сєбє.
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Саратовська область  
(Саратовская область) 

ФЕДОРОВСЬКИЙ РАЙОН  
(Фёдоровский район)

с. Семенівка  
(Семёновка)

Записав І. Шульга 25 вересня 2012 р.  
у с. Семенівка Федоровського р‑ну 

Саратовської обл., РФ, 
від Надії Н., 1920 р. н.

СІМ’Я У нас восім сестьор було. Я сама меньша. [Скіль-
ки у Вас у сім’ї всього було осіб?] Ой, багато було не 
одмірали, до п’ятнадцяти душ було, а й вісім дівчат 
було. Заміж виходили год, два. Заміж, заміж. Бавили-
ся. [У якому віці було заведено виходити заміж?] Та 
тоді, оно по-разному, і тоді, каже, як воно в двадцять 
годів стара дєва вже була, а сімнадцять, вісімнадцять 
годів. А тепер ось не поймеш, за всіх годів виходять. 
[За  часів вашої молодості раніше виходили заміж?] 
Та ну да, виходили. Ось я виходила, мені сімнад-
цять годів не було, і сестра виходила, ну, це, знаєш, 
виходиш, [бо] обстоятельства заставляють, як воно 
получається. Є виходить в двадцять, а є і зовсім не 
виходять. […] А мати моя, оце за двадцять п’ять кі-
лометрів він [батько] брав [одружився]. Сім сістьор 
було, ни одного сина не було [у діда]. [Тоді це не дуже 
добре було, коли лише дівчата?] Конєшно. А мати так 
ще розказує. Тоді давали на мужиків тільки землю, 
а на жінок, на женський пол не давали. А  їм тільки 
п’ять гектар давали на батька, а  мати восьма була. 
У  їх одна кобила і корова була. І тоді як почали ми 
підростать, [то] хто у няньки піде, хто на шо спо-
собний, і мати оце от чужого дядька за мого батька 
пішла. Не од батька рідного, а од дядька. Отак і мати 
так жила, і батько. Ще мати каже в Тамбові ми жили, 
плаче. Ну за що мене Господь наказав, тоді страдала і 
сюди попала страдать. Значіть, кажу, «Богу так угод-
но». […] [Ваші батьки розказували, як женилися?] 
То!!! Нашим батькам ніколи було розказувать. Зімой 
і літом робота була. Ну як єдінолічно представляєте, 
таке було. Государство не касалося ж. Самі ж по собі 
жили ото.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Ви вірили в Бога?] Та ну і сій-
час. Я христюсь все время, як лягаю спать. Хоть і мо-
литви путьом не знаю, по правді сказать, нічого хва-
литься. Одну «Отче наш» тільки знаю. А вроді ж ми 
кристьянє і хрищьоні. [Які у Вас свята відзначали?] 
Ой, хлопці. Та й Микола [19 грудня] був, Рожество, 
Паска, Хріщеніє, Тройця, оце скоро Здвиження буде, 
двадцять сьомого [вересня] і то в мене як позаписа-
ла, ось як недавно, а  то, як баран, нічого не знала. 
Празновали [батьки]. Ще наш батько – ото коло попа 
отак загородка була, і ті на нарах молодьож оце зде-

лано. Ось скільки я була у Калузі в церкві, нічого там 
немає не той, і  там у церквах була. А у нас уже там 
одні старики, жінки і мужики стояли коло попа: оце 
там піп, а тут загородка, і оце пєвчі ходили мужики 
співать. Ну, мати не ходила, їй ніколи було ходить. 
Така сім’я була, варить нада. [Як святкували Мико-
ли?] Ну як празднували. Я  не знаю, пристольний, 
мать, празник Микола був. Ну сходились, нас вісім 
дочок було, сходилися й ета, гуляли ж, випивали. 
[Дітям подарунки якісь дарували на Миколу?] Та тоді 
нічого не дарили. Як Рожество було, то ходили кутю 
носить, по дворях, ото раньше. Кутя: з пшениці тов-
кли на Рожество. Ти українець, у вас не було такого? 
Ну, кутя. Це Рожество, це празник такий. Кутю ва-
рили, узвар варили – це кампот, тепер «кампот» на-
зивається. Ходили по дворах рожествувать. Ну це я 
уже пацанкою була, по правді, не буду хвалиця. Було, 
піду, у  мене волосся так. Кажуть: «Ой, це Андрійо-
ва дівчина приїхала, патли розпустила». Ну волосся. 
[Ви якось наряджалися?] Наряжалися, я  не помню. 
Я ж малой тоді, по правді, була, це ж було в яких го-
дах, в  [тисяча дев’ятсот] тридцятих було. [До  кого 
Ви носили кутю?] По родні, возили на верблюді. 
Запряже батько верблюда, хлопці були, онуки вже 
були. Посажає нас, повні сані по родні возили. Ой, 
одно туда-сюда і до своїх. Шумно було раньше жить. 
Да. Колядувать ходили. Щедрівочки щедрували.  
Оце ж: 

Щедрівочку щедрувала, 
До віконця припадала:
«Що ти тьотко напикла? 
Неси пиріг до вікна, 
А поверх пирога, щоб і гривна нова була». 

Гривеник ото, шо воно десять копійок було? Мать, 
гривеник? [І що Вам виносили, що давали?] Ну, кутю 
ж носили. Це кутя, ну ріс, або пшеницю натовчуть і 
кампот зварють. Оце, ну, то ті туди їдуть на конях, 
ті – туди, таке шабутне діло було. [Щедрували в той 
самий день, що й кутю возили?] І кутю возили. А ще-
друвать другий празник, ни в цей день, коли кутю во-
зять. А ще й другий Меланки ходили, це другі вже, еті 
празники були другі. [Щедрували на окреме свято?] 
Рождєство. Рожество  – це Хресті Боже. В  Рожество 
це кутю возять. [На яке ж свято щедрували?] І оце, 
а щедрували вже… Не знаю, чи до Рожества, чи піс-
ля Рожества. Я не помню. Та я малой була, по правді 
сказать. І щедрувать ходили, попід вікнами кричали. 
[Що вам давали на щедрівку?] Виносять коржик, або 
ліпєник, а там канфетку яка тьотка багатша. [«Ліпє-
ник» – це що?] Та ліпьошка, тоже коржик з кіста. Оце 
таке. [Коли маланкували?] «Меланка ходила Василь-
ку просила». Ну тоді нам канфетки виносили вже. 
[І дітвора ходила маланкувати?] Тоже дітвора ето… 
[Хто у Вас Маланкою був?] Це пісня така. Ну, женщі-
на, наверно:
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Меланка ходила, 
Васильку просила: 
«Васильку, мій батько, 
Пусти мене в хату. 
Я жито низала, 
Золотий хрест держала». 

Оце така пісня була. От ми її співали. А нам вже тоді 
виносять шо-небуть, вже дають. [Тобто в саму Малан-
ку ніхто не наряджався?] Та ні. Ні, знаєте різні сьола 
були, єсть, кажуть, і наряжалися. Ну у нас не наряжа-
лися. В кожному селі по-свойому трошки, ну ето дєй-
ство. [У яких селах наряджалися?] Не знаю. Це тепер 
уже знаю, а раніше село і село. […] [Коли жайворонків 
ліпили?] Да, да були [такі свята]. Та й жайворонки пе-
кли, я не знаю, шо це люди, я ж дитьо тоді була. Ото 
ми кутю носили, ото з дєтства, як на Рожество, ну я ж 
тоді малою була. Не знаю. Щедрівочки щедрували, по 
дворях ходили, а тут собаки напали [на] мене. А я гей-
шу наділа велику, рукава довгі, мене собака схватила 
за рукав. Я кричу криком. Нада йти щедрувать, а мене 
собака таскає. Досужа була. Правда с дєтства. [Жіночі 
свята якісь відзначали?] Я  не знаю, коли жінки схо-
дились в женські празники, це я малою була ще. Ще 
ми вмісті з братом жили. Ми ж от брата отділилися. 
Брат отдєльно жив, ми отдєльно, ну на одному помєс-
тьї. Оце до нас жінки сходилися, гуляли. [Коли свято 
«ловить Хому»?] Ну, той у руських, я не знаю, у нас, у 
хахлів, не було «Хому ловить». От руських я помню 
про це, а у нас не було про це. Ми ж українське село, 
з України висилки були.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Найме [батько] 
яко гось чоловіка, або спрягалися, пахать спрягали-
ся з людями, шоб тільки землю. Він оце шоб тільки 
робить. [А спрягалися – це означає об’єднувалися?] 
Ну з усіма, з  сосєдями. «Андрій будеш, в  тебе плуг 
єсть?» – «Єсть». Або: «В тебе єсть верблюди пахать?» 
Він коней не дуже. Він верблюдів любив. І  він оце 
той. Вони спрягалися чоловіка три, оце хозяїв, спа-
шуть. А  тоді убирать наймуть чоловіка. А  оцій, що 
ето год щас її дванадцять, він здєлав їй грабильки 
і одного там дядька найняв розбіж возить, а  її оце 
загрібать, щоб колосок не оставався… А той мужик 
тоді кида, кида розбіж, тоді схвате її грабєльки і на-
чінає: «Саня ти замаялася?». А вона: «Та ні, дядько, 
не замаялася»… Як вона кошоваркою, дванадцять 
год і варила. Підуть там работать. А брат оце отміте 
пшона скільки зварить кашу: «Саня, ось зашипить 
(як закипить вода, зделав триніжок такий), і  ти на 
сонце глянеш, як отак твоя тєнь буде, засипай тоді 
пшоно». І поки вони прийдуть, а вона їм кашу зва-
рить. [За сонцем орієнтувалися?] Да, ну на полі, тож 
на полі, в  степі… [До війни село було українське, 
після війни село лишалося українське. А коли сюди 
почали приїжджати люди інших національностей?] 
Та те, знаєте, ось недавно началось, чи послє войни. 
Той засвата руську. То ото таке в нас не сватали в 
другому селі. А то всі хахли були. [Чому не сватали 
з іншого села?] Та я не знаю почому. Сьола ж вели-
кі були. Знаєте, в своїм селі тоді узнавали, яка при-
рода. Шоб єслі сватать, шоб знать яка порода, шо за 
люди, або отдать, за кого отдавать. А тепер вєнєгрет 
получівся, ни поймєш: руські, мордва і хахли, і  все 
на світі. [Ви знали, з якого роду?] Да, аякже, в селі, 
конєшно. [Хто це має дізнаватись?] Ну ми й узнаєм 

друг у друга, знаєм. От як у нашого батька було ві-
сім дочьок. І у нас ото через год, через два сватали. 
Порода хороша, казали, шо «в Андрія Кочана дівча-
та роботящі, такі умні, скромні». Він строгий батько 
був. А ми вже остались дві, всі повиходили, Олька і я. 
Олька це ж приїхала з Тамбова за справкою, ми тоді в 
Тамбові жили, а їй не дають справку. «Виходь за того 
заміж». Її там сватав один. Не той. А вона тоді: «Шо, 
шо?». Та тоді повезли її в район. «Шо ти, мол, коман-
дуїш», туди-сюди. Да вона тоді Когута, сестра друга, 
шо замужем, та за свого друга отдала заміж, шоб не 
забрали її. […] А я осталась, приїхала [в село], і мене 
зразу засватали. [Навіть не встигли познайомитися?] 
Не успіла познакомиться. Знакомилась знаєте як? 
Работала телятницею, хорошо дуже работала, счи-
тали, премії мені. А він прийшов з армії, йому двад-
цять п’ять годів, на заробітки їздили все. І жениться, 
дів чата всі, моя сестра старша – оця, шо приїжджала 
за справкою, вийшла заміж. Він кинувся жениться – 
нікого брать, а  так которої пооставались. Не брали 
їх. [Він хотів з Вашого роду?] Ну, конєшно, ета. І оце 
ж мене засватали. Він на дев’ять годів старше мене 
був, а мені сімнадцять годів не було. І нас не рєгістрі-
ровали. Довго не рєгістріровались. Ніколи було за-
рігістріроваться. Кажу, як бєрємена стала, ось цього 
родим, син буде і зарєгістріруємсь. А  тут война  – і 
забрали. Не вспіли нас зарєгістріровать. Война все 
перебила. [То у Вас так вийшло, що він Вас побачив 
і зразу засватав. А як молодь знайомилась? Молодь 
десь гуляла, збиралась?] Ну конєшно, знаєш. Я  ж 
малой була. Досвітки були. Це без мене, а при моїй 
жизні вже не було такого. Це тоді досвітки були: на 
вечоринки ходили. Вони там знакомилися. А вже ми 
чорті шо. [Що таке «вечоринки»?] Та ввечорі соби-
рались, «досвідки» називалися. Дівчата, хлопці там 
знакомлються. І  там вони знакомлються. Ходять і 
тоді сватаються. [Це вони в якійсь хаті збираються?] 
Да, нанімають, зімою носять дрова. Ну літом ні, лі-
том на вулиці. Це на зіму несуть дрова, там або ще 
там шо-небуть. Ну бідна яка вдова живе, вона пус-
ка. Дрова несуть, ще там щось несуть її  – вечерин-
ки. Ну я вже не ходила, не було такого. [Їжу якусь 
брали до хати?] Та ну тільки ввечорі, це вечоринка в 
них. Ввечорі погуляють та й досвідки. Багато по селі 
досвідків буває. Одні до других тоді ходять. Оце ті 
до тих, ті до тих. Це вже без мене, по правді сказать. 
[Досвітки – це до ранку?] Та ні, не до утра, що дома 
пізно, батько й мати лають: «Що так довго на вули-
ці була?». Часи знали шоб. Я не ходила на досвідки. 
При мені вже чорті шо було. Бардель була така і не 
поймеш шо таке. А досвідки як? Оце я приймаю до-
світки. «Скільки дровин принеси, шоб топить хату. 
Шоб не хуліганили»,  – це дівчатам приказують і 
хлопцям. Ну не хуліганили. Прям тільки сходються, 
посидять, поспівають. Тоді по вулиці пройдуть, ті до 
тих, ті до тих на досвітки. Клуба тоді не було. Тоді 
тільки по дворах ходили. [Що означає «не хулігани-
ти»?] Ну, не балувались, шоб не озорували. [Хлопці 
до дівчат залицялися?] Тоді хуліганства не було. Тоді 
не було такого, як оце сійчас. Дісципліна була. Чес-
не слово. Я помню хорошо, у нас же стільки сістьор 
було. І  батько строгий був: «Ось в ці часи приходь 
додому, погуляла й додому йди». Норму знали, на 
все прєдєл знали. Ой, багато накалякала. Аж голова  
кругом іде.
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2 – с. Данилівка Золотовського 
кантону АРСР НП 1 (нині – с. Данилівка 

Красноармійського р-ну)

3 – ясла в полі. 
1930 р. Слобода 
Самойлівка (нині – 
смт Самойлівка, 
районний центр у 
Саратовській обл.)

2

3

Усі світлини на 
сторінках 503–
505 – із фондів  
Саратовського 
обласного музею 
краєзнавства. 
Світлини І. Шульги

1

1 – українки слободи Самойлівка. 1930 р. 
(нині – смт Самойлівка, районний центр 

у Саратовській обл.)

1 АРСР НП – Автономна Радянська Соціалістична Республіка Німців Поволжя
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1 – піонери-ударники. 1930 р. с. Кріуши (нині – Самойлівського р-ну)

1

2 – хата з димарем. Кінець 1920-х рр. с. Данилівка Золотовського кантону АРСР НП  
(нині – с. Данилівка Красноармійського р-ну)

2
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Транспортування вантажу волами (1); ярмарок (2). 1930 р. Слобода Самойлівка  
(нині – смт Самойлівка, районний центр у Саратовській обл.)

1

2
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НАЦІОНА ЛЬНА ІДЕНТИЧНІС ТЬ. МІ ЖЕТНІЧНІ 
ВЗАЄ МИНИ [Ви  народилися в цьому селі?] Да. 
[Ваші батьки розказували, коли село виникло?] Ні-
чого вони не розказували, тоді розговору про це 
не було. [Чи  ходили Ви в школу?] Ходила. [В  яку 
школу Ви ходили?] Ну, а в яку, в  семенівську, русь-
ку. [Української школи там не було?] Ні, нас уже 
не учіли по-українські. [Що значить: «вже не учі-
ли»?] То переселенців давно, може, і  вчіли, а  ми 
вже тут начало, вже поближе, не вчили. [Ваше село 
українське було?] Да, українське. Тут переселен-
ці. Колись давно с України сюди переселяли людей.  
Тут багато сіл хахлів: Іванівка, Федорівка, Ніколаєв-
ка, багато, багато тута сел. [Ви один одного знали?] 
Аякже, сьола, може, знали й не знали. [Ви більше 
спілкувались з ким?] Ну як, як ну з ким общались? 
[З українцями, чи тут і німці були, і росіяни?] Та всі 
були, всі однакові люди були, як же, общались. Базарі 
були, тута всі до німців на базар їздили, німці сюди. 
І  хахли. Ну хахли і руські це одинаково в нас. [Од-
наково?] Німці трохи, конєчно. Одинакові ми люди 
були. Даже як мордва було, полсела мордва, полсела 
руських. От у нас у Калдині і Мітрофановкі села як-то 
їх одміряв – мордва, ну язична мордва, а так... А єсть 
руське село там Калуга, Тамбовка. Отсюда вже виси-
лялися з області Калужськой. Єсть з Пензи визивали 
і села називали, за сорок кілометрів од нас. [Що Вам 
батьки розказували?] З двадцятого року народилася. 
Совєтська власть, совєтська власть с сімнадцятого 
году, значіть, я ета, совєтська власть, значіт – Ленін 
умер. Якраз я родилась, в  двадцять четвертом мені 
чотири годи. Я  помню, калякають  – умер, умер Ле-
нін, я помню. [Як це сприймалося: добре чи погано?] 
Нормально прямо, тихо все, спокойно було. [У гро-
мадянську війну тут воювали?] Сестра мені розказу-
вала, банда була, і те, такі були камуністи, банда. […] 
[Коли під час війни приїхали евакуйовані з України, 
Ви їх розуміли?] Так ми одинаково калякали. Оди-
наково. Ну, конечно, разні слова там у їх. Ось у нас, 
напрімер: «Не ори на дитину, не ори». А  вони ка-
жуть: «Надю, шо ти все ори і ори. У нас оце “ори” – 
пашуть». У  них «Орав козак край дороги»  – пісня 
така. У  них оце ори  – пашуть. А  у мене оце Люда 
була, на дітей:  «… не оріть», а вона: «Шо ти їх пахать  
заставляєш».

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ой, у нас церква така хо-
роша була. От скільки я була в церкві – і в Саратові 
була, і в Калугі була, не нравиться мені. У нас марево, 
це певчі співають, спеціально в церкві сдєлані, і свої 
в нас пєвчі були, сєльскі, наші дівчата, хлопці, пожи-
лі отдєльно, молодьож отдельно. Ну старики оце, 
старухи оце, отдєльно [стояли]. Отаке було. Хорошо 
було. Церква очень хороша була. І  колокол шось 
дуже, казали, багато вісе. Колокол знімали, ну от на 
церкві колокола, у  нас очень хороший. І  з тих сьол 
тоже, у ніх церкви були, ну у ніх малєнькі. А єслі ве-
ликий празднік, до нас всі з’їжджалися попи, і тут у 
нас ета [свято]. [Коли у Вас престольний празник?] 
Ой, спроси мене, ну Микола, навєрно. [Пам’ятаєте, 
як називалась церква?] Не знаю. В [тисяча дев’ятсот] 
тридцять восьмому [зруйнували], коли вже в Тамбо-
ві жили, в  [тисяча дев’ятсот] тридцять п’ятому чи 
[тисяча дев’ятсот] тридцять четвертому году. [Чого 
Ви в Тамбов поїхали?] А  як голод був, [тисяча 

дев’ятсот] тридцять третій год. І спасаться люди їз-
дили в Тамбовську область. Умірали тут люди в Са-
ратовскій області. В  [тисяча дев’ятсот] тридцять 
третьому году. У нас страшне було. Да і дітвора, і по-
мерли. Хто міг, спасся, хто куди поїхав, спаслися. 
[Вам не забороняли виїжджати в Тамбов?] Та не за-
пріщали. Документів тільки не давали, щоб з колхо-
зу не виїжджали, шоб колхоз не розбігався. А ми, то 
мені подруга дасть свою справку, на чужій справці, 
я  тож три іль чотири годи на чужій справці була. 
У справці було дитині два годи написані, а я палочку 
підставила  – дванадцять, мені ж тоді тринадцять 
було, от і получілось у мене, і осталась жива. А так – 
труба. [Чим харчувалися, коли голод був? Все ж таки 
якось люди перебивались?] Кажуть, що то їх зерно 
було. Може, й врєдітєльство. Не знаю. Но не тільки 
наше село. Область даже наша Саратовська. Та і на 
Украіні тоді, кажуть, тоже голод був. [Чи  знаєте, в 
чому полягала причина?] Так до сих пір і ніхто точно 
і не зна. Та що люди казали. Чорті шо люди казали. 
[Але голод був страшний?] Ой, то їли всяку падаль і 
лободу, ото всьо на світі, лєбеду ту траву сушили. 
[Потім її розминали?] По правді сказать, мені не 
приходилося. Я сусликів ловила. Я падаль не їла і ло-
боду не їла. Ото бродила, сусликів виливала, їла. Хо-
роше м’ясо сусликів. Через то, може, і осталась. 
[Де ховали померлих від голоду?] Та в селі хоронили. 
Хоронили, як хоронили? Даже і гроба трошки нару-
жі були зимой, а літом потом засипали. [Так це була 
братська могила?] Ні, каждий собі [своєму родичу] 
могилку по коліна вириє. [На кладовищі?] Да. В мене 
сестра з голоду вмерла тут в селі. Ми ж поїхали, а она 
осталась, вже пухла. Вже не могла і осталась тута. 
І дівчина в неї тута. Ну дівчьонка так осталась жива. 
В детдом її отдали. [Коли Ви повернулися в Семенів-
ку?] В Семенівку в [тисяча дев’ятсот] тридцять шос-
тому году. [Як Ви дізналися, що голод припинився?] 
Сестра прислала пісьмо, нам посилочку прислала. 
Все криндиля. І  ми приїхали. [В  свою хату приїха-
ли?] Ой, хлопці, дуже багато розказувати. Яка там 
своя хата була! Нас із хати вигнали. Розкулачували. 
[Ви попали під розкулачування?] Попали, а то попа-
ли так: жили вісім душ. П’ятнадцять душ сім’ї, вісім 
дівчат в сім’ї. Ну хуліганство було, по правді сказать. 
[Хто «кратив» Вас?] Та вони передохли всі, хто нас 
«кратив», нема нікого тепер. Ну як приїхали, я пішла 
й кажу: «Прийміть мене в колхоз». Вони мене в кол-
хоз прийняли. Я стала на фєрмі работать. [Ви сказа-
ли, що Вас дуже багато було в сім’ї.] Багато. [Все одно 
ваших батьків «пократили»?] Та їх забрали, в тюрьму 
посажали. Вони там перемерли в тюрмі. [Діти на 
кого залишились?] Та хтозна на кого. То я мотиля-
лась по білому світі. Так і в тих же так: хто де зуміє. 
Так вони ж всі замужом, пороз’їжджалися, коториє 
тут осталися. А коли не стали голодувать, нічого. Ми 
зійшлися. Сім штук у нас осталося, і  позбігалися. 
Вони тепер вже всі перемерли. Нас уже дві осталося. 
[Коли краще стало жити?] Ну перве колхоз так плохо 
жив, ну все розрушено, все той, а потом лучше. Луч-
ше і лучше. А тут война. А тута голод. І тута де ж тут 
лучше жить? [Коли війна почалася, Вас евакуйовува-
ли?] Ні, война була, я тута була. [Де Ви у війну пра-
цювали?] Дояркою. Я уже замужем була, у мене двоє 
дітей. [Хату встигли до війни поставити?] Землянку 
поставили. [Що таке «землянка»?] Хата, землею кри-
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та. Не в яму, а то кирпич-саман сдєланий. І покрили 
земльой. [Де  дітей хрестили?] Та тоді не хрестили. 
В мене, вправду, дочка велика в Саратові училась, і у 
сестри вони самі похрестились. А син, який в Калугі 
работає, він директор, то попа на дом приводив. [...] 
Коли церкву розрушили [ікони в людей лишилися]. 
Ой, тоді плясали в церкві дівчата-комсомолки. 
В церкві плясали по іконах. Я тоді, конєчно, не була. 
Це ж мені розказували, ми ж виїхали в [тисяча 
дев’ятсот] тридцять третьому, а в [тисяча дев’ятсот] 
тридцять четвертому церкву розрушили, і це ж нам 
розказували, шо дівчата плясали. І потом клуб здє-
лали. [Прямо на іконах танцювали?] Да, там все було. 
[Коли Ви приїхали, клуб вже був?] Да, уже клуб був. 
[Так там же церква була розписана?] Ну так її з ліца 
землі знесли і камні розкидали. Ограда була жалізна. 
Щас таких нема церквів. Я не приувілічую. Я ще ма-
лою була. Ми недалеко від церкви жили. А я піду в 
церкву і ходю, а там на стелі було нарисовано, і див-
люся, оце ось там би я жила. Там дуже хорошо, там 
нарисовано. [Де жив священик?] Він у нас на задах 
жив. А ми їх в баню кликали: попа і матушку. [Коли 
церкву закрили, куди попів подівали?] Ой, та їх же 
позабірали. Монашок… У нас своя сельска монашка 
була. І забрали десь, поморили їх. Попів, ми не знає-
мо, де попи ділись в [тисяча дев’ятсот] тридцять сьо-
мому годі. Тоді не поймеш, що по правді було. [Бага-
то заможних людей вислали?] Багато було, очень ба-
гато, дома двохетажні такі хороші, і бідних тоді було 
багато, і средніх. Ну, як щас, так і тоді. Хтось живе, 
а хтось отживає. Жизнь, як калєсо. [Їх відправили] в 
Караганду, ото десь далеко. Оце ж у мого второго му-
жика дядько, їх вивезли на голу кочку, чоловеча нога 
там ще не ступала. І  їм дали палатку. І вони дєлали 
як кирпичики, і собі дєлали доміки. Ну вони там по-
гибли. Там в землянці зимою сирость. Один там брат 
двоюродний остався. [Виселяли] всю сім’ю, всих. 
Батька, матір і дітишєк. Всіх. [Коли виселяли, то до-
зволяли щось забрати, наприклад корову?] Ой, яка 
там тобі корова, нічого. От коли нас несчасних ви-
силали, ночью пришли, ми спали. А у нас на кварти-
рі трактористи стояли з другого села і ще один муж-
чина. Ми, щоб топить, щоб той. І ночью пришли нас, 
ми на пічі з сестрою, дванадцять часів ночі, два му-
жики і женщина. Виходьте і тільки що на нас. Отаке 
хлопці. Не дай Бог нікому. [Вони вам не сказали, де 
будете жити?] Ні, дали хату в нашому селі. На время, 
на сім сімей. Поприходили, хто в кожушанки, польта 
порвані, дітвора рвані. Оце такі «кулаки» були. 
Сльози були одні. Ну а я більше всіх була. Я найшла 
відро і зразу, там сніг лежить, а тута земля, і я бося-
ком сусликів виливать зразу кинулась, ну вже апріль 
місяць. Там всі дітішки перемерли, шо в хаті там 
були. А жінки, не знаю де. Ми зразу виїхали. Оце в 
[тисяча дев’ятсот] тридцять третьому таке було. 
Саме в голод. […] [Що Ви з тими сусликами робили, 
забивали, потрошили і їли?] Аякже! Оце питалась я 
цими сусликами. Я  лободу не їла, як люди лободу 
їли – пухли. Я не пухла, а я суслики ловила. Трудолю-
бива з дєтства, ото городи були, ото з вісьми год го-
род за мной був. І так оце через це, може, чорт його 
зна. [...] [За  що Вас висилили? Ви що в колгосп не 
вступили?] Так мати ходила на плантації, кашевар-
кою була. А чорті його зна. А батько на трубі рабо-
тав. Мокроус переводили, труби прокладали, воду, 

щоб той, а він труби розвозив, і оце він не з того, не 
з цього. Ну, свої сельскі, це свої люди, Ви думаєте, 
хто це – свої дураки, що передохли щас. Вот хто ку-
лачів. Ну, може ж, вони там і напишуть таких-во та-
ких, а ни назначають, або по злобі, або чорт його по 
чому. А  батьки… У  нас сім’я, велика була, до 
п’ятнадцяти душ. Він оце коней міняє або поїде до 
німців, приведе двух тилятишек дохленьких, ну пло-
хеньких, викормить, тоді ж нада сім’ю кормить. Ну 
через то, шо ми побіралися. Ось за шо. Він такий 
вьорткий був. Такий, у нього друзья з німцями, з ка-
заками. Вообще він був ладний до каждого, було, як 
мати каже, і він сім’ю кормив. А робить як батько за-
ставляв всіх! [Його питали]: «Ну що ж ти дєлаєш? За-
чем ти ж так?». А він і каже: «Ага, щоб вони сумку на 
плечі та побіралися, хай вони своїм трудом хліб за-
робляють і їдять, а  не по миру ходять». Таке було. 
А тоді каже, шо в Андрія Качана як тільки з колиски 
дитина вилазить, він відразу на роботу посилає. Смі-
ялись просто. Ну робить він просто заставляв дітей, 
щоб тільки не побіралися. Отакий батько був. Та все 
равно забрали [заарештували], ну за шо?! У  нього 
даже піджака на плечі не було надіть. Дітвори ж ба-
гато було. А  тут дівчатам заміж виходить, нада ді-
вчат в люди вже той… [Ви кажете, що їх по розна-
рядці забрали?] Написано, книга в сільсоветі єсть. 
Тоді, знаєте, і скотину забірали. Ну правда, раньше 
трошки жили. Верблюди були, коні, земльой заніма-
лися. У  нього тільки один син був, а  один умєр в 
двадцять годів. Батько з ума не зійшов, а то все ді-
вчата. І  він оце карабкався з цими дівчатами. […] 
Коли я в школу ходила, знаєте шо, хлопці, було? Ото 
кратіровали людей. Ото у нас трактор запряжуть 
СТЗ маленький той «Універсал» і хури 
поприв’язують, і нас школьників понасаджають і по-
під хатами возють. «Злостний неплатєльщик хлєба. 
Виході!» – оце у школі нас учіли так. Ну, шоб давали 
хліб. Колхоз начінався, щоб сіять. Шоб оце тоді сіяв 
колхоз. Так розбагатів колхоз оце. Ну, вони виходи-
ли: «А у нас нема. А у нас нема». Ніхто не давав. Та не 
було. Ну люди, може, ховали. Ото раньше в землю 
даже ховали зерно. А тоді начали кратіровать, то ви-
ганять, виселять, вивозить їх. А ми, як бідняки вроді, 
і не трогали [нас]. Нас оце коли тронули, в  [тисяча 
дев’ятсот] тридцять третьому году. Уже, уже по-
мойому, наші, сєльскі дурака валяли. [То  вже сіль-
ські?] Да, да хуліганили. [«Кратіровали» не сільські?] 
Та район, район же. [Місцеві брали в цьому участь?] 
Та вони вредили оці сєльскі свої, свої сєльскі. [Яким 
чином?] Ну, якщо на багатого скаже, що він багатий, 
вот ідіть його і кулачте. [Тобто вони спрямовували?] 
Конєчно. Там же не знають, що вони приїдуть. 
А вони направляють… По злобі. Та щас вроді нема 
такого. Як думається, їй Бо[гу], нема, як було рань-
ше. Ну тоді і раньше не було, ну це коли кратіровали, 
таке робили: хто на кого сердитий. Корову відбира-
ли у всіх підряд. Оставляли батраків, бідняків. Ото 
во всіх забірали корови. Ну, колхоз оце з тих людей 
колхоз. Здєлали коров’ятник з мєлниці. Розрушува-
ли дерев’яні мєлниці і здєлали коров’ятник. А з цих 
коров, оцих, шо отбірали коров у людей, сдєлали 
фєрму. Оце колхоз розвився, з оцих же людей. Коров 
поодбирали даже у бідних, поодбірали не тільки в 
багатих. [Кого  записували в колгосп?] Раньше так, 
шо це вже в [тисяча дев’ятсот] тридцятому году, три-
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надцять год мені, мать, було. Записувались. Сьогодні 
запишіть, завтра піде: «Вичєркніть мене, я не буду в 
колхозі». Хто записується, хто виписується. Ну, тоді 
знаєте, хлопці, я ж мала була. Не пойму нічого. Шо 
було, хто зна. Таке, чорті шо було. Тільки шо, правда, 
не бунтували люди. Смирні були якісь, а так обходи-
лись. Якби щас, бастували б, воювали та хуліганили. 
А  тоді як димом пройшло  – і готове діло. Запугані 
люди, чи шо, не знаю. […] [Земля тоді кому належа-
ла?] А мєні було шістнадцять, сімнадцятий був. А ми 
приїхали в Тамбовську область. Ми тоді спасались од 
голоду. В колхоз не приймають нас. А тоді мі’ кажуть: 
«Надь, іди попросись, може тебе приймуть». Я піш-
ла. А председатель, не наш, не сєльский був. Я підхо-
дю, кажу: «Ви мене приймете в колхоз», а він оце на 
мене дивиться, як заведующий фєрми стояв, якраз 
оце ж мене доправили [до] фєрми. А він і каже: «По-
чєму, іди работай». А той стоїть, заведующій фєрми 
та каже: «Ой, а мені треба телятницю». А він і каже: 
«От пожалуйста, бери телятницю». Я пішла телятни-
цею. А він і каже: «От я сходю додому і прийду, а ти в 
такі часи приходь на фєрму». Я тоді прийшла додому. 
А  ми вдвох з матір’ю остались. Вже нікого не було. 
Дівчата всі заміж повиходили, після того і кажу: 
«Мам, мене в колхоз прийняли». А вона чуть до по-
толка не пригнула: «Як прийняли?». Отак і отак, 

я пішла це. Ой, не дождуся поки мені в два часа йти. 
Я така рада, така рада. І тоді як стала, поработалася. 
Місяць-два ударницей стала, і  премію дали. А  пре-
мію знаєте яку? Тоді такий колхоз бідний був. Платок 
дали, ну простий, і кусочок мила. Оце мені премію 
дали. [Платили чим?] Трудодні. Ні, оце дали мені 
премію, це як за хорошу роботу. А тоді писали тру-
додні. За трудодні отож зерно. І в цей год я вийшла 
заміж, ще й сімнадцяти годів не було мені. [За тру-
додні восени розплачувались?] За трудодні? Якраз 
урожайний тридцять сьомий год був. Урожайний 
год. Я  тоді хліба багато получіла. До свекрухи ви-
йшла. А мужик мій з армії прийшов, йому було двад-
цять п’ять год. Він [до армії] не женився. Такой па-
рень хороший був, тоді дівчати все за ним манались. 
Голод був, холод. Взяли якраз в тридцять п’ятому 
году в армію. З армії прийшов, тут всі по роз’їж джа-
лися, моя старша сестра була [заміжня], то він хотів 
тих [старших] дівчат сватать. А  вони всі по роз’їж-
джа лися, семенівці. А тут і я підоспіла, мені сімнад-
цятий год пішов. Нєвєста. Ну, хороший парень був. 
І жила я п’ять год. А тут война, двоє дітей нажила. 
[Чоловіка] на войну забрали. Война забрала, погиб. 
А  тоді за второго я вийшла, цей которий із плєну 
прийшов. Там двоє дітей од того, от цього троє,  
всі живі. 
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Банськобистрицький край  
(Banskobystrický kraj) 

ОКРУГ БРЕЗНО (okres Brezno) 
с. Шум’яц (Šumiac) 

Записано у с. Шум’яц, округ Брезно 
Банськобистрицького краю, Словацька Республіка. 

[За: Сополига М. Документація народного будівництва 
з польових етнографічних досліджень  

в 70‑х роках ХХ ст. Архів Словацького національного 
музею – Музею української культури у Свиднику  

(далі – Сополига М. Документація 
народного будівництва...)]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Марник Павло (нар. 1897 р.). Селянська дво-
будинкова садиба: хата – «хіжа» та господарський бу-
динок («гумно»), споруджені в 1897 році. Житло три-
камерне: «хіжа», «піклєт», «комора». Стодола («гумно») 
також трикамерна: «стаєнь»  – «гумно»  – «стаєнь». 
Обидві будівлі зрубної конструкції з тесаних смере-
кових брусів. Стіни екстер’єру та інтер’єру житлового 
будинку обмащені глиною та побілені. Знадвору попід 
стінами влаштована кам’яна «подстєнка»  – призьба. 
Зруб господарської будівлі також обмащений глиною 
та побілений. Дах житлового будинку кроквової кон-

струкції, двосхилий, гонтовий. Дах господарської бу-
дівлі чотирисхилий. Долівка в хаті дощана. Стеля до-
щана, тримається на п’ятьох балках, які  називаються 
«траґарі». Піч у 1966 році змодернізували, приставили 
плиту. Комина в хаті немає. В  кутку над столом роз-
вішані святі образи й мальовані тарілки. В  коморі  – 
«яма на крумпелі». [...] Власник: Дудаш Йосиф. Живе 
в новій хаті. Інформацію надали сусіди. Хата – «хіжа», 
найстарша в селі, споруджена наприкінці ХVIII  ст. 
Житлові та господарські приміщення в одному трак-
ті під спільною стріхою розташовані в такому плані: 
«хіжа», «піклєт», «стаєнь», «гумно», «стаєнка». Будів-
ля зрубної конструкції, зі смерекових кругляків. Стіни 
ззовні та зсередини обмащені глиною й побілені. При 
фасадній та фронтальній стінах вискладана з кам’яних 
брил «подстєнка» – призьба. Дах кроквової конструк-
ції, двосхилий з малим «щітом». Покрівля гонтова. До-
лівка в хаті спочатку була глиняна. В 1923 році підлогу 
«здільовали». Тоді ж змодернізували й піч, приставили 
плиту. Стеля в хаті дощана, тримається на чотирьох 
поперечних балках, які мають назву «траґарі». У кутку 
над столом по стінах розвішані святі образи й мальова-
ні тарілки. Частина горища над житлом відокремлена 
перегородкою, обшитою гонтом. Комина в хаті немає. 

Кошицький край  
(Košický kraj)

ОКРУГ ҐЕЛНИЦЯ (okres Gelnica)

с. Гельцманівці (Helcmanovce)
Записав Й. Вархол у с. Гельцманівці,  

округ Ґелниця Кошицького краю, Словацька Республіка.  
[За: Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість 

українців Східної Словаччини. Київ : Видавництво ІМФЕ, 
2019. С. 96, 183, 194–195]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Перш ніж сісти до Великодньо-
го столу, селянин три рази обходив з паскою навколо 

хати, щоб вона не згоріла та щоб добре велося на гос-
подарстві протягом цілого року. Подекуди ґаздиня з 
паскою обходила навколо стайні, увійшла в стодолу, 
підходила до причулку.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В  Гельцманівцях, обходячи навколо вівтаря, 
молода розв’язувала шнурки на своєму фартусі. [...] На 
горищі розкладували перини, бо саме там укладали мо-
лодих спати. Велике значення давалося уложенню мо-
лодожонів спати у весільне ліжко (весільне ліжко, по-
кладати спати), де мали здійснитися статеві стосунки, 

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА  
(Slovenská republika)
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які в минулому відбувалися в прусутності всіх весіль-
чан. Сватки святково застеляли весільне ліжко в коморі 
або на горищі; в області Снинщині подекуди їм давали 
під подушку ярмо, щоб молоде подружжя завжди було 
разом, як воли в ярмі. В давнину дія укладання моло-
дих у ліжко належала старшому дружбові. Перед укла-
данням молодого подружжя у весільне ліжко молодиця 
(бравта) зняла з голови чіпець, поклавши його женихові 
в капелюх, щоб він взяв всі сімейні турботи на свої пле-
чі. Чоботи (скірні) він їй знімав на знак покори.

Записала Н. Вар’ян 7 серпня 1975 р.  
у с. Гельцманівці, округ Ґелниця Кошицького краю, 

Словацька Республіка,  
від Лендяка Степана, 1908 р. н.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ На Яна квітне папортина 
а треба іти спати до ліса под папортину. Пристре са 
дачо, же кедь папортина на полноці заквітне, жеби 
квіток там упал. Папортина лем наполноці на Яна 
квітне. Кедь тот квіток сі принесе дому а го зашиє до 
тіла под кожу, под праву руку, та каждий замок са му 
отворит, са му розлетит. Де хце іти, йому не треба нич, 
йому са каждий замок отворит. 

Записав Й. Вархол у с. Гельцманівці,  
округ Ґелниця Кошицького краю, Словацька Республіка.  

[За: Науковий збірник Музею українсько‑руської 
культури у Свиднику / кол. авт.: Сополига М. та ін. 

Пряшів, 2011. Т. 22 (далі – Науковий збірник МУК)]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Ящо при лічбі число 
дев’ять випадало на чоловічий рід, тобто кіл, дівчину 
свататимуть. Загальнопоширеним звичаєм андріїв-
ських вечорниць було рахування дров – полін. Поліна 
дівчата тайком крали по селі і заносили до кудельної 
хати. Якщо кількість принесених полін становила пар-
не число, дівчина одружиться, в  протилежному ви-
падку буде дівувати. Поширеним напередодні Андрія 
було слухання голосів або відлуння різних звуків. Так, 
наприклад, дівчата, залишивши куделі, виходять на 
подвір’я, коликами б’ють по плоті, слухаючи відлун-
ня голосів. З  котрої сторони учується відлуння, там 
її чекає наречений. В інших селах знов дівчата трясли 
плотами, нашіптуючи при цьому: «Трясу тя, плотику, 
трясу, аби ся мі голос озивал, одкаль буду мати хлопа».

с. Завадка (Závadka)
Записав Й. Вархол [1] у с. Завадка,  

округ Ґелниця Кошицького краю, Словацька Республіка.  

Записала Н. Вар’ян 28 жовтня 1975 р.  
у с. Завадка, округ Ґелниця Кошицького краю, 

Словацька Республіка, 
від Гудак Олени, 1941 р. н. [2] 

[Архів словесного фольклору Словацького 
національного музею – Музею української культури 

в Свиднику (далі – АСФ СНМ МУК), № 6489]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [1] В с. Завадка група «глопцу 
годила од гижі до гижі по младенькуваню», причому в 
хаті хлопці прутиками легко хльоскали дівчат. На тре-
тій день Різдва виносили з хати святовечірню соло-
му. Жмут соломи відкладали й ним, під час виїзду на 
першу оранку, свяченою водою скроплювали воли  / 
коні із запрягом, а опісля запалювали в полі, щоб був 

багатий, веселий врожай, як  Різдвяні святка. Решту 
соломи спалювали в саду, щоб фруктові дерева плодо-
носили. Архаїчним явищем в цей день було ритуальне 
підмітання хати, причому магічні дії були спрямовані 
на винищення огидної, кусаючої комашні [...]. Було 
прийнято рахувати бруньки зразу після повернення 
з церкви додому, що  віщувало кількість майбутніх 
в’язанок льону господині та кількість снопів у ґаз-
дів. [2] На Страсній неділі робили опудало Смертки. 
На Смертку давали велику патьовану хустину, в якій 
чепили молоду і в якій вже одружені жінки ходили в 
церкву. Голова була завита у памутку, в яку чепили мо-
лоду, що останньою вийшла заміж. Крім вже згадува-
них пісень, було прийнято співати суто релігійні пісні 
про розп’яття Ісуса Христа. Ця обрядова дія супрово-
джувалася ритуальним співом або рецитативом: 

Ішла Смертка з куделю, 
На ту Чарну недзелю. 
Гей, кравом дай,
На колички, на палички, не запоминай.
Втеди були добрі часи, 
Кед Смертки носили,
Берда, берда, нич,
Не стане се ниґда никому нич.

Записав Й. Вархол у с. Завадка, округ Ґелниця 
Кошицького краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В  першій половині ХХ  ст. у вівторок після 
чеплення сільська молодь, передусім дружки з друж-
бами, ходили від хати до хати [«годили за кудельом»], 
де їх обдаровували льоном, зерном, картоплею – «гто 
чо мал, та  дал». Зібрані натуралії передавали моло-
дожонам, щоб були багатими. При цій дії влаштову-
вали різні пустощі  – господареві дому вкрали будь-
який предмет, який опісля в хаті жениха давали на 
ліцітунок. [...]. Наприкінці весілля відбувався один з 
найдраматичніших обрядів – зняття весільного вінка 
молодої та чеплення, пов’язування, коли змінювалася 
зачіска молодої на зачіску заміжньої жінки і вона біль-
ше не сміла заплітати своє волосся в коси – у варкочі, 
в кіску. Цю дію переважно виконувала старша друж-
ка, старша свашка чи кума. Звичайно вінець або парту 
[дівочий святковий головний убір] з голови молодої 
знімав старший дружба з топірцем [чеканом], в окре-
мих випадках з косою. Само собою, що за викуп вінка 
він мусив заплатити. Дружба, знявши парту з голови 
бравти, продавав її – «на лицитунок юй дали».

с. Койшів (Kojšov)
Записав М. Шмайда 1965 р. у с. Койшів,  

округ Ґелниця Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Янова Йосифа, 1915 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Назва села Койшов по-
ходить від німецького слова Когленшоп, що  означає 
шопа для вугілля. Тут колись німецький пан привів 
українців – лісорубів і вуглярів, які в густих букових 
лісах різали сяги, а з них палили дерев’яне вугілля. Лі-
соруби та вуглярі спершу жили у колибах, а  пізніше 
побудували собі хати, з яких виросло селище, що по-
несло німецьку назву Когленшоп, з якого пізніше ви-
никла назва Койшов.
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ОКРУГ КОШИЦІ-ОКОЛИЦЯ 

(okres Košice-Okolie)

с. Гачава (Hačava)
Записала Н. Вар’ян у с. Гачава,  

округ Кошиці‑околиця Кошицького краю, 
Словацька Республіка, 

від Радвана Юрія, 1892 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Ту бил єден пан з Хорват-
ска. Ту ліси били, а  то шитко його било, того пана. 
А он ту послал хлопів древо рубати і угля палити. Дал 
їм наробити бараки, чо ту бивали. А з тей фамилиї ту 
мусили даяки остати, а заложили сі родини. А як во-
зили угля, то мали кобилу і коня. Кобила се ожребила, 
а мала гача [лоша], а з того остала дедина Гачава.

Записала Н. Вар’ян 6 серпня 1975 р. 
у с. Гачава, округ Кошиці‑околиця 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Радвана Юрія, 1892 р. н., [1]  

Грушко Анни, 1905 р. н., [2] 
Звіринської Юлії, 1902 р. н., [3] 

та Годермарської Алжбети, 1895 р. н. [4] 
[АСФ СНМ МУК, № 5858, 5864, 5473, 1945, 5846]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ [3] Поховально- 
поминальна обрядовість. За давніми християнськи-
ми обрядами, тому, хто важко помирав, всували в руки 
або давали за голову запалену грімничну свічку, вірячи 
в те, що це значно полегшить його передсмертні муки 
і очистить його від гріхів. Магічну рослину чорнобиль 
(Полин звичайний) у випадку тяжкої смерті вкладали 
вмираючому в руки для прискорення кончини.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [3]  Єден хлоп повідал, же 
єдна жена з Пупроча так гваріла: «Мі ниґда не треба 
замикати хижу, бо мі гад стражить, а мі ніхто до дво-
ра не приде, бо каждий се го бої». В зимі го дасть до 
півниці до лади, вун там спить. На яр се збудить, ви-
йде вон на двур. Кормить го солодким молоком, же то 
такий великий гад. Та лем з чортами мусить тота жена 
робити, кедь она гада ховать в хижі. [4] Я мала сестру. 
Но то не била сестра, але такий джад, каліка, што єй 
підшмарила глушканя моєй матері, кед моя мама по-
родила, а вимінила за здраве мамине дзецко. Тота се-
стра і не сестра била така мудра, же кед дахто заспівал 
далеко, і на десять кілометрів од валалу, а кед пришол 
до нас, та она угадла, же то вун співал. А кед тота се-
стра і не сестра мала вмерти, та пришли до нас дві чор-
ні баби, котрих моя мама виділа у дзеркадлі. То били 
глушкані, а повідали сестрі, же: «Подь, подь, подь...» 
Мама взяла сокиру, розмахнула ся по хижі, а закрича-
ла: «Я вам ховала за дев’ятнацет років джада!»

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2]  Я  чула од дзеда Груш-
ки о татарох. Та татари же лем єдно око малі. Як ішлі, 
та забіялі люди. Баби перед ними на під [горище] уті-
кали. А  єдней баби взялі дзецко на копію, а  кричалі 
на ню под пойдом: «Ходи, Тена, пішла татара, бодай 
пропала!» Так на ню кричалі, бо  дзецко взялі на ко-
пію, та жеби, і она вишла, же і ю забют. [3] Єден хлоп 
з Холтмаря [село Великий Фолкмар (Veľký Folkmar) 
Ґелницького округу], волал се Ґордан, бил живан, 

збуйник. Така жена, шо дітину мала породити, не смі-
ла іти до лєса, бо  би ю живане забили. [1]  Живане, 
збуйници худобним не рушали, лем панум. Та везли 
шафраниці товар, чо метровий товар везли на юрма-
рок, они стали на цесту [дорога, шлях]. Худобни люде 
пришли до лєса на древо. Збуйници мерали їм плат-
но од бука до бука, а  тим худобним давали. Бул там 
збуйник Ґордан з Хотмаря. Бандуре го лапали, бо то 
даколи бандуре були, та он пошол дому. Стретол се у 
лєсе з єдним хлопом, худаком, а  се го питал: «Чо ту 
глядаш, чловече?» – «Чо глядам? Я сом худобний, мам 
вельо діти та ідем светом. Уж не знам, чо робити». – 
«Єсь ту дакий обход у вас?»  – «Єсь».  – «Подь, пове-
деш ня, я пойдем позрец». Пошли. Он му указал. По-
позерал шитко в обході, як  то визера. Ґордан потум 
повіл жені того хлопа: «Зготуй мі моцну таністру [по-
лотняну сумку]». А вноці пошли до обходу. Ґордан го 
отворил, а були там пенязи, шайне златі [zlatka šajna – 
стара платіжна одиниця] се волали. Ґордан повідать: 
«Тераз ти сі набер повну таністру, і  я кельо бируєме 
однести». А  однесли до діравого бука в лісі, там ви-
сипали. А ешчі раз пошли. А так тяжко несли, чо се 
ім траки [підтяжки, шлейки] до плечох зарезали. По-
тум Ґордан повідал, як насипали пенязи: «Тераз я тебе 
присягнем, і  ти мнє присягнеш, же єден без другого 
не смієме пенязи брати». Ґордан потум, як то зробили, 
пришол на Гачаву. Он ту югасовал. Ґордан так повідал, 
же кедь єдно курча ішло з валалу, та он го навернул, 
жеби се не стратило. Такий же бул. Раз он пришол ку 
буку – а бук порожній. Тамтот камарат односил шитко 
дому. Пришол на градску. А тамтот ішол по градскій, 
уж мал фіакер, панскі коні, кочіша. Ґордан го спознал, 
скричал на кочіша: «Стой!» Кочіш се страшил, за-
ставил. «Камарат, та пенязи нач єсь зобрал шитки?». 
– Чо, я тебе не познам». – «Не познаш? Та пенязи не 
довєдна зме носили?» Он се уж страшил. Ґордан го 
лапил за карк, а го стяг долу зоз фіакра. Лапил го за 
ноги, а го роздер наполи, а шмарил на цесту. А кочі-
шові повіл: «Но, тераз ідь, кади хцеш. Коні собі возми, 
бо то краджені». Ґордан знал, де бивал, пушол вночі 
ку єго жені. Пришол до хиж: «Добрий вечер. Де маш 
мужа?» – «Я тебе не познам, чо ти ту хцеш?» – «Не по-
знаш ме? Та пенязи зме довєдна з твоїм мужом носи-
ли! Де пенязи мате?» – «Я не знам». Мали таке дівча, 
а  оно зрадило: «У  коморі, маме, в  бочці». Пушол до 
комори, винял бочку, себе напаковал, а  остатні роз-
сіял по валалі, жеби собі люде зберали. Вночі се взял а 
пушол на Гачаву. Пушол на салаш а там був. Єден югас 
го зрадил бандуром та бандури го уж чекали в крякох 
у лєсе. Як он пил паленку, бандури скочили, а го хопи-
ли за ґаґор. «Кед сте ня уварили, та ня зічте», – так їм 
повіл Ґордан. Привели го ту до валалу, зо салаша звер-
ха, а так го одвели до в’язниці. Одсудили му тридцать 
років. По тридцятих рокох пришол на Гачаву. А потум 
заз іші ходил по збою з камаратами. А  потум заз го 
улапили бандури. А заз го потум одвели до в’язници, 
а заз му одсудили тридцать років. У в’язниці був тиж 
єден югас. Фурт волал Ґордана на паси, пасувати се, 
бо Ґордан бул сильний хлоп. Ґордан повіл: «Дай мі по-
куй, хлапче, бо я ту уж сиділ тридцать років, а тераз 
заз тридцать років мі дали, та я ту буду навіки». – «Та 
ти се боїш». – «Я се не боїм, бо я кедь тя влапим, та тя 
поламем». – «Ідь гет, Мішку!» – другі повідали, бо он 
се Мішко Ґордан волал. Ґордан, як го лапил, а як з ним 
бухол о цімер [камера у в’язниці] та обидва ноги му 
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зламал у клубі. Пришол тен ключар, чо двері одмикал, 
кедь на роботу ішли, а тен йойкал на землі. «Чо се ста-
ло?» Та му повіли, же Ґордан не хтіл іти, а тот го волал 
фурт на паси. Ключар пошол гласити на варошский 
дом. Пришли панове, судца. «Ґордан невинуватий, 
але тамтот, бо все го волал на паси», – повідали остат-
ні. Пани так розгодли, же не бул Ґордан виноватий, 
а же тридцать років уж сиділ, а тридцать заз мать (з 
того уж штири висиділ), та так го пустили на слободу. 
Та так пришол на Гачаву, уж старий бул, ходил з хижи 
до хижи, їсти му давали. Уж не робил нич. Та і ту вмер. 
Ґордан старий пришол до нас, я малий бул хлопец. Я з 
ним говорил, я  го пам’ятам. Мати хліба пекла та му 
дала, а он розправлял, як то було. Я слухал. [...] Як бул 
Ґордан збуйник, бандури му забили камарата. Он го 
взял, а поховал до ями, чо в лєсе бук з коріньом був 
вивалений. Там го поховал, жеби го ніхто не нашол. 
Фарар мал кухарку, а ішла цез верхи до Медзева. Ви-
шла з лєса на цесту, а дванац збуйнику ю хцели заби-
ти. Ґордан їм бул ведуци [начальник] а повіл: «Кама-
рате, тоту жену не смієте рушати, бо она з того а з того 
валалу, я єй познам», – та уж єй не рушали. 

ОКРУГ СОБРАНЦІ 
(okres Sobrance)

с. Бенятина (Beňatina)
Записав М. Шмайда 28 травня 1969 р.  

у с. Бенятина, округ Собранці 
Кошицького краю, Словацька Республіка, 

від Ригана Павла, 1911 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Колись давно тут були 
розбійники «живане», які приходили тут на пасовись-
ка і крали з пасовиська від пастухів воли і гнали їх у 
ліс, що  називався «Жидове». Там вони мали велику 
печеру, що була під скалою. Командиром тих живанів 
був якийсь Павло Беньо. Коли він зловив якогось ба-
гача, то зараз йому стяв голову. Про цього командира 
розбійників ішла чутка далеко-широко на околицю, 
що Беньо стинає голови. І від цієї пригварки, що Бе-
ньо стинає, ніби потім пішла назва села Бенятина.

Записала З. Ганудель 11 липня 1985 р.  
у с. Бенятина, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Поляк Анни, 63 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Посіяли зьме коноплі, 
а зьме вибрали, єдні зилині, пак білі. Мочіли зьме, тка-
ли зьме, терли зьме, почмовхали, помикали, як вже то 
било готовой восені, a  узімі на пряткі зьме ходили. 
Пряли зьме, а мотали зьме на муткі. Тото са вибіліло, 
же пак са с того полотно робило. Но а на літо зьме ху-
добу гонили, бо зьме роботи іншакої не мали. Мали 
зьме четирнайцет, п’ятнацет року. Роботи не било, тай 
зьме гонили корови. А коло коров зьме бісновали са, 
співали по полю, ажи зьме знали собі варити. Взалi на 
поле горшік, хоч шо зьме наварили. Корову зьме собі 
подоїли на полу, зьме са забавляли, бо  зьме роботи 
іншакої не мали. Но дниська вже ходять до роботи, 

та мают роботу, бо то ми доти не мали. Лем своє поле 
зьме обробили, хто мав поле. Хто не мав, та  гонили 
корови, бо іншакої роботи не мав. Но а потом, вліті, 
кедь вже зьме бульши билі, та  знаєте, як  то ходили 
зьме вечор вліті на градьську. Посходили са, позабав-
ляли са с хлопцамі. [А  як сьте обробляли волокно?] 
Як зьме чмовхали а потому зьме помикали, тай зьме 
дали єдной клоча окрем, a кітальки зайсь окрем, а по-
вісьмо зайсь окрем. То трої били. Повісьмо зьме пряли 
на основу, кітальки зьме пряли на тканя, ай клоча то 
зьме попряли до громади, а тогдиль зьме с того полот-
но зробили. То вже с того полотна шили котрой шо. 
Сорочкі, хлопум ногавкі зьме ткали, ай такой зьме 
шіли самі. Як  зьме могли, так зьме шили, бо  треба 
било шити. Но коцковали зьме портки, хлібувкі зьме 
коцковали. Много зьме того ткали, бо треба було ді-
вкам давати такі паради, та зьме того много коцкова-
ли. Як вже зьме ткали, та зьме і тото робили. Вже са 
з’яв і памут, потому і памутовой зьме ткали, вишива-
ли зьме, та так то било. Вже не чеме теперька не маєме 
ані кросна. Теперь чиме уж лен покрувці, начіме. А так 
як са доти коцковало на тум, та тепер уже коцкуєме 
покрувці. Питно так тчиме вшиткой. Я мам дома шій 
теперь. Я мам шісдешят два роки, а іші каждий рук на-
тчу много покрувцюв, a накоцкую так питно, як тото 
полотно. На полотні ружи, паґ я накоцкую на покрув-
цьох. А хоть мам шістдесат два рокі, уж шістдешят трі 
а роб’ю, ай теперь буду тої зими, лем кеби шім била 
здрава, бим ші не вмерла, ші буду ткати.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА А  на прятках зьме, 
знаєте, як  то, біснували. Ходили а як кониць било 
тому пряджівові, зима са скончіла a вже не малі зьме 
прясті, зробили зьме забаву а по туй забаві вшиткі 
зьме са гостили. Гостина била така, же каждий зьме 
принесли з дому коруни, палінки, вшиткой. То була 
гостина. Кулько дівок са насходило, тулько і хлопців 
са гостило.

с. Їновець (Inovce)
Записала Н. Вархол 6 жовтня 1980 р. у с. Їновець,  

округ Собранці Кошицького краю, Словацька Республіка,  
від Биґанича Юрія, 1917 р. н. [1]

Записано у с. Їновець, округ Собранці Кошицького краю, 
Словацька Республіка. [2]

[За: Дубай М. З хроніки наших сіл. Іновець. 
Журнал «Дружно вперед». Пряшів, 1962. № 3. С. 18].

Записав М. Шмайда 1969 р. 
за хронікою с. Їновець, округ Собранці  

Кошицького краю, Словацька Республіка [3]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Іновец іші бив заложе-
ний, шо Собранців не било, а Іновец уж бив. Даколи, 
то  повідавуть ші старі люде, ту бив ґроф Грабовці, 
а  мав кронику. Ту пришли даколи, як  повідать кро-
ника, видкись са стягували робітникьі, а  ту собі за-
ложили новой місто. То за тим то назвом йде Іновец. 
[2] Назва села Іновець відводиться від слов’янського 
слова «іней», яким визначалась чудова краса глибоких 
на цьому місці пралісів. [3] Село Іновець дістало свою 
назву від руського слова «иней». Першими мешкан-
цями були русини. Це населення заселяло теперішню 
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територію Мадярщини під Карпатами. Коли в Європу 
прийшли мадяри, які  вбивали і полонили по дорозі 
зустрічаюче населення, яке втікало перед мадярами, 
поховалось до гір. Таким чином перші мешканці діс-
тались на територію теперішнього хотаря. Тоді в ско-
рому часі було засноване село, в  той час самітнє на 
цілу околицю. Сусіднє і найближче село було Собран-
ці. Між селами Іновець і Собранцями йшов спір про 
те, де має бути округ: в Іновці або у Собранцях. В той 
час, за переказом, село Собранці мало кілька мешкан-
ців більше і тому окружним центром стали Собранці. 
Біля 1650 року село Іновець мало близько 260 номерів 
хат. Скільки в той час село мало мешканців – невідо-
мо. Десь кінцем XVII ст. була у цьому селі холера, на 
яку вимерло 3/4 мешканців. Багато селян із-за холери 
переселилось до інших сіл, як  Руський Грабовець та 
Підгороддя, як люди казали тоді, – до нових сіл. Село 
Бенятину також називали «новим селом». Відтоді це 
село мало щораз менше і менше хат. Під кінець зали-
шилось десь 30–40 номерів і кілька мешканців, які по-
чали знову розмножуватись. Коли у селі була побу-
дована церковця, про це ніхто не може сказати. Але, 
напевно, що  церковця була побудована в часі, коли 
ще люди тут не знали пилу ні клинців. Кінцем XIX ст. 
в селі була побудована школа. Вона була дерев’яна. 
В 1900 році була розібрана, а нову школу побудували 
аж у 1909 році. Першим вчителем був Данко, який рів-
ночасно був і кантором.

Записала З. Ганудель 11 липня 1985 р.  
у с. Їновець, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Бабич Юлії, 71 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Як  прішла осінь, тай 
зьме коноплі вибралі, вимочілі у мочілах, пак ізьме 
сушилі, та терлі, та микалі, прялі, тай зьме ходилі на 
вечуркі. Пушлі зьме, зобралі зьме са дівчата, та  ішлі 
зьме по хижах, же хто би нас приймав вечур на вечуркі 
прясті, но тай зьме ходилі. Хлопці ґ нам ходилі, співалі 
зьме там, бавилі са яґ і хлопці з нами. Но потому зьме 
попрялі, муткі мнялі, в попелі варилі, та вилі, та сно-
валі, тай ткалі зьме полотно с того. Інакшої помочі не 
било, бо зьме мусілі лен с того, шо зьме наробилі, носи-
ті шатя, а шо зьме по полю поробілі, с того зьме мусилі 
житі, хибаль зьме куповали суль, цукерь кедь било за 
шо, та і муки са купило. Кедь са дашо зродило, та зьме 
мололі своє, якой, такой, тай зьме їлі. Але тісно било на 
світі житі дуже. То даколи і місяць, і два хліба в хижі не 
било. На капусті, фасолі, тромпаках, крупах, ґершльох 
са жило. Тото ми всього наробилі, с того зьме ай жилі. 
Но потому вже помалі пішов світ ліпший, так же са 
зліпшило. Теперь уже люде знавут, шо вже їсті вариті. 
[А ші тчете полотно?] Уже теперь ми не тчеме, бо вже 
зьми са тої мукі збилі з рук. Вже жони coбі вечур спо-
койно сидять а на телевізори позиравуть, придумувать 
собі їджіна, шо би ліпше зів. Та вже нас тепер тоти мукі 
охабилі, хвала богу. Теперь роботи маєме. Хто де годен, 
лем жеби муг робиті. Я вже не годна, але котри жони 
годні робиті, та роботи досить, корун досить. Мавуть 
с чого житі. Добрі на світі житі. [А шо то є вотіпки?] 
Вотіпки зьме прялі на міхи. Такой грубой, та са пряло 
на міхи, а зьми міхи ткалі с того. Но а таке, шо зьми 
робилі с конопель, та са витерло повісма а клоча, і кі-

талькі билі, і вотіпки билі. Но та зьми прялі на сорочкі, 
а с того групшого вже не спуднє шатя. А з вотіпок ай с 
клоча та зьми прялі на міхи.

Записав Й. Вархол  
у с. Їновець, округ Собранці Кошицького краю, 

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховальна об-
рядовість. Після смерті господаря виводили худобу 
із стайні, а покійному ґаздові всували під плече трі-
шечки зерна, яке потім вийняли, щоб воно й надалі 
родилося, а  за труною, яку несли двором, сипали з 
кожного зерна, щоб не пропало. У зв’язку з кончиною 
господаря або господині протягом року виконува-
лися обрядові магічні дії пов’язані з весняними сіль-
ськогосподарськими роботами, які мали перешкоди-
ти негативному впливу на майбутній врожай. Під час 
першої весняної оранки, перш, ніж вийти в поле, один 
із членів сім’ї [син, дочка] засіяв та посадив на мате-
риній / батьковій могилі з кожного виду зернових та 
плодоносних рослин т.  зв. материной насіння, нянь-
ковой насіння, щоб не пошкодити майбутній врожай.

Записала Н. Вар’ян 6 жовтня 1980 р.  
у с. Їновець, округ Собранці Кошицького краю, 

Словацька Республіка, 
від Капітули Катерини, 1896 р. н., [1] 

та Білогущин Анни, 1905 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 10542, 10543, 10563, 10564,  

10566–10568, 11171–11173, 11176, 11177, 11179–11181, 
11183, 11184, 11188, 11191]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Мала жона дітину. Та тоту 
дітину вхабила. Але нич. А перелесница пришла тай ді-
тину перемінила. Та дітину свою положила юй, а тоту 
взяла, її дітину. А  туто нич  – докормити немож, лем 
в’ячить [плакати, ревіти] та в’ячить, та в’ячить... А вже 
люде виділи, бо як породила дітину, та виділи, же яку 
дітину мала. А  тута така била незваловита. А  з того 
часу вже давали сяченой чеснок на жону ай на перин-
ку, на заголовча. Вже як бив сячений чеснок – там вже 
перелесница не могла ід тому прийти. А туй жоні пак 
люде гварили: «Знаєш шо? Геле, пойдь до Повчі [Марі-
яповч – Мáriapócs, містечко в Східній Угоршині, відо-
ме місце прощі] пішо а возьми тоту дітину». Вна пушла 
та хотіла, перепрошую, сикати [мочити], або шо. А ді-
тину положила. А дітина в’ячить, та в’ячить, та в’ячить. 
Вна са негодна перед дітинов висикати. Дітина в’ячить. 
А вна зашла, а почала дітину бити. Б’є дітину – дітина 
ричить, до Бога ричить! А то шли до Повчі на одпуст. 
А перелесница принесла її дітину та гварить: «Не бий 
мою дітину, геле, твою взяла перелесница». А вна свою 
дітину взяла тай вже єй почекали тути люде, шо ішли 
до Повчі. Тай вна пак людей здогонила. Виділи туто: 
«Но, видиш, туто твоя дітина». Но тай так, вже пушла 
до Повчі із свойов дітинов. [...] Перелесница є така не-
лапша. Няй Бог заварує, жеби на єй місце, де вна си-
дить, жеби хтось заспав. Няй Господь Бог заварує! 
Кедь заспить та пустим стане. На меджі немож заспа-
ти. Перелесницу лем нелапший видить. Ай Пелипань-
ка мала перелеснича. Устало горі, натягло са та не бра-
ло ложку, лем варіху [ополоник, розливальна ложка] 
взяло, пушло до горчика та з горчика хлиптало. Нелап-
шой било. Я мала шестеро дітей та фурт єм преблаго-
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словила дітину, як уж єм чула, же то так, та уж єм і ся-
чену клала воду. Все-м брала до колиски сячену воду. 
[...] А стара полька, Дзурикова, босорканя била, та гва-
рили тути, жеби матір повіла дівкам, же шо то треба 
босорити. Та гварить: «Хотіли би сте видіти?» – «Гей». – 
«Та сколоть масло». Сколотила дівка масла, ай вна ско-
лотила. Понесли до мочила. А  в мочилі старої масло 
жовтой било, парадной, а дівчиной – ніт. Та дівчиной 
нихто нич, а до старой вшиткой: гади, жаби, вшиткой 
зишло, раз-два роз’їли. Та гварить: «Видиш, я са така 
народила, в таку годину народила са, я мушу туто ро-
бити. Я не хочу, жеби ви туто знали». Цукричина мати 
то била. То не треба ворожити, бо то немож. [...] Єдна 
бабисько дівку мала таку ліниву. Дівку взяла, ади, на 
муст, тай дівку б’є. А  паниско іде молодий на кочу. 
А дівка тута йойкать. Та гварить пан: «Чого єй б’єш?» – 
«Така робутня, шо’м юй негодна достачити робити». – 
«Та шо робить?» – «Та пряде, та прядива дуже много 
треба». Но, та вун взяв би єй за жону. Зашов, взяв єй до 
коча, взяв дому. «Їсти їй треба давати і пити», – так на-
казала мати. Вна чародейница била, босорка, тута 
мати. А так дівку взяв, дав до хиж їсти, пити. Пушов по 
валалі, назберав прядива, вшиткого назберав, дав юй, 
а замок єй [зачинив її]: «Но, увиджу, ці до рана ти туто 
попрядеш». Дівка думать собі тай плаче: «Но, шо я те-
перька? Я  не знаву нигде нич». А  коли пришли три: 
єдна пришла, такі довгі вобірва [вії], друга – ручиська 
довгі, третя – зубата. То босорки били, босоркані. При-
шли, вна воблак втворила та їх пустила. Тута з довгими 
руками почала скубсти клочя, а тамта почала прясти, 
розтігати, а третя почала мотати на мотовило. Поро-
били, попряли, помотали вшиткой. А  теперька шо? 
Туто, шо вун дав їсти, пити та поїли, попили. Тай за-
брали са тай пушли. Вун нарано отворив юй – правду 
тута жона гварила! Но теперька уже свадьба буде. Няй 
буде. Але мати юй пришла та юй повіла: «Знаєш шо? 
Тути три би-сь покликала на свадьбу, шо ти так добрі 
зробили». Як свадьба била, но та вже їх закликала – а 
вни пришли. Вун са звідує: «Хто то?» А  вна гварить: 
«Туто мої тютки».  – «Та чого такі?» А  мати: «Тому, 
бо  много прядуть, тай зубиська такі, ручиська такі і 
вочі». Вшиткой, такі страшні, вун, як  увидів та гва-
рить: «О, я тобі туто веце не дам робити! Ти уж будеш 
у мене пані. Я вже туто тобі веце робити не дам, жеби 
ти така била, жеби ти такі зубиська мала ай такі ру-
чиська, ай вочиська». Та так вна вже паньов обстала. 
А тути босорки так, бо і мати така босорка била. [...] 
Босоркані са схаджавуть будь-коли. А на Сятий вечур, 
і хоть-коли. На луці. Коли ми ходили на Грабовец до 
Мацейки, а там Мацейшина – то била босорканя. А вна 
все на Дзуря, та все лем іти гет, та гет іти. Скоро са впо-
раїла дома тай забрала са. А ґаздови: «А ти за мнов не 
ходь!» А вун лем на дверці пушов. «Мушу пуйти! Я не 
знаву, шо ти за єдна. Де ти ходиш?» То горі Джуґанков 
било на Грабовці. Тот граб, шо  зьме ішли на Грабо-
вець – кедь там пуд тим грабом у холодку спочивать. 
А вун іде поза ньов, іде а вна увиділа його. «А ти чого 
ідеш? Та тебе розтреплють там». А вун вже тогди знав, 
шо  вна за єдна. А  вна зашла, вирізала ямку, бо  мала 
нуж. Вирізала із землі, а вун там до туй ямки став, тоту 
вирізану землю му положила на голову. А дотля мусив 
чекати, шо там вна била. А вун чув, то вже недалеко 
било на тоту луку, як вни там са били, як вни са там 
трепали, то, Господеньку заваруй, як вни, босоркані, са 
там на луці трепали. Видіти їх не видів, лем чув. А вна, 

як пришла д’ньому та туто вирізане взяла та назад там 
положила на землю тай пушла дому. То било вночи пе-
ред Дзурьйом. Вна пак якийсь дустала страх та хвора 
била, хвора, хвора тай вна пак умерла. Вун хотів пак 
мене брати, але я не хотіла. А як умирала та повіла ді-
вці там, Іванув Янко: «Ево, покличте тетичку, а дашо 
ми робте, жеби-м покойна била я, ай жеби били ви по-
койни, бо я би вам не дала пак покуй». Та так било. Не 
знаву, шо  юй робили. [...] Двоє ішли такі пудрани, 
а голи. Ми шо? Ми виділи тай повтікали. Люде повіда-
ли, же то хмарники. А нич, лем са на хмари позерали. 
Хлопи били, пудрани  – ту єдна латка била, ту друга 
латка била, ай ту латка била. Взаду голи били, тулько, 
шо  їм била закрита тута ганьба. Де са заділи? Та дес 
пушли. Йой-ой-ой! Коли то ші било! [...] Я дуже тямлю 
од малости, же як, шо. Зишли доловка хмарники, дава-
ли їм жони їсти, та не хотіли. Жони їм давали їсти, же 
то даки жобраки, а то не жобраки били, лем хмарники. 
Вни десь са пак заділи, ані не виділи, же де пушли. Не 
бив дощ, ані град не падав, красні било, файно било, 
лем тісні роки били. А теперька, ля, якой. Або то люде 
недобрі роблять. [...] Глушканя ходила, ту ля, де Мин-
джалікув, співала, же: «Гоя, гоя, третя верства люди 
моя!» Же третя частина з людей повмирать а уже. 
Глушканя якос женов са справила. Я єй не виділа, лем 
повідали, же так співала «Гоя, гоя, третя верства людей 
моя». Та вна забрала людей, не третю верству, але за-
брала премного людей. А  муй нянько зашов, тай на-
брав дрясен, нарвав дрясен, же все дрясен бив. Та тот 
дрясен чухали, варили, пили – та вже глушканя пере-
шла. Дрясен [рослина Гірчак перцевий, Polygonum 
hydropiper] – такий бур’ян червений. Од глушкані туто 
пили. Ай до паленки тот бур’ян хосновали. Колєра, 
глушканя – то вшиткой єдной, то не двоякой. [...] Такі 
камаратя файни били. Тай єден са забрав та ішов до 
войска, а другий зустав дома. Та гварив так: «Я іду до 
войска, а  як са будеш женити, та  жеби-сь ня покли-
кав». Пушов до войска. Раз тому, шо зустав дома, вха-
били якесь зіля та гварили: «Туто зіля, як будеш вари-
ти, та гварь: «подь, подь, подь...»» Вун туто зіля захпав. 
Но, вун, як  вже женив са, а  тамтот камарат на войні 
вмер. А  вун, як  свадьба вечур стояла, са здогадав, 
шо  хотів його камарат. А  пришов, а  взяв туто зіля, 
та  приставивив, почав варити, та  гварив: «Камарате 
подь, подь, подь...,» – не знав, же камарат вмер. А кама-
рат пришов вечір на кони та го взяв. Взяв го, тай го 
понюс на кони. А  де приніс? Та на груб. Отворив са 
груб та гварить: «Йди. Йди до днука». – «Не знаву, як». 
Вун го спровадив. «Но, ти мене не гостив, а я тя теперь-
ка погощу». – «Та лем маленько. Та лем бер ня гет. Бер 
ня, та  лем маленько ту побути». А  вун побув довше, 
а як го видтам привів та вже не било нигде ничого, вже 
на тому місці коприва била. Бо там минута – а ту рук. 
[...] Ми раз чули, увечері зме вонка били, шо йшло йой-
каючи. Йойкаючи шо летіло в луфті. Хлоп летів. Жона 
го крутила та летів йойкаючи: йой-ой-ой-ой-ой-ой-
ой... Я не крутила та я не знаву, як то крутити. Такой 
зіля мавуть. [2] Ші дівков єм била та ішли зьме до Ве-
ликого Березного, то било перед Сятим вечером, а вид-
там єдна жона ішла. Ми гвариме: «Чого так шатуєте 
[поспішаєте] іти?» – «Та я шатуву, – гварить, – бо све-
кра лежить у постели, уже буде рук». – «Та шо неї є?» – 
са звідуєме. «Але,  – гварить,  – шо. Аде (туто село са 
кликало Лісковець) єдна баба ай моя свекра пушли пе-
ред Сятим вечером молоко одберати од коров. Но та 
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тамта сусіда са зробила мачков, а моя свекра са зроби-
ла колесом». Але кедь і тот, де вна потрапила, і тот бив 
такий босорош, бо справжній не увидить, лем тот уви-
дить, шо такий є. Та тута мачка у хлів утікала тай мачці 
нич. А свекра са зробила колесом, – але вун уже знав, 
бо  і вун такий бив  – як вна пришла до хліва, а  вун, 
як видів, же колесо є пуд коровов, та желізний колик 
шуп! Межи шпиці. Упхав колик межи шпиці тай три-
мать колик, а колесо собов набивать. Єденацать годин 
приходить – вна собов набивать, уже дванацата при-
ходить, уже скоро дванацать годин, а колесо прогвари-
ло: «Пусть ня, бо ми кунець ту, пущай ня». А вун не 
хотів її пустити. По третюм: «Пущай ня, бо кедь ня ту 
теперь не пустиш, а  са ту росиплю на порох». А  вун 
гварить: «Та присягни теперька на колінох, же веце не 
будеш одберати молоко». Вна присягла. Пак вун витяг 
тот колик, а колесо пушло. Но та потовкана, пообива-
на рук лежала у постели. [...] Приказували так, же суть 
і хмарники, ай є мороз, ай є вітор. Ту у дворі бив єден 
хмарник. То удень било. Дуже тма, молга велика била, 
дощ падав. Вун пришов [за дівки то я била] такий гру-
бий, великий чоловік бив, сорочку таку довгу мав за-
мащену, чорну, в долині лем такі пудрані шнурки били. 
Пришов, а ту од нянька просив їсти. А нянько гварить: 
«Ганьо, подь гев, маєш дашо увареной?» А  я гварю: 
«Маву. Левеш [картопляний суп] маву уварений» – «Та 
ці будете левеш їсти?» – нянько гварить му. «Та буду, 
лем винесте ми вон», – гварить хмарник. А нянько вже 
там коло нього стояв, ни, як  я теперь коло вас. Тай 
нянько гварить: «Іди, іди, а насип до мисяти, не у тані-
рьови, винес у мисяти». Тай я усипала до мисяти, втво-
рю двері, вийду – нянько зустав, хлопа ниґде вже не є, 
вже не било кому їсти дати. Аж так знали, же то хмар-
ник. А ту, ни, за тим Вамешном та там їх налічили ву-
сем. Вни такі облича мавуть, як і хрестян, лем тута єди-
на сорочка била на тілі, босий бив. Я  того хмарника 
ниґда не забуду. Стояв у двері такий чорний, як тути 
чернюхи, чорний бив дочіста, ай сорочка така, но, така, 
кедь непрана, чорна. [...] Ту єден умер та ходив уночи 
страшити. Но а там ід нюй, ід жоні, ходили вже його 
родичі спати. А вун, мертвець, звидки, з котрої хижи 
пушли родичі, там прийшов, а  лем лігав на жону, 
шо там била, а за руки тискав, а дусив її. А пак уже при-
шло до крутого [до міцного] – вна са пробудила. І ду-
сить її, і студени руки. Вна го не виділа, лем чула, же 
студени руки, студений. А  пак пушли до Требішова, 
а єден пак туто зачитовав [замовив слово], тай упокоїв, 
веце пак не ходив. То било десять року тому. Но та пак 
уж тот у Требішові зачитав тай упокоїв го, а вна до того 
часу марадашу не мала, до цілого кунца не мала мара-
дашу, бо дусив її, дусив її, ай так, же прийшов на по-
стіль, а з постелі її дриляв [штовхав] доловка. 

Записав Й. Вархол 29 серпня 1980 р. 
у с. Їновець, округ Собранці Кошицького краю,  

Словацька Республіка, 
від Білогущин Анни, 1905 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 10557]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА У  нас, кедь дахто 
умер, та молоджава лопатки била. Сходили са вечур. 
Посідали тай почали лопатки бити. Єден сів, другий 
йому вочі застелив, жеби не видів, третій взяв тоту ло-
патку а як тот, шо мав застелені вочі, ногу підставив та 
лопатков бив по нозі. Лем лопатки били а дівки са на 

туто позерали. Лопатки робили найме спершу, закля я 
ші дівков била. Доокола в сіньох поставили лавки, а у 
передній хижі мертвець лежав. А тути жени та уже у 
переднюй хижі сиділи. На лопатки ходили і перший 
вечур, і  другий. А  пак ішли та зладили діда і бабу  – 
замастили їх саджов. Пак мусили іти вшитки дівки 
туто бабу цілувати або діда, та доєдна била замащена 
саджов. Так даґде коло двацать третього-четвертого 
року туто робили, а пак вже того не било. А теперька 
коло мерця лем картавуть. 

с. Підгороддя (Podhoroď)
Записала Н. Вар’ян 31 червня 1980 р.  

у с. Підгороддя, округ Собранці 
Кошицького краю, Словацька Республіка, 

від Штиха Андрія, 1901 р. н., [1] 
Калянін Катерини 1898 р. н., [2] 

Калянін Марії, 1898 р. н., [3] 
та Лехман Марії, 1894 р. н. [4]

Записав М. Шмайда 10 вересня 1963 р. 
у с. Підгороддя, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Шугайди Івана, 1911 р. н. [5] 

[АСФ СНМ МУК, № 1933, 1949, 11207–11210, 11212, 11217, 
11224–11227, 11231, 11752, 11753]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [4]  Село Стежна  – там 
татаре пришли, вибили туто село ай тоту церкву спа-
лили. А вни потому повтікали, ци як, а же єден са при-
женив, десь зустав, сховав са, а приженив са в Іновцу. 
Же вун там са приженив, і вун там бив. Тай гварять, 
же теперька ші поколіня з нього  є. Вни са теперька 
кличуть Станкови. Але їх фурт кликали од початку 
Татарчаникови. Але ци правда била? Так єм чула од 
тих старих людей. [1]  Стежняни такі недобрі люди 
били дуже, зато їх стрепали. Там тадиль, де ярок, там 
не пустили за градсков, кедь там дахто ішов, лем долу 
водов мусив іти, по воді. А били каждого, хоц не ви-
нуватий, задармо били. Люде ші з них зустали, поєдни 
втекли, якось їм са подарило, бо татаре їх обключили 
навколо. Та якось їм са подарило втекти, ци са сховали 
деякі, ци повтікали ту до Бенятини, повідавуть, же то 
Мигальо в Бенятині. Тай на Бенятині тиж такі недобрі 
суть люде, били са з другими, биткаре лем били з них. 
Туто місто ші зустало, де  церков стояла в Стежнуй. 
Недавно там нашли крестик такий малий, шо до руки. 
Же на Биструй є книга видтам. В церкві стоїть.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Босоркані найгурше са 
схаджали перед Благовіщиньом, тоту нуч. По-
католицьки то било двацать п’ятого марца, по-руськи 
то било семого априля. Та вни мали деська урченой 
місто на хотьр’ю там, де са сходять веце хотарі. Радили 
са, конференція била. На терлиці, шо  коноплі сухи 
уже ламали, літали. То била поєдна за коня. Дакотра 
на мітлі літала, котра на кочергу, шо угля гребсти, сіла 
й летіла, котра на лопаті, шо хліб саджати. Гваріли, же 
поєдна зробила са колесом з воза. А то йшло. То нич 
не било, лем од корови молоко змізло. То лем жони би 
знали туто, я то не робив. Давно дві баби в чорному 
ходили з дому до дому. Так били позавивани, як кедь 
зима, велики хустки мали. А же пришли пуд воблак, 
кедь воблак отворений бив, там стали. А днука лежала 
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хвора, а  сироти били діти. Та єдна гварить: «Пийме, 
а дайме юй з того, няй умре гет». Друга юй перегвари-
ла: «Нє, не дайме, бо, геле, діти ту які суть, малі діти, 
чкода». Тай там не вмер нихто. Шоськай випити юй 
мали дати, не знати шо. Та ходили з хижи до хижи, 
а давали людьом пити. А уже всяди били хвори люде 
на глушку, глушканю. [...] Гварять, же хмарники давно 
з хмарами владіли. Та же даколи са зишли в селі. Не 
знати, же про шо, але  голодни били. А  дуже молоко 
квасной лем хотіли. Нич іншой, лем квасной молоко 
са напити. Не знаву, чом. [...] Хмарники – то били оби-
чайни люде, старши, помеджі людей ішли. Такой шатя, 
як люде носили, хмарник са так указав – чорний калап 
мав. Хто не дав квасной молоко, та  град пустили на 
нього, шо  збили уроду. Хто дав квасной молоко, 
та того обишли. [...] В луфті шось літало а шось співа-
ло, так, як люде. То не знати, шо то било. Шукалька, 
просто корчми бивать, вінкльова хижа [подвійне 
житло з двома жилими приміщеннями з фронтально-
го боку] є, вна би можно знала много. Бо її мати била 
при тум, шо єй крутило, хотіло гет нести. Вна служи-
ла, єй мати, а  пані туто розуміла, спозоровала, же 
служницю крутить, та спровадила сито місто неї. Не 
знаву, хто і де єй крутив. А пані дала сито, а сито пуш-
ло самой. А там ударило собов до дверей, жеби знали, 
же ту є. А там збачили: «Ейга, мудра!» Мож поїмати 
того, шо у луфті летить? То нечисті духи того чоловіка 
несли. Гварять, шо обичайний капесний нуж, шо веце 
раз посячений бив на Великдень, розтворити треба а 
по-маленьку до землі вдівати. Вдівати помалі, ниже, 
ниже, ниже. Як нуж удіє цалкома тот, шо летить, там 
присяде. Ай назад так пустить. Але то не хоц хто розу-
міє. А єдна жона так летіла з дітинов малов, а дітина 
лем так не добрі била порихтована, ці лем вісило за 
ручку, ці як. А єден чоловік здів нуж до землі та її шось 
боліло, зачало колоти, піхати, шо просила: «Пусть ня, 
пусть ня гет!» Вун єй пак пустив. Повів, жеби са по-
рихтовала файні, дітину як треба завила, а так помалі 
тягав нуж, і са жона так двигала горі, горі, горі, витяг-
нув – уже пушла жона з дітваком. Са поладила файні, 
дітвака завила. Деська ґазда або хто єй крутив. Бо гва-
рять, же з Америки так прикрутили, шо Америка як 
далеко, тулькой моря, а видтам прикрутили. Йой, же 
то в Америці ґазда видти, з  краю, жону прикрутив. 
З постельов, зо вшитким понесло єй там, а положило 
йому. Тай там зустала, жили там. Люде старі гварили, 
же онучки треба варити з того, шо го хоче прикрути-
ти. [2] Коли в трицать першум році уже ми ту хижу 
мали, то  я вам повім за шором [в даному розумінні 
хронологічно], а тади ходив од Кежмарку Лендак бача, 
такий бив ворожильник, нечистий. Та вун ходив пла-
тати [в розумінні дрітувати горшки]. Та чули сте, хо-
див од Кежмарку платати. То бідни люди били, хто як 
міг та собі хліба заробляв. Вун тади зашов. Я  свому 
ґаздові гварю: «Михале, оле, ти іди до корчми, там пу-
шов тот бача од Кежмарку, няй прийде до нас, жеби мі 
поплатав горшіки». А вун гварить: «Добрі, но». То так 
било пообіді. А муй ґазда пушов ід корчми та го при-
вів до нас. А вун мені так казав, тот од Кежмарку, Лен-
дак  – бача са писав: «Ой, невістко, я  ти не буду нич 
калатати»,  – же платати не буде. «Я  знаву, же ні, 
бо днеська Дзуря. Но та добрі. Переночуєте у нас та 
рано будете». Я  мала шовдер [шинка] уварений, 
то било сято, Дзуря, а на Грабовцу бив одпуст та ста-
рий ходив, а я нє, бо я мала мати дітвака – дівча маву 

такой найстаршой, трицать перший рочник. А  вун 
гварить: «А, невістко, радшей мі дай квасного молока, 
не барс туто люблю їсти».  – «Добрі, кедь не любите, 
няй буде так». Та вун са наїв того молока, а  собі ліг 
спати. Я  мала таку служку, шо  так коло діти била. 
Я мала ші менші діти – та так, ложки помила, вдома 
била з меншими дітми, бо  я мала ші двох хлопцу. 
Я собі легла спати а тута служка вишла вонка та гва-
рить: «Йой, кресно, пойте гев, ту шоська є!» – «Шо ту 
є?» – я єй била кресна мати. «Йой, пойте вонка, бо ту 
такой страшной, великой, перед хлівом стоїть!» Я гва-
рю: «Та якой великой стоїть ту?»  – «Йой, лем пойте 
вон!» Я вийду – я не виджу нич. Вна вишла вонка, но, 
висикати са, то била дівчина дас чотирнацать або три-
нацать ручна, лем таких худобних людей, та у мене ту 
перебивала. А вун, бача вишов та гварить: «Ге, курва 
єдна, вже ту била!» То тот вечур на Дзуря било. А я са 
напудила та гварю: «Йой, Ганько, пойме гет, я са бою 
того чоловіка». А вун гварить: «Ти курво єдна, не пуй-
деш веце до того хліва на молоко! Наїла-с са вже видти 
дость молока!» А я дівков лем такой молоко їла – не 
знаву ти якой повісти, бо як єм му того молока дала, 
вун на мене попозерав та гварив: «О, єй, невістко, 
якой ти молоко їш! Чістой болото!» Та вун так гварив: 
«Не пуйдеш ти веце на молоко!» Я  гварю: «Дашой, 
діду, зробте». І вун пушов до хліва, я не знаву, шо там 
робив, я туто не виділа, бо-м са бояла. А як ввошов до 
хиж, та гварить: «Дай мі, невістко, свічку». Та я дала 
му свічку а вун так на колінах у хижи довкола стола 
ходив раз, два, три раз. А мені свічку запалену розка-
зав тримати дале од стола. Вун не мав нич, лем шось 
бісідував, а  на колінах ходив довкола стола. Та гва-
рить: «Курво єдна, веце ту не придеш молоко їсти, вже 
єс са наїла дость! А вна діти має, а ти пуйдеш ту моло-
ко вшиткой забрати, поїсти, а  вна без молока, такой 
болото їсть!» Я са дуже бояла а вун гварить: «Не бій са, 
невістко, шо са боїш!» – грозив са на ня. А так, як уже 
докончів та гварить: «Подь ту, невістко, вна веце до 
твого хліва не прийде». – «Добрі, діду, добрі, бодай сте 
здорові били». А  вун гварить: «Подь днес вечур зо 
мнов на крижовати пути. Там будеш вшиткой видіти. 
Лем мадзильний палец розріш, а ту ми са пудпиш на 
папір». А  я са бояла. Але ґазда мені гварив: «Я  тобі 
дам, туто не роб! Та ти би пушла, дітвакови хто знає, 
шо  би са стало!» Я  у другім ставі била, молода. Та я 
гварю: «Ґазда ми не позволить, жеби-м ішла з вами». – 
«Но, добрі, то нич», – гварить. – «Лем вшиткой би-сь 
знала, як я». – «Діду, я не хочу нич знати, лем тулько 
жеби-м знала, жеби моюй корові молоко не пропа-
ло». – «Туто вже-м зробив, од твоєї корови веце моло-
ко не пропаде. Але не хочеш іти?» – «Нє, туто ми ґазда 
не позволить. Нате, діду, коруни». – «Я не хочу кору-
ни». – «Но та якже!» – «Йой, я не хочу коруни твої», – 
вун все заходив до нас, ночував, їсти єм му давала та 
не хотів коруни. Але гварив: «Чекай, я теперька пуйду 
горі више вашого села, там ня вни зустрітять». Я са бо-
яла. Вун пушов горі селом. А гварить: «Так коло десять 
годин будеш ня чекати ту назад». – «Добрі, діду». Але 
ту била з єдного боку сусіда, і  з другого боку сусіда. 
А вни мені гварять: «Марьйо, оле гварь, би до нас той 
дідо зайшов». А я пришла та гварю: «Діду, тута, ля, су-
сіда, і тута, гварили, жеби сте до неї зайшли». – «Я з 
такими роботи не маву. Дали вни мені духа!» Я думаву 
собі, боже муй, я такой нич не знаву, та са бою. – «Мо-
гли би сте, діду, зайти». – «Невістко, я тобі кажу, же я 
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там до таких не йду. Я  йду свойов путьов. Іші до тя 
зайду». Та пак, хвала Богу, нич од нас молоко не про-
пало і добрі било. Але потому можно о рук або легко і 
о два, зайшов. Але старий бив. А  я гварю йому так: 
«Йой, діду, як вам добрі, же ви вшиткой знаєте». – «Та 
подь зо мнов договорити, а ти буде добрі». – «Та ґазда 
мені не хоче позволити». А вун мені повідать: «Я мав 
отца. А  муй отец у Кежмарку жив много року а був 
бачом, а мав череш. А мав нечистого духа у тому чере-
шу. А мав окреме хижку на дворі ізбудовану, а тот че-
реш в туй хижці тримав, а череш там перебив, лем сам 
череш. А кедь хотів датде іти, дашо знати – та тот че-
реш брав на себе. Не знаву, з чім годувавав того нечи-
стого духа. Але то било, било, а  муй отець умер. 
Як муй отець умер, єм покликав попа та вже треба хо-
вати мого отца. Та хлопи взяли ладу, знесли з хижи 
через поруг вонка, ай зо сіньох через поруг – та єден 
на другого попозерає. Тай собі шепочуть. А  я кажу: 
«Шо же то там є?». Єден другому гварить: «То не до-
брі  є. Лада порожня зустала».  – «Як  зустала порож-
ня?» – «Так, зустала порожня». То било тяжкой. А як 
вже вилетів дух, отворили ладу – лада порожня. Шо я 
теперька зроблю? Я попозераву – муй нянько зверха 
сидить на хижі. Пуп і люде са порозходили дому. Але я 
пушов за Кежмарок далеко, далеко. Там тиж єден бив. 
А так м’го привів, а вун пришов на двур та гварить: 
«Подь долов!». Винесли тоту ладу на двур там, видки 
вилетів, а там ліг до туй лади. А так му набив куньскі 
клинці до нуг, до п’яти, шо пудкови ковали. Веце муй 
отець не встав. Поховали зме го, тай покуй є. Так са 
стало». Мені са видить, же вун гварив, мало пам’ятаву, 
же в лісі перелесниці му дали туто, нечистого духа, 
бо гварив: «Муй отець туто дустав од перелеснику в 
лісі». [3] Я мала тютку на Грабовій Розтоці. А вна са із 
Пудгородя на Розтоки оддала. А  єден хлоп будовав 
хижу там на Розтоці, а не мав гроші. Та го нарадили, 
жеби тот зносок носив пуд лівим плечом дев’ять дну. 
А як на дев’ятий день вискочив та гварив чорт: «Дай 
ми роботу!» – «Та яку ти дам роботу? Та нич не роб, 
лем ми гроші много несь». Та тот чорт му носив гроші 
та носив та носив. А як вже са збудовав, вже мав вшит-
кой: корову, вшиткой документи мав, а ту са негодни 
чорта збити. Як теперька са тя збавиме? Пушли на Ву-
блю, а там єдна ворожиля била та поносували са, же 
як то мавуть чорта од себе одогнати. А  вна гварить: 
«Я ти повім як». Забер вовну з чорної вувці ай з білої 
вувці. А  з тої чорної вувці дай йому прати на ярку, 
а  тоту білу вовну мацинько на чорно зафарбити. 
А пуйдеш на ярок прати. А як будеш тоту вовну прати 
на ярку, та гварь так: «Кедь ти скоре випереш та ші бу-
деш муй, а кедь я скоре виперу та мусиш од мене одий-
ти геть». Но, та знаєте, тута баба мацинько зафарбила 
тоту вовну та скоре випрала. А вун не виправ та з тов 
вовнов тріснув до ярку, бабу водов обляв, а сам утік, 
веце ніґда не пришов. [...] Чорт на поді жив за сліпим 
комином. Шо варили та тим го мусили кормити. Але 
звичайно ґаздиня виняла горшік з пеца та переблаго-
словила. Та туто не хотів їсти. А кедь не перебласлови-
ла та поїв. А  кедь переблагословила, понесла му, но, 
забила са, а вун тов мисков до нєї тріснув, а мусила му 
другой варити. Соленой не їв, бо суль хуть додавать. 
Їсте несолену страву – та яка нехутна, така невжитна. 
А йому такой мусили давати. То я чула од свого отца 
сестри, як од тютки. Тютка мені так розказувала, яко я 
била дівчатко. [5]  Хто хотів видіти босоркані, котрі 

крадуть молоко від коров, та мусив іти о пувночі на 
саме Різдво там, де  са сходжавуть чотирі хотарі, на-
класти там вгень, а  довкола вогню описати са білов 
крейдов сяченов і покропити сяченов водов. Потум 
узяти чорну мачку а на тум місці єй зарізати і упечі на 
тум вогню. Потум облизати кажду кустку, аж поки не 
натрафить на таку кустку, шо як єй пооблизує та уви-
дить вшитки босорки, як літавуть на мітлах, кочергах, 
терліцах. Тути босоркані будуть потум того чоловіка 
гнати, жеби го забити. Перемінять са на чортів або на 
дакого звіря, але  вун спознає вшитких босоркань. 
[4] Поґань дівча бивало ту на Городі, же там і студня 
якась била і якийсь каштель бив, то лем мусіло бити 
такой малой, невеликой. А же вна свого фраїра крути-
ла з войни дому. А вун вже без голови йшов на кони. 
А вна, як вже туто виділа, дуже са напудила, а скочіла 
до тої студні. Ші мала якусь колиску, приказували, 
і туту колиску вергла до студні. Ці і дітвака, ці лем ко-
лиску а потум і сама скочіла до тої студні. 

с. Руська Бистра  
(Ruská Bystrá)

Записала З. Ганудель12 липня 1985 р. 
у с. Руська Бистра, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Дюло Юлії, 70 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Так єм пряла, веретено 
мі пукало, нитку скручала. А ші мам і полотно. Пря-
лам шумно. Парадно прялам. Шім влони до Прагі про-
дала єдному панові полотно. Знаву прясти ші тепер, 
але  вже тута рука поламана. Ткали зьме полотно іс 
своєй роботи, ай по-памуті, шо ай памут єм снувала, 
а сама єм так напряла на основу, і так єм ткала. [А як 
са називали коноплі, шо сьте їх уліті брали?] Коноплі 
били білі а потому зилині, шо насіня било у них. А пак 
єм мочила, висушила, пак терла. [На чім сьте терли?] 
Но така била терлица, a потому така била шіть, гвоз-
ди набіті, а так єм микала. Першой то било клоча на 
міхи, шо на тромпаки. Шитко било. Перше сновалам. 
То яґ єм напряла муткі a в золі намняла, та такі парад-
ні били, як єм їх випрала. Пак єм звивала на клубята, 
а потому на снувалніцу, а так са обертала снувалніца. 
Ам наснувала, кулько ряфу хотілам пуститі. А назна-
чілам, кулько ряфу навилам, наснувалам і зобралам. 
А потому на кросна. Кросна із дерева зложені, шитко. 
Пак єдна била спереду, друга била ззаду, накручалам а 
треба било ціпки класті. То такі прутикі пудкладуваті, 
жеби тото са не ссунуло. Но теперькам навилам а по-
тому до нічилниці набралам. То зайс і тото зналам ро-
бити. А з нічилниць потому до берда. Із берда потому 
нав’язати а затикати. Доловка били поножи, но a вже 
пак єм ткала. А ші кеби сьте віділи муй обрус, шо я ші 
го сама викоцковала, бо я дуже могла ткати, вшиткой. 
Тот пан іс Прагі хотів, то зьме са натігалі. Ші маву таку 
ай хлібівку. А я юй тримаву, ай тот обрус. То кеби сьте 
віділі той обрус, самі би йсьте са лакомилі на нього. 
Я знала вшитко зробити. Но але вже тепер з ня нич. 
[А  як сьте їх ткали?] То били три або чотири. Єден, 
шо  переберати рас, другій був бувший, друга булша 
дощічка за бердом, а третя ші булша за нічилницамі. 
Но як уш єм перебрала, вже са то спустило, a  пере-
сунулам із челноком. На сімдесят молоднику я пере-
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брала дві ружи. То са позерало ай мусіло са понад дві 
ниткі, ці понат п’ять, або ці понат шість. То уже мусіло 
са ізрахувати, жеби било добрі. 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [А на Андрія сьте не ходили ра-
ховаті колики?] Колики, та то є правда, раховали зьме 
по дев’ять колику. А  то на зустріч Андрійового дня. 
А муй колік все був волюватий. Ай муй ґазда був во-
люватий. А дрива носили, крали ці до пари, ці кулько. 
Коли са оддасть, но пироги зьме варили. Котрий най-
перше виплавав, в ньому било мено. А чий то правда. 
Та шо зьми мали робити.

Записано у с. Руська Бистра, округ Собранці 
Кошицького краю, Словацька Республіка. 

[За: Сополига М. Документація народного 
будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Ґубанець Михайло, переселився в нову 
хату. Інформацію надали сусіди. Хата – «хижа» бідно-
го селянина, побудована в 90-х роках ХІХ ст. Будівля 
зрубної конструкції («струб», «струбеной»). Матері-
ал  – бук. Стіни ззовні та внутрі обмазані глиною та 
побілені. Вікна («воблаки») та двері додатково збіль-
шені в 50-х роках ХХ ст. Дах чотирисхилий. Покрівля 
солом’яна («жупа»). Долівка в усіх приміщеннях гли-
нобитна, в хліві – «помуст». Стеля («повала») з буко-
вих кресаних дощок, на трьох поперечних та одній по-
здовжній балках («фульовки», «мештерниця»). Двері 
у сінях оснащені дерев’яним замком «на засув», який 
відмикаєаться за допомогою серпа. Житлова частина 
трикамерна: «хижа», «сіні», «комора». Під спільним 
дахом знаходяться й господарські приміщення: «хлів», 
«пелевня», «сінашув», «половник». У  хаті за столом 
лавка – «шафарня». Ззовні вздовж жилого приміщення 
знаходиться букова лавка. Частину горища над житло-
вим приміщенням відокремлює виплетена з ліски пе-
регородка («ліса») з дверима та замком на колодку. Там 
зберігали дере’яні сусіки із зерном. У сінях – «сусік з 
вершником на шмаття». На стіні – сокири («балта» та 
«фейса») на рубання дров, а також «планкач» з довгою 
ручкою, яким тесали («кресали») дерево. Основа печі 
глинобитна з домішками каменю («пец битий з гли-
ни»). Устаткування для відведення диму – «кобилка», 
«цівка». Дим відводився в сіни. Комина немає. До печі 
додатково прибудували плиту. Припічок називається 
«кут»; челюсті – «челюсник»; ватра – «ватра».

с. Руський Грабовець  
(Ruský Hrabovec)

Записала Н. Вархол 23 жовтня 1981 р.  
у с. Руський Грабовець, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Федич Юлії, 1908 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Но а Грабовець так виник. 
Ту пришли три фамілії: Прислупський з Прислупа, 
Ганрик Зазорйок, лем третій не знаву, же котрий і же 
видки. А зробили собі так у кутику, пуд таков дебрьов, 
зладили собі такі хижки. Та так собі зробили такі ліси, 
поплели та так собі хижу зробили. То так чотири ліси. 
Я ші пам’ятаву тоту хижу, лісникова хижа била така. 

Та так чотири ліси: дві ліси так – та то дві стіни били 
[прямокутні], а пак зазь дві так – та били чотири сті-
ни. А  туто обмастили, на туто положили друшьки, 
може, отакі [інформаторка показує], туто вимасти-
ли тай в тум сиділи. А видтам пак пуд грабинов, пуд 
грабинов, тай помали люди са розишли, тай повіли, 
же Грабовець. Тай са удержали, же Грабовець. Зато са 
кличе Руський Грабовець. Та туто пам’ятаву, же туто 
так люде повідали. Баба моя туто знала повідати.

Записала З. Ганудель 18 липня 1985 р. 
у с. Руський Грабовець, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Білоущін Олени, 51 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Коноплі треба перше 
посіяти, но  а як уже велікі суть, вже са однаджівуть 
білі од зеленіх, білі треба вибрать, пов’язати до снопку. 
Но а намочіти до води, тай мокнуть. Пак са виберуть, 
но а тото вже одстраниті треба, повнаджіті терлицов, 
потом чмовхалніцов, но  а то аж на восінь. Зилені, 
як уж дозрівут, треба зайсь витігати. Пак висхнуть, се-
мено треба зібрати а дадуть мочити до води, тоти другі 
зилині. Потому як уже готовой є, но та уж як прийде 
зима, треба прясти. Напрядуть люде, но тай з верете-
на мотавуть на мотовило. Потому дадуть до води тоти 
муткі, до  попелу, наджять, наджять. Жеби були білі. 
Так у зимі роблять. Пак витчуть полотно. Єдной білой, 
парадной, другой групшой, пак третьой на міхі, но а як 
вже ци дівкам оддавати са, ци шо, уже треба вишива-
ти плахти парадні, жеби било до вибави. Но а с того 
другого споткі робилі, по нашому ґачі, а  с третього 
міхі шилі. А вішівкі парадні билі. Полотно било пере-
беране на коцкі, або на квіткі. [А як визеравут кросна?] 
Кросна суть з букового, з дубового дерева, подля того 
хто як муг зробити. Кросна са складувуть з навуя, до-
ловка са давуть поножи, ничилниці, бердо, ціпки, на-
била, а як са навивать, ціпки са давуть, жеби пряджя не 
cпадoвaлa. А са тче. Слабий край са називав хляпкий. 

Записав Й. Вархол 
у с. Руський Грабовець, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка. 
[За: Науковий збірник МУК]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об-
рядовість. Породілля в цьому часі лежала в ліжку 
за ширмою. Вважали, що  саме в цей час породілля і 
новонароджене дуже легко піддаються врокам. Поро-
діллю й немовля у післяродовому періоді вважали не-
чистими, які, за віруванням, легко піддаються різним 
хворобам, особливо врокам. Такою вважали новона-
роджену дитину до хрещення, роділлю – до вивідок. 
З метою їх охорони від чарів, немочі та злих надпри-
родніх сил, які були особливо небезпечними в цей пе-
ріод, їх ізолювали від навколишнього середовища, від-
городивши ліжко спеціальною, довгою 2–3 метрів тка-
ною плахтою з червоно-білими смугами, званою «за-
слінь», «заслонь», «заставляча плахта», «застелячка», 
яку прикріплювали до стіни та двох вертикально при-
кріплених палиць в рогах постелі. В заставлячу плахту 
з відворотною метою запихали голку, в селі Руський 
Грабовець заслонь робили до 1946  року. В  перші дні 
про роділлю та дитину піклувалася валальська баба та 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, КОШИЦЬКИЙ  КРАЙ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



519
куми, які приносили їй їжу. На знак ганьби [покрит-
ці] в селі Руський Грабовець її пов’язували на ґарґалі 
[дерев’яне відро на воду], що вважалося принизливим 
і недостойним. Вивід-очищення священики відмовля-
лися давати покритці. А новонародженій позашлюб-
ній дитині священик з певним наміром давав негарні, 
одмітні імена, тобто імена, які вважалися смішними та 
недостойними, щоб зганьбити покритку та її нащадка. 
Були це передусім такі імена: Гриць, Наця, Палага... 
Пупки з позашлюбних дітей відкладували з метою 
давати крізь них [дев’ять пупків] пити воду неплідній 
жінці. Коли народжувала дитину незаміжня дівчина 
[копилка], то сільська акушерка [валальська баба] по-
клала їй в пазуху вузлик зі сіллю. Після пологів сіль 
вийняла й посолила їжу тому парубкові, що преспав 
копилку й не хотів з нею вінчатися. Опісля конзумації 
такої посоленої страви вже навернулася між них лю-
бов. [...] А в селі Руський Грабовець молода вінчалася з 
кількома зернятками бобу, які опісля споживала. Хоч 
з другого боку, її застерігали не з’їдати біб в даний час, 
щоб не спричинити неплідність [знали гварити, же 
поїла свої діти]. В  деяких випадках молоду до шлю-
бу везли білі коні-жеребці, шоб народжувала самих 
хлопців. Відповідними магічно-забобонними діями та 
словесними формулами, виконуваними перед або піс-
ля вінчання, прагнули вплинути на полегшання родів. 
Поховально-поминальна обрядовість. За народною 
традицією за мертвим було прийнято голосити – «за-
водити», «йойкати», «викладати за мертвим». Ці голо-
сіння нагадують спів, в яких переважно жінки-плачки 
висловлювали жаль, скорботу за втратою близькою 
істоти. Наймані плачки отримували опалачку бобу як 
винагороду. Інколи виникали комічні ситуації, коли 
плачка, сумніваючись в отриманні натуралії, тобто 
бобу, заводила: «Йой-ой-ой-ой... За палачку бобу про-
воджу тя до гробу, ци дадуть, ци не дадуть, мої слизи 
дармо падуть...йой-ой-ой-ой».

Записала Н. Вархол у 1981 р. 
у с. Руський Грабовець,  

округ Собранці Кошицького краю,  
Словацька Республіка, 

від Федич Юлії, 1908 р. н., [1]  
Шукаль Юлії, 1921 р. н., [2] 

та Федича Михайла, 1908 р. н. [3]  
[АСФ СНМ МУК, №5302, 5314–5318,  

11667,11684, 11685, 11688–11690, 11692, 11693, 11694, 
11709, 11710,11837, 18136]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [1] Чому крачун пекли аж тоді, 
коли ішли вечеряти? Та якийсь нечистий дух прийшов 
за якимсь дідом та хотів того діда узяти. А крачун, як у 
пецу бив, та все гварив: «Ждай мало [зачекай трішеч-
ки], ждай мало...». Нечистий дух зась гварив: «Подь, 
діду, геть!» А  крачун: «Ждай мало, ждай мало...» Не-
чистий зась: «Подь, діду, геть!»  – «Ждай мало, ждай 
мало», – гварив з пеца крачун. Та вже пак, як когут за-
співав, тай вже не било того нечистого. Зато гварили, 
же крачун мав бити в пецу, як сідали вечеряти на Ся-
тий вечур, же крачун одповідав за того чоловіка, і того 
чоловіка висвободив. Така приказка била. Як  сідали 
вечеряти на Сятий вечур, давали печи крачун. У кра-
чуні било фляща з медом ай часноки три коло фляща-
ти. Як са крачун упік, положили на стіл, прикрили хлі-

бувков [полотенце, яким накривали хліб], і так стояв 
аж до Нового року. На Новий рук са мав начати їсти.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Туто-м чула. Ту на Розто-
ці то било, шо тот зносок. Там двоє пристали, худобні 
дівочки били, а вни пристали: єден з Кленової, а дру-
гий із Завусині [Завосина – село Великоберезнянсько-
го району Закарпатської обл.]. А  там на Завусині  – 
Подкарпатско, такой од нас недалеко, два кілометри, 
єдна баба била, шо собі зробила того чортика. Але вна 
не заспала та юй носив пінязи й шо хотіла, шо му роз-
казала та туто робив. Бо коли вун виходив з яйца, 
та тогди вна не заспала. За дев’ять дну носила зносок 
пуд плечом, же тот дев’ятий день юй пекло, і же спати 
са юй хотіло. Але не заспала. Чорт, як видтам вишов та 
просив роботу од нюй. Та вна му дала роботу. Де пуш-
ли до склепу – набрала, набрала, до зайди набрала, пі-
нязі од нєй не просили, і так пушла. Вун чорт, юй так 
оманув, шо  вна набрала, занесла і нич. Лемже вна 
йому мусила пироги їсти варити, а  йому соленой не 
слобудно било їсти, лем несоленой. Вна му зварила, 
а раз десь пушла, а невісти не знали, же вна йому окре-
мо варить, а вун вже на поді сидів за сліпим комином. 
А невісти му винесли на пуд, невісти знали о нюм. Та 
му винесли на пуд соленой, тай бив там гордув з бо-
ром та шмарив, цілий гордув висипав з тим бором. 
А невісти гварять: «Чекай, дустанеш ти, як мати при-
йде», – бо вна го і набила. Поки мати прийшла, та вун 
той бор до єдного визберав до гордова назад. Но, а пак 
вже са го хотіла збити, а не могла са го збити. Та шо з 
ним зробити? Та так хтось юй порадив. Били вувці, 
та била чорна вовна і біла вовна. Тай білу зафарбила. 
Тай дала му прати вовну чорну, а сама прала тоту за-
фарбену, білу. Та юй са пустило, бо то лем фарба била, 
та са пустила. А йому гварить: «Кедь не випереш, би 
била біла така, як моя, та за мнов веце не ходь. Я тя не 
хочу. Іди од ня». Тай вун пере, тай пере, тай пере – тай 
вовна фурт чорна. Тай вун і так ішов за ньов. А вна 
обула бочкори – та туто, шо наперед та вбернула на-
зад, а туто, шо назад, на вбула наперед – опачні. А пак 
вун вже не знав, де іти, та йшов за тим слідом, та юй не 
нашов веце. А тот на Розтоці си думав так: «Чекай, тай 
вна кулько вже мала, тай я буду мати». Вна била із За-
вусини, і вун бив із Завусини. «Та й я собі зроблю». Тай 
вун туй зносок носив, а  як туто виходило, тот чорт, 
тай вун заспав, а то не сміє заспати, бо вун, чорт, як ви-
йде з яйця та роботу просить. А вун заспав, а туто ви-
шло – просить роботу, а вун спав тай не чув. Та вун, 
чорт, пак з ним завідував. Але то чудо робив з ним 
велике! Худобу пометав до ясель, такой чудо робив. 
Вни пак негодни били са го збити. Нияк та нияк. Но-
сили пак по меджах, де са чотири меджи схаджавуть. 
Ішли зме на Розтоки, дівки, хлопці до церкви, а там са 
чотири меджи схаджавуть: наша Розтуцка, Шмигув-
ска ай Дубрувска. Та там єден горчик такий бив глиня-
ний великий, а  ші якась шатина там била, ай ші, не 
пам’ятаву, шо  ші веце шоськай там било. Але пак 
якось, я  не знаву як, же го дав до Березного, ці як... 
Я  не знаву, чом туто на меджу носили, хотіли са го 
збити. Не знаву, шо з тим робили. [...] Перелесница – 
то така жона. То по водах туто било, вна по воді ходи-
ла, вна коло води била. То не так давно било, я тямлю 
туто, шо  бісідувуть. По фронті било. Вни так мали 
тенґеріцу коло води. Стара пушла дому, свекра їй, 
а вна, невіста, зустала з дітваком на поли. Дітвак спав, 
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вна собі лягла ід колисці. Раз якось чула, ці спала, ці не 
спала, вочі пудойме  – а вна, перелесница, стоїть над 
колисков. Вже теперька так їх не є, вже їх десь закляли 
ці як, ці десь више одплавали. [...] Лемже єдна жона 
так жала на панщині. То давно панщина била така, 
шо теперь дружства [єдина сільськогосподарська ар-
тіль], тогди панщина са кликала. А так далеко то било. 
А тот, шо над нима стояв, так, як би теперька скупінар 
[бригадир], та стояв над нима. А колиска далеко била 
од того. Але вун видів тоту перелесницу. Но, але уж 
дітина зачала верещати, бо вна, перелесница, свою ді-
тину до колиски дала, а тамту взяла. Та туто не йойка-
ло, шо вна взяла, а туто, шо вхабила та дуже ричало. 
А  жона бігла ід колиски, же возьме дітину, а  тот, 
шо  над нима стояв та гварить: «Дай покуй, не ходь, 
най ричить, най так ричить, жеби са розпороло аж». 
А  як перелесница чула, же лем йойкать та йойкать, 
та йойкать, та са вернула та дітину тоту положила на-
зад до колиски, а  свою взяла. А  потум вун гварить: 
«Теперь іди, теперь возьми дітину, теперь твоя. А пер-
ше не твой йойкало». Та туто-м чула од старих людей. 
[...] Таку жабу-босорку можна здіти на тичку а впхати 
тичку до землі, до плота. Жаба горі пробита, а кедь то 
є босорка, та  вна злізе, а  кедь справжня жаба, та  не 
зийде. Я ішла доїти корову, а жаба – до хліва! Я са на-
пудила. А муй ґазда здів жабу на тичку і задів тичку до 
землі. Вночи вна злізла, а до рана єй не било. А тута 
босорка пак вмерла. То-м чула од Строґанича. [...] 
Єдна жона повідала, же ґазда єй дуже бив. А вна пак 
зашла та вхабила го, тай пушла. Пушла до Березного, 
то за границов, Подкарпатской Руской то било, а там 
пані пришла із вароша [міста] до Березного даку 
служницу глядати. Вна там єдну пані знала, шо там до 
неї ходила. Тай пришла, тай гварить: «Хочете служни-
цу? Та я, ади, маву». Так пак єй, тоту, шо втекла вод 
ґазди, взяла на нуч та повезла єй до вароша за служни-
цу. Ішім знала, як са кликала. Тай вна там била довгий 
час. А мала куму, там в Мигальови, звидки била, а та 
кума така ворожиля била, так на вшиткой. Гварить 
ґаздови: «Знаєте, куме, шо, ми єй будеме крутити, вна 
прийде», – же будуть крутити його жону, шо го вхаби-
ла. Бо вун пак єй глядав, вун їй не муг найти. І за ко-
мандиром пушов, же де са заділа. А то вже і діти мали, 
діти били, а матір мав, шо юй платив, шо робила. Та 
так та кума єй крутила дому. Взяла її опліча і варила. 
Варила а крутила, мусила і дашо гварити, не знаву, шо, 
але помалі крутила, бо кеби била дуже крутила, та би 
недобрі било. Лем так помалі крутила. А ішов вод них, 
де вна служила, слуга до вароша на кочу, а вна йому 
гварить: «Я іду з тобов». – «Та подь». Тай пушла. По-
тум сама повідала: «Та ми так прийшло, так ми при-
йшло, я  іду дому. Я  іду дому. Шось мені прийшло. 
Я  іду дому. Лем ня тягне дому». Тай прийшла з тим 
слугом. Прийшла, та вже іде дому. А мати жене паця 
продавати. Та як єй виділа, радувала са дуже: «Йой, 
хвала богу, жесь ту! Ми, – гварить, – на біді, ми ходили 
за тобов, нигде тя не муг найти, ходив за тобов та са 
перехолодив, та хворий лежить. А я шо сама можу...» 
А кума юй так гварить: «Кумо, та я хотіла, би сте при-
шли дому, там так робила, би сте пришли дому». Тай 
вна потум повіла, же як робила з її оплічатом: варила, 
крутила... Вже двацать п’ять року, як є в старобинцу 
[домі для пристарілих] тута жона, шо єй крутили. [1, 
2] Били дві жони, мали обидві діти. В хижі били. Дві 
невісти били в єднуй хижі. Не так далеко од нас. 

А  єдна вишла вонка [надвір]. Шось єй закликало та 
вна вишла вонка. Та як вишла вонка та єй взяло, хопи-
ло ай до луфту [повітря]. А якийсь хлоп вишов вонка, 
такой сусіда, та чув, як жона гварила: «Йой, помали зо 
мнов, бо я ші хвора, та я ші так негодна», – бо якось 
так била по породі [пологи]. А  вун вишов днука [в 
хату] та гварить: «Твої невісти тут обидві?»  – «Тадь 
обидві». Позеравуть – єдна є на єднуй постели (як то 
по дві постели били в єднуй хижі або три), а другой 
не є. Перелесница єй взяла. Дітина не била крещена, 
вна ші не била зводжувана [ще не була на церковному 
виводі, не було їй дано очищення] та до неї мала 
власть [міць сила] перелесница, покликала єй вонка 
та єй взяла. Теперька ідуть із Михальовец, із Собра-
нец з породніци не вводжені, дітина некрещена – нич 
са не стане. А  тогди заваруй Боже!, жеби дітина не 
била некрещена, би жона неводжувана – вже перелес-
ница мала до неї власть. [2] Вун [чортик], пропав би 
са, а  купав са вночи. То муй сусіда видів. Же вун са 
вночи купав, в самуй пувночи на потоку, де дві води са 
сходять. Тот сусіда з одного боку бивав, а я з другого 
боку. А вна, його жона, била босорканя. Вна на уро-
чистой сята: на Руство, на Сятий вечур, Благовіщиня 
або колись на урочистой сято та пушла, а  начиряла 
воду. Та го зачерла до відра. Великий не бив, кедь го до 
відра зачерла. Лемже вун са справив і малим, і вели-
ким. Та вни потум не могли вистати перед ним. А мали 
дві дівочки. Та тоту меншу дуже трапив. Та вни вид-
там пушли, вхабили так, а пушли ту до пустой хижі та 
у туй хижі бивали. Та на Сятий вечур вна, тута ґазди-
ня, му наварила їсти, а вун вишов до цівки, а так над-
риляв саджі до страви, до горчику, як у пецу са вари-
ло. Та не могли їсти. А  пак пішла до сусіди, там са 
жони сходили. А вна взяла гребінь до пазухи, такий, 
ля, шо чесати, та взяла до пазухи. Тай виняла тот гре-
бінь, та  так тот гребінь засмердів, шо  вшитки жони 
втікали. А то вун, пропав би, засмердів так. В тум гре-
бені бив, ці як. Так засмердів, же вшитки жони втіка-
ли, гварили: «Пропав би, шо  то за гребінь, шо  так 
смердить!» А вна ходила са попови сповідати. Вна по-
відала сама, же гварив [чортик]: «Попа кличеш на по-
муч? Думаш, же я са попа бою? Я са попа не бою! Вун 
ми нич не зробить». Вна го зачерла, як  брала воду, 
і мав до неї власть, тай готовой! Вни потум назад вид-
ти пушли там на то місто бивати до своєї хижи. А так 
хтоська їм порадив, же десь на Михальовці, десь там 
якась жона била, ворожиля. А там ші єдна жона била 
хвора, на Дубровуй, такой ту, та жеби там ід нюй на 
Михальовці, двой пушли. Тай вни двой пушли. А тоту 
жону нус болів та єй так повіла, та ворожиля [вна била 
дуже побожна, сяті вобразки мала]: «Неділька [сята 
Неділька на вобразі], попозерай, яка вна зранена, геле, 
яка Неділька зранена, шо люди в неділю ріжуть, ро-
блять, та, геле, яка зранена. Та і ти, жинчовко, зареч са 
в неділю їсти варити, бо ти вариш їсти, а тута шподза 
[смердюча піна] біжить із горчика до попелю, а туто 
ти йде до носа, зато тя болить носик», – як са в попелю 
варило, шподза са зробить, а  то юй до носа ішло. 
А вна, жинчовка, мала много дітей, та гварить: «Я не-
годна са вречи в неділю їсти варити, бо я маву много 
дітей». Тай са не зарекла, але  і вмерла на туй нус. 
Днеська гварять раковина [рак], а тогди нихто о рако-
вині не чув, і вмерла на то. А юй, туй жоні, шо чортика 
зачерла, ворожиля повіла так: «Такого чоловіка най-
дите, шо знає Псалтирю читати. Дакий учитель, дакий 
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дяк. Заплать му, а най доти читать, доки го не оджене». 
Бо то давно бив дяк і учитель бив. Нашла такого, лю-
бив паленки [горілки] випити, тай вун са прибрав. 
А  так вун читав за три ночи. Та першу нуч читав, 
але  гварить: «Ви са не буйте, буде гурчати». А  вун 
[чортик] по поді ходив, гримів, гурчав, не мож било 
витримати. А ви са не буйте нич. Ту сидьте коло мене, 
не буйте са нич. На другу нуч ші гурше. А на третю нуч 
думали, же тоту хижу переверне. Не буйте са нич, вже 
теперька пуйде гет. Зато, же так робить, пуйде теперь-
ка гет. І так [чортик] так тоту їх дівку морив, шо так єй 
доморив, шо била вже така нанич. До Березного єй но-
сили, там бив водпуст, на руках єй носили. Доморена 
била дочиста. А  як вже го одогнали, так єй вхабив, 
ниґда веце не прийшов, вже покуй мали одтогди. [...] 
За минутника нам стрико знав приказувати. Я  така 
нещаслива, я за ґаздувского сина пушла, але я така не-
щаслива. Стрико знав ня санувати та знав гварити: 
«Йой, або твуй ґазда такий нещасливий, або ти така 
нещаслива». Двацать чотири року мала-м та зме по-
горіли. А вун, кедь ту прийшов, кедь видів дашо, та все 
мене жалував, все повідав: «Або сте єдной такой не-
щасливой, або другой». Даколи так гварили, же кедь 
котрого вояка вже не брали на войну, але котрого вже 
їмили та го тримали довго на войні. Не так, як теперь-
кай  – два роки вислужить. Но, тай єден там служив 
довго, єден ґаздув син. А як ішов дому та пішо ішов. Та 
йшов пішо а видів в єднум лісі, же са там маленько 
блискало. Та вун ішов за тим блиском. Прийде там – 
позерать з-пуд воблача. Били там три стульці: єден 
камений, другий дерев’яний, а  третій стріберний. 
А єден дідо старий з єдного стільця фурт са пересідує 
на другий, на третій... Вун поклопкав на воблак, гва-
рить: «Ці пустили би сте ня до хиж?» Та якби ні. Та вун 
го пустив до хиж, але своє робив. А вун, тот вояк, тог-
ди са просив, же чого так робить. А той дідо старий – 
то бив минутник. Та гварить: «Коли я сяду на 
дерев’яний стулець – та тот дітвак, шо са народить в 
тоту минуту, та  ші дость такий щасливий, ші може 
бити. Але кедь сяду на кам’яний – тот дітвак дуже не-
щасливий. А кедь сяду на стріберний – та тот дітвак 
аж дуже щасливий. Та я минутник. Ай ти ідеш дому, 
вже ти молодицу порихтовали [приготовити], вже 
маєш молодицу готову там. Але ти єй не берь, бо ти 
будеш з ньов нещасливий, та  не берь. Але там буде 
єдна гусярька, а та гусярька гуски пасе, та тоту гусярь-
ку возьмеш, та з тов гусярьков будеш щасливий». Но, 
як прийшов дому – вже готова молодица, а жеби мо-
лодицу брав, богачка била. А вун повів, же вун єй не 
бере. Та чом? Я возьму тоту гусярьку. А вни, як туто 
чули та: «Та де, та ґаздувсьтй син хоче гусярьку брати 
а шо гусярька  – сирота!» Вун зайшов, взяв тоту гу-
сярьку. Свадьбу му зробили, а як му свадьбу зробили: 
«Ідьте, кади вас вочі поведуть!» Но, та гусярька до ху-
щати, шо на голову, зав’язала шаточки, шо мала та з 
тим ішла з ним геть. Но та йшли, йшли, та йшли а на-
шли там таку пусту хижку маленьку. Така пуста, 
дерев’яна, така пуд соломов. А так гварить вун: «Зна-
єш шо, коби ми до тої хижи йшли, ми би поправили 
тоту хижу, ми би побілили, ми би ту бивали». Но тай 
вун юй розказав, жеби хижу помастила. А там пуд ку-
том, пуд пецом, як пец із-заду, била єдна бунджа [коп-
ка] глини. «А  я,  – гварить,  – пуйду даґде даку жупу 
[ручно вимолочена житня солома, якою покривали 
будівлі] дуставати та найду жупу та тоту жупу пуджу-

плю, кедь ми дахто дасть, а ти помасть, тай даґде вап-
на дустанеш, тай побілиме, тай ми ту будеме бивати». 
Но, як вна тоту глину винесла видтам, зачала розтов-
кати, а в туй глині самой золото так закатуляной било. 
А вун прийшов дому та вна вже му вказує. Тай вни са 
зачали радовати. Вже зачали са змагати. Тай так на-
брали пінязства [гроші], тай хижу велику зробили. 
А вун такий ґазда великий бив, шо вже і слугу треба-
ло, наємнику [в розумінні орендач, наймит]. А раз вже 
в якісь роки, вже як збагатів так, слугу мав, бордув 
[розкішний дім] зробив та нянька кликав, жеби при-
шов до нього на гостину. Написав му, же де. Нянько 
сів на куч з матірьов – де, сирохман нас кличе на гос-
тину! А вун вже видів, же нянько іде та слугове вже 
втворявуть капуру [ворота]. Вочі вивалили, же шо. 
Вун са представив їм. «Та ти пушов з дому такий а та-
кий. А  теперь такий богатий».  – «То моя гусярька,  – 
гварить, – така щаслива. Та зато я єй брав, бо мені ми-
нутник гварив, жеби я їй взяв, зато я їй брав». [3] У Ду-
браві єден їмив жабу у дворі перед хлівом та запер єй 
до ладички та єй тримав там три дні. А  третій день 
пришов ґазда звідувати са, ці не била його жона там. 
«Яка твоя жона?» – просить са той, шо  їмив жабу. – 
«Не знаву яка, може, са перемінила на шось». – «Я маву 
ту, але жабу, не твою жону». – «Пусть єй геть». Вни як 
пустили тоту жабу, тута жаба просто до потока пуш-
ла. А видтам вишла жонов. Колесо бігло двором, а дідо 
взяв бальту та верг на колесо тай одтяв кусок. Тай бо-
сорка храмала, бо вун єй одтяв шпіц з ноги.

Записав Й. Вархол 
у с. Руський Грабовець, округ Собранці 

Кошицького краю, Словацька Республіка, 
від Федич Анни, 1904 р. н. 

[За: Науковий збірник МУК]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Прийняття за па-
рубка називається «ставляти за паробка». Цей процес 
був громадським актом, який відбувався прилюдно 
під час сільської гулянки в корчмі на музиці го під-
няли три раз горі. [...] Чи не найбільш старовинним 
прийомом андріївських дівочих ворожінь було сіяння 
конопель або льону. Ввечері напередодні Андрія на-
вколо колоди надворі або в дровітні дівчата засівали 
льон або коноплі, примовляючи:

Андрію, Андрію,
Коноплі ти сію,
Дай мі, Боже, знати,
З ким їх буду брати?

ОКРУГ СПИШСЬКА НОВА ВЕС  
(okres Spišská Nová Ves)

с. Порач (Poráč)
Записав Й. Вархол  

у с. Порач, округ Спишська Нова Вес  
Кошицького краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В селі Порач пузички [брунь-
ки] рахували дівчата   на Вербну неділю – пара озна-
чала сватання; непарне число у жінок передбачало 
вдівство. Використання освячених котиків багніток 
було всебічне. 

ОКРУГ  СПИШСЬКА  НОВА  ВЕС 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



522
Записала Н. Вар’ян 19 жовтня 1976 р.  

у с. Порач, округ Спишська Нова Вес  
Кошицького краю, Словацька Республіка, 

від Мацали Марії, 1907 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 8071]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Дівчата пряли доо-
кола. А хлопці та: «Ідеме когута печі!» Та взяли палич-
ку а каждуй шли витягнути з куделі клача а накрутили 
на паличку. Но а потом заз хустки позбирали дівчатюм 
а поскладали на руку. Та заз лапили трясти: «Колода, 
колода, чия то господа?» – «То моя». – «Де була?» – «Та 

на ярмарку».  – «А чо там глядала?» – «Та фраїра». – 
«Та ідь собі го побошкай». Та зохабила куділь а ішла 
ку хлопцум. А потім сиділа при хлопцу а мусила того 
свого побошкати. [...] Дівчата пряли доокола. А хлоп-
ці та: «Ідеме когута печі!» Та взяли паличку а каждуй 
шли витягнути з куделі клача а накрутили на паличку. 
Но а потом шли доокола, як  покрутили, покрутили, 
а ку дівчатюм шли. Єден хлопец гварив: «Пече се когут 
пече, на кого масть тече». – «Та на Янка», – кажда по-
віла мено. Та поплювали когута, а шли го печі – запа-
лили го. А з того клачя так долов, долов летіло, та же 
то масть тече.

Пряшівський край 
(Prešovský kraj)

ОКРУГ БАРДІЇВ  
(оkres Bardejov)

околиця Бардієва  
(okolie Bardejova)

Записав Й. Вархол  
на Бардіївщині Пряшівського краю,  

Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Важливим компонентом весільного ритуалу 
третього дня було миття в річковій воді. Молоді у су-
проводі весільних гостей рушають до ярку на миття. 
В околиці Бардієва весільчани, крім молодих, чорни-
лися сажею, жартували, старосту садовили на телігу 
та зі сміхом тягли на потік митися. Поховально-поми-
нальна обрядовість. В околиці Бардієва під час вино-
шення труни через двір найближча рідня бігом повер-
талися назад в хату, де обтиралися об піч, щоб душа 
мертвого не прийшла. Вони, створивши коло навколо 
стола, рухалися проти сонця. До архаїчних способів 
виносу труни з хати належить і такий, коли труну ви-
носили крізь видовбаний глибокий отвір під вхідним 
хатнім порогом, щоб нечистий дух не знайшов душу 
померлого. [...] Тяжко вмираючу людину давали на та-
тарчану чи іншу солому на підлогу під вирізьблений 
хрест на поздовжньому сволоці (мештерна гряда), 
під голову клали великодню плахту, ніколи не дава-
ла подушку – на пір’ї важко вмирається. На Бардіїв-
щині житню солому, на якій лежав покійник в хаті, 
опісля всували на самий верх стріхи, щоб охороняла 
солом’яну стріху від вітру.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Бардіївщині господар вели-
ку кошлату гілку липи втикав у гній на багатий вро-
жай. Побутував також звичай дівочого ворожіння з 
черешневими галузками, які дівчата ставили у склян-
ку з водою на тепле місце, причому кожна галузка не-
сла ім’я молодика  – котра гілочка на Різдво першою 
розвилася, з таким молодиком дівчина свататиметься. 
Архаїчний спосіб вимітання побутував на Бардіївщи-

ні, де разом з блохами, вимітали псоту та хороту, при-
мовляючи: «Псота, хорота, блихи, уши, сверблячки – 
ідьте до Теліча на ярмак з нашого дому!» Виношення 
й спалювання святовечірньої соломи, підмітання хати 
символізувало вступ до Нового року без старих гріхів 
(все спалював вогонь) і без всякої нечисті (весь бруд 
вимітали з хати). [...] Полином звичайним [зібраним 
на Івана-Купала] (чорна биль  – Artemiesia vulgaris) 
перев’язували попереки, щоб запобігти болю. Анало-
гічно в окремих селах в околиці Свидника та Бардіє-
ва жінки спершу рвали міцне жіля (Волошка лучна – 
Centaurea jacea), яке запихали за пояс або підперізува-
лися ним, щоб бути міцними.

с. Андрійова (Andrejová)
Записала З. Ганудель 5 жовтня 1985 р.  

у с. Андрійова, округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка, 

від Петруш Марії, 80 р. [1]

Записала Н. Вархол 4 червня2012 р. 
у с. Андрійова, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ячанин Анни, 1945 р. н. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Пошійали зме коноплі, 
а як виросли, та так зме перви брали, а потом други. 
А потом осени, та зме їх вибрали, та зме потім одвез-
ли до мочіла. А як вимокли, та  зме пішли виметати. 
А  потім зме їх привезли дому та зме пороставляли. 
А як висхли, виламали на ламаниці а потім, іші на гла-
джєниці зме їх гладили. Як  зме вигладили, та  зме їх 
очесали, a в зимі пряли. Як зме пряли, та зме ходили 
на вечурки. Ходили хлопці ґy нам, та зме робили гун-
цуство, попивали і шьпівали. Кедь зме не мали слини, 
та зме заїдали сливки, япка. [А як сте робили нитки?] 
Нитки зме на файфочьку назвивали, так зме рушали 
с ногом на ті куделі, та  шя назвивало на файфочку, 
а  потім зме на мотовидло с той файфочки мотали. 
Зняли тото прядиво з мотовидла, та потом зме вива-
рювали. А як висхло, та зме шпуляли на файфи, потім 
зме пішли снyвати на снувальниці. Потім зме навили 
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на кросна, набрали до ничелниць, до берда а так шя 
робило полотно. [Яке полотно шя робило?] Біле, таке 
што на постіл, на плахти і дрелих, а і писанина на за-
главки, на перини. [А з дрелиху што сте шили?] Но-
гавки про хлопів. З білого зме шили кошулі про баби. 
[А  што молодиці давали до вибави?] Та што мали, 
та дали, та такe, аж мі покровец дали до лади. Кошулі, 
таке, блузки, писанину на постіль, та таке вшеліячіну. 
[А як сте навивали на кросна?] Бабa тримала пряджу, 
а я бранку тримала. А так єдна крутила с тим, што зме 
навили на кросна. Харчування. [2] Андрійова – пиро-
гаре або мачанкаре, бо  у нас шя кажде рано пироги 
або мачанка варили.

с. Бехерів (Becherov)
Записала Н. Вархол 22 квітня 2006 р.  

у с. Бехерів, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Русинка Йосифа, 1920 р. н. [1]
[За: Дубай М. З хроніки наших сіл. 

Журнал «Дружно вперед», 1966. № 8. С. 22] [2] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [2]  Назва села Бехерів, 
за переказом старших жителів, походить від якогось 
польського поселенця Бехера. На це нав’язує і існу-
ючий романтичний переказ. В  оселі жив один дуже 
багатий поселенець, якому належав майже весь хо-
тар. Мав він жінку, доньку і слугів. Одного дня його 
донька купалася в недалекому ставку і тонула. Почув-
ши її крик, прибіг пастух, який неподалік пас худобу, 
і врятував її. Коли про це довідався батько, дозволив 
пастухові одружитись з його донькою. Оскільки цей 
пастух називався Бехер, то  оселя почала називатись 
Бехерів. [1] Наше село било заложене барз, барз дав-
но. Оно лежит коло главной драги, котра шя тягала з 
Будапешту через Прешов, Бардийов на Краков а тоти 
міста били піддани королю з роду Габсбургів в Ав-
стро-Угорской монархії. О початку нашого села спо-
минат славний і мудрий дідич Вілюс зо сушіднього 
села Конечна в Польску. Він повідал Василю Бринді, 
іші як тот бил хлопчиско коло 1920 року, ай остатнім 
хлопчиском бехерівляном, кед они били на границі на 
Дуяві, о Бехерові. Та шя їх жьвідувал: «З котрого села 
сте, з Ондавки?» – «Ні, ми з Бехерова». А він їм на то: 
«Та ви сте з того села Бехерова – великого і славного? 
Ваше село є барз старе, і найстарше на цалу околицю, 
старше як Бардийов». Уж од прадавна г нашім хотарі 
била земля, котра шя звала «Шолтиска». Гварит шя, 
же наше село било заложено паном, котрий шя нази-
вал Шолтис. Його хижа стояла на місці, што шя зове 
«Павличівка». Він бил владарьом шитких хотарів, 
хоц, правда, векша часть била зароснута лісами. Тот 
Шолтис мал стави, звани і до днеска так  – «Стави»: 
єден векший бил під самом Убочом, другий менший 
дакой ниже нього, а третій, великий – під Першим По-
током, што  і гнеска луки під потоком шя зовут «Під 
Стави». Стари люде повідали, же тот Шолтис мал ві-
вці і єдну дівку, котра шя пішла купати до того ставу. 
Тот став гсередині бил глубокий, а кед она доплавала 
досередини, до глубочіни, зачала шя топити. Але не-
далеко ставу пас стадо овец його пастирь, котрий за-
чул кричати тоту дівку. Прилетіл ку ставу і виділ, же 
дівка його пана Шолтиса шя топит. Скочил до ставу і 
витягнул єй з води, а так єй захранил живот. Кед шя 

Шолтис-отец дознал, же його слуга захранил його ді-
вку єдиначку, з  великой вдяки дал му свою дівку за 
жену. Тот слуга, пастирь, походил з Ґалициї, з  Поль-
ска і звал шя Бехер. Так повідают, же подля того мена 
шя називат наше село Бехерів. [...] Хрест више нашого 
села, під Високом Гором, бил поставлений як подяка 
за виздоровленя, што собі зарубал Штефан Борис до 
ноги, кед кресал дерево на хижу Михалови Бриндо-
ви. На то шя лічил два роки, храмал а ходил о палиці. 
Потім пішол до Гамерики через Конечну в Польску, 
а палицю, кривулю, зохабил на границі, на Дуяві. Зато 
шя зове Дуява, бо там фурт дує вітор. Кед шя вернул з 
Гамерики здравий домів, дал поставити тот хрест. Тот 
Штефан Борис бил з того дому, де тепер биват Ян Збі-
глей (Чімрак), зато люде зовут – Чімраків хрест.

Записано у с. Бехерів, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура.  
Власник: Костик Ян (нар. 1913 р.), живе в хаті зі стар-
шою сестрою (нар. 1906 р.). Селянська хата – «хижа», 
споруджена в 1904 році. Житлові та господарські при-
міщення розташовані в одному тракті під спільною 
стріхою в такому плані: «хижа», «комора», «шіни», 
«станя», «комірка», «боїско», «шопа». Будівля зрубної 
конструкції, з ялинових півкругляків. Стіни екстер’єру 
та інтер’єру хати обмащені глиною й побілені. Між 
сіньми та хлівом вставлені дощані ворота з фірткою 
для піших. Знадвору попри фасадній та фронтальній 
стінах влаштована кам’яна призьба  – «засип». Дах 
кроквової конструкції, первісно чотирисхилий (нині 
з дощаним «фронтом»). Покрівельний матеріал: «ґон-
ти» (над житлом) та солома («жупа») – до 1970 року, 
в  рамках реконструкції даху житлову частину пере-
крили бляхою. Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, 
на трьох поперечних та одному поздовжньому брусах 
(«траґарі», «мештегряда»), додатково замальована 
жовтою глиною. На поздовжній гряді вирізьблені дві 
шестипелюсткові розетки та криж. Вікна в хаті збіль-
шені, пофарбовані. В житлі – водопровід. Піч («пец») 
глинобитна. Над ватрою  – т.  зв. «комин» та «рула» 
(труба), виплетені з хворосту та обмазані глиною. 
Дим йшов у сіни під виплетений комин, який сягає 
понад стріху. Умеблювання хати сучасне. Окремо на 
подвір’ї побудували дерев’яний сипанець із склепис-
тим завершенням зрубу, перекритим гонтами. 

Записав Й. Вархол  
у с. Бехерів, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. Ще перед відходом молодої з двору під-
ходили до неї подруги й тричі запитували: «Марьйо, 
де ключі?» Вона їм у відповідь сказала одну з можли-
востей: «В пшениці, аби сте шя шитки видали на мас-
ниці». «В гною – оставайте в покою». «В ступці, жеби 
сте шя тримали вкупці». [...] За звичаєм подарунки 
весільні гості дарували молодому подружжю після ве-
сільного угощення в домі молодої, до чого їх закликав 
після довгої промови з Біблії, староста. Відносно по-
дарунків молодожонам наявними були й такі випад-
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ки, з яких вони не мали ніякої користі. За словами рес-
пондентки (1938  р.  н.) з Бехерова, поблизу Бардієва, 
всі даровані гроші в сумі 2000 крон на весіллі її матері 
захопили заборговані свекровци на сплату боргу міс-
цевому єврею.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [На Великдень] в понеділок 
після обіду хлопці вибирали з-поміж себе жартівли-
вого, веселого фіґляриска, одягали його за жида, який 
ходив з кошиком від хати до хати й збирав яйця, кіль-
кість яких записував в зошит. Назбирані яйця паруб-
ки потім продавали і за отримані гроші влаштовували 
танці – скакану, музику.

Записала Н. Вархол 2004 р.  
у с. Бехерів, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Розум Марії, 1922 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 18549, 18550]

Записав О. Фаринич  
за хронікою села Бехерів, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Люде так повідали: Лем кеби 
Павличівку обийти, бо там страшит! Там била старо-
віцка хижа, шитко там поваляли, лем тота хижа там 
остала, била як проклята. Іші як х тій хижі люде жили 
та раз опівночі пришло там ґівчатиско, дас дванацет 
років мало або дешят. Люде іші не спали, бо  то і на 
вечурки шя ходило, што пряли. І пір’я пороли. При-
шло, шяло за запецок, а ноги си поскладало, як то на 
запецку шя сиділо, а нич не бішідувало, а як пришла 
четверта година  – оно змізло (щезло). Шумне било 
на твар, жовти волоси мало, кучеряви, лем зателеба-
не било, таке отелебане з болотом, нечісте, ходило по 
селу, по воді, по шьніжі, по болоті. Каждий ден при-
шло опівночі, на запецок шіло, нич не бішідувало, а о 
четверті годині рано змізло, ани двері шя не отвори-
ли, так змізло. Люде знали, же то штири годин рано – 
по звіздох. Не знам, як тому ґівчатиску повідали, як го 
волали. Тота хижа била, як проклята. Од Найсти Вар-
холовой тото знам. [...] О холері меджі людми зостал 
тот переказ: «Перед сто роками г нашім селі Бехерові 
зачало штоска ходити з теметова». То била холера, ко-
тру люде виділи як мачку. До котрой хижи тота холе-
ра вишла  – там шитки люде погмерали. Тота холера 
ничіла людей і худобу. Кед не било помочі, бехеров-
ляне пішли до Кечковец по бачу. Привели двох бачох, 
котри зачали виганяти холеру. Палили, курили жіля 
по вигонох, стайнях, кутах, путях, де худоба ходила. 
Зачали з нижнього кінце, а догори викурювали холе-
ру – тоту мачку вигнали назад до гробу, до ями. Люде 
тоту мачку не виділи, лем бачове, але люде фурт гказу-
вали: «Смоте, смоте, там летит!» Но покля вишли горі 
селом, народа шя збігло, а каждий хотіл видіти тоту 
мачку-холеру. А подарило шя видіти на гуляканя пару 
раз то чорну, то білу, то таркасту [ряба] мачку, а кед 
ю збачіли та крічали: «Ага, уж шя перемінила!» При-
шли на теметів. Мачку-холеру ниґде не видно било, 
а хтовди бачове видумали, же г тот час, як они холеру 
виганяли, бил реґетівчан з козом г Бехерові та наісто 
она му шя завадила на віз а одвезе єй до Реґетівки до 
Кокоша замордувати корову, бо хотіли і там заробити. 
Так і било, што другий ден ґмину в Реґетівкі зогнали 

і радили шя, же што мают робити. Дорадили шя, же 
треба ити до Бехерова по бачох. Трьоми реґетівля-
не пришли до Бехерова ку бачом і грозно напали на 
них, же їм з Бехерова перегнали холеру. Бачове мали 
вигварку, же они не винувати, але тот хлоп, што там 
бил зоз Реґетівки з козом, бо тот завіз холеру до них. 
Но та признали, і  того чловека, што  завіз холеру на 
вожі, штрафали. Бачох шя просили, што мают роби-
ти. Дали шя до згоди, обіцяли їм файних златих, і они 
їм дали таку раду. Же де пропаде худоба, жеби веце 
шкоди не било та той худобі, што одишла, на ноздрі 
увадили зашмарену колотку – же там веце шкоди не 
буде. Г Бехерові і дале била холера. Ходили бачове по 
теметові, а глядали діру. Як нашли новий гріб – миш 
або кертица зробила діру, та гварили, што тот мертвец 
ночами ходит во виді мачки та висават кров. І то люде 
увірили, викопали мертвого, намазали го червеном 
фарбом, мертвого обернули долом тваром, а потім з 
клинцами прибили ку спідні дошькі на труні. Потім 
бачове позберали свій обіцаний заробок а одишли до 
Кечковец. Но тоти бачове били довго хирни, славни, 
а  іх наследовници знают уж порабляти і одрабляти. 
Кед шя дві баби повадили то перше слово било: «Че-
кай, піду до Кечковец до бачі, жеби ті поробил тото 
або генто!»

с. Біловежа (Beloveža)
Записав Й. Вархол  

у с. Біловежа, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Напередодні Різдва] домашню 
птицю намагалися застерігати від хижаків. Звичайно 
господиня, надівши клоччя на прядку з вершником, 
виносила її в сад і примовляла: «Ворони, ястраби, со-
роки, подьте тото клоччя прясти, а не мої курчата крас-
ти». Час Святої вечері був призначений також культу 
предків, коли запрошували на вечерю покійників та-
кими словами: «Просиме Господа Бога ай тих мерт-
вих – нянька, матір, няй са на вечеру ід нам зийдуть». 
Деінде, сівши за стіл, ґаздиня тричі запрошувала: 
«Отец, мати, поте ґу нам вечеряти!». Кожну ритуальну 
страву, яка була пісна і становила число 7, 9, 12, ґазди-
ня, перш ніж почати їсти, перехрестила й тричі мовила: 
«Христе, Боже, спасителю, прийди ґу нам на вечерю». 
[...] На Русальні свята прийнято обмаювати садиби зе-
леними вітками найчастіше липи або клену (русадлове 
жіля) – звичай зберігся донині. В кімнаті обтикували 
ними підвіконня, ікони, тарілки, порозвішувані на сті-
ні, сволоком, як і господарські будівлі ззовні. 

Записала Н. Вар’ян 10 червня 1976 р. та 6 липня 1977 р.  
у с. Біловежа, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сторинської Зузани, 1914 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 6883, 7651]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Каждий вечур ішли 
з кудельом за порядком, де дівка била, на котру дівку 
вишло. А хлопці пришли за нима, но та пекли каплун. 
То такий каплун бил: таку паличку зобрали, а на ню 
прядива дали. Кедь било повісьмо та з повісьма, кедь 
клоча – та з клоча або моканичне і верхівчане, та окру-
тили на тоту паличку, а в комині очернили, а пішли ку 
дверям. Тай паробок зоз єдной страни заволал сі ді-
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вку, котра шя му пачила. Пришла ґу дверям, а мусила 
го поціловати, бо кедь би го не поціловала, так би єй 
почернил. Тераз паробок уж пішол на місце сі шісти, 
а  дівка заз при дверьох стояла, а  волала собі пароб-
ка – повіла: «Того хцу а того». А як пришол ґу ній, заз 
она го мусіла поціловати. А як паробок заз остал, а заз 
собі другу дівку закликал, котра шя му пачила. А кедь 
била би го не поціловала, та єй почернил. Та так зме 
шя бавили На каплун. А уж втоди шя знало, а шя бі-
шідувало: «Ой, та тамтот уж буде брал тамту, бо шя му 
пачит, бо уж єй кликал на каплун». [...] Єден паробок 
тримал другому паробкові голову, а остатни били го 
руками. А він мусил одгаднути, хто втял. То так по-
рядні били. Кед дівка пряла, а там скочила, а тиж му 
єдну втяла, та і єй брали. Але кажда шя бояла. Хибаль 
так скочила, же єй не виділ. А кед мала дакого фраїра, 
та шя єй застал. Але била сранда, кед втяла, а єй хвати-
ли, та з ньом таке чудо робили, же шьміх! 

с. Варадка (Varadka)
Записав Й. Вархол у с. Варадка, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ У Варадці, коли старе зілля зго-
ріло, дівчата на попелу почали виводити танці, щоб 
могли босими ходити в поле. Поодиноке стрибання 
хлопців через вогонь-собітку було ознакою небувалої 
спритності. Знову деінде через собітку перескакува-
ли як хлопці, так і дівчата, що  символізувало вступ 
в подружнє життя. Перестрибування через собітку 
трактується як магічний засіб, який, крім іншого, мав 
сприяти й великій врожайності. Вірилося, що  висо-
кий стрибок забезпечить також високий ріст льону та 
конопель. Однак головна роль вогню при даних риту-
альних актах полягала в його очисній функції. Стриб-
ки через дані собітки були магічним очищенням. Вза-
галі собітки засвідчують зв’язок з культом язичниць-
ких слов’ян, а палаючі колеса, які подекуди котили з 
гори, символізували сонце. Річкова чи поточна вода 
в цей час вважалася п’яною – не слід було в ній купа-
тися, бо була загроза небезпеки потоплення. В собіт-
кових піснях молодь зверталася до святого Яна освя-
тити не лише врожай, поля, але й річки, квіти – все те, 
що знаходиться в його середовищі. Значну групу щодо 
кількості творять собіткові обрядові пісні з любовною 
тематикою та сильним еротичним змістом.

с. Вишній Тварожець  
(Vyšný Tvarožec)

Записав Й. Вархол 28 липня1998 р. 
у с. Вишній Тварожець, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Лішівки Анни, 1923 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 17602]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Пришли хлопці на ве-
чурки, стали собі на поріг а єден з них кричал: «Ганчо, 
под ку мі на регітку!» Вжяли тото дівча на двір, очерни-
ли го (мали таку паличку, огорнули паличку прядивом), 
а потім з тим прядивом дівчата очорнювали. А валяли 
го по шьнігу, тото дівча, чухали го зо шьнігом. Потім заз 
ішли днука а заз друге дівча брали «на регітку». А так за 
рядом шитки дівки чорнили. На вечурки у нас ходили 
іші в шістдешятим року до кудельной хижі.

Записала Н. Вархол 28 липня 1998 р. 
у с. Вишній Тварожець, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Балащака Михайла, 1922 р. н., [1], 

та Фелеґий Анни, 1925 р. н. [2]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  По Першій шьвітовій 
войні з Мадярска пришол єден мадяр на коні, бил 
на Бусові, то та гора Бусів, што ту є. А злато мал, мал 
злати каменики, што нашол в тій горі, як там копал. 
Я чул, як му єден ту з Тваріжця повідал: «Та ти аж з 
Мадярска ішол ту на тоти камені, та  я мам по дворі 
камеників дост!» Мадяр му нич не повіл, зобрал шя 
а ішол дале. Вертіли ту в Бусові за тамтого режиму, 
вертіли, вискуми робили, вивертили на 60  метрів. 
Зобрали тоти взорки а одишли, тото запломбували. 
Мінеральна вода там, атом там нашли а ешчі дашто 
там нашли, так на сто метрів вертіли а потом тото за-
пломбовали. Достали тото, што хотіли, за чим ходили 
а перестали. [2] Гора Бусів ту є, мадяри там ходили на 
коньох, глядали злато. А в Нижнім Тваріжці єдна баба 
пасла корову, а пришол ку ній мадяр на коню, а дал єй 
кусок того злата, што нашол в Бусові. Такий каменик, 
моц шя ближчало. А баба не знала, што то є, а мадяр 
пішол гет на коню. Так повідают, же в Бусові є злато, 
але не мож копати, бо би заплавило Вишній Тварожец.

с. Вишня Полянка  
(Vyšná Polianka)

Записано у с. Вишня Полянка, округ Бардіїв 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Іванчин Анастазія (нар. 1885 р.), живе в хаті 
сама. Селянська хата – «хижа», побудована в 1981 році. 
В одному тракті з житлом під спільною стріхою роз-
міщена й господарська частина: «хижа», «хижка» (ко-
лись комора), «шіни», «стайня», «комірка», «шопа» 
(занепала), «пелевен». Будівля зрубної конструкції. 
Матеріал: ялина («швалі»), придбана в Галичині. Зруб 
ззовні та зсередини обмазаний глиною й побілений. 
Вздовж фасадної та фронтової стін знадвору влашто-
вана кам’яна призьба  – «засип». Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий, критий соломою. Долівка в 
хаті земляна. Стеля («повала») дощана («ламана»), 
тримається на чотирьох поперечних балках («траґа-
рі»). Поздовжню гряду після Другої світової війни лік-
відували. В тому часі поміняли й стріху – «верьх». Піч 
переробили на «цуґову». Переробок зазнали й двері, 
вікна та інші деталі. Традиційні меблі не збереглися. 
Вхід у сіни через дверці у дощаних воротах. Це при-
міщення виконувало одночасно й функцію «боїска» 
(стодоли) – «ідеме до боїска», «ідеме до шіни». 

Записала Н. Вар’ян 1978 р.  
у с. Вишня Полянка, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Дупей Марії, 1908 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 5333, № 8859,8874–8876]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ангел хцел тримати войну з 
Богом. Повідат: «Як будеме тримати войну, кед я лем 
сам». Бог му повідат: «Идь до тамтой студенки, а на-
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моч пальци, а  за себе шмар». Пішол, пальци до сту-
денки намочіл, а за себе шмарил, а все шя му зробили 
два вояки. Та і фурт так метал, метал,  – повно вой-
ска наметал за себе. Та гварит: «Но, Боже, уж можеме 
войну тримати». Але зачало гирмти, так барз далеко. 
Ангел гварит: «Боже, што то?» А він гварит: «Но та мої 
канони [гармати] идут, приходжают». А заз загирмі-
ло, уж ближе блискало. Ангел заз: «Боже, што то?» – 
«Мої канони идут і шя рихтуют на войну». Пришли 
ближе, а зачало гирмти, ангел гварит: «Боже, я не хцем 
войну». – «Мусиш, як єс повіл, та мусиш тримати вой-
ну». – «Йой, я уж не хочу. Най не буде веце война». – 
«Та мусиш тримати, бо  мої канони зрихтовани, моє 
войско иде, а то мусит бити уж война». Идут, пришли 
близко, а  страшні зачало блискати а гирміти. Ангел 
тото нігда не виділ а не чул, же так блискат і гирміт. 
Барс шя боял. Та просил, жеби Бог перестал, жеби 
лем не била война. Но то уж мусит бити, бо  ти так 
хотіл, та мусит бити война. Ангел гварит: «Кед буде – 
та най уж буде, а як буде дале до кінце?» – «Та будеш 
виділ, што шя стане». Раз заблисло – та третю часть 
войска му побило, ангелові. Та кричит: «Боже, уж не 
хочу войну!» – «То мусит бити уж война». Другий раз 
загирміло, заблисло  – друга часть войска побита. Та 
ешчі треті раз загирміло, заблисло – тай шитко войско 
побило. Уж не остал лем ангел. То Луцифер бил. Жял 
Бог, поїмал го з неба та го шмарил. Та зато по земли 
сут дябли. [...] Одміна перемінит дітину. То така шка-
редна баба, стара, носата, худа  – бридь. Дуру [свята 
проскура] дают дітині, жеби одміна не пришла, жеби 
дітину не вжяла. Єдна баба копала на полі бандурки 
[картопля]. Мала там колиску з дітином. Брат єй ви-
діл, же вишла баба з потока, а мала дітину на руках. 
З колиски дітину жяла, а до колиски положила свою 
дітину. А  тота дітина барс страшні плакала. А  тота 
баба хцела ити ґу дітині, а тот брат єй не пустил ґу тій 
дітині нияк. «Дай покій, най плаче, най плаче». А она, 
же чом єй не пустит ґу дітині, кедь так страшні плаче. 
«Най плаче!» І не пустил єй. А потім тота одміна гва-
рит: «Я твоїй дітині не дала плакати, а ти моїй даєш 
так плакати, што аж добрі не пукне». Тай жяла свою 
дітину назад, а тоту положила до колиски. Перемінена 
дітина не мат влади ани в руках, ани в ногах, не беші-
дує, не ходит. [...] Моя мама повідали, як мали дев’ят 
ци дешят років, та колера ходила. Спали яко отец їх а 
і трьоми братя на шіні г літі. Мати їх вишла на двір а 
виділа там такого псика. А то била колера. Червений 
же то бил тот псик. Же ші по головах їх нюхал, а тота 
баба кричала: «Идеш вон, идеш вон!» А  тот псик од 
них втюк. А на другий день гмерли двоми – син і муж. 
Барз людей гмерало нараз. Ани не бил хто нести, так 
як гнеска несут люде. Та лем на віз дала тота баба дві 
труни, а так везла з биками, бо то шя їмало. Од колери 
чеснок їли а якеська жіля варили, мі гварили, яке то 
жіля, а кед я то забила, а то давали пити. Же то таке 
пришло до бріха а то так боліло, страшні боліло, же 
кишки поторгало г бріші. Єдні повідают, же то з голо-
ду люде гмерали, други повідают, же то така хороба 
ходила. То і по Першій войні тифус ходил, то уж я тям-
лю, бо у Першій войні я мала шість років. Шитко так 
пам’ятам, як гнеска, тоту войну. Ціле село било хоре 
на тифус, а ми якоска не били. Іші повідали, же треба 
охмански капки [денатурований спирт] пити. А я така 
била мала, та мі так покушчічко давали до води, а по-
тім на цукер мі ляли, же шя тифус не їме. [...] Єдней 

муж пішол до Гамерики, та шя за ним так забановала, 
бо іші гмерла єй мати, а мала четверо діти. Та фурт о 
нім, о мужові, мишьліла. А мойого мужа баба ходила 
так ґу женам, што воятили [родити], яко бабка [сіль-
ська акушерка]. Та ишла на вожі, так било може даз 
дев’ят годин гночі, та на друге село ишла, бо пришол 
хлоп єден, жеби ишла, бо жена воятила. А г нашім селі 
била музика. Та ишли попред їх вигляд, а там го ви-
діла. Цілком живого, а  він бил в Гамериці, тот хлоп, 
Пурдеш шя звал. Же головом стоял коло стола. Тота 
бабка пришла потим та повідат: «Та пришол Пурдеш з 
Гамерики». «Та повідают, же ніт». «Шчера зме шя при-
зерали на вигляд а там бил». Та єй робил, своєй жені 
таке: єй зошчіпал, синяк на синякові мала. Пір’я скуб з 
кур, а з пацяти шитку серсть вискубал, пса коло хижи 
їмал, бил, таке чудо робил. Штоськай ворожилі ради-
ли, я не знам, што робили, бо то давно било. Потим уж 
не ходил. То щезла біда – кед живий ходит.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2] Гобля так давали, 
же парібци взяли дівку за руки, за ноги на кобицю а 
так мандлювали єй. А на котру дівку тота, што єй дала 
гобля вказала, та  тамту уж брали на гобля. А  то уж 
так на кажду вказували доокола, жеби кажда била ви-
мандлювана на кобиці. Дівки сой вжяли кус прядива 
а парібци до кутика сой шіли  – на запецок. Сой за-
кликали єдну дівку. Тото прядиво забалили до папір’я. 
Закликали єдну дівку, а дали їй тото під ніс, жеби їла а 
при тім пригваряли: «Пече шя когут, пече, мастічка з 
нього тече, на кого шя обрече».

с. Грабське (Hrabské)
Записала Н. Вар’ян 29 червня 1979 р.  

та 7 серпня 2008 р. у с. Грабське,  
округ Бардіїв Пряшівського краю,  

Словацька Республіка, 
від Петришака Яна, 1901 р. н., [1]  

Мигаліка Яна, 1924 р. н., (2 
та Петришак Анни, 1902 р. н. [3]

Записано 1978 р.  
від Миколи Шведа, 1895 р. н. [4]

[АСФ СНМ МУК, № 10830, 10834, 10841,  
10845, 19483–19485]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Били ту граби, якиска 
дерева. Помали тот ліс вирубали а так шя всалашили 
ту люде. Та зостало Грабске. [2] Чом шя зове наше село 
Грабске? Ту вельо грабів росло та зато. Граб – то моц-
не древо, робили з того гоблики, дверка на набитки, 
омарійка [невеликий дерев’яний буфет, шафа] мала 
дверка з грабу. Ту били двоми майстрове: Кийовский 
Василь робил коловратка з брезового дерева, а  Пас-
тернак Ян робил тото істе. Маме ту аж дешят праме-
нів квасной води, ми то воламе щава. Нижнє Грабске – 
Двориска – били там пански двори. Тоти, што робили 
на панщині, та там бивали. Мій отец, Юрій Мигалік 
(1899–1982) мі так розправляли, же мій прадідо, Мі-
хал Мигалік, мушіл ити на панске одробити. «Мушу 
ити на панске одробити». На панске зо штирьома би-
ками мусил орати а плуги мал дерев’яни. Мій прадідо 
Міхал Мигалік мал зятя поляка а го виправили орати 
зо штирьома биками, а то штири бики шя навертало 
тяжко. Зато він, слуга, вжял лем два бики а пан ви-
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шол на поле а го виганял з поля, же мусит мати штири 
бики. Але він остал орати з двома биками, бо раз ве-
цей наорали, бо шя скоро навертали, як тоти зо шти-
рьома биками. Та пан, як тото виділ, та потім і остат-
ни лем по два бики брали, як ишли на панске орати, 
же веце зоре. [4] Грабске – боцане, бо пані мала увци, 
а пришли гайтове (лісники), же увци пастир пустил по 
вівші. А то не били увци, але боцани. А пані дала лі-
тер палінки рихтарьом, жеби ишли зогнати тоти увци, 
а ошацовали шкоду, а она же заплатит. Они пришли 
ближе, боцани шя двигли, на крилох одлетіли гет. Та з 
того шя шьміют, же грабчане боцане.

Записано у с. Грабське,  
округ Бардіїв Пряшівського краю,  

Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Штафурик Василь, переселився в нову хату. 
Інформації отримано від сусідів. Хата – «хижа», спо-
руджена наприкінці ХІХ  ст. Двокамерне житло роз-
ташоване в одному тракті під спільною стріхою в 
слідуючому плані: «хижа», «шіні», «станя», «шопа». 
Будівля зрубної конструкції, з  обтесаних смереко-
вих брусів. Ззовні та зсередини зруб житлового при-
міщення залишений у натуральному вигляді. Решта 
стін зрубу, а теж підмуровка хати обмащені глиною та 
побілені. Знадвору попри фасадній стіні влаштована 
кам’яна «засипа» – призьба. Дах кроквової конструк-
ції, двосхилий з дощаними причілками та гонтовими 
«острішками». Покрівля солом’яна. Поряд з хатою 
по поздовжній осі знаходяться «куці» (хлівчики) та 
«дриварня» під односхилою солом’яною стрішкою. 
На будинку багато переробок: в 1961 році вимурува-
ли з цегли комин, виведений понад дах, зі стелі в хаті 
видалили поздовжній сволок, збільшили та змодерні-
зували вікна, ліквідували комірку, яка знаходилася в 
задній частині сіней, замість старовинної глинобитної 
печі поставили модернішу з цегли і т. п. У 1966 році 
у стрісі влаштували «капуру» для зручнішого ви-
кладання паші «на під». У хаті зберігся традиційний 
«стіл» на «столинах» з «лабками», попарно з’єднаних 
«бантом» та «заглібками». Долівка в хаті земляна. 
Стеля дощана, тримається на трьох поперечних бал-
ках («траґарі»). Окремо, під прямим кутом до хати 
знаходиться трикамерна стодола (1 – «причулок», 2 – 
«стодола», 3  – «причулок») зрубної конструкції, під 
двосхилим солом’яним дахом. Неподалік від стодоли 
стоїть старовинний сипанець зрубної конструкції з 
овальним завершенням, під двосхилою стрішкою. [...] 
Власник: Петрищак Михайло (нар. 1887 р.). Селянська 
хата – «хижа», зведена в 1888 році. Житлові та госпо-
дарські приміщення розташовані під однією стріхою 
по поздовжній осі будівлі: «хижа», «шіні», «комора», 
«станя», «шопа». Житлові приміщення («хижа») зруб-
ної конструкції, з обтесаних («кресаних») смерекових 
брусів, ззовні залишених в натуральному вигляді. 
Решта приміщень вимурована з каміння. Мури, а та-
кож «цоколь» під хатою, обмащені глиною й побілені. 
Стіни інтер’єру хати теж обмащені глиною й побілені. 
Знадвору попід стінами влаштована кам’яна «заси-
па» (призьба). Дах кроквової конструкції, двосхилий, 
з  дощаними «фронтами» та «одливками». Покрів-

ля солом’яна. Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, 
підтримується трьома поперечними та одним поздо-
вжнім сволоками. На бічній грані «мештегряди» ви-
різьблені три шестипелюсткові розети та рік побудо-
ви хати, на спідній грані також розети. «Старий пец 
перед семома роками збуряли, а вимуровали з цегли 
пекарний пец зо шпаргетом». Комин із сіней виве-
дений понад стріху. Меблі в хаті осучаснені. Комору 
перемінили на «хижку», а частину сіней відокремили 
для «комірки». Окремо, під прямим кутом до хати, 
знаходиться стодола («причулок», «стодола»). Госпо-
дарська будівля зрубної конструкції («сруб»), з буко-
вого метеріалу. Замість стелі в стодолі  – «плянтра». 
Сипанець зрубної конструкції вже завалений. [...] 
Власник: Гопко Василь (нар. 1898 р.). Селянська хата – 
«хижа», споруджена в 1903  році. Житлова та госпо-
дарська частини розташовані в одному тракті під 
спільною стріхою: «хижа», «шіні», «станя», «боїско», 
«причулок», «пелевник». Хата зрубної конструкції, зі 
смерекових брусів, обмащених глиною й побілених 
ззовні та зсередини. Знадвору вздовж домінантних 
стін влаштована кам’яно-глиняна «засипа»  – призь-
ба. Дах кроквової конструкції, двосхилий з дощани-
ми причілками  – «фронтами з одливами». Долівка в 
хаті глиняна. Стеля дощана, на п’ятьох поперечних 
балках, які називаються «траґарі». У хаті багато пере-
робок: в 1934 році з хати видалили поздовжню балку 
стелі, змодернізували та збільшили «облаки» (вікна) 
та двері, старовинну піч, а  в сінях влаштували кух-
ню з плитою (шпаргетом), комин виплели аж понад 
гребінь стріхи. У хаті не збереглося жодних традицій-
них меблів. Окремо на подвір’ї знаходиться сипанець 
зрубної конструкції з овальним завершенням, критий 
двосхилою солом’яною стрішкою. 

Записала Н. Вар’ян 29 червня 1979 р.  
та 7 серпня 2008 р.  

у с. Грабське, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Петришака Яна, 1901 р. н., [1] 
Петришак Анни, 1902 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 10830] 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Хованец наносил дашто. 
Хованец  – таке зателепане куря, таке побабране по 
болоті. Хованец носил шитко, што потребовали дому. 
Наносил, а потим, я не знам, як шя з ним розлучили, 
бо  то уж потим шя їм обриднул. Чернокнижник шя 
на шаркані несе, везе, а же кед чує дзвони та не зни-
чит село. Шаркан шя гніват якоска на село. Же кед иде 
така чернота, бурка, та же шя там чернокнижник везе 
на тим шарканові. Та му повідат так, тогди, як иде по-
над село, же иде понад ліс. А як иде понад ліс, та по-
відат, же иде понад село. Чернокнижник так повідат 
тому шарканові. Жеби град не падал. [2] Стала баба, 
а то било завчасу з неділі. То ші била неділя надраном. 
Повідают, же неділя шя розлучат з білим дньом. За-
топила до пеца. Неділя пришла, а ю сціла дати до пеца. 
А  потім собі видумала тота баба  – ишла ку облаку, 
а повідат: «Ішім таке чудо не виділа, жеби шя креснят-
ка до шлюбу вели!» А Неділя пришла ґу облаку, а баба 
вжяла, заляла огень, бо  била би ю штурила до пеца. 
Баба остала, а Неділя пішла. Певно била ішчі неділя, 
як  баба затопила до пецу. Мі даколи тото мама роз-
правляла.
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с. Гутка (Hutka)

[За: Коцур Г. Коли не так, напишіть – як?  
Перекази про Варадку, Ондавку, Микулашову, Гутку 

Бардіївського округу. Журнал «Нове життя».  
Пряшів, 1962. № 39. С. 3]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Історія назви села Гутка 
пов’язана з історією Нікльової. Нікель, добуваний в мі-
кулашівській копальні, перевозили селом Нижня По-
лянка – головною дорогою – до Гутки, в якій знаходить-
ся невеличка гутка. В  гуті працювали люди, які  сюди 
прийшли з інших місцевостей. Так протягом часу тут 
виросла ціла оселя. Люди, які ходили до неї, говорили, 
що йдуть до «гутки». Так село дістало назву Гутка.

Записано у с. Гутка, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ґавчик Михайло, в часі обстеження дома не 
було нікого. Інформації отримані від сусідів. Селян-
ська хата – «хижа», споруджена в 1878 році (дату ви-
явлено на стіні в «боїску»). Трикамерна житлова час-
тина розташована під спільною стріхою з приміщен-
нями господарського призначення: «хижа», «комора», 
«шіни», «стайня», «боїско». Будівля зрубної конструк-
ції з матеріалу розібраної старшої хати  – ялинових 
брусів. Стіни зрубу ззовні та зсередини обмащені 
глиною й побілені. Знадвору попри фасадній та фрон-
товій стінах влаштована кам’яна призьба  – «засип». 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, критий 
соломою. Долівка земляна. Стеля («повала») дощана, 
«ламана» (краї дощок верхнього шару перекривають 
спідні дошки), підтримується трьома поперечними та 
одним поздовжнім брусами. Двері та віккна змодер-
нізовані в 1930  році. Комора в сучасному викорис-
товується як «хижка» для спання. Меблі осучаснені. 
Окремо від хати стоїть сипанець зрубної конструкції 
зі склепистим завершенням. Зруб ззовні обмащений 
глиною. Стріха солом’яна, чотирисхила. Під стрішкою 
поряд із сипанцем  – «шопка». [...] Власник: Чичвова 
Анна (нар. 1903 р.), живе в хаті сама. Хата – «хижа» 
бідного селянина, споруджена в 1914 році. Трикамер-
не житло та господарські приміщення під спільною 
стріхою розташовані в такому плані: «хижа», «комо-
ра», «шіни», «стайня», «боїско», «шопка», «пелевен». 
Будівля зрубної конструкції, з ялинових брусів. Стіни 
екстер’єру та інтер’єру хати обмазані глиною й побі-
лені. Знадвору вздовж фасадної та фронтової стін вла-
штована кам’яна призьба  – «засип». Дах чотирисхи-
лий, кроквової конструкції, критий соломою. Долівка 
в хаті глиняна. Стеля дощана, тримається на трьох 
поперечних та одній поздовжній балках («траґарі», 
«міштігряда»), в  натуральному вигляді. Піч («пец») 
глинобитна. «Припецок» та «запецок» виготовлені 
з кам’яних брил. До печі приставлена плита («шпар-
гет»). Уловлювач диму над ватрою, що  називається 
«комин», а також «цівка» виплетені з хворосту та об-
мащені глиною. Дим відводиться в сіни, а звідти через 
отвір у стелі розходиться по горищі. Двері та вікна в 
хаті поновлені, збільшені. Меблі сучасні. Окремо на 

дворі стоять дерев’яний рублений сипанець та «шоп-
ка» під спільною чотирисхилою гонтовою стріхою. За 
хатою – студня з дерев’яною цямриною зрубної кон-
струкції, під дощаною двосхилою стрішкою. [...] Влас-
ник: Кузьма Єва (нар. 1902 р.). Селянська хата – «хижа», 
споруджена в 1880 році. Житлова та господаська час-
тина розміщені в одному тракті під спільною стріхою: 
«хижа», «комора», «шіни», «стайня», «боїско, «стодо-
ла», «стаєнка», «пелевен», «пелевен». Будівля зрубної 
конструкції. Матеріал: ялина – «швалі» (колоди, різані 
наполовину). Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обма-
щені глиною й побілені. Попід фасадною та фронто-
вою стінами влаштована кам’яна призьба  – «засип». 
Дах кроквової конструкцї, чотирисхилий, критий со-
ломою. Долівка в хаті глинобитна. Стеля («повала») 
дощана, «ламана», тримається на трьох поперечних 
та одній поздовжній балках («траґарі», «міштігряда»). 
На спідній грані поздовжньої гряди викарбована дата 
побудови хати. Основа печі («пец», «запецок», «при-
пецок») споруджена з глини, цегли та кам’яних брил. 
«Комин» (уловлювач диму) та «цівка» виплетені з ліс-
ки та обмащені глиною. Дим відводиться в сіни. Уме-
блювання хати осучаснене. Двері, вікна та інші деталі 
зазнали переробок. Окремо на подвір’ї знаходяться 
сипанець, студня та мурована склеписта пивниця. 
Сипанець зрубної конструкції із склепистим завер-
шенням, критий готами («шинґлями»). 

с. Крижі (Kríže)
Записав М. Шмайда 8 вересня1965 р.  

у с. Крижі, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Хоми Жофії, 1866 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Насамперед тут був ліс. 
Із багатьох сторін зійшлись сюди лісоруби і почали 
рубку ліса. На рубанні поставили лісоруби колиби, 
а пізніше і криж [хрест]. Це місце, де пізніше селяни 
побудували свої хати, назвали Крижі. Колись тут було 
65 хат. Після Другої світової війни багато селян пере-
селилось в УРСР [Україну]. Тепер разом з лісниками 
залишилось всього 27 хат.

Записано у с. Крижі, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Хома Ян, переселився в нову хату. Інформа-
ції отримано від сусідів. Хата – «хижа» бідного селя-
нина, споруджена в другій половині ХІХ ст. Житлові 
та господарські приміщення розташовані в одно-
му тракті під спільною стріхою в слідуючому плані: 
«хижа», «шіні», «комірка», «стайня». Будівля зрубної 
конструкції, з  ялинових кругляків. Стіни екстер’єру 
та інтер’єру хати обмащені глиною та побілені. Попри 
домінантних стінах хати вистелена з каміння призь-
ба – «засипа». Дах кроквової конструкції, двосхилий, 
зі «щітами» та «одливками». В  солом’яній стрісі над 
сіньми додатково влаштована «капурка», щоб зруч-
ніше було викладати сіно та солому «на під». В  хаті 
комин, виведений понад гребінь стріхи. «Пец» був 
утрамбований з глини, з  «комином» та «рурою» над 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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ватрою, в останніх роках занепав. Хата від 1961 року 
пустує, частково служить для господарських цілей. [...] 
Власник: Мохнацький Ян, живе у новій хаті. Інформа-
ції зазначені від сусідів. Селянська садиба Г-подібної 
форми – «хижа» (хата), споруджена в 1902 році. Жит-
лові та господарські приміщення розташовані під 
спільною стріхою в слідуючому порядку: «хижа», 
«шіні», «станя», «причулок», «пелевник», «стодола», 
«шопа», «куці». Останні три приміщення знаходять-
ся під кутом – «до вінкля» відносно головної будівлі. 
«До вінкля не добрі будовати хижу, бо через заломок 
затікала вода, але  довга хижа на малий фундуш шя 
не змістила»  – інформували сусіди. Будівля зрубної 
конструкції, з  тесаних («кресаних») ялових брусів. 
Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені глиною 
й побілені. Знадвору попри фасадній та фронтальній 
стінах хати влаштована призьба – «засипа» (первісно 
з кам’яних брил, від 1960 р. – з бетону). Стріха крок-
вової конструкції, двосхила з дощаними «фронтами» 
(причілками) та «одливками». В солом’яній стрісі над 
сіньми додатково вставили «капурку». Солому над 
стодолою поміняли на черепицю (в  1969  році). До-
лівка в хаті глиняна. Стеля дощана, підтримується 
п’ятьма поперечними сволоками, які  називаються 
«траґарі». На «хижі» поміняли вікна  – «облаки» та 
двері, змодернізували «пец», комин вивели аж понад 
гребінь даху. У 1934 році окремо від будівлі поставили 
сінник – «стог» і «дриварню» з дощок. На тильній стіні 
хати поприбивані дерев’яні гаки  – «клюки», на яких 
вішали драбини, «кросна» та інше знаряддя.

с. Курів (Kurov)
Записав Й. Вархол [1]  

у с. Курів, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка.

Записав М. Мушинка [2] 
у с. Курів, округ Бардіїв, Пряшівського краю, 

Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [1] В с. Курів в Русальну неділю 
худобу, крім дійних корів, гонили пасти, прикрашаю-
чи роги плетеними зеленими вінками з липини або лі-
щини, що було складовою частиною т. зв. Пастирского 
Русаля – свята волярів-пастухів. Протягом трьох днів 
та ночей на лісовій галявині тривало буйне святкуван-
ня, поєднане зі співом, музикою та танцями. Парубки 
ставили перед хатою дівчини, яка їм була до вподоби, 
зелені деревцята – Маї, оздоблені кольоровими стріч-
ками, як символ кохання, любові. [...] [2] В селі Курів 
на Бардіївщині Пряшівського краю, Словацька респу-
бліка, побутував один з найархаїчніших календарних 
звичаїв т.  зв.  гишканя. Дівчата у Великодню неділю 
ходили гишькати  – виконували хороводи й співали, 
крім іншого, пісню «Гишь, Смертко, гишь!», причому 
солом’яне опудало Смертку, зодягнену в старе жіноче 
лахміття [до старих женских шматох], під кінець спа-
лювали. Наводимо текст згадуваної пісні, зреконстру-
йованої Миколою Мушинкою:

А ми Смертку несеме, зо села ю женеме.
Приспів:

Гишь, Смертко, гишь! Гишь, Смертко, гишь!
Несеме ю на поле, най там ю колька коле.

Приспів.
Несеме ю до ліса, ідь, же, Смертко, до біса!

Приспів.
Не будеш нас дусила, твоя міць шя скончила.

Приспів.
Ми ту Смертку зоблечме, на огню ю упечме.

с. Лівів (Livov)
Записав М. Шмайда  

за хронікою села Лівів, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА На місці, де  тепер розта-
шоване село Лівів, колись давно були самі букові ліси, 
а між ними пасовиська, де із сусідніх сіл, зокрема Лу-
кова, селяни ходили сюди пасти худобу і збирати гли-
ви, вид грибів, що росли на букових пнях. За народ-
ним переказом, село Лівів дістало назву від згаданих 
грибів – гливів. Оскільки буква «г» на початку слова 
важко вимовляється, то з Гливів від слова «гливи» ста-
ло Лівів. Люди і тепер кажуть: «Іду на Лівів», а не «іду 
до Лівова». Що Лівів є старе село, свідчить і те, що се-
ляни живо згадують присутність татар, які  на Лівів 
прийшли від Червениці чи Ганіговець. Коли лівов’яни 
довідались про присутність татар, скоро на дорогу 
навалили буків, а одинокий міст, що був через потік, 
підтяли. Коли татари прийшли на міст, то всі попада-
ли у воду, а яйця, які татари везли з собою, побились. 
З цього часу місце до сьогодні зветься «Яєчник».

Записано у с. Лівів, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Хата – «хижа», бідняцька, споруджена в 1895 році. В од-
ному тракті під спільною стріхою містяться житлові 
та господарські простори: «хижа», «шіні», «комора», 
«станя», «стодола». Далі були ще «стаєнка на увці» та 
«шопа», які «взяла вода» – повінь. Власник: Карафа Ва-
силь. Будує нову хату. Переселився до сина. Інформації 
надали сусіди. Будівля зрубної конструкції, з ялинових 
тесаних брусів зі старшої хати. «Дерево звонка не мас-
тили, жеби не гнило, а  станю обмастили, жеби било 
тепліше»  – інформували сусіди. Стіни інтер’єру хати 
обмащені глиною й побілені. Знадвору попід чільними 
стінами вискладана з каміння призьба – «засипа». Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий. Покрівля над 
житловою частиною солом’яна, а над господарськими 
приміщеннями дощана. Долівка в хаті земляна. Сте-
ля дощана, на п’ятьох поперечних балках («траґарі»). 
В  хаті збереглася старовинна піч («пец») бита з гли-
ни, над ватрою якої – «комин» та «рура», виплетені з 
хворосту й обмащені глиною. «Шпаргет» (плиту) при-
будували приблизно в 1920  році. Із сіней комин ви-
плетений аж понад стріху. Традиційні меблі в хаті не 
зберглися. Хата пустує, служить як склад будівельних 
матеріалів. [...] Власник: Кубіс Петро (нар. 1897 р.). Се-
лянська хата – «хижа», споруджеена в 1903 році. Жит-
лові та господарські простори містяться під спільною 
стріхою в такому плані: «хижа», «шіні», «станя», «сто-
дола», «причулок», «куці». Хата зрубної конструкції, 
з  тесаних ялинових брусів. Ззовні зруб, крім госпо-
дарської частини, залишений у природному вигляді. 
Стіни господарської частини та стіни інтер’єру хати 
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обмащені глиною й побілені. Знадвору попри чільних 
стінах вискладана з кам’яних брил «засипа» – призь-
ба. Дах кроквової конструкції, двосхилий, з дощаними 
«щітами» та «одливами». Стріха солом’яна, з «капур-
кою» над сіньми. Долівка в хаті земляна. Стеля («по-
вала»), підтримується п’ятьма балками («траґарі»). Піч 
(«пец») бита з глини, з плетеним «комином», від якого 
веде «рура» в сіни. В сінях на двох «траґарях» трима-
ється комин, виплетений з хворосту та зсередини об-
мащений глиною, яким дим відводиться понад стріху. 
В  1963  році в хаті змодернізували двері та вікна, по-
відрізували «грядки». Меблі в хаті сучасні. Окремо на 
дворі стоїть сипанець зрубної конструкції зі склепис-
тим завершенням, під яким знаходиться «повалка на 
омасту» («солонину», «кобасу», «шунку»). Ззовні зруб 
сипанця обмащений глиною та побілений. Солом’яну 
стрішку з будівлі в разі пожежі легко зняти. До госпо-
дарства належить одна з мурованх пивниць під дво-
схилою стрішкою. 

Записала Н. Вар’ян 12 липня 1979 р.  
у с. Лівів, округ Бардіїв Пряшівського краю, 

Словацька Республіка, 
від Карафи Яна, 1900 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 10871–10874, 10876, 10882, 10883]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ишол єден з Лівова на Кри-
жи на кермеш, а  потим ишол спитий дому. А  не мог 
дойти, бо го розобрала палюнка. Лягнул на самій гра-
ниці у концу крижанского хотара на наш хотар. Пре-
жегнал собі під голову три раз ай на себе зробил три 
раз крест – до нєго нечиста сила моц нема. А заклял 
там чорта. А  пришол други чорт з Крижох. По того 
чорта пришол, што го там заклял спитий, крестом го 
заклял, а шя пак чорт не міг рушити. Та тот чорт по-
відат так: «Гибай, нахліпамешя крві тераз, – бо там в 
Крижох била музика, кермеш бил, – бо я єдному скрил 
[заховав] піпку [люльку] за клата [кобицею], а уж шя 
лапают бити». Бо знате, пані, даколи не мали дивани, 
де што, даколи лем лавки били а клати. А чорт кричит 
с-під того хлопа, што го заклял: «Не можу, бо на мі ле-
жат три млински камені, не можу шя погнути». А то то 
ти три крести зложил на нєго, а били тяжки, як млин-
ски камені, шя уж не міг рушити. Но і так там певно 
остал. Но, він уж як спитий бил, як шя зобудил, зобрал 
шя, прежегнал шя, ишол дому. А тот другий чорт шя 
сам боял меджі них, там на кермеші, оначити та уж шя 
не нахлипал крві. [...] Мі єдна жена розправляла в Ґер-
лахові, же пришол так як чорникнижник, што дириґує 
з хмарами. Зишол в Ґерлахові. Пришол там ґу єдній 
жені а просил яйце од чорной кури. Но але не мала од 
чорной кури нияке яйце та потим їй повіл так: «Добрі 
сте зробили, бо били би сте шитки пішли стади». Же 
пропаст, бурка або што било би пришло на них, кеби 
мали од чорной кури яйце. Не знам, чом хцел яйце од 
чорной кури. Чорнокнижник дириґує з хмарами на 
божский розказ. Коли народ заслужит собі, він пустит 
бурку, бо на божский розказ шитко мусит робити. [...] 
Мій отец пришол з коровами дому, іші бил хлопчіско. 
Вишол на черешню, а  оберал собі черешні. А  під че-
решньом красна жена била. Жовти волоси мала, кра-
сота, блондячка, аж ту пониже пасу довги волоси мала. 
А г білім била облечена. Красна жена, повідали. Лемже 
шя бояли та потим з тей черешні, як зишли долов, та не 
тамадь ишли, де она шідила, але скочіли на другий бік, 

а так гтікали дому. Бояли шя. Она би била не зробила 
нич. Шідила там. То яскиня така. Як шя повідат на тих, 
што в яскиньох сут. Наприклад, морски жени сут по 
морю, і мужи. Яскині указували шя лем гводне [через 
день], кед красний день бил. Гночі нє. [...] Мі шя уж два 
раз гказал єден гмертий чловек, што партизане го уби-
ли на верху, а я потим з ним єм шя стрітнул. Насеред 
драги г ліші так плече і плече зме собі чухли. Но але 
потим таке на ня пришло, як мороз: на волоси і шитко, 
бо чловек шя страшит. А потим други раз єм бил об-
зерати пасвисько, а заз єм шя з ним стрітнул. Але лем 
з того виходу, де го забили, та стамади вихаджал. Але 
уж єм ишол і зо женом хтоди. І бабі єм повідал, реку: 
«З тим єм шя стрітнул раз, а тераз други раз». Він бил 
в старих лахох, в старим облечіню. Але він собі жадал 
по смерти або облечіня або порядок дакий, жеби зро-
били. А повідают, же по смерти не ходит. Ходит і по 
смерти. [...] Я ниґда не забуду. Мал єм пул п’ята рока. 
А мі матка померли а потим пришла ноч. Та дакой да 
на другу ноч пришли. Та ня злапали за тен вельки па-
лец на ножі. Дораз єм поцітил і в тим єм шя пробу-
дил. А потим тоти вецик, што били сестри, а зме спали 
на єдній постели, та єдній прешли през голову руком, 
горі волосами, а  другу, Ганчу, тота, што  у Дранчака, 
та тижек єй погласкали. А так шя забрали, потим ви-
шли вон, моя мама небожка. Мали зме такого жолтого 
псика, то му било мено Бурик. Но і тен пес так зачал 
скакати до тей баби. А мій отец іші потим вишли вонка 
а загуцкали го. А тен пес фурт до кабата ишол ім. А по-
тим на оца таки пришол мороз, што шя престрашили. 
То так шя водит вшелияке по шьвіті. [...] Повідают, же 
в тим вітрі иде чорт, а ми воламе то «сиклон». Я знам, 
ци шя женят, ци што роблят чорти в тим вітру? Кедь 
одує такий вітер чловека, та тен чловек остане такий 
бортаковитий (придуркуватий) або достане нерви, 
таке вшеляке. Кед єм бил в Руску в Першій войні, а тен 
ґазда, хазяй, в  котрого єм бил, мі повідал: «Солдат, 
ідеме косити пшеницю». А я му повідал так: «Не ходь-
ме, бо днеска Петра і Павла». Найглавніши апосотоли 
били. «А, нічево. Хліб нам нада зберати», же мусит збе-
рати. – «Но, добрі. Кедь треба зберати, та підеме». При-
шли зме на ролю. Праві зме шя розложили до роботи. 
Зо самов’язачком, што в’язал і снопи одмітовал, бо да-
коли комбайни не било. Но і такий вітер пришол силь-
ний, што шитко зобрало з ролі, як зме покосили. А я 
потим му повідал: «Видиш, хазяй. Я тобі сказал, што не 
надо било іти ті косити, бо днеска Петра і Павла. Зато 
то мусило прити». Такий шум пришол, што  добрі ай 
тоти коні не брало до луфту, і нас. Лемже ми мали тоту 
будинку, што  коні тягают, што  і ночовати там може, 
і  варити, істи може, будинок на штирох колесох, ди-
шель, но виборні там. Ми мали таку малу дітину а зме 
грабали ячмень. Тиж пришол такий вітер і шмарил 
тоту колиску. Добрі, же дзецку шя не стало нич. Бо оно 
било покрещене. Вельо пануют сиклони в Канаді. 

Записав Й. Вархол 13 липня 1979 р. 
у с. Лівів, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Молчана Івана, 1907 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 10609]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Вжяли палицу, на 
конец палиці омотали клоча з конопльох, очернили – 
то бил когут. А  тото вжял єден хлопец, з  тим когу-
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том ходил. Другий хлопец собі шял даґде за пец. Тот, 
што шідил за пецом, собі вибрал даке дівча, а мено по-
віл тому когутові: «Привед мі тото а тото дівча», – по-
віл мено. Тот з тим когутом привюл тото дівча ґу тому 
хлопцу за пец. Тот хлопец тото дівча там побочкал, 
а оно остало шідити на його місці. Хлопчіско стал уж 
набоку, а  заз тото дівча собі виберало хлопця, якого 
оно хтіло, заз когутові повіло: «Того хлопця мі вибер». 
Але гварило потихи, жеби нихто не чул. І  заз когут 
того хлопця, яке мено повіла, там привюв но і заз тото 
дівча мушіло того хлопця побочкати. А тот з тим ко-
гутом ходил а дакотре дівча, кед не хтіло іти того за 
пецом цілувати та очернил.

с. Лівівська Гута  
(Livovská Huta)

Записано у с. Лівівська Гута, округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Став’ярський Юрій, переселився в нову хату. 
Інформації зазначені від сусідів. Селянська хата  – 
«хижа» другої половини ХІХ  ст. Житлові та госпо-
дарські простори під однією покрівлею містяться в 
слідуючому плані: «хижа», «шіні», комора», «станя», 
«стодола», «причулок». Конструкція будівлі зрубна 
(«срубена»), ялиці «в’язани на угла». Ззовні зруб за-
лишений у природному вигляді. Стіни інтер’єру хати 
обмазані глиною й побілені. Знадвору попід стінами 
влаштована кам’яна «засипа» – призьба. Дах крокво-
вої конструкції, двосхилий з «щитами» й «одливами». 
Покрівельний матеріал – «шинґлі» (гонт). У стрісі над 
сіньми – «капура». Долівка в хаті земляна. Стеля до-
щана, на трьох поперечних балках («траґарі», «гря-
ди»). Піч («пец») традиційної форми, вимурована 
з цегли, над ватрою  – «комин» і «рура», виплетені з 
пруття та обмащені глиною. Дим відводиться в ко-
мору, на «повалі» якої стоїть плетений та зсередини 
вимащений комин, через який дим відводиться понад 
стріху. Зі стелі в хаті звисають «дрючки» й «грядка». 
В 1911 році на дворі, за хатою, вимурували з каміння 
«півніцу» з двосхилою гонтовою стріхою. Неподалік 
від пивниці – «хлівки на увці». 

с. Луків (Lukov)
Записано у с. Луків, округ Бардіїв  

Пряшівського краю , Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Рогаль Ян (нар. 1903  р.). Селянська хата  – 
«хижа», споруджена в 1906 році. Довга хата під спіль-
ною покрівлею містить слідуючі житлові та госпо-
дарські приміщення: «хижа», «кухня» (колись сіни), 
«шопка», «причулок», «стодола», «станя», «шопа». 
Будівля зрубної конструкції, з  тесаних смерекових 
брусів. Стіни екстер’єру, крім хліва («стані»), зали-
шені в натуральному вигляді. Стіни інтер’єру хати 
обмащені глиною та побілені. Знадвору попід фасад-
ною та фронтовою стінами хати вистелена з каміння 
призьба  – «засипа». Дах кроквової конструкції, дво-

схилий з дощаними «щітами» й «одливками». Покрів-
ля солом’яна («жупа»). Долівка в хаті глинобитна, від 
1946 року в «хижі» дерев’яна підлога – «дилі». Стеля 
дощана, спирається на п’ятьох поперечних балках  – 
«трагарях», прикрашених різьбленими шестипелюст-
ковими розетами. Поздовжню балку – «мештерницю» 
ліквідували в 1941 році. В тому ж часі змодернізува-
ли та збільшили вікна й двері, а також розібрали піч 
(кухню влаштували у сінях). Традиційних меблів у 
хаті не збереглося. Окремо на подвір’ї знаходиться 
старовинний сипанець зрубної конструкції зі скле-
пистим завершенням, на якому прикріплена двосхила 
солом’яна стрішка з дощаною «одливкою». В разі по-
жежі стріху легко скинути. Ззовні зруб обмащений 
глиною та побілений. [...] Власник: Микита Михайло 
(нар. 1903 р.). Хата – «хижа», споруджена в 1903 році. 
Двокамерне житло та приміщення господарського 
призначення розташовані під однією стріхою в тако-
му плані: «хижа», «шіні», «станя», «стодола», «шопа», 
«кучі». Будівля зрубної конструкції, з ялинових обте-
саних брусів. Зруб ззовні, крім фасадної стіни хліва, 
залишений у натуральному вигляді. Стіни інтер’єру 
хати обмащені глиною й побілені. Вздовж фасадної 
та фронтової стіни хати вискладаний кам’яний «за-
сип» – призьба. Дах кроквової конструкції, двосхилий 
зі «щітами» та «одливами». Покрівля солом’яна. До-
лівка в хаті земляна. Стеля дощана, підтримується на 
п’ятьох поперечних балках («траґарі») та поздовжній 
«мештерниці». До 1960 року в хаті функціонував «пец 
битий з глини, з комином і руров, тепер кахльовец». 
Кухню з плитою («шпаргетом») влаштували у сінях. 
Окремо на подві’ї стоїть старовинний сипанець зруб-
ної конструкції з купольним склепінням. Зруб ззовні 
обмазаний глиною, побілений та перекритий двосхи-
лою стрішкою із одливкою над входом до сипанця.

с. Микулашова  
(Mikulášová)

Записано у с. Микулашова, округ Бардіїв  
Пряшівського краю , Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Баланик Андрій, переселився в нову хату, 
а  стара пустує. Інформації отримано від сусідів. 
Хата – «хижа» заможного селянина – емігранта, який 
з Америки посилав гроші братові, щоб той збудував 
йому найгарнішу хижу в селі. Будівля споруджена 
в 1912  році. В  одному тракті з трикамерним жит-
лом під спільною стріхою розташовані й приміщен-
ня господарського призначення: «хижа», «комора», 
«шіни», «стайня», «боїско», «шопа», «пелевен». Жит-
лова частина зрубної конструкції з тесаних ялинових 
брусів. Стайня та стодола муровані з каміння. Стіни 
екстер’єру житлового приміщення залишені в нату-
ральному вигляді, решта облазані глиною та побілені. 
Зсередини «хижа» також обмащена глиною й побіле-
на. Знадвору попід фасадною та фронтальною стіна-
ми хати влаштована кам’яна призьба – «піцкіна». Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий, первісно кри-
тий соломою (від 60-х років – черепицею та бляхою). 
Долівка в хаті земляна. Стеля виготовлена з якісних 
ялинових дощок, які підтримуються п’ятьма попере-
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чними балками. На середньому траґарі викарбовані 
три розети й дата зведення будівлі. Піч старовинна, 
глинобитна, з  приставленою плитою («шпаргет») та 
духовкою («рура»). Дим через «цівку» виходив у сіни 
під комин, який сягає понад стріху. Вікна збільшені. 
Вхід у сіни  – дощані ворота з «фірткою» для піших, 
зберігся в оригіналі. Через ворота завозили сіно й ви-
кладали «на під» (горище). Після Другої світової війни 
окремо побудували дерев’яний сипанець зрубної кон-
струкції. Довкола садиби – оригінальна кам’яна ого-
рожа. У стодолі виявлено столярський станок – «обі-
ручний столец». 

с. Нижній Тварожець  
(Nižný Tvarožec)

Записано у с. Нижній Тварожець,  
округ Бардіїв Пряшівського краю,  

Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Сокол Василь (нар. 1916  р.), живе у хаті зі 
старшою сестрою (нар. 1909  р.) Хата  – «хижа» сіль-
ського бідняка, споруджена в 1899  році. Житлові та 
господарські простори розташовані в одному тракті 
під спільною стріхою: «хижа», «комора», «шіни», «ста-
ня», «стодола», «шопа», «шопка», «пелевен». Будівля 
зрубної конструкції, з  ялинових брусів, обтесаних з 
усіх сторін. Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обма-
щені глиною й побілені. Знадвору попід фасадною 
та фронтальною стінами влаштована кам’яна призь-
ба – «засипа». Дах кроквової конструкції, критий со-
ломою, з дощаним фронтоном. Долівка в хаті земляна. 
Стеля («повала») дощана, «дупльована» (кінці дощок 
верхнього шару перекривають спідні дошки), підтри-
мується трьома поперечними та однією поздовжньою 
балками («траґарі», «мештегряда»), – все в натураль-
ному вигляді. Вікна та двері без додаткових переро-
бок. Піч («пец») у хаті глинобитна, з додатково при-
будованою плитою – «шпаргетом». Над ватрою – «ко-
мин» у формі зрізаної піраміди, виплетений з хворос-
ту та обмащений глиною. Від нього йде глиняна «рура 
з червениці», через яку дим виходить у сіни. Хата без 
додаткових переробок. Умеблювання  – оригінальне: 
стіл, лавки, покуття зі святими образами, тарілками 
та горнятами, полиця під стелею, ложник біля печі. 
Після Першої світової війни окремо від хати побу-
дували сипанець зрубної конструкції зі склепистим 
завершенням та солом’яною стрішкою, а також «кучі-
ки» (хлівчики) для поросят. [...] Власник: Сорока Юрій 
(нар. 1903 р.). Хата – «хижа» бідного селянина, зведе-
на 1920 року. (Дата вирізьблена на середньому сволоці 
під стелею з таким текстом: «Сей дом созданій року 
1920, май  27»). Житлові та господарські приміщен-
ня розташовані під спільною стріхою в слідуючому 
плані: «хижа», «комора», «шіни», «станя», «стодола», 
«кучі», «пелевен». Будівля зрубної конструкції, з теса-
них («кресаних») ялинових брусів. Стіни екстер’єру 
та інтер’єру хати обмазані глиною й побілені. Знадво-
ру попід домінантними стінами влаштована кам’яна 
призьба – «засипа». Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий, критий соломою. Долівка в хаті земляна. 
Стеля дощана, рівна, підтримується п’ятьма попере-

чними балками («траґарі»). У хаті багато додаткових 
переробок. У 1961 році значно збільшили та змодерні-
зували двері й вікна, зменшили піч («пец»), з обох сто-
рін печі замість дерев’яних стін вимурували кам’яні, 
в сінях виплели комин аж понад стріху. «Кучі» (хлів-
чики), які завалилися, відновили під прямим кутом до 
головної будівлі. Умеблювання хати сучасне. Окремо 
від хати знаходиться старовинний сипанець зрубної 
конструкції зі склепистим завершенням та солом’яною 
стрішкою. Неподалік від хати стоїть також студня зі 
зрубною цямриною та дощаною двосхилою стрішкою. 
[...] Власник: Лишівка Михал (нар. 1897 р.). Селянська 
хата – «хижа», споруджена в 1903 році. В одному трак-
ті з трикамерним житлом під спільною стріхою роз-
ташовані й приміщення господарського призначення: 
«хижа», «комора», «шіни», «станя», «стодола». Будівля 
зрубної конструкції («сруб»), з тесаних ялинових бру-
сів. Стіни хати ззовні та зсередини обмазані глиною 
та побілені. Вздовж фасадної та фронтальної стін зна-
двору хати простягається кам’яна призьба – «засипа». 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, критий со-
ломою. Стеля дощана, «дупльована» (зі ступінчасти-
ми переходами), тримаєтися на п’ятьох поперечних 
балках («траґарі»). Піч («пец») глинобитна, з  прибу-
дованою плитою («шпаргетом»). Дим з печі попадає 
в чотиригранний плетений, глиною обмазаний «ко-
мин» форми зрізаної піраміди. До нього за допомогою 
дерев’яних дрючків прикріплена глиняна «рура» (тру-
ба). У сінях над «повалою» виплетений комин аж по-
над стріху. Хата зазнала значних переробок: змодер-
нізували вікна та двері, ліквідували полиці, «грядки» 
та старовинні меблі. Окремо на дворі побудований 
сипанець зрубної конструкції зі склепистим заверше-
ниням та солом’яною стрішкою, а також «куці» (хлів-
чики). [...] Власник: Белейчак Михайло (нар. 1991 р.), 
живе в хаті сам. Хата  – «хижа» бідного селянина, 
споруджена в 1903  році. В  одному тракті з житлом 
розташовані й приміщення господарського призна-
чення: «хижа», «шіни», «комора», «станя» (стодола й 
шопа занепали в 1961 р.). Будівля зрубної конструкції 
(«струб»). Матеріал: ялові півкругляки – «швалі». Сті-
ни зрубу ззовні та зсередини обмащені глиною й по-
білені. Знадвору попід домінантними стінами влашто-
вана кам’яна призьба – «засипа». Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий (нині вже з одним дерев’яним 
щитом). Долівка в хаті глиняна. Стеля («повала») 
дощана, рівна (одношарова), укладена на 3-ох попе-
речних балках («траґарі»). Піч («пец») утрамбована 
з глини. У  1968  році приставили плиту («шпаргет»). 
Над ватрою – «комин», виплетений з хворосту та об-
мазаний глиною, спереду підпертий двома залізними 
стержнями. Вверху до комина прикріплена «рура»  – 
глиняна труба з «червениці», через яку дим виходить 
у сіни. Над сіньми комин виплетений аж понад стріху. 
Біля печі в стіні у комору вирізали отвір – «облачок» 
(20 х 20 см). Додатково зробили також двері з хати в 
комору. Під час сильних морозів їх відкривали, щоб 
не померзли картоплі. Вікна та двері в хаті змодерні-
зували в [19]60-х роках. Відокремлено від хати зна-
ходяться студня й сипанець рубленої конструкції з 
овальним завершенням та двосхилою солом’яною 
стрішкою. [...] Власник: Шевчик Петро (нар. 1905 р.), 
живе в хаті сам. Селянська хата – «хижа, побудована в 
1888 році. Житлові та господарські приміщення роз-
ташовані під спільною стріхою в слідуючому порядку: 
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«хижа», «шіни», «комора», «станя», «стодола», «пеле-
вен». Будівля зрубної конструкції, з ялинових тесаних 
бруків старших хат, куплених у Тарнові та Рокитові. 
Зруб зсередини та фасадна стіна ззовні обмащені гли-
ною й побілені. Знадвору попід домінантними стінами 
знаходиться призьба – «засипа з каміння». «Даґде му-
ровали засипу, даґде поклали дерево, а насипали гли-
ни»,  – говорить власник. Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий. Покрівля солом’яна («жупа»). «Кідь 
добрі кички покрутит, а кідь пошиє добрі, то покрива 
і шістдесят років витриме», – інформує господар. До-
лівка в хаті глинобитна. В «куті під столом долик на 
крумплі, жеби не померзли». Стеля («повала») доща-
на, «дупльована», тримається на п’ятьох «траґарях». 
Піч («пец») утрамбована з глини. Над ватрою «ко-
мин» і «цівка», через які дим виходить у сіни. «Комин» 
вимурований з цегли на залізній конструкції («ряфі»), 
«цівка» – глиняна («з червенині»). У сінях комин ви-
плетений з пруття й сягає понад гребінь стріхи. Уме-
блювання осучаснене. «Ґрядки» повідрізували. Вікна й 
двері поновлені ще в 1943 році. Окремо на подвір’ї сто-
ять два сипанці рубленої конструкції з овальними за-
вершеннями, криті гонтовими стрішками. Один з них, 
комбінований із шопкою, переміщений з Ґаболтова. 

Записав Й. Вархол  
у с. Нижній Тварожець,  

округ Бардіїв Пряшівського краю,  
Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Для купальського обряду укра-
їнського етносу Східної Словаччини прийнята назва 
«собітка». Свято Івана Купала (Яна)  – це найбільше 
літнє свято, коли буяло все зіллячко й рослинності 
надавалась дивовижна міць, тому саме в цей час зби-
ралися різноманітні травинки. Ще перед сходом сон-
ця, за  роси, йшли жінки в навколишні ліси та луки 
рвати зілля всякого виду, які  клали на найкращий 
домотканий рушник, простертий на росі, щоб янська 
світанкова роса збільшила благодатність та чудодій-
ність зілля. Старші за віком жінки під час зберу ліку-
вально-магічних рослин молилися «Отче наш» і перед 
зірванням кожну рослинку перехрестили. Зірвані на 
Яна рослини, між якими не бракують ні колоски зер-
нових, ні гілочки кущів малини, смородини, ліщини 
ще й понині де-не-де в’яжуть у нову в’язанку, яку по-
свячували біля церкви. Зіллячко опісля сушиться на 
горищі в затінку, ніколи прямо на сонці. Відкладалось 
воно до наступної собітки з метою використати його 
в лікувальних практиках чи вже людини або тварини. 
Кожний вид лікувальної, цілющої трави був призна-
чений певній недузі. Використанням їхніх раціональ-
них засобів (пили рослинні відвари, настої, мастили 
рослинними мазями, засипали рослинним порошком 
або підкурювали хворого висушеним зіллям на жев-
ріючих вугликах), лікування в переважній мірі було 
вдалим. Крім лікувальних властивостей, яновій траві 
приписували ще й любовну магію. Для причаруван-
ня юнаків дівчата ще удосвітку на Івана Купала рвали 
чіпку рослину липник (липачу траву, липкач) (Підма-
ренник чіпкий, Galium aparine), яким обвивали голі 
пояси. Щоб забезпечити своїм донькам вдалих жени-
хів та щасливе одруження, матері рвали й освячували 
таку кількість дівої (Дивина залізновидна – Verbascum 
phlomoides), скільки було в них доньок.

с. Нижня Полянка  
(Nižná Polianka)

Записав Й. Вархол у с. Нижня Полянка,  
округ Бардіїв Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Дії з виразними магічними елементами ви-
конувалися перед чепленням, коли жениху роздягали 
весільну сорочку, а молода дарувала молодому сороч-
ку, котру сама вдягала йому, а на рукавах сама застіб-
нула ґудзики. За повір’ям, таким способом своєму чо-
ловікові символічно зв’язувала руки, щоб на протязі 
їх спільного шляху він її ніколи не скривдив.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Основним елементом з очис-
ною функцією в обряді Купала, Яна, був вогонь, який 
називали так само, як і весь обряд «собітка», «собит-
ка», «слебутка». Вогні палили за селом, звичайно, на 
пагорбу нижнього або вишнього кінця села. Запа-
лювали їх пастухи або й інші хлопці і палаюче вог-
нище було сигналом для дальшої сільської молоді, 
щоб вийшли на собітку. Торічне висушене лікарське 
зілля, як і русальна липина, ліщина, солома та сміття 
служили основним матеріалом для запалювання ри-
туальних купальських вогнищ. Ритуальні купальські 
вогнища – собітки палилися, головно на честь сонця. 
Майже кожна місцевість мала свої відмітні знаки на-
вколо паління собіток. В  с. Нижня Полянка собітку 
палили на дорозі за селом, куди гнали на пасовисько 
худобу, а щоби вона не кульгала, гонили її якраз через 
попіл із собітки.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Подібну організацію 
мала і дівоча громада, хоч в ній прийняття не здій-
снювалося так урочисто. Діяльність дівочої громади 
обмежувалася вечорницями («вечурки», «прядки», 
«ходжіня з кудельом», «на керделі»), які  відбувалися 
в кудельній хижі, оздоблюванням церкви на урочисті 
свята, ношенням святих образів на процесіях тощо. 
Дівчата, подібно як парубки, організувались до окре-
мих груп переважно за територіальним принципом: 
нижнянські, середнянські та вишнянські. Самостійні 
дівочі групи створювались переважно за віком, одну 
групу творили 13–14-річні дівчата, другу 15–16-річ-
ні і дальшу – старші за віком, тобто молодші, старші 
і найстарші, які  всі вже могли ходити меджі челядь. 
Звичайно, на сільському гулянні старші дівчата бра-
ли молодших дівчат на музиці танцювати до карічки, 
і  тоді вони ставали вже дівчатами. Визначною озна-
кою дорослого парубка або дорослої дівчини було 
їхнє запрошення за куму. Спосіб переходу дівчаток в 
стадію дівоцтва проявлявся і в народному одязі.

Записала Н. Вархол 6 вересня 1991 р. 
у с. Нижня Полянка, округ Бардіїв 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Гафіч Олени, 1908 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 15138]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Нечух мат червену чапочку 
на голові. Як нечух приляже чловека, та чловек шя не 
може рушити. Шитко знат, лем шя не може рушити. 
Повідают, же лем кеби даяк годен му намацяти голо-
ву, а  тоту червену чапочку му шмарити з голови та 
уж піде од нього, попустит, уж шя годен рушити. А я 
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знам, як то тоту червену чапочку му може шмарити з 
голови, кед шя не може чловек рушити? Же кеби лем 
даяк тоту червену чапку му годен шмарити та піде од 
чловека. Як горізнач ляже, втоди найскоре нечух при-
ляже. Кед горізнач ляже та холем жеби ногу през ногу 
преложил собі та не приляже го нечух.

Записав Й. Вархол  
у с. Нижня Полянка, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Гафіч Олени, 1908 р. н. 

[За: Науковий збірник МУК]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Каждий рік дагде 
інде вечурки били. Так шя схаджали до такой хижи, 
де  хлопа не било, бо  не каждий хлоп стерпил тоти 
чуда, што на вечурках шя робили. Челядь шя схаджа-
ла окремо, і  стари баби шя схаджали окремо. Дівки 
лем на єдно місце ходили, а баби так на двох місцях 
шя сходили, єдни на своїй улиці шя схаджали і други 
на своїй улиці шя схаджали, жеби далеко не ходити. 
То в селі било двацет, трицет дівок, а  кед шя шитки 
посходжали до єдной хижи, та то било їх вельо. Най-
старши сиділи під світлом, наймолодши дагде в кути-
ку пришіли на куділь, а  так прядли а били ради, же 
сут там. Старши дівки шя повидавали, зробили місце 
другим, а так то ішло. Я ходила на вечурки зо свойом 
мамом там, де баби пряли, бо било вельо дівчат в селі, 
а аж пізніше єм ходила меджі челядь, ішім таке мале 
дівча било, як єм з мамом ходила на вечурки.

Записала Н. Вар’ян 8 жовтня 1975 р.  
у с. Нижня Полянка, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Гафіч Олени, 1908 р. н., [1] 
та Прокіп Марії, 1901 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 6162, 6212]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1]  Кед уж єм била 
дівка векша, ходила єм уж на вечурки до той хижи, 
де челядь била. Парібці там ходили, вшелияки чуда шя 
робили, грали зме шя. Ай гаданки давали, але тото лем 
двоми знали. Єден паробок пішол до кухні, а другий 
шя го жьвідувал: «Маш вигляд» [вікно]?  – «Мам»,  – 
одповіл тамтот в кухні. На шитко шя го просил, же 
чи мат: «Маш двері?», «Маш стіл?», «А маш лавочку?», 
«Маш лампу?», «Маш столец?» Тамтот на шитко одпо-
віл, же мат. Як довго шя го так просил, а потім шя го 
жьвідал: «А  на чим тераз руку тримам?» А  тамтот з 
кухні повідал: «На лавочці». Фурт згаднул, же на чим 
він руку тримат: чи на дверях, чи на стільці, чи на 
вигляді. Нам то било чудно, як то же він знат, і двері 
закривали на кухні, і очі му в’язали, і ключову дірку 
затикали, а він фурт згаднул, же на чим тамтот руку 
мат. А потом нам они повіли, же як то роблят. Як тот 
в хижи шя го просил, же: «Маш тото?», «Маш тото? 
А раз повіл: «А маш тото?» Там тот в кухні сі мусил 
запам’ятати, же на яку вец він повіл «А маш тото?», же 
пред «маш» дал «а» («А маш лавочку?»). А потом він 
шя го дале просил «Маш тото?», «Маш тото?», а тиж сі 
мусил добрі запам’ятати, на яку вец шя просил «А маш 
тото?». Потом на тоту вец, на яку шя просил «А маш 
тото?», положил руку, а  шя го жьвідал: «А  на чим я 
руку тераз тримам?» Там тот в кухні легко згаднул на 
чим, бо сі запам’ятал, же на яку вец він шя го просил: 

«А маш тото?» [...] Внесли до хиж хоцьякого кльоця, 
кобицю, де што нашли, а тіж так парібкові вжяли ді-
вку, а задком по тім кльоцові: «Берме на гобля, берме 
на гобля, мусиме згобльовати, бо велький задок ма!» 
Кед паробок мал стек на дівку, же го не хцела або так, 
та  так ю вигобльовали, витовкли з ньом, а  на котру 
уважали, та лем так злегка понад кльоц або так роби-
ли. [...] Вжяла шя менша лавочка серед хижи, паробок 
на тоту лавочку ліг на бріх, а даке древко меджі ноги, 
меджі стегна стиснул, а так трепал по тій лавочки або 
стілчику, што  лежал, же то млин трепле. Двоми па-
рібці стали ґу ньому, а дівки перемітували през того 
парібка, што лежал, же то міхи до млина перемітуют. 
Шмарили з дівком, котра шя не знала поставити на 
ноги, та хпала, але они так метали, жеби кажда хпала. 
[...] У Першій войні село вигоріло, та по войні поста-
вили таки хижи, ми їх волали «країнски хижи» – мали 
єдну малу кухню і єдну хижу. А як ми пряли з бабами 
в хижі, парібці потихи вошли до кухні. В  кухні бил 
млинец [жорна], а  єдного парібка наподобнили, же 
обішений на млинці горі, же шя обісил горі на кло-
питницю, де шя млинцівка запихала. Дали му на шию 
ремінь, привадили горі на клопитницю, він язик вива-
лил, же обішений, же конат, а перед ним на землі запа-
лили порох з патрона. Такий чловек визерал, як мерт-
вола, зосинітий. Парібці повтікали, а котрийска двері 
отворил. Ми посмотріли – страшний йойк, виск стал, 
ніхто не піде на двір, каждий шя боїт. Ґаздиня плаче: 
«Йой, Боже мій, Боже, што я буду робила? Я никому 
нич плане не зробила, а  мі хтоська до хижи обісити 
шя пришол! Я іду за мужом до Гамерики». Бо она била 
невіста, мала свекру, стару маму, а муж єй бил в Гаме-
риці. А стара повідат: «А я што ту буду сама робила? 
Я де шя подіну?» Парібці попід вигляди слухали, а як 
виділи, же біда велика, же на двір ніхто не піде, а то да-
кому требало уж і сикати, та зачали шя по дражі шьмі-
яти, а котриська пришол під вигляд, а закричал: «Не 
бійте шя нич!» А  тот «обішений» зщезнул одтамаль, 
ми двері отворили – не єст никого. А потом нам пові-
ли, як то било. [2] На вечурки челядь шя грала на ко-
гута. Паробок кликал дівку, на котру мал дяку: «Пече 
шя когут, пече, на кого шя врече, на Марью». Дівка 
мусила прити ку ньому, а го поціловати, а потом она 
мусила собі паробка закликати: «Пече шя когут, пече, 
на кого шя врече, на Ваня». [...] Пошідали на дилі до-
окола парібци і дівки. Ґаздиня їм дала єдну хустку або 
ручник, зав’язала два тузи а попід коліна тоту хустку 
давали. А так шідили: дівка, паробок, дівка, паробок.... 
а робили при тім ш-ш-ш-ш, а так то ішло. А бил такий, 
што глядал, де тота хустка є, под чиїми колінами. Кед 
не нашол, та го втяла тота дівка або паробок по хер-
беті з том хустком, а дале мусил глядати. Кед нашол, 
та тот ішол глядати, при ким била хустка.

Записала Я. Серафін 20 лютого 2001 р.  
у с. Нижня Полянка, округ Бардіїв  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Олеяра Яна, 1929 р. н., [1] 

та Прокопа Михайла, 1928 р. н. [2]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  Над селом Нижня По-
лянка є берег Каштелик, або іші го волают Крива-
ва гора. Каштелик  – старша назва, як  Кривава гора. 
Люде гварят, же колиска давно на тім березі стоял 
дерев’яний панський каштель. Што шя стало з тим 
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каштельом тяжко повісти. Єдні гварят, же згоріл, 
а зостало по нім лем спалениско. Други – же шя про-
пал. Може, там тен каштель стоял, бо на самім верху 
є студня. Кривавом гором зачали Каштелик волати 
аж по Першій войні. Втовди шя на тім берегу стріт-
ли мадярски вояці з руськима. Били шя меджі собом 
на бодаки. Вельо їх там загинуло. По биткі довго било 
чути плач наполовину мертвих люди. [2] Як шя роз-
пала панщина, люде купували собі панську землю у 
своїм хотарі. Так і нижньополянчане куповали. Най-
богатшим бил Бакун, котрий бил справцом Мако-
вицького панства на «Маюрі» в Нижній Полянці. Од 
того справцу кпували ґаздове подля можности, хто як 
міг, тівко і земли купил. А  найбогатший ґазда в селі 
одкупил цілу гору і ліс. А другу частку лісу купил жид, 
котрого волали за кресним меном Волі, бо він писал 
шя Вільям. І тепер тот ліс волают «Вілів ліс». А зем-
лю, котру одкупил ґазда, цілу тоту гору, од села аж по 
польску границу, волают «Левкова». Є  дост можне, 
же він мал збудувати там і дерев’яну хижу, бо на тім 
поли заховала шя кам’яна студенка, котру тіж волают 
«Левкова студня». [...] Нижньополянчане з вишнього 
кінця ходили пасти худобу там, од Гутницкого поля 
під «Верх», на луки, котри шя волают «Коцурови ґачі». 
Они шя находят верх Лешковой долини і Лешкового 
потічка – там, як є Мотричова лука. Ходили там Сари-
чови, Мотричови, Лешкови, Ваня Мацка, Павла Олія-
ра. О назві «Коцурови ґачі» стари люде не знали даяк 
пресні вишьвітлити. Єдни гварили, же бил єден паро-
бок, котрий бил барс лакомий. Як бил в селі кермеш 
[Храмове свято], то єст гостина, поїл шитко, што му 
задармо давали, зато го і прозивали «Коцуром» – бо 
бил, як  коцур. По кермешу вишол пасти корови на 
тоти луки. З той вшелиякой страви го зачало барс бо-
літи в брусі. Та шя му стала барс неприємна вец: не 
встиг стягнути ногавки та собі забабрал ґачі. Не знал, 
што мал зробити, бо ганьба такому чловеку шя гказа-
ти меджі люди. Знял зо шя ґачі тай завісил на терня, 
а облік ногавки і пішол домів. Рано пастуси пришли 
на поле – а там бритки ґачі. Тому парібкові било жаль 
облечіня і признал шя, же то його ґачі. Пастуси зачали 
шя з нього шьміяти і потім, кед ішли на поле з коро-
вами, кед шя їх жьвідували середняне, же де идут на 
поле, та  повіли, же там, де  Коцурови ґачі. І  одвтоди 
тото поле шя називат «Коцурови ґачі».

с. Ондавка  
(Ondavka)

Записала Я. Серафін 13 березня 1996 р., 20 грудня 2000 р. 
та 20 березня 2001 р. у с. Ондавка,  

округ Бардіїв Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Серафіна Михайла, 1920 р. н., [1] 

Франка Федора, 1922 р. н., [2] 
Порянди Івана, 1904 р. н., [3] 

Серафін Марії, 1925 р. н. [4]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [3] Перши люде, яки при-
шли до нашого краю, били угляре. Они вирубали ліси 
і робили дерев’яне угля, котре продавали до Пешті 
або Кракова. Своє центрум мали на місці теперішньо-
го села Варадка. Там, де угляре вирубали ліси, остали 
луки, яки назвали полянками. Так, як дружина угля-
рів розросла, поселили шя на полянках, а  так били 

два села: Вишня і Нижня Полянка. В зимі часто били 
огні, дерев’яни хижи легко горіли. Даколи шя стало, 
же вигоріло ціле село. А тоді люде почали вставляти 
свої хижи дале од погорениска. Зато наши села одне 
од другого далеко. [1] Колиси давно, што собі уж ані 
люде добрі не пам’ятают, там, де  тепер фундуш Ка-
линів і Гавриляків, жили їх предкове, котри шя барс 
ненавиділи. Фурт собі робили на зліст, перебивали 
копачи на своїх фундушох, прозивали шя, робили 
собі шкоду. Без їх фундуш тече потічок, де сушіде собі 
ховали гуски. А гуски били на селі барс жадани, бо ко-
тра дівка не мала перини з гушячого пір’я, не могла шя 
видавати. Раз Гаврилякова гуска вишла горі водом на 
Калинове пасти траву. Калина бил барс завістливий і 
підхромил Гаврилякову гуску, зламал єй лабу. Сушіде, 
як шя вадили, та кричали «лаба!», а гуска била сива, 
та – «шівка!». І з того часу тот бережок і лука при по-
тічку шя називат «Лабашівка». [2] В селі жил єден па-
робок, котрий бил кус приглупуватий і худобний. Хо-
дил за дівками, але жадна го не хотіла, а так шя не міг 
оженити. Раз шя вибрали сполу з няньом за невістом, 
як то било даколи звиком на селі. Походили скоро ціле 
село, але ніґде їх не прияли. Вшяди шя вигваряли, же 
они іші не хцут свою дівку видавати. Наконец при-
шли до єдной родини, де мали старшу дівку од нього, 
а  іші била горбата. Тоти били ради, же мают велике 
щастя  – видати дівку. І  про дівку слюбовали велику 
дзайстру [дзайстря – придане молодої]: ку двом стів-
кам пінязи, єдній осмині поля, коровам, телятам іші 
придали стайці на «Обшарі». Тоти стайці били неда-
леко потока, де била мокрина. Около них вела дорога 
до ліса. І люде, што ходили до ліса по дрова, назвали 
їх «Горбатой стайці», бо невіста била горбата. А стайці 
мали на єдній і другій страні два горбки, і пізніше їх 
волали «Горбати стайці». [4] Першим, хто пришол до 
нашого села, бил пастух овец Онда. Тепер тота студня, 
што стоїт серед села, то била студенка, в котрій напа-
ял свої вівці і брал воду про себе. Зато Ондавка, і зато 
потік волают «Ондава». Ондавка колиси било велике 
село, але єдного року бил в селі голод. Онда вибрал шя 
до Бехерова, жеби приніс даку обживу. З бехеровчана-
ми зробил догоду, в якій за пляску сира і хліб запро-
дал єден берег пасовиска. Дотепер тот берег волают 
«Плясканка».

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [3] На дражі зо села шя при-
трафит хот-што. Дотепер гварят, же там страшит дух 
єдной баби. Раз в зимі шя вибрала тота баба до Бе-
херова на фару [парафію]. Втоди іші не мал каждий 
годинки. Вставали, кед закукурикал когут. Хоц-коли 
закукурикал і о другій або о третій годині. Втоди вста-
вали і ишли там, де їм било треба. Так і тота баба вста-
ла а ишла. Она била втоди груба [вагітна], не било їй 
легко ити. Як пішла здоли, уж нихто єй не виділ веце, 
чекали на ню єден ден, другий, цілий тиждень, але она 
не пришла. Аж кед згинул шьніг, хтоскай єй нашол 
мертву при потоці, што там замерзла. Од хтоди гварят, 
же в тім потоці страшит, же там чути смертельний рев 
або плач ґітини.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2]  Єдного дня в літі, 
в  п’ядешятих роках то било, втовди, кед іші били 
границі з Польском стражени вояками, заблудил до 
Ондавки польский кін, бо він границі не познат. Он-
давчане скликали сільлську раду, што з тим польским 
коньом, і  розгодли шя, жеби го не требало кормити 
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і напавати, тай го прив’язали за ланцушок коло ши’і 
до верби при потічку, смером на Бехерів. Кін собі пас, 
сонечко шьвітило і ходил коло верби. Так собі закру-
тил ретязку коло ши’і, же голова била у воді, а тіло на 
бережку. Як  уж не міг двигнути голову, тай затопил 
шя. І  од втовди шьміют шя з ондавчанів, же в такій 
маленькій воді затопили польского коня.

с. Регетівка  
(Regetovka)

[За: Дубай М.З хроніки наших сіл. Регетівка. 
Журнал «Дружно вперед». 1963. № 3. С. 8.] [1]

Записав учитель Андрій Капішовський  
27 лютого 1946 р. у с. Реґетівка,округ Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Назва села Реґетівка 
походить від недалекого польського села Регетова, 
жителі якого в бурхливі роки XVII і XVIII ст. знайшли 
притулок у відлеглих місцях цього краю. Тут поселен-
ці забезпечували собі прогодування розведенням тва-
рин, вирощуванням зерна, рубанням лісів і паленням 
деревного вугілля. [2] В Реґетівкі в новій церкви є єден 
середній дзвін, вищерблений, о котрім люде повідают 
таке: «Перед 150 роками била в селі хороба, котру во-
лали мирь, морь, од котрой вельо люди повмирало». 
Тоти, што ші жили, жеби шя захранили од той смерти, 
та утікали в ліс. Люде брали зо собом і дзвін зо села, 
же хто умре, та му будут дзвонити. Як утікали, та на 
єднім місці шя стримали єдну ніч, жеби їх морь не по-
їмал. А потім люде утікали горі Долином за верх, а тот 
дзвін їм впал з воза а вищербил шя. Гнеска тот дзвін є 
в новій церкві. Бил перенесений там із старой церкви. 
Мат уж 350 років а ші з ним фурт дзвонят.

с. Ряшів  
(Rešov)

[За: Дубай М. З хроніки наших сіл. Ряшів. 
Журнал «Дружно вперед». 1961. № 6. С. 31. [1] 

Яцканин І. З історії села Ряшів.  
Журнал «Нове життя». 1965. № 20. С. 4. [2]]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Виникнення села Ряшів 
сягає у далеке середньовіччя, до пралісами вкритої об-
ласті, в якій перші колонізатори пробивали шлях ци-
вілізації. Лісові робітники походили з недалекої око-
лиці, але приходили сюди і робітники з Польщі, які на 
галявинах і рубаниськах заснували свої скромні сіль-
ськогосподарські двори. Цілком імовірно, що  многі 
переселенці походили з області польського міста Рже-
шова, і  тому село одержало таку назву. [2] Коли і як 
било заснувано село Ряшів, не є нияких певних фак-
тів. Заложіня села падат до дуже давних часів. Є про 
то дві повісті. Перша повість каже: «В  дуже давних 
часах, як  іщи цілий ряшівский хотарь бив покритий 
великим лісом, убитували шя розбійники на долині, 
котра тепер шя зве Ряшівка. Помали тоти розбійни-
ки побояли шя верхности та гайдуків. Залишили таке 
житя і перешли на господарске. Стали шя жителями, 
і они заложили село Ряшів».

с. Снаків (Snakov)
Записано у с. Снаків, округ Бардіїв 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
[Власник: Штефанський Ян, переселився в нову хату. 
Інформацію отримано від сусідів]. Селянська бід-
няцька хата – «хижа», споруджена в 1887 році. В одно-
му тракті під спільною стріхою розташовано наступні 
житлові та господарські приміщення: «хижа», «шіни», 
«станя», «стодола», «шопа», «кучі». Будівля зрубної 
конструкції, зі смерекових брусів. Стіни екстер’єру та 
інтер’єру хати обмащені глиною й побілені. Знадвору 
попри домінантних стінах влаштовано призьбу – «за-
сипу» з каміння. Дах кроквової конструкції, двосхи-
лий зі «щітами» та «одливками». Покрівля солом’яна. 
Над сіньми у стрісі додатково влаштували капурку. 
Долівка земляна. Стеля дощана, на п’ятьох «траґарях». 
«Мештерницю» з-під стелі відрізали. Хата вже довго 
пустує. Піч розвалилася. Традиційних меблів не збе-
реглося. Старовинний сипанець, який  стояв окремо 
на подвір’ї, занепав. У  1942  році побудували новий 
дерев’яний сипанець під двосхилою готовою стріш-
кою. Перед хатою – «гноїско».

с. Хмельова  
(Chmeľová)

Записала Н. Вар’ян 10 жовтня 1974 р., 24 вересня 2001 р.,  
21 березня 2004 р. та 15 грудня 2008 р. 

у с. Хмельова, округ Бардіїв 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Вар’ян Анни, 1923 р. н., [1] 
Збіглея Степана, 1922 р. н., [2] 

Сабол Марії, 1941 р. н., [3] 
та Слимак Зузани, 1921 р. н. [4] 

[АСФ СНМ МУК, № 5422, 5423, 5426]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [3] Хмельова (Комлоша) – 
черепаре, бо  ту на нижнім конці села шя даколи тя-
жила глина, што з нєй робили цеглу і таки горнятка 
випальовани. То  било барз давно, іші пред першом 
войном. Ми  там мали таку півницу, а  там шя вико-
пали таки звишки тотих черепів. Таки били тоти че-
репи, як цегла. Мої предкове тото випальовали. Мій 
отец бил Припутен Микулаш, а звали до Кравца. Не 
знам, чом так звали. Мій отец з тих Припутеньових, 
што  при дражі бивали, то  шитки Припутняци там 
били. [...] [2] Реґетовка – угляре, бо палили даколи там 
угля. Шитки Збіглейови з того роду, што угля палили, 
і я з того роду, з Реґетівки. Куруц, Лабанц – таки били 
ші мена в Реґетівці.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Ишол єден звонар з гос-
тини з Ондавки домів до Комлоши [стара назва села 
Хмельова Бардіївського округу]. Конец села є студен-
ка з водом. А з той студенки штоска кричало: «Петре, 
Пет, под їсти стиранку». «Гей, я ті піду стиранку їсти, 
кедь я шя м’яса наїл». А мал коло себе шьвату [освяче-
ну] крейду та шя описал, та не приступило ку ньому, 
зохабило го. Він посиділ, посиділ і пішол домів. [...] 
Єден ишол на нижній конец села з тарадайком, а при-
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шол под Липинки [хотар] та нашол таку кацабайку. 
Подвигнул і барз шя єй зарадовал: «О, та  то будут 
мати діточки радості! З  того їм дам дашто ушити». 
Мал п’ят хлопців а єдно дівча. Пришол домів, а опів-
ночі зачало штоськай крик робити: «Дай мі тото, штос 
мі вжяло, дай мі тото, штос мі вжяло!» То даякий не-
чистий дух бил. Потом они вишмарили кацабайку, 
а тото лем фурт просило. Однесли там, де то нашол, 
попа заволали, він хижу пошьватил, зо шьваченом 
крейдом описали хижу, а тото фурт по ночах просило. 
[...] Кедь дахто фурт вельо їл, та  шя го просили: «Та 
што єс, цму жіл?» Як шя зацмит та поцмі шя не мат 
нич істи, бо цму жіст.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [4] Мій дідо бил такий му-
дрий, як  фішкаріш. Знал порадити людьом. Даколи 
шя люде правотили на суді, а  він повідал єдному ту 
в Комлоші, жеби не ишол шя правотити, бо програт. 
Тамтот не послухал, пішол а програл суд. Повідал 
мому дідові, же за кости не буде никому робил. А то 
мал робити за кост, за страву, а він думал, же за кости 
мат робити, та програл суд.

с. Циґелка  
(Cigeľka)

[За: Дубай М.  
З хроніки наших сіл. Циґелка.  

Журнал «Дружно вперед». 1962. № 11. С. 18]. [1]

Записала Н. Вар’ян 13 липня 1977 р.  
у с. Циґелка, округ Бардіїв 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Дутка Миколи, 1896 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 8131].

Записано у с. Циґелка, округ Бардіїв 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[За: Сополига М. Документація 
народного будівництва...] [3]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Хотар села вклинений 
між Польщу і навколишні села – Габольтів, Питрову 
і Фричку. Він багатий на мінеральні джерела [відома 
мінеральна вода «Циґелка»] і лежить в тектонічній 
області, що  сягає аж до відомого Бардіївського ку-
рорту, а також до польської Криниці. Поблизу хотаря 
височіє гірський хребет Бусова, який досягає 1010 м 
висоти. Біля Білої Скали можна знайти завалений 
підземельний вхід, про який говориться, що в ньому 
приховано великий скарб. Назва села невідома. Мож-
ливо, що вона відводиться від цегли, червоної глини, 
яка знаходиться біля мінеральних джерел та якою се-
ляни натирали прутяні комини своїх дерев’яних хат. 
[2] Даколи руски пришли з України та не знам, ци то 
не пришли од Білой Церкви. Бо там є Біла Церква, міс-
то, та може бити, же ту зробили потим не Білу Церк-
ву, а Білу Вежу, та з того є і Біловежа село. Бо і наши 
люде пришли од Днєпра а од Полтави, як Корятович 
ишол. [...] Но а ту є два Тварожці: Нижній і Вишній 
Тварожець. Та там зазь тварог робили, сир, бриндзу 
та зато Тварожец. [...] У  Курові били краки, шитко 
порізане до шайток, а  потом угляре палили угля з 
той шаговини, а  як підпалили, шитко било зложене 

зверху глином, а оно верхом курило. Та тоти угляре, 
што там підпалили тоту шаговину, што тото угля ро-
били, та поведа: «Курит, уж курит». Же шя курило з 
того оного та і назвали з того Куров. [...] А ту як наши 
народи пришли з Корятовичом та ужек ту у Циґелки 
єдна циґанска фамилия била. Там, де  тераз автобус 
стоїт. Та зато Циґелка, же ту уж бил первий циган. Та 
так мі старий сушід повідал, як я мал даз штири роки 
або п’ять, а він уж мал осемдешят штири роки. Ту як 
дошли народи, ту мали бити три села, але ту пришли 
меджі тоти гори високи та шя настрашили, та повіда-
ли так: «Як мі шя поділиме, придут даки дики джвіри, 
а на кого нападут та їх поторгают. Та лем подьме шит-
ки в’єдно». Та шитки в’єдно вишли аж там над валал, 
а там шя коло води закопали до берега, седем дір там 
мали, таки вельки. Та і тото поле шя зове Циґолка. Бо 
то даколи Циґолка шя звала по-мадярски, то било на 
мадярску бешіду преведено валави, та ужек нам лем 
місто [замість] -о дали -е мадяре. Та Циґелка а не Ци-
ґолка. Але они шя потим пресвідчили о три роки або 
дале та повідали, же там зима, та потим шя стягли ту 
долов ниже. Зато, же там скорей накурил шьніг, а ту 
ші шитко зелене било. А як гинуло, та ту скорей ги-
нуло, а там ші шьніг бил. [...] Фрічку якиска закладал 
таки, што шя волал Фріц. Не знам, скади бил. Та оста-
ла по нім Фрічка.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
[3] Власник: Дутко Микола (нар. 1896 р.), живе в хаті 
з жінкою (нар. 1898 р.). Хата – «хижа» заможного се-
лянина, споруджена в 1888 році з ялинового матеріа-
лу хати, розібраної в лемківському селі Ріпки [Поль-
ща]. Житлові та господарські приміщення розташо-
вані в одному тракті під спільною стріхою в слідую-
чому плані: «хижа», «комора», «шіни», «станя», «боїс-
ко», «шопа», «пелевен» (поза хатою). Будівля зрубної 
конструкції. «Шкабри» зрубу виповнені мохом. Стіни 
ззовні та зсередини обмащені глиною й побілені. Зна-
двору попри домінантних стінах влаштована кам’яна 
призьба  – «засипа». Дах кроквової конструкції 
(«крокви, «банти», «лати», «гребінь», «кізлини»). По-
крівля спочатку була солом’яна, чотирисхила. Після 
першої світової війни «верьх» зробили з «фронтона-
ми» та гонтовими «острішниками». Гонти – «шинґлі» 
поклали й на гребінь замість «кізлин». Вхід у сіни – 
через «фіртку» в дощаних «воротах». Долівка в хаті 
земляна. Стеля дощана, «дупльована» (з  подвійним 
шаруванням), спирається на трьох поперечних та од-
ній поздовжній балках («траґарі», «мештегряда»). 
На спідній грані мештегряди вирізьблено: «Сей домъ 
создал Дутко Михалъ года 1888». Піч («пец») у хаті 
глинобитна з додатково приставленим «шпаргетом» 
(плитою). Комин із сіней виведений понад стріху. 
Двері та вікна поновлені. Умеблювання також осучас-
нене. На стінах залишилися «сяті образи», «мальова-
ни таніри». Окремо на подвір’ї стоять сипанець і 
«кучі» (хлівчики). Сипанець зрубної конструкції зі 
склепистим завершенням. Стріха двосхила, гонтова. 
Під одним із сихлів стрішки знаходиться «дриварня». 
[...] Власник: Ваник Адам (нар. 1900 р.), живе у хаті з 
жінкою (нар. 1904 р.). Селянська хата – «хижа», спо-
руджена в другій половині ХІХ  ст. «Отец умер в 
1940 році як сімдесятсімрочний, а хижу будoвали як 
бил паробок». В  одному тракті з трикамерним жит-
лом під спільною стріхою знаходяться й приміщення 
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господарського призначення: «хижа», «комора», 
«шіни», «станя», «боїско», «причулок», «пелевен». 
Хата зрубної конструкції, з  якісних ялових брусів, 
тому зовнішні стіни житлового приміщення залише-
ні в натуральному вигляді. Стіни комори та стайні 
ззовні, а також усі стіни інтер’єру хати обмащені гли-
ною й побілені. Знадвору попри домінантних стінах 
влаштована кам’яна призьба – «засипа». Дах-«верьх» 
кроквової конструкції, чотирисхилий («завиваний»), 
критий соломою. В  1950  році відбулася комплексна 
реконструкція хати: дах переробили на двосхилий, 
з дощаними причілками – «фронтонами», «острішка-
ми» та «капуркою»на викладання паші. Під коморою 
вимуровали склеписту пивницю з входом «з фрон-
ту». Вікна («виґляди») та двері змодернізували, 
в  «хижі зняли міштігряду», виплели комин понад 
стріху і т.  п. Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, 
спирається на трьох ялових балках («траґарі»). Піч 
(«пец», «ватру») набивали з глини. «Комин» над ва-
трою виплітали з ліски, обмащували глиною. «Рура» 
(труба) виготовлена з якісної глини  – «червениці». 
Господар хати запам’ятав «як били ватру з червениці 
і робили рури. Накопали червениці, дали на дочки, 
а  киянками били по ній, доки ся не тримала вкупі, 
зробили тісто. Тісто грубе п’ять-шість центиметрів 
овили на рівний кльоцок, довгий штирадцет центи-
метрів, а  грубий трідцет центиметрів. На нім глина 
сохла. Як засохла, кльоцок вибрали, зостала рура. На 
руру од пеца требало три-штірі таки рури, котри на 
спойох овили об’їмкоу з розвальканой глини. Рура ся 
тримала на двох ялових дрючкох». Ще в 1920 році до 
«пеца» прибудували «шпаргет з кафликом». Окремо 
на дворі стоїть сипанець зрубної конструкції з оваль-
ним завершенням та двосхилою солом’яною стріш-
кою. «Кучі» (хлівчики) первісно були «будовани» (ру-
блені з дерева), після Другої світової війни їх переро-
били на «ґнишню форму»  – вимурували з каміння. 
[...] Власник: Кичкова Марія (нар. 1900 р.), живе в хаті 
сама. Хата  – «хижа», бідняцька, споруджена в 
1906 році. Житлові та господарські простори розта-
шовані під спільною стріхою в такому плані: «хижа», 
«комора», «шіни», «станя», «боїско», «пелевен». Буди-
нок зрубної конструкції, з  ялинових брусів. Стіни 
хати ззовні та зсередини обмащені глиною й побілені. 
Під фасадною та фронтовою стінами хати влаштова-
на призьба – «засипа з каміння». Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий, критий соломою. Долівка в 
хаті глинобитна. Стеля («повала») дощана, «дупльо-
вана», спирається на трьох поперечних балках, 
які називаються «траґарі». Старовинну піч («пец») з 
«комином» і «цівкою» ліквідували, натомість поста-
вили металевий пецок. Комин із сіней виплели аж 
над гребінь стріхи. Традиційних меблів у хаті не збе-
реглося. На дворі, неподалік від хати, стоїть 
дерев’яний сипанець зрубної конструкції зі склепис-
тим завершенням. Зруб обмащений глиною, побіле-
ний та перекритий двосхилою стрішкою. Під одним 
із схилів, поряд із сипанцем розташована «шопка». 
«Кучі» [хлівчики] та дощаний «заход» (сухий туалет) 
вже розвалилися. [...] Власник: Міньова Зузана (нар. 
1897  р.). Селянська хата  – «хижа» першої половини 
ХІХ  ст. Житлові та господарські приміщення під 
спільною стріхою розташовані в такому порядку: 
«хижа», «комора», «шіни», «станя», «боїско», «пелев-
ник». За  «боїском» знаходилася «колешня»  – (возів-

ня), яка завалилася. Хата зрубної конструкції з яли-
нових брусів, обтесаних з внутрішньої сторони. Зруб 
обмащений глиною та побілений. Знадвору попід сті-
нами житлової частини та стайні влаштована кам’яна 
призьба  – «засипа». Передня стіна сіней виповнена 
дощаними воротами з «фірткою» для піших. Дах 
кроквової конструкції, первісно чотирисхилий, нині 
вже двосхилий з «фронтами» та «острішками». По-
крівля: солом’яна («жупа»)  – над житлом, гонтова 
(«шинґлі») – над господарськими приміщеннями. До-
лівка в хаті земляна. Стеля дощана, рівна, на трьох 
поперечних балках. Поздовжню балку з хати видали-
ли в 1930 році. Тоді збільшили й вікна та двері. Піч 
(«пец») збереглася в оригінальній формі – глинобит-
на, над ватрою  – «комин» і «рура», прибудований 
«шпаргет» з «кафликом». Плетений комин у сінях ви-
ведений понад гребінь стріхи. Над столом – покуття 
зі «с[в]ятими образами» й «танірами». Окремо на 
подвір’ї стоїть дерев’яний сипанець рубленої кон-
струкції з овальним завершенням та двосхилою 
стрішкою. [...] Власник: Кость Ян (нар. 1899 р.), живе 
в хаті сам. Хата – «хижа», споруджена в 1925 році, пе-
реміщена із с. Петрова. Матеріал: обтесані з чотирьох 
сторін ялові балки. Ззовні зруб жилого приміщення 
залишений в натуральному вигляді. Стіни інтер’єру 
хати, а також надвірна стіна хліва обмащені глиною й 
побілені. Ззовні попід стінами  – кам’яна «засипа» 
(призьба). Житлові й господарські приміщення роз-
ташовані в такому плані: «хижа», «комора», «шіни», 
«станя», «боїско», «пелевник». Дах кроквової кон-
струкції, первісно чотирисхилий, в 50-х роках ХХ ст. 
перероблений на двосхилий з дощаними «фронтами» 
та «острішками». Тильна сторона стріхи солом’яна, 
а  фасадна  – гонтова. Поновлені та збільшені й «ви-
гляди» (вікна). Вхід у сіни зберігся оригінальний – че-
рез «фіртку» дощаних воріт. «Пец битий з червеніці», 
над ватрою – «комин» і «рура». У сінях плетений ко-
мин з устям над гребенем даху. Умеблювання хати 
осучаснене. В кутку над столом порозвішувані «сяти 
образи» та мальовані тарілки. Окремо на подвір’ї по-
будований сипанець зрубної конструкції зі склепис-
тим завершенням. [...] Власник: Гаран Марія 
(нар. 1895 р.). Хата – «хижа» бідного селянина, зведе-
на в 1861 році. Житлові та господарські приміщення 
розташовані під спільним дахом у такому плані: 
«хижа», «комора», «шіни», «станя», «хижа», «шопа», 
«пелевен». Споруда зрубної конструкції, з  ялинових 
тесаних брусів. Стіни зрубу ззовні та зсередини об-
мазані глиною й побілені. Знадвору попід стіни жит-
лових приміщень та хліва влаштована кам’яна «заси-
па»  – призьба. Дах кроквової конструкції, первісно 
чотирисхилий, у 1950 році перероблений на двосхи-
лий з дощаними щитами («фронтами»). Долівка в 
хаті земляна. Стеля дощана, на трьох поперечних та 
одній поздовжній балці («траґарі», «мештегряда»). 
Хатні двері та вікна змодернізовані, пофарбовані в 
зелений колір. «Пец битий з червеніці», в 1920 р. при-
будували плиту («шпаргет»). Плетений «комин» над 
ватрою завалився, тому глиняну «руру» з’єднали з 
металевою трубою, через які дим виводиться в сіни. 
У  сінях виплели комин, устя якого сягає понад дах. 
В хаті меблі вже осучаснені. Над дверима звисає «ві-
шало». В коморі «вибрали яму, жеби веце комперьох 
вошло». В боїску зберігся старовинний сусік (довж. – 
265  см., шир.  – 106  см., вис.  – 125  см). Перед хатою 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



539
знаходиться сипанець зрубної конструкції зі скле-
пистим завершенням та двосхилою солом’яною стрі-
хою. Під сипанцем кам’яна пивниця.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2] Колиська, як так хлоп-
чіска пасли статки, а Довбуш тамади ішол, як збійник, 
гей, а єдного хлопця воляря шя просил: «Та мате коров 
веце?» – «Маме лем єдну». – «Чом?» – «Та кед веце не 
маме». Та же сут бідни, же не купуют, та му дал пінязи, 
але жеби купил за то корову. А повідат: «Як не купите 
корову та вам ай тоту возмеме. А кед купите та будете 
мати». А таке уж о Довбуша єм забил шитко. То він на 
Буковині бил. [...] Коли татаре уж престали рабовати, 
так зачали турки рабовати, бо били на Балкані – там, 
ага, як Сербія, Чорна Гора, Босня, Герцеґовина, Маце-
донія, Славонія аж ґу Тиролю. Та і тераз в Албанії даки 
фамилиї єст турецки, одколи били там турки. Лем же 
турки шя уж хтоди вжяли на Будапешт, а мадяре мали 
угорску коруну, та єй закопали при Дунаю, там деска 
і тот крижик іші на ній. А потим, як побили туркох, 
та потим єй викопали. А дале шя турки догодли на Са-
бадкох, на Гатрань, на Мішколц аж гет на Комарно, ай 
г Братиславі били. Бо іші як я бил г Братиславі та там 
стари братиславчане повідали так, же як турки били, 
та  же братиславский пекар їм нап’юк роглики. Зато, 
же то так визерало, як їх син, бо они в мішячок вірят. 
Та їм нап’юк тих рогликів, жеби били м’якші, жеби не 
били таки остри. Але потим же митник братислав-
ский мал барз шумну дівку, а они шя о ній дознали і, 
вера, за ньом чатовали, а потим єй нашли. І брали єй 
до Турецка. Але же як уж ішла на вожі, што єй везли 
до Турецка, та она гварила так, же іші шя хціла з тим 
Дунайом розийти: «Я би ші шя хціла раз з нього воду 
напити, бо уж веце не приду». Та они, турки, дозво-
лили, але кед то там досто глубоко. Та она там ішла, 
але била добра плавкиня. А як шя раз шмаріла до води 
та по-під воду хтекла до Ракуска на другий бок. Та так 
окламала їх. О татарох єм чул так, што повідали ста-
рі люде, чей як рабовали. Татаре же за трицет років 
ту рабовали. А тоти татаре напали там на Україні на 
Кийов, на місто. А вночі ішли, а лем драгами на ко-
ньох. Як напали та кийовчане шя не могли нияк од-
бити од них. Та так повідали, же жени втікали... Там 
били церкви вельки та до тих церквох а догори на по-
вали і такий тягар бил, што ажек шя повали ламали. 
Но а потим якоска шя одбили кийовчане, а татаре собі 
гварили так, же тераз ідут до Польска на Краков, на 
місто. Та они, тоте обивателе з Києва, шідали на коні 
а втікали скоро боком, аби сперли до Кракова, а дали 
знати краковчаном, жеби шя мали на бачности, бо же 
татаре напали на Кийов. А краковчане шя порихтова-
ли і з ціпами, і з вилами, і з кияками і, вера, застали 
їм вночі, а з боку їх там кус поразили, побили. Так шя 
татаре назад цофли, а єдни пішли на Дукельский прєс-
мик, а друге пішли аж на Мукачево, на Мукачевский 
прєсмик. Но, уж хтоди шя рихтовало – мал шя ставяц 
меджі Свидниками замок, але потим же негодни там 
замок ставати, же близко там прєсмик Дукля. Жеби 
шя може ани не зрихтовал замок, бо замок тиж є шит-
ко: ай вода кип’яча, горяча, колеса, таки камені окру-
гли, они шитко мечут там на неприятеля з того замку, 
та тото тиж б’є тих людий, котрі хцут там у замку зо-
стати. Но а тоти татаре, котри пішли на Мукачевский 
прєсмик та потим здоли ішли догори, але як пришли 
до Бардійова, ту на Дукельский прєсмик, татаре, так 

Бардіїв не добили. Мушіли шя вернути, так пішли 
долу Топльом долов а іші там при Біловежі є Гажлин, 
та  же іші фамилия там зостала з татарох, давно по-
відали так. А они, татаре, пішли аж дале, ниже, а там 
тоти татаре здоли вишли та потим шя споїли дов’єдна 
і так ішли. Ішли през шитко Словенско аж на Мораву. 
Рабовали тоти татаре, а шитко посилали там до свого 
краю. Я бил заятцом, як єм бил вояк в Руску в шім-
настим року, та о тих татарох єм шя жьвідовал тих ру-
сох, жеби повіли, же яки тоти татаре. Та повідали, же 
тото їх територія била, їх край бил. Але они уж тепер 
добри озброєни, образовани таки, шитко, бо уж по-
крещени, не таки, як  втовди били, як  вовци. А  і тот 
їх вождь якиска Аворито або дакий, я не знам, хто їх 
там мал, та він же мал якиска сон. Шя му такий тот 
сон снил, та му тоти гвіздаре витовковали тот сон, же 
то так, якби його територія, його країна, мала шя роз-
паднути. А він собі мислил: «Так може бити, бо най-
ліпше войско пішло рабовати аж на Мораву, а  тераз 
кедь дахто на ня ударит – та так буде». Та послали по 
них послох, аби дораз вертали домім, назад. Та як уж 
ішли та моравчане дали знати словаком, же уж татаре 
шя вертают гет, та жеби їм робили прекажки. Де били 
мости та мости побуряли, а де попід ліси била драга 
та метали скали, єдно, друге – таке чудо. А уж потим 
словаки дали знати нашим карпатчаном, руснаком ту, 
та уж карпатчане, же то звали так – пад татаров, тот 
прєсмик, котрий є на Мукачево, там до Руска. Же там 
татаре хпали, бо  їм спередку загородили, ай з бокох: 
і з єдной страни, і з другой страни – осем кілометрів 
тота горда же є, так їх там били з каміньом, і шитким, 
і  ціпами, і  вилами, і  так уж одвтоди ниґда ту татаре 
не пришли. То єм чул од старих людей. [...] [Загад-
ка]: «Што менше як курка, але  кед стане, та  векше, 
як хлоп?» [Чапка або калап].

с. Шариське Чарне  
(Šarišské Čierne)

Записав Й. Вархол 18 жовтня 1990 р.  
у с. Шариське Чарне,  

округ БардіївПряшівського краю,  
Словацька Республіка, 

від Шуфнерович Зузани, 1912 р. н. [1] 
[АСФ СНМ МУК, № 14799, 14800]

[За: Дубай М. З хроніки наших сіл.  
Журнал «Дружно вперед». 1960. № 10. С. 21] [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [2]  Назва села Шариш-
ське Чарне, як наводить хроніка, походить, можливо, 
від того, що  в його околиці є багато лісових плодів, 
особливо «чарниць»  – ожини. Можливо, і  від того, 
що місцеві жителі ще в ранньому феодалізмі шукали 
та знаходили працю в лісі, випалюючи вугілля.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1]  Пекли когута. 
Вжяли, положили на землю кобицю, а  потім вжяли 
єдну дівку, а  по тій кобиці куляли, а  робили з нєй 
шьміхи. Як зачинали куляти, як єй куляли та гварили: 
«Пече шя когут, пече, на кого шя врече». А повіли по 
мені на дівку, Марья, або як, жеби поцілувала парібка. 
А кед дівка не поцілувала парубка, та єй вистрілили 
прядиво з навершника, з куделі, а запалили. То куделя 
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мала пришідку і навершник. [...] Кажду дівку кликали, 
жеби повіла, кого рада видит. Кед не хотіла повісти та 
єй вжяли з навершника прядиво а запалили. Мала по-
вісти, котрого парібка рада видит. Потім ходил гусарь. 
Як ходил гусарь, дівки мушіли шьпівати, як не шьпі-
вали, та з пришідком їх бил. «Гусарь» був накритий бі-
лою плахтою, спереду і ззаду мав прикріплене решето, 
з  вимолоченої соломи [«околота»] йому виготовили 
лоша. «Гусарь» підстрибував, танцював.

с. Шашова  
(Šašová)

Записала Н. Вар’ян 11 липня 1979 р.  
у с. Шашова, округ Бардіїв 

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Данчишина Яна, 1901 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 10850, 10853, 10854, 10858]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [...] Кед дахто дашто мал 
вельо та гварили: «Та ті хованец наносил!» То лем 
така приповідка била, шя шьміяли, же: «Та ті хованец 
жял, – кед не мал». Або: «Та ті хованец приніс, – кед 
вельо дачого мал». Хованец або носил або односил. 
[...] Ходил ту єден дрітар зо Спиша. А то уж даких де-
шят, дванаст років, кед не веце. А ту г нас бил. А бил і 
дрітар, і крайчірство знал. Мали зме такого хлопчіска, 
а  мали зме латку [полотно] купену на шати [вбран-
ня]. Та зме пришли до речі з тим дрітаром та повідат: 
«Мате таку латку?»  – «Гей».  – «Я  вам ушию”.  – «Та  я 
же лем дрітуєте, горці платате, а ви би знали таку вец 
з тим зробити?» – «Што ви шя старате, гкажте латку. 
Закличте ту хлопця, я на нього помірям, будете виді-
ти, ци не зроблю шати му». Зробил дрітар тоти шати 
тому хлопцу, то било Андрійові, а потим ту вошла су-
шіда наша. Пришла сушіда тай повідат той сушіди тот 
дрітар: «А вам не перешкоді власна ваша тета – у ху-
добі. А кед хцете, я єй дам закликати. Я так зроблю, 
же мусит прити ту». Потім тота жена шя страшила, 
гварит: «Не хочу нич»,  – бо то їсні тета, власна тета 
знала тоти веці. Але на того дрітара зме шя не могли 
пречудовати, факт так є, як дрітар повідал. То ми зна-
ли о тим, же так єст з том єй тетом. «Заб’єме клинця 
до футра, до двер, а навадиме мотузок, а стамади піде 
молоко»,  – повідат дрітар. Але  уж не бил так істий 
[впевнений] з тим мотузком на тото молоко тот дрі-
тар, як на тоту жену, же угаднул, же власна тета на ху-
добі шкодит, же хибит молоко. [...] То є такий вітер та 
гварят, же в тим дябли шя женят а танцуют. Кедь одує 
чловека та потим тен чловек хворий. Такий безвлад-
ний. Потим ходят по дохторох – та же недобрий вітер 
обдул. Або же хоц хто вонка на меджі спал, даколи як 
тоти меджі били, а го там вітер обдул, та же уж ніт по-
мочи. Не сміло шя на меджі спати. [...] Нетух – то таке, 
што го не видно, а так прилегне чловека, што не мат 
чловек сили, унава [втома] фурт, сце стати, а стати не 
даст шя. Даколи повідали, то таки били запецок і при-
пецок, там шмітя било, де дерево метали, та повідали, 
же то там в тим шя нетух тримат. [...] Єст таки гади, 
як домашні. Я виділ сам на свої очі г нас уж пар років – 
помеджі пішниками, як шя иде ґу свиням, та там бил. 
Мі шя видит, же я го забил. Хоц хто повідат, же го не 
треба забити, бо то домашній, же так не зробит ніч. 
Але хтоди там діти ходили, люде вшелияк бішідуют, 
гейже, таке треба одстранити.

ОКРУГ ВОРОНІВ-НАД-ТОПЛЕЮ  
(okres Vranov nad Topľou)

с. Банське (Banské)
Записав С. Липтак у с. Банське, 

округ Воронів‑над‑Топлею Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 

від Дзуговчина Михайла, 1902 р. н. 
[Опубліковано в журналі «Дружно вперед».  

1962. №. 7–8. С. 21] [1].

Записала З. Ганудель 10 липня 1985 р. 
у с. Банське, округ Воронів‑над‑Топлею 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Бачік Марії, 61 р., [2] 

та Даргай Марії, 70 p.[3] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Банське, як старі люди 
бесідують, постало зоз тих пріхочів, што  робілі під 
землю у баньох. Банє булі у Банськім. Сут повалені 
дірі, але сут і таке, што ішче са може іті до ніх. Ту са 
копала желізна руда. Возілі ю фурмане на возох. То іші 
було дакеді, кед  не була штатна драга. То  мі воламе 
фурманец.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. (2, 3) А як ме іші булі 
дівчата, та  тиж ме ходилі с куділямі, ай  вишиваті, 
то було уж покиль ме малі прясті, та ме прялі а як ме 
уж попрялі, так ме ішлі вечар вишиваті. А в неділю 
ше ме ішлі собі потанцоваті. Ме малі таку хижу. Но 
а хлопці нам гралі на гармонійкой. Но а ми танцова-
лі зос хлопцамі. То нам було весело. То нам було ві-
борні, терас са дівкі не забав’яють так, як ми дакеді. 
[Яке сьти полотно ткали?] Полотно сме ткалі ценке, 
групше ай дреліх ме ткалі. Ценке полотно са ткало зос 
прядива, а грубе полотно са ткало зос клочя, з верхо-
вча, з  одлакенча. А  дреліх ме ткалі на штірйох лап-
кох, шо са волал навертаний дреліх, шо лем ме го на 
ногавкі ткалі. [Шо сьти ткали с памуту?] С памутом 
ме ткалі. То  ме коцковалі хлібівкі, порткі, з  ружамі, 
вшелиякі ружі, ручникі на вешєла, што  ме давалі, 
як ме са одавалі. Шо сі тоті ручнікі коло пасу окручалі 
паріпці, но а то було парадне, то малі дружбове шіт-
кі тоті ручнікі, пітач, староста, сваткі, маршалкі. Но 
а ме тоті коцковані ручникі давалі шіцкім на вешєлє. 
[Як сьти робили коцковане полотно?] Тото коцковане 
ме робилі так, же ме коцковалі. То са преберало на 
такім врецінку без катвулькі. А  ме запіхалі дещічку 
коло того врецінка, а поза набіка ішла друга дещічка, 
а поза нічелниці ішла третя дещічка. А так тоті ме ві-
тяглі два на претку, шо булі прибілкох, а тото, што уж 
було попреберано, то уж ме вецка витяглі. А тота на-
остатку, за ничелницямі третя, остала. А там на тоту 
са руціло раз зос чолком, а уж другі рас са пребера-
ло, а там ме запихалі пруцік. А будь ничелницу, жеби 
було вже пребрато, жеби було на другій раз готово, 
лем спуститі, бо  половку треба було пребраті, a по-
ловку спуститі вецка на тоті пруцікі назат. Са ткало, 
лем са деска запіхала на тоті пруцікі, а уж було тото 
пребрато. Но але були такі ружі, што требало до кон-
ца пребраті шіткі, а  вецка назат са спустило, жеби 
було вецка уж і на другім концу, кед була хлібівка. Та 
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на єднім концу цалком ружі, са пребралі, а на другім 
концу са цалком уж спустилі. Но a ружі булі вшели-
які, парадні. Було што і пейдзешят раз требало пре-
браті. А  тото пребераня вецка, тоті пейдзешят пру-
цікі, кед запіхал, то було цалі кросна нахпаті, што уж 
тяшко було то ткаті, бо  уш са тоті пруцікі спущялі, 
аж близко ку ничелницьом. А  там деска мусіла буті 
за нічелницамі, ктора учінковала, яко на ней са тка-
ло, бо кед була деска там не була, так було са не дало 
коцковаті. Бо з деску са надзьвіговалі тоті ниткі, кторі 
потребовал чловек. А  меркал, кторі уж які требало, 
зелені, бордові, червені, жовті, фіялкові, які єст мер-
калі, то шеліякі са там потребовалі на тоті ружі. Но 
a ружі булі парадні. А тераз тото уж не ткают, так яґ 
дакеді ткалі. Дружбове уж не доставают уціракі, те-
раз ткалі ме таке на простерадла. Тіж ме пребералі, 
но але уж тото лєгчейше ткаті. Но ткалам терас своїм 
дівком тром. Вшеліяке. То тіш було парадне, бо біле са 
накрутіло, но а вецка, якей фарбі ме хцелі, та таку ме 
давалі. А коцкі ме давалі уш іншакі, вшеліякі і тім ме 
мішалі, бо фарба була жовта, і ружова, і фіялкова, а і 
модра, біла. Но а коцочкі уш терас, то уш іншаке. Без 
ружох, но але і тото шумне терас, бо то такі хлібівочкі 
на цале прістерадла. Вони яґ на ґавчі, так на столикі, 
на фотелі. Но то вшеліяке ме наткалі, же терас є тото 
в модє. Но та уш тото мают терас шіткі мої трі дцері, 
шо мам. Но та мают шіткі трі наткаті, а уш єдна тка-
ла своєй дівкой, жеби мала. [Як сьте вибрали зелени 
коноплі, та шо сьте робили з нима?] Кед сме вібралі 
зелені конопі, та  зме їх поклалі до копкі. На сподок 
сме клалі векші снопкі, а ґу верху менші. А тото сме 
конопіско заграбалі, а наверх сме то іші закрилі, при-
ложилі сме с каменямі, жеби са кус тоті конопі зогрі-
лі, бо кед са зогрілі та то так, як одпріло, а далі ме вец-
ка пороспрістерувалі, а  тоті снопкі поростав’ялі так 
стояті на землю, жебі висхлі. А яґ булі вже cуxi, а так з 
острого слунка, втеді ме зялі, а такой ме там на полю 
молотилі. Тото ме прістерлі на сподок собі такі поймі, 
древо, но а са з ципамі вімолотилі. Но а тот сіменец 
зме віроштувалі на рошті дома. Малі ме рошті такі, 
но а са віроштовало, a сіменец са одложіл на яр, жебі 
було засяті. Тоті конопі втеді са уш одвезлі до мочід-
ла, а са намочілі, но а моклі, то уш зелені конопі булі 
на кельо cуxi, так мусілі веце мокнуті як білі.То уж 
моклі так два тижні, а тоті білі за тіждень. Дарас ані 
тіждень, кед була тепліша вода. Но а так, вецка, ко-
ноплі як са вибралі, тоті осені з мочідла, та ме їх зась 
сушилі a терлі. Но а як са потерлі, погладилі уж са, 
почесалі на щеті, бо са на щеті чесалі конопі тоті, а са 
ділило, краше клоча, брідше, но а прядиво. [Шо то є 
терлица?] Терліца мат, што єй тот верх падат лем до 
днука, лем са так як преламе, а на гладниці іші єст у 
штретку, та яґ ідут, яґ би трі крйси. Так гладница уж 
гладит шитко паздірья. Терліця лем претрепе, поламе 
тото паздіря, а шітко не. А зос гладниці то уж мат тес-
нєйші. Но а зайс мушіме тоті гарсткі сушиті на слун-
ку, кед хцеме вигладиті. Кед не, та ме клалі до пеца, 
кед ме пеклі хліба, а ме клал і до меха, а паґ ме тото 
далі до пеца, a було од вечара до рана. А рано ме вста-
нулі, а таґ ме вигладилі зос пеца. Кед не було слунка, 
бо уш осені слунка мало було, білі са далі зо слунка, 
бо то було вліті, але осені слунко кеді як. Та дахто бил, 
што вигладіл зо слунка, але не каждий постигнул зо 
слунка, бо мал іншаку роботу, а конопі стоялі. Но а 
кед напік хліба а положіл до пеца, та хоч і дощ падал 

а гладиті міг у шопі, будь-де. Прядінка кед ме малі уж 
готово, попрядено шитко, та ме наварилі лух с попе-
лу, а  зялі ме попелу зайсь, так наосівано було, жеби 
було дужо, a тоті прядінка намочілі до лугу, а з лугу ме 
винялі, паґ іх, посипалі зос попелом, жеби булі добрі 
опсипані шітко ниткі с попелом, попретрясано шітко, 
жеби то вибіліло, таґ ме іх положилі до такіх зварків. 
Такі бочкі а ме іх там склалі. Наклалі ме, надусілі а 
так ме злівалі зос лугом. Лух бул наперет такі, не барс 
горуці, то вецей рас са прелівало а ме грілі тот лух на 
машині варилі до остатку аш с такім, жеби бул вар, 
но а с такім іші вряцім са преляло дас штірірас, жеби 
булі горуці тоті прядінка, a жебі добрі одмоклі, жебі 
побілілі. Но та то преночовалі у тей бочкой, а  рано 
ме станулі, а ме ішлі праті. А то ладі булі великі. На 
ярку ме пралі. Зимно. Цомплі з фартухох нам вісілі. 
Зима велика, бо то в януару, та шо так ме померзли на 
тім ярку. То требало са забавиті, покиль сме виплука-
лі тоті прядінка, бо от того попелу требало вецей рас 
мачаті, а плукаті, но а кед булі і шестнасть прядінка, 
то са требало забавиті при такім праню. [Шо то є фай-
фа?] Файфа така длуга, а такі округлі мат конці. Фай-
фа є дужа, так же ме на файфу нашпулялі трі пасма, 
подля пряджі, яка пряджа була. Кед крупшей пряджі, 
та меней пішло, кед ценшей вецей пішло. Та як ме на-
крутилі на кросна, кед ме хцелі, жебі ме малі і хлібів-
ку на концу, паґ ме кущічко зос цівкі віткалі пряджі, 
таґ ме заткалі. Тіка влачка була бордова, як кет памут, 
але то ішлі два ниткі. На тоті пісемка ме наметалі таке 
уше, і три уші, і ширше. У штретку зайсь парадніше, 
кому як са пачіло. Но і з меркалом уж вецка затикалі, 
хто які мал, та такі дал, бо на концу булі торочкі, но і 
вецка на дотиканю. Яґ на концу та зайсь, жеби назмар 
то не ішло, та зайсь була хлібівка. Яґ ме уш тото по-
лотно вiткалi, зайсь наварилі лугу. На яр, яґ уж було 
шітко готово, ме наварилі зайсь попелу, посіпалі по-
лотно. Наперет ме го помачалі, посипалі цале зос тім 
попелом, зайсь ме го залялі з горуцім лугом до бочкі, 
а зайсь то постояло так до рана. А рано ме го випралі, 
віплукалі, но та так. [Як сьте білили полотно?] Полот-
но зме ходилі мочіті до ярку каждий день. Кельо раз 
вісохло а ше ме го намочілі, а ше прістерлі. Но а хто 
як, де міх, ці на штахіткі найліпше, на земьлі са біли-
ло, кед мал де, же по траві потягал. Но a було, што по-
полівал з поливаком. Походил, помачал так, а яґ нє, 
до ярку го зніс.

с. Вавринець  
(Vavrinec)

Записав Й. Вархол у с. Вавринець,  
округ Воронів‑над‑Топлею Пряшівського краю, 

Словацька Республіка, 
від Кушнір Олени, 1921 р. н.  

[З польового щоденника]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Виряджаючи молоду в дорогу, в білу плахту 
зав’язали перину, подушки, які  несли маршалкове 
або сватове. Основною складовою частиною прида-
ного була й велика перина, чотири подушки. Багата 
молода отримувала 57  подушок з домотканого по-
лотна з широкими червоними смугами. Невід’ємною 
складовою частиною приданого молодої була весіль-
на скриня [лада, каста], розмальована рослинним 
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або солярним орнаментом. Там молода склала своє 
вбрання: лайбики, сукні кабати, фартухи, оплічата, 
сорочки... Вбрання молодої – придане – вкладали до 
весільної скрині «касти». Вкладала мати або сестра, 
яка в першу чергу укладала до неї чоловічі підштани, 
щоб першою новонародженою дитиною був хлопець 
[...]. В  селі Вавринець свекруха, привітавши моло-
ду шлюбну пару, частувала її горілчаним настоєм з 
букової та березової кори, причому дерева мусили 
бути сумісно зрослими, щоб таким чином, за  зако-
нами магії подібності, забезпечити вічну любов між 
 молодими.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ На Луцинскій горі рос са-
мозрад. Самозрад у нас у Вавринці не росне, моя мама 
повідали даколи, же у нас не росне. Курили з тим, кед 
мертвий ходит. Бережняк умер у Вавринці та ходил 
по смерти, корови повипущал зо стайні, діти щипал, 
што по тварі аж синяки мали. Бісідували люде, же чудо 
робил през ніч, што не могли спаті, тріскал по поді. 
Хтоська повідал, же  треба куриті. Якась стара баба 
пораїла, жеби курили го з таким, што  з нього оста-
ла дака рянда, з того мертвого, а же він приде. А она, 
жена його, най са облече до нових, чистих лах. А його 
жена облекла са, як на свадьбу. А стала собі за двері, 
а як він, тот мертвий, пришол та му гварит: «Што ти 
ту хцеш?» А він гварит: «Та пришол єм тя навщивити. 
А де єс са так позберала?» – «Та на свадьбу». – «Кому 
на свадьбу?» – «Та родний брат родну сестру бере». – 
«Та ші-м таке не чул». І я ші таке не чула, жеби муж по 
смерти на жену ходил. Жеби-с ту веце ниґда не при-
шол! Ніґда веце не пришол, як тото зробила. Виділа 
го, так визерал, як го облекла до труни. Кед му дашто 
таке не дали до труни, што він перед смертьом жадал 
та потим ходил по смерти. Коруну давали до хусточ-
ки до труни а повіли: «Ту маш плацу за свою працу». 
Свекри на невісти ходили, кед дашто плане з ньом 
наживали. На службу давали, кед не могли одогнаті. 
Уж престало потім ходиті. У нас не одрабляли, не бил 
такий. Мій отец повідал о двох, што хотіли знаті ку 
пушкі. Пришли там, де з трох сел са схаджали драги. 
Описали са зо свяченом крейдом і нараз таке огніве 
колесо ішло ку ним. Тот перший са злік [перелякав-
ся] та зачал втікаті, а колесо за ним. Але як перешол 
през воду та уж за ним не ішло. А тот другий зостал 
в тім кругу і йому дало покій. І нараз ішли коло нього 
на кочу, такі, што бісідували, чорти, ци што то било. 
І са го просили, же што хце. Він повіл, же хце знаті ку 
пушкі. Та мал даті кров з малого пальця. А як дал та 
потом уж знал стріляті. Лем са поставил до загороди 
на облак, а  заяц му під пушку пришол. Двоє хотіли 
знаті ку пушкі, жеби сам заяц пришол ку нім. Та на 
Зелений четвер, то така ворожка, ішли на крижні дра-
ги на Бзянске поле. Там са описали, каждий мал свій 
круг. Зо сяченом крейдом са описали, а стояли в тім 
кругу. Перше прилетіли чорти, але  са їх не внімали 
[звертали увагу]. А вец [потім] ішли люде, а тиж са іх 
не внімали. А треті, як ішли якиси люде, а уж бісіду-
вали. Та са іх просили, же што хотят. А они, же хочут 
знаті ку пушкі. Та  ім штоска таке повіли, што  мают 
робиті. Та потом они лем виставили пушку на облак, 
а заяц сам пришол а го застрілили. Єден з них Кашчак 
са волал [звався], повідал так: «Били зме на крижних 
драгох на Зелений четвер, а хто хце дашто таке знаті, 
най там іде».

с. Давидів (Davidov)
Записала З. Ганудель 10 липня 1985 р. 

у с. Давидів, округ Воронів‑над‑Топлею 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Кащак Анни, 80 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Вишивати знам, ткати 
знам. Дрелих ме ткали на ногавки, а ші ме ткали такe 
на ґачі хлопом, на подолкі, на кошулі, а то мало шіт-
ко було. Коноплі терли, гладили ме, пряли тото, шітко 
робили зарядом. Kонопі ме посіялі. То було дас шест-
наст тижні їм. А уж са конопі бралі. Уж пред жнивамі 
було. [Як са називали коноплі, шо сьте їх перший рас 
тігали?] Та білі конопі були, і зелені. Білі ме брали, і ме 
іх потерли скоре, бо були жнива. Но а уш по жниві, ґу 
восені, зелені ме брал. Зас ме терли, гладили. То повно 
роботи було. Но але гниська уж не так. І  чесали ме. 
[На  чім сьте чесали?] Но а така була счет. Такі були 
зуби. Так єм тото вецка вичесала клоча. Єдно на бок, 
біле, краше. Єдно на другій бок. То са волало одлакін-
ча, а  перше було верхівча, брітке. Одлакінча шувне 
було. Но а так пряли ме уш. На куділь шувні наділи, 
а на врецінко скручали. Пряли ме. Були зме дівки та 
ме ішли с куділю вечар, шьпівали ме, а ходили ме на 
вечурки вечар. [Де сьте ходили на вечурки?] Но та хоц 
до кторей ме ішли, єден рок до тей, другі рок до тей. 
Де cамa була жена, но та дакторі дівки пріяла. Ходили 
і паріпци, а уш там була вшеліяка бесіда, а сміху. Робо-
ти ме мали дость. А ме са вецей сміяли, як пряли, бо то 
молоде, то не таке старе. [Жеби били слинки, шо їли?] 
Дниска єст повно яблик, повно сливок, повно гру-
шок. А теди ме пішли осени на планки. Були полудіви. 
Були там і шувні. А висіпали ме іх даґде вонка. А уш 
на зиму то померзло, а  тото ме зали до кишені, по-
жували. Кажда єдна мала і хліба. Дактора понукла та 
ме так клeдiвали. А то й до єденастей ме сиділи, жебі 
ме напрали, бо ме чудо робили. [Шо то є одлакінча?] 
Одлакінча са волало же на плахти. Но а тото краше, 
конопне, пряли шумні, то уш на кошулі було. Дниска 
са уш купує шумне, леняне, патьолатове. А теді було 
лем такe. Ші терас мам копу, дас двацет кругів скру-
ченіх. Мам дость, але  уш не прежію тото. [Шо  сьте 
ткали?] Рушникі ткали ме, ме преберали, купили маті 
памуту, бо уш єм дівка була, но та уш і складали маті 
до лади. Купили памуту, но та уш са ткали такі квіт-
ки с цірґайзом, такi пісемка з влачку. Давно так було, 
а дниська то уш не, бо дниська уш купуют, дниська уш 
лекшей. [Шо маті готовила дівці кідь са мала оддава-
ті?] Маті готовила дівкі петнац кошулі, такі оплічка 
повишиване шумні, і таді були пецкі, а ту були кошулі 
а і подолкі були, як дниська сподничкі. Втеді волали 
подолкі. Но а плахти дас штірі на солому, дас штірі на 
верх, на cято, а вецка на перини холем трояке. Єдно 
на каждий день, друге на сято, а  іші жеби було пре-
блечі, кед са вирайбе. Но але гниськай накуп’ят повно 
до лади. Кед єм ішла на поле, малам єдно дівча, там 
робила у матере. Муж мі пішол до Канаді, а до днесь-
кай анім го не віділа одвтеді. Но та дєцко остало дома, 
але кедь не було де, та ю на рукі, мотіку до другой рукі, 
зайтку даку, періночку, даку хустку, або што, коліску 
на плеча, а так са ішло. Пеленкі скрутілам до портка, 
шо  сом мала, чі порточіну, оздай не так, як  днеська. 
Як чачко. Народіло са дзецко, роздерлам кошулю, тоті 
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рукавкі, а то було піт плечка, тото пов’язати, ручкі піт 
сподок, пелюшку закрутілам, а дас кельо тіжні було а 
уш є вонка, уш сідіт. Не було так, яґ днись. Дниська 
добрі. Я cтаpa, я шмату мам, я облечена, як хцу, лем 
уш ніт помоці, ніт здрав’я, бо война була, то ме малі 
дость того. Єм тікала с дьівчатом аж на Колчо Длуге, 
на третє село, на валал в ночну годіну. Дому м са бала 
приті, же ня забіє. Тай з ню, де вона, тай я, де я, тай 
вона, бо лем ме два були. То такі жівот бул у нас. [По-
кровці не тчете дома?] Покровці уш терас купуют. Но 
а тоді не булі, помастила са земля, собота прішла, ві-
біліло са шумні, шітко са поробіло, чісто було, так яґ і 
дниськал а нас було дітох. Я росла на 18 ґа земель. Було 
роботі, а нас бвло пейц дівки, штірме хлопці, а то маті 
шітко до порятку дали. Істи, кошульку. Яка була, така 
була. Босі ме ходили, голи ме ходили. Ішли ме вонка в 
кошулі, босі. Та днись боса на хіжу не стану.

с. Дзитрих (Detrík)
Записано у с. Дзитрих, округ Воронів‑над‑Топлею 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація 

народного будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Кушнір Ян (нар. 1912  р.), живе в хаті з 
жінкою. Селянська хата  – «хижа», споруджена в 
1911 році. Житло трикамерне, але комора вже завали-
лася: «приклет», «хижа». Господарська частина також 
занепала. У 1965 році господар побудував нову стай-
ню, відокремлену від житла. Хата зрубної конструкції 
(«срубена») з мішаного матеріалу – бук, береза. Стіни 
ззовні та зсередини обмазані глиною й побілені. Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий, під солом’яною 
покрівлею. Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, на 
п’ятьох поперечних грядах та поздовжній «мештер-
ниці» – все в натуральному вигляді. Вздовж фасадної 
та фронтової стін знаходиться кам’яний «насипок» 
(призьба). Вікна та двері осучаснені. Основа печі 
глинобитна («пец», «кут»  – припічок). До печі при-
ставлена плита – «шпаргет». Над ватрою – «кафлі» та 
«цівка», через які дим виходить в сіни. Зі «шпаргета» 
дим через «кандалув» попадає в «кафлі». У сінях «на 
повалі» (стелі) стоїть «плетений з патиччя», зсередини 
вимазаний глиною, комин, який сягає понад гребінь 
стріхи. Традиційних меблів у хаті не збереглося.

с. Матяшка (Matiaška)
Записала З. Ганудель 9 липня 1985 р. 

у с. Матяшка, округ Воронів‑над‑Топлею 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Мойзеш Олени, 57 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Коноплі, як зме пося-
ли, почекали зме, покиль вироснут, а потом зме брали. 
Самe перше посковні, а потом матірні. Пов’язали зме 
їх до такіх снопків, а потом зме іх до мочіла намочілі 
на тіждень. Може веце, як на тіждень. Дас тіждень a 
пів. А зме вимили у мочілі файні, а снопкі зме виме-
тали вонка. А потом зме їх поростав’ялі коло мочіла, 
жебі нам висхлі. Потом матірні так істо. Осени са ви-
брали, до снопків пов’язали, до мочіла намочіли, ви-
мокли, тіж зьме висушили. Но а потім, як било чаcy, 

та зме їх ламали на ламаніцох уж на прядиво. Но а так 
істо са зробило зос матірніма. А під зиму зме чесалі. 
А так са уж зачало по Ґмитру, в новембру, як уж било 
коли, прясти. [На вечурки сьте ходили?] Але на ве-
чурки зме ходили от хижі до хижі. Даколи била така 
хижа на пряня, же зме ходили до єдной хижі. Назива-
ла шя «куділна хижа». Но та там цілу зиму ходили а, 
наконец, на фашенґі, зробили собі таку славност, таку 
ославу. Напекли, тай штоська ай випіті требало, а пак 
са повеселили, потанцовали, поспівали при тім фай-
но, жебі добре са закінчілі пряткі. Хлопці ходили тиж 
на прятки, де билі дівчата, тай стрілялі з куділок. Фай-
но посіділі, поспівалі, а  даколи ай потанцовали. На-
прялі по єднім веретені, та било часу іші і поспівати, 
потанцовати. Гармоніку хлопці принесли, кед била, 
хто мал, а поспівали, потанцовали. Весело било, ліп-
ше, як тепер. Тепер ніт такой веселості на селі. [Шо з 
ниток ткали?] Ткали дреліх, потом ткали таке ценке, 
як гварят, потом ткали таке полопамутове, што міша-
ли зос памутом, зос такіма купеніма нітками. Но та на 
тім са ай вішівало. [Шо сьте шили з полотна?] Шилі з 
полотна кошелі, споткі хлопім, шилі плахті на постелі, 
вишівали обрусі на тім полотні, но а рогушкі на по-
тріп. Пре домацност повжівалі полотно.

с. Піскорівці (Piskorovce)
Записав М. Шмайда 7 серпня 1961 р. 

у с. Піскорівці, округ Воронів‑над‑Топлею 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Шафранко Анни, 1891 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Давно, дуже давно, де  ле-
жить наше село, були самі озерця, а в них риби «піско-
ри» [піскари], від яких мала походити назва села. Інші 
старі люди переказують, що тут давно був панський 
маєток, на якому паслось багато овець. Коли пасту-
хи завертали овець, пискали на них, і ніби від слова 
«пискати» виникла назва села Піскурівці. Є ще й тре-
тій варіант, а саме, що село заснував якийсь чоловік, 
що звався Піскорин.

ОКРУГ ГУМЕННЕ  
(okres Humenné)

с. Гуменський Рокитів  
(Rokytov pri Humennom)

Записано у с. Гуменський Рокитів, округ Гуменне 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[За: Сополига М. Документація 
народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Половка Зузана (1907 р. н.). Селянська хата – 
«хижа», побудована 1876  року. Однорядне господар-
ство з двокамерною житловою частиною та господар-
ськими приміщеннями під спільною стріхою: «хижа», 
«сіни», «бошє» («тепер кличуть пелевня»), «стайня». 
Приміщення стодоли – «бошє» в 1961 році завалило-
ся, наслідком чого «стайня» стоїть вже відокремлено. 
Стріху на ній поміняли на двосхилу та обернули впо-
перек хати. Замість соломи застосували толь («ле-
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пеньку»). Хата зрубної конструкції, з букового мате-
ріалу. Стіни ззовні та зсередини обмазані глиною й 
побілені. Дах кроквової конструкції, первісно чотири-
схилий, під солом’яною покрівлею. Долівка у хаті гли-
няна. Стеля виготовлена з добірного ялового матеріа-
лу. Гембльовані дошки покладені на трьох поперечних 
та одній поздвожній балках. Попід стінами житлової 
частини хати знаходиться кам’яна «підстіна». Основа 
печі бита з глини. «Кафлі та цівка» облицьовані кера-
мічними «кахлічками». Дим через цівку відводився 
в сіни. Комина в хаті немає ніякого. Стіл в хаті змай-
стрований вручну на модерніший спосіб, з високими 
ніжками. Довкола нього дерев’яні лавки на ковбицях.

Записала З. Ганудель 24 липня 1985 р. 
у с. Гуменський Рокитів, округ Гуменне 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Балвірчак Марії, 66 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Коноплі, як  зьме по-
сяли на коноплянку, зродили ся, потому зьме витігали 
єдни, то біли са звали. А потому ші тоти зелени довше 
аж в осени зьме брали. Тото зьме витерли на терли-
ці, а пак зьме гладили на гладніці, а пак зьме чесали 
на счети, а  пак зьме тото пряли. Попряли прядена а 
с пряден снували а робили потому полотно. Грубе 
било, ай тонке полотно, двояке. Єдно са звало дрелих, 
шо  даколи з нього носили хлопи ногавки, а  із того 
тонкого кошулі носили, сподки та плахти баби ткали. 
Коцковали зьме так, же насновали зьме а потому с тов 
дочков зьме нитки переберали, єдни гopі други долов, 
тай зьме зос красков або з меркалом перемітовали, а з 
того ся робили квітки на полотні. І  зьме насновали, 
а потому зьме собі зос другого того перебарали. Почі-
тали зьме нитки, тівко било ниток, тівко гopі, тівко до-
лов. Дочки ся упхали. Так требало, шо мусіла са нитка 
наперед перечітати, а  пак дочьку запхати. А  там, на 
заді, на нічельніці, та са пхали прутики, але і дочка все 
са упхала. Так до половини, то так почітали. А от по-
ловини так са брало с тима прутиками. Уж не требало 
чітати. Я мало тото робила, бо уш потому тото не било 
в моді, знате. Тепер тчуть покрівці. Наснуют са нит-
ки, або каблик. Мусит нитки почітати, яки хоче зна-
те. Єдни люде тчуть з ряндами, други тчуть с кабли-
ком. Рянди наріжут так натонко ножичками, а на таки 
клуб’ята навивают, на цівки звивавут, або на таки 
прутики собі навили, так так із тим перемітовали. Те-
пер уж ани не тчуть люде. Уж собі купіют коберци.

Записав Й. Вархол у с. Гуменський Рокитів,  
округ Гуменне Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[З польового щоденника]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Хлопці та дівчата організува-
ли в цей вечір [на  Масницю] т.  зв. полоковини, за-
пустки, запушки [в Гуменському Рокитові пропивали 
вечурки] – народне гуляння з танцями, співом, ігра-
ми, в яких брали участь і заміжні пари. Під час тан-
ців танцюючі високо підстрибували, що, за повір’ям, 
мало сприяти швидкому, високому росту конопель. 
Споживанням спиртних напоїв в цей день полоскали 
вуста від масних страв, бо опівночі вже починався Ве-
ликий піст. В Ганиґівцях в Остатни фашенґи парубки 
десь біля 9-ої години зійшлися в середині села. Один з 

них мав маску покритки – безладно вдягнений і з ган-
чірковою лялькою на руках жадав їжу для «дитини», 
дальший ходив з кошиком, а третій з міхом. Ціла ве-
села компанія у супроводі співу та гармоніки ходила 
селом і, зупинившись перед кожною хатою, закрича-
ла: Мішковац [каструвати]. Це був заклик для госпо-
дарів, які їх обдаровували яйцями, салом та коритцем 
вівса. З  визбираних продуктів дівчата готували яєч-
ню, а овес хлопці продали і за отримані гроші купили 
горілки. Останній обхід селом по мішкованю в даній 
місцевості був зафіксований в 1969  році. Опівночі 
останнього дня М’ясниць гуляння й розваги закін-
чувалися й починався довготривалий, виснажливий 
сорокаденний Великодній піст. [...] У  Гуменському 
Рокитові [на Юрія] при першому вигону пастухи із 
зеленою вербинкою в руці супроводжували худобу на 
випаси. З-поміж рогів кожної худоби брали шерсть 
й з кусниками хліба дали худобі спожити, щоб вкупі 
трималися. Худобу скраплювали освяченою водою, 
у коров’ячі хвости з обереговою метою вплітали чер-
вону стрічку, ганчірку чи грубу нитку [волочка, га-
раска, краска], щоб запобігти хворобі червіньки та 
навроченню корів. Ґаздиня давала пастухові в торбу 
хліб, замкнутий замок та яйця, з якими натирали ко-
рів, щоб були круглими, як яйце. З тієї ж самої причи-
ни яйце перекидали поверх корів. Після повернення 
корів з поля пастухів кропили або обливали холодною 
водою, щоби не заснули, пасучи худобу, а були завжди 
свіжими, бистрими, наче вода.

Записала Н. Вархол 15 травня 1984 р.  
у с. Гуменський Рокитів, округ Гуменне 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Шпиндер Марії, 1927 р. н.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [Розбійник Дзяник.] 
Я чула о того Дзяника. То била така банда, то їх било 
десять або дванадцять хлопів, таких живанів, то така 
банда била. І  уни там на другій страні на такій ска-
лі, такий вход собі зробили, цілий єден верьх. Ялин-
ка тот верьх. Ту, межі Рокитовом Гуменським а межі 
Збойним. Ту на Гуменським Рокитові – то такий верьх, 
а  уни собі там зробили такий вход. А  як са ішло до 
того входу, на тій скалі бив накреслений у каміню, 
так вибито: видличка ай острий нож, таке ай, як бо-
дак. Перекрижені били. І уни там ходили. Я не знам, 
шо то значило, але так било. Дакий знак то било. Я не 
знам, же ці то мало значити, же то тот вход там є, або 
шо. Бо то бив тот вход з- під Ялинки до Светлиц попід 
землю. Тот верьх екзистіє, але  хто би го там нашов! 
Там люде робили в лісах, ці дахто і нароком не взяв 
ту скалу. Там давно са не ходить. Ай тоти скали там 
суть, але там никого не є. Давно са тамади не ходить, 
но та хто знать, ці дахто не взяв нароком. Бо там люде 
робили в лісах. І  теперька там попід Ялинку ходять, 
вівці пасуть, і худобу пасуть черз літо дружстевну [ар-
тільну]. Хто знать, ці дахто нароком тото не показав. 
І уни, тоти живане там ходили. І викрадали, коли што 
могли у валалі. Де курки, де свиню, де маленьке, таке 
менше телятко, хто мав, бо їсти требало дванацятьом 
хлопім, ці десятьом. А  тоже викрадали од людей ай 
пінязі. Кедь са дузнали, же тот продав воли, тот про-
дав коні, та уни уже ішли а уж мусив тот чоловік дати 
пінязі, бо  му слюбовали, же го заб’ють. А  уни тівко 
назбирали пінязі, шо дали до той верби, шо била ду-
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плава. І потому якось єдни са хотіли одорвати од них. 
Якось, же половина са хотіла од них одорвати. Та тота 
половина ішла, та взяли з тих пінязі половину. А тота 
друга половина зістала. Так уни потому вже за тима 
пінязями, за другима, пришли і так уже са розишли, 
котрий кади. Котрий кади по своїх родинах. Але били 
трестани. Били трестани, шо уни так робили, шо уни 
викрадали. Ай так уни у басох погинули. Забити – не 
забили никого. Дзяник в басі помер, Шанта са писав, 
а  Дзяником го звали. З  Рокитова бив, з  Гуменського 
Рокитова, з другой страни, ту лем через міст перейти. 
Не знам, же чом го Дзяник звали. Дзяник – же то бив 
добрий хлоп, же то бив сильний. Як запасник, казали, 
же він такий сильний хлоп бив. Хто його знає, де тоту 
силу він наберав, кедь з таков бандов бив. Но, кедь уни 
так викрадали, але же не робили нич. Молодий хлоп 
бив, добре їли, но та силу міг мати. Живане, уни мали 
збрані, били озброєні. Но та застрілили або бодаком 
запихли худобу а уже уни мали шо їсти. Мали м’ясо: 
ці барана, ці шо. Я то чула од Саповчака старого. Він 
у тім валалі жиє.

с. Завада  
(Závada)

[За: Дубай М. З хроніки наших сіл.  
Журнал «Дружно вперед». 1963. № 10. С. 18. [1]

Записала З. Ганудель 18 липня 1985 р. у с. Завада,  
округ Гуменне Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Гупцей Марії, 62 р. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Щодо походження на-
зви села, то можна навести, що відомий угорський фі-
лолог Ян Меліс у своїх нотатках з 20 жовтня 1911 року, 
що зберігаються в рукописах збірках Будапештського 
національного музею, найменування Завади пов’язує 
зs словом «перешкода». Недоступність терену, густі 
ліси, нарешті, могли б потвердити обґрунтованість 
твердження згаданого науковця.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [2]  Так посяли зьме 
сіменець на тоти коноплі. Потом зьме тоти коноплі, 
як ся зродили, брали перший раз. То били посковни 
коноплі. Як зьме вибрали тоти посковни коноплі, пак 
зьме їх мочіли до води. То мокли так, як  два тижні. 
Потом як уж вимокли, пообзерали зьме, чі їх можеме 
брати. Так зьме потом вимили крашні, висохли а зьме 
їх ламали на такій ламаниці. Така ламаниця са звала, 
шо са ламали коноплі. Но потом, як зьме їх виламали, 
потом зьме їх на другим зайс ужек гладили, жеби глад-
ше било. Як  уж зьме їх вигладили, потом ужек зьме 
мали таку счеть, а зьме тото чесали. Тото клоча зьме 
клали окреме і прядиво окреме зьме клали. Но а по-
том тоти други коноплі, то матірни са звали коноплі, 
та зьме омолотили наперед тот сіменець з них. А зьме 
їх потом давали зась мочіти. А зьме зась так робили з 
тима коноплямі, як і з тима, што наперед посковнима. 
Єдни ся звали «посковни, други матірни. Но потом 
зьме тиж оламали, огладили, очесали, а положили собі 
на зиму клоча і тото прядиво прясти. Но а так зьме 
вжек ходили на вечурки с куделями. Ходили зьме по 
ночох, по вечарох. Ходили ґу нам і паріпці. Таке робили 

гунцутство з нами. Підпалували нам куделі, клоча нам 
скубали, потом як вже зьме подокінчовали, што  уж 
зьме скінчіли пряджу, та зьме робили таки ламанаки. 
Гостина то била. Шитки зьме са поскладали, котри 
зьме ходили. Єдна принесла муки, друга принесла цу-
крю, третя принесла соли. Таке зьме робили, таку зьме 
гостину собі зробили а зьме ся гостили. Дадна ай па-
лінки даколи принесла, хабзівка, дерев’янка ся звала. 
То таке било. Но потом, як ужек тото попряли, та зьме 
ужек тото мотали на мотовило, а  тоти зьме прядена 
прали. Прядена зьме випрали, тото висохло, вибіли-
ло ся но а зьме ужек зайс звивали на файфи. А потом 
ужек снували на снувалниці, а зьме потом ткали. На-
вивали на кросна а зьме ткали. Но потом тото полотно 
вже на літо зьме дали до води, а  зьме прали. А зьме 
так попелом го посиповали a білили. Так се мачали, на 
сонце давали, жеби ся тото полотно вибілило. Ші зьме 
таки бліхи мали, дручки били на яркох покладжєни, 
а  тото полотно било попритіговане по тих дручкох, 
а фурт зьме го поливали, ведрами на нього лили воду. 
Но хто хотіл, та собі виткал плахти, та на міхи. Било і 
на ногавки. Таки даколи тоти дрелихови носили. Я ші 
мам і дотеперь на поді тот дрелих, бо мам ші го теперь. 
Tакe шя не носит теперь, уж лем каждий ногавіці но-
сит. Но та таке уж не буде нихто носити. А тото оста-
ло, тай мам то на поді. Потом i памут зьме кyпoвали а 
зьме ткали. Нитки зьме куповали таки, вшелияки фа-
ребни, а єм ткала таки хлібовки, таки портки парадни. 
Та таки даколи зьме мали. Кедь зьме мали малиньке, 
та зьме пілки ші таки мали, што зьме овивали ся. То 
не так як гниська, што в кочарох ся возят, але даколи 
у тих пілкох зьме закрутили а зьме так ішли, чі даґ-
де на другий валал, чі до церкви. А в ті пілці зьме го 
несли, но тай дотеперька іші тото мам. Порточки мам 
таки виткати. То шя звало коцковало шя, преберало 
шя такима копачіками а з нитками поза тото. Коцко-
ване полотно є краше як писане, бо писане то є таке 
як дрелих, таке грубе, а тото є квіти по нім, то било на 
памуті. Не било на таким полотні. І на таким єм ткала, 
бо бил памут оснований, аз тов пряджов, што зьме с 
тих конопель мали, та  ші єм ткала. Але і тоти квіти 
робила на тим полотні ші. Полотно білили зьме так, 
же понад воду забили зьме таки сохи, таки сішки, а на 
тоти сішки ся наклали дручки, а на тоти дручки ся на-
тягало, а ся поливало зос ведрами. Поливали зьме або 
зос дачім таким ся поливало, а  оно ся тото полотно 
вибілило. Бліхи ся звали тоти дручки, шо  зьме дали 
на тоти дручки як били зьме зробили тоти сішки по-
над воду а пак зьме наклали дручки на тото, а пак зьме 
тото полотно натягали, а тот ся звал бліх.

с. Нехваль-Полянки  
(Nechválova Polianka)

Записав М. Шмайда 19 жовтня 1961 р.,  
28 вересня, 1963 р. у с. Нехваль‑Полянки,  

округ Гуменне Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Дуркота, 1903 р. н., [1] 

та Бован Анни, 1896 р. н. [2]

Записала Н. Вархол в 1985 р. 
у с. Нехваль‑Полянки, округ Гуменне 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Бована Яна, 1901 р. н. [3]
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Записав Й. Вархол 2 серпня 1990 р. 

у с. Нехваль‑Полянки, округ Гуменне 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Хальчак Зузани, 1910 р. н. [4] 
[АСФ СНМ МУК, № 13506, 14812, 14814, 14815]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  У  котловині гірського 
масиву лежить невеличке село Нехваль-Полянка. Про 
те, хто й коли заснував село, вже невідомо. Переказ го-
ворить лише про те, що село колись називалось про-
сто – Полянка. Люди з цього села любили дуже хва-
литися. Одного разу зійшлися селяни із села Полян-
ки, а другі із сусіднього села – Зубного. І коли той із 
Полянки хвалив своє село, тоді той із Зубного сказав: 
«Лем не хваль так тоту свою Полянку!». З  того часу 
люди з околишніх сіл почали насміхатись із полянчан 
і прозивати їх Нехваль-Полянка.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2] Пісні, які співали 
прялі під час прядіння, прийнято називати вечірко-
вими або кудельними піснями. Вечіркові пісні, крім 
іншого, співалися, щоб відвернути дрімоту та втому:

Не дрим ми ся, не дрим
Нещасне дримайло
Бо у нашій хижі,
Порожнє вішайло.

[4] Скрутили рушник, завісили на клинець а єден ла-
пив за рушник а кричав: «Я вішу!» А сиділи вшитки а 
хоць котре гварило: «На чию душу?»Та кого собі ви-
брав: ці Марью, ці Зузку, а тота мусила іти го поцілу-
вати. Котра хотіла піти – та добре, котра не хотіла – та 
дале вісив. А мусила го дівка даяка поцілувати, а пак 
она са завісила. [...] Зробили зме круг по шестеро, 
п’ятеро, а єдному зав’язали вочі. А він бігав а такого 
лапав, шо му не били зав’язані вочі, а кедь го їмив та 
дістав по три, штири з палицьов, чому са дав улапити 
а мусив три раз обійти доокола. А потім він їмав. [...] 
Сиділи зме вшитки в’єдно, молодеж, а  зме са бавили 
на корови. Хлопец собі хотів взяти дівча: «Видки [або: 
Чию] хочеш корову?» – звідував са єден. Повів, же: «Од 
Жака». Кедь пішла – та добрі, поцілувала го. А кедь не 
пішла та її били, а він другу жадав. А кедь друга пішла 
та го поцілувала і коло нього била. Доокола так ішло.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [3]  Пас корови попід дуби-
ну єден з Нехваль-Полянки. Як моцно гирміло, утікав 
перед дощом. А  свою шапку стратив. А  трафила са 
му друга шапка. Тоту шапку взяв. А дома, ці спав, ці 
шо, чорт, ці планий дух, кричав: «Крек, дай ми шап-
ча!»  – до трьох разів так кричав. «Та я не маю твоє 
шапча, я маю лем своє». – «Нє, то є моє шапча!» Крек 
взяв шапча, вишмарив ці на двері, ці на воблак. А тот 
взяв шапча. Попозерав Крек за шапчатим – шапчати 
не є. Та лем чорт мусив взяти. То так бивало даколи, 
шо чорти пановали. Повічме, і водили дакого, і страш-
ки били, вшелияке са ставало. Теперька того не є.

с. Нижня Яблінка 
(Nižná Jablonka)

Записано у с. Нижня Яблінка, округ Гуменне 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

[За: Сополига М. Документація 
народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Шпліньо Василь. Селянська хата  – «хижа», 
побудована в 70-х роках ХІХ ст. Під спільною стріхою 
з двокамерним житлом містяться й господарські про-
стори: «хижа», «сіни», «стайня», «пелевня», «полов-
ник». Окремо на подвір’ї знаходиться хлівчик – «ку-
чік» (первісно сипанець). Неподалік від хати стоїть 
також кам’яна пивниця під солом’яною стрішкою. 
Хата зрубної конструкції («струблена на вугла»), з бу-
кового матеріалу. Стіни хати ззовні та зсередини об-
мащені глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий, під солом’яною покрівлею, яку част-
ково полатали бляхою. З фронтального боку до хати 
додатково приставили «дриварку» [в 1951 р.]. Долівка 
в хаті земляна. Стеля дощана, в натуральному вигля-
ді. Ялинові гембльовані дошки тримаються на трьох 
поперечних «грядках» та поздовжній «мештерниці». 
Глиняний «засип» («призьбу») додатково зміцнили 
кам’яними брилами, бо  «пудвалина» (дерев’яна бал-
ка) згнила. На сінешних дверях зберігся старовинний 
замок «на засув». Основа печі («пеца») та припічок 
(«припецок») утрамбовані з глини. Дим через «каф-
лі» й «цівку» відводиться в сіни, а звідти на горище. 
Комина немає. В хаті знаходиться старовинний скри-
ньоподібний стіл, а також лавки на «ковбицях». Над 
«пецом» звисають два «дрючки», на яких просушува-
ли дрова. В сінях стоїть різьблена «лада».

с. Притуляни  
(Prituľany)

Записала Н. Вархол 13 серпня1998 р. 
у с. Притуляни, округ Гуменне 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Халахан Анни, 1921 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 17446]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Даколи била коляра, вмера-
ли люде на коляру, дусила люди. Вечір схворіл, а  до 
рана вмер. Ішли коляри, не знам, кельо їх било, а єдна 
била хрома, не годна била з нима іті, а они єй не чека-
ли, та потім співала так, тота хрома:

Кеби не бедринець,
Не тота тендява,
Та би вигинула,
Шитка молодява.

Жеби торгали бедринець, тендяву, варили а пили, 
же не будут вмираті. Не знам, який то бедринець а 
тендява. 

ОКРУГ КЕЖМАРОК  
(okres Kežmarok)

с. Остурня (Osturňa)
Записала З. Ганудель 3 листопада 1985 р.  

у с. Остурня, округ Кежмарок 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Ясенчака Василя, 75 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Яґ уш шитку роботу 
поробилі, та потом шіялі лен. Пооралі, пошіялі, побо-
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ронилі і лен pоcнул, роснул аш до збіpoк. До збірки, яґ 
уш бил зрілий, так шлі браті лен. Позганялі шя сушєди 
штижі, п’ят ці вецій, жялі воз с коровамі і ішлі го бра-
ті. Баби торгалі і дівчата а хлопі в’язалі до очіпок. То 
таке велке снопе. Потом наклалі на вос і прівезлі дома. 
Дому виложилі на боїско, познашалі два тші жафаче 
і жафалі на каждим по двоє. Яґ уш било вижафаний, 
пов’язалі до снопков, вив’єзлі ку моцидлу а дали до 
моцидла. Яґ моцидло било повне, понакладали доске, 
на  доске скале а напустилі воду. Лен мушіл биті на-
моцений цілий в воді. Мочіл шє два тижні. Яґ уш бил 
вимоцений, уш бил добрий, таґ потом го вибралі, по-
ростягалі на покосе. Там шє сусил два і трі тижні. По-
том позбірала ґаздиня, пов’язала до очьипок, очьипки 
поскладалі попот стшехі і стоял лен до осени. Восени, 
яґ уш не било роботи на полу, таґ шя далі баби до ро-
боти з леном. Билі таки тєрлиці. П’ярша била ламани-
ца a друга тьерлица. Найперше ламалі на ламаніці а 
потом го тєрлі. З групшого отшаслі пазджєря на лама-
ніці а потом з друбнішого на терлиці, витєрлі го а шлі 
чесаті. Чесалі го довтеди, пока не бил такий глаткий, 
зовтий, яґ волошя. Ішлі пшасті лен. Ростяглі, навилі го 
на кренджєл, кренджєл положилі на пришєтку, шадлі 
і пшалі. Дактора пшала на веретено а дактора на ку-
дель, бо не кажда мала кудель. Яґ уш била повна на ку-
джєлі, таґ помоталі. Намоталі на гасплу отепке. Єден 
отепок мал тшіцетдва пасма, но а потом с того гаспла 
тоту пшядзю знялі. Требало ю вирайбаті. Райбалі у 
лугу, у  попелі, важилі, потом виполокалі на потоку, 
пов’єсалі. Пшажа се висушила, но а яґ уш било вшит-
ко попшадене, та требало ппшдзю ошпуляті. Шпулялі 
на шпулаку на други шулі, шпул мушілі маті наймен-
шей шес наст, бо  на смертку требало шеснаст шпул. 
Тоти шпулі натягнулі на прутікі, прутікі позакладалі 
до смертки, с каждой шпулі жалi нітку, натяглі до та-
кей лопатки, в тей лопатки билі джюркі. Прес кажду 
джюрку натягнулі єдну нітку. На концу зв’язалі ситки 
нітки а зацалі снуті. Снулі на коловраті. Прі тим снуцу 
мушьилі фурт биті две. Єдна снувала a друга єй по-
магала, давала позор, жеби шя дака нитка не оторгла. 
Або як висла шпуля, требало другу даті. Наснулі подла 
того, кело тей пшадзі малі, двацет метров і двацетп’ят 
метров і в’єце. Подла того, кело ктора мала. Дакто-
ра вецей, дактора менсей. Но а як оснулі тай дванац 
пасем, або десат пасем, або штернац пасем. Потом 
пшадзю далi долу с коловрата а требало направиті на 
кросна. Познасалі навої с пода, а нaвивалi на кросна. 
Прі навіяню тиш мушілі биті бабидва і тші і вєцей. 
Єдна пшадзє тшiмалa, друга р’єтке в’єдла. А  прі на-
войох билі тоті наймоцніше. Обицайне хлопи. Яґ на-
вілі, таґ ішлі набираті до ничелніць, до  берда. Пші 
набіpаню до нічелниць била ґаздиня сама. Постацила 
сі, але пші берді там мусіл дахто помагаті. Обицайні 
старши дівцята помагалі. Потом попші в’язyвалi і за-
цалі робіті полотно. Кедь то било леняне, таґ било лен 
тонке полотно, кедь било с клацок, та било грубе по-
лотно. С того тонкого шилі пре дівчата віганцекі, пре 
себе бабi пендлацкі, плахти на постели, но а с грубого 
ґрастуги і цо дома требало. Але найсамперет требало 
тото полотно вибілиті. То так уш по яжi, яґ уш било 
тепло на полу, так роштяглі полотно но плот, на ка-
менець, oбичайнi так прі водзі, прі потоку а поливалі 
го водов. Цо рас висхло зас полялі, зас висхло зас по-
лялі, таґ полотно білилі. Потом го уш повзивалі на цо 
требало.

ОКРУГ ЛЕВОЧА 
(okres Levoča)

с. Нижні Репаші (Nižné Repaše)
Записано у с. Нижні Репаші, округ Левоча 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація 

народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ярина Йосиф, переселився в Уляшівці біля 
Левочі. Хата стоїть пусткою, на її місці запланована 
побудова школи. Селянська садиба Г-подібної форми 
другої половини ХХ ст.: «хижа» та під прямим кутом 
до неї розташована господарська будівля. Житлові та 
господарські простори розміщені наступним чином: 
«хижа», «комора», «шіні», «увчарня», «причувок», «бо-
їско», «пудшопа, «станя». Обидві будівлі зрубної кон-
струкції («сруб»), з тесаних брусів червоного смерека. 
Стіни інтер’єру хати обмащені глиною та побілені. 
Зруб ззовні залишений у природному вигляді. Вздовж 
фасадної стіни хати вистелена з кам’яних брил «засип-
ка» (призьба). В усіх приміщеннях в «хижі» дерев’яна 
підлога – «дилі». Стеля в хаті дощана, на п’ятьох попе-
речних балках, які  називаються «траґарі». Вхідні две-
рі хати оригінальної форми, з  дерев’яним замком та 
маленьким отвором для курей. Піч («пец») з деякими 
переробками, з  плитою («шпаргетом»). У  сінях  – від-
крите вогнище – «припецок». Хата без комина. В хаті 
зберігся стародавній стіл з шухлядою, на профільова-
них ніжках. За хатою знаходиться кам’яна пивниця, 
покрита дерном. [...] Власник: Плачко Ян (нар. 1898 р.). 
Селянська двобудинкова садиба Г-подібної форми, 
споруджена в 1886  році: «хижа» та стодола. Житлові 
та господарські приміщення розташовані в такому по-
рядку: «хижа», «комора», «комірка», «шіні», «пудшопа», 
«увчарня», «причувок, «боїско», «станя». Обидві будів-
лі зрубної конструкції («срубовани», з  тесаних брусів 
червоного смерека. Ззовні зруб залишений в натураль-
ному вигляді. Хата побудована на високому кам’яному 
«цоклі». Під коморою – пивниця з входом із торцевої 
сторони будинку. Стіни інтер’єру хати обмазані гли-
ною та побілені. Підлога дерев’яна  – «дилі». Стеля 
(«повала») дощана, тримається на п’ятьох «траґарях» 
[на середньому вирізьблена дата побудови]. Дахи на 
обох будівлях кроквової конструкцї, двосхилі з доща-
ними «фронтами» та «одливами». Покрівля гонтова 
(«шинґлі»). Над входом до хати влаштований «ґанок». 
Піч («пец») з деякими переробками та прибудованою 
плитою («шпаргетом»). Челюсті печі обернуті до сіней, 
де  знаходиться відкрите вогнище  – «припецок». Уме-
блювання хати осучаснене. Збереглися два стародавні 
столи, власником яких є шваґор – Михайло Бринцко. 
Перед хатою знаходиться «студня на корбу», з цямри-
ною зрубної конструкції та двосхилою стрішкою.

Записав Й. Вархол у с. Нижні Репаші, округ Левоча 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[З польового щоденника]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В  с.  Нижні Репаши староста та свати були 
перев’язані домотканими білими рушниками з черво-
ними смужками, а дружбове, навпаки – з червоними 
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рушниками з білими смужками. При благословенні 
молоді стояли навколішки на простертому вишива-
ному рушникові, ту саму функцію виконував рушник 
в часі церковного шлюбу. Рушником, на якому молоді 
вінчалися, втиралися після обрядового миття в річ-
ковій воді, з тим же самим рушником молода вдаряла 
дівчат в хаті молодого, щоб скоріше виходили заміж, 
а в часі самого весілля рушник висів на найвиднішому 
почесному місці між вікнами. [...] Молода до шлюбу 
вдягалася в сорочку з нашитими витканими манже-
тами [обавками] червоного кольору, щоб з молодої 
була здорова, червонолиця невістка. [...] На прийняття 
подарунків вживали виключно весільний дерев’яний 
атрибут т. зв. дарник, який був схожий на імітоване де-
рево: на штатив була установлена жердинка, до якої на-
вхрест уставлені чотири палички із загостреними кін-
цями, на які настромлювали яблука із встромленими 
грошима, далі на дарник вішали цукерки, медівники, 
різнокольорові пантлики, горіхи та чіпець. На спідню 
частину укладали вінець з льону, щоб молода [бравта] 
була працьовитою. В залежності від маєтності дарник 
був одношаровий [презентував бідну сім’ю], двошаро-
вий, навіть трьохшаровий, характерні для заможної 
родини. Оздоблений дарник ніс старший дружба, пе-
ред чепленням і навколо нього весільні гості клали по-
дарунки. Поховально-поминальна обрядовість. Чор-
нобиллю [Полин звичайний] підкурювали труну, щоб 
мертвець не вертався з потойбічного світу. В давнину у 
випадку кончини повалу знимали – розбирали дошки 
зі стелі, стріхи, щоб уможливити легкий відхід душі.

с. Ториски (Torysky)
Записано 4 червня 1985 р.  
у с. Ториски, округ Левоча 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Фецика Яна, 1899 р. н., [1] 

та Петриско Анни, 1898 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 10519, 17917]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Ту єм шя народил. 
Наше село Ториски шя зове подля води Ториса – ту шя 
зачинат, а іде долов. З наших гор. Ту тота вода – то уж 
Ториса. З Русинова витікат Ториса. Ту тота тераз – то 
уж там Левочский хотар бил. До Бані зме звали. Баня 
а потим там била наша лука, дакоди іщик – до Феци-
ковой ями, з Фециковой Бані.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [2]  На Великдень кажде 
двоє мушіли жісти єдно яйце шьвачене, же кед бву-
дит х поли та му приде на мисель, же з ким яйце їв, 
спам’ятатшя, де є, та приде на місце своє добрі потім.

ОКРУГ МЕДЖИЛАБІРЦІ 
(okres Medzilaborce)

м. Меджилабірці  
(Medzilaborce)
Записала Н. Вархол у м. Меджилабірці 

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Бицька Михайла, 1952 р. н.,  

родом із с. Збудська Біла, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА В  нашім селі, Збудській 
Білій, є така гора Насінко. То така кам’яна гора, кедь 
орали, та лем каміня зберали, а фурт там каміня било. 
Там лем овес ся родив, вецей ніч ся там не вродило, ані 
бандурки ся там не вродили. Бо то лем овес ся хоць-де 
вродить, і на каміню. Там, де ся овес родить, пшени-
ця плаче. Пшениця ся родить лем на добрій землі, не 
буде рости в кам’яній землі, а овес ся буде родити і на 
кам’яній землі. Теперь то пусте, зароснуте драчинов, 
кряки там. Не знам, чом тота гора ся кличе Насінко.

Записав Й. Вархол у м. Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[З польового щоденника]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. На Лабірщині після ритуального миття 
шлюбної пари в річковій воді, в хаті молодого молода 
подає старостові обрядовий хліб «стільник». Він його 
розрізує і вгощає весільних гостей. Калачі [колачі] у 
структурі весільної обрядовості, крім того, що  були 
символом достатку, виступають як магічний атрибут 
у ритуальних діях, які були спрямовані на досягнення 
скорого щастя й добробуту, скорої заможності, плодю-
чості, здоров’я, швидкого звикання до нового життя 
та домівки. Завершувалось весілля відвідинами рідні 
молодої [придане, приданці, придани, приданяре] до 
оселі молодого. Звичайно перед ними зачиняли двері і 
тільки після певного часу, коли виспівали пісні, в яких 
взаємно прекаралися, їх пускали в хату й садовили за 
стіл. Придани приносили подарунки. Поховально-по-
минальна обрядовість. В селах в околиці Меджилабо-
рець не прийнято нести хліб за труною аж тиждень піс-
ля похорону, коли здійснюється церковна відправа  – 
тижнівка, на яку близька рідня покійного приходила 
з трьома більшими та одним меншим буханцем хліба. 
Два більші були призначені для священика, один для 
куратора, а найменший – для дзвонаря. Протягом року 
здійснювали церковні відправи за мерцем в останню 
суботу м’ясниць, тричі під час Великого посту, перед 
Русаліями та святом Димитрія. Це т. зв. задушні субо-
ти, на які приносили до церкви задушний хліб.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В околиці Меджилаборець че-
решневі гілочки означали кожного челядника, тобто 
члена сім’ї, і  нерозвинута гілочка на Різдво ніби ві-
щувала йому смерть [...]. На Лабірщині вірили, що [на 
Юрія] корова з прикрашеними вінком лотаті рогами 
принесе до обійстя щастя. Особлива сила в часі пер-
шого вигону худоби на випас приписувалась вербо-
вим прутам. Здебільшого кількість лозини відповідала 
кількості худоби. На пасовиську вербові віти пастухи 
засадили де-небудь біля потічка. Дану лозину пастухи 
приносили додому, зберігаючи її в жолобі, щоб худоба 
не заблукала в полі, а разом приходила додому.

Записав М. Шмайда 15 квітня 1968 р. 
у м. Меджилабірці Пряшівського краю, 

Словацька Республіка, 
від Вишньовського Леона, 1892 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 1926]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Я  знав єдного поштаря в 
Ужгороді, а він називався Антал Дерцені. Не мав ани 
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жени, ани дітей, жив лем сам, а бив хворий на сухоти. 
Фурт гварив людьом, же ся мусить або повісити, або 
утопити. І як го уж так допекло, зяв і скочів з мосту 
до Ужу – і затопив ся. З того часу на том мості се коло 
півночі стало страшити. Ці уж ішов дахто на возі або 
напіше, тот дух затопленого не хотів го пустити. Раз 
повідав мі єден жид, називався він Янкель, повідав, 
же як пришов з возом на міст, то кінь зоп’явся на за-
дні ноги і ани крок дале. Потім надишов якийсь хлоп, 
то било уж пізно вночі, пришов ґу коньові і приповів: 
«Не з тобов єм їв, не з тобов єм пив, і з тобов не піду на 
страну [срати]» – і стягнув ногавки, же іде на страну, 
срати. Потім тот хлоп назад ся облік, погласкав коня 
і кінь з Янкельом пішов дале. Од такого топця тиж 
може собі чоловік помочі, кідь потихо буде шептати: 
«Іже херовими» тайно...

с. Берестів над Лабірцем  
(Brestov nad Laborcom)

Записано у с. Берестів над Лабірцем, 
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 

Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація 

народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Хомча Михайло (нар. 1892 р.). Селянська од-
норядна садиба – «хижа», споруджена в 1897 році. Під 
спільною стріхою з двокамерним житлом знаходяться 
й господарські приміщення: «хижа», «сіни», «стайня», 
«боїско», «пелевня», «ріг» (сінарня). Конструкція хати 
зрубна. Будівельний матеріал: бук. Стіни зрубу з обох 
сторін обмащені глиною та побілені. Долівка в хаті 
глиняна. Стеля дощана, на трьох «крижових грядках» 
та поздовжній «мештерній гряді». Все в натурально-
му вигляді. З фасадної та фронтальної сторін знахо-
диться призьба («засип», «підстіна»). Дах кроквової 
конструкції, чотирисхилий, під солом’яною покрів-
лею. Власник змодернізував вікна в хаті, розвалив піч 
(«пец»), а на її місці поставив плиту («шпаргет») фа-
бричної продукції. Дим з печі, а пізніше з плити відво-
дився за допомогою «цівки» в сіни під комин, випле-
тений з ліски та вимащений зсередини глиною. Помі-
няв також одвірки («фірштоки»), облицював їх верти-
кальними дошками – «футринами». Традиційні меблі 
в хаті не збереглися. Окремо на подвір’ї стоять сипа-
нець і «куча» (хлів для поросят) з курником. За хатою 
знаходиться земляний льох для картоплі («долик») під 
солом’яною стрішкою. [...] Власник: Терлецький Іван 
(нар. 1900 р.). Живе у хаті з жінкою. Селянська хата – 
«хижа», побудована в 1916  році. Двокамерне житло 
знаходиться під однією стріхою: «хижа», «сіни», «стай-
ня», «пелевня», «шопа». Окремо на подвір’ї стоїть 
сінарня. Господар у 1961 році відремонтував та част-
ково змодернізував хату: поміняв та збільшив двері, 
зліквідував старовинну глинобитну піч («пец»), а  на 
її місці поставив металеву плиту («шпаргет»), в сінях 
комплексно відремонтував та влаштував суцільну до-
шану стелю, вимурував цегляний комин. Конструкція 
хати зрубна. Будівельний матеріал: бук, сосна, вільха. 
Стіни зрубу ззовні та зсередини обмащені глиною й 
побілені. Долівка глинобитна. Стеля дощана, на трьох 
поперечних «грядках» та одній поздовжній «мештер-
ниці». Глиняну призьбу, що  називалася «засип», по-

міняли на кам’яну з дерев’яним обрамленням – «по-
рогом», яка вже носить назву «підстіна». Традиційні 
меблі не збереглися. 

с. Борів  
(Borov)

Записав Й. Вархол 
у с. Борів, округ Меджилабірці 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Науковий збірник МУК]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА В  повсякденні дні 
дівчата приходили на вечорниці прясти. Свою роботу 
вони виконували, крім іншого, і  в супроводі пісень, 
безпосередньо пов’язані з прядінням, вирощуванням 
та обробкою конопель, льону тощо:

Кедь єсь пришов, садни собі,
Гей, бо я дівка не ґу тобі.
Моя куділь зоз прядива,
Гей, а ти хлопець од Земплина.
Напряла єм веретенце,
Гей, а про тебе мі б’є серце.
Што мі повість стара мати,
Гей, кедь не буду вельо мати.
Подьте ближе, подьте дале,
Гей, бо ми на вас місце маме.

Жодні традиційні вечорниці на селі не обходились 
без участі хлопців, які, подібно, як і дівчата, були од-
накові за віком, ходили окремими гуртами. Кожен з 
таких гуртів мав свого керівника – «калагуза», який 
на протязі цілого вечіркового сезону керував всіма 
обрядовими діями, іграми та іншими розвагами на 
вечорницях в кудельній хаті. Прийшовши на вечор-
ниці, хлопці влаштовували різні ігри з метою заба-
вити присутніх. Ці народні інтермедії були пов’язані 
із переодяганням та маскуванням, наприклад, ста-
ті за допомоги одягу тощо. Переодягалися за т.  зв. 
«страшків», або як їх ще називали «дзядів», «при-
беранців», «страхів». Були це переодягнені в різний 
старий одяг, лахміття та різновидні маски «страш-
ки»: «солом’яник», «солом’яний дідо», «циганята», 
«цигане», «смертка», «цапкове», «жовна», «панічки», 
«пан», «грубий пан», «коминарь», «Варвара», «Сава», 
«Туронько», «чорт», «медведь», «просатарь», «патер», 
«вешільниці», «жид», «дідо», «вовк», «коза», «кін». 
Поряд з переодяганням юнаків в жіночий одяг були 
випадки, коли дівчата переодягалися в «страшків» в 
чоловічий одяг. «Калагуз» першим входив в кудель-
ну хату, повідомляв присутніх, що  привів з собою 
веселу компанію і просив дозволу увійти. Присутні 
на вечорницях дівчата робили їм місце серед хати, 
а «страшки» почали танцювати, проводити різні за-
бави, використовуючи при цьому цілий арсенал засо-
бів народного гумору, веселі діалоги, жарти, пантомі-
му тощо, метою яких було розвеселити кудельну хату. 
Дівчата їм до такту підспівували. Зміст даних пісень 
мав жартівливий характер з явним еротичним, іноді 
аж вульгарним відтінком, замислом яких було висмі-
ювання кумедних масок – «страшків»:

Пришли до нас страшкове,
Чорни пипи мали,
Коло кошуль, коло гач,
Вишиване мали.
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с. Валентівці  
(Valentovce)

Записала Н. Вархол 5 серпня 1999 р. 
у с. Валентівці, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Хомчо Єви, 1905 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 18022, 18083]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ На Варвару і на Саву ся не 
сміє прясти, бо  то сято. Так ся бісідіє, кедь дахто не 
мав што облечи: «Савила, варварила – гола ходила!». 
Єдна жена пряла на Варвару  – то сято било. А  при-
шли ку ній двоє малі дівчатка, а співали: «А ми двоє 
жидульчатка, міряйте нам кошульчатка!» Она скоро 
взяла жмут полотна, міряла, бо ся страшила, і двоє ді-
вчаток спораїли ся, пішли з хижи. Баби не сміли пряс-
ти на Саву і на Варвару, бо то сято, Варвара сята била. 
Сава, Варвара вельо дівок мала а пряла. [...] На Варва-
ру а Саву ся не мать прати, золити. Варвара сята. Єдна 
баба наклала огня а прядиво золила. А пришла ку ній 
баба – то Варвара била а ся єй звідувала, што робить. 
«Та іду золити прядиво».  – «А  ти знаєш, што  є сято 
Варвари?» Тота баба ся страшила а вишла вонка а кри-
чала: «Йой, Савські, Варварські гори горять!» Варва-
ра скоро вибігнула вонка, а  тота баба назад до хиж, 
а скоро луп воду до огня – загасила огень. Варвара єй 
повіла: «Кеби ти тото не зробила, горіла бись у огні!»

с. Видрань (Vydraň)
Записав М. Шмайда 17 червня 1963 р.,  

1964 р. та 20 травня 1966 р.  
у с. Видрань (нині частина м. Меджилабірці), 

округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка, 

від Штенка Івана, 1903 р. н., [1] 
Шмайди (Сопири) Юлії, 1924 р. н., [2] 

та Гриша Петра, 1906 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 1946, 1947]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. [2] Перед поверненням реве-
нантів з магічного боку вживалося, крім іншого, голе 
людське тіло. Цю магічну дію виконувала жінка, яка 
вміла поробляти, ще до того часу, поки тіло мерт-
вого не скріпло. Вона, залишившись в затемненому 
приміщенні з покійником, оголеною сідала на нього, 
трикратно вимовивши заклинання: «Як мі негідно, не 
подібно з голим тілом на тобі сидіти, так негідно, не-
подібно тобі по тім світі ходити».

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Повідав мі єден старий 
Гаргай із Видрани як раз бив імати риби єдно пообі-
ді у Лабірці. Під Кичеров там бив дось великий вир, 
што міх коні купати, а понад тот вир била цалком над 
водов нахилена стара верьба, аж ся скоро води дотуля-
ла. Гаргай розблікав ся, пішов до води. Та нам, малим 
дітьом, тото розповідав: «Вода била тепла, а я ся зану-
рив до води і руками єм брав риби, як дрива. Се єм ви-
плавав і повишмарював риби на рінь. Як єм уж знав, 
же єм дось понавитігував риб з-під помили [водорій], 
вишов єм і води, позерам – якось ся затемніло на небі. 
Гнала ся велика туча. Я скоро облік ся і хочу зберати 
риби, яки ші ся метали по камінчю, і  якось озрю ся 
на верьбу – а на верьбі сидить невеличкий хлопчина 

з довгов бородов, чало якесь низьке, а на голові рідке 
довге волося, а курив таку довжезну пипку, што сяга-
ла му аж на воду. Я ся так острашив, же єм уж не збе-
рав риби, але тівко єм мав моці, так єм утікав. Домів 
єм пришов такий задихчаний, же єм не міх ани слово 
проречі». [2]  У  Видрани вмер якийсь пан, а  він бив 
ґрофом. Такой як вмер, зачав ходити. Насамий перед 
почав вночі ходити на фару до попа грати карти. Піп з 
того похворів і за куртий час [недовгий час] умер. Але 
ґроф далше ходив по валалі. Так ся змоцував, же за-
чав ся людьом указувати і у водни [через день]. Люде 
го виділи дзвонити або везти ся у кочу. Но, та тодиль 
уж прикликали бачу. Бача розкопав гріб, виняв мерт-
вого ґрофа, який хоць бив уж давно похований, ші ся 
фурт червенів. Бача із собов взяв пару хлопів і казав 
їм, же кідь буде плечима лежати на землі, жеби по нім 
били колами, а кідь буде кричати, жеби сідали на коні, 
брали його із собов і втікали. На цінтері, як викопали 
ґрофа, одрізали му голову, а з нєй ші текла кров. Ґрофа 
бача перевернув у труні, а хлопи го назад закопали.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [3] Коли ші панував краль 
Матяш та пришов раз на польовачку до Карпат. Він 
хотів знати, як то ся робить у пана та ся переблік за 
слугу і пришов до Видранського пана і поїднав ся до 
нього за слугу. Пан го післав орати, але краль Матяш 
не знав ани як чепіги взяти ро рук. Тоди гайдуки взя-
ли го на дереш [дерев’яна лавка, на яку в минулому 
прив’язували кріпаків для кари биття] і витяли му 
двацять п’ять паліць. Гварять, же з того часу Матяш 
скасував панщину.

Записав Й. Вархол  
у с. Видрань, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Якщо людина вмерла в т. зв. 
праведний тиждень [час від Великодня до Вознесен-
ня, коли співається «Христос воскрес»], тоді його 
душа попаде прямо в небо, а  небіжчик буде правед-
ний. Зразу після кончини покійникові закривали очі. 
Мотузок, з  яким зв’язували руки й ноги небіжчику, 
щоб рівно лежав, знімали й відкладали. Виконував 
він роль оберегу – підкурювали ним у випадку реве-
нанства. Дбали про те, щоб небіжчика не поховати із 
закритими п’ястями, бо за повір’ям це спричинило 
б неврожай. Мерця омивали, наряджували. Шафель, 
в якому мерця мили, повернули напрямом на ліс, аби 
не прийшла велика злива, буря. Соломкою, на якій ле-
жав мрець, намагалися лікувати біль зуба – її брали 
й засували в болючий зуб, щоб умертвити біль, при-
чому ім’я пойменованої особи мусило узгоджуватися 
з іменем покійника. [...] Прийшовши з похорону до-
дому зразу ж сідали на камінь на підстіну, щоб мерт-
вий лежав, як  той камінь. В  хаті само перше люди 
обов’язково торкалися печі, щоб мертвець лежав в 
домовині спокійно, мов піч, не повертаючись ніколи 
назад в житло. Після похорону справляла рідня по-
минальний обід – обід за мертвим, комашні, горечки, 
гірький обід, погребовини, гостина за мертвим. Само 
перше їли часник, який всі хвороби відганяв. Подеку-
ди комашні готували чужі жінки, навіть посуд, ложки, 
вилки мусили бути позичені, бо, справді, домашні по-
боювалися дальшої смерті. За віруванням мертвець, 
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який з різних причин після смерті не має спокою, зда-
тен виходити з домовини, завдаючи великих страж-
дань живим істотам. Розходиться про т. зв. ревенанта. 
Неспокійними передусім бувають душі тих покійни-
ків, які померли не своєю природною смертю, вони 
блукають полями, лісами або ті, яким забули дати в 
труну їхню улюблену річ. Після смерті не мали спо-
кою душі людей, які за життя були лукаві, скупі, на-
хабні, ненажерливі, мстиві, просто, істоти з поганими 
характерними властивостями.

с. Вирава (Výrava)
Записала З. Ганудель 25 липня 1985 р. 

у с. Вирава, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Горкович Олени, 77 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Сяли зьме тот сіменець 
а коноплі виросли. Пак зьме перши коноплі брали а 
зьме їх мочіли. Тоти били ліпши як други. Пак висхли, 
так зьме їх терли. Пак други зьме брали, бо там било 
насіня. Та тоти висхли так, жеби зьме вимолотили, 
жеби зьме зась мали на другий рік шо сяти. А зась їх 
мочіли. Йой хоць коли уш і лід бил, зима а они в мочілі 
били. Так зимно било а ми метали тоти коноплі. Но 
зась висохли. Пак зьме їх терли на терлиці, а пак било 
ліпше уш прядиво, так зьме на гладниці гладили, а пак 
зьме го ші чесали, а так зьме пряли. Зьме сі наділи на 
кудилю, коли клоча, коли прядиво та прядиво, тай 
зьме пряли. А пак мотали на мотовило, а пак зьме іші 
тоти прядена білили, виварювали. А пак зьме іші на 
вийки дали та зьме вили на клуб’ята. А так зьме с тих 
клуб’ят снували на снувалницях, а навивали на крос-
на, а зьме ткали полотно. А с того зьме носили шитко, 
як  хлопи кошулі, та  так і ми оплічата. Тото шиткой, 
на діти ногавчата, та шиткой с того нашого било. Так 
зьме са коло того баpc трапили. На вечурки зьме хо-
дили, пряли цілу зиму зьме, не мали покою, бо зьме 
через ніч там і до дванастой, і до єдной, і довше били. 
Но а пак пришли зьме домів. Тівко било спати. Рано 
уш требало зась ставати. Фурт зьме лен робили. Ціла 
зима нам так пішла. Гниська добрі. Як сьме напряли 
прядива тоненько, шумні вибілили прядена, а  пак 
зьме с того тонке полотно ткали, жеби зьме мали 
хлопім на кошулі, собі на оплічата, та дьітьом на ко-
шульки, бо лем зьме с того носили. То оснівне клоча 
зьме попряли, тото ліпше зьме сновали. А  верхівки, 
так зьме звали, з  верхівок то осібне, тай зьме с тим 
затикали тото полотно. То уж било клочане полотно, 
а  таке, што  уш било найпустіше, отіпки, вшелияке, 
та то на міхи зьме ткали, тай полотно зьме вібілили. 
Як са шумні вибілило, та таке било біле. Кошулі зьме 
пошили, повишивали с чорним меркалом долу груд-
ми крашні, ґаліри, коло рук, коло шії ґалір. Тогди па-
радніши ходили, як теперька. Шумни кошулі носили 
тогди, мали повишиваной, як  теперь даґде в дівадлі, 
або де суть но та уш лем с тим са трапили. З тим са за-
їмали. [Яки заголовки сьте робили?] Заголовки, йой та 
оболочіни дьівкам, як са вже рихтовали же отдавати, 
тай зьме сновали дрелих. То зме на штирьох нічилни-
цьох ткали, бо полотно лем на двох а так били штірі 
нічилниці. Червеной краски зьме купили, білий памут 
і чорний, тай зьме мішали таки партічки зьме ткали і с 
тим, што зьме пряли даколи зьме лен с памутом білим 

ткали оболочіни, з  білим партічки, червеной і білой 
зьме кущіцко до того замішали і чорной, а дали зась 
тото. То таки били кpаcні а теперька хоч де суть, ші са 
валявут та никто їх ані не вшімне. А тоди било шум-
не, та зьме тото робили шелеяк. А плахти дрелихови. 
Кажда жеби пак мала і на колиску плахту і на постіл. 
Зьме таки плахти дрелихови с партічками ткали а 
плахтята під плече, кедь ішла десь або на зайтку. Тоди 
зьме так носили плахтята шумни, червени, котра лем 
яки знала с тов кpаcкoв червенов і чорне, і біле шелия-
ке са мішали. Тай зьме так робили, тай так зьме мали, 
ґниска маме уш цалком ліпше, парадніше.

с. Волиця (Volica)
Записано 7 червня 2005 р. 

у с. Волиця, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Януха Федора, 1922 р. н. [1]

[За: Дубай М. З хроніки наших сіл. Волиця. 
Журнал «Дружно вперед». 1967. № 3. С. 24.] [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Мій няньо мав у Вален-
тівцьох двох камаратів. А му повідали, же там даколи 
бив єден, Валента ся писав, а він там угля палив. Зато 
Валентівці проісходять, же він ся писав Валента. [2] За 
часів інтенсивної мадяризації наприкінці минулого 
[ХІХ  ст.] і на початку нашого [ХХ  ст.] сторіччя село 
одержало мадьярську назву «Ökröske», яка схематич-
но відведена від слов’янського «віл» на мадьярське 
«Ökor». Але й всупереч тому, що  серед селян поши-
рений погляд, що  назва села [Волиця] походить від 
того, що воличани любили розводити велику рогату 
худобу, зокрема волів, все ж таки це не обґрунтоване, 
і її виникнення треба шукати інде.

с. Габура (Habura)
Записав М. Шмайда 21 липня 1966 р.  

у с. Габура, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Ґоча Андрія, 1880 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Там під вершком, під горов 
било збудоване перше село Габура а тяглося аж гев – 
під Прикре. То било барз бідне село. Його заснував 
якийсь хлоп, што називався Габур’ян. Тай пошла назва 
Габура. Люди били барз бідни. У Пазі Владиковой ко-
лись сполочні жило двадцеть люда у єдній хижі. Дав-
но габурчане здравкалися: «Дай боже шестя». «Слава 
Ісусу Христу» – почали здравкати одколи до села при-
шов піп Гомичко. Одтодиль завели у селі мадярську 
школу (1911–1912 pp.)

Записала З. Ганудель 24 липня 1985 р.  
у с. Габура, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сірої Марії, 84 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Обичайний сіменець 
посяли, ми посправлялі, жеби било то рівно. А потом 
як тоти коноплі вирослі, та зьме перши витігалі, а дру-
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ги оставалі. А тоти перши уж зьме мочілі. Як зьме ви-
мочілі, як ся уж віділі, же отстават волокно, тай зьме 
їх вибралі, пороставлювалі, потом уж ламалі на ла-
маніці тоти коноплі. Потом зьме малі таки гладниці, 
што  зьме гладилі, жеби чісте нам било, но  а ми уж 
потом зялі счіть, тай зьме часалі, а до порядтку далі. 
Одложилі то зьме на зиму, а так потом пришлі уж дру-
ги коноплі, та уж зьме други коноплі тягалі, тай зьме 
їх роставлювалі, молотилі, жеби зьме малі сіменець 
зайсь сяті. А  потом зьме коноплі зайсь намочілі. Та 
моклі довше, бо вода студінша била, може і два тижні. 
Но і ми зайсь тоти коноплі вимочілі, вимилі, порос-
тавлювалі, висохлі. Ай би зьме малі ші другу роботу, 
бо то ми і лен малі, і лен требало даті до порятку. Лен 
красний бил, великий. Як зьме потрафилі до доброй 
землі посяті, зайсь зьме посправлялі тоту землю крас-
ні, лен повирастал великий. Ми тото витягалі, лен 
пороставлювалі зьме, повязалі зьме сніпки, порос-
тавлювалі зьме, а тот лен висох. А ми пак зялі та зьме 
го отовклі, жеби зьме малі нacіня на другий рік, а тот 
лен зьме зялі, намочілі, найвеце на п’ять дні, а потом 
зьме виметалі, вимилі тай зьме го пристерлі. Но як уж 
бил пристертий за тиждень, няйвеце за два, позбералі 
зьме, висох, уж зьме зайсь одложилі, бо то уж друга 
робота била. Уж нам требало і ярці жаті, уж требало 
нам сіно грабаті, требало нам по полу тоту роботу 
робиті. Уш як зьме поробилі тоту роботу, зерно, сіно, 
но та пак уш зьме тоти коноплі ламалі, а лен рано о 
другій годині ставалі попів ночі, а лен зьме сі клалі на 
цівку, на пец. Таки билі, та нам сохло, а ми рано сталі 
о другі годині, а й зьме ламалі, жеби зьме поламалі, по-
гладилі, бо то пак уш дале як осінь приходит та прясті 
треба. А ми тото до порятку сі шитко давалі. Намочілі, 
виметалі, поламалі на ламаніці, на гладниці погладилі, 
почасалі, єдни верхівки, други пачуски, треті прядиво, 
на троє. Та тото прядиво зьме ткалі на повісняне по-
лотно, бо то зьме кошулі шилі, а тото пачущане та зьме 
з нього міхи шилі. А с того прядива ші зьме пак собі 
часалі, жеби зьме дрелих ткалі, бо то хлопи дреліхови 
ногавки носилі, та ми с тим так робилі, ай зьме потом, 
як зьме уш прялі, зьме ходилі на вечурки. Як зьме піш-
лі от шестой години, тай зьме прялі до півдванастой. 
А рано уш зьме ставалі о третій годині зайсь прясті, 
жеби зьме попрялі, бо уш у великім пості треба ткаті. 
Як зьме прядено знялі з мотовила, тай зьме го зялі та 
намочілі до води, а потом зьме зялі попелу, тай зьме 
посипалі прядено с попелом а далі до шафлика і води 
налилі, і горечой а і каміня зьме принеслі з ріні тай до 
пеца, тай ся роспекло, тай там тота вода кипіла в тім 
дерев’янім шафлику. Та так зьме прядена виварювалі. 
Виткалі зьме і сім фалатків, та то требало і повісняне 
ткаті, пачущане і дрелих. А то по сім фалатків, та треба 
ся забавиті. А як зьме ходилі через літо по шість кіло-
метрів грабаті, а на обіт зьме домів пришлі а малиньки 
діти билі с колискамі, та ми ся так трапилі. Не так, як 
теперь. Але теперька стари люде не мавут правду. Бо 
молоди ліпше знавут, як ми. Но а ми мусиме уш тихо 
биті. Уш теперька нам штат дават, та ми уш стари, не-
валушни нигде. Они сі думавут, же ми спалі, а ми ниґ-
да не спалі, лем зьме сі леглі о дванасті, а о треті зьме 
уж ставалі, бо  то треба робиті. Но та ми так с тима 
коноплямі робилі. Зерно як зьме жалі, та як бив ярец 
або пшениця, тай зьме не далі коситі, лем зьме сєрпамі 
жалі, бо як с косов та барс погаматлят, бо ми думалі, 
же як ми вижнеме, та ші рас тіко зерна буде, а теперь 

косят, та як то добрі. Но та уш теперька комбаї косят, 
а уш коси мало, но та така робота. Перший раз дьітина 
зяла куділь та пряло, а маті повідат: «Ой дітино моя, 
та як ти напряло, та як псу на гачі». Дітина не пові-
ло нич, бо не знало, але уж тоти старши дівки што ся 
хотілі одаваті, зялі клуб’я, як пришол з другого валалу 
молодий, свадьба била, а то на возох ся возило моло-
диці. Не так як теперь на автох. Привязалі мотузок на 
віс, жеби ся тото клуб’я качало, жеби там шитки дівки 
до того валалу ішли. На Андрія дрива носилі. Же як 
гнесла допари, та уш ся одаст, а як не гнесла допари, 
та ші рас піде. Та ші два рас і три рас ішла, жеби допа-
ри. Але чітаті не треба, лем так зарядом зяті та як пара 
та уш ся одаст, а як непара, тай ся не одаст. Хлопчіска 
лем ся позбералі, ходилі страшиті, ходилі по вечурках, 
докаль билі, співалі но тай таке било. Бо то ми прялі 
довго, а й хлопчіска не спалі, і хлопчіска лем ходилі, 
та  і чуда робилі і співалі, і страшиті ходилі, а теперь 
лем до корчми, та ся нап’ют.

с. Збійне (Zbojné)
Записала Н. Вархол 15 травня 1984 р. 

у с. Збійне, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Кіреш Марії, 1923 р. н., [1] 
та Кіреш Василя, 1920 р. н. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [2]  Ту били збойници, 
живане, ту била печатка зоз кияком. То брат даґде 
повідав, же він то познать, за мадярска била тота пе-
чатка обецна. Ци тото даґде екзистує – тото не знам. 
Та зато Збійне, бо така печатка била з кийом, же яко 
збойник. Даки збойники ту била та са назвало село 
Збійне. Ту даґде дась штири кілометри ходили копати 
дась двацать хлопів, а й вецей з валалу копало, же на-
йдуть тоту пивницю живанську. Же там є єдна планка 
а коло тої планки мають бити двері. І дообіда копали, 
пообіді зуновали, зачали до са метати копачами і са 
потім вихопили шитки хлопи. Єден скричав, же там 
дакий буяк чорний са там указав і їх їмать, і так по-
втікали. І тото остало доднеська. То на нашім хотарі 
копали. То са волать Перелісок або Демкова. Не нашли 
нич. Мусило шоська там колись бити. Там бив даколи 
каштиль поставений, іші перед Першов світовов вой-
нов. Там била цеста так верьхом цалком а од той цести 
така долина дас два сто п’ядесать метрів долов а там, 
кажуть, же є пивница живанська. Там бив близько по-
тік, мусили з того потока каміня носити, тоти живане.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] Моя мама повідали, же 
ту било дванацять збойників. З  Рокитова бив єден, 
Дзяник. Жену охабив, а зо живанами ходив. А як били 
на вечурках, а  тот Дзяник, веце їх пришло живанів, 
пришов ґу тим, шо пряли. А казали тій його жені: «Де 
твій ґазда?»  – «Та десь пішов ґу живанім». А  вни їй 
гварять так: «Ці ти би го прияла?» – «Прияла би-м го, 
кеби прийшов». – «Позналась би-сь го?» – «Познала-м 
би го». А він там бил меджі нима, а уна го не позна-
ла. Бив позарастаний, де би го познала! Електрики не 
било, як днеска, а пришли на прядки, скіпи били лем 
у пецу тай собі по цмі пряли. А як одишли уже, так 
прийшов. А уна, жена його, го прияла. За дванацять 
років, ці як, по тих пивницях бив, ходив з живанами, 
тот Дзяник. Він повідав сам жені, же єдного гріху са 
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боїть. Як ішла дівка там через Грабувськи ліси а уни, 
живане єй там забили. Но, робили, шо хотіли з ньов, 
а  єй розп’яли на бука. Та того єдного гріху са боїть. 
Мама тото бісідували все, як били в Рокитові на ве-
чурках, а уни, тоти живане, пришли ґу ним до хижи 
уночи. Так ішли живане по лісі, шо гварили і теперь, 
же бандити або партизани. Та і тогди так забрали са і 
пішли по лісох. Не хотіли робити.

Записала З. Ганудель 24 липня 1985 р. 
у с. Збійне, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Глазура Василя, 55 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Народив єм са хлопец, 
потом зачав ходити до школи по семох рокох. Як єм 
мав уш сім років, пас єм кози, потім корови. Пізніше 
воли, потім коні. Вишов школу, пішов єм на учіня. Єм 
са учів за ткалца. Прйшли зме до Вансдорфу, в  Ван-
сдорфі там нас било веце. Така била як преміслова 
школа текстілна. Там нас било коло двасто хлопчіск а 
дівчат. Та зме са учіли. Але та школа нам са не барс 
видарила, бо то била векшінов про дівчата, но та сме 
пішли на інакше ремесло, переложили нас учітиса до 
Градце Кралове за замочників. Пішов єм на войну, 
з войни са вернув, нашов єм собі другу роботу. Пішов 
єм са дальший раз учіти за електрикаря, а тоту роботу 
виконавам аж до теперька. Я як бив молодий хлопчіс-
ко до тих штернацет, п’ятнацет років, било заостале. 
Можу повісти, же било заостале. Не мали ту поряд-
них домів, лем таки, шитки вечшінов піт стpіxoв по-
крити, дерев’яни. Мало било мурованих. По войні са 
моцно змінило. [Шо маєте побудовано у селі?] Маєме 
уш давно культурний дім. Кіно у нас са пром’єтат, роз-
глас є, друство маме. Робит са добрі у друстві, строями 
са робит вечьшінов. Даколи зме робили шитко руч-
ні. Зме са трапили, косили руками, наробили зме са 
так, што аш до смерти, як са гварит, от ночі до ночі. 
Теперька уж роблят строї, люди отпочінут вечьшінов. 
Животна уровень є на високій уровні. Каждий мат 
дома заряджено, водоводи, шитко маме дома поро-
бено. І  по хижах маме културні заряджено. Набітки 
дороги за високи цени, же можеме са поміряти ай з 
будьяким дрвгим штатоім. То не так, як даколи било 
перет штерацет роками. Гнискай то є, кеби наши ста-
ри родичі поставали, та би гварили же то ніґда не било 
тото Збійне, што теперька є. Тівко у Збійнім авт є, ско-
ро можу повісти, в каждій хижі по дві і по три.

Записав Й. Вархол  
у с. Збійне, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Полазник з вишнього кінця 
села [згори] – погана прикмета – піде вниз ґаздівство. 
Поганим, нещасливим полазником на Різдво вважала-
ся жінка або дівчина [діравий полазник], яка нібито 
приносила в житло нещастя. Тому при появі жінки в 
перший день Різдва кидали за нею жевріючі вуглики, 
шо  символізували охоронний з магічного боку во-
гонь, проклинаючи її такими словами: «Як єсь вошла, 
абись пропала, аби нам не хибило!» [...] В селах Улиць-
кої долини, як Збій, Новоселиця... зірване на Яна зілля 
освячують в день Маковея разом з маковійною водою 

[вода з гірських потоків], якою скроплювали ціле обі-
йстя у випадку сімейних суперечок. Маковійна вода 
мусила бути під замком, причому ключ носив хазяїн 
завжди при собі, не сміючи нікому дати з тої води, 
бо не платной буде.

с. Красний Брід (Krásny Brod)
Записав М. Шмайда 1955 р., 1960 р., 1961 р.,  

у с. Красний Брід, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Комана Федора, 1893 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 1920] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Потік, що  тече через село 
Красний Брід, колись називався Фіялкою. Тоді ще тут 
не було села. Одного разу туди їхав гуменський пан 
на кочу і коли переїздив через той потік, що наширо-
ко розлився на броді, сказав: «Який ту красний брід!» 
З  того часу це місце, а  пізніше і село, назвали Крас-
ний Брід.

Записав Й. Вархол  
у с. Красний Брід, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В  основному традиційне весілля [свадьба, 
сварьба, весіля, вешіля] припадало на м’ясниці та 
осінню пору, особливо після свята Покрови. Саме на 
Покрову в селі Красний Брід на Лабірщині відбува-
лися прославлені прощі, одпусти, тому дівчина, яка 
конче хотіла вийти заміж, йдучи в краснобрідський 
монастир, дорогою приказувала: «Сята Покровонь-
ко, прикрий мою головоньку, холем яков-таков ону-
чов, най ся на тім світі тівко дівков не мучу». Терміну 
свадьба відповідає й народна приказка «До Митра 
кажда дівка хитра, а по Митрові – рада і джадові». [...] 
Зворушливою був урочистий обряд благословення 
молодих до вінчання, коли батьки та родичі сідали до 
стільця, куди їх тричі запрошував старший дружба. 
Староста виголосив промову, в  якій від імені моло-
дих дякував няньові та матері за їх виховання, просив 
простити всі провини дітям. Молоді перед батьками 
ставали на коліна, а ті благословили їх. Весь акт був 
хвилюючий, зі сльозами, плачем. До шлюбу йшли в 
такому порядку: заставник, староста, молодий зі стар-
шою дружкою, молода зі старшим дружбою, дружби з 
дружками, музиканти та гості. Весільну громаду часто 
зупиняли переймами [мито, шлабнат, шлябант], яки-
ми були довгі кількаметрові друки, драбини, колоди, 
вози і т. п. Після переговорів та викупу [пляшка горіл-
ки], їх пускали далі. Ще й донині в українських селах 
Східної Словаччини сварьб’яна мама кропить молоду 
пару перед відходом на церковний шлюб барвінком, 
який занурює у свячену воду. Даний магічний акт ро-
биться з метою охоронити молодих від усякого лиха, 
нещастя, від злого ока. З  дальших профілактичних 
магічних засобів, спрямованих різним чарам та вро-
кам, як і забезпеченню здоров’я молодого подружжя, 
вживали зелене листя часнику, яке встромлював ста-
роста за свій капелюх. У випадку, коли молода хотіла 
народжувати дітей пізніше, то перед шлюбом поклала 
замкнуту колодку під камінь. Відімкнула її тоді, коли 
мала намір родити дітей. Не віднайшовши колодку 
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[виплавила її вода тощо], стала неплідною. Подібна 
дія виконувалася із замкнутою колодкою, кинутою 
в студню. Магічні дії на забезпечення плодючості та 
народження здорового та гарного нащадка були вже 
частиною весільного обряду. Поширеною магічною 
дією для здійснення цього акту були веґеталії. Моло-
да, стоячи під час церковного шлюбу перед царськи-
ми дверима на іконостасі, оздоблевними різьблини-
ми дубовими та липовими листками, тихо шепотіла: 
«Нич ту не виджу, лем сами липочки – то мої дівочки, 
а остатни дубове – то мої синове».

Записав М. Шмайда 1955 р., 1960 р., 1961 р.,  
13 вересня 1962 р., 1963 р.,2 грудня 1964 р.,  

11 березня 1966 р. та 13 липня 1967 р. 
у с. Красний Брід, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
та Деметра Петра, 1881 р. н., [1] 

9 вересня 1963 р. від Сопко Марії, 1901 р. н., [2] 
1960 р. від Мучички Петра, 1898 р. н., [3] 

11 березня 1966 р. від Сопиряка Василя, 1896 р. н. [4] 
[АСФ СНМ МУК, № 1955, 1965]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Мій дідо повідали, же як 
служили у єднім млині та млинарьова жена не мала 
діти, лем се у літі приходила до нєй сестрина дівоч-
ка, така дась єденацеть річна. А тота млинарька барз 
знала варити добру замішку. І се тота млинарька дала 
тому дівчатю до мисочки замішки, а  до нєй наляла 
солодкого молока. Але раз дівча з тов замішков і мо-
локом пішло собі їсти до дриварні [дровітня], бо там 
бив холодок. Потім з тов мисочков прибігло назад до 
хижи і гварить тотій теті млинарьці, жеби зазь наляла 
до мисочки молока, де ші била замішка. Так гварило: 
«Налійте, тето, молочка, бо пташок уж випив». Мли-
нарька думала, же тим «пташком» є тота дівочка. На-
ляла до мисочки, а дівча зазь пішло до дривотні. Але 
тота тета чогось пішла до дривотні – позерать, аж ся 
за голову хопила, із мисочки гад довгий ціцькав моло-
ко. Дівча го дораз бухло ложков по головці, а він лем 
кус одтягнув головку, а пак назад зачав ціцькати мо-
локо. Тета страшні скричала, а гад цофнув ся і пішов 
назад до дрив. Тот гад, як повідали мої дідо, бив такий 
мудрий, же кідь дачиї хлопці пришли гу плотові того 
млинаря, а ся сперли о пліт, та тот гад лем потихи при-
ковзнув ся, овив ся на плоті і головков даряв по но-
гах тих хлопців, тих дітей – яко одганяв їх, што били 
сперти о плот, але никого не кусив. [2] Стари баби по-
відали, же на Саву і Варвару не мать ся прясти, бо дав-
но, як ходили баби на вечурки, та повідали, же Сава 
мав вельо дівок, а Варвара, же била велика грішниця. 
Та баби повідали, же як раз так пряли на Варвару та 
же пришла до той хижи, де пряли, якась чуджа баба 
облечена до чорних шмат, а обута до великих бочко-
рів, з кошариком на руці, а в нім мала повно веретен. 
Тота баба взяла, розклала у пецу огень, а  тоти вере-
тена, што  принесла зо собов, поставила їх до горце 
до пеца. Баби, што пряли, ся міцно пострашили. Але 
била міджі нима єдна мудра жена і розказала шитким 
остатнім женам, што там били, жеби собі кажда жена 
перевернула присідку куделі горі, а на присідку жеби 
собі кажда насипала солі, і жеби до нєй тицяла хлібом. 
А сама тота мудра жена хопила двоє відер і пішла на 
воду. А як пришла із водов назад до хижи та скричала: 
«Савськи, Варварськи гори горять!» Як  почула тота 

чорна баба, што  пришла із веретенами, зйойкнула: 
«Йой, та уж мої діточки погорять!» Рипнула з дверями 
і вибігла із хижи. А тодиль тота мудра жена з тов водов, 
што принесла, скоро у пецу заляла огень. [3] Давно по 
лісох барз вельо ходило вовкулаків. Они нападали на 
корови, на кошари з вівцями, а даколи і на людей. Раз 
югас пас вівці недалеко кашара, а сам сидів коло огня 
і з опіком [груба палиця, з якою обертали печені кар-
топлі у ватрі] виберав печени бандурки. Нараз чує, 
як вівці ся сполошали і збилися докопи. Він став, по-
зерат – а вовкулак уж біжить з вівцьов зашмаренов на 
плечах. Він скоро став і побіг за тим вовкулаком. На-
здігнав го аж у потоці, де вовкулак уж фалатував з ві-
вці м’ясо. Югас, як мав тот опік тай три раз го вдарив 
по голові. Вовкулак лем ся перевернув і з його скори 
вишов прекрасний паробок. Тот паробок потім міц-
но дякував тому югасові і розповів му, што го закляла 
його порукувана молодіця [засватана дівчина], яку уж 
потім єй не хотів взяти. [4] Повідають, же колись дав-
но у Няґові жив такий єден дідо, што кадиль ходив та 
лем фурт їв. Гварили, же з’їв потемряка. Стало ся так, 
же тот дідо раз бив барз голоден а у хижі уж ся смерь-
кало, лампу ші не засвітили, а він вищипнув м’якушку 
з хліба і сів собі на запецок і став їсти. А  нараз чує, 
же му штось до рота влетіло і зачало ся трепотати. 
Дідо зачав плювати: і плювать, і плювать, і плювать, 
але уж не міг виплюнути, бо то влетів му до рота ло-
тай-потемряк. І так дідо з’їв потемряка. Од того часу 
дідові не могли настарчити їсти. Кадиль ходив та лем 
їв, та дзямкав а дзямкав. В літі ходив на поле за мали-
нами, ягодами, та ходив за горохом і бобом, а в зимі 
мусив фурт мати дашто мляскати: то диньки з динь, 
то зясь їв ядра із саночника або жував сушени груш-
ки. А потім, як умер тот голодний дідо, та як го несли 
до гробу, та  за трунов фурт політовали чорни лотаї. 
Люде гварили, же то били духи-потемряки. 

Записав М. Шмайда у с. Красний Брід,  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 

Словацька Республіка,  
від Черевки Анни, 1898 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 1924]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Та повідали мій няньо, же 
они чули од свого діда, як єден син ішов польом і на-
трафив на кінську голову, а до нєй копнув. А тодиль 
із той кінськой голови зачув голос: «Сине, не копай 
до ня, але возь ня домів. Я твій отець». «А што ту ро-
бите?»,  – позвідовався син.  – «Покутую, бо-м крив-
див бідним. – «Няню, та што треба робити, жеби сте 
скоро спокутували свої гріхи?»  – «Та ня возь домів, 
а  тоту кінську голову полож до причулка [господар-
ське приміщення, в якому зберігали збіжжя, солому, 
сіно і т. п.], а жебись до рока постив кажду п’ятницю 
і молив ся». Син так зробив, як  казав отець: приніс 
дому тоту кінську голову, положив єй до причулка і 
почав постити і молити ся. Як перешов рік, син пішов 
до причулка і каже вітцьові, же го хоче видіти. А отець 
му наперед подякував, а  пак му каже: «Не жадай ти 
мене видіти, бо  буде велика заря та би-сь годен єсь 
осліпнути». Але син лем настоював на своїм. «Та за-
ткай холем єдно око»,  – казав отець. А  син не хотів 
нияк послухати, же лем хоче видіти свого вітця. Но 
і так, як  із той голови заблисла велика заря – та син 
тaкой на місці осліп. 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записав М. Шмайда 1955 р., 1960 р., 1961 р.,  

13 вересня 1962 р., 1963 р. 
від Стеранки Юлії, 1910 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 1950]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Пісні, які  співали 
прялі під час прядіння, прийнято називати «вечір-
ковими», або «кудельними» піснями. Вечіркові пісні, 
крім іншого, співалися, щоб відвернути дрімоту та 
втому:

Не дрим мі ся дримку, Мало же їх, мало,
Нещасне дримайло, І веце не буде,
Бо на нашім дручку Поки до нас дримок
Пряденочок мало. Ші ходити буде

с. Олька (Oľka)
Записала З. Ганудель 1978 р. та 19 липня 1985 р. 

у с. Олька, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Липчак Олени, 82 р.[1]

Записала Н. Вар’ян 1974 р.  
у с. Олька, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
та Швиґар Марії, 1911 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 5531, 5533–5535, 5540, 5546,  
8812, 8813, 8815, 8817, 8819, 8820]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [1] Но та як зьме тоти 
коноплі сяли, та пришов хлоп поорав, посяв тот сіме-
нець а тото красні виросло. А кедь зьме хотіли, жеби 
красні визерало, та зато, пребачте, курячки зьме дава-
ли. Добрі од того росло, красні, а потому уж виросли. 
Но та перши зьме витігали, a други остали, што було 
в них насінко, сіменец. А потому, як уж дійшов сіме-
нець у них, та зьме їх вибрали, пов’язали до снопків, 
а охабили зьме, жеби сохли на сонці, жеби тот сіме-
нець дійшов добрі. Потому ся забрали домів, тай зос 
ціпами вимолотили, а тото зьме забрали, повязали до 
в’язанок по десять снопів, а  зьме однесли до мочіла. 
Но мочіли ся. Потом, як ся вимочили, та зьме виме-
тали. Кедь била тепла вода, та  мокли тиждень і два, 
а кедь била зимна вода, та мокли довше. Ай з під леду 
зьме їх хоцьколи вимітовали, што померзли в леді тоти 
други. Но а потому, як уж тото зьме дали до порядку, 
та дали зьме висушити коноплі. А зьме мали ламані-
ці, та зьме ламали на ламаніцьох. А як зьме вилама-
ли на ламаніцьох та била друга зась гладніця, што ся 
гладили, жеби уж тото пішло шитко дрібне паздіря з 
них. Но як уж ся тото вигладило, так зьме пов’язали 
до в’язанок, а потобму зьме зяли счіть та зьме на та-
ких дротох тото вичасали. А  як зьме тото вичасали, 
но та уж красне тото волокно остало. А тото клоча та 
ся пряло на таке грубше полотно, бо то уж били груп-
ши нитки. А тото тонке зос того глаткого прядива но 
та зьме пряли на тото краше полотно, што, як ви гва-
рите, і зос памутом ся мішало. Памут зьме снували а 
зос тим зясь учіли, било з ним роботи. А як зьме уж 
тото поробили, но та што, та уж лем прясти треба. Та 
нас посідало і по дванацет баб, то на вечурки пришли, 
напряли ся, наспівали, тіко до нас вишло, фиґлі роби-
ли. Пришли ші молоди ґy нам і шелияки но. Поїмали 
ся баби, дали таку столичку, а єдна ноги там, друга ту 
a били ступці, лем так гучало. А знате тіко сміху било. 

Хоць коли до двох годин. А потом уж зьме тото тка-
ли. Гей, ші зьме снували, котра до дванацніці берда а 
котра до тринацніці. Хто які нітки мал. Кедь тоньши 
нитки, требало густіше бердо, а  кедь грубши нитки, 
требало рітше бердо. Та било вісем пасем і дев’ять. 
А дванацніці то било найліпше полотно, бо било най-
краше. Но а пак уж тото групше, дрелих са ткал. Таки 
вертанки ся робили. Ткали порточки, пілки. То било 
красне дашто. Шитко война там зіла нам. Штом того 
мала. А ші зьме ткали таки плки. Кедь зьме забрали 
мали діточки, таки рочни, два рочни, ґy cобi а зьме 
ся з тим опилили красні, то дашто било красне, так, 
кеби повишивал нас там. Так зьме ходили. А з дрелиху 
ся шили ногавиці а і ґербки. Кедь са ткало а волочка 
била червена та робили ся письма. То ручники таки 
били. А хто вмер, та тоти ручники зьме так давали на 
крижи. Но та било шість тих ручників. А били красни 
з белавов волочков, зос червено, зос жовтов. Та таки 
смушки ся робили. Но а ткало полотно ся добрі. Пак 
ся вибілило. Зьме носили ґу ярку, там у ярку ся ма-
чало, білило ся, прало ся, варило ся, жеби било біле. 
Но а ходили зьме прати і десять раз там до ярку. А в 
ярку било добрі. То од ярку така єм захрипнута. Но 
тодиль єм достала тото, як єм била малинька. Ші било 
мі єдєнацет років, а мама двацет п’ять вінців напряли, 
но а як зьме напряли, та я хотіла іти полокати. Та ся 
полокали тоти прядена. Як ся полокали, а я запала до 
води, ам не мала лем бочкори, но та я запала так по 
коліна до води. Било мі зимно. Пришлам домів, нараз 
ноги червени. Таки били як бисєт їх зафарбили с чер-
веном фарбов. Як єм зачала кашлати, та аж до дванас-
ти тижни, а ниґда не перестану, добкил лен раз дихну. 
Но а тодил дохтора не било. І пінязи не било, а тепер 
уж нескоро. Повіст дохтор, то  є настале. Так зьме з 
тима конопляами зробили, зос тим полотном, зос тим 
шитким. [Шо сьте на вечурках робили?] То било перед 
Андрійом. Варили зьме пероги а на пероги зьме моло-
ли наспак. Поправили зьме перобги, до каждого перо-
га зьме заліпили лийсток, а на листок зьме написали 
мено того паріпка, шо са нам любив. Тоти пероги зьме 
шмарили до води, жеби кипіли, а позерали зьме котра 
витягла яке мено, та уж била pадa. А іші зьме постили 
перед Миколом. То зьме неїли ніч, жеби зьме знали, 
же хто ся присниє та тот паробок єй возьме. Тай фурт 
зьме постили, ніч зьме не їли. А пак нам пекли таке 
ошіп’я в попелі, а тото ошіп’я зьме їли, жеби ся при-
снил тот паробок, кого хочете. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [2]  Били жени жито жати. 
А нашли там сатану. Та єй взяли зо собов баби: «Подь 
з нами, подь з нами...», – і привели єй до хижи, поло-
жили єй за стіл, дали єй їсти. Але же ци їла, я не знам. 
Мала таки довги ціцки, а як пришло єй молоко, пере-
шмарила [перекинути] сі ціцку через плече а повіла: 
«Принес, принес, злате Каше, моє дзецко горко пла-
че». Хто єй там то люлікав, та хто зна хто, ци била там 
друга така сатана, ци хто. Нихто не видів, ци дахто єй 
приніс дітину, ци нєт, нихто не знать, ци ціцкать, ци 
не ціцкать, нихто не видів. А  од жита [від жнив] до 
Сятого вечера там сиділа за столом, а на Сятий вечур, 
як  шитки сиділи за столом, а  давали з каждого їдла 
три раз до дійника та сатана повідать: «Та хто вам того 
розума дав?» А на Сятий вечур так зникла, што них-
то не знать коли, а тівко люда било в хижі. [...] Я ішла 
з Княнського поля, а  ішла єдна баба. Я ся понагляла 

ОКРУГ МЕДЖИЛАБІРЦІ 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



556
[поспішати], же ку ній приду, бо  я думала, же то зо 
сусіднього валалу баба. Але она скоро перешла через 
яругу долу кертьов [город, сад]. Я пришла дому, паску 
висипала на тепшу – а ту кричать люде, же хлоп умер. 
Очивісно [очевидно], вмер на дворі. Тамта баба – то 
Смерть била. [...] Били двоми камаратя, грали кар-
ти. Так єден другого присяг, же як буде ся тот жени-
ти, та  хоц умре, але  жеби пришов з тамтого світа за 
дружбу. Но, єден з них вмер, а тот другий, як ся женив, 
взяв чекан [дружбівський топірець] а й єдного друж-
бу: «Но, подьме зганяти тамтого камарата на весіля». 
Тай витяг з чеканом [вдарив дружбівським топірцем] 
раз, другий раз, а пак треті раз: «Но, камарату, ставай 
на моє весіля!» І камарат стає – красний хлоп, облече-
ний, і пришов на весіля. Но, і танцював, і вшитко, лем 
не пив. Но, а  як са уж повінчали, повідать: «Одкиле 
[звідки] єсь ня привів та тепер ня а й одведь». Но тай 
ніч. Одвів го там назад. Але тепер подь видіти мій бит 
[квартира], в яким я биті бивам [мешкати]. Пішов там 
днука до його биту, де він бивав. Но, та тепер перегра-
ме карти раз. Переграли карти раз. Но, та тепер пере-
граме карти ші други раз. Переграли карти други раз. 
А ші переграме карти треті раз. Но, тай пак пішов тот 
домів. Як ся він дому вернув та уж не нашов никого, 
ніч, лем своєй тей молодой жени, што єй даколи брав 
[вінчався з нею], на фарі [парафія] списи [документи]. 
Закля переграли карти – то било тристо років. Та то 
била доба! Никого у валалі не било, лем тоти списи на 
фарі нашов. [...] Ішли баби зоз поля, жито жали, а то 
жали до цми, бо  то далеко било. Но, пришли ту під 
Ставлінец, а там ходить гуся по млаці. І фівчить, і фів-
чить, як гуся у воді, ходить і фівчить. А єдна жена гва-
рить: «Та, бачу, взяти гуся. Мусили ту гуски бити та ся 
гуся стратило». Баба взяла гуся під плече тай прине-
сла домів, дала го на пец. Положила, закрила, тай гуся 
стихло, бо ся загріло. Но, повечеряли, полігали спати, 
а  оно пришло Ту постелі, повідать: «Ґаздинь, та  што 
вам за то принести, же сте ня так осушили?» А баба 
розроблена била, розоспата та повідать: «Но што би-
сь мі принесло та хибаль говно, та  што би-сь мі так 
принесло». Раз встануть рано – повна хижа говен. Но 
та і ґазда єй біду робив, каждий, но  што ту робити. 
Уж ся пак баба ходила по валалі радити. Та їй так по-
радили: «Ніч не зроб, лем як ші прийде ґу тобі, дай 
му сито і решето, а  зажень го на млинську гать, най 
ті принесе в ситі і в решеті води». Як вечур гуся при-
шло гу бабі, она му повіла, жеби єй принесло в ситі і в 
решеті води. І як пішло гуся, та веце не пришло. Ани 
решета не било, ани сита. Та кеби єй наносило пінязі, 
та яке то били пінязі од сатана! То так, як кеби од дако-
го чорта пінязі. Кедь чорт пінязі принесе, та то ся пе-
ремінить на угля або на што. Він каже: «Пінязі!» – але 
ся перемінять. [...] Пішли попові баби копати, бо  то 
даколи мусили дванацет дни попови одробляти. Піп 
собі взяв таку кривулю, што ся розкладало, а сидів зо-
заду, а баби копали. А єдна баба била з колисков. А піп 
видів, же пришла єдна баба, принесла дітину, положи-
ла до колиски, а тамту взяла. А як плакало та жена му 
ішла дати ціцки. А піп ю не пустив: «Не ходь, не сло-
бідно іти, – а не повів, же чом». Але як уж тівко плака-
ло, плакало, та уж тота сатана принесла назад дітину, 
а свою взяла. Та піп гврить: «Тераз уж можеш піти. Бо 
тамта дітина била не твоя, а тота твоя». [...] Моя мама 
служила у жида. Ішла скоро рано в зимі по воду, а з 
єдной хижи вишла велика баба боса. Мамі під ногами 

сніг храпотів, а тамтій нє, так легко ішла. Мама скоро 
води набрала і пришла до жида та повідать, што ви-
діла. А  жид по-жидівски своїй жені повідать, же 
чом так скоро рано служницю по воду послала. Моя 
мама знала по-жидівски. А в ночі дакой хлопец вмер. 
І мама ся так страшила, же за два тижні била хвора. То 
Смерть била.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2] Вибрали си попа, 
достав шість або п’ять удари по долоні, а потім піп ви-
брав хлопця і дівку, жеби ся женили. Каждого попа-
рували. Та зачав од того першого, звідувався: «Чи до-
бра твоя жена?» – «Добра», – кедь так повів, та остав, 
а піп пішов ку другому. «Чи добра твоя жена?» – «Не-
добра». – «Та котру хочеш?» – «Та тамту», – а указав. 
А кедь тен не хотів го пустити ку жені та достав три 
удари на руку. [...] Давно били живане, ґаздові украли 
воли, телята або свині, обули до бочкорів [постоли], 
жеби не било чути, як будуть гнати з двора, довели до 
бункра, забили і зіли. Дванацет їх било, все по двана-
цет. Єден хлопец взяв воли на поле, а пришли ку ньо-
му живане. «Хлопчику, не пішов би ти з нами? Не бу-
деш тяжко робити, будеш з нами ходити. Воли зажень 
домів, най мати продасть. Піде мати на монастир до 
Красного Броду а ті купить косу, а як з ньом перший 
раз махнеш, то  траву возьмеш до рук, а  однесеш до 
води, а котра буде іти горі водов – та нам єй принесеш. 
Ми тя ту почекаме». Він так зробив і одніс їм тоту тра-
ву. Они му розрізали єдну і другу долонь, а там му тоту 
траву зашили. Листи му одрізали. Жеби лем кість мав, 
жеби му не важило, жеби міг добрі утікати. Таку жену 
хопили, што била в першім ставі – першу дітину но-
сила, бріх розрізали і виняли. Одрізали ручки і ножки 
а з тим тілком, де ся дотулили до замку, та двері ся їм 
отворили, украли шось, заперли і пішли. Мали бунґер 
у лісі. То живане і на мадярськой страні били. Єден на 
другого не виповів. Як погинули та він пак пішов до 
Америки. Кедь пришов назад, та сі взяв за жену мо-
йой тетки дівку, тета їй била мачоха. Моя мама пішла 
з тетков до Рокитова на гостину, тай они на тоту жену 
повідають: «Марьйо, Марьйо, та ти ся не бояла за ньо-
го піти, кедь він за живана бил». – «Тето, я нікому нич 
плане не зробив, я ся не бою гріху». Но, моя мама ся 
з ним розправляла. Він єй все повів, як то било. Ве-
чур мати собі сіли і розправляли нам. То даколи шко-
ли не било, я до школи не ходила, бо не мала де, ми 
барз худобно жили, лем од сестри єм ся научила чита-
ти по-руськи. Шитки тоти приповідки знам од своєй 
мами, она того вельо знала, а пам’ять мам іші добру.

Записав Й. Вархол у с. Олька, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька республіка.  

[За: Науковий збірник МУК)]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Посіяний навколо 
колоди льон або коноплі дівчата «боронили» потаєм-
но запозиченими або просто вкраденими чоловічими 
штанами [«холошнями», «гачами»]. Ці штани дівчата, 
йдучи спати, клали собі під голову. Вірили, що котрий 
парубок їй в цю ніч присниться уві сні, за того вона не-
вдовзі вийде заміж. Поширеним андріївським обрядом 
в нашому регіоні було варіння пирогів. Кожна дівчина 
готувала непарне число пирогів [3, 5, 7, 9]. До кожно-
го пирога вкладала папірець з іменем того чи іншого 
парубка, який дівчині, звичайно, до вподоби. Перший 
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пиріг, який виплив на поверхню, вибирала, читала ім’я 
майбутнього жениха. Дальшим андріївським обрядом, 
пов’язаним із шлюбом та передбаченням фізичних 
властивостей майбутнього чоловіка напередодні свята 
Андрія, було рахування коликів у плоті. В одних міс-
цевостях колики рахували від одного до дев’яти, в ін-
ших – від дев’яти до одного. На дев’ятому або першому 
колику зупинялись, означали його червоною ниткою, 
а вранці по зовнішньому вигляді колика визначали фі-
зичні властивості майбутньої шлюбної пари. На Лабір-
щині при лічбі коликів дівчата приказували:

Кіл, кілиця,
Ци я буду того року молодиця?

с. Палота (Palota)
Записав М. Шмайда 27 червня 1966 р.  

у с. Палота, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Сушка Василя, 1889 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Тут, де  тепер находиться 
село Полота, десь перед триста роками осівся один чо-
ловік, що називався Палот. З того пішла назва села – 
Палота.

с. Рипіїв (Repejov)
Записав М. Шмайда 9 вересня 1965 р. та 6 червня 1966 р. 

у с. Рипіїв, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Федорця Федора, 1897 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА У репеївськім лісі, што ся 
називать Тисовець, єсть така скала, а  коло нєй бив 
мур. До той скали міцно били перуни. А на тій скалі од 
тих перунів били вибити діри великі, як яйця. Тих дір 
било до двадцить, а з них текла вода [чорна рідина]. 
А там за тов скалов находилися збойниці. Але пізніше 
наші люде з Репейова, як пішли на дільняни на жниво, 
та ся там з єдним чоловіком, што даколи бив у Репеїв-
ськім лісі збойником, стрітили. «Одкале сте люде?» – 
«З Репейова». – «Ой, знам я, знам, де Репеївський Ти-
совець. Нас там било трьох збойників. Ми там закопа-
ли вельо пінязі, а зме ся заприсягли, же не возьмеме 
їх єден без другого. А помер єден; вмер другий, лем я 
остався сам, єм не міг взяти, бо зме дали присягу. Ми 
там на тій скалі зробили знаки: кізячі лабки, драби-
ну, кліщі, молоток і серьп». Колись у Тисовці била од 
скали на двадцить, штирадцить метрів спомічна вода. 
Ту приходили здалека люди і лічили собі ноги. Теперь 
шитко занєхали.

с. Рошківці (Roškovce)
Записав М. Шмайда 1963 р.  

у с. Рошківці, округ Меджилабірці 
від Цапцари Андрія, 1914 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 1952]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Єден хлоп із женов ішов ве-
чур із поля домів. Так, повіджме, як кідь-би з Рушко-
вець до Красного Броду. А  там на Горі під ядлівцьом 
сиділо счулене пташеня. А  тот ґазда гварить жені: 
«Моле, яке там пташа сидить шумне. Моле, мокре  є, 

та  го возьмиме домів, най ся осушить. Шкода, жеби 
змерзло». Они го принесли домів, а оно такой утікало 
под пец до кутика. Уночі вишло ґу ґаздові тай шепче му 
до уха: «Ґаздо, та што вам мам принести?» А ґазда роз-
оспаний бив тай каже: «Курячку». Тай пташа до рана 
наносило до хижи повно курячок. Рано стане ґаздиня, 
гварить ґаздові: «Якого ти фраса приніс?... Моле, што ті 
наносило!» Но, што робити! Як ся фраса стрясти? Ґазда 
видів, же то якийсь нечистий дух. На другу ніч пташа 
зазь пришло ґу ґаздові звідатися, же што мать робити. 
А ґазда гварить му, жеби тоти курячки шитки однесло 
назад, одкале їх принесло. Рано стануть – а курячок уж 
не  є. Тот ґазда ся уж бояв і пішов ся радити поміджі 
люди. І люди го нарадили, жеби зяв чорну вовну а дав 
пташату прати, жеби із той чорной вовни стала ся біла 
вовна, а жеби пришло домів, аж поки ся так не стане. 
Ґазда так зробив і так ся збив того чудного пташате...

с. Светлиці (Svetlice)
Записав М. Шмайда 9 червня 1966 р.  

від Федорця Федора, 1906 р. н.,  
який чув його від Кузенка,  

родом із с. Светлиці, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Як  давно предкове тікали 
до гір од турків, вишли двоми хлопи на теперішній 
виравський верьх і ся позерали. А  як так позера-
вуть, та  єден з них повідать: «Та ту нам будуть ви-
лаґи» [же добрий світ, світлий]. І  так остали Вилаги 
по-мадярськи, по нашому Светлиці.

Записала З. Ганудель 26 липня 1985 р.  
у с. Светлиці, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Пушнір Марії, 72 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Сіменець зме перше 
пocялі, а потому, як нарослі коноплі, та біли ся перше 
бралі, а потому са зелени бралі. Но а як уж са вибралі, 
та  са до мочілa звезлі, вимочілі са, вимилі зме їх, по-
роставлалі зме їх, жеби висохлі. Потому зме їх привезлі 
домів, но а зайсь зме сушилі їх а на терлиці зме їх терлі. 
А потому зме на гладниці гладилі, на счети зме чесалі 
їх, но та тото што зоставало в руках, та било прядиво, 
а што зме с кінце витігувалі та билі пачуски. А перше 
клоча било воснівне, a друге уткове, на уток са з ньо-
го пряло. Но а третє, што са з конопель вибрало, то са 
звало паюнки. Но тоти паюнки витерлі, вигладилі а уж 
лем на міхи са пряло. С прядива, што са перше пряло 
на тонке полотно, а с пачусок, шо са напряло, та са за-
тикало. Оснівне клоча пряло са на клочане полотно, а с 
утковим клочам са затикало. Но а потому, як зме напря-
лі, та зме моталі на мотовила. З мотовил зме знималі. 
А тото прядиво са попарило а са вимняло, а потому са 
назолило, до пеца са впхало, а с пеца, яґ ужек випріло, 
та са ішло на ріні до води обмиті, витрепаті. А так са за-
вісило, жеби висхло. Потому ші са парило, жеби мняк-
ше било. Як висхло, та са брало на вийки виті. Кавки са 
на навийки позадівалі, а попіт повалу на паліцу са на-
війки зділі, но і так са звило. Як са звило, та треба било 
ткаті, но та са снувало на снувальніцях. Як зо снуваль-
ниць зме познималі, но тай зме на кросна навивалі. На 
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кроснах виткало са. Як полотно зме позбиралі, но тай 
в ярі зме ішли на ріні, а на каміня зме тото пристералі, 
жеби са вибілило. [Што сьте ткали, крім полотна?] Крім 
полотна зме ткалі заголовки зос красков, червени плах-
тята, плахти прістераті на постіль, с червенов красков 
зме тото ткалі. А хто знал коцковаті, та зос меркаламі 
коцковалі. Коцковало са так, же са переберало, як са уж 
наберало до берда та са переберало, а позад нічілниць 
та са прути пхалі, а зайс зівнул, a другий прут, а третій 
прут. Яки коцки билі, та тіко са прутів вопхало поза ні-
чілниці. Но як са уж потому ткало, та все са єден прут 
витягнул, та так са коцковало. Я мало коцковала, та уж 
єм ай забила. [Што сьте шилі с полотна?] Та с полот-
на шилі кошулі, подільчата, ґачі, ші са дрелих ткал на 
ногавки. З дрелиху са шилі ногавки, а зоз тонкого по-
лотна, с того прядив’яного, са шилі кошулі, оплічата, а с 
клочаного ґачі і подільчата. [Як са ткав дрелих?] Дрелих 
са ткал на штирі нічілниці. Са зівало з ногамі, но та са 
таки прушки робилі обичайни, так до боку. Билі і вер-
тани, ай обичайни. [Як сте ступали на тоти лапки, жеби 
са вертаний дрелих робив?] Но та перше са на єдну ста-
ло, потому на другу, а пак на середню.

с. Суків (Sukov)
Записав М. Шмайда в 60‑х роках 

у с. Суків, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Бейди Анни.  
[АСФ СНМ МУК, № 1966]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Давно якийсь паробок мав 
фраїрку, а пішов за вояка, а довго било, же ся не голо-
сив. Його мила му вельо раз писала, але він ї не дав ани 
раз одповідь. І зачала го крутити [крутити – магічна дія 
прикручення бажаної людини в повітрі на далеку від-
стань] ворожити, хотіла го прикрутити домів. Но і она 
го прикрутила домів. Паробок-вояк пришов раз вечур 
на коню під облак тай каже: «Но, мила моя, зберай ся 
а подь!» Сіла на коня з ним і пішли. По дразі ї гварить: 
«Мила моя, не боїш ся?» А она му одповідать: «Де би я 
ся бояла, кідь я сиджу за твоїм хербетом». Ішли дов-
го, довго і пришли аж на єден цинтирь, і він, тот фра-
їр, ї повідать: «Но, мила моя, сходжай з коня, а подь до 
мого каштеля-гробу». Як дівка тото збачіла, та – гайда 
в ноги! Утікала так довго, аж прибігла до єдного валалу 
і на кінці валалу світило ся у єдній хижі. Вбігне там – а 
там лежить мертвий у ладі спасаний трьома ланцами. 
Загачкувала ся і чекать зо страхом, же што буде. У хижі 
не било никого, лем під запецком сиділи курки і ко-
гут. Прибіг і тот вояк і зачав гримати з дверями і став 
кричати: «Ставай, мертвий, ставай, мою милу давай!» 
І тодиль праскнув єден ланцок. Дівка са страшно бояла, 
не знала ани, што зо страху робити. Збачила когутика 
під запецком і зачала го просити: «Когутику-братику, 
заспівай!» А когутик їй одповідать: «Гей, теперь заспі-
вай! А колись давала куркам пшенічки, та-сь мене била 
лем фурт з палічков». Але вояк з-під облака іші міцніше 
кричить: «Ставай, мертвий, ставай, мою милу давай!» 
І пукнув і другий ланцок. Дівка уж плаче, але когутик 
співати не хоче. А вояк з-під облака зясь кричить, уж 
по третій раз, і тодиль пукнув і третій ланцок. І як пук-
нув третій ланцок, віко на ладі уж ся зачало піднімати, 
тодиль когутик заспівав. І тоди під облаком настала ве-
лика бур’я, вояк щезнув. А тот мертвий ожив, і остали 
обидвоє наживу.

с. Чабини (Čabiny)
Записала Н. Вархол 10 липня 1992 р. 

у с. Чабини, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Фейко Анни, 1920 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Даколи било село Ча-
бини там за горами  – на Гірьки ся то кличе. Теперь 
там ничого не є. Як там орали з волами, а пришли на 
тото місце, де даколи церква била [уж била зваляна] 
та воли на коліна поклякали. То давніше било. Няньо 
так повідали.

Записав Й. Вархол  
у с. Чабини, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Коли мертвого кладуть в мо-
гилу, то, за повір’ям, треба подивитися на ліс і сказати: 
«Приснивай ся, привиджай ся на гори, на ліси, не на 
мої сони».

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Перший день Федоровиці – по-
неділок – вказував на погоду під час сіяння зернових; 
вівторок  – на садження картоплі; середа  – сінокоси; 
четвер – на жнива; п’ятниця – копання картоплі, а су-
бота  – сіяння озимини. На Федоровицю пекли з яч-
мінної і вівсяної муки тонкі паляниці – присоляники. 
Їх натирали часником і по шматку прикормлювали 
корів для підвищення удійності молока.

с. Чертіжне  
(Čertižné)

Записав М. Шмайда 19 травня 1966 р.  
у с. Чертіжне, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Зятика Михайла, 1886 р. н., [1] 

Неїла Михайла, 1881 р. н., [2] 
та Кулика [3] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Коли ші я бив малий та 
мій дідо розповідав, же назва Чертижне проісходить 
од того, же тадиль давно колись ішли черкеси та же од 
них називається наше село. [2] Якийсь бив югас чер-
кес. Він ходив ту із вівцями. Єдна його вівця вигребла 
пінязи і тот черкес стався багатим. Тото місце, де ві-
вця вигребла пінязи югас дав записати на себе. З того 
потім пішла назва Чертижне. [3] Я читав у старій кро-
ниці, єй уж не єсть, же давно бив ту єден пан а тот мав 
слугу. Слуга тот називався Чертеж. Тот слуга Чертеж 
єдного разу вивіз свого пана до ліса на полювачку на 
дики свині. Тот пан розказав свому слугові піти до-
мів а жеби за ним пришов до ліса аж вечур. Коли ся 
почало цалком змерькати, слуга пришов до ліса по 
свого пана. І  тодиль під смереком йому привиділо-
ся, же там погнувся дикий. Слуга зняв пушку з плеч 
і стрілив. Але як пришов ку смерекові, увидів на тім 
місці не забитого дикого, але свого пана. Тот слуга бив 
і суджений, але  його ослободили, бо  же він не хотів 
нароком застрілити свого пана. Слуга Чертеж  – тай 
село Чертижне.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записала З. Ганудель 24 липня 1985 р.  

у с. Чертіжне, округ Меджилабірці  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Тягли Марії, 62 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Буду повідаті, як  ко-
шуля виросла на полі. А теперька послухайте, як она 
виросла красьні. Требало землю поробиті, поораті, 
теперька посяті, а  як уж оно посяте било, виросло, 
требало полоті і лен, і коноплі красьні, они уж вирослі, 
пішлі зьме браті як уж лен таки головки мал, та зьме 
ішлі го браті. Красні поставлялі зьме, жеби висохнул. 
Потім са ряфало. А теперьки о коноплі буду повідаті. 
Коноплі зьме посялі, тиж вибралі зьме. Перши тий-
ки, што насіня не било, а тоти други з насіньом. Потім 
зьме їх намочілі. Оні моклі. За штірі тижні зьме вибра-
лі їх з мочіла, з води та зьме їх пороставлялі, жеби з 
них вода стекла. Потім ші зьме їх пристерлі, жеби ся 
росилі. А як уш ся виросилі файні, уш як сонечко грі-
ло, далі зьме їх на ламаницю, поламалі зьме, потім ші 
на другу, зась таку, што уж нагладко, потім зьме часалі 
їх, потряслі зьме, таки куділки зьме наробилі. То било 
клоча, верхівки. Билі і пачуски а красне прядиво било. 
Но уш тото прядиво ся пооткладало шумні, шитко ся 
красні наробило, жеби било файні на кудилю клас-
ті. Як уш прішла зима, тай зьме прялі. Прялі зьме по 
хижах. Так зьме собі ішлі на вечурки, там билі страш-
ки. Пришлі дівчата а хлопці, тай каждий повів фиґлю 
даку, тай ся засміялі. Але зьме аж до півночі там билі, 
прялі, а потім зьме домів ішлі, як зьме уж тото шитко 
попрялі на кудьлох таких і таких з веретенами, а і на 
таких кудильох, што с колеском. Тай зьме го помоталі, 
позбиралі і теперьки зьме го ші варилі так, жеби било 
мнякше. Потім зьме ткалі. Як зьме уж поткалі, та зьме 
зайс полотно білилі на ріні. Красьні било, як  сніг бі-
леньке. Но і як зьме го уш вибілилі шумні, а уш ся рі-
зало і на кошулі, і на ногавиці. Дрелих, што на штірьох 
нічилницях са ткало, та  било на ногавиці, но  а тото, 
што  на кошулі било, ся звало повісняне тонке. Што 
било верхівне та на міхи, а што било пачущане та уж 
било на плахти на постелі. Та так виросла кошуля на 
поли. Як ші німці ішлі на русько тай пришол німец, тай 
мі повідат, жебим узяла зайду лахів а порошок. А по 
німецки повідат, а я не розумлю тому. А то била неді-
ля. А я віділам, же хоче райбаті. Я му повідам, же наза-
втра гей, але же гниска неділя. Він не знат, але пришол 
українец та му повідат, же назавтра. Та я с тима лаха-
мі мусіла іті на рінь, хоць би і неділя та я би райбала, 
бо вояк росказал. Боялам ся го. Но але што, давно не 
так райбалі, як теперька жени, же маме прачки. Але ми 
мусілі іті на рінь а там зьме малі таки каміня поставле-
ни. Малі зьме таки п’ядесятлітрови горці велики, а ми 
там огень наклалі під тим, а теперька ся тото виварило, 
виварило. Малі зьме столець на ріні, прайник а зьме 
випралі. Аш тогди лахи виполокалі, а  пак билі лахи 
чісти. А гниська сі даме до прачки, прачка нам красні 
вирайбат. Ми сі лен виполочеме но а і так, што само 
полоче, шелияки сут прачки дниська, но  та так. [Як 
сьте коцковали?] Як ся коцковало, та билі таки три до-
чечки. Била єдна широка, пак вуша, ай барс вуска. Но 
а теперька, як квітки, хто хотів, та сі на друге позерав а 
таку взорку сі зробив, што коцкував, а потім са далі ту 
за бердо дочечки, дала ся малинька уска, за ничилниці 
дала ся ширша, а уж дале ся дала тота широка. Но те-

перь, як ся поставила тота широка, там ся дало такий 
прутик з козенок, но і тоти прутики там ся наскладалі, 
і ся пак ткало, яку хотів взорку. Теперька ся звало назат 
спущаті, як уш до пів вишла квітка, та так ся уш лем 
спущала ціла квітка. Як ся там ткало, та спущаті та уш 
била ціла квітка, та так зьме коцкувалі. [Што то є гайт-
ка?] Гайтка є тота, што ся дітина до ней кладе. Такий 
фалаток полотна, а на єднім кінці є такий пасик при-
шитий, котрий ся дасть на колиску, а потім ся колис-
ка роставить, а ся дасть дітина до той колиски, до той 
гайтки. Гниски житі добрі, а даколі так било житі. Кід 
єм зяла собі колиску на плече, та  єдна дітина била в 
колисьці, на плечох, a друга била мі на руках, але гайт-
ки дві єм зяла, кедь єм їх клала спаті, но та єм гділа і 
другу гайтку, кедь єм колисала та обідвоє нарас. І пак 
спалі так на полі. Та што ґниські, што сі даст до кочари-
ка, мама іде із дьітинов собі на прохацку, жеби ліпше 
спало, але даколі зьме мусілі іті жаті зерно, бандурки 
браті, копаті, шитко мусілі іті робиті, але з дітьмі, з ді-
точкамі. А гниськи школки маме, гниськи красні житі.

Записано у с. Чертіжне, округ Меджилабірці 
Пряшівського краю, Словацька Республіка  

[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
[Власник: Бохин Михайло]. Сипанець  – господар-
ська будівля у вигляді комори для зберігання зерна, 
побудований у 30-х роках ХХ ст. Будівля зрубної кон-
струкції, з букового матеріалу. Ззовні стіни обмазані 
глиною та побілені. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий. Покрівля гонтова [«шинґлі»]. Під сипанцем 
знаходиться мурована склеписта пивниця з піскови-
ка. Перед входом до сипанця – кам’яний «засип», об-
рамлений дерев’яною балкою. У нижній частині две-
рей знаходиться малий прямокутний отвір для кішки, 
яка виловлювала мишей.

Записав Й. Вархол  
у с. Чертіжне, округ Меджилабірці  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ворожіння з тістом було поши-
реним явищем [...] дане віщування було пов’язане в пер-
шу чергу з великоднім калачем – паскою. Коли паска не 
повелась чи погано впеклася, чекай біди. За народним 
повір’ям, той, хто прийшов останнім додому з освяче-
ною паскою, протягом року мав померти. На Лабірщи-
ні пузичками [бруньками] прикрашували могили, чим 
вшановували пам’ять померлих предків. Широко ко-
тики вживалися на відвертання громовиці та бурі. Під 
час буревію їх кидали у вогонь, щоб відігнати можливе 
лихо. На основі порівняльного матеріалу припускаєть-
ся, що це першопочатки приношення жертв дохристи-
янському богові блискавки та грому – Перунові.

Записано 16 травня 2002 р.  
у с.  Чертіжне, округ Меджилабірці Пряшівського краю,  

Словацька Республіка  
від Неїли Марії, 1932 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 18290]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Перелесник живий є гір-
ший, як перелесник мертвий. Ту впала дівка слободна 
з коня, ся побила. А єй мати ішла по сусіду, же вме-
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рать. А моя тета стала з постелі а била пелехата, мала 
закрутки, не била учесана, бо то волося ся підкручало, 
а взаду ся заплела коса. А моя тета, як по ню пришла, 
не стигла ся зачесати, моя тета била єй сусіда. А  як 
пришла така незачесана, та тота, што била побита, так 
горі посмотріла на ню, а гварить: «Йой, яка у Таньки 
била буря!» Так звали мою тету до Таньки, бо Танька 
била єй свекра. А потім, кади моя тета ходила, всяда 
тото дівча з ньов, не дала єй покій, всяди єй виділа. 
Тета потім повіла, же што з ньов є, же не мать покоя 
од того дівчати. Та взяли а дівчатю одцвикли волося, 
з  кабата єй одстригли, а  тету з тим окурили і так са 
стратило. Стратил ся тот живий перелесник.

ОКРУГ ПРЯШІВ  
(okres Prešov) 

с. Ґералтів  
(Geraltov)

Записала З. Ганудель 12 червня 1985 р. 
у с. Ґералтів, округ Пряшів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ляшовської Франтішки, 70 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Як  зьме зашілі лен, 
як потім уж бул кущіцко такі векші, та зьме го потім 
пололі, а так потім уж вірос. Квітнул шумні на белаво, 
а так потім на нім нарослі ґулкі. А так зьме го потім 
бралі, привезлі до стодолі, а так зьме го ряфалі на та-
кім ряфу. Тлуклі, бо требало на другі рок го зашіяті. 
Лен зьме потім давалі до воді, до мочідла. Там моклі 
два тижні, чи три, подля того яка була вода. Кедь мека 
вода та тельо не мокнул а кедь була тверда вода, зимна 
барс, так мокнул длугші. А так зьме го вібралі з мочід-
ла а зьме го виштухалі коло мочідла. Як вісхнул, так 
зьме го прінеслі додому, а так зьме го потім тлуклі с 
кіянкамі на каменю. Потім зьме го давалі на загороду, 
так на ценучко, цо шя вірошіл, а так зьме го зась з росі 
збіралі а до в’язанечкох до малючкіх вязалі. А так зьме 
го собі вісушілі або на слунечку, або до пеца зьме пха-
лі, а так зьме го потім терлі. То булі влакна уж, а так 
зьме го терлі, а потім єщі раз, а потім зьме вичістилі, 
але уж лен так отрепалі с трепачом, так на терліці зьме 
го трепалі, а потім зьме чесалі раз. То волалі верхівкі, 
клакі, a другі булі пачіскі. А потім верхівкі шя спряло, 
зоткало, то було групше платно, a пачесне було ценше, 
а з лену потім було уж ценке на плахті. Шумне полот-
но зьме уж потім віткалі, а потім білілі. Мі ту ярок не 
малі, де малі яркі та білілі на бліхох, цо лен полівалі, 
а мі ту не малі та зьме воду носилі, а до шафльох зьме 
мачалі, а зьме тягалі по загороді за собов, по траві та 
там шя так вібіліло. А так зьме го стрігалі на цо кому 
було требало та собі шіл. [Шо сьте шили з грубого по-
лотна?] З грубого полотна шя шіло міхі, дакеді хлопі 
носилі кошулі дрелішанкі, так як терас, ґерокі та з дре-
ліху зьме ткалі. Дреліх шя ткало на штірох подножкох, 
а полотно лен на двох. То таке як яречкі шя наробілі 
на тім дреліху а тото носілі. То пре хлопох тото було, 
і споткі полотняні шілі. А бабі носілі полотняні кошу-
лі, а ткалі зьме плахті, і перінянкі. На перінянкі кед шя 
ткало, та зьме куповалі червені ніткі а шя ткала чер-

веніна. Я іші кельо тотей червеніні дома мам. [Де сьте 
ходили прясти?] Прясті зьме ходілі на вечуркі. Кедь 
шя пряло та потім зьме сновалі, а  так ткалі. Ткало 
шя дома. Сновало шя на сновадліці на тельо знакі а 
на тельо. [Шо сьте робили на вечурках?] На вечурках 
шьміхі робілі, лябдалі, рехталі шя, шітко можне зьме 
вiгaдoвалi. Хоц кеді зьме ішлі шя возіті. Єдна і руку по-
ламала, цо зьме шя возилі на cаньox. Рострепалі зьме 
єдному плот з велькіма санямі, бо зьме вкралі з дво-
ра, а так зьме шя возілі. [Гостину сьте не робили на-
конец?] Гостину зьме не робилі ніяку, лем зьме шя об-
лікалі так хоціяк, до даякіх гудрох, до хлопскіх, а зьме 
ішлі хоц до кого, де булі зась бабі з куделямі, та зьме 
ішлі там. [Колі сьте зробилі коня, кедь сьте снували?] 
Кед зьме сновалі, но та кед прешол з єдного слупка та 
найскорше втеді пресновал, кед на вельо знакox ішол. 
Цо було на слупку, густо, та дакеді потім преоначіл, не 
пошол повіше, але пошол на тум слупку ніже, як шя 
сновало, так втеді потом шя зробіл конь, што  потім 
не годен даті з тім раді, як требало навіяті на кросна. 
[Шо то є мотовило?] Мотовідло, но та така була паліца 
єдна, а ту на верху було такі яґ кріжі, і на сподку, а так 
шя мотало. [Як сьте пряли?] Верхівкі зьме собі наона-
чілі, а так наскубалі з рукамі, а награнкалі, а навілі на 
куділ, а так зьме потім прялі, яґ уж шя верхівкі спряло 
но таґ пряденко було осібне, бо то було групше. Осіб-
не зьме го потім ткалі і осібне шя основало, і осібной 
зьме шпулялі на шпуляру, на файфі. Потом зьме го 
основалі, а зьме потім навіялі на кросна, а шя ткало. 
То було єдно полотно. А кед було пачесне а потім дру-
ге, то було осібне. А тото третє було ценке, з лену. То 
було красне. [Як візерали віядла?] Віядла візералі так 
чеперато. Штірі булі велькі, пулна хіжа була, шо  шя 
крутіло а потім смертка уж таґ стояла просто, на но-
гох, а таґ шя з ней шпуляло на файфі. [Як сте бивали?] 
Хіжу зьме віліпілі а зьме ходілі на таку гліну даґде, цо 
така кус яґ жовта, і пріклет і хіжу, а зьме хтілі віліпіті, 
жеби була глатка, жеби бвла ровна, жовта кус, та так 
зьме робілі. Малі зьме єдну хіжу і пріклет, і  комору. 
Кебі було люді петнасть, шіткі булі в єдней хіжі. [Ви-
тки сьте мали кросна?] Кросна хоц хто во валалі робіл, 
і мі малі кросна, цо мі стаpi зробіл, хто шя розуміл ку-
щіцко, та уробіл кросна.

ОКРУГ САБИНІВ  
(okres Sabinov)

с. Баєрівці  
(Bajerovce)

Записав М. Шмайда 24 березня 1965 р. 
у с. Баєрівці, округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Кормоша Яна, 1890 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА За панщини наш хотар ба-
єрівский бив розділений на дві половини. Єдна поло-
вина хотаря належала брезовицькому панові, а друга 
половина направо до води – баронові, што називався 
Баєр із Плавча. Потім тот Баєр купив і другу половину 
хотаря од брезовицького пана, привів ту людей, жеби 
робили на його землях панщину. Тото місце, де засіли 
ся люди, назвали Баєрівці.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записав Й. Вархол  

у с. Баєрівці, округ Сабинів 
Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ У с. Баєрівці цього дня [на Ве-
ликдень] жінки урочисто вдягалися у білі кожушки 
та завивали білі хустини, а молодь за селом каталася 
на санях. Крім того, парубки, оперезані солом’яними 
повереслами, ходили по хатах, хльоскаюючи дівчат 
березовими прутиками, щоб дівчата були спритними.

с. Ганиґівці  
(Hanigovce)
Записано у с. Ганиґівці, округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Чекан Йосиф (1996 р. н.). Хата – «хижа» бід-
ного селянина, споруджена в 1906 році. Житло та при-
міщення господарського призначення розташовані в 
одній осі під спільною стріхою в такому плані: «хижа», 
«пріклєт», «комора», «боїско», «станя». Будівля зруб-
ної конструкції, з менш якісних ялинових брусів. Зруб 
ззовні та зсередини обмащений глиною й побілений. 
З фасадної сторони попід стіною вискладана з каміння 
«засіпа» – призьба. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий. Покрівля солом’яна, з гонтовою обшивкою 
по гребені та краях стріхи. Долівка глиняна. Стеля до-
щана, покладена на п’ятьох поперечних балках («тра-
ґарі»), чорна від диму. В жилому приміщенні до печі 
прибудований «шпаргет» (плита). Челюсті печі обер-
нуті до «приклєта», де  знаходиться відкрита ватра з 
«комінком». Комина немає. Меблі в хаті осучаснені. 
В коморі збереглися «лада на лахи» та «пайструна на 
муку». [...] Власник: Штєвчик Марія (1908 р. н.). Хата – 
«хижа» бідняцька, споруджена в половині ХІХ  ст. 
Житло трикамерне: «хіжа», «пріклєт», «комора». Пер-
вісно в одному тракті з житлом під спільною стріхою 
містилися й простори господарського призначення 
(«станя», «боїско»), які занепали в 1930-х роках. Пара-
лельно з хатою побудували нову «станю» з «боїском» і 
«причулком». Під хатою знаходиться склеписта муро-
вана пивниця з входом із торцевої сторони. Знадво-
ру попід чільними стінами влаштована кам’яна «засі-
па» – призьба. Стіни екстер’єру та інтер’єру хати об-
мазані глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, 
двосиилий, з  дощаними «фронтами» та «одливами». 
Покрівля спочатку була солом’яна, нині черепична 
(«шкарупа»). Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, 
підтримується трьома поперечними та однією поздо-
вжньою балкою («траґарі, «мештегренда»). В жилому 
приміщенні піч («пец») з «шпаргетом». В сінях – від-
крите вогнище – «пагрутка», «ватра». Меблі в хаті су-
часні. В кутку над столом – «олтарік» (вівтарик). 

Записав Й. Вархол  
у с. Ганиґівці округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В нововорічній обрядовості 
села Ганиґівці Сабинівського округу функціонував 
новорічний колач, звичай побутував до до 1964 року. 
Напередодні Нового року в заздалегідь визначеній 

хаті збиралися дівчата. Кожна приносила з собою 
пшеничну муку, яйця, молоко і з допомогою ґаздині 
дому, випікали спеціальний хліб круглої форми з на-
скрізним отвором посередині  – новорічний колач. 
Таких калачів пекли три – один більший, два менші. 
У  той же час хлопці приносили з лісу три невеликі 
ялинки, які  дівчата прикрашували гусячим пір’ям у 
формі розквитлої квітки та кольоровими хустинами з 
торічками. Всі три ялинки перенесили до хати з ниж-
ньої частини села, звідки на Новий рік вирушала свят-
кова процесія через ціле село. Коли процесія набли-
жалася до хати на вишньому кінці села, де похід мав 
закінчитися, назустріч їм виходила господиня дому, 
запрошуючи всіх до хати. Знявши в хаті з ялинки но-
ворічні калачі, клали їх на покуття. Усіх присутніх в 
житловому приміщенні господиня вгощала пирога-
ми. Пироги варили більші за розміром та грубші, щоб 
рік був багатий і врожайний. Під кінець розрізували 
новорічні колачі і вгощали ними кожного з присутніх. 
Новий рік був визначним святом слуг та служниць. 
У  цей день вони отримували зарплату за цілорічну 
працю на господарстві. [...] В  Ганиґівцях в «Остатни 
фашенґи» парубки десь біля 9-ої години зійшлися в 
середині села. Один з них мав маску покритки – без-
ладно вдягнений і з ганчірковою лялькою на руках 
жадав їжу для «дитини», дальший ходив з кошиком, 
а  третій з міхом. Ціла весела компанія у супроводі 
співу та гармоніки ходила селом і зупинившись перед 
кожною хатою, закричала: Мішковац [каструвати]. Це 
був заклик для господарів, які їх обдаровували яйця-
ми, салом та коритцем вівса. З визбираних продуктів 
дівчата готували яєчню, а  овес хлопці продали і за 
отримані гроші купили горілки. Останній обхід селом 
по мішкованю в даній місцевості був зафіксований в 
1969 році. Опівночі останнього дня М’ясниць гуляння 
й розваги закінчувалися й починався довготривалий, 
виснажливий сорокаденний Великодній піст. У  селі 
Ганигівці Сабинівського округу намагалися прийти 
додому з церкви з паскою ще під час бою церковних 
дзвонів, щоб випередити смерть. 

Записано 25 жовтня 1978 р.  
у с. Ганиґівці, округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Чекана Михайла, 1900 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 9661, 9669, 9670, 9672, 9673] 

НАРОДНІ ЗНАННЯ Лем позакасовали рукави на гуньох 
а уж ішли бачове на Янову велию зберати клєкочку. 
То як пошол од рана, бул аж довечера. Та шя забавил 
цалий день... Не знам, яка то тота клєкочка. По наших 
горах росте вельо. До мого оца пришол дакий єден. 
Щербатий шя волал, але шя писал інакше. Не жиє уж, 
з  Червениці бул. Приведли го мой отец ку коровам, 
бо тиж так корови їм мліко не давали, то цо інше. Але 
не давали, бо плано пасли. Та пришол, та крижики ро-
бил і шептал тоту даяку моц, або цо інше. Зо швідри-
ком тоти діри робил. Невельки діри, так зверху і збоку 
на шерсти корові. Та гварили, же закладал клєкочку. 
То є таке жіля босорске, цо з нім знают порабляти. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Моя небожка жена, ешчі 
зме не були побрати, та була хора дакой даз за штирі 
тижні. А пришло єдну ноц, так єй барз недобрі було, 
та  вше своєй мацери, небожке, гваріла: «Кукайте, 
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мамо, як ту з–поза постелі виходи така зубата баба, 
она на мнє фурт зуби вишкірят». А мац, небожка, гва-
рит: «Та дзе є, та я нєвидзим». Вжяли гнетка метлу тай 
гледали поза постель з том метлом, вшади, а ешчі по 
нюй з метлом: «Та цо ти, – гвари, – плетеш». Та то з 
горучки було, гейже. Як уж ю, глушку, так з метлом 
вшади по хижі виганяли а цо інше, а она гварит: «Ку-
кайте, шак уж двері отвират а іде през двері вонка». 
І як вишла на двері та вишкіряла на ню так зуби і по-
шла. Та і потом о два дні жена пришла ку собі, так шя 
пребрала. То гварили, же то глушка. Чловек горечку 
достал вельку, а потом в горучки так плетол, блудил, 
вшелияки пригварки мал. Як ю мати, моя свекра, ви-
ганяла з мітлом, глушка вискочила споза постели, 
але оздай свекра не виділа нич, лем тота хора. Глуш-
ка скочила на стред хижи, престрела плахту, зобрала 
свої такі якиска ґари [зношена, стара одежина] до той 
плахти, зав’язала на плечо  – пошла! Хто зна, яке то 
було. Таку зайду сі зав’язала а пошла преч. За пош-
чильом то мала. Тото виділа лем тота, цо була хора 
а лежала на постелі. Глушку з мітлом виганяли. [...] 
Глушка  – то така невелика баба була, груба. Яловец 
паліли в хижі, задимовали кушчичко. А  глушка все 
повідала, же не може ту бути: «Плане дерево палите, 
я мушім чихати вше, та мушім іти стади». Та я знам, 
ци то правда, ци нє. Потом увци приведли до хижі, 
холем два, а глушка заз не могла тотен пах стримати, 
чути, цо увци. Тиж гварили, же пішла гет. З  тим то 
глушку виганяли. Але ци вигнали, ци нє, не знам. Лем 
хорий ю виділ, інший ю не виділ. До дохтора так не 
ходили, як днеска, лем домашні ліки були. [...] Я кедис 
орал на коровах ту на Вергаю, і як єм ішол ку концу 
на ролю, а там од конца горе убочом таки тріск бул, 
чул єм, же якби шитко ламало. Но і корови наєдно 
станули на борозди. Я їх заганял чай, і з бичом, і так – 
корови не ідут. Нияк раз не ідут. Кукам, цо шя стало. 
Чую там таки тріск. Я приду пред корови та так коло 
мнє недалеко прелетило таке по землі, аж тоту зем-
лю торгало, таким тріском. Не було видно, лем землю 
так торгало, таки туги луфт ішол і пошол там долу 
до яруги. Та собі так гварим: «Но, кед тоти корови не 
станут, акурат би–м бул пришол на то место, та  би 
ня було знало ай задусити або претергнути, таки 
луфт»,  – бо то сильни луфт ішол по земли, аж тоту 
землю парало так, так торгало тоту землю. То гварят, 
же то колесница така. Чловека так якоси престрикне, 
бешіду стратит або цо інше, або уди [нижні та верхні 
кінцівки] му зарве. Та то так тота колесница. Як бабу 
ю невидно. Лем таки луфт, як кед дайме тому, як тен 
столок високи та шя крутило, а луфт ішол по земли, 
аж тоту землю торгало. [...] То у нас так гварили, же 
чиста чарна кура, кед знесе яйце перве, а  же кед го 
чловек, ци хто триме под пазуху, та  же сі якогоска 
джмиля виведе. То го волали по-нашому джмиль  – 
таке, як чорт, цо му так доношує вшелияке, цо му по-
требно: то пінязі, то цо інше. Не знам, як длуго яйце 
треба тримати под пазуху. То лем так люде повідали 
дакеди. Они потим гварили, же і пінязі му носил, і цо 
інше, таке шчесце му указовал, і помагал му де украс-
ти, де яки замки розобрати. Пре люди робил вельку 
пакость, лем пре нєго робил добрі. Цо собі зажадал 
та му помагал. Та го го волали джмиль, то  уж є не-
чистий духом. Гварили так, же шя могол го збавити, 
але мушіл го закрутити до чістей хустечки носовой, 
до білей, так хоц-де го зложити набок, а кед шя дах-

то споневажил опатрити, а вжяти або цо інше, но та 
го вжял ку собі. Джмиль – то така була невидительна 
вец. Тот, в котрого помагал, та го виділ. І знал шя з 
ним ізгварити. Мусил бути маленький, кед до хустеч-
ки го вжял. Я  то не виділ, лем чул єм тото. [...] Бул 
ту в Ганиґовцох таки, Страка шя меновал, мал пчоли. 
А при пчолох пестовал ай тего гада, такого велького. 
Але бул таки, же знал зачітати од гада дораз, заволал 
го ку собі, вжял го до руки і вшелияк. Бо потом он по-
мер, а його дівка зостала. Та його дівка тиж знала так 
зачитати. Бо знам, кед моя небожка жена була з ньом 
на маліни. А кед зберали маліни, а єден гад так бул на 
краку [куща], на ліскох витягнути. Моя шя го злєкла 
і скрічала, і уцекала. А тота гвари: «Не буй шя, цо шя 
боїш такего дачего!» Тай заволала го потом ґу собі, 
вжяла го до руки та гвари: «Та тя з ним погуцкам, кед 
шя боїш». Но але она му потом повіла шумні [гарно]: 
«Ідь собі легни там, скадис вишол. І он пошол і лег-
нул. Так ю послухал». І бул ту таки єден вельки гад. 
Уж о нім знал стари Страка. Ешчі ягнята лапал тот 
гад, таки бул моцни, сильни. Вше ягнята лапал, кед 
ішли ягнята дакади. Бог єго знат. Ци му дацо помагал 
тот гад, хто зна, же як то. Уж го мал так виховано, 
там под пчолником бул, гей. Не знам, чим го кормил. 
Аж потом, як люде го збадали, гей, но та уж го одши-
ковал преч. Уж му одказал і уж пошол преч стамади. 
І таки потом рос гад там меджи сливечками, уж знали 
о нім, цо кед ішли увци, ягнята, та уж ягнята лапал. 
Но, але потом не знам, де шя поділ, ци го дахто забил, 
ци то би здох уж бул. Не знам, цо шя з ним стало...

с. Ренчишів  
(Renčišov)

Записав М. Шмайда 19 червня 1963 р.  
у с. Ренчишів, округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сивак Марії, 1903 р. н.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Старі люде повідають, 
же єдна жена з Липовца мала мале дзецко, а  до нєй 
пришол якаски джад, жебрак, а просил од нєй хліба. 
Она му не хтіла дати хліба, а  радше дзецку з хлібом 
витерла задок. Тоди жебрак ю заклял: «Бодай-с скаме-
ніла!» З того часу над Липовцом стоїт Кам’яна баба з 
дзецком. 

с. Тихий Потік  
(Tichý Potok)

Записано у с. Тихий Потік, округ Сабинів 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Хром’як Михайло (1897 р. н.). Двобудинко-
ва садиба, споруджена в 1870 р. Разом з двокамерним 
житлом під спільною стріхою знаходиться й мурова-
ний з каміння сипанець: «хижа», «шіні», «сипанец». 
Під прямим кутом, окремо від хати, розташований 
господарський будинок – «стодола», «станя», «овцар-
ня». Обидві будівлі зрубної конструкції, з червоного 
смерека. Стіни екстер’єру залишені в натуральному 
вигляді. Стіни інтер’єру хати обмазані глиною й по-
білені. Дахи на обох будівлях кроквової конструкції, 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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двосхилі з дощаними щитами. Покрівля гонтова. До-
лівка в хаті глиняна. Стеля дощана, на п’ятьох попе-
речних балках («траґарі»). Піч («пец») у хаті змодер-
нізували. У  сінях  – «припецок» з челюстями до печі 
в житловому приміщенні. Меблі сучасного вироб-
ництва. Зерно колись зберігали в дерев’яних «суші-
кох». Заможніші селяни мурували з каміння сипанці 
натомість комори в хаті або окремо на подвір’ї. [...] 
Власник: Хром’як Василь (1897  р.  н.). Хата  – «хижа» 
бідного селянина другої половини ХІХ ст. Житлові та 
господарські приміщення розташовані в одному ряді 
під спільною стріхою в такому плані: «хижа», «шіні», 
«комора», «стодола», «станя». Будівля зрубної кон-
струкції, зі смерекових брусів. Зруб ззовні та зсере-
дини обмащений глиною та побілений. Дах кроквової 
конструкції, двосхилий з дощаними причілками. По-
крівля гонтова – «шинґлі». Долівка в хаті глинобитна. 
Стеля («повала») дощана, підтримується п’ятьма по-
перечними балками, які  мають назву «траґарі». Піч 
(«пец») в житловому приміщенні осучаснена, з  пли-
тою («шпаргетом»). У сінях відкрите вогнище – «при-
пецок», з челюстями до печі, що знаходиться в «хижі». 
Все розвалюється. Хата запущена. У сінях знаходить-
ся «яма на ґрулі». Неподалік від хати стоїть кам’яний 
сипанець з двосхилою гонтовою стріхою. Перед ним 
знаходиться «студня на корбу», з дерев’яною цямри-
ною зрубної конструкції, перекритою двосхилою до-
щаною стрішкою.

Записав Й. Вархол  
у с. Тихий Потік, округ Сабинів Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В Тихому Потоці Сабинівсько-
го округу побутував архаїчний андріївський звичай, 
коли дівчата виготовляли солом’яні вінки, які з пра-
ника пускали в потік – плаваючий вінок віщував ве-
сілля. Крім солом’яних вінків нами зафіксовано зви-
чай кидання дівчатами жмуту соломи [тузу] на дере-
во. Спертий жмут соломи на дереві був ознакою даль-
шого її дівування, впала солома  – дівчина залишить 
рідну домівку.

Записано у с. Тихий Потік,  
округ СабинівПряшівського краю,  

Словацька Республіка. 
[За: Репертуарний збірник № 3,  

присвячений 20‑річчю фольклорного колективу 
«Курівчан» / упоряд. Мушинка М. Пряшів: Культурний 

союз українських трудящих ЧССР, 1989. С. 22–24]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В  Тихому Потоці оті дівчата, 
які мали одружуватися в часі М’ясниць, повинні були 
давати одяг на вироблення Морени. Вірилося, що ді-
вчата, які  несли Смертку, невдовзі вийдуть заміж. 
В  селі Порач для вбрання Смертки дівчата вживали 
виключно частину одягу червоного кольору, кажучи 
при цьому: «Дайме на Смертку, же се нам лен вродит». 
Прибравши в такий спосіб Смертку, дівоча процесія 
йшла з нею горі дедином. За селом Смертку запихали 
в картопляне поле [в інших місцевостях в ґрунт, де ви-
рощувався льон], щоб росли великими, а  Смертку 
опісля спалювали. А оті дівчата, які дали своє вбрання 
на Смертку, намагалися якнайшвидше роздягнути її, 
щоб вберегти свій одяг.

Записала Н. Вар’ян 24 жовтня 1978 р. 
у с. Тихий Потік, округ Сабинів 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сеґиняка Миколи, 1898 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 8948, 8949]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Стріґи на мітлох літали. 
Тото єм чув, чи там правда, чи нє, же ходили коні 
пасти вночі. Єден кочіш тиж пішов пасти. А на Юря 
пришва стріґа вночі а по тих пиртьох [стежки, по яких 
гнали корів на випас], по ходникох, кади корови ходят 
з поля додому, та  же ходива а кричава: «Збирам по-
житек, але не шитек, збирам пожитек, але не шитек...» 
А тот кочіш то слухав. А як она одишва та тиж сняв 
з коня тот огвавец [недоуздок], а  ходив по тих пир-
тьох, а кричав, же зберат пожиток, але шиток. А пак, 
як пришов дому з киньми, познимав огвавци. Огвавец 
завісив там, де вішав на вішак, тай зачне мовоко течи з 
того огвавца. Мовоко церчит, церчит, уж вон зо стайні 
іде... і мовоко все іде, іде. А потим не знали, же што те-
раз. Та потим якиси тамок знав, што то розумив тому, 
што заставив.

Записала Н. Вар’ян  
у с. Тихий Потік, округ Сабинів  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Використовували 
народні загадки, які  претендент був змушений від-
гадати. Невміння влучно відповісти на запитання або 
відгадати загадку спричинювало те, що  претендент 
не зміг вступити в парубоцьку громаду. Претендента 
тричі підкидали вгору [давали гобля] й кричали: «Най 
жиє!», поливали водою і охрестилим здебільшого чу-
дернацьким іменем: керстили го як до парубка ставав, 
мусив дві коруни дати на палінку а давали му хоц яке 
чудне мено, наприклад, Чатиняр. 

Записала Н. Вар’ян у вересні 1974 р., жовтні 1978 р.  
у с. Тихий Потік, округ Сабинів  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сеґиняк Марії, 1909 р. н., [1]  
Зузани Семанчик, 1921 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 5430, 8968, 8969, 8970]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2] Та вшеліякі чуда 
шя на прядкох робили. Паробки запальовали лен на 
куделі. З веретена потягали пряджу на клінцох, помо-
тали, почиряли веретена. Грали шя на Злати перстені. 
Хлопчіска і дівки пошідали на лавку. Єдно вжяво фа-
латок трісочки і ходиво коло каждого, а дакому пус-
тиво ю до рук. Дахто джмурав, а мав угаднути, де тота 
тріска. Три раз гадав. Кед угаднув та потом він пущав 
тріску, а тот, што мав тріску, та ішов джмурати. А кед 
угаднув, та  хлопчіска женили а дівку видавали. Так 
шя то робиво: натягнули шя пальці на руки а каждо-
му пальцу шя даво мено. П’ят мен биво: Янко, Миш-
ко, Осиф, Юрко, Штефан або: Маринка, Ілька, Зузка, 
Катуша, Ганічка. Таке мено шя даво, жеби таке мено 
там биво меджі ними, а тот, што не угаднув та си мав 
єдно мено вибрати. На котрий палец указав та таке 
мено си вибрав. Та же тоту си возме, чиє мено си ви-
брав. А кед то бива дівка, та же того буде, чиє мено 
си вибрава.

ОКРУГ САБИНІВ 
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ОКРУГ СВИДНИК  

(okres Svidník)
м. Свидник (Svidník)

Записали М. Шмайда та Н. Вархол 10 листопада 1965 р.,  
30 березня 1973 р., 29 березня та 21 червня 2006 р. 

у м. Свиднику Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Павличка Петра, 1930 р. н.[1], 

родом із с. Боґлярка, округ Бардіїв,  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

Макари Михайла,1936 р. н., [2] 
родом із с. Нижня Ядлова, округ Свидник 

Пряшівського краю,Словацька Республіка,  
Курилця Петра, 1900 р. н., [3]  

та Ванюґи Андрія, 1882 р. н. [4]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [4] Колись давно Свидник 
називався Зводник. Від того, що  тут зводилися [злу-
чалися] дві води, річки: Ондава і Ладомирка. Пізніше 
важко вимовлене «з» перейшло у «с» – Сводник. На-
род для полегшення вимови із Сводника зробив Свид-
ник. Оскільки Свидник розділяла річка Ладомирка, 
то люди одну частину стали називати Вишнім Свидни-
ком, а другу Нижнім Свидником. [5] Там, де тота пра-
вославна церков стоїт та била капличка. А там шя сха-
джали води Ладомирка і Ондава. Но і ґрофска дівка, кі-
шасонка, шя там затопила. Ґроф дал там поставити ка-
пличку, а з той каплички вишла церков. Мено шя дало 
мадярске Felsövízköz, што значит – «меджі водами ва-
лал». Но, так остал Свидник в наречі нашим. [1] Били 
таки ярни квітки, росли так по лукох коло ярку, на ярь. 
Они шя звали «ярки», а по-мадярски «боґлі» [один із 
видів рослини жовтець, Iskerník, Ranunculus]. І з того 
шя назвало село Боґлярка. Так повідали стари люде. 
[2] Моя баба, Анна Пиханичова, так гварила, же села 
Вишня і Нижня Писана шя волают зато Писана, же 
там даколи жило вельо жен, што знали писати і фар-
бити великодні яйця. Знали писати писанки. Писанка 
не клала шя до фарби, але писала шя з воском, зато шя 
кличе писанка. А яйце, котре шя мачат до фарби шя 
кличе фарбанка. Кед воск не бил, та шя топила шьвіч-
ка, а писало шя по яйцю шьвічком. Ліпше било, кед шя 
тота шьвічка припалила кушчік, бо била тмаво-гнєда а 
било єй ліпше видно на білім яйці. 

Записав Й. Вархол у м. Свиднику  
Пряшівського краю Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильная об-
рядовість. На Свидниччині дитина свій перший мо-
лочний зубок, що  випав, сама клала під камінь, ка-
жучи: «Мишко, мишко, дай мі зуб зелізний, а я ті дам 
костяний!» Весільна обрядовість. В околиці Свидни-
ка молода після повернення зі шлюбу, сідаючи за ве-
сільний стіл, присіла свою руку, щоб майбутні нащад-
ки успадкували її красу. У випадку, коли виявився на 
вигляд кращим жених, то всунула молода свою руку 
під його задницю. Поширеним було вкладувати моло-
дій у взуття зерна ячменю, бобу, щоб народжувалися 
хлопчики; у випадку пшеничних зерен мали родитися 
дівчатка. [...] На Свидниччині хліби пекли в суботу 
вранці свашки з білої пшеничної муки й оздоблювали 
рослинними або пташинними мотивами. Хліб клали 

на стіл перед молоду пару. [...] На Свидниччині риту-
альне миття на потоці створювало ліричну картину, 
коли перший дружба барвінковий вінець завісив на 
дружбівську палицю чекан, яку занурив до поточної 
води, а  потім тримав його над долонями молодожо-
нів, які краплями води, стікаючої з барвінку, вмива-
лися, що символізувало нерозлучний зв’язок молодої 
пари та забезпечення здоров’я в їх майбутньому по-
дружньому житті. Молода приносила в хату молодого 
воду в горнятку, обвитим барвінком. Водою кропила 
домівку, аби домашні були здорові. Поховально-по-
минальна обрядовість. В  місцевостях біля Свидни-
ка оселю, в якій появлявся мертвець, бача одбачувал, 
тобто, обходив навколо неї й обкурював димом магіч-
них відворотних рослин, проголошуючи при цьому 
заклинання від нечистого. У хатні пороги та в покуття 
бача заверчувал – свердликом вивертів отвір, у який 
поклав апотропайні речі [проскуру, монету, розтяту 
на дев’ять частин та т. зв. чортове лайно – згуслий сік 
чужоземної рослини Ferula asa foetida, який купува-
ли в аптеці], завернуті в кусник, в протилежному на-
прямку випряденого полотна. Наверчені отвори опіс-
ля замащували так, щоб не лишилося сліду за ними.

Записав Й. Вархол у м. Свиднику  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ У  Свиднику Туронька пред-
ставляла обрядова маска, зроблена з вільхового дере-
ва з прикріпленими рогами. Нижня щелепа рухалася 
за допомогою прикріпленого мотузка, голова була 
оббита баранячою шкірою, прикріплена на метровій 
палиці. З  писка висувався червоний язик та вапном 
намічені білі зуби. Туронькові дівчата співали:

Од нашого Туроня, Идь, ти Туронь, додому,
Позлачена голова, Не заваджай никому,
Позлачени і роги, Бо ти шя ту не ховал,
Бо наш Туронь убогий. Не будеш ту ночовал.

Записано у березні, червні, жовтні 1973 р., серпні, 
жовтні 1991 р., лютому 1992 р., 20 вересня 1997 р. 

та 14 липня 2000 р. у м. Свиднику  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Кушнір Олени, 1921 р. н., [1]  
родом із с. Вавринець, округ Воронів‑над‑Топлею  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
Пилип Зузани, 1923 р. н., [2]  

Курильця Петра, 1900 р. н., [3] 
Бережного Михайла, 1891 р. н., [4] 

та Гладоника Яна, 1948 р. н. [5] 
[АСФ СНМ МУК, № 4607, 4619, 4620,  

4623, 17467, 17468, 17086, 17711, 17712]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [2] Я мала розложене молоко 
у дзбанкох, же буду зберала смотану до боденьки, же 
буду правиті масло. А пришла сусіда, а лем посмотріла 
по тих дзбанкох. А мій муж мі повіл: «Уж ті го зіла. Уж 
са ті не буде правило масло». Вірте, же са мі не прави-
ло масло довший час, може, і два тижні. Друга сусіда 
мі пораїла, жеби єм молоко цідила през свячений хрін. 
Висушений а посячений (в кобрику [кошик] з паском 
ся сятил а са зохабил на молоко). А тото помогло, уж са 
мі масло правило. Такий стромик є, біле квітя, шумний 
стромик [рослина Клокичка периста, Staphyleapinnata], 
як златий дощ. Зощачка коло студні то мала, тераз там 
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автобусна станіця. Та з того заглібку треба даті до ко-
лотовки, до  качалки заглобиті, жеби масло са прави-
ло. Колотовка [воршень маслоробки]  – тота паличка 
в боденьці. У Вавринці волали збушок, а ту у Свидни-
ку – боденька. Назганяне молоко од шитких: од жаб, од 
вшелиякой птиці – з тим босорки порабляли. Моя мама 
мали чесне своє молоко. [...] На мого мужа штоска таке 
сіло, што утікал вечур до ліса в зимі. За три дни. По сні-
гу, сніг по пас а то вечур било, по цмі. І годину бил в лісі. 
Як пришол – та лем питі дашто. Та зме з дівком ішли до 
Баслара з кантом на пиво, а так тото випил. А як третій 
раз бив, та повідал, же са обісит. Але потім уж не ішол. 
Чорт го покушувал. Дала єм на службу, та перестал уті-
кати до ліса. Гварил, же там орют, сіют, а то в зимі било, 
ніхто там в лісі не орал, не сіял. Вночі повідал: «Бачу 
статі а піті». Рано му гварю: «З ким ти бісідувал?» Чорт 
пришол а так махал пальцом, волал ня вон. А я стану, 
вийду вонка, а чорт втік на другу страну. Три раз так 
робил, што утікал з дому до ліса, за три вечері. Як по-
віл мі, же з ким бісідує, та перестал, уж веце не ходил. 
А я дала на службу святу. Кедь дашто таке било та все 
так повідал: «Йой, та  втоди то било, як  єм втікал до 
ліса!» Сам не знал, чом, лем тото си пам’ятал, же утікал 
до ліса. А я била хвора, гначки [пронос] єм мала а до-
хторе ми дали диєту. Та я пішла до Владича за тим ді-
дом, што знал читаті з Псалтиря. Я пришла до Владича, 
а дідо не бил дома, бил з коровами на полю. А невіста мі 
повіла, же нашто єм пришла за дідом, кед у Свиднику є 
вельо дохторів. Але дакой хматла десять корун, што єм 
дала про діда. Дідо пришол, знал отваряті Псалтир. Піс-
мена почитал на числа, вичитал мі з Псалтиря а мі по-
віл: «Ту хтоска хворий на голову. Раз пішол а пришол, 
другий раз пішол а пришол, третій раз пішол а пришол, 
а як іші раз піде – уж не приде». А то мій муж так три 
раз утікал до ліса. А на мою хворобу так мі повіл: «Ту 
указує са постіль, же будете в немоцниці». І била єм в 
немоцниці, достала єм запал чрев [кишки]. Тот дідо Сі-
рик, пісмена почитал на числа а так собі записовал, чи-
тал, знал отваряті Псалтир, читаті з Псалтиря. За ним 
ходили люде. З Владича бил, Владич – там, як Пстрина, 
Мироля. [...] На Яна треба іті опівночі до ліса а отор-
гнуті квіток з папортини. Повідают, же папортина тоді 
квитне, а хто ю опівночі оторгне на Яна та шитко буде 
знал. Єдному са воли стратили а їх глядал вночі по лісі 
а квіток з папортини му впла до чижми а потом воли 
нашол. [3] Мал єм млатячку. Молотил єм в Гінківцьох. 
Кажду суботу ішол єм домів на біциґлі. Било то в моцно 
тверду ошінь. Смотрю – іде стрічний брат і везе жида на 
вожі. Та, кажу: «Брате, почекай ня та підеме нараз до-
мів». Машина домолотила. Пінязі єм достал, сховал до 
кешені. Вечур іду домів на біциґлі і смотрю – мій стріч-
ний брат стоїт з возом. Мошко кричит і б’є драбину на 
вожі: «Ідеш мі з воза, ідеш мі з воза!» Нарихтовал єм си 
бук друковий. Пришол єм ку ньому, а він б’є тай б’є, аж 
руки скрвавени мал. Добрі, же єс пришол. Завісила шя 
мі баба на віз, – гварит стрічний брат. А то нечистий 
дух бил. Пришли зме до Ладоміровой до корчми. Випи-
ли зме. Не бив єм ніч п’яний і я му кажу: «Ід перший до-
мів, я піду за тобом на біциґлі». Зас хлоп б’є, трепе, кри-
чит. Як я пришол ку ньому, та тота нечиста сила шя уж 
обернула на білого пса. Я виділ, же коні ставали, а тот 
білий пес скакал оперед них. І пришол страшний вітер 
а йому бараніцу вжяло. І не нашли зме ю. Пришли зме 
дому, а він гварит, жеби зме шя вернули там і з конями. 
Я вжял свої коні, а він тиж. Пришли зме там з конями, 

і спали зме там з конями. Чуєме під головами в землі 
тріск. А то даколи тамади вода ішла і риби там остали, 
та они шя так трепали. Вигребли зме їх а донесли домів. 
Више кірце їх там било. Смотріме – а і чапка там недале-
ко лежит, а в ній з пребачиньом, псячка била. [4] Били 
зме з конями на полі, а штоська страшно коні наганяло. 
Ми спали, а коні раз коло нас обишли. А потім зас коні 
на нас, зас нас обишли. А третій раз єдному скочіл на 
хирбет, а другому през ніс кров почала ляти. А коні над 
нами стояли. А єден з нас не спал, він чул, же коні шя 
сплашили. Но, як тому кінь скочіл на хирбет, а другому 
през ніс з копитом, та поставали зме. А коні над нами 
стоят. Серенча била, же нас не забили... Єден од Сни-
ной повідал, же на полі били вночі. Но та полігали собі 
до качала, шитки дов’єдна круг зробили. Тото, што по-
відам, та то правда, не же даке ціґанство. Но та били 
тоти хлопи на ніч на поли. З кіньми били, з вілми били. 
Но та полігали на копу. А жид бил там, а не мал де лячі, 
та гварит: «Чорте, зроб мі місце!» І ту нараз – чорний 
пес і іскрили му очі! Но што тераз робити! Шитко пре-
страшене! І жид шя скоро перекстил і гварит: «Зщезни, 
крест би тя забил!» І так задуло, же шя виділо, же шит-
ко поперевертат. І зщезнул. Я там не бил, лем тот хлоп, 
што там бил, мі тото повідал. То правда... Колиськай на 
Татрох таке било: хцели знати, тіко верхох на Татрох, 
а зраховати негодни били. А потом шитки так навколо 
полігали до колечка, до качала. А пришол чорт і гварит: 
«Уж єм бил на дев’ядешять дев’ят верхох, а  ішім таке 
чудо не виділ». Та потом уж знали они, тіко Татри вер-
хів мают. Дев’ядешят дев’ят... Єдна босорка била в Ор-
тутові. Вше лем йойкала, кед ишла на поле даґде. Та што 
вам, бабо? Барз єм хвора. Чом си служницю ме поїдна-
те? Йой, та у мене служниця не буде служила. Бо она 
таке молоко мала, што не могла з ним ради дати. І масло 
таке било, што негоден бил істи. У жида корови мало 
молока давали і гварили, же то тота баба бере. І потім 
жид привіз бачу, бо молоко му хибіло, жеби дашто зро-
бил з тима коровами. І пішли до корчми. Но та то било 
вечур, облаки поотваряли, а там били парібці в корчмі. 
А бача жіля варил на пецу. А як жіля варил та жаба шя 
шкрябала горі муром звонка. То била босорка. А єден 
паробок вжял тот кип’як тай вилял на жабу. Раз ту рано 
чуют, же баба мат очі опарени. Лежала дома, не хцела 
шя гказати. І потім гмерла. То вскутку било тото. [5] В 
Млинарівцьох пришли єден до Бриндзи, а там отец чи 
мама вмерли. А як пришли до хижи та виділи, же само 
ся масло правило. Боденька сама правила масло [коло-
тити масло], паличка, ручка сама скакала. То нечиста 
сила правила масло, дябол. А они мали худобу, корови, 
коні, свині, а што люде од них, од Бриндзи покупили 
та шитко вишло людям на шкоду, не на хосен. Єдному 
кінь скочив на пліт – пробив ся; корова, свиня, што ку-
пили од них, та здохло. Бо то нечиста сила там у них 
била, в того Бриндзи в Млинарівцьох.

Записав Й. Вархол у м. Свиднику  
Пряшівського краю, Словацька Республіка 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА За звичай паруб-
ка хрестив циган-музикант, який із смиком в руках 
легенько вдарив його по голові, дававши йому по-
дальші поради до парубоцького життя: «Ти, сину, 
кед чуєш музику грати, та ци косу, ци граблі, шитко 
шмар до шанцу, а прид на музику та буде з тебе доб-
рий паробок». 
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Записано 22 березня 1973 р. у м. Свиднику  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 
від Курильця Петра, 1900 р. н.  

[АСФ СНМ МУК № 4606]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Бил ту бача зо сином. Раз 
вийде бача вонка, а слухат. Син на нього пискат: «Тату-
ню, татуню, бер балту і гуню, бо твої вівці на Дев’ятій 
гірці, заяли їх збойниці!» Як то отец почул, дораз дал 
ґрофові Качурові знати. Каже, така і така вец. Ґроф 
скоро гайдуків і давай на Дев’яту гірку тераз Букова 
гірка пішли, а други гайдуки пішли на Ваґринец і по-
їмали збойників поляків. Двох поїмали, а третій утік. 
Прив’язали їх за коньох і докатовали їх. [2]  Меджі 
Нижньом Ядловом а Крижльовом є гора Рогуля. Зато 
шя зове Рогуля, бо мат два вершки подобни, як роги. 
Єден вершок зовут стара Рогуля, а  другий, нижший 
вершок, зовут молода Рогуля. Під тим нижшим верш-
ком є лучка, што даколи пасли там худобу, а шя зове 
Чело, бо визерат як чело меджі рогами. У старій Рогулі 
донедавна бил великий кошлатий бук, а  гварило шя 
о тім, же під тим буком дахто, ци збийници, ци хто, 
закопал гроші. Але то нихто не викопувал, не гледал.

с. Белеївці (Belejovce)
Записала Н. Вархол 23 липня 1980 р.  

у с. Белеївці, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Гвізд Марії, 1911 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Ту бил лем якиский Белей, 
што  вівці пас. Тай Белей, Белей, Белей, тай Белеївці 
остали одвтоди, што вівці ту пас.

Записала Н. Вар’ян 23–24 липня 1980 р.  
у с. Белеївці, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Сополиги Андрія, 1909 р. н., [1]  

Гвізд Олени, 1903 р. н., [2]  
та Гвізд Марії, 1903 р. н. [3] 

[АСФ СНМ МУК, № 10008, 11015, 
11031, 11033, 11035, 11036,11038, 11055, 11048, 18752]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [2] Як били Варвари та тоді шя 
не пряло, ай як били Сави, та гвечур уж ніґда не пря-
ли. Повідали так, же колисі пряли та пришла Варвара, 
а принесла кобрик веретен, а так гварила, жеби тоти 
веретена напряли. А єдна жяла, на саму нитку впря-
ла, а тоти веретена окрутила. А Варвара, як пришла, 
та повідат: «Та котра така мудра била, же тото так зро-
била?» Та шитки били запрядени. Бо она так нитку 
впряла, а  тоти веретена жяла, окрутила, а  положила 
до кобрика. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Курка знесе, то  шя зове 
чортяче яйце. Таке мале. Хоцяка курка, не мусит бити 
чорна. Потім тото яйце привадити си під плече, а но-
сити за місяц ці як, а же вийде з нього хованец. А пес-
тували го. А потім, як го випестує, та кед го пошле по 
пінязі та буде носил пінязі. Хованец такий, як куря. 
Тото не знам, з  чим го треба кормити, лем знам, же 
там мат вийти а потім, кед го пошле по пінязі та буде 
носил пінязі. Же як вийде, же го ані кормити не тре-
ба, же він піде сам, же то чортячий, же то чорт. То уж 
тото не знам, як шя го треба стратити. Колиси пові-

дали, же хпал зоз хмар хмарник, же таке било мале. 
Же таке, як дітина хпало з хмар, а ішло пак назад до 
хмар. Хмарник згори спущат доч, ци што. Я знам, ци 
то правда? Може то така правда, як тоти літаючі та-
ніри. [2]  Пак ходили дівки на вечурки. Шитки мали 
фраїра на вечурках, а єдна не мала. «Шитки дівки фра-
їра мают, а я не мам», – дівка дома повідат. «Хибаль би 
чорт хотів тя за фраїрку, жебись мала фраїра», – мати 
ї повіла. А на другий день уж пришол чорт, уж ї вере-
тено подає, кедь єй веретено хпало. Она пришла дому 
та гварит: «Уж і я фраїра мам». Та смот, яки ноги мат. 
А ноги мал качачі. Она пришла домівта гварит: «Кача-
чі мат». А на другий день уж мали прити по ню чорти. 
Идут до двора коні зоз спіжаками [дзвінки на коні], 
черчат, а мати повідат, же єй корова схворіла. А чорт 
вжял косу тай пішол на загороду, махнул косом, нако-
сил траву а ї тоту траву приніс, жеби корову курила. 
А она корову не курила, але дівку курила. А чорт все 
ишол ґу ні а все зборикнул [заревіти], як она дівку ку-
рила. Она зато дівку курила, жеби єй чорти не жяли. 
А як било півночи та уж чорти хтекли та же єй з хижи 
верх одорвали, штіт [фронтон] зо заду. А ци правда, 
та я тото знам? Я то лем чула. [...] Дев’ятий четвер шя 
не прало  – дев’ят тижнів по Великодню. Г  Вапенику 
Іля Бачіхова прала г Дев’ятий четвер полотно та єй 
г валалі церковниці штрофали, же нашто прала на 
Дев’ятий четвер, же приде великий доч і град. Но та 
єй тоти церковниці поштрофали. Но і пак г Вапени-
ку бил град, а  ту не бил, ші небіжчик повідал, Осип 
Гавришів. Мушіла пак заплатити пінязи, тівко, то не 
знам, але  тото знам, же єй поштрофали за то, же на 
Дев’ятий четвер прала. То било файно іші перед Пер-
шом войном, бо іші небіжчик Осип Гаврішів то пові-
дал. А і бандурки [картопля] не огортали на Дев’ятий 
четвер. Ту на Дев’ятий четвер, што Петриків огортал 
бандурки, а  пак пришла пролій, шитко загорнула, 
што огорнул бандурки, шитко загорнула му вода. Бо 
то на Дев’ятий четвер не треба огортати бандурки. 
А колискай пішол Боднар до ліса на Дев’ятий четвер, 
до  Калинце, та  повідал же як порожнім возом ішол, 
так порожнім возом пришол. Же така бур’я шя стала 
в тім Чобі, же шя виділо, же шитко поб’є – і коня, і їх, 
так хтекли одтамаль. Дев’ятий четвер  – та то шьва-
тят. Повідала наша Ганя, же в Братіславі барз шьватят, 
але они то зовут якоси інакше. [...] Той зими, што зиш-
ла, та ишол нецюх. Чула єм, же ишол фучучі, а я го поі-
мала за голову, та звискло, а так не пришол ґу мі. А хо-
тіл ня прилячі. Та ішім ніґда тото не збагла, аж тоді! 
Я знам, яку мал голову? Кед то цма била, я го не виді-
ла. То скрикло, єм шя пребудила. А мі пак пришло на 
мисель, же то він, же то нецюх бил. Бо я знам, што мі 
мій небіжчик повідал, же го нецюх приліг, што  дас 
за пів години не годен бил шя рушити ани скричати 
за шьвіт. Я  знам, што  треба робити, жеби нецюх не 
приліг? То якоси шя присниє, ци што. [3] А я, як ішік 
била-м дівчатиско, та спала Марья, тота невіста, там 
на постели, а више постели зме мали ладу, таку стару 
ладу, як даколи. Я заснула та якоси горізнач єм спала. 
Але раз шя збуджам, а  трясе шя фурт тото, а  так на 
ня киват головом. А рушити шя-м негодна, ани скри-
чати. Я ту же скричу – нияк негоден! Нич шя не даст. 
Довго, довго нич, нич, пак муручала єм, а тото фурт 
лем так... Ту шя бою на чудо боже, кед негоднам шя 
гнути. Але якоси помали, помали, так єм замурчала, 
а Михал шя зобудил та гварит: «Марьйо, та што ті?» – 
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«Йой, барз шя бою!» – «Та чого? Та штоси на ня голо-
вом махат». Та і пак преоначила-м шя, тай вжяла-м, 
тай пішла-м ґу ним спати на постіль. То нецюх бил. 
Такий, як хлоп старий бил, а фурт махал головом а бо-
роду вельку мал. А чорни мал на собі лахи. [...] Г нас, 
гев, єдно дівчатиско ту служило, тота Хроманя, а ми 
ту мали таки дранки [дошки], ту пиля старой хижи, 
а оно фурт там ходило спати. То таке било дівчатис-
ко, може, п’ятнацет років мало, та гев служило. Мати 
му гмерла та там ходило спати. Та мати, як  гмерла, 
та єй потім трапила. А баба, Родачина, та єй пак гжяла 
гдолину на нижній конец, і приволала такого циґана, 
што  знал одрабляти, кед трапил мертвец. То такий 
циґан бил в Крижльовій, што він ходил, пребачте, па-
цята вирізувати, мішкувати, а знал ай одрабляти, кед 
трапил мертвец. Но та она ходила по того циґана. Та 
гночі пак ишол пес горі двором, повідала она. А тота 
єй мати, уж мертва, ци Смерть, ци што, же єй по писку 
хтяла, по ґамбі, а же єй так повідала: «Ти на мене ци-
ґана ведеш?» І так тота баба, Родачина, жяла гдолину 
тото дівчатиско. Циґан одробил, не знам, як одраблял, 
та уж потім не ходила тота мертва.

с. Бодружал (Bodružal)
Записано у с. Бодружал, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Попівчак Ян (нар.  1899  р.). Живе у хаті з 
жінкою, на три роки старшою від себе. Оженився з 
нею, «бо мала веце землі». Хата – «хижа», споруджена 
в 1915 році. В одному тракті з трикамерним житлом 
під спільною стріхою знаходяться й приміщення гос-
подарського призначення: «хижа», «комора», «сіни», 
«стайня», «боїско», «шопа», «причулок». Будівля зруб-
ної конструкції, з букового матеріалу старої хати, ку-
пленої в с. Мироля. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий, під солом’яною покрівлею. «Крікві» запус-
кали до «платов», а  «приколінки» до «острішника». 
Долівка в хаті земляна. Стеля («повала») дощана, на 
трьох поперечних «грядах» та поздовжній «мештер-
ній гряді» з викарбованим хрестом. Попід фасадною 
та фронтовою стінами – «піцкіка» (призьба), яку об-
рамлює букова балка – «засип». Вікна та двері змодер-
нізовані. Основа печі («пец», «запецок», «припецок») 
утрамбовані з глини та каміння. «Кобилка» над «ва-
трою» та «челістями» виплетена з хворосту й обмаще-
на глиною, «цівка» збита з дощок, обмазаних глиною. 
Після війни до печі приставили плиту  – «шпаргет». 
Комина в хаті немає. На горищі («поді») виявлено ста-
ровинні сусіки. 

с. Ваґринець (Vagrinec)
Записав М. Шмайда 30 січня 1969 р. 

у с. Ваґринець, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Лакати Василя, 1944 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Колись давно на цьому 
місці, де  є село Мерґешка (теперішня назва  – Нова 
Полянка) було пасовисько. Тут пас вівці якийсь пас-
тух, що називався Гешка. Через якийсь час той пастух 

Гешка помер. Селяни, що знали пастуха Гешку казали: 
«Гмер Гешка» – умер Гешка. Люди, коли виганяли своїх 
овець на пасовисько, казали: «Вигнав єм там, де гмер 
Гешка». Тобто, де помер Гешка. Через якийсь час ці два 
слова злились разом в одне слово Мергешка, яке зго-
дом стало назвою села.

Записано у с. Ваґринець, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька республіка. 

[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Симчак Михайло. Переселився в нову хату. 
Інформації надали сусіди. Селянська хата  – «хижа», 
споруджена в 1889  році. В  одному тракті з трика-
мерним житлом розташовані й приміщення госпо-
дарського призначення: «хижа», «комора», «сіни», 
«стайня», «боїско», «причулок». Будівля зрубної кон-
струкції з мішаного матеріалу (ялина, бук, береза). 
Стіни екстер’єру та інтер’єру обмащені глиною й по-
білені. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий. По-
крівельний матеріал: солома («жупа»). В  1956  році у 
стрісі влаштували «капурку» для викладання паші на 
«під» (горище). Долівка в хаті земляна. Стеля з ялино-
вих дощок, покладених на трьох поперечних та одній 
поздовжній балках («траґарі», «міштігряда»),  – все в 
натуральному вигляді. На «міштігряді» викарбований 
«криж». Знадвору попри стінах знаходиться невисока 
кам’яно-глиняна «піцкіна» – призьба. Двері та вікна – 
«облаки» перероблені, збільшені. Перед тим були зна-
чно менших розмірів, із 6-ма «вічками», вставленими 
у дерев’яні «перебоїнки». До печі («пеца») додатково 
прибудували «шпаргет»– плиту (в 1968 р.). Повідрізу-
вали також «грядки» над «пецом». Окремо на подвір’ї 
стоїть дерев’яний рублений, облащений глиною сипа-
нець під солом’яною стрішкою. 

с. Вапеник (Vápeník)
Записала Н. Вархол та М. Шмайда 1 лютого 1965 р. 

та 12 березня 1991 р. у с. Вапеник,  
округ Свидник Пряшівського краю, 

Словацька Республіка, 
від Пайкоша Василя, 1919 р. н., [1] 

Біласа Михайла, 1902 р. н., [2] 
та Жака Івана, 1903 р. н. [3]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Вапеник  – зато, бо  ту 
вапно палили, г нас било вапно. То била така глина, 
шя місило, так як кісто на хліб. Якиси робили таки, 
як підпалки, а клали до пеца. Потім тото на огні яко-
си палили. Іші наші прадідове, то  уж я не пам’ятай, 
то  робили. І  на фару, на вапенску церков і свидни-
чанску церков г Вапенику палили вапно. А зато при-
шла назва «Вапеник», од вапна шя називало. На двох 
кінцьох палили: на вишнім кінці і на нижнім кінці. Ту 
више села і ту ниже села. Іші доднеска є тота, што з 
пеца, то таке як шпуза – то як камінь, таке скаменіте, 
то там по земльох шя находит, де ми мали землі. Наши 
віцове, дідове, такий старий дідо, він уж помер, може 
мал дев’ядешят єден років, но та він іші робил пиля 
того. Даки румуне ту били, што знали з тим робити, 
палити вапно. [2] Ту даколи вапно палили, як идете до 
Вапеника, там єст такий потічок та там палили вапно 
на свиднічанску церков, а на вапенску церков палили 
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ту, на «Вапнискох» шя зове. Палил небіжчик Майда 
тото вапно. Зато шя зове «Вапеник». Ту є і вапенна 
вода. Дуже обсягує вапна тота вода. Як наберете воду 
до відра, а відро є порожнє, та є цілком жовте насподі. 
[...] Голубова студенка є на найвекшим бережі меджі 
трьома яворами, там в Ґаврянці. В  Ґаврянці бил Ро-
дак старий, Голубом го прозивали, а він виніс голуба 
горі, до студенки, же їм гніздо зробит – зато Голубова 
студенка. [3]  Назва села Вапеник походить від того, 
що тут люди по-домашньому палили вапно. За селом 
знаходилась така глина, в якій було біле каміння. Це 
каміння разом з глиною клали у піч – випалювали собі 
вапно. Церкву, яка тепер стоїть у селі, мурували також 
селяни по-домашньому випаленим вапном. Поле, 
де палили вапно, називається «Вапенисько».

Записала Н. Вархол 8 липня 1996 р.  
у с. Вапеник, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Рішко Олени, 1928 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 18 081]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. 
Ми били евакувани в Гаргаї, Гаргай там коло Марга-
ни, а  нона ґаздиня повідала: «Не можу хлеба упечі, 
бо не мая дрождя», – они там так бішідуют «не мая» 
[не маю]. А моя мама пішли на Гучок, потік так звали, 
на воду. Пішли, хмелини назберали, то перед Різдвом 
било, намочили хмелини, розправили парквас і стара 
упекла такого хліба, як колесо. Цілу зиму з того хліба 
пекла, бо моя мама тот парквас зробили. А мали хлоп-
чіска такого служницю, дешят рочного, а ґаздиня шя 
го просила, же што мат варити, а тот хлопчіско повіл: 
«Мачанку на юше». А нона ґаздиня донесла вар з ка-
пусти, муком заколотила, не мастила нич, лем заколо-
тила, а так іли тоту мачанку [традиційна їжа з розсо-
лу, муки та грибів]. Старий то іл з адзимком, з таком, 
што не на брозі [сода]. А вечур стари собі полігали до 
постелі а все іли по цмі [темрява] хліб, так джамкали. 

Записав Й. Вархол у с. Вапеник,  
округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. Постриження здійснювалося через рік від 
дня народження дитини. Пріоритет у виконуванні об-
ряду належав батькові. За звичаєм зістрижене волосся 
кидали в річкову воду проти течії. Волосся часто вкла-
дали до верби, щоб росло гарним, здоровим, особливо 
у дівчат. У селі Вапеник волосся спалювали в печі, бо, 
за повір’ям, викинувши його на гній, ворона викорис-
тає його для виття свого гнізда, внаслідок чого дитину 
болітиме голова. Весільна обрядовість. Невістка так 
само приходила до свекрухи з хлібом – символом до-
статку. В  хаті молодого відбувалася ритуальна дія з 
обрядовим весільним хлібом, який мав різноманітні 
форми та локальні назви: «балет», «кух», «тепшов-
ник», «привикник», «привиканець» (назва похідна від 
дієслова привикнути), тобто призвичаїтись до нового 
середовища, до  нових людей, «радусник» (назва по-
хідна від дієслова радуватися). З хлібом, загорнутим 
в порток, основним годувальником сім’ї, невістка за-
ходила у своє нове житло, і з хлібом її вітала свекруха. 
Обмінявшись хлібами, невістка клала собі на голову 

хліб свекрухи і тричі за сонцем обходила навколо сто-
ла, цілуючи всі чотири його кути. Опісля цього кла-
ла на стіл хліб і сама сідала за нього, бо він у цей час 
уособлював нову домівку. В  декотрих селах молода 
невістка пригощала кожного з присутніх обрядовим 
хлібом – бальцом, що символізувало приєднання двох 
родів: входження невістки до сімейного вогнища чо-
ловіка. Діти на запецку підспівували: «Крайте балец, 
крайте, і нам кущік дайте, будеме кусати, хлопця коли-
сати». Поховально-поминальна обрядовість. Дрібну 
монету («гелер», «коруну») розломили на дві частини, 
причому одну половину давали в труну, а другу – під 
сволок в хаті. Таким способом його виплачували з ґаз-
дівства. Цілу монету звикли ще всувати між мізинець 
(мадзальний палец) померлому й казали: «Ту тя ви-
плачам зо шиткого, жебис не мал ніґда нич до нико-
го, аж навіки амінь!» Певні магічні прийоми у зв’язку 
з покійником необхідно було дотримувати вагітній 
жінці – їй було заборонено дивитись на мерця (ново-
народжена дитина буде блідою) або одягати померло-
го (дитя буде змерзлих).

Записала Н. Вархол 17 березня 2004 р.  
у с. Вапеник, округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка,  
від Рішко Олени, 1928 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 18852]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Варвару не ходили з куде-
лями прясти на вечурки. Парібци наздівали качалка 
з бандурок на паличку дов’єдна, же то веретено не-
напряджене а попід облаки ходили, а гказували през 
облак до хиж бабам, дівкам. Гварили, же то Варвара 
пришла з тими веретенами, жеби напряли. Не требало 
прясти на Варвару, ані на Саву. Не ходили на вечурки 
на Варвару, жеби Варвара не пришла. Парібци вжяли 
п’ять або веце копачів наструганих, на то наздівали 
тоти колічка з бандурок, веце докопи зав’язали, же 
то веретена, а так гказували на облак. На Варвару моя 
мама веретена зав’язали з повісмом, а  дали під стіл, 
жеби шя не пряло, жеби веретена на Варвару одпо-
чивали. З повісма зробили таке, як мотузок, а  з тим 
зав’язали веретена, а  дали під стіл на Варвару, жеби 
шя не пряло.

Записала Н. Вархол у березні 1991 р., вересні 1995 р., 
9 липня 1996 р., червні 2000 р., жовтні 2001 р.  

у с. Вапеник, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Пайкоша Василя, 1919 р. н., [1]  
та Рішко Олени, 1928 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 15863,  
15860, 16761, 16765, 17854, 18128]

НАРОДНІ ЗНАННЯ [1]  В  Кечківцьох бил бача. Він шя 
звал Бача, Милько шя писал. Мій дідо там служил, 
Крайкович, того Біласа тесть. Но та раз што. Таку 
жену му привели, што Боже хрань! Така, як ошаліла, 
як збешніта била. Ту з Полька скадиси. Била пов’язана 
на мотузок, та шіст хлопів єй вели, што не могли по-
радити. А він знал од того одрабляти. Тот бача Миль-
ко з Кечковец. Привели єй там, а він мал такий видо-
вбаний з великой ялиці кадоб. Він уж тото жіля даяке 
там нарвал і тото шитко до того кадоба дал з водом. 
Гварит: «Зболочте єй догола», – а до той води, до того 
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жіля єй дал. То уж мал там приправене: воду і жіля, 
і шитко. Там єй вопхали насилу та шя скорчила. Дали 
наверьха дно, як на бочку, тепер кіл горі, жеби не під-
няла. А він там шептал штоси коло того. Гварит: «По-
кля не омліє , та нич з того. А як омліє – в порядку». 
Отворил кадоб – в порядку. Дал руку, шумні жену ви-
тяг. Як одпала, він уж знал, мал випочитане тото. І як 
єй витяг з кадоба, з  бочки, шумні шя баба облекла, 
з русинами крашьні бішідувала, як ми тепер двоє бі-
шідуєме. Здрава без шиткого. Тот припад і в Свиднич-
кох бил. Хто знал, яке жіля бача мал. А жена його, того 
бачу, пішла на під, а він мал деси жіля на поді похова-
не. Я знам, чого ішла горі драбином його жена, а тото 
жіля му рушила, може хотіла, або не хотіла. Іде долом 
драбином а нараз: «Ільку! Ільку!» – «Та што?» – «Ги-
бай, бо я долу драбином не годна зийти!» А він знал, 
же што. «Нашто’с тамте рушала?» Тото жіля, што він 
там мал. Чорт го знал, што там мал за жіля, яке жіля. 
І так пришол там, штоси шепнул і так баба зишла до-
лом драбином. «Баю, баю, свинска ріц,  Тобі не буде 
ниґда нич». [Баяти, забаяти – лічити словом, шепта-
ням, жеби нич не мати]. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Другий припад. Тот са-
мий бача Милько, што  мій небіжчик дідо служили 
г нього. Він ходил, кед таке, што  Бог хрань, што  по 
смерти трапило і мукарило, што  люде не били спо-
кійни – тот бача знал одробити. Він пристал, так як 
другий муж, ку жені. Того Біласа, де підете там, та то 
його свекор. То бил поляк Яшько за границом. Гва-
рит мому дідові-кочішові бача: «Прігай коні. Идеме 
до того Яшька»,  – ту деси до Польска за границом, 
до Ґалициї, як даколи звали. Нагнал коні до двора, він, 
бача, уж знал, же де што там. Бо там ходил хтоси по 
смерти а мукарил люди. Гварит бача мому дідові, кочі-
шові, слугові: «Ту собі стань ку студні. Батіг собі возь 
до рук а нич шя не бій, як ті буде скакал когут просто 
до чела. Великий когут і крилами буде трепал, але же-
бис не уступил». То гночі било. Він пішол до хижи, 
бача, чорт знат, што там робил, шептал штоси. А не-
біжчик, мій дідо, самі пиля мене так повідали: «Стою з 
батогом пиля студні, нараз когутиско приде, крилами 
мі до чела, а до чела. Але бача мі наказал: «Нич ті не 
зробит, лем ті буде скакал до чела, а будеш виділ, же 
там є». Дідо, небіжчик, шя страшили, гночі то било, 
кушчик одступили, але тримали шя, тот мій дідо. А як 
уж так якоси чорта поробил, шитко поробил тот бача, 
вишол на двір і добрі било. То по смерти хтоси трапил, 
нечистий дух. А тому бачові зато, што одраблял, та за 
одмену давали домашнє полотно ткане. Бача Милько. 
Бача мал прєзвиско а Милько кресне мено. Іші його 
невласний син, але  так, як  внук, він уж помер, та  і 
тамтот знал одрабляти. [...] Бил ту піп, а  мал іти до 
Бардійова. То є трицет п’ят кілометрів од нас. А мій 
дідо ішли з ним на вожі. Одвезли го там на штаціон 
[залізнична станція]. А  шя вертали ту на Кечківці, 
а піп мал ту коло Кечковец, коло креста, конич. При-
дут, заставили на верху, шя перекстили, – позерат – 
баба конич жне. Вночі, може било коло пів дванастой 
або даяк так. Так они ліці замотали коло кланіці, батіг 
до рук, а пішли посмотріти, што за баба там жне. То ту 
било, кілометер, як крест. Ідут за бабом, а баба оперед 
діда хтікат. Як хтекла, але з коничу як вишла за хотар 
на кечківский, як є крижоватка – змізла, не видят дідо 
нич. Пришли ку возу, шіли до воза, вйо! Домів ту долу 

верхом. А як пришлиту више села, ниже церкви, ту до 
того ярку, та все небіжчик мій дідо повідали о тім: «Як 
раз вітер задул сильний вночі та уж не знам, ці домів 
єм коні пригнал зо страху, або што шя стало». Та коні 
самі пришли до двора, пришли, а випрягли їх, а шя го 
жьвідували, мого діда: «Андрію, Андрію, та што то?» 
Рушают з хлопом, бо хлоп вистрашений. Аж другий 
ден повіли, небіжчик, же што виділи, што  шя ста-
ло. До Бардійова зме даколи тади цез верх ходили, 
на Кечківці. Бо тади ближе, як  на Свидник. Тепер з 
Кечковец драга ту ку кресту, але од нас не є, лем така 
польна драга ту. [...] Ту даколи монах бил. Кели шя 
звал, мено не знам його, лем презвиско Кели. Бо они 
били трьоми братя за попів. Но та даколи бил г нас 
такий обичай, кед шя страшно захмарило, та  дзво-
нили  – уж люде почитали: «Но, приде град, знищит 
шитко». А тот монах ту бил дас за дев’ят років. Та ніґ-
да не поволил ани не казал на хмари дзвонити. Бо то 
як дзвонили та хмари шя скрупили якоси. А він нич. 
Як шя захмаріло, хлопчиска ишли ґу дзвонім, же бу-
дут дзвонити, а він виділ: «Не ходьте ниґде!» Книж-
ка під плечом – до церкви а молил шя. Покля ту бил, 
ніґда нихто не знал о граді. Град – што витрепе зерно, 
знищит. Він бил монах, молитвом він якоси тото там 
знал зробити. А потім в церкві ай заспал, як гночі бил, 
бо не било електрики, як тепер. Лем мал шьвічку по-
ставлену, а задрімал, тай шя книжка хопила од шьвіч-
ки. Може дас двацет паперів прогоріло, а  така діра 
на тім. Тота книжка доднеска є там в церкві. Кели шя 
писал тот монах. [2] Як баба шя преспала та дітину за-
копала під орішок. А єдна невіста гночі стала плекати 
дітину, а під орішком кричало по ночах: «Ксту, ксту, 
ксту-у-у-у...» Она шя барс страшила та пішла ку мате-
рі до Писаной. Мати повіла, жеби шя не бояла, жеби 
вжяла шьвачену воду і білу рянду, дві ряндки біли, же 
то крижмо треба дати, а так повісти: «Хрещається раб 
Божий, кедь єсь хлопчисько – будь Адам! Хрещаєть-
ся раба божа, кедь єсь дівчатиско – будь Єва! Во ім’я 
Отца, і Сина, і Духа Святого!» Як то зробила, одтво-
ди уж не чула. Бо то лем крижму треба дати, кед так 
чує «ксту, ксту, ксту-у-у [...] Єдна била босорка а єдній 
бабі молоко одобрала. А у Владичу такий бил Сірик, 
што знал Псалтирь отворяти і знал читати [ворожив 
із зненацька відкритого Псалтиря]. Бо то не каждий 
знат Псалтирь отворяти а читати! Та она пришла до 
Владича за тим Сіриком, а він з того Псалтиря шя ді-
знал, хто єй молоко одобрал. Та єй повіл, же як приде 
жаба перед єй стайню, жеби єй одтяла передню або 
задню лабу та же приде потім босорка прямо до єй 
хижи. Она так зробила, а пак другий ден пришла до 
хиж босорка, єдна жена, а  гварит: «Йой, як  ня рука 
болит!» А она повідат: «Болит тя рука, бо мат за што!» 
[..] Моя мама Пайкошова шя звала, як дівка била, по-
відала, же єдна босорка єй одобрала молоко, а пак їй 
повідала єдна баба: «Як будеш видіти жабу на поро-
жі перед стайньом або коло хижи, треба єй одтяти 
лабу, а тот чловек дакой ку тобі приде». Моя мама так 
зробила, а на другий ден пришла сушіда, же єй болит 
рука: «Йой, Ганьо, як ня рука болит!» То била босор-
ка. А  гостец єй потім так руку вигнал, што  лем так 
коло кафель сиділа, а руки гріла. Босорки лем на суху 
ялицю треба завісити, не на зелену, бо гріх. [...] Моя 
баба з Кечковец Марья Костьова повідала, же як діти 
маленьки барс гмерали г Кечківцьох, та попід небеса 
штоси летіло а так кричало:
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Кеби не тот терлич,
Не тота пиндява,
Та би вимерла,
Тота молодява.

Та потим х терличу купали діти маленьки, жеби не 
гмерали. [...] Моя мама, небіжка, ишли з польовом ко-
лиском, дітину мали г колисці, а  пришла повітерни-
ця. А полотно било пристрете, што шя білило на луці, 
три паси полотна били. Тото повітерниця скрутила 
а перед них шмарило, а они, моя мама небіжка, през 
тото перешли. Вишли горі бандурки копати а дітина 
барс вискала, бо шя одула, і мушіли назад домів іти і 
пак єй окурили а з паздірьйом з конопель і дітина шя 
уклюднила. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2]  Парібці молот-
ком по босих ногах ковали дівок, мусила потім хра-
мати дівка, же є покована. Як не храмала та єй зас ко-
вали, здупльовали єй. Дівки боси кельо раз утікали по 
шьніжі аж по загороді, а парібці їх їмали, а потім ко-
вали. [...] Єден паробок, млинарь, ліг на столец а фурт 
шя рушал на стілці, же то млин меле, а хлопчіска пере-
мітували через нього дівку, як міх. А други хлопчіска, 
з  другой страни єй їмали. А  єдна, як  єй перемітува-
ли, та головом вдарила о пец. Голову розбила на пецу, 
добрі, же шя не забила, та одтоди уж то зохабили, уж 
шя не бавили на млинаря. [...] Як  зме пришли шьві-
тити ку мертвому, та зме зачали когута печи. Так зме 
шя бавили: «Ідеме когута печи!» Єден хлопец сидів на 
драбині в шіньох а дівчата други хлопці їмали. Котру 
поїмали та мусила іти поцілувати того хлопчика в 
шіньох. А ми, дівчатиска боси по шьніжі зме бігали, 
а нас хлопчиска їмали, а нас цілували. По шьніжі зме 
утікали – по пас шьнігу било. То на Грімниці било. [...] 
На ручнику ґуз зав’язали а з тим, плюцняком, парібці 
били дівок. Єдна поза другу втікала, добрі шя не за-
дусили, бо то челяді било вельо, дівок нас било понад 
штирацет, парібкох менше.

с. Вишній Верлих  
(Vyšný Orlík)

Записала О. Петруш 7 вересня 1992 р. 
та 12 жовтня1993 р.  

у с. Вишній Верлих,  
округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка, 
від Яцканин Марії, 1930 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 1558,15580, 15582,15820]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Як била холера а люде мер-
ли. А  як зачали пити терлич і піндяву та перестали 
мерти. А  потім попід Яцкову гору [верх в с.  Вишній 
Мирошів, в напрямку на село Дубова] якеси літало на 
білім коньови з червеном чапочком на голові і так крі-
чало: «Кеби не тот терлич, не тота піндява, та би ви-
мерла шитка молоджава. Хто буде терлич пиц та му не 
буде нич». А іші знам о єдного вовкурата, што ходил 
по жебраню, старий дідо, як джяд, і пришол до єдной 
хижи, де била дівка, а він єй просил, жеби му гмила 
голову. Тай му гмила. А як му гмила та ї казал, жеби 
му причесала голову і поїскала. А она, як му їскала го-
лову та нашла ушу в голові. І так повідала: «Діду, яку 
мате велику ушу!» А він ї повідат: «Мам, дівочко, мам, 
бо моя голова уж дуже років не била мита і їскана». 

А потім нашла великий зуб а зайсь му гварит: «Діду, 
який мате великий зуб». Но а він ї гварит: «Мам, ді-
вочко, мам, бо мої зуби уж дуже людей поїли». Тай і 
ю жіл. Рознял піщіско і пішла! Таке же даколи ходило.
[...] Даколи било таке, же шя баба видала за хлопа а не 
знала, же што то за хлоп. А він як пришол такий мі-
шяць і таке на нього пришло, та шя премінил на таке 
джвіря, таке як вовк. Тото люде знали повідати, же то 
вовкурат, такий чловек. Она не знала, же він такий, 
але раз з ним пішла деси до ліса, а він пішол од нєй 
гет а одразу прилетіл ґу ні такий, як вовк, а єй торгал. 
Лахи на ні торгал. А потім пішол од ньой гет а зайсь 
шя змінил на хлопа. А она на нім познала, же то він, 
бо му збачила помеджі зуби тоти рянди, што на ні по-
торгал. А што она потім зробила, уж не пам’ятам. [...] 
На Саву і Варвару райбала єдна баба лахи. А пришла 
ґу ні якаси чудна баба а ї гварит: «Зваряй, зваряй, і я ті 
поможу». Тота виділа, же штоска не є в порядку і по-
летіла до сушіди, же што то може бити за баба. А тота 
ї повіла, же то наісні буде Варвара, а же мусит зоблечи 
зо шя шитки лахи а шмарити їх до пеца, а  сама най 
сой ляже до постелі. І она шя вернула і на три раз тоту 
Варвару переводжала і посилала вонка посмотріти, 
што шя там робит. Раз, же якиси Оксиянски вершки 
горят, други раз, же креснята до шлюбу идут, а  тре-
ті раз – не знам чого. А як ю так по треті раз посла-
ла вонка та хитро зробила так, як  ї сусіда повідала. 
Лахи зо шя зоблекла і шмарила до огня, а сама лягла 
під перину. А як Варвара гвошла до хижи та ї повіда-
ла, же хто ї такого розума дал, а же она би так горіла, 
як тоти лахи. 

с. Вишній Комарник  
(Vyšný Komárnik)

Записав М. Шмайда 28 червня 1961 р. 
у с. Вишній Комарник,  

округ Свидник Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 
від Хохоляка Михайла.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Село Комарник, за  пере-
казом старих людей, походить від слова «комарки» – 
лісові мушки. З початку Комарник був одним селом. 
Аж одного разу, коли у селі померла якась полька, тоді 
її нечистий дух став душити людей, і на середині села 
видушив майже всіх. Залишилося лише кілька родин 
на вишньому та нижньому кінці. З того часу з одного 
Комарника зробились два: Вишній та Нижній.

Записав Й. Вархол у с. Вишній Комарник,  
округ Свидник Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ще до перших десятиліть 
ХХ століття в русько-українських селах Пряшівщини 
зберігся звичай, коли господар, ховаючись за Свято-
вечірнім столом за обрядові хліби, запитував: «Види-
те ня с-поза гори хліба?» Йому відповідали: «Не види-
ме!» – «Дай, боже, жеби ня не било видно і на другий 
рік с-поза хліба!» Ґаздиня, перш ніж сісти за святковий 
стіл, виходила на подвір’я й примовляла: «Вовче, вов-
че, под же вечеряти! Як не придеш вечеряти, жеби-с 
не ишол до нашого хотаря вівці, кози брати, не маш 
што ту робити».

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записав Й. Вархол у с. Вишній Комарник,  

округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка. [1], [2] 

[За: Науковий збірник МУК] 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1]  Для переодяг-
нення та маскування страшків використовували не 
лише домашній одяг, одягнені кожухи навиворіт, 
але  й ганчір’я, домашнє полотно з розмальованими 
масками, прядиво, солому, вживали господарський 
реманент, обличчя змащували сажею, мукою і т. п. Ко-
жен провідник групи мав на плечах полотняне «циди-
ло», до якого прялі на вечорницях давали дари: яблу-
ка, сушені сливи, горіхи, груші тощо. Як вже було зга-
дано, в кожному селі, в залежності від його розмірів, 
влаштовувались по декілька вечорниць. Після при-
ходу на вечорниці страшків в кожній кудельній хаті 
виконувалися спеціальні ігри, характерні для зимових 
молодіжних вечорниць. В  них брали активну участь 
також дівчата-прядельниці, для яких вони були пев-
ною релаксацією після роботи з прядивом. Молодь з 
однієї кудельної хати  – хлопці та дівчата, ряджені в 
різні маски – відвідували інші вечорниці в селі. Прий-
шовши з великим гамором в яку-небудь іншу кудель-
ну хату, ряджені страшки «скакали, щипали, обнима-
ли, стискали дівки, діти од страху шя поховали попід 
постелі, лавки, припецок, на пец, хто де міг». В  хаті 
починалася гучна забава, яка тривала до пізньої ночі. 
[2] Пісні, які співали прялі під час прядіння, прийнято 
називати «вечірковими», або «кудельними», піснями. 
Вечіркові пісні, крім іншого, співалися, щоб відверну-
ти дрімоту та втому:

Дримку, дримку, дрим,
За пецом лен, на пецу пшеніця,
Меле шя пшеніця,
Дримку, дримку, дрим.

с. Вишній Мирошів  
(Vyšný Mirošov)

Записано у с. Вишній Мирошів, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 

[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Гакун Йосиф (нар. 1901 р.), живе у новій хаті. 
Селянська хата  – «хижа», зведена в 1867  р. Житло-
ві та господарські приміщення розташовані в одно-
му тракті під спільною стріхою в слідуючому плані: 
«хижа», «комора», «шіни», «стайня», «боїско», «хлів-
ки», «пелевен». Будівля зрубної конструкції («капчана 
на угли»). Матеріал: ялинові «швалі» (півкругляки), 
«спідки» – букові. Ялину купували в Галичині. Стіни 
зрубу ззовні та зсередини обмазані глиною й побілені. 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, критий со-
ломою. Знадвору під фасадною та фронтальною стіна-
ми влаштована призьба – кам’яно-глиняний «засип». 
Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, на трьох попе-
речних та одному поздовжньому сволоках («траґарі», 
«мештегряда»). Піч («пец») бита з глини, «кобилка» 
над ватрою, а також цівка плетені з ліски та обмащені 
глиною. («Даколи не било кобилки, лем дим ішол через 
діру до повали. В кутику бил помосток, яловий або со-
сновий, там стояло телятко. До хижи приводили коро-
ву, жеби теля могло поссати. Вівці били під постільов, 

за драбинов. Як драбину одтягли, то скакали по пецу. 
Взимі під запецком за драбинов сиділи кури»). Хата 
стоїть пусткою, розвалюється. [...] Власник: Іванко Ан-
дрій, живе в новій хаті. Інформації отримано від сусі-
дів. Селянська хата – «хижа», споруджена в 1920 році. 
Трикамерне житло та господарські приміщення розта-
шовані в одному тракті під спільною стріхою в слідую-
чому порядку: «хижа», «комора», «шіни», «стайня, «бо-
їско», «стодола», «пелевен» (поза хатою). Будівля зруб-
ної конструкції. Матеріал: сосна. Стіни зрубу ззовні та 
зсередини обмазані глиною й побілені. Дах кроквової 
конструкції, чотирисхилий, критий соломою. У  стрі-
сі над хатою влаштована «капурка» для подавання 
паші «на під». Знадвору попід фасадною та фронталь-
ною стінали – призьба з камінних брил («засип»). Піч 
(«пец») глинобитна, «кобилка» й «цівка» над ватрою 
плетені з ліски та обмащені глиною. «Підприпецок» 
і «запецок» виготовлені з кам’яних «брил». Хата без 
комина. В  «хижі» збереглися традиційні меблі: стіл, 
постіль, лавки, «жичник» (ложник) і т.  п. Стеля «по-
вали» над коморою знижена на 60 см, щоб не померзли 
«бандурки» (картоплі). Хата пуста, розвалюється. За-
непали також сипанець і студня в дворі. [...] Власник: 
Гошко Марія (нар. 1893 р.). Живе у новій хаті. Хата – 
«хижа», зведена в 1920 році з ялового та соснового ма-
теріалу розібраної старшої будівлі. Конструкція – зруб. 
Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені глиною й 
побілені. Житлові та господарські приміщення розта-
шовані під спільною стріхою в такому плані: «хижа», 
«комора», «шіни», «стайня», «пелевен» (поза хатою). 
Сіни ширші, з дощаними воротами, – виконують од-
ночасно й функцію «боїска» (стодоли). Дах кроквової 
конструкції, чотирисхилий, критий соломою. Долівка 
в хаті земляна. Стеля («повала») дощана  – «ламана», 
тобто ступінчаста (краї верхнього шару дощок пере-
кривають спідні дошки). Стеля підтримується трьома 
поперечними то одним поздовжнім сволоками. Над 
сіньми замість «повали» соснові, «дрючки»  – «плян-
тро». Знадвору попід стінами влаштована кам’яна 
призьба – «засип». Основа печі («пеца») вимурована з 
цегли, «підприпецок» і «запецок» перекриті кам’яними 
«брилами». «Кобилка» та «цівка» виплетені з ліски та 
обмащені глиною, вверху двома дучастими палич-
ками прикріплені до «траґаря в повалі». Хата пустує. 
Традиційні меблі не збереглися. [...] Власник: Семаник 
Марія (нар. 1891 р.), живе в хаті сама. Селянська хата – 
«хижа», споруджена в другій половині ХІХ ст. Трика-
мерне житло та господарські приміщення розташова-
ні в одному тракті під спільною стріхою в слідуючому 
порядку: «хижа», «комора», «шіни», «комірка на шма-
тя», «стайня», «боїско», «стодола». Будівля рублена з 
ялинових півкругляків, які називаються «швалі». Сті-
ни зрубу ззовні та зсередини обмащені глиною й по-
білені. Господарські приміщення завалюються, боїско 
та стодола вже бракують. Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий, критий соломою. Знадвору попід стіна-
ми влаштована кам’яна призьба – «засип». Двері в хаті 
старовинні, оригінальні, скріплені дерев’яними кілка-
ми, оснащені дерев’яним замком – «засувом», оберта-
ються на дерев’яних «чопах». Долівка в хаті земляна. 
Стеля дощана, на трьох поперечних та одному поздо-
вжньому сволоках («траґарі», «міштігряда»). «Пец на-
битий з глини», «запецок» і «підприпецок» влаштовані 
з кам’яних «брил». Над ватрою – «кобилка» й «цівка», 
виплетені з ліски та обмащені глиною. В 1960 році до 
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печі прибудували плиту («шпаргет»). Хата без коми-
на. «Повала» над коморою та стайнею нижче, ніж у 
«хижі», щоб було тепліше. Вікна після Другої світової 
війни переробили на більші. Традиційних меблів не 
збереглося. 

Записала Н. Вархол 9 жовтня 1975 р.  
та 30 червня 1997 р. 

у с. Вишній Мирошів, округ Свидник, 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Гакун Марії, 1932 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 17076, 17077, 17079]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Наши няньо пішли орати з 
дідом ниже села. Запрягли до борін коні, а віцьові сво-
му насипали до рошівки [полотняний мішок (плахта) 
із зерном, який навішують на плече, коли засівають 
поле ручним способом; сівачка, сіва] зерна, а  дідо 
ишол шіючи, а няньо за нима з боронами. А ниж зиш-
ли ку дражі, ишол єден хлоп по дражі, а повіл: «Хлопе 
мій, не шій тепер, аж ниж не зийду долом. А я ті дам 
знати, коли маш шіяти». А як зишол долом, а як тот 
хрест, там хотар, руку знял, жеби шіяли. Дідо ишол 
шіючи, і няньо боронячи. І так докінчили, доборони-
ли. Як зерно посходило на тім місці, ниж їх тот хлоп 
не опом’янул, та саме осетя било. Така планета ишла, 
а як дале пошіяли, як він ишол, а повіл, жеби тоді не 
шіяли, та пшениця била як мур красна. То било в два-
цетім семім року. Принесло штоси зо шьвіта, якаси 
напасть, во вздуху, єдного хлопа та го нашли за гно-
йом. Ту єдним шя корови потелили, а не могли масла 
справити, вжяли їм босоркані молоко добре. Ишли 
з вечурні баби, а  она їм повідат, же не може масло 
справити. Баби повідают: «Ви не знате, што робити? 
Корови идут коло вас на поле та потратили молоко. 
Возте собі  – на єдній страні скубте траву до шурце 
[фартух], повічте «Зберам пожиток свій шиток», а на 
другій страні, кади корови ходят. Она так зробила, 
як  на єдну страну скубла траву до шурце, кади ко-
рови ишли на поле а так гварила: «Зберам пожиток 
свій шиток» – та нич. Збока на бік перешла, а на другу 
страну скубла траву до шурце. Як так робила – там уж 
бил єден мерзеник [вуж]. А на третю страну як роби-
ла – уж повно мерзеників било, купа гадів била. Шма-
рила траву, бо биєй мерзеники їмили. Бояла шя: «Йой, 
та тя поразило!» Хказал шя їй раз мерзеник, а потім 
купа мерзеників. То чіста правда, справедлива. [...] По 
смерти ходила єдна а страшила, два духи мала. То кедь 
мат два духи а гмре, та потім страшит по смерті. То в 
Кечківцьох так єдна по смерті страшила, што не било 
помочі. Циґан крижлівський ходил, одраблял, та лем 
тото страшило прегнал од хижи до хижи. [...]А  ту 
била єдна з Кечковец, ту шя одала, бачова дівка била. 
А бача потім тото страшило одогнал. Та она, дівка, му 
ишла на поміч. Она знала того дуже. А кликала і мого 
віця до Кечковец, жеби з ньом ишол. Запрягли до воза 
коні а идут тото страшило виганяти. Сама шя бояла, 
зато кликала сушіду свого – мого віця. Запрягли, идут. 
Пришли ту на Гірку, за драгом коні визубадлило [ви-
прягло], біда, нечистий то зробил. Они стали. «Йой, 
не піду!»  – няньо йойчит. А  она, тота баба, шнурки, 
што шя чепила, вжяла зо себе, а прив’язала на зубадла 
коньом, штоси пошептала коньом, а уж идут попід ліс 
до Кечковец. Гучало, дуло, страшило, як ишли! При-
шли до двора, де тота баба бивала. Шитко позапера-

но, але  она знала ходи, бо  з той хижи била. Прешла 
якоси през під [горище] до хижи, зашьвітила лампу. 
А зганят своїх шитких, жеби ставали. Пришол вечур 
та жеби шитки сушіди мали пошьвічени шитки лам-
пи. Жеби страшило не гвошло до хижи. А бача тото 
страшило виганял. Кечківский бача виганял. Нихто 
не знат, як  то робил. Страшило грим робило, пішло 
до стайні, поспущало корови, дусило корови. В хижі 
яйце хпало, дакой шя зробило куря з нього а скака-
ло. Няньо мій гварили, же як гвошли до хиж та хпало 
яйце, а дакой шя куря зробило а скакало. Но, тот кеч-
ківский бача тото страшило вигнал а гнал го гет. Без 
[через] воду шя страшило не даст перегнати. Лем горі 
садом го гнал, аж ту, як до Мирошова, як до Скалки 
гнал го. А оно, страшило, так кричало:

Йой, де шя подіну!
Там, до тамтой скали!
А коли мам назад прити?
Як тота скала верне шя до села!

Же тоді може тот нечистий дух до села прити, як тота 
скала верне шя до села, так тот кечківский бача тому 
страшилу одповідал.

Записала Н. Вар’ян у жовтні 1975 р., червні 1997 р.  
у с. Вишній Мирошів, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Петриско Анни, 1908 р. н.,  

Ґибової Параски, 1903 р. н.  
та Гакун Марії, 1932 р. н.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Парібці поїмали 
молоду дівку а двигли єй ногу. Тримали а кули з де-
ревом, як з молотком, же то куют. А били ю по нозі, 
же то куют. Виск бил велький, шьміх. [...] Єден паро-
бок фурт тримал когута: кипач з прядивом омотаний, 
очернений зо саджом а повідал: «Пече шя когут, пече, 
на кого шя обрече?» Другий паробок стоял на порожі 
а повідал мено дівки: ці Марья або Ганя, на котру мал 
дяку. Дівка го мусила поціловати. Кед нє, та  мусіла 
когута цілувати, а радше цілувала паробка, як кипач 
од саджі. Кед паробка поцілувала, паробок пішол гет, 
а  дівка остала. Вибрала си паробка, котрий єй цілу-
вал, а так то фурт ішло. [...] Єдно повідат: «Змерькай, 
Боже», друге повідат: «Світай, Боже», третє повідат: 
«Мі як водне, так вночі, мушу шя по камені товчі».

с. Ґаврянець (Havranec)
Записав М. Шмайда 2 лютого 1965 р.  

у с. Ґаврянець, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Леля Йосифа, 1908 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗА СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Село Ґаврянець ко-
лись було на той час досить великим  – налічувало 
дев’яносто хат. Також тут була церква з трьома вежа-
ми. Потім прийшла холера, і майже всі люди вигину-
ли. Тоді у лісі, що називається «Ґавра», мешкали опри-
шки у колибах. Опришки почали відвідувати жінок, 
що ще залишилися у тому селі, що спаслися від холе-
ри, і село за якийсь час знову розмножилось. Село діс-
тало назву «Ґаврянець» від назви ліса «Ґаври», а меш-
канців сусідні селяни стали прозивати «копилюхами» 
[байстрюками].

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записав Й. Вархол  

у с. Ґаврянець, округ Свидник  
Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Напередодні весілля на цих теренах пекли 
спеціальні обрядові весільні хліби, найуживаніші 
які з них побутували під назвою «балец», «балець», 
«книш», «короварь», «кух», «обжънець», «підпалок», 
«привикник», «привиканец», «свадобной пудпаля», 
«радусник», «свашчаник», «стільник», «тепшовник». 
У  селі Ґаврянець короварь [обрядовий хліб] зверху 
оздоблювали медівниками, палаючими свічками, 
зв’язаними докупи барвінком, лісковими горіхами, 
встромленим гусячим пір’ям, складеним у вигляді 
троянди та пофарбованим в різні кольори. Молодь 
намагалась задля щастя вхопити ці оздоби, та свашки 
не дозволяли. Весільний обрядовий калач з наскріз-
ним отвором посередині – обжинець з діаметром 15–
20 см тримали при відчинених дверях, коли молодий 
приїхав до молодої, і молода пара, стоячи навпроти 
себе по обох сторонах обжинця, взаємно дивилися 
на себе. В минулому традиційне весілля тривало три 
дні, причому основним днем був понеділок. Крім мо-
лодої та молодого (на Спишу бравта, бравтиян), не-
абияку роль відігравав староста, який керував цілим 
ходом весілля й мусив бути вельми красномовним. 
Йому протистояв видавця. Архаїчні впливи помітні 
в переговорах між старостом – заступником жениха 
та видавцем – заступником молодої. Їхня мудрість та 
спритність проявлялася, крім іншого, й правильним 
відгадуванням загадок, які були здебільшого біблій-
ного характеру. Наприклад: «Де Бог не бил?», «Коли 
Христос стояв на єднуй нозі?», «Докоди Адам носил 
воду во відрі?» Визначну функцію мав старший друж-
ба та старша дружка. Невід’ємна традиційна знакова 
система  – атрибутика у весільному обряді в дослі-
джуваній області: вінки, рушники, застава, деревця, 
дарник, покрейди, топірці, обрядові хліби. Важливу 
роль у весільній обрядовості до сьогодні посідають 
вінки. Українці Східної Словаччини користуються 
барвінковим вінком, оскільки вічнозелений барві-
нок символізував кохання та шлюб. Ще й донині на-
передодні весілля з нього плетуть весільні вінки для 
молодої пари. Барвінок збирали переважно дружки в 
саду або лісі. Дбали на те, щоб випадково не назби-
рали смертний барвінок, який ріс на цвинтарях і ви-
користовувався у похоронному обряді. При плетінні 
вінків вживали виключно нитки червоного кольору, 
оскільки вірилось в його апотропеїчну міць, який, 
за народною уявою, запобігав зуроченню (з’оч). По-
ширеним було вплітати в барвінковий вінок зубок 
часнику, як охоронний засіб молодожонів від різних 
шкідливих впливів навколишнього середовища. Для 
забезпечення вічної любові натирали листки барвін-
ку медом. Під час плетіння барвінкових вінків, яке 
супроводжувалося журливими ліричними пісня-
ми, помітні локальні відмінності. Саме барвінкові 
вінки посідають провідне місце під час церковного 
вінчання: священик кладе вінки на голови молодій 
шлюбній парі, від чого й похідна назва даного вінка – 
вінчайло. З  ним пов’язане повір’я передвістя смер-
ті того, кому в часі згадуваного обряду впаде вінок 
з голови.

Записала Н. Вар’ян 
від Щерби Олени, 1907 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 15229] 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1]  При мертвим 
би ла гра. Вішіти. Пішол паробок, на поріг собі стал 
а кричал: «Я вішу!» Другий піля нього стоял: «Та за 
кого?» Повіл по мені: «За Ілю Галадійову». Та тота дів-
ка, на котру повіл, мусила го поцілувати. То ші перед 
войном, я дівка била, зме шя так грали в Ґаврянці, бо 
я з Ґаврянця.

Записала Н. Вар’ян 9 жовтня 1974 р. та 20 липня 1990 р. 
у с. Ґаврянець, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Щерби Олени, 1907 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 5428]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ На вечурки ходили циґанки, 
панічки, Варвари, Сави, патер. Так били пооблікани, 
жеби їх ніхто не спознал. Варвара била в білим, руки 
мала натягнути горі над головом і зв’язани, так, же 
потім била барз велика. То кедь пришла до хижи та 
тінь била така велика, же аж по грядох била по цалой 
хижи. Варвара била велика грішниця, а  хцела, жеби 
мала своє шьвато. Велика грішниця била. Пекла мали 
діти а їла їх. Зато єй шьвато, на Варвару, хто мал мали 
діти, та уж не прял, жеби Варвара їх не упекла. На ве-
чурки Варвара в кобрику носила повно прядива, а по-
відала тим, што пряли, жеби до рана то шитко напря-
ли. І мертве дітиско донесла, жеби їм слинило.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Як  зме понапряду-
вали повно веретен та зме шя тоди бавили на суш. 
Пошідали дівки і парібци а такий зробили плюнцак 
(зробили з рянди таке довге а зав’язали таке тверде, 
то боліло, як вас з тим хтял). Шитки сиділи на землі а 
руки мали під колінами скорченими. А єден мал піля 
себе плюнцак а гдарил по крижкох єдного, а плюнцак 
давал дале. А  тот плюнцак попід коліна давал дале, 
а тот, кого гдарил – та мусил тот плюнцак глядати. То 
зме нагусто сиділи доокола. А требало плюнцак гледа-
ти, а кед нашол, кому хватил в рукох, та тамтот ішол 
сидіти, што нашол плюнцак, а тот ішол грати – плюн-
цак гледати.

с. Грабівчик (Hrabovčík)
Записано у с. Грабівчик, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[Сополига М. Документація народного будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Маскаль Ян, поїхав у Свидник. Хата замкну-
та, обстежена ззовні та через вікна. Інформації отри-
мано від сусідів. Селянська хата – «хижа», спорудже-
на в 1913  році. Житлові та господарські приміщен-
ня розташовані під спільною стріхою в слідуючому 
плані: «хижа», «комора», «комірка», «сіни», «стайня», 
«боїско», «стодола», «плетар» (поза тильною стіною). 
Будівля зрубної конструкції, з  букового матеріалу, 
«верьх» (дах) яловий. Стіни зрубу ззовні та зсередини 
обмащені глиною й побілені. Знадвору попід стінами 
влаштована призьба – «піцкіна» з кам’яних «брил», об-
рамлених дерев’яною балкою, яка несе назву «засип». 
Дах кроквової конструкції (з ялини), чотирисхилий. 
Покрівля солом’яна, над житлом полатана бляхою. 
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Долівка в хаті земляна. Стеля («повала») дощана, на 
п’ятьох поперечних та одній поздовжніх балках («тра-
ґарі», «міштігряда»). Піч модерніша, перед тим була з 
«кафльом» і «цівков». Плетений з хворосту комин ся-
гає понад гребінь стріхи. Вікна та двері перероблені, 
збільшені, пофарбовані. Умеблювання сучасне. Під 
хатою з торцевого боку – вхід до пивниці, вимурова-
ної з каміння зі склепистим завершенням. Окремо від 
хати стояв сипанець зрубної конструкції («взятий на 
войну, на бункери»). В 50-х роках ХХ ст. побудований 
новий сипанець. Студня споруджена в 1928 р. 

Записав Й. Вархол у с. Грабівчик,  
округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Для забезпечення легких родів молода ви-
пускала з пазухи на землю яйце, а в часі шлюбу, при 
покладенні на Євангеліє рук, подумки казала: «Сята 
Євхаристия мати, дай мі легко діти мати».

с. Доброслава  
(Dobroslava)
Записав М. Шмайда 5 лютого 1965 р.  

у с. Доброслава, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Бартка Михайла

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Колись давно у цьому міс-
ці, де тепер знаходиться село Доброслава, жили дуже 
трудолюбні люди. Вони тішилися із своєї праці – сла-
вили собі, що їм добре ведеться. Були ввічливі взаїм-
но до себе і до своїх сусідів. Про них далеко-широко 
поширювалась добра слава. Коли селянина із сусідніх 
сіл хтось запитав, куди він йде, він відповідав: «Там, 
де  добра слава». З  цього потім виникла назва села 
 Доброслава.

с. Довгуня (Dlhoňa)
Записали Н. Вархол та Ю. Панько 13 березня 1991 р. 

та 1990 р. у с. Довгуня, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Яшко Аґнеси, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Ту даколи били бачове а 
носили довги гуні – зато село Довгуня. Ґаврянць [су-
сіднє село] велике село било а пред першом войном на 
колеру вельо людей повмирало. «Цминтарь» шя зове, 
таки луки, там вельо било даколи хиж, шитко вимерло 
на колеру. Ту близко дакой за границом на польскій 
страні били села: Тиханя, Ожина, Крампна, Поляна, 
тераз там трестанці.

Записав Й. Вархол у с. Довгуня,  
округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Поширеним є прогнози 
смерті за журливим голосом сича (кувик, квик, квич, 
квичка). Щодо самого звуконаслідування голосу кви-

ча, то воно було двояким: Кедь кувикал кувік «повий, 
повий, повий» – та дахто шя народит, а кедь кувикал 
«винес, винес, винес» – та дахто вмре.

Записала Н. Вар’ян 5 вересня 1973 р.  
у с. Довгуня, округ Свидник Пряшівського краю, 

Словацька Республіка, 
від Жемби Андрія, 1906 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 4645]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Мій отець гварили, як  го 
нецюх приляг. Як шя оженили, та ішли молодята спа-
ти на під. Спали там през ніч. Невіста скорей мусила 
ставати, іші за цми. Она пішла до хижи, а они остали 
спати. А чуют, же дашто по соломі ку нім іде, і пришло 
на бріх, і прилегло їх сильно, же шя не могли погнути. 
І они даяк вирвали руки і поімали то. А то било таке, 
як мале пшя. І они з ним шмарили на загороду. І такий 
вітер став, же шя виділо, же село возьме. 

с. Кечківці (Kečkovce)
Записала Н. Вар’ян‑Вархол 30 серпня 1977 р., 6 серпня 

2002 р. та 10 травня 2004 р. 
у с. Кечківці, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Гуменника Михайла, 1911 р. н., [1] 

та Фені Деметра, 1923 р. н. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] В нашім селі даколи шя 
пасли кози. То по-мадярски коза – «кечке». А з того 
зостало Кечківці. Ту вельо шя кози пасли. Кечковля-
нох прозивают «кавкаре». Даколи било, а і тепер, є ту 
вельо кавок [птахи галки]. [...] Як ходили тоти, што 
давали мена селом, та пришли до Курими. Но, а там 
хлопи сиділи при огню, а  они їм повідают: «Хлопи, 
што робите?» – «Та курима», – же курят, бо в Куримі 
так бішідуют. Но, а з того позостала Курима. [...] [2] Ту 
било за Мадярска вельо коз, по-мадярски коза – «кеч-
ке» [keczke], та зато Кечківці. Вода, што тече през Кеч-
ківці, – «Мостівка», же вельо мостів на ярку.

Записано 23 листопада 1985 р., 28 травня 1998 р. 
та 10 травня 2005 р. у с. Кечківці,  

округ СвидникПряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Горкавої Олени, 58 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Харчування. Як 
зерно зме принесли гвечюр зо сипанце до хижи, а до 
рана шя висушило на пецу, а рано зме стали скоро, іші 
била цма, а зме пішлі молоті до млинця. Змололи зме, 
потім тоту муку зме прощіняли та й с той муки зме 
собі замісили і дашто інше, а потім аш вечур зьме за-
правили на хліп, жеби pано било хпечі. Муку зме про-
щіняли до корита, а води зме дали і такий квасок зме 
розробили, што бил уш скоре хліп хпечений, такий 
твердий квасок. А  потім рано, як зме стали, та тото 
кісто уш викисло, а потім зме замісили, зайс зме дали 
киснути, жеби кисло. До пеца зме затопили, а яґ уш 
пец бил готовий, витопений, та зме тот хліп зопалали. 
Требало го добрі зопалати, бо як не бил добрі зопала-
ний, та не бил добрий хліп, а як шя зопалало на ко-
ритятка, малі ші добрі викиснути, а аш потім до пеца 
давати. Но не кажда ґаздиня знала добрий хліп печі. 
Дадна барс добрий знала хпечі, а дадна ньит. Наоста-
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ток ші зме такий посушок пекли, таке пітпаля. Хоць 
коли іші тоти хліби векши іші не били хпечени, а діти 
уш просили, тот малинкий зме виняли, а іші горячій 
зме покраяли, бо то не так било, як гниска, што хліба 
єст дось, а даколи не било хліба дось. На рас зме пе-
кли так п’ять пітпалків, даколи шьтіри, даколи п’ять. 
А  зме пекли каждий третій день, три рас до тижня, 
але таки били..., бо зме го в млинці мололи, аш потім 
пізніше зме уш ходили до млина молоти, та уш бил 
ліпший. Лен же пшениці било мало, лем ярец, а то яр-
чаний хліп не є такий добрий, як пшеничний. То са 
пороспрадавал, але лен кеби било того дось та і так 
било добрі било.

Записав Й. Вархол  
у с. Кечківці, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-
поминальна обрядовість. Крім страху перед духом 
мертвим, виявляли також й пошану культу своїх пред-
ків, про що свідчать шанування їх пам’яті: чи це було 
запрошення їх на Святу вечерю або прикрашування 
могил у Великодній вівторок барвінком, покладення 
на могилу яйця  – символу життя. Виникнення уяви 
в потойбічне життя вельми архаїчне і знане багатьом 
народам світу. В основу даної уяви лягло переконання 
(упевненість) про існування людської души, про її не-
матеріальний вигляд та про те, що після смерті здат-
на відділитися від людського тіла. За загальнопоши-
реною уявою існує добра й погана душа: добра душа 
попаде в Рай, а погана – в пекло. На Останньому суді 
перед душею назавжди закрилася Небесна брама тоді, 
коли мерцю в труну з охоронною функцією поклали 
замкнуту колодку.

Записала Н. Вархол 23 листопада 1985 р., 28 травня 
1998 р. та 10 травня 2005 р. 

у с. Кечківці, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Фені Деметра, 1923 р. н., [1] 
та Барни Анни, 1934 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 17566, 17568, 17743,  
18085, 18880, 18874, 18878]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Така напасть била, што 
худобу мучило, не била спокійна худоба, ричала,  – 
мертви духи якоси ходили. В Розтокох така била на-
пасть, што през день іші косу клепала. Та шя кликала 
«Ернесова напасть», бо то било в Ернеса. Домашні то 
чули. Дома били през день, як напасть косу клепала. 
Я чул од родичів, же бачу того, што шя і писал Бача, 
кликали одробити од мертвого до Польска, до Ждині, 
ту за границом дакой. То било за Мадярска. А як отво-
рили гріб мертвому в Польску, а там напасть деси била 
в гробі, червена; чи як пес, чи як мачка. А тот бача тоту 
напасть з якомска копійом пробил. А  так заспокоїл 
мертвого. А загребли назад, уж не ходило страшити. 
Але як шя дознали мадярске жандаре, же він тото 
зробил, тот бача, што шя і писал Бача, потім хтік на 
запад до Америки, бо ту би го покутовали.  [...] Моя 
мати, небіжка, била з Нижнього Мирошова – Мига-
лишина, а як ішла з Мирошова, што била піля мате-
рі, та єй страшило. Так нам повідала, хлопчіском, же 
на Розтіцким, то хотар в сухим ліші, як ішла г неділю 

домів до Кечковец од матері, же сосенку хтоси рубал. 
А ї пришло до розуму: же неділя, а хто знат штоси ру-
бати. Як пришла до сосенок, та так зачало рубати, як 
кеби, може, сто хлопів рубало, такий тріск бил. Та шя 
страшила та хтекла аж домів. Никого не виділа, лем 
чула тріск великий. Г неділю поплудни то било. То на-
пасть била. А потому, як нам тото мати повіла, та тот 
мій брат, што у Верлиху Нижнім, Феньо Михал, та ми 
двоми тамади ішли, таки хлопчіска – до п’ятнацет ро-
ків зме мали, а на чистій луці вишол білий пес. А і на 
чистій луці шя стратил. А ми, як тото виділи, та зме 
утікали домів. Пес шя поставил на ноги і ходил, не 
били там кряки, нич; а  одразу шя стратил. Не знам, 
чом то шя нам гказало  – і  матері, і  нам. Колиси по-
відали, же ішли хлопи п’яни, а напасть шя перемінила 
на коня. А тот кін Біласа хкусил, а хтік, кін. Не знам, 
як го хкусил. То хлопи ходили п’яни, хоцякий дябол 
го тягал до потока. [...] Ми били на губи. Та так било 
вельо запахів в ліші, што зме шитки назберали. А мене 
фурт тягало на Щоб, верх Верлицький. А там били ні-
мецки закопи, бункери, а  як єм закопи перешол, та 
мня в голові заболіло а зачал єм блудити. А там били 
верлиски пастуси, а небіжка жена ходила ку пастухом 
шя жьвідувати, же чи не знают, де Кечківці, де Верлих, 
де котре село, ці шя не боят. Они єй одповіли, а я фурт 
блудил, они за мном плачучи ходили. А як єм пришол 
на Верлиский і на Кечківский хотар, та єм собі шіл на 
землю, а єм збачіл Кечківску церков. А так, як би мі 
очі розв’язал  – опам’ятал єм шя, уж єм знал шитко. 
Било видно з хотаря церков. Но, та таке зажитки з 
тима напастями, нечистими духами.  [...] [2]  Мій ня-
ньо, небіжчик, повідали, же самозрад не мат вершок, 
лем самий квіток. Бо била якаси жена, а мертвий на 
ню ходил. Хцела шя окурити з тим самозрадом та й 
зломила бадель, одломила собі. Пана Марія їй так по-
віла: «Та уж тот самозрад не буде мал вершка, лем кві-
ток». Ту, як зме били на малини в Кечківцьох, горі на 
Бескиді, у вісемдешят третім або вісемдешят дев’ятім 
року, та зме наторгали самозрад, през саму долину ріс, 
мала єм го в жілю. А  одвтовди барз мало видно тот 
самозрад. Мій няньо аж до Орябини ходили за само-
зрадом, по горах росло. Бо як няньо бачовали та муси-
ли мати тото жіля, тот самозрад. З ним курили, кед по 
смерти ходил, трапил. [...] До Другой шьвітовой войни 
то било. Х Кечківцьох, як гмерла босорка, та лем фурт 
молоко з ґамби єй текло, як лежала на лавці. А як єй 
дали до труни, а як виношали труну на двір, та за ньом 
гади шя тягли зоз хижи аж ґу порогу, а потім нихто не 
знат, де тоти гади пішли. А як уж єй винесли на двір 
та страшна фуявиця, вітер бил. [...] Єден шя оженил, 
а барс жену бил, же єй мати, його свекра, мала вельо 
масла, молока, а она – нє. А свекра так му повіла, жеби 
єй дівка, його жена, справила масло а дала до погари-
ка, а і она даст своє масло до погарика, а жеби пішли 
ку воді, де дві води шя схаджают. Так зробили. Як при-
шли ку воді, де дві води шя схаджают, дали до води 
тото масло: свекра своє і він своє, што його жена ско-
лотила. Та до його масла пришли рибки, а до єй, све-
криного, – ящуре, гади, шитко таке, што шя плазит по 
земли. А як він виділ та гварил, же не хце ани єй масло, 
ани молоко, же веце єй масло їсти не буде. Она, свекра, 
мала обосорчене од других люди. Зять, хоц мало мал, 
але мал чисте. А  она вельо мала, але обосорчене. То 
на Україні у Волосівкох тото било. Тота в Кечківцьох 
жиє, што мі тото повідала. [...] Каждий день х пошьті, 
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як є Великодний піст, шя робит столец такий, як коро-
ву доїти. За штирацет днів холем раз застругати тре-
ба. А як на Живний четвер пішол з тим столчиком до 
церкви а стал собі в самім заді на тот столец, та виділ 
шитки босорки, як били пообертани од олтаря задом. 
Він мушіл мати зо собом мак. Як піп повіл «Амінь!», 
він мушіл столец охабити, а  хтікати домім. А  шіял 
мак за собом, як хтікал. Уж як перешол през поріг до 
хижи, уж босорки не мали моци. А мусили шиток мак, 
што він розсипал, позберати. А він за тот час хтік до-
мім. [...] Якиси муж бабі гмер. Она мала корову, а муж 
потім ходил по смерти на свою жену, ял шя єй і спал з 
ньом, шитко робил. Она то визрадила людьом. А мала 
ялувку, што шя не бігала, негодна била остати тілна. 
І  так єй порадили, жеби шя жьвідала того мертвого 
мужа свого, же што мат робити, жеби їй ялувка остала 
тілна. А він їй повіл, жеби чорним просом обсипала 
хижу доокола а з тим самозрадом окурила ялувку – та 
же їй буде тілна. Він собі тото не подумал, же як само-
зрадом окурит, та не буде мал приступ ані ку ялувкі, 
ані ку жені, ані до хижи. А як його жена так зробила, 
він повіл так: «Самозрад, самозрад, сам єм шя зрадил, 
а веце я уж ту не приду». Зато шя так зве тот самозрад. 
Самозрад єден бильок мат, а наверьха повна бобулька 
на модро квитне, подобне, як синец, лемже тот квіток 
повніший, така бобулька. То г ліші росне, на Калинці, 
під Бескидом. Труд то найти. Г Луцині при каплички 
то росло, але уж не росне. По тій горі зме ходили, але 
то уж не годен найти. Подібне, як синец, лем квіток 
густіший.

с. Крайнє Чорне  
(Krajné Čierno)

Записано в с. Крайнє Чорне, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Дуцар Степан (нар.  1897  р.), у  хаті живуть 
з жінкою та братом. Хата – «хижа» бідного селянина, 
споруджена в 1934 році. В одному тракті під спільною 
стріхою розташовані житлові та господарські примі-
щення: «хижа», «комірка», «комора», «сіни», «стайня», 
«боїско», «шопа», «причулок». Будівля зрубної кон-
струкції, з букового матеріалу. Стіни ззовні та зсере-
дини обмазані глиною й побілені. Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. 
«Крікві» й «праколінка»  – ялові, «лати»  – березові. 
Крокви прикріплювали на «платви», а «праколінка» – 
на «острішник». Долівка в хаті земляна. Стеля («по-
вала») з добірного ялового матеріалу. Гембльовані до-
шки підтримують три поперечні балки («траґарі») та 
поздовжня («міштіграда»). «Як єм будовал хижу, хотів 
єм зробити лем п’ять траґарів, але отец не поволил, бо 
требало на міштігряді вирізати хрест», – інформував 
господар. Крім іншого, сказав: «Даколи я собі ліг на 
лавку, мама мі дала під голову даяку гуньку, плахітков 
ня прикрила, а так єм спав». Вздовж фасадної та фрон-
тальної стін знаходиться кам’яна «піцкіна» (призьба), 
від подвір’я ограничена дерев’яною балкою («засип»). 
Двері та вікна в хаті осучаснені. Піч («пец») ліквідува-
ли, а натомість поставили металеву плиту. Традиційні 
меблі не збереглися. Окремо на подвір’ї стоять «обо-

ріг» під чотирисхилою солом’яною стріхою, «кучі» та 
«студня». [...] Власник: Жіжак Штефан (нар. 1903 р.). 
Селянська хата – «хижа», споруджена в 1910 році в селі 
Грибів, у  1940  році розібрана й перевезена в Крайне 
Чорне, тому своєю горизонтальною проекцією відріз-
няється від інших хат у селі. Трикамерне житло розмі-
щене під спільною стріхою з господарською частиною: 
«хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско», «шопа», 
«причулок» (поза хатою). Будівля зрубної конструк-
ції, з  букового матеріалу. Стіни ззовні та зсередини 
обмащені глиною й побілені. Дах кроквової конструк-
ції, чотирисхилий. Покрівельний матеріал  – солома 
(«жупа»). Долівка земляна. Стеля дощана, тримаєть-
ся на п’ятьох поперечних та одній поздовжній балках 
(«траґарі», «міштігряда»), в  натуральному вигляді. 
Вздовж фасадної та фронтової стін знадвору влашто-
ваний невисокий земляний «засип» (призьба). Двері 
та вікна поновлені. Піч («пец») розібрали в 1960 році, 
а натомість поставили металевий «пецок». Крім того, 
у  сінях поставили плиту («шпаргет») і  таким чином 
створили кухню. Дим відводиться комином над гре-
бінь стріхи. Комин знизу мурований із цегли, а  на 
горищі виплетений з хворосту, зсередини обмазаний 
жовтою глиною. Традиційних меблів у хаті не збере-
глося. Окремо біля хати побудували сипанець, «кучі» 
(хлівчики) та «оборіг» (сінник). [...] Власник: Цундер 
Ян, живе у новій хаті. Інформації отримані від сусі-
дів. Хата – «хижа» заможного селянина, споруджена в 
1904 році. Під однією стріхою розташовані житлові та 
господарські приміщення: «хижа», «комора», «шпайз», 
«сіни», «стайня», «боїско», «шопа», «причулок». Будів-
ля зрубної конструкції. Житлова частина побудована 
з ялини, а господарська – з букового матеріалу старої 
хати. Гроші на матеріал заробив батько в Америці. 
Стіни екстер’єру та інтер’єру обмащені глиною та по-
білені. Дах кроквової конструкції чотирисхилий, кри-
тий соломою. Долівка в хаті земляна. Стеля («повала») 
дошана, з якісного ялинового матеріалу, покладена на 
трьох поперечних та одній поздовжній балках («тра-
ґарі», «міштігряда»). На спідній грані поздовжнього 
сволока викарбований трираменний «криж» (хрест), 
а  також шестипелюсткова розета (символ сонця) та 
місяць. Знадвору попід стіни влаштована невисока 
«піцкіна» (призьба) з  кам’яних брил. Двері та вікна 
додатково збільшені. Піч («пец») у хаті переробили 
на «цуґову». Збудували комин, знизу мурований, а на 
«поді» плетений з хворосту, зсередини обмащений 
глиною. Окремо біля хати стояв сипанец, який зго-
рів під час війни. Хата стоїть пусткою (склад різних 
речей). [...] Власник: Бережний Василь переселився в 
нову хату. Інформації надали сусіди. Хата – «хижа» за-
можного селянина, який заощадив гроші в Америці. 
Будівлю споруджено в 1914 році. В одному тракті під 
спільною стріхою розташовані трикамерне житло та 
господарські приміщення: «хижа», «комора», «сіни», 
«стайня», «боїско», «стодола», «причулок». Хата зруб-
ної конструкції, з  ялинових брусів («трамів»). Стіни 
екстер’єру та інтер’єру обмазані глиною й побілені. 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, критий со-
ломою («жупа»). У стрісі додатково зробили отвір для 
викладання паші на горище  – «капурка». Долівка в 
хаті земляна. Стеля виготовлена з якісного матеріалу. 
Ялові дошки тримаються на трьох поперечних та од-
ній поздовжній балках («траґарі», «міштігряда»). Зна-
двору попри фасадній та фронтовій стінах влаштова-
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на кам’яна призьба – «засип». В 60-х роках ХХ ст. змо-
дернізували та збільшили вікна. Вікно вставили й у 
фасадній стіні сіней. Змодернізували й піч («пец»), по-
ставили комин. «Грядки» в хаті попід стелею ліквіду-
вали. Окремо на подвір’ї стояв рублений дерев’яний 
сипанець із склепистим завершенням. У 1937 році на 
його місці побудований новий. 

Записала Н. Вархол 27 вересня 1994 р.  
у с. Крайнє Чорне, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Дуцар Олени, 1927 р. н., [1]  

Цундер Анни, 1904 р. н., [2] 
та Гарайди Олени, 1904 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 15984, 15986]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Повітриця  – таке пові-
тря, нечистий дух, так ся крутит на місці. Повітриця – 
то недобре, кед обдує чловека. Кед так ся повітриця 
крутит, треба єй так вказати [інформаторка показала 
дулю].  [...] [2]  Повітриця  – нечистий дух, обдує чло-
века – зробит чловеку захвати [припадок], же не буде 
бісідувати, ходити. Повітриця – такий вітор, крутить-
ся на місці. «Не ходь там, бо тя дашто обийде!» – так 
бісідували.  [...] [3] Моя мама похворіла, мала фолюш 
[шкіряна недуга], твар мала опухнуту, та єй давали за-
мерзнуту крточину [глина з кротовиння] на твар, бо 
то било восени, а достала з того запал – ошаліла. При-
шол Барвір з Ладомировой, што кров пущал, з чола єй 
пустил кров, а пак баби з валалу зачали єй курити зо 
жільом Яновим. Дали маму під перину, на перину посі-
дали баби а задусили єй. Бо била уж шалена, а не било 
єй помочі. Пак небіжка мама ходила на ня до мирно-
го рока [протягом року]. Як єм пішла пополудни на 
поле – на полі била при мі, бісідувала, цілувала ня. Я єй 
виділа, мі било сім років, як мама вмерла. Пішли зме 
грабати сіно з тетом, та мама пришла ку мі, за мном хо-
дит, бісідує, граблі мі бере з рук, помагат грабати. А я з 
ньом бісідувала. «Ілько, Ілько, з ким то ти ходиш, з ким 
бісідуєш?» – «Та не видите? З мойом мамічком». Аж як 
єм виповіла, та потім на мене ходила, ня била, дусила, 
руки мі попухли. Зоз поду ня шмарила, ниж єм на ню 
не виповіла, же ку мі ходит. Била ня, руки спухнути єм 
мала, вшелиячину мі робила. Била-м зчорніта, як голо-
вня. А докля єм не виповіла на ню, та ня цілувала. Як 
єм грабала, она мі граблі брала за руки а грабала. Аж як 
єм на ню виповіла, та ня била. Пак сусіда, дідо, ішол до 
півночі на гріб матері. З материного гробу взял траву 
і глину, приніс домів, та й ня з тим окурили і окупа-
ли. А дідо тоту воду, тото шитко, што ня курили, што 
остало, назад на гріб ніс опівночі. Не сміл ся оберта-
ти дозаду. Як тото одніс а ся вертал назад, уж не міг 
прити, лем тіко [ледве] живий пришол, небіжчик, што 
го страшило. Збиток [залишок] требало нести опівно-
чі назад на гріб, а як ся вертал та ся не слебідно било 
оберати, бо би вас задусило. Як ня окурили в тім, та 
уж пак мама на мене не ходила. А мій няньо тиж ско-
ро вмер. Вернул ся з Америки, як уж мала бити война 
[Перша світова війна], а  зачала нам куча горіти, што 
била лем солом’яна стріха, кички били, а няньо ішол 
гасити, а тот дим го задусил. Та так єм остала сирота. 
Перша мі мама вмерла у 1911 року, а потім нянько. А у 
Вільшавки тиж мертва мама ходила на малу дітинку. 
Давала мертва мати чоколаду дітині, што їло. Як збачі-
ли та пак уж одрабляли.

с. Крайня Бистра  
(Krajná Bystrá)

Записала Н. Вархол  
у с. Крайня Бистра, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В с. Крайня Бистра Свидниць-
кого округу дивовижну чарівну міць приписували 
зіллячку [зібраному на Івана Купала] з народною на-
звою «блудник» [Плаун булавовидний, Lycopodium 
clavatum], з  яким людина ніколи не заблудила в лісі. 
При збиранні зілля в цей день жінки уважали, щоб не 
зірвати звадливе зілля, звадливец [Дрік красильний, 
Genista tinctoria; Золотушник звичайний, Solidago 
virgaurea], оскільки вірилося, що їхня присутність в 
обійстю спричинюватиме сварки, незгоди між домаш-
німи; не рекомендувалося так само приносити в оселю 
й зілля вовчинец [Вовчуг колючий, Ononis spinosa], 
щоб домашні не поводили себе по-вовчому; рослинку 
дримка [Сон-трава лучна, Pulsatilla pratensis] не ра-
дили давати у зілля, аби, прядучи на вечорницях, не 
дрімати.

с. Кружльова (Kružľová)
Записано в с. Кружльова, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Бережний Андрій, переселився в нову 
хату, а  стара стоїть пусткою (від 1969  р.). Інформа-
ції отримано від сусідів. Хата  – «хижа», споруджена 
в 1913  році. Житлові та господарські приміщення 
розташовані в одному тракті під спільною стріхою: 
«хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїско», «шоп-
ка», «пелевник». Будівля зрубної конструкції. Мате-
ріал  – сосна. Стіни екстер’єру та інтер’єру хати об-
мазані глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий, критий соломою. У  стрісі додатково 
влаштували «капурку», через яку подавали сіно «на 
під». У 1960 році гребінь стріхи перекрили гонтами – 
«шинґлями». Знадвору попід стінами хати – невисока 
кам’яна «піцкіна»  – призьба. Долівка в хаті земляна. 
Стеля дощана, на трьох поперечних та одній поздо-
вжній балках («траґарі», «мештегряда»). Піч («пец») 
у «хижі» глинобитна, над ватрою «кафель» і «цівка». 
Комин «од пували» в сінях, виплетений аж понад стрі-
ху. Меблів у хаті немає жодних.

Записав Й. Вархол у с. Кружльова,  
округ Свидник Пряшівського краю,  

Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Про смерть у селі сповіщав 
звук дзвонів, нижньоверлишани кажуть, що в такому 
випадку дзвони «заводжают», тобто їхні звуки є витя-
гувані, більш засумуваті. В селах були переважно три 
дзвони: великий, менший і найменший. За померлим 
чоловіком дзвонилося найбільшим дзвоном, за жін-
кою – середнім, за дитиною – найменшим. В найбід-
ніших селах мали тільки один дзвін. Не були рідкіс-
ні і такі випадки, що дзвонили прямо серцем дзвона, 
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який тримали в руках. На Свидниччині таким спо-
собом дзвонили покійнику останній раз в 1980  році 
(с. Кружльова). Із дзвонінням мерцю поєднані народ-
ні повір’я та лікування: в часі дзвоніння не слід було 
хреститися (будуть терпнути руки та болітиме голо-
ва) та не споживати їжу, бо на тілі виросне так звана 
мертва кістка. 

с. Куримка (Kurimka)
Записала З. Ганудель 19 липня 1985 р. 

у с. Куримка, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Сасарак Марії, 76 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські 
заняття; промисли та ремесла. Як пришла ярь, та 
ішол старий орати, та шіял ярец і овес, а я гварю, уж 
би требало і лен шіяти, бо то уж час, бо то як скоро 
пошієш, та й ліпше, бо скорше пристане, та скоре ви-
беру, а як уж пізніше, та люде отави кошят, та потом 
пристирати гірше. А тепер, посмоть шя, мусиш шіяти, 
бо уж час приходит, бо то буде штирі тижні шя росил. 
А  потом треба позбирати го буде, жеби висхнул до-
брі. А як висхне, буде треба ламати, жебим поламала, 
ніш бандурки шя не буде брало, бо паґ мі приде на 
зиму, буде дуже на мене, бо треба коноплі буде брати 
і ламати, та шя зас з тим забавлю. Я би ратше теперь 
била. Пришлам домів, лен єм пороставляла, паґ го єм 
ламала. Ламали зме на ламаниці, а  гладилам на гла-
джєниці. Ламаниця мала дві ноги і паґ на верьхи били 
таки дві дощечки, а ту бил меч такий острий, што шя 
ламало. А гладжєниця била, што уж дві дощки згори 
летіли. Як била зима, та уж єм поламала лен і коноплі, 
почесала єм і пряла. Прясти сме ходили на вечурки. 
Я не ходила ниґде, бо я мала четверо діти та дома би-
лам фурт. Дахто даколи до нас пришол та сме шили, 
пряли. Іші полотно мам і теперь. Як єм на веретено 
напряла, на мотовило змотала, паґ єм го зас намочіла 
до попелу, жеби вимокло у попелі а жеби било мняк-
ше, бо як би не било намочене, та би било остре. А так 
єм го намочіла а виполокала. А  паґ зме шпуляли на 
шпульнику а й на козельці. Били дві дошки, што таки 
штірі роги били, а  шя натігало, а  шя шпуляло. А  як 
шя нашпуляло та зме ішлі снувати на снувалницьох. 
Снувалниці визерали, як стіл. Штирі роги били, а так 
шя дали файфи. На файфи шя нашпуляло. Як зошпу-
ляло, та єм го позберала, як єм го позберала, пришли 
зме домів, а пак шя гнесло кросна а на кросна шя тото 
давало, навивало. А як шя навило, дали шя таки цип-
ки до того, жеби шя несплянтало. [А  што сте ткали 
з лену?] Ткали зме з лену тонке полотно, штоби сте 
ані неповіли, же то не памутове. А тото повісняне шя 
грубше пряло, остріше било, але єм ходила і товчи до 
Курими. То било во воді дерево, а так шя гибало, а до-
лину тото што ишло, били кобиці, а ту шя фурт так 
прядено підмітувало, але мушіл дати позір, жеби руки 
не хватило. А пак на кросна зме дали што шя ткало. 
Так повнаджювала. На кроснах били нічилниці, а так 
єм яла ткати. Ткалам добрі, бо єм знала ткати. А міря-
ло шя на знаки. То било штірі метри або кус веце. Як 
шя дотикало, та яґ з воротила сходило, та єм жяла мо-
тузок а єм прив’язала на три місця до воротила тоту 
паличку. А яґ мі тота паличка уж сходила, та ципки 
єм виняла, бо ципки били наперед, а  паличка дішла 
до кінця. Паґ єм одрізала. Страшно рада єм пряла. 

Та і покрівці єм ткала, ружати, таки вшелияки. І  на 
мотузкох зме ткали. І  дрелих єм ткала, але лем про-
стий. Люде ткали і вертаний. І писанину єм собі ткала. 
Архітектура. Така хижа била, што била стара барс, 
а яґ єй розберали, та єм там била. Таґ єй робили, што 
дерев’яна била без клинців. Шитко заверчане било. 
Била хижа така велика. Мали комору а і мали шіни. 
А в шіньох мали зас таку, яґ наше тото, таку хижку, 
што там молоко клали і таки гудри метали. Била піт 
стріхом, а шитко заверчане било, бо єм била там, як 
розберали у тріцетп’ятім року. [А яґ сте мастили зем-
лю в хижі?] Землю зме таґ мастили, же зме насипали 
глини а паґ, яґ уж била насипана, по ній зме походили, 
побухали єй. А наперет зме кус води гляли, жеби шя 
гбивало. Та то і боїско шя так надбивало, і по хижі шя 
таґ надбивалo. Но, а паґ шя таґ мастило. Давали зме 
тівко глини до того. Шя дало полови, жеби глина ліп-
ше тримала, но, а паґ зме уж глинкували. І піт цкіном 
зме таґ мастили. Хижу зме мастили з глином звонка, 
а паґ шя обілило. То била біла глина. До нас і с Кечко-
вец баби ходили на білу глину.

с. Ладомирова  
(Ladomirová)

Записано в с. Ладомирова, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Олеяр Василь, переселився в нову хату. 
Інформації придбано від сусідів. Селянська хата  – 
«хижа», споруджена в 1912 році. Під однією стріхою з 
трикамерним житлом розміщені й господарські про-
стори: «хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїско», 
«шопа», «причулок». Хата рублена, з  ялинових бру-
сів. Стіни інтер’єру та екстер’єру обмазані глиною й 
побілені. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий. 
Покрівля солом’яна («жупа»), на гребені скріплена 
грабовими «кізлинами» (20–30  см одна від другої). 
Долівка в хаті земляна. Стеля («повала») в житловому 
приміщенні з ялинових дощок, на п’ятьох поперечних 
«траґарях» (до пари не давали, щоб у хаті не скоїлося 
нещастя). Знадвору попід стінами влаштована неви-
сока «піцкіна» (призьба), обрамлена дерев’яною бал-
кою, яка називається «засип». У сінях, крім головного 
входу, знаходяться й «вишні двері»  – «до загороди». 
В  хаті збереглася старовинна постіль, змайстрована 
в 1915  році, а  також шикарна «колиска-гомбачка». 
Двері та вікна відремонтовані, збільшені. Піч («пец») 
у 1968 році розібрали, поставили «цуґовий пец» та ко-
мин. Окремо на подвір’ї стояв зрубовий сипанець із 
склепистим завершенням. Після війни на його місці 
побудували новий. Хата використовується для гос-
подарських цілей. [...] Власник: Мнягончак Василь 
збудував нове помешкання. Стара хата стоїть пуст-
кою, замкнута. Інформації надали сусіди. Селянська 
хата – «хижа», споруджена в 1910 році. Разом із три-
камерним житлом під однією стріхою розташовані й 
приміщення господарського призначення: «хижа», 
«комора», «сіни», «стайня», «боїско», «шопа», «причу-
лок». Хата зрубної конструкції з мішаного матеріалу 
(ялина, бук та інше). Стіни знадвору та в інтер’єрі об-
мазані глиною й побілені. Попід стінами влаштована 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



579
невисока кам’яно-глиняна «піцкіна» (призьба), огра-
ничена дерев’яною балкою, яка несе назву «засип». 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, критий 
соломою. У стрісі зі сторони подвір’я – «капура» для 
викладання паші. Долівка в хаті земляна. Стеля («по-
вала») дощана, покладена на п’ятьох поперечних та 
одній поздовжній балках («траґарі», «міштігряда»). 
Вікна та двері змодернізовані, збільшені. Традиційну 
глинобитну піч («пец») з «кобилков» і «цівков» лікві-
дували. Натомість поставили «цуґовий пец», а також 
комин з дощок, зсередини обмащених глиною. Тради-
ційних меблів у житлі не збереглося.

Записала Н. Вархол 30 травня, 30 червня 1985 р. 
та 02 серпня 1994 р. 

у с. Ладомирова, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Заяця Яна, 1907 р. н., [1] 
та Лажьо Аґнеси, 1913 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 13477, 15922]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] На три крижни драги на 
Дев’ятий четвер босорки са сходили – мали свою раду. 
А  што там робили, та Бог знає. З  молоком урядова-
ли. Даколи такі бачове били, што ходили одрабляти. 
А  што він робил, не знате, што він собі там шепче. 
І в нас била така босорка, што їй наша власна коро-
ва до двора утікала. Як перший раз ішли корови на 
поле, та до хвоста давали червену волочку [нитку]. 
Така волочка била червена, як памут. І  свяченов во-
дов побрискали корову.  [...] [2]  Вітриця обийде чло-
века – ґамбу [рот] му потім викрутит, планше ходит, 
бісідує планше, такий бил потім чловек каліка. Вітри-
ця – то вітер ся крутит на єднім місці, то такий планий  
вітер.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1]  Даколи мій отец так 
розказувал. Же ходили на поле діти, з биками ходили 
на поле, окреме і так, а ходили збойниці, што крали 
худобу людьом. Наклали пастухи огня, а єден пришол 
ґу ним, ґу тим пастухім, та й їм такі казки казал, тото, 
тото, а двоми били або трьох їх било та бики крали. 
Він їх так забавлял, забавлял, а як їх обачил, же їх ви-
дно, же їх пастухи обачат, як бики крадут, та співали 
собі: «Похиляй ся, Фідолиме, бо ти чапку кус видиме». 
Жеби ся ховал тот злодій, же го кус видно. Він ся з 
дітми бавил коло огня, розказувал їм, жеби діти не 
збачили.

с. Мироля (Miroľa)
Записав Й. Вархол  

у с. Мироля, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ У  деяких селах Пряшівщи-
ни одночасно з крачуном пекли й інший своєрідний 
хліб  – боцманку. Деінде його називали «полазник», 
«полазнича». Це був невеликий, подовгуватої або 
круглої форми хліб. З метою відвернути, заборонити 
нещастю, яке міг спричинити поганий полазник, гос-
подар або господиня розламували навпіл обрядовий 
хліб боцманку на голові поганого полазника, примов-
ляючи: «Най ся стане на твїй голові, як ся мать стати 
на нашім ґаздівстві», – шо мало відвернути лихо з гос-
подарства та сімейного життя.

Записала Н. Вар’ян‑Вархол 21 березня 1974 р. 
та 01 червня 1994 р.  

у с. Мироля, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Цупак Олени, 1934 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 5454, 15886]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Вечур на свічиня 
ходили стари і молоди. Мертвий лежал в хижі, в хижі 
бил а сміх ся робив. Єдни грали карти, молоди бавили 
когута, єден бісідувал (дівка або паробок): «Пече ся ко-
гут, пече, чом ся не допече?» – «Зато, бо мусить іти Ге-
лена поцілувати Йожка». Хто не хотів іти цілувати ся, 
та го били. Фартух взяли з баби даякой, а з тим били. 
Даколи і так робили: же фартух намочили до гноївки 
а так били. А дакотра дівка, кед єй збили, та і так не 
пішла. Затяла ся, а  не пішла. Та потім уж нич. Бо то 
даколи мусила іти поціловти і дакого старого хлопа. 
Бо то і стари, і молоди – шитки били в хижі. Било ве-
льо сміху. Хто ся ганьбив та пішли ся цілувати до сіни, 
жеби ніхто не видів. Або кедь дівка мала рада парібка, 
ай він єй, та тиж ся ішли цілувати до сіни. На свічиня 
дівки і хлопчиска грають гру «Печеня когута». Хлоп-
чиско мать ремінь, бухне дакого а повість: «Пече ся ко-
гут, пече, жеби Ганя ішла поцілувати Василя». Кедь по-
цілує, та добрі, а кедь нє, та дотоді б’є, поки не поцілує. 

с. Нижній Верлих  
(Nižný Orlík)

Записали Н. Вархол та А. Худик 3 березня 1999 р. 
та 3 лютого 2000 р.  

у с. Нижній Верлих, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка  

від Заводи Анни, 1956 р. н.,  
родом із с. Нижній Верлих, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА При воді Ондаві били ви-
соки тополі, а  на них мали гнізда верли [орли]. Но, 
а з того, же там гніздили верли, є назва нашого села 
Верлих. 

Записано 28 листопада 1990 р. 
у с. Нижній Верлих, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Мигалика Йосифа, 1910 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 14887]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Барила Михал мал семеро 
ґіти, корова шя му отелила, а пришла Павликаня, його 
сушіда: «Михале, не пожичил би-с мі вили?». Михал 
пожичил вили. Босорка принесла назад вили. А  ко-
рова лем ричала, молока не давала, лем кров  – тота 
Павликаня одобрала молоко. Мій Михал шя зобрал, 
пішол до Владича до ворожиля. Ворожиль отворил 
книжку, Псалтир, а каже: «Вам пошкодила єдна особа, 
але то уробите так, як я вам повім. В ночних годинах 
підете до єй стайні о дванастій годині, зоберете ножик 
а три раз на єй порожі зріжете, а будете гварити: “Беру 
си пожиток, але лем свій шіток”, – але не сміте шя озе-
рати дозаду». Михал так зробил. Але кед уж по третій 
раз ишол зрізати з порога, та пришла така бурка, же 
думал, же і його зобере. Так шя му вернуло молоко на-
зад. То по войні било.
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Записала Н. Вархол 28 листопада 1990 р.  

у с. Нижній Верлих,  
округ СвидникПряшівського краю,  

Словацька Республіка,  
від Ґерґеля Михайла, 1914 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 14879]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Ту такий ліс Ялинки, што 
ялинки там роснут, над Ондавом, а моя небіжка баба 
все так повідала, же як напали на наше село Нижній 
Верлих татаре, та люде шя там крили перед татара-
ми до бункерох. Віснацет такіх бункерів било х тим 
лісику Ялинки. То так меджі двома потоками на тим 
грунку – За Четвертим потоком, така назва. Та там шя 
люде крили, як напали ту татаре. Тоті бункери, тоті 
ямі, іші днеска познати х тим ліші Ялинка. А татаре, 
як ишли по ліші, та кричали: «Виходь, Іване, з діри, 
пішла татара, бодай пропала!». Они шя уж навчили 
по-нашому, по-руснацки, а сами ходили по ліші, а так 
кричали, жеби люде вишли з тих дір, а жеби їх заби-
ли. Татаре ту розбивали, забивали, татаре ту пленили, 
палили села.

с. Нижній Комарник  
(Nižný Komárnik)

Записав Й. Вархол  
у с. Нижній Комарник,  

округ СвидникПряшівського краю,  
Словацька Республіка

СОЦІОНОРМАТИВНА К УЛЬТ УРА Звичайно до 
16  ро ків хлопець вважався підлітком перехідного 
віку – осінчак. Від 16–17 років хлопець переходив із 
стадії дитинства в стадію парубоцтва, а  дівчина  – 
у  стадію дівоцтва. Досягнувши повноліття, молодь 
об’єднувалася у самостійні статево-вікові групи – па-
рубоцькі та дівоцькі громади, які були товариствами 
зі строго визначеними, хоч і неписаними законами. 
У  більших селах існувало кілька таких товариств. 
У них молодь групувалася за віком (молодші, старші) 
або за територіальним принципом (вишняни, серед-
няни, нижняни). На чолі кожної парубоцької громади 
стояв обраний старший парубок (старший паробок, 
што то шитко рядил; парубоцький рихтарь, пару-
боцький ґазда), який користався загальним автори-
тетом і зміг захистити підлеглу йому громаду навіть 
фізичною силою. За діяльністю своєї громади він від-
повідав і перед сільським старостою. Його мандат був 
однорічним. У більших селах він мав своїх заступни-
ків та навіть комітет із кількох чоловік, який був своє-
рідною копією сільського уряду. [...] В повсякденні дні 
дівчата приходили на вечорниці прясти. Свою роботу 
вони виконували, крім іншого, і  в супроводі пісень. 
Вечорниці переважно започатковувались піснями-ко-
лядами, як наприклад:

Коляда, коляда,
Дай, бабо, пирога,
Як не дате пирога,
Возму вола за рога
Та виведу за поріг,
Та викручу правий ріг.
Буду рогом трубити,
А воликом робити. 

Далі співали інші пісні, безпосередньо пов’язані з 
прядінням, вирощуванням та обробкою конопель, 
льону тощо:

1. А пряла-м, пряла,
Припряла-м пальці
На єдной руці – 
Взяли мя хлопці.

1. Ой на прядки, на прядки
Дівчатко ходило, 
Сіло собі на припецок 
Та й нитку мочило.

1. А до берда три нитки,
Не ходь до нас, псе бридкий,
Бо ти бридкий, рапавий,
А ку тому шантавий.
2. Походил, пошантал
Поза наши кучі,
Подерти бочкори,
Потратил онучі.
3. Походил, побродил
Поза наши кучі,
Не било нас дома,
Та пішол плачучі.
4. Я з куделі стала,
Онучі зберала,
Жеби моя мати
О ничім не знала.

1. Я коноплю сію,
А і ополюю,
Як они заквітнуть,
Я їх помочую.
2. Як я їх помочу,
Так я їх виберу,
А потім їх складу
На зелену траву.
3. Як їх з трави возму, 
Додому принесу.
А потім їх взимі
Каждий день почешу.

1. А терла я, терла,
Коноплі я терла,
Впало мі паздерко,
Добрі-м не вмерла.
2. Уж баби потерли
I почесали,
А мої три горстки
В пецу остали.

1. Конопля, конопля,
Тоненька, висока,
Ніт у Комарникох
Шумного паробка.
2. Лем тот єден Василь,
І то лем в неділю,
Кедь на ся облече,
Леняну кошелю.
3. Кошеля леняна,
Шита горі крайом,
Шила єй миленька
Под зеленим гайом.
4. Як єй вишивала, – 
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Красненько співала,
Як мі ей давала, – 
Жалостно плакала.
5. – На што мі, мой милий,
Та кошеля буде,
Кед на войну підеш,
Хто єй носит буде?
6. – Кед піду на войну,
Возьму єй зо собом,
Буду ся з ньом тішил,
Як з женом молодом.

с. Нижній Мирошів  
(Nižný Mirošov)

Записала Н. Вархол 05 листопада 1987 р.  
у с. Нижній Мирошів, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Грицишина Іллі, 1905 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Наше село, Нижній Миро-
шів, прозивали копитаре. В першій шьвітовій войні ту 
били вояци, а бика забили до кухні. З того меса лю-
дьом подавали. А други села приповіли, же то не бил 
бик ани корова, же то бил кінь. А з тим нас назвали 
«копитаре», же в Нижнім Мирошові місто бика коня 
жіли. А г Америці бил єден хлоп од нас, мал добру ро-
боту. А як други хлопи го виділи, та зачали на нього 
іржати, же і він з того коня іл. А мусил охабити роботу 
а іти другу роботу найти.

Записав Й. Вархол  
у с. Нижній Мирошів, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Науковий збірник МУК]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об-
рядовість. Перше стрижене волоссячко подекуди 
відкладали, щоб ним обкурювати болючу голівку під-
ростаючої дитини. Весільна обрядовість. Молодиця 
до дому жениха приїжджала на возі і на дворі ново-
го житла сходила з воза поміж упряжені коні – через 
дишель. В  цьому випадку дишель асоціюється з чо-
ловічим статевим органом. Поширеним був звичай, 
коли свекруха вітала молодих в кожусі, одягненому 
навиворіт, що символізувало багатство та плідність 
(в  селі Циґелка свекруха дослівно невістці казала: 
«Жебись била така богата, як я кудлата»), та з хлібом 
в руках, запитуючи: «З чим єс ту, мила невісто, при-
шла?» – «З хлібом, зо щестьом, зо здравльом, з милим 
божским пожегнаньома і добрими людьми», – відпо-
відала невістка. Після чого свекруха їй медила вуста й 
мовила: «Жеби єс, моя мила невісто, така солодка била 
ґу мі, як тот мід».

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА В  селі Нижній Ми-
рошів претендента повчали подібними словами: «Як 
будеш орати – переверни плуг на чепіги а шяд собі на 
тот плуг, а собі одпочин. А як уж идеш боронити, бо-
рони дай наспак, а зуби догори, до неба». І далі при-
мовляли, щоб був добрим, веселим парубком, тоді 
буде в нього багато фраїрок. В дальших селах циган-
музикант йому наказував, що коли учує оце дерево 
(гуслі), щоб косу, вили кинув геть з рук, а лише за тим 

деревом йшов.  [...] В  часі сорокаденного Різдвяного 
посту  – Филипівський  – пісенний репертуар вечор-
ниць обмежувався лише на пісні з релігійною темати-
кою та журливі балади, які в народі називалися «по-
стови шпіванки». Ось одна з них:

Скоро по півночі, уж година била.
– Подь ня випровадит, Маґдаленчо біла.
Випревадила го до панского двору:
– Идь же ти, Матяшу, бо я шя тя бою.
Як він єй поїмал, а так він з ньом скрутил,
Під зелений гложок а там він з ньом руцил.
А як він ю шмарил під зелений гложок,
Нич єй не показал, лем з фартушка рожок.
Пришол Матюш домів, за столичок шеднул,
За столичок шеднул, отец му поведнул:
– А добрі ти, сину, добрі ти уділал,
Же ти млинарьову Маґдаленчу не вжял.
– А добрі ви, добрі, татушь, повідате,
Але ви о моїм нещастю не знате.
Бо я собі сиджу за округлим столом,
Маґдаленча лежит під зеленим глогом.
Додому, додому, надобни дівочки,
Бо уж вам не шьвітят на небі жьвіздочки.
Лем єдна жьвіздочка на небі шьвітила,
Што молоду челядь дому провадила.

Записала Н. Вар’ян у 1978 р. та в листопаді 1987 р.  
у с. Нижній Мирошів,  

округ СвидникПряшівського краю,  
Словацька Республіка, 

від Петрик Єви, 1920 р. н., [1]  
Калиняк Єви, 1908 р. н., [2] 

та Грицишина Ілька, 1905 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 15337, 13664, 15338, 13656]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА  [1]  Пішол паробок 
за двері а гварил: «Пече шя когут, пече». Дівчата шя 
просили: «На кого шя вивлече?». «На Марью Тхорьо-
ву», – повіл даке мено паробок, што бил за дверями. 
Дівки і парібци сиділи за столами, а тота, што ю на-
звал по мені, та пішла ку ньому за двері. Побочкали 
шя, постискал єй а пішол він сой шісти за стіл. А тота 
дівка уж повідала: «Пече шя когут, пече». А  парібци 
шя жьвідували: «На кого шя вивлече?». «На Михала 
Бережного»,  – одповіла дівка. А  так ішло дале.  [...] 
[2] Од штернацет років я ходила на вечурки. Фурт до 
єдной хижі шя ходило, било нас дас дванацет дівчат. 
Парібци, як пришли, та робили комедії. Єден вишол 
на пец, жял собі горнец на голову а кричал: «Мамо, 
женил би-м шя!». «Та котру хцеш?» – жьвідували шя 
го. «Та котру мі дате». Кед шя му пачила, била му по 
дякі та шя зашьміял, а кед нє та плювал.  [...] Даколи 
заправляли на хліб а давали під комин. А як били ве-
чурки, та пришол «коминарь» комин вимітати. Зашол 
мітлом до цівки та й саджа на кісто хпала. А ґаздиня 
мушіла наново замісити. А  тамто мушіла вишмари-
ти, декотра йойчала, бо муку лем млинці мололи. [...] 
[3] Коло мерця таке робили, то шя звало «когута печі». 
Жяли єдну дівку насилу з хижи до шіни, а єден єй три-
мал, другий жял єй ногу, горі двигнул а з ватральком 
єй били по п’яті. Так єй «ковали». І  дешят раз бил, 
поки не прибил підкову, – так на шьміх. А потім другу 
дівку. За рядом кажду дівку. Звик шя дотримував лем 
до войни, по войні уж не било. 
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с. Нижня Ядлова  

(Nižná Jedľová)
Записано в с. Нижня Ядлова, округ Свидник 
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Мигаль Андрій, живе в новій хаті. Стара хата 
занедбана, розвалюється. Селянська хата  – «хижа», 
зведена наприкінці ХІХ  ст. Житлові та господарські 
приміщення розташовані під однією стріхою в такому 
плані: «хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїско», 
«стодола», «пелевен». Будівля рублена, з  ялинових 
брусів. Зруб ззовні та зсередини обмащений глиною 
й побілений. Попід стінами – «піцкіна» (призьба). Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий, критий соло-
мою. У  стрісі над сіньми влаштовано «капурку» для 
подавання сіна «на під» (перед тим подавали через 
отвір сінешної стелі). Долівка в хаті земляна. Стеля 
була дощана (вже бракує). В хаті бракують також ві-
кна й двері. Піч («пец») глинобитна, розвалена. Ко-
мина у хаті немає. Окремо від хати стоять студня та 
сипанець. 

Записала Н. Вархол 25 вересня 1999 р. 
у с. Нижня Ядлова, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Мигаль Анни, 1926 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 17731]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Я  з Вишньой Писаной ро-
дом, в  штирацетім  семім єм шя ту одала. Ту в єдній 
хижі гмер ґазда, а другий день – дакой жена, ґаздиня. 
А дівка дакой схворіла. Повідали люде, же як били на 
шьвічині [посидіння біля покійника], та же тота дівка 
кричала: «Берте віця, берте віця, бо ня щіпат, за ноги 
ня тягат!». Тоти люде не виділи, што били на швічи-
ні. Та шя бояли, бо дівка вискала, же ю щіпат мерт-
вий отець. А до тижня дівка гмерла. Як поховали тоту 
дівку, іші там бил зять – муж той дівки, што гмерла. 
Ходили по бачу до Кечковец, жеби зачитал. А як бача 
зачитал, та било по тім. Шя бояли. Троє люде в єдній 
хижі до тижня гмерли.

с. Округле (Okrúhle)
Записала З. Ганудель 08 жовтня 1985 р.  

у с. Округле, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Феч Марії, 61 p., [1] 
та Дорулъо Зузани, 60 р. [2]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [1] Насамперет са сі-
яло коноплі, а як уж билі пристати, жолти са тягалі, 
а зме їх витягалі, намочілі до води, моклі, а як у воді 
вимоклі, та зме їх висушилі. Малі зме таку терліцу, 
так са терло, трепало. Як са витрепало, та са пряло. 
Малі зме машинки а са пряло. А як са попряло, та й 
сме на мотовила мoталi. [А яки били мотовила?] Било 
ручно зробене, а і било таке на колечкох зробене, што 
са мотало. Як са намотало, та пак са прядена зварялі. 
Даколі робилі лен с попелу лух, но, а тото са прели-
вало, оначіло. Билі таки жолти, шумни. Визварялі са 

прядена а потом сме сукалі на файфи, а потім зме їшлі 
снуваті на снувалницях. Снувалніца до качала била. 
[А што сьте ткали?] Ткалі сме полотно тенке, з влак-
на са пряло на тенке полотно, а потім таке било, што 
са чесало на счіті. Та тото клоча са пряло, та уж грубе 
полотно са ткало, а  і дрелих сме ткалі. Я ткала рядо-
вий дрелих. Ту ткалі і навертаний. Потім полотно са 
мочіло а са тягало на саді, а са білило, закля не било 
біле. Намочіло са го до води, рано са винесло на со-
нечко. [А што сьте шили с того полотна?] Та кошулі. 
Даколи шилі груби спотки. [А  як кросна визерали?] 
Кросна са поставилі, навої, а на навої са крутило, на-
вилі, навилі. Потім са наберало до нічалниць а з нічал-
ниць до берда. А таки набилки билі. Бердо са далo а са 
ткало. Підношки билі а са ткало. До чолнока билі на-
робени цівки а са насновало. С тим, яка пряджа била 
наснувана на кроснах, так са с тим і ткало. [А ходили 
сьте на вечурки прясти?] Посходжялі са невісти, та 
са догварялі, та потім давалі хліба ім вкрайті. Кажда 
сі по фалатку вкрала та й таке са робило. [А ходили 
там і паріпци?] Невісти лем самі ходилі, a дівки осо-
бні с паріпкамі.  [...] [Што сте робили на вечурках?] 
[2] Пришлі зме до хижи, посідалі зме собі, зачалі ме 
дебатоваті. Кіт пришлі паріпци, зачалі живанство ро-
биті. Попітпалялі нам, повистрільовалі нам шитко. 
Квичалі, ґрявчалі, таке живанство вистраялі, же са не 
дало ані повґсті. Але веретено зме малі порожнє, бо не 
малі ме чого напрясті, бо повистрільоване, попалене 
било. Мусілі ме іті нескору дому, жеби матере не віділі, 
же кельо ми малі на веретенох. Лем покриті веретена 
дому, же уж зме малі напряджєно повно, жеби мама не 
знала, бо би нас грішила, же зме пришлі з порожніма 
дому. [Робили сте гостину на конец?] Давалі хто што 
мал. Колі рунклі давалі, колі грушки варилі, коли як. 
До мене пришлі, та я їм наїмала воробльох, напекла 
воробльох, а так смаковало, як куряче месо. Огризалі 
тоти косточки з воробльох. Било посолене, попопре-
не та й і хутне било. Я мала таку стару хижу, што єм 
наїмала вороблів. Кедь уж малі приті, – наробила гос-
тину з воробльох. Так холем штерацет наїмала єм, на-
забіяла а потом пекла. Што тото, з воробля вельо меса 
ніт – лем так кус. Но, та посолила, попоприла, та то 
хутне било огризуваті. Та са гварит, же сме месо малі. 
Даколі так не било, як терас, же куру заріже, нє. Терас 
маме шиткого. [А  на слинки што сьте іли?] Та япка. 
Пішлі до убочі, назбералі грушок, яблок, далі ме на 
під, a в сіні або в полові било загребено, тото принеслі 
а на слинки давалі.

с. Раківчик (Rakovčík)
Записала З. Ганудель 18 липня 1985 р. 

у с. Раківчик, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Бак Олени, 67 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Требало лен зашяті, 
потім ме го вибралі ряфаті требало. Оряфалі ме го, 
далі ме го мочіла, вибралі ме, на росу ме го далі, тов-
клі ме го. Потім ме го ламалі на ламаніці, а потім на 
гладниці. Паґ ме го чесалі. Била така дочька, а там билі 
гвозди побити, а таґ ме го потягувалі, а того клоча ся 
стягувало, а тото прядиво, тен лен, та тото оставало 
нам в кукох. Та тото ся пряло клочя на плахти, ні міхи, 
а тото ценьше сме го пряли, та ме давалі го на кошу-
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лі хлопом, оплічата бабом, на плахти, на постіль. По-
тім требало прядено визваряті. А  кедь ме визварялі, 
требало іх сукаті на файфи. Потім требало іті снуваті. 
А яґ ме го снувалі, пак требало кросна принесті, тре-
бало навиваті на кросна. А потім требало го набераті 
а ткаті, цівки сукаті. Йой што то било тягоби. Яґ сме 
моталі, та ме чіталі нитки, по кельо нитки, чі по шім-
дешят, чі по шісдешят ниток, а так яґ уж било шісде-
шять ниток, уж требало пов’язаті пасьмо. Прясті ме 
ходилі по хижок, а то знате, же не била летрика, лем ся 
пряло при лампох. Нас там било сім а і дешять ся нас 
зишло. Та ме і співалі, і ся сміялі розправлялі шелеяк. 
Паґ ме ішлі домів, уж било около десятой години, та й 
ме уж ані слини не малі, тельо плюваті до того клоча, 
та нам принеслі таки япка с поля, же сме закусилі а 
жеби ме малі слину на тото. Наконец робилі ме гости-
ну. Поскладалі ме ся а ме купилі палінки, кус ме випи-
лі, співалі ме, та з роскошу не, лен з біди, но, ме вельо 
натрапилі коло того, та шо ме малі робити інше.

с. Рівне (Rovné)
Записано в с. Рівне, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ванько Гелена (нар.  1903  р.). Селянська 
хата  – «хижа», споруджена в 1910  році. Трикамерне 
житло з господарськими приміщеннями під спільною 
стріхою розташовані в такому плані: «хижа», «комо-
ра», «шіни», «стайня», «боїско», «пелевен», «шопа». 
Будівля зрубної конструкції, з  ялинового матеріалу. 
Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені глиною й 
побілені. Дах чотирисхилий, кроквової конструкції. 
Покрівельний матеріал  – солома («жупа», «кички»). 
Долівка в хаті земляна. Стеля («повала») дощана, на 
п’ятьох поперечних та одному поздовжньому своло-
ках («траґарі», «мештерниця»)  – все в натуральному 
вигляді. В «боїску» (стодолі) замість «повали» – «плян-
тра». Стелі в стайні та коморі нижчі, ніж у «хижі». Сте-
ля в сінях – в скісному положенні, зі спадом у напрямі 
до стайні. Знадвору попри фасадній та фронтальній 
стінах влаштована кам’яно-глиняна призьба («піцкі-
на») з дерев’яним обрамленням, яке називають «заси-
пок». Піч («пец») у хаті бита з глини та каміння, «за-
пецок» та «припецок» – з кам’яних «брил». Комин над 
сіньми плетений і сягає понад гребінь стріхи. Умеблю-
вання хати осучаснене. Полицю, звисаючу з «повали», 
ліквідували.  [...] Власник: Ванса Юлія (нар.  1908  р.), 
живе в хаті сама. Селянська хата – «хижа», зведена в 
1891 році. Житлові та господарські приміщення роз-
ташовані під спільною покрівлею: «хижа», «комора», 
«шіни», «стайня», «пелевник». Будівля зрубної кон-
струкції, з  буковаго матеріалу. Стіни зрубу ззовні та 
зсередини обмащені глиною й побілені. Знадвору по-
під стінами влаштована кам’яно-глиняна призьба  – 
«піцкіна». Дах хати кроквової конструкції, чотири-
схилий, критий соломою. Долівка в хаті земляна. Сте-
ля дощана, на трьох поперечних та одному поздо-
вжньому сволоках («траґарі», «мештерниця»), обма-
щена червоною глиною. Піч («пец») в «хижі» ліквіду-
вали, натомість поставили грубку, яка обігрівається з 
плити («шпаргета») в сінях, що перетворилися на 
кухню. Умеблювання хати осучаснене. «Боїско» (сто-

дола) занепала. Осторонь від хати стоїть сипанець 
зрубної конструкції зі склепистим завершенням. 
Солом’яну покрівлю на сипанці в 1960 році поміняли 
на черепичну. Студня вже завалилася.  [...] Власник: 
Краль Гелена (нар. 1906 р.), живе в хаті сама. Хата – 
«хижа» другої половини ХІХ ст. В одному тракті під 
спільною стріхою розташовані житлові та господар-
ські приміщення: «хижа», «комора», «шіни», «стайня», 
«боїско», «шопа», «пелевник». Будівля зрубної кон-
струкції. Товсті різані «швалі» ззовні та зсередини об-
мащені глиною та побілені. Знадвору попри фасадній 
та фронтальній стінах влаштована кам’яно-глиняна 
призьба – «піцкіна», «засипок» (дерев’яна балка). Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий, критий соло-
мою («жупа»). Долівка в хаті глиняна. Стеля («пова-
ла») з ялових дощок, покладених на трьох поперечних 
та одній поздовжній букових балках («траґарі», «ме-
штерніца»), – все в натуральному вигляді. Піч («пец») 
утрамбована з глини та каміння. «Кафель» та «цивка» 
виплетені з хворосту й обмащені глиною. Дим відво-
диться в сіни під плетений комин, який сягає понад 
гребінь стріхи. В житловому приміщенні вздовж обох 
домінантних стін розміщені дерев’яні лавки на 
дерев’яних «ковбицях». У хаті до Першої світової ві-
йни функціонувала школа. На подвір’ї знаходиться 
студня зі зрубною цямриною та двосхилою дощаною 
стрішкою. [...] Власник: Данчисько Іван (нар. 1903 р.), 
живе у хаті з жінкою (нар. 1901 р.). Хата – «хижа», по-
будована в 1897 році. Трикамерне житло та господар-
ські приміщення розташовані в одному тракті під 
спільною стріхою: «хижа», «комора», «шіни», «стай-
ня», «боїско», «шопа», «шопка, «пелевник». Будівля 
зрубної конструкції з тесаних («кресаних») букових 
брусів. Стіни хати ззовні та зсередини обмащені гли-
ною й побілені. Знадвору попід стінами влаштована 
кам’яна призьба  – «піцкіна». Долівка в хаті земляна. 
Стеля («повала») дощана, на трьох поперечних та од-
ній поздовжній букових балках («траґарі», «маштер-
ниця»). Піч («пец», «запецек», «припецок») з глини та 
«кам’яних брил», «кафель» та «цивка» плетені з хво-
росту й обмащені глиною. Комин також виплетений з 
пруття, виведений понад стріху. В «хижі», вздовж стін 
за столом, розміщені дерев’яні букові лавки на 
дерев’яних кілках («дрючках»), заглиблених в землю. 
На стінах розвішані «сяти образи», «таніри», «горня-
та». На «траґарях», що тирчать з комори, міститься 
полиця. Під тильною стіною знаходиться «лавка пе-
ред пецом» на чотирьох кілках, забитих у долівку. На 
ній стоять «канов» з водою, «горці», «ґрати». «Грядки» 
попід стелею ліквідували. На стіні біля печі висіли 
«ложник» і «солянка», які подаровано в музей.  [...] 
Власник: Штефанишин Юрій, переселився в нову 
хату. Інформації отримано від сусідів. Селянська 
хата – «хижа» кінця ХІХ ст. Житлові та господарські 
приміщення розташовані в одному тракті під спіль-
ною стріхою: «хижа», «комора», «шіни», «стайня», 
«боїско», «стодола», «шопа», «пелевник». Будівля 
зрубної конструкції, з тесаних букових брусів. Стіни 
хати ззовні та зсередини обмащені жовтою глиною й 
побілені. Попід фасадною та фронтовою стінами вла-
штована невисока призьба – «піцкіна». Долівка в хаті 
земляна. Стеля в «хижі» дощана, рівна, на п’ятьох по-
перечних та одній поздовжній балках («траґарі», «ме-
штерниця»). Стелю в 1960  році додатково обмазали 
червоною глиною. Після Другої світової війни поно-
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584
вили двері та «облаки» (вікна), «вишні» двері у сінях 
ліквідували, а  також відремонтували «повалу» в сі-
нях. Окремо на подвір’ї побудовали сипанець зрубної 
конструкції зі склепистим завершенням. Піч («пец») 
глинобитна. «Кафель» та «цивка» вже завалилися. Ко-
мин виплетений понад стріху. Меблів у хаті нема жод-
них. Хата пустує.  [...] Власник: Габівська Анна 
(нар. 1909 р.), живе в хаті сама. Хата – «хижа» бідних 
селян, зведена 1909  року. Трикамерне житло та при-
міщення господарського призначення під спільною 
стріхою розташовані в слідуючому плані: «хижа», «ко-
мора», «шіни», «стайня», «бойско», «шопа», «пелев-
ник». Будівля зрубної конструкції, з букових тесаних 
брусів. Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені 
глиною та побілені. Знадвору попри стінах – кам’яна 
призьба («піцкіна»). Дах чотирисхилй, кроквової кон-
струкції. Покрівля солом’яна, над сіньми «капурка» 
для подавання паші «на під». Долівка в хаті глиняна. 
Стеля ялова, дошки покладені на трьох поперечних та 
одній поздовжній балці («траґарі», «мештерниця»). 
На спідній грані поздовжнього сволока викарбована 
дата побудови хати. Вікна («облаки») та двері додатко-
во збільшені, колись були значно менші, з дев’ятьма 
вічками в «перебоїнках». Спочатку у сіни з двору за-
ходили через «дверка» у дощаних «воротах», бо це 
приміщення виконувало й функцію «боїска», де моло-
тили збіжжа. В 1938 році за хлівом окремо добудували 
«боїско» й шопу, а замість воріт у сінях поставили зви-
чайні двері. Піч («пец») в хаті утрамбована з глини та 
каміння, «кафель» і «цивка» виплетені з ліскового 
пруття та обмащені глиною. Дим через комин, випле-
тений у сінях, відводиться понад стріху. В  «хижі» 
дерев’яні лавки на кам’яних підставках (колись були 
дерев’яні). «Грядки» ліквідували. На стіні біля печі ви-
сить дерев’яний ложник, а над ним дерев’яна полиця з 
горщиками. На гвоздях висять глиняні миски. Окре-
мо на подвір’ї стоїть сипанець, побудований в 50-х ро-
ках ХХ ст. [...] Власник: Яромбек Анна (нар. 1885 р.). 
Селянська хата – «хижа», зведена 1898 року (дата ви-
карбована в «хижі на мештерниці»). Під спільною 
стріхою в одному тракті розташовані слідуючі житло-
ві та господарські приміщення: «хижа», «комора», 
«шіни», «стайня», «боїско», «шопа», «пелевник». Бу-
дівля зрубної конструкції, з букового матеріалу. Стіни 
екстер’єру та інтер’єру хати обмазані глиною й побіле-
ні. Знадвору попід стінами знаходиться кам’яна 
призьба – «піцкіна». Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий, критий соломою. Крокви березові. Долівка 
в «хижі» земляна. Стеля дощана, «друпльована» (краї 
дощок верхнього шару перекривають спідні «повали-
ни»). «Повала» підтримується п’ятьма поперечними 
та однією поздовжньою балками. Поздовжня «ме-
штерниця» значно «порубана чеканом» (під час ве-
сільних обрядів розлучення дівчини з рідною домів-
кою). Поздовжня гряда з поперечними символізували 
криж. Анна Яромбек згадує: «Моя мама тяжко гмера-
ла і просила: “Діти мої, дайте ня іші під мештерніцу”». 
Піч («пец», «припецок», «запецок») утрамбовані з гли-
ни та каміння. «Кафель» і «цівка» виплетені з хворос-
ту, обмащені глиною. У сінях над «повалов» – комин, 
виготовлений з восьми вертикальних «дрючків», об-
плетених лісковим пруттям, а  зсередини обмазаний 
глиною. Під час великих морозів «статки в хижі били, 
телятам в куті коло дверь робили дилі, а під постільов 
копали долики на бандурки», – інформує господиня. 

В  1955  році хату відремонтували: поміняли стріху, 
а також крокви на смерекові, змодернізували двері та 
вікна, зняли «склеп» із сипанця, поміняли стріху. Осу-
часнені й меблі. 

с. Розтоки  
(Roztoky)

Записала Н. Вархол 11 вересня 1992 р., 4 липня 1997 р. 
та 24 липня 1998 р. 

у с. Розтоки, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Бобак Олени, 1908 р. н., [1] 
Петрик Марії, 1911 р. н., [2] 

та Пайкош Анни, 1924 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 15586, 15604, 17538]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Розтоки зато шя так 
волают, бо вода на зачатку села розтікат шя на два по-
тічки: єден направо, другий наліво тече.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Шитко чловек знат, а не-
годен стати ани слово речи, кед го нецюх приляже. Як 
горізначки лягнул, та нецюх го прилягнул. Та повіда-
ли, же ноги треба дати накриж, як ляже чловек, та не-
цюх уж не приляже, не мат уж таке право. [...] [2] На 
Живний четвер босоркані ходили по полі а зберали 
жіля, Бог знає яке, а од коров молоко одберали. Ишла 
босорканя на хотар а з крижовой цести траву якуси 
вжяла. Я била дівчатиско, як єм ишла перший раз на 
поле перед Юрьйом. Я не мала матір, лем коло стрини 
[дружини батькового брата] єм била. Та стрина дала 
під поріг до стайні замкнуту колотку а стару, зметену, 
охабну мітлу, жеби босорканя молоко не одобрала. [...] 
[3] Як даякий вітор обдул чловека, таке повітря ишло 
а до чловека вдарило, та з вітровим жільом курили. Як 
ту в Розтоках драгу робили по войні, а я так ішла по 
дражі, а задул такий вітер, аж порох, глину брал. Там, 
де шя три драги сходили, я до того вітру зашла. А то 
треба шя ступити од того вітру, там не добре. Та тот 
вітер мі зуби обдул, зуби ня потім так боліли, а мама 
ня окурила з вітровим жільом – та перешло. Вітрове 
жіля є дев’ятораке: вітрове жіля біле, вітрове жіля 
жовте, вітрове жіля синє, вітрове жіля ружове [Пла-
кун верболистий, Vŕbica vŕbolista, Lythrum salicaria].

с. Свидничка  
(Svidnička)
Записала Н. Вархол 20 липня 1990 р.  

у с. Свидничка, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Щерби Олени, 1907 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 15229]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА В Ґаврянці є Пилиповский 
верьх, там є Голубова студня під явором в середині 
ліса. Же хтоська ішол воду пити, а голуб шя купал г 
ній, г тій студні, та назвали Голубова студня. 

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Стари люде повідали, же ко-
ляра летіла долом селом зо Свидничок до Кружльо-
вой, а же шя обертала. Лем шя обертала, як летіла, нич 
не гварила.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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585СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

3 – хата («хижа»). 1934 р. 
с. Крайнє Чорне,  
округ Свидник *

1 – хата («хижа»). 1890 р. 
с. Якуб’яни,  

округ Стара Любовня *

2 – садиба. 1919 р. 
с. Ладомирів,  
округ Снина *

4 – хата 
(«хижа»). 1915 р. 
с. Бодружал,  
округ Свидник *

1 2

3

4

* Усі світлини з позначкою * на сторінках 585–602 – з архіву Словацького національного музею – 
Музею української культури у Свиднику (дослідження М. Сополиги)
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586 СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

3 – хата («хижа») 
з утепленою 
стіною. 1910 р. 
с. Крайнє Чорне, 
округ Свидник. 
Перевезена 1940 р. 
із с. Грибів,  
округ Стропків *

2 – селянська однорядна садиба. 1864 р.  
с. Дара, округ Снина *

5 – хата («хижа»). 
1931 р. с. Дара, 

округ Снина *

4 – хата («хижа»). 1908 р. с. Гавай, округ Стропків *

1 – хата («хижа»). Друга половина ХІХ ст. 
с. Дубрава, округ Снина *

1 2

43

5
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3 – хата («хижа»). 1912 р. 
с. Ладомирова, округ Свидник *

1 – хата («хижа»). Друга половина ХІХ ст.  
с. Тихий Потік, округ Сабинів * 

4 – хата («хижа»). 1897 р. 
с. Шум’яц, округ Брезно *

2 – хата. с. Гутка, округ Бардіїв. За виданням: 
Сополига М. Народна архітектура українців 
Словаччини. Свидник, 2016

5 – житло сезонне («шопа»). Початок ХХ ст. с. Литманова, округ Стара Любовня *

1 2

3

4

5
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3 – хата («хижа»).  
Перша половина ХІХ ст.  
с. Ладомирів, округ Снина *

2 – хата («довга хижа»). 1905 р. 
с. Нижня Владич, округ Стропків *

4 – хата («хижа») та стайня. 1876 р. 
с. Гуменський Рокитів,  
округ Гуменне *

1  – хата («хижа»). Кінець ХІХ ст. 
с. Грабське, округ Бардіїв *

1

2

3

4
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4 – хата («хижа») бідного селянина. 1890-і рр. с. Ладомирів, округ Снина *

1 – хата («хижа»). 1910 р. 
с. Рівне, округ Свидник *

2 – хата («хижа»).  
Кінець XVIII ст. 
с. Шум’яц, округ Брезно *

3 – селянська садиба 
Г-подібної форми.  
1902 р. с. Крижі,  
округ Бардіїв *

1 2

3
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4 – піч («пец») зі «шпаргетом». 
ХІХ ст. с. Ганиґівці,  

округ Сабинів *

1 – піч.  
с. Руський Потік,  

округ Снина.  
За виданням: 

Сополига М.  
Народна архітектура 

українців Словаччини… 

3 – піч («пец»). 1861 р.  
(плиту («шпаргет»)  

прибудовано 1920 р.).  
с. Циґелка, округ Бардіїв *

5 – піч курна.  
с. Новоселиця, округ Снина. 

За виданням: Сополига М. 
Народна архітектура українців 

Словаччини… 

2 – піч глинобитна 
(«пец»). 1888 р. 

с. Циґелка,  
округ Бардіїв * 1 2

3 4

5
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5 – піч («пец»). 1920 р. 
(Перебудована 1961 р.). 
с. Нижній Тварожець,  
округ Бардіїв *

1 – піч («пец»), 
«припецок», 
«запецок» із глини 
та каміння. 1898 р. 
с. Рівне,  
округ Свидник *

4 – піч. с. Руське, округ Снина. 
За виданням: Сополига М. 

Народна архітектура українців 
Словаччини…

2 – піч («пец»), 
припічок («кут») та 
приставлена плита  
(«шпаргет»). 1911 р. 
с. Дзитрих, округ 
Воронів-над-
Топлею *

3 – піч із плитою, без комина. Перша половина ХІХ ст. 
с. Ладомирів, округ Снина *

1 2

3

4

5
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3 – піч. с. Якуб’яни, 
округ Стара Любовня. 

За виданням: 
Сополига М. Народна 

архітектура українців 
Словаччини…

4 – піч («пец»)
глинобитна  

з прибудованою 
плитою («шпаргетом»). 

с. Нижній Тварожець, 
округ Бардіїв *

1 – утримання 
свійських тварин у 

хаті взимку. 1919 р. 
с. Руське, округ Снина *

2 – стіл 
скриньоподібний, 

буковий.  
с. Руський Потік,  

округ Снина *

1

2

3

4
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1  – стіл скриньоподібний.  
с. Тополя, округ Снина *

4 – стіл скриньоподібний, 
буковий.  
с. Руський Потік, округ Снина *

5 – покуть. 
с. Рівне, округ Свидник.  
За виданням: Сополига М. 
Народна архітектура 
українців Словаччини… 

2, 3 – с. Руське, округ Снина *

1

2

3

4

5
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 Покуть. с. Рівне, округ Свидник *

Покуть. с. Камйонка, округ Стара Любовня.  
За виданням: Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини… 

ІМ
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Покуть. с. Якуб’яни, округ Стара Любовня *

Вівтарик («олтарік») у хаті ХІХ ст. с. Ганиґівці, округ Сабинів *

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



596 СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

2 – хлівчик з курником.  
с. Тополя, округ Снина *

4 – «сипанець». 
с. Нижній Тварожець, 

округ Бардіїв. 
Перенесений із 

с. Ґаболтов,  
округ Бардіїв *

3 – «шопа» і «сипанець». 
с. Нижній Тварожець, 

округ Бардіїв *

1 – «сипанець».  
с. Грабське, округ Бардіїв *

1

2

3

4
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2 – «сипанець».  
1930-і рр. 
с. Чертіжне,  
округ 
Меджилабірці *

1 – «сипанець». 
с. Нижній Тварожець, 
округ Бардіїв *

3 – «сипанець»  
(1930-і рр.)  
та «кучік з 
курником».  
с. Гавай, 
округ Стропків *

4 – «сипанець» 
і «шопка» під 
спільною стріхою. 
с. Гутка, округ 
Бардіїв *

1 2

3

4
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2 – «сипанець».  
с. Лівів, округ Бардіїв *

1 – «сипанець».  
с. Циґелка, округ Бардіїв. 
За виданням: Сополига М. 
Народна архітектура 
українців Словаччини… 

4 – «кутці», «шопа» 
та «сипанець». 
1940 р.  
с. Сташківці,  
округ Стропків *

3 – «сипанець».  
с. Нижня Яблінка,  

округ Гуменне *

1 2

3

4
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1 – «сінарня» та «куча».  
с. Крайнє Чорне, округ Свидник *

3 – «шопи»  
в одному 
блоці з іншими 
будівлями. 
с. Вислава,  
округ Стропків. 
За виданням: 
Сополига М. 
Народна 
архітектура 
українців 
Словаччини… 

2 – хата («хижа»).  
с. Луків, округ Бардіїв *

4 – будівлі 
господарські.  
с. Луків,  
округ Бардіїв *

1

2

3

4
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2 – драбина на горище. с. Вишній Мирошів, 
округ Свидник. За виданням: Сополига М. Народна 

архітектура українців Словаччини… 

4 – білення стін. 
с. Кална Розтока, 

округ Снина *

3 – вікно. с. Улицький-Кривий, 
округ Снина.  

За виданням: Сополига М. Народна 
архітектура українців Словаччини… 

1 – двері із зображенням хреста.  
с. Кална Розтока, округ Снина.  

За виданням: Сополига М. Народна 
архітектура українців Словаччини... 

1

2

3

4
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5 – кам’яна огорожа. 
с. Микулашова,  
округ Бардіїв *

4 – садиба з кам’яною «пивницею». 
Друга половина ХІХ ст.  

с. Кленова, округ Снина *

3 – призьба («піцкіна»)
з дерев’яним 
«засипом» .  
с. Викріп, округ 
Стропків *

1 – «пелевник», плетений із пруття поза хатою. 
 с. Микова, округ Стропків *

2 – комин із хворосту.  
с. Крайнє Чорне, округ Свидник *

1

2

4

3
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6 – клозет («бударь»).  
с. Тополя, округ Снина *

4 – «студня» з валом та колeсом. 
с. Микова, округ Стропків.  

За виданням: Сополига М. Народна 
архітектура українців Словаччини… 

2 – яма для картоплі 
(«рупа на тромпаки»). 

 с. Ладомирів, округ Снина *

5 – кам’яна «пивниця». 1911 р.  
с. Лівівська Гута, округ Бардіїв *

1 – давній спосіб в’язання зрубу «на замок». с. Руська 
Бистра, округ Собранці. За виданням: Сополига М. 

Народна архітектура українців Словаччини… 

3 – зберігання дров.  
с. Руське, округ Снина *

1

2

3 4

5
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с. Фіяш (Fijaš)

Записав Й. Вархол 
у с. Фіяш, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. На колесо воза прив’язували прядиво – клуб-
ко, напряджене з клоччя, што молодиця перше пряла, 
тото клубко мати одкладала на свадьбу, щоб так дівча-
та скоро виходили заміж, як воно торочилося.

Записав Й. Вархол 18 жовтня 1988 р.  
у с. Фіяш, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Василь Марії, 1922 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 14052, 14054, 14053]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Пришли хлопці і ді-
вчата до єдной хижі, де нас пустили, даяка худобніша 
жена нас пустила, котрій хлопці принесли дров на-
рубаних, а  дівчата украли з дому до фляшки нафти. 
Там са посхаджали, бавили са, танцювали. Єден по-
віл: «Бавме са на бачиня!», – то така гра – «на бачиня». 
Стояли двоє при дверох, хлопец і дівча, тепер повіл 
тот хлопец: «За кого вісиш?» – «За Фечканіного», – од-
повіло дівча. Пришол він, Фечканин, там ку тому ді-
вчатю а собі дали руки, а  посідали на лавку. Потом 
хлопец повіл даке мено дівчатя, же за кого вісит, так 
са попаровали. Дакотрому са така ушла, што са йому 
не пачила, на остаток така са звишила, та са гнівала. 
Як са попаровали та сполу сиділи, розправляли са. [...] 
Бавме са на бзи! Єдно сиділо, а друге го било по задку: 
«Угадни, хто тя ударил?». А він мусил гадати. Довто-
ди го били, ким не угаднул. Очі мал заткани, а так го 
били. А як уж довго не угаднул, та тот, што му тримал 
очі, му надповіл, бо то уж довго били.  [...] Бавме са 
«на ключики»! Взяли такий фалаток деревка, шитки 
зложили руки. Єден сховал деревко – «ключик» – до 
рук, а другий гледал, де тот «ключик». Довго, ким го 
не нашол. 

с. Цернина (Cernina)
Записано в с. Цернина, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Джоґаник Деметер (нар. 1903 р.). Селянська 
хата  – «хижа» другої половини ХІХ  ст. Житлові та 
господарські приміщення в одному тракті під спіль-
ною стріхою розташовані в слідуючому плані: «хижа», 
«комора», «шіни», «стайня», «боїско», «стодола», «пе-
левен» (поза хатою). Будівля зрубної конструкції, 
з  букових та соснових кругляків. Зруб ззовні та зсе-
редини обмазаний глиною й побілений. Знадвору по-
під стінами влаштована кам’яна призьба – «піцкіна» 
(вже розвалюється). Дах чотирисхилий, кроквової 
конструкції, критий соломою. Долівка земляна. Стеля 
(«повала») дощана, «дупльована», на трьох попере-
чних та одному поздовжньому сволоках («траґарі», 
«мештегряда»), в  1963  році стелю обмазали жовтою 
глиною. Двері та вікна осучаснені, збільшені. «Гряд-
ки» і полиця ліквідовані. Традиційні меблі не збере-

глися. Окремо на подвір’ї стояли сипанець, «стаянка», 
«кучіки» та шопка, які занепали. [...] Власник: Дуркот 
Михайло (нар. 1903 р.), в хаті живе з жінкою. Хата – 
«хижа», споруджена в 1927 році. Трикамерна житлова 
частина знаходиться в одному тракті з приміщення-
ми господарського призначення: «хижа», «комора», 
«шіни», «стайня», «боїско», «стодола», «пелевен». Під 
хатою знаходиться мурована склеписта пивниця з 
входом із торцевої сторони будівлі. Стіни хати ззовні 
та зсередини обмащені глиною й побілені. Знадвору 
попри фасадній стіні влаштована призьба – «піцкіна» 
(або «засипок»). Дах кроквової конструкції, чотири-
схилий, критий соломою. Долівка в хаті земляна. Сте-
ля («повала») дощана, «дупльована», підтримується 
п’ятьма поперечними та однією поздовжньою балкою 
(«траґарі», «міштігряда»), – все в натуральному вигля-
ді. Двері та вікна додатково збільшені, пофарбовані. 
Основа печі («пеца») – з цегли та глини, «запецок» – 
з кам’яної брили. «Кафель» та «цівка» виплетені з хво-
росту та обмащені глиною. До печі прибудували пли-
ту («шпаргет»). Комин виплетений з ліски, виводить 
дим понад стріху. (Господарі згадують, як колись на 
перший день Різдва в «хижі» доїли корову, а курка ся 
несла на краю постелі). Традиційні меблі не зберегли-
ся. Окремо на подвір’ї стоїть сипанець зрубної кон-
струкції зі склепистим завершенням, під солом’яною 
стріхою. 

Записав Й. Вархол  
у с. Цернина, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. У  селі Цернина на Свидниччині молоду до 
вінчання вдягали на білій плахті, простертій на підло-
зі. До того ж на кожний ріг плахти клали по два обря-
дові хліби «підпалки» із запаленою в середині на кож-
ному хлібі свічкою. Молода вдягалася, стоячи посеред 
цієї плахти з підпалками та запаленими свічками. Ця 
архаїчна ритуальна обрядова дія мала забезпечити 
молодій багатство, достаток у майбутньому подруж-
ньому житті й охоронити її від всякого злого. Похо-
вально-поминальна обрядовість. Вживали духово 
жіля, яким обкурювали особу, яку непокоїв дух покій-
ника, злий дух (звідки й похідна назва зела – «духово 
жіля»), або просто носили його при собі, зав’язане в 
сорочці.

Записала Н. Вар’ян 12 лютого 1977 р.  
у с. Цернина, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ґроцької Анни, 1898 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 10131]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Од каждой дівки 
вжяли фартух. Хлопчіска вжяли такий стільчик а 
глинянку  – глину, што шя з ньом хижа білила. Ви-
шол єден на стілчик а шя жьвідувал: «Чий фартух?». 
Уж як шя дака признала, та гварили єй: «Поцілуєш 
го, – того хлопчіска, што стоял на стілці а тримал фар-
тух, – будеш з ним спала». Котра шя не ганьбила та по-
ціловала, а котра шя ганьбила, та дармо, же мала но-
вий фартух, побілили з ним хижу, поглинкували. [...] 
О, знате, та то било шьмішне. Посходили зме шя – то 
цалий вишній конец – то нас било п’ятнацет, то било 
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чудо! Но, а пришли парібци. Єдни грали карти, а уж 
кажда си пририхтовала оріхів, насипала їм оріхів на 
стіл  – на оріхи грали, бо пінязи не мали. А  парібци 
уж ішли «когута печі». Каждій дівці з навершника на-
зберали клочя а назвивали на палицу, почернили. Но, 
а тепер ішли двоми а: «Пече шя когут, пече, на кого шя 
обрече», – но, а на дакого повіли, на даку дівку. Тота 
пришла а: «Тівко даш?» – «Та тівко кцеш?» – «Сто зла-
тих». – «Йой, то барз вельо, та то дорогий когут!». Та 
шя їднали. Як уж шя згодили, але і печатку – парібка 
поцілувати. Била така, што шя не ганьбила, але била 
така, што шя ганьбила. Йой. Який то бил з том ціркус 
пак! Чернили ю з «когутом». 

с. Циґла (Cigla)
Записав Й. Вархол 23 липня 1998 р.  

у с. Циґла, округ Свидник  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Гудак Анни, 1915 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 17599]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА На вечурках били 
таки гри: «когута пекли», цілувати ходили, «джмур-
ки». «Джмурки» – єден (або єдна) сиділ, очі му заткали 
зозаду а по руці його (єй) тляпнул, а  мал (мала) од-
гаднути, хто то бил. Било весело даколи, хоч не било 
шиткого, як днес. А днес є шиткого, а веселости ніт. 
Пісни шьпіванки шьпівали на вечураках, бо било г 
пошьті. Постови шьпіванли на вечурках шьпівали. 

с. Шариський Щавник  
(Šarišský Štiavnik)

Записала Н. Вархол 25 листопада 2009 р.  
у с. Шариський Щавник, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Білоруського Михайла, 1936 р. н.,  

родом із с. Вільшинкова, округ Меджилабірці, 
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА У  Шариськім Щавнику в 
центрі села суть купелі, де каждий рік на Петра і Пав-
ла били велики бали, де ся сходили дівки і парібци бо-
гатих панів. Валальськи дівки і парібци там не ходили, 
та де! А такой по сусідсдві купелів є поле, та котра ді-
вка на балі впала парібкові до ока, та дакой тота пара 
ішла перейтися на тото поле, поговорити, поміловати-
ся. Та зато тото поле ся називать Мілованець.

Записала Н. Вархол 06 серпня 1992 р.
у с. Шариський Щавник, округ Свидник 

Пряшівського краю, Словацька Республіка,
від Іванчо Марії, 1914 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 17374]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Єдна ішла до шлюбу на він-
чаня, та колодку замкла а шмарила до студні, жеби 
дакой не мала діти. А  єй мати ходила потім барз по 
смерті, а она, дівка, не виповіла, же ходить, жеби люде 
не знали. А  они до рока таїли, не виповівли. Потім 
виповіла, як уж і їх мучила. Дашто хтоська пораїл, 
што треба робити. А  уж там мертва у того, што по-
раїл, а тамтих мучила. Та потім закликали попа, што 
зачитовал. Там одчитал, та уж не ходила. Але там він 

одчитал, але од себе не знал одчитати, та потім тота 
мертва ходила його мучити. Великого пса виділи біло-
го, такого, як теля. 

с. Юркова Воля  
(Jurková Voľa)

Записав П. Котулич 15 березня 1967 р.,  
за хронікою села Юркова Воля, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА В Цернині, котра є старша 
як Юркова Воля, жил єден бача, котрий мал трьох си-
нів. Старши синове уж мали свої хижи а  робили на 
своїм ґаздівстві. Наймолодший син Юрко пас вівці. 
Раз зашол з вівцями до єдной шумной долини, котра 
шя му барс запачила. Так собі повіл, жеби ту собі рад 
поставил хижу а там жил. Вечур, як пришол домів, по-
віл тото свому віцьові. Няньо не бил проти того а так 
повіл Юркові: «Най буде твоя воля!». Братя потім все 
гварили, же Юрко одишол на свою волю. Або іші так 
гварили, же там є їх брата Юрка воля. Потім і остатни 
так зачали гварити, же там є Юркова Воля, же ідут на 
Юркову Волю. Та так шя волат Юркова Воля. Повіда-
ют, же його хижа, того Юрка, била виставена з каміня, 
же іші днесь там сут збитки з того дому.

Записав М. Шмайда 11 червня 1963 р.  
у с. Юркова Воля, округ Свидник  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ґибей Анни, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Давно із села Цернини на 
гору Маковицю ходив хлопець пасти вівці. На місцях, 
де тепер село Юркова Воля, він бачив гарний краєвид, 
яким він завжди милувався. Одного разу з хлопцем 
вийшов на поле і його батько. Тоді син йому сказав: 
«Няню, посмотьте ся, яка там красна долина, там би 
било шумне село». А  отець йому відповів: «Та най, 
Юрку, буде твоя воля». З цього часу долину називали 
Юркова Воля, а пізніше й село, яке тут побудували.

ОКРУГ СНИНА  
(okres Snina)

Записав Й. Вархол у селах округу Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Після чеплення слідував чепчений танець, 
рядовий танець, шоровий танець, коли кожен з при-
сутніх весільчан платив грошима за танець із зачепле-
ною нареченою. Перед танцем кожен з них поклав на 
тарілку гроші. За звичаєм після шорового танцю один 
з музикантів згорнув грошові подарунку до фартуха 
молодої зі словами: «Ту маш на хлопца». Слідував та-
кож старовинний церемоніал із сорочками – молода 
знімала молодому сорочку і навпаки. Поховально-
поминальна обрядовість. Через день біля покійника 
був хто-небудь з домашніх, а ввечері приходили су-
сіди та інші односельчани на свічиня, і зіставали там 
протягом ночі. Дяк читав Псалтир, який треба було 
добре прочитати, бо коли помилився, то мертвець в 
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труні встав і запитав: «Шо ти хочеш ізо мнов?». До-
рослі розказували перекази, оповіді, а молодь лопат-
кувала са, тобто виконувала нічні гри біля покійника. 
Самовбивцям вже ніхто не іде ані на лопатки. Назва 
«лопатки» походить від однієї гри-забави, званої «ло-
патки»: одного парубка із закритими очима били по 
п’ятах дерев’яною лопаткою – лопаткували, як відга-
дав, хто його вдарив, тоді вгаданий став на його міс-
це. Взагалі в іграх, що виконувалися біля покійника, 
є такі мотиви: весільні, військові, аграрні, демонічні. 
Дальшими улюбленими іграми на Снинщині були 
такі: «Ярмарок», «Смертка», «Пущаня рушника», 
«Пулька», «Медвідь», «Псинтирька», «Дід, баба, ді-
тина», «Муст правити», «Зо студні тягати», «Валал», 
«Суль тягати», «Вобручка», «Шуру-буру», «Шийка», 
«На суш». Знов на Свидниччині домінував «Млин» 
та «Когута печи». Метою даних ігор було розвесели-
ти душу мерця. [...] Крім маку, сипали освячену сіль, 
просо, ячмінь. Старші жителі Снинської області по-
одиноко згадували старовинний звичай, коли після 
винесення труни з хати кожний член сім’ї поклав на 
середину стола – основного атрибуту календарної та 
родинної обрядовості – руку, причому тричі обходи-
ли навколо стола, щоб ні одного з них скоро смерть 
не взяла.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Щедрий вечір пекли спеці-
альне обрядове печиво  – рогачі, причому їхня кіль-
кість відповідала кількості худоби на господарстві. 
Тому його форму пристосовували до вигляду рогатої 
худоби – рогачі в кінці мали імітацію рогів. Після за-
кінчення Різдвяних свят частину рогачів з’їдали діти, 
а решту відкладали в комору, де їх зберігали протя-
гом року.

с. Велика Поляна  
(Veľká Poľana) *

Записано 3 серпня 1977 р. та 17 серпня 1978 р. 
у с. Велика Поляна,  

округ Снина Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 

від Мини Юрія, 1919 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 7853, 8892, 8893,  

8895–8897, 8899]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ   Ту єден в Поляні гварив, 
як його мати вмерла. Мати лежала в постели, мала 
вмерти. А  вун вишов на двур, а  в дворі видів вели-
кого чорного пса. Вун го погладив. Вишов назад до 
хиж, а мати вже мертва. То Смерть са му вказала, як 
пес. [...] Вітерница – то женська са так зробить на ві-
тор, а зачне так шумно крутити горі, як до лійки: спуд 
широкий, верьх ушший. Доправа са гонить, а потум 
са тот вітер розпаде. Звикло хопити пув метра сіна, 
а  рознести по цілих землях. Єден хлоп до того верг 
ножиком отвореним а тот ножик змизнув [щезнув]. 
А кедь вун пушов на вужен на Михаловці з косов ко-
сити, та пришов до тої лосної баби, котра са зробила 
вітерницов. Поїднала го косити пшеницу, а на вечур, 
як пришов з поля, дала му хліб на стул ай масло, а по-
ложила му ножик на стул – тот лосний ножик, шо вун 
верг до тої вітерниці. Вун са позерать – застрашив са 

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.

дуже. Тот ножик од крові, бо вун до п’яти єй трафив 
[вцілив]. А  вна му гварить: «Шо позераш, Петю, на 
тот ножик? Видиш, ти мі тим ножиком шмарив до 
ноги. Ріж з ним хліб, ріж».  – «Я  не буду різати хліб 
з тим ножиком».  – «Чогось метав до такого ножи-
ком, де са крутить на пути порохом? Бись го веце 
не метав, докля будеш жити, бо зле походиш. Я лем 
тя сановала, бо маєш друбні діти. Інакше била-м тя 
поставила за жебрака. Би лем тя кормили».  [...] По 
Першуй світовуй войні об’явила са ту гуска, а єдно-
го ґазду пожадала, жеби юй воднюс на другий валал, 
до Смулника, до Яцут, до двора. Як юй там принюс, 
повіла му, же вна піде дну, а вун увидить, шо са там 
стане. Зачали в хижі кихати, а не повідали «дай боже, 
здоров’я!». Гуска вишла видтам вон а гварила: «Одніс 
ня до сусіди». А як у дворі вже била, у сусіди, тулько 
му повіла: «Можеш іти дому, учуєш рано, шо са ста-
не». А вна до рана семеро людей подусила, бо не по-
здравили «дай, боже, здоров’я!». Тута гуска – то била 
колера. Зробила са гусков чоловікові.  [...] Била баба 
у Польску, а била велика босорка, вдовица уже била. 
Мала єдного хлопчіська. Дуже єй не хотів слухати. Як 
ся погнівала на нього, та на Сятий вечур при вечері 
в переднюй хижи воблак отворила а повіла му, жеби 
ішов на воблак вон задом, а їмила го за обидві руки а 
шось бісідувала собі потихо. А у тум моменті хлопчі-
ше перемінив са на вовка. І так за сім року ходив по 
лісох. А пришов ід кошарі, де бача [головний вівчар] 
вувці пас. Бача то тиж бив босор великий, ші бувший, 
як вна, його мати, і веце того знав, як вна. А тот вовк 
хотів вувцю взяти од того бачі. Бача са попозерав на 
нього: «Подь ту, я ти нич на зроблю». І вун пришов ід 
ньому, і зустав стояти. Бача му повів так: «Дай мі дві 
передні лаби до рук». Як му дав передні лаби до рук, 
бача шось собі побісідував потихо, а з ним потрясь, 
тима лабами, а закричав: «Будь назад хлопчішьом!». 
І вун став потум хлопчіськом назад. «Дому не йди, бо 
тя мати вночі о дванацатуй годині замордує. А зуста-
неш зо мнов бачовати. А видти пуйдеме геть, аби вна 
са не дузнала, же ти зо мнов зустав». І хлопчіська взяв 
і пушли на другий окрес. 

Записала Н. Вар’ян 15 лютого 1977 р. 
у с. Велика Поляна,  

округ Снина Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 

від Мартяка Петра, 1914 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 9273]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Одложили кобили-
ну до хижи, шо колеса на нюм роблять колесарі – та-
кой розсохатой дерево, на тим довбавуть. Єден паро-
бок став на єднум кунци, другий – опроти, а взяли та 
плахту на туто дали. В середині сидів хлоп, мав від-
ро а бухав на тум відрі, бив копачами, а тути двоми 
плахтов трясли – то бив «Млин». Тути двоми плахтов 
трясли, а єден другого так мачав водов, до рота води 
набрали, а  єден другого брискав. А  пак зашов єден, 
взяв од дівок хустки а од хлопцю шапки, вишов так 
горі на лавку а кричав: «Туто чійой?». А  хто са при-
гласив  – десять крат шкинтати через хижу на єднуй 
нозі – такий трест. А кедь дівка, – та хлопцю цілувати, 
кулько розказав – ці двох, ці трьох, ці п’ятьох – та вна 
мусіла ціловати. Фурт са так бавили, аж по войні уж 
туто не било. 

ОКРУГ СНИНА 
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с. Дара (Dara) *

Записав М. Шмайда 16 жовтня 1961 р.  
у с. Дара, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Гирча Івана, 1893 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Давно якийсь чоловік, що 
втікав перед злодіями, прийшов аж тут, де тепер ле-
жить село Дара. Той чоловік в угловині густих лісів 
збудував собі хатку. Коли одного разу приїхав сюди на 
полювання власник цих лісів, якийсь пан Самбор із 
села Камениця, знайшов тут чоловіка, розпитав його 
про втечу і так йому сказав: «Та коли ти втік перед зло-
діями і прийшов аж сюди, я тобі це місце дарую». Від-
тоді це місце люди назвали Дара.

Записано в с. Дара, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Сисак Василь (нар. 1924 р.). Селянська хата – 
«хижа», побудована в 1931 році з букового матеріалу 
розібраної старшої будівлі. Конструкція зрубна (жит-
лова частина), стовпова (господарські приміщення). 
Долівка глинобитна. Стеля виготовлена з ялинових 
дощок, настелених на чотирьох поперечних та одній 
поздовжній балках («грядах»). Все у натуральному ви-
гляді. Стіни хати ззовні та внутрі обмащені глиною й 
побілені. Зовні під хатою вистелена з кам’яних брил 
призьба («пудвалина»). Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. Житлова 
частина трикамерна: «хижа», «сіни», «комора». За нею 
по поздовжні осі хати слідують: «боїско», «стайня», 
«половник» (поза будівлею). Піч («пец») глинобитна, 
з плитою. Дим через спеціално прибудовану «цівку» 
виводиться у сіни під «сліпий комин» пірамідальної 
форми, а звідти – на «під» (горище). Традиційних ме-
блів у хаті не збереглося.  [...] Власник: Лабанц Юрій 
(нар.  1901  р.). Селянська однорядна садиба: «хижа», 
«сіни», «комора», «боїско», «стайня», «половник». 
Хата зрубної конструкції, побудована з букового ма-
теріалу в 1864 році. Стіни зрубу з обох сторін обма-
щені глиною та побілені. Вікна перед двома роками 
змодернізували та збільшили. Долівка в хаті земляна. 
Стелю в 1956  році поновили. Товсті, сокирою отеса-
ні, букові «повалини» замінили гембльованими яло-
вими дошками, настеленими на трьох поперечних та 
одній поздовжній «грядах». Дах кроквової конструк-
ції, чотирисхилий. Крокви («роги») вільхові, «лати» 
букові. Бантів немає. Покрівля солом’яна. Окремо на 
подвір’ї знаходиться «стаєнка» для овець, побудована 
в 50-х  роках ХХ  ст., а  також «гноїско». Перед хатою 
вздовж фасадної стіни знаходиться призьба – глиня-
ний «засип», обрамлений буковою балкою, яка на-
зивається «пудвалина». Отвір для дверей («дупле») 
обрамлений одвірками – «сулаґами». Одвірки оббиті 
вертикальними дошками  – «футрами». Основа печі 
(«пеца») глинобитна. Дим через цівку виходить у сіни, 
а звідти – на горище. В коморі стоїть саркофагоподіб-
на скриня, оздоблена геометричним різьбленням. 

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.

Записав Й. Вархол  
у с. Дара, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-
поми нальна обрядовість. В  селі Дара вагітна жінка 
перш за все мусила подивитися на свої нігті, а потім 
на мерця, жеби са юй ай дітині нич не стало тулько, як 
за нугтьом чорного.

Записала Н. Вар’ян 10 липня 1975 р.  
та 15 серпня 1978 р. у с. Дара, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Кокоша Яна, 1894 р. н., [1] 
та Сорінчак Марії, 1905 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 5668, 8698]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Дівка са преспала, а кедь 
поховала дітвака до землі, та тот дух не є спокойний. 
Ходить а йойкать. Мій камарат з Першой войни – бив 
словак од Римавской Соботи – повідав о тім. Вун хо-
див ку єднуй дівці на валал. То бив пішник через цвин-
тар. Там з ним шмарило до єднуй ями на цвинтарі, 
з тим парубком. Як ішов вон та назад, з ним шмари-
ло до ями. «Но, – гварить, – буду ту, доки са не роз-
виднить». Як когут заспівав, розвидніло са, вун вишов 
вон. Не ходив ку тій дівці, бо бояв са. Вна одказувала 
му, жеби пришов, но, та й вун пушов. «Чого ти так дов-
го не шов?». Так а так. Бояв са. Пушов по третій раз. Як 
ішов дому, та дітвак йойкать за єдним домом. А било 
так дванацать годин. Як ішов до хиж, вун са напудив. 
Порог високий бив, дерев’яний  – зашпотав са та й 
упав. А дідо звідує са: «Хлопче, чом єс са напудив?» – 
«Там дітвак йойкать». Дідо взяв лаху, вишов вон а так 
повів: «Ту маш крижму. Кедь єсь хлопец – та нянькове 
мено, а кедь дівча – та материной». Як дідо так зробив, 
та уже веце не йойкало. [...] [2] По Першуй войні ґаз-
да в Дарі мав при собі чорта, шо му воли гонив вночі 
пасти, діти му колисав. Вун го витримав пуд пазухов за 
дев’ять дну. То взяв зносок – меншой яйце од хоц-якой 
курки, а то за дев’ять дну носив пуд пазухов. З того ви-
шов чорт а слухав тому ґаздові, шо лем вун жадав, все 
зробив. Требало му давати фурт будь-яку роботу. Вун 
сі сам роботу просив. Нихто го не видів, лем тот, хто 
з ним рунує. Будь на шо са зробить, на муху. Мусили 
му давати їсти, їдло – як і собі, так і йому, а кедь дашо 
му планой, не подяці му било, та миску верг  – гото-
во! Кедь дашо планой било, не по дяці му било так, як 
вун хотів, та їх мордував, дусив їх. Старі са минули, та 
і туто десь пропало. А їх синові са будь-шо указовало. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Бив єден швидкий па-
робок, так вун попросив собі од тої ґаздині рушник, шо 
мав траки. Вун го намочив до води а го сплів дов’єдна. 
Вун са кликав пан, шо бив. Тот пан нагнав єдного па-
робка до кута ід дверьом а са го попросив, кого му при-
вести, жеби го поціловала. На котру повів, вун привів, 
а вна го поціловала. Кедь хотів ціловати та гварив, же 
недобрі, же ші ліпшой треба, мусила і два, і три раз ціло-
вати. Як го поціловала, а вун пушов на свой місто. По-
тум пан юй привів, кого вна хотіла. Так са вело і годину. 
Туто кликали  – ціловати са.  [...] Посідали до кругу на 
землю до хижи, взяли сплетений рушник, а тот рушник 
давав єден другому попуд коліна а гварили: «Шуку-бу-
ку, шуку-буку, шуку-буку». Єден бив у середині, хоц хто 
муг бити, а тот мусив тот рушник у дакого їмити. У кого 
їмив, та тот ішов до середини, або другой са грали.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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с. Дубрава (Dúbrava)

Записано в с. Дубрава, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ґежо Ян, первісний власник помер. Хата сто-
їть пусткою. Господар поселився в будинку відпочин-
ку. Інформацію надали сусіди. Хата – «хижа», спору-
джена в другій половині ХІХ ст. пристосуванням хліва 
до житла, бо первісна хата завалилася. Будівля зрубної 
конструкції з букового матеріалу («струбена на вугла»). 
Стіни обмазані глиною та побілені. Дах чотирисхилий, 
кроквової конструкції. Покрівля солом’яна («жупа»). 
Житло двокамерне: «хижа», «сіни». В  інтер’єрі хати 
знайдено дерев’яний ложник. В  кутку між вікнами  – 
стародавній стіл у формі коробки, кришка вже бракує. 
Під дощаною стелею  – дві грядки та полиця. «Пец» 
споруджена з глини та каміння, вже розвалена. Дим 
за допомогою «цівки» відводився у сіни, а звідти через 
отвір у «повалі» – на горище. На горищі знаходяться 
два плетені сусіки у формі коробок. В 1941 році окремо 
біля хати побудовали господарську будівлю («стайня», 
«пелевня», «сакас» – сінарня).

с. Збій (Zboj)
Записала Н. Вар’ян-Вархол 5–6 жовтня 1978 р. 

та 15 липня 1993 р. у с. Збій, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Чопак Марії, 1921 р. н., [1]  
Строґан Зузани, 1909 р. н., [2] 

та Свистуна Юрія, 1903 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 16909, 9206, 9191]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Перелесница  – їй діти 
сухи, вна украде людску моц. Я маву дітвака, вна має 
мою моц. Суть і живі перелесниці люди  – вни суть 
тучні, така перелесница візьме від чоловіка жир, а чо-
ловік вмерать. Перелесница або перелесник має і по 
двой серця, її тіп ходить. Котра перелесница має одной 
серце – тута ніт, а котра має двой серця – вна лежить, 
а її тіп ходить, де пуйде, і понад ліси. То є перелесниці: 
лісови, водови, цинтарьови, такі, шо на розпутя ідуть, 
такі, шо в бочці в луфті ідуть на мітлі, жабов са ста-
нуть. Вночі, коли врочисті свята, товди са схаджавуть, 
їх ніхто не видить. Свічки суть, жеби їх видіти, то не 
знаву як. Пуд решето свічку або лампу давуть, жеби 
їх видіти. [...] [2] Хтось є такий, шо має двой серца, як 
умре, – єдной умерло, а другой би ші ходило, давило 
людей. Мусить сіяти мак позад нього, позад ладу, аж 
до ями сівуть ші і до ями мечуть, же доки тот мак не 
визберать, та не прийде. Тот, шо мать двой серца,  – 
упірь. Він і людей, і худобу, і свині давить. Даколи то 
того било! Коли чоловік народить са з двома серцями? 
Тот має двой серца: шо кедь жена має періоду, та жеби 
хлоп ід нюй не ішов тогди, бо кедь са дітина меджі тим 
створить, так дітина така є нечиста, має двой серца. 
А зато потум тот мак сівуть. [...] [3] Ходить страшити, 
кедь умре,  – мать двой серца. Котрий чоловік не за-
растать, немає нич зароснутой, та тот упірь, тот двой 
серца має, а як умре, та вун дуже людей таких молодих 
бере зо собов. Раз єден старий чоловік гварив мені, же 
кедь жена, коли нечиста, має свуй час [менструацію], 

а же кедь тогди са чоловік дупхать ід нюй, та дітина 
тута потум нечиста. Такому чоловікові, як умре, тре-
ба било му голову одтяти. Ід такому чоловікові нихто 
са не хотів пхати, та терня давали а нуж меджі ноги, 
а пуд ноги [в труну].

с. Звала (Zvala) *
Записала Н. Вар’ян 11 вересня 1975 р.  

у с. Звала, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Небіжчика ховали за певним 
ритуалом. Зазвичай тричі вдаряли труною об поріг – 
це була якась остаточна розлука мерця з домівкою без 
будь-якого вороття. Якраз вдарення труни об хат-
ній поріг створює синхронну межу, допоки мертвий 
сприймає все навколо себе. В  минулому домовину з 
хати виносили виключно чужі особи, ніхто з рідні, 
і завжди ногами вперед. За труною сипали освячений 
мак, іноді й білий, примовляючи: «Як тот мак не мо-
жеш позберати, так жеби і ти не міг прийти».

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Як мати заспала, а дітвак на 
боку бив, то перелесница го вкрала. Найвеце, доки не-
хрещеной било. Мати, жена, ішла по тих стопах [слі-
дах], шо перелесница ішла. Таки женски стопи били, 
та потум перелесница принесла назад дітвака. Мати 
не знала, коли його принесла, аж як го вергла пере-
лесница назад, дітвак зйойкнув. А мати вже знала, же 
єй вернула дітину. Як перелесница взяла до своїх рук 
дітвака, то вно било зміненой, виплашеной, плакало, 
чуднішу тварь [обличчя] мало і поставу.

Записала Н. Вар’ян 11 вересня 1975 р. 
у с. Звала, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Капки Юрія, 1903 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 4642]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Як ішли молодята спати на 
під, шо свадьба била, то їх музикант з гуслями на під 
випроводив. А  хтось там прийшов а звідував са їх, 
коли хотять бідувати: чи тераз, чи на старусть. «Поче-
кайте, та я са позвідуву нянька», – повів молодий, бо 
не знав, шо одповісти. Прийшов ід нянькови: «Няньку, 
хтось са звідує, коли хочеме бідувати, чи тераз, чи на 
старусть, а я не знаву, шо одповісти». – «Та теперькай 
перебідуєш, бо єсь молодий, а на старусть буде ті до-
брі». Та так одповів тому, шо са звідував. Та так то било.

с. Кална Розтока (Kalná Roztoka)
Записано 30 березня 1976 р.  

у с. Кална Розтока, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Кериканич Марія (нар. 1911 р.). У хаті живе 
з матір’ю (нар. 1886 р.). Селянська хата – «хижа», по-
будована в 1923 році. Будівля рублена – «струблена на 

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.
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вугла», з  букового матеріалу. Стіни ззовні та внутрі 
обмазані глиною й побілені. Долівка в хаті глиняна. 
Стеля виготовлена з дощок, покладених на попере-
чні («крижні») сволоки («фульовки») та поздовжню 
«мештерну гряду». Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий. Покрівельний матеріал – солома («жупа»). 
Житлова частина трьохдільна: «хижа», «сіни», «комо-
ра». Під однією стріхою по поздовжній осі хати роз-
міщені й господарські простори: «пелевня», «стайня», 
«шопа», «половник». Призьба, яка несе назву «засип», 
утрамбована з глини та обрамлена дерев’яною бал-
кою – «пудвáлиною». До глинобитної основи печі до-
датково приставлена плита. Дим за допомогою «ців-
ки» відводиться в сіни. У сінях половину стелі займає 
«струбленой сліпий комин». В  хаті скриньоподібний 
стіл, «шафарня» зі спинкою, постелі фабричного ви-
робництва. По стінах над столом розвішані «святі об-
рази», мальовані «горнята» й «таніри» (тарілки). Двері 
в жилому приміщені змодернізовані, одвірки («сула-
ґи») вертикально оббиті дошками («футрами»).

Записав Й. Вархол 
у с. Кална Розтока, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В окремих випадках молоду, посадовивши за 
стіл, частували молоком. Вона цілувала цілу челядь, 
а потім, разом з чоловіком, заходили в стайню, де зма-
щували ноги гноєм, жеби са їм худоба годувала.

Записала Н. Вар’ян 30 березня 1976 р.  
у с. Кална Розтока, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Доди Андрія, 1899 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 6641,6642, 6643]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Я  чув од єдного хлопа, як 
босорканя са зробила на колесо. Вун вартував, а ко-
лесо вбігло до двора. Вун їмив колесо, взяв штранґ а 
здів крузь головку колеса, кади са тенгер [тичка] дає. 
А потому пришла її, тої босоркані, родина, дака баба, 
а просила го, жеби лем пустив туто колесо. Вун пустив, 
а колесо са покачало назад. Босорканя жир з молока 
одбере, а пак туто молоко слабой такой, як вода. Жиди 
на Сятий вечур метали в стайні навкриж часник, же 
босорканя не прийде за молоком. [...] В Кленовій бив 
єден хмарник. Худобу гонив. Кедь са хмарило, фурт 
лем позерав до хмар. Кедь му дали їсти, бо валальську 
худобу пас, та туто не їв, але їмив жабу або шо а туто 
їв. І  гарной потята [пташенята, від поть  – пташка], 
кедь нашов в гнізді, дакой живой з пірьйом зів. Кедь 
пригнав худобу ку воді, та дрібной каміня наметав до 
себе, як волоски воріхи. Даколи і клинці поїв. Єден са 
просив, же чом туто їсть. «Туто мі наказаной», – повів. 
А кедь їмив ящурку, та бавив са з ньов, бавив, а вигріб 
ямку а там єй поховав живу, а співав так, як пуп над 
мертвим, а хрестик зробив. Кедь пришла бурка така, 
шо світ мало забрати, вун собі лем став а колеґові, 
шо з ним пас, повів: «Ту стань пуд мою руку!». Ани 
єден доч на нього не впав, обидвой били сухи, а світ 
мало забрати, шо такий доч падав. Раз так хмари при-
шли, а  вун пушов на Кленовський вершок, хмари са 
долов спустили, а вун там пушов, та за шість року го 
нияк не било. Аж за шість року пришов на Сятий ве-

чур чисто голий. Не пушов до хиж, але там, шо коло 
пелевні, прибок [кладе са там солома, отава]. Ґазда го 
там нашов: «Ти са ту змерзнеш». – «Ні, не змерзну». 
Приводив го до хиж, вболокли го. Кедь са го звідува-
ли, де бив, не хотів повісти. Заз потум худобу гонив і 
туто їв. [...] Єден хлоп хотів знати, кулько босоркань є. 
Бача му дав паличку і навчив го таке бесідувати. Вун 
на Сятий вечур пушов на хресни дороги а зробив з тов 
паличков таку обручку, колесо, коло себе. Зачав туто 
бесідувати, а босоркані пришли. Вун їм насипав вув-
са а повів їм, жеби тот овес місто курок дзобали. Вни 
мусіли. Потум вун мусів знати і так бесідувати, жеби 
пушли гет від нього. Як зачав, то замилив са на єднум 
слові. Зачав утікати, бо вже са напудив. А босоркані – 
за ним. А тута, шо їх водила, така стара, беззуба баба, 
так скоро летіла, шо била перша у його сіньох. Як вун 
прибіг, тогди ударила го. Так го ударила, же ледве по-
зберав са. Погрозила му, же кустя з нього витрясе, 
кедь виповість туто. А вун не виповів, бо бояв са.

с. Кленова (Klenová)
Записано в с. Кленова, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Кобан Ян, 1914 р. н. Селянська декількабу-
динкова садиба другої половини ХІХ ст. Житлова бу-
дівля («хижа») трикамерна: «хижа», «сіни», «комора». 
Під коморою знаходиться кам’яна склеписта пивниця 
з входом із подвір’я. Хата зрубної конструкції («стру-
бена»), з  букових кругляків. Стіни ззовні та внутрі 
обмазані глиною та побілені. Торці зрубу на кутах 
приміщень додатково зрівняні. Долівка в усіх примі-
щеннях житлового будинку глинобитна. Стеля («по-
вала») виготовлена з ялинових дощок, настелених на 
трьох поперечних сволоках та поздовжній балці, яка 
називається «ґеренда». Місце під хатою (призьба) но-
сить назву «пудвалина». Стріхи на обох головних бу-
дівлях кроквової конструкції. Крокви («роги») букові, 
«банти» і «пáроги» також букові, «лати» вільхові, при-
кріплені буковими «кулкóма». Покрівля чотирисхила, 
солом’яна. Піч бита з глини та каміння. Дим за допо-
могою «цівки» відводиться у сіни, під «сліпий комин», 
а звідти – на горище. Комина немає. Традиційні меблі 
не збереглися. Під прямим кутом до хати розташова-
ний господарський об’єкт – «будинок» із слідуючими 
приміщеннями: «шопка», «стайня», «пелевня», «пери-
ло». Окремо стоїть хлівчик – «кучік». 

с. Колониця (Kolonica)
Записано в с. Колониця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Штеньо Марія, 1902 р. н. На момент дослі-
дження була госпіталізована. Хату відкрила для огля-
ду та подала інформацію Грабовчак Зузана. Хата  – 
«хижа» бідного селянина, побудована на початку 
ХХ ст. із матеріалу старої хати, яка стояла на другому 
кінці села від 1894 року. Конструкція хати рублена – 
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«на вугла». Торці зрубин додаткові зрізані. Зруб ззовні 
та внутрі обмазаний глиною та побілений. В одному 
тракті з житлом («хижа», «сіни», «комора») розмі-
щені й господарські приміщення: «стайня», «пелев-
ня», «половник». Стеля дощана, з  ялового матеріалу, 
в  натуральному вигляді. Стеля тримається на трьох 
поперечних та одному поздовжньому букових сво-
локах. Покрівля кроквової конструкції, чотирисхила, 
солом’яна. В «хижі» збереглися стародавній скриньо-
подібний стіл і «шафарня» (лавка) з декоративно ви-
різаною спинкою. Піч бита з глини та каміння. Дим за 
допомогою цівки виходить у сіни під «сліпий комин», 
а  звідти  – на горище.  [...] Власник: Сурова Настазія, 
1894 р. н. Живе у хаті сама. Селянська хата – «хижа», 
споруджена в 1912  році з матеріалу старої хати, яка 
стояла на нижньому кінці села. Конструкція зрубна – 
«струблена на вугла», з букового матеріалу. Торці зру-
бин зрівняні. Стіни ззовні та внутрі обмазані глиною 
й побілені. Вікна в 1951  році збільшені та змодерні-
зовані, з дощаними віконницями («футринами»). До-
лівка в хаті утрамбована з глини. Стеля виготовлена 
з ялинових дощок, настелених на трьох поперечних 
та одному поздовжньому сволоках (в  натуральному 
вигляді). Житло трикамерне: «хижа», «сіни», «комо-
ра». В одному тракті під спільною стріхою розміщені: 
«пелевня», «стайня», «стаєнка», «стайня» для коней. 
В «хижі» – скриньоподібний стіл з двома «шафарня-
ми», а також дві постелі. Над обома постелями збере-
глися скоби, до яких підвішували колиски. Під постіл-
лю «тромпаки» (картопля). Між вікнами у фронталь-
ній стіні – етажерка, яка закривається дверцятами. На 
дверях в житловому приміщеннї  – хрест, написаний 
тістом. Піч («пец») у хаті – з глини та каміння. Дим за 
допомогою «цівки» відводиться в сіни. У сінях – «слі-
пий комин». До печі прибудована плита.

с. Ладомирів (Ladomirov)
Записано в с. Ладомирів, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Лецищо Василь. Хата  – «хижа» бідного се-
лянина, в 1890-х роках розвалилася, поставлена зно-
ву. Господар мешкає у новій хаті, стару «хижу» ви-
користовує для господарських цілей (у  житловому 
приміщенні – корова). Конструкція будівлі – «струб» 
(зруб). Матеріал – бук. Стіни обмазані глиною, побі-
лені. Долівка глинобитна. Стріха кроквова, чотири-
схила, солом’яна. Стеля («повала») дощана, на трьох 
поперечних та одній поздовжній балках («фульовки», 
«мештерниця»). Призьба («пудвалина») з каміння та 
глини. Піч зліквідували, щоб зекономити місце для 
худоби. В  одному тракті з житлом («хижа», «сіни») 
під спільним дахом знаходяться й господарські при-
міщення: «стаєнка» для худоби, «пелевня», сінник 
(«гадзоуб»). Терміном «гадзоуб» користалися для по-
значення приміщення, яке було трохи більшим від 
«пелевника»; ще більше приміщення називалося «пе-
рило». На дворі знаходяться «востровки» на «кома-
ніцю» (конюшину). Конюшину зберігали в копицях 
(«копица – меньша, копа – бувша»). Пелевня закрива-
ється дводільною виплетеною з ліски «лісою». В селі 
виготовляли й дощані «ворота» (плетені – «ліса»). [...] 

Власник: Бандурчин Михайло. Хата – «хижа» бідно-
го селянина першої половини ХІХ ст. «Будували тоді, 
як не било пилок, а  село постигла холера». Власник 
мешкає у новій хаті, а стару використовує для госпо-
дарських цілей. Хата зрубної конструкції, з букового 
матеріалу. Стіни зрубу обмазані глиною та побілені. 
Вікна поновлені після Другої світової війни, перед 
тим були менші. Тоді ж зрівняли й торці зрубин за 
допомогою пилки. Покрівля будівлі кроквової кон-
струкції, чотирисхила, солом’яна. Стеля в хаті до-
щана, настелена в один ряд на трьох поперечних та 
одному поздовжньому сволоках. Долівка глинобитна. 
Призьба – «пудвалина» – глиняна. Житлова частина 
двокамерна: «хижа», «сіни». Під спільною стріхою 
знаходяться й господарські приміщення: «стайня», 
«пелевня», «половник». Основа печі глинобитна, з до-
мішками каміння. За допомогою «цівки» дим вихо-
дить у сіни під «сліпий комин». [...] Власник: Матіко 
Михайло. Господар збудував собі нову хату, стара 
стоїть пусткою. Усі будівлі зрубної конструкції. Зруб 
житлового будинку ззовні та внутрі обмазаний гли-
ною й побілений. Стеля в хаті дощана, на чотирьох 
поперечних та одному поздовжньому сволоці. До-
лівка в усіх приміщеннях глиняна. Стріхи солом’яні, 
чотирисхилі, кроквової конструкції («роги»  – крок-
ви, «пáроги», «банти», «лати», «ключини»). Житлова 
будівля трикамерна: «хижа», «сіни», «комора». Під 
житлом знаходиться мурована склеписта пивниця 
(«рупа») з входом із двора. В інтер’єрі хати збереглися 
стіл, постіль, лавка – «шафарня». Основа печі глино-
битна. Хата без комина. Дим вільно розходився по го-
рищі, звідки уникав через «вучка» з обох сторін гре-
беня стріхи. Під прямим кутом до житлової будівлі з 
обох сторін розміщені господарські будівлі: «стаєнка 
на кози», «стайня на худобу», «пелевня», «перило» 
(сінник), «пелевник», «кучка» (хлівчик), «перило», 
«шопа». Власник будівель належав між багатших «ґаз-
дів» (середняк). Селянська садиба (П-подібна), побу-
дована в 1919  році.  [...] Власник: Мальчак Михайло. 
Селянська хата – «хижа» першої половини ХІХ ст. Бу-
дівля зрубної конструкції, з букових кругляків. Стіни 
ззовні та внутрі обмазані глиною й побілені. Покрів-
ля кроквової конструкції, чотирисхила, солом’яна. 
Долівка в усіх приміщеннях глиняна. Стеля дерев’яна, 
з товстих «кресаних» букових дощок («помуст»), об-
мазаних глиною. Стеля тримається на одному сволоці 
(«мештерниці»). В  «хижі» зберігаються стародавній 
скриньоподібний дерев’яний стіл, постіль, дерев’яні 
лавки на ковбицях. У  сінях  – два «сусіки на ряндя» 
з «вершниками», «млинець» (жорна). Основа печі 
споруджена з глини та каміння. До печі прибудована 
плита. Над ватрою «кафлі» та «цівка» з пісковикових 
плит. Комина немає. На горищі виявлено п’ять старо-
винних сусіків різних розмірів. Горище над сіньми з 
обох сторін відокремлено виплетеними перегородка-
ми. Кожна перегородка («плут») має двері. В одному 
тракті з житлом («хижа», «сіни») знаходяться й госпо-
дарські приміщення: «пелевня», «половник», «стай-
ня». Біля хати на дворі споруджена «рупа на тромпа-
ки» – яма для картоплі слідуючих розмірів: глибина – 
1 м, довжина – 1,5 м, ширина – 1,5 м. Дно ями вистеле-
не соломою. Рупа перекрита трьохсхилою стрішкою 
стовпової конструкції, з дверцятами в передній стіні. 
Конструкцію стріхи складають гребінь («грядка») та 
крокви («паланки»). Покрівля солом’яна. 
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с. Новоселиця  
(Nová Sedlica)

Записала Н. Вар’ян 21 серпня 1979 р. 
у с. Новоселиця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Зимовчака Василя, 1897 р. н., [1] 

та Стошек Марії, 1901 р. н. [2] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] Село не било. А же десь 
било вецей люди, та чекай, пуйдеме собі справити 
село. Та вишли ту дві фамилиї, два хлопи. Вишли та 
собі справили по хижі. Но, та новой село – та Ново-
селиця. А теперь ту тулько людей, шо аж розходят са 
по світі. [...] [2] Ту [в Новоселиці] били братя, Шпаки 
са писали. Так приказували, же били збуйники. Вкра-
ли корову, вола ци шо, а  не слобудно било нич гва-
рити їм. В Збою били збуйниці, шо десь там у скалю 
бивали, у верху. Там, де теперь руська граница, в тих 
верьхох. Там пінязі били збуйницькі. Там, ниже Берез-
ного, є Новоселица [у Закарпатській області України], 
та там повідали, же то Дубреницка Новоселица, а на 
тоту нашу гварили Збуйска Новоселица [тому що роз-
ташоване поблизу с. Збій].

Записала З. Ганудель 17 липня 1985 р.  
у с. Новоселиця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Додо Марії, 84 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Коноплі зьме сіялі, 
а билі перші посковні, а другі билі зелені, a в тум бил 
сіменець. А тігалі зьме. А пак зьме обивалі ціпамі на 
пелевні. Молотилі а пак до мочіла давалі. Пак в мочі-
лі моклі тиждень або й два, кидь вода студена. А пак 
вонка з мочіла, та попрі плоті прустералі, точілі, а як 
висхлі, та тогди на пец вже давалі, ші тогди пеци билі, 
та на пец, жеби шя давалі ламаті, та до дня, ранень-
ко зме вставалі. Годинки не било. Когут заспівав, то 
вже ґаздиня встала, бо має коноплі ламаті. Ламала, 
дока невиділа тоту зорницю дньову, а пак треба вже 
било класти огень а вариті їсті, а на поле іті. А як уш 
са коноплі поламалі, дало са на пец другой, уже тото 
прядиво. Люде гварят, же то терлі. Ламалі зьме на ла-
маниці, така ламанка била. Таки росохи а пак такі билі 
дошьки, а паґ другі росохи, а на том ламалі зьме. А на 
други рас уже меншой било, шо дві били дощечки, пе-
ретерачка. Паґ на шіть зьме направлялі котрой кло-
ча укрім, а прядиво укрім. Ші тепер плічя того маву 
новой, а я не хотіла затратиті. Дівча гварило, же няй 
стоїт. Вшиткой полотняной біло. Я не мала такой хис-
тя купеной, я сама с конопель ткала. Я памут не купо-
вала, яґ люде, бо муй газда був пустий. На памут не 
хотів мі гроші даті, контиґенті, знаєте, слабі билі. Кіть 
маржину продав, слабо платилі. Не так, яґ тепер. Та й 
гроші мав, та ун мені не хотів даті на памут, бо я лем 
самой прядив’яной ткала. Та хустя бодай, як єм захо-
манула. Раз било тонкой, що то перший клас, а пак бив 
другий клас, та маленько вже тонше било, шо як так 
на шєті са микало, а пак ші са с того витігало, та так са 
окрім клало. А то било вьтіганой клоча. А другой било, 
шо поскунча. Та на трой било, на рапшу, шо пак міхи 
с того билі. Люде ткані с памутом, я мам таке портя, 

шом ткала. Уже має сорок року, кулько син має року, 
ші го не било, та такой маю портя, шо лем на cамом 
памутовом са ткало, лем три парти має, но, та лем на 
такум са ткалo, а на полотняном – ніт, а на такум са 
ткало, половічні билі з модрьов, била і червена модря. 
Я мала пригартачку, шо дітвака шя прігартало ку собі, 
то не бив кочарік, як теперька. Лем тим пригорнулі 
дітвака, та так єм несла, де треба било. Пригортачка 
перетикана била на такі то колічки, і такі билі, і менші 
билі, так за шором билі, вшеліякі билі, хто якой знав. 
Ніткі зьме cнoвалi на сновалницях, а пак с того било 
полотно. Четирі метри било брушь. [На вечурках шо 
робили хлопці?] Хлопці с куделі микалі, жеби скоро 
дівка спряла, та микалі с куделі а палилі. А пак матip 
на ню кpiчалa, бо і на веретені не било ничого, ай кло-
ча не принесла. Oна не повіла, же попалилі. Такий 
сміх робилі. На Андрія мeталi тендеріцю по облаках, 
бранки знімалі. Даґде в берег однеслі або даґде далеко, 
шо не мож било ані найті, але хто не мух найті, та пак 
мулалі, жеби са завісив. [Гостину робили, кіть попря-
ли?] У нас такого ші не било, бо була біднота. Жеби са 
скликалі і гостину правилі – то ні. А теперь є добрі. 
Бодай ту ті, шо нам призналі дохот, жеби довго жилі, 
бо я бідна була. Я жаднa була грошам, та я са доходу 
радуву, бо я грошів не мала. Я мусіла с таким черевом 
ходиті до роботи панові, до шкулки калину садиті, же-
бим дітьом дашо могла купиті. Та лем кіть яйца прода-
лам, та так купила дівчаті шатки. Я дуже са бідно мала.

Записано в с. Новоселиця, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Батромій Юрій, переселився в Кошиці. Хата 
стоїть пусткою, розвалюється. Інтерес до неї виявили 
працівники Музею словацького села в Мартині. Се-
лянська курна хата  – «хижа-димлянка», побудована 
на початку ХІХ ст. Спочатку житло було однокамерне 
(«хижа»). Пізніше прибудували: «кутчік» (хлівчик) та 
«сіни». Основне приміщення – «хижа» рубленої кон-
струкції. Додатково приставлені приміщення стов-
пової конструкції. Будівельний матеріал бук, вільха. 
Зруб з обох сторін обмазаний жовтою глиною, ззовні 
побілений. Покрівля солом’яна. Долівка глиняна. Сте-
ля виготовлена з товстих тесаних дощок, яка всереди-
ні тримається на одному поздовжньому сволоці («ме-
штерниці»). Понад дверима та піччю, а також вздовж 
тильної та фронтової стін попід стелею знаходяться 
по дві паралельні «грядки», конструктивно з’єднані зі 
зрубом, на яких сушили дрова, зберігали корита і т. п. 
Піч у формі квадрата, бита з глини, без устаткуван-
ня для відведення диму. Над дверима по цілій ширині 
знаходиться «димник»  – частина відрізаної балки з 
дерев’яним кілком у центрі – віссю обертання. Дим з 
печі часто заповнював хату, тому люди змушені були 
рухатися по хаті «цапки» (зігнутими).

Записав Й. Вархол  
у с. Новоселиця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Широко побутував звичай, 
за яким тріщина на крачуні при його випіканні була 
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передвістям кончини челяді або худоби. Аналогічне 
віщування взагалі стосувалося випікання хліба, осо-
бливо зважали на місце розриву – якщо це було по-
середині, то слід чекати смерті господині.

Записала Н. Вар’ян 02 лютого, 12 квітня  
та 18 липня 1979 р. у с. Новоселиця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Стошек Марії, 1901 р. н., [1] 

Біґи Михайла, 1902 р. н., [2] 
Зимовчака Василя, 1897 р. н., [3] 
та Зимовчак Анни, 1903 р. н. [4] 

[АСФ СНМ МУК, № 10009, 10023, 10034,  
10035, 10038, 10010]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Чому са муй зять, з пре-
баченьом, посикував? Тадь дівка ші жиє та повість. 
Же кедь спав дві ночи, – вже бив готовий, посиканий. 
А кедь си люг на другий бук, вна, перелесница, не мо-
гла. Першу нуч нє, а  другу нуч вже са посикав. Вна, 
перелесница, го зводила. Так, як фраїра. Анца повіда-
ла, як било. Пак несла плахту прати, бо то смерділо. 
«Я, – гварить, – каждий день чистила». А ниґда не по-
віла, бо са ганьбила повісти на ґазду. Де на ґазду такой 
повість! Пак несла плахту. Баба гварить: «Йой, Анцько, 
та ти несеш суху плахту до води». А вна повідать: «Не 
суха, ніт, лем мокра». – «Та де мокра, суха!» – «Мокра, 
мокра», – туй бабі повідала. Та й скривила са, та й гва-
рить: «Янко са посикує. Та несу плахту полокати. Бо 
знаєте, же смердить». А  так вна єй порадила, же шо 
має робити: «Дай ґаздови сяченой [свячену проскуру], 
жеби вун туто носив за дев’ять дну. А спуднє шатя на-
руби, жеби носив за дев’ять дну. А на воблаки і на двері 
навкриж полож гувно його з вугльом». Жеби за дев’ять 
дну так клала. А до постели клала сокиру горі вустра-
тьом. Бо так юй баба радила. А жеби вун попри тої со-
кири лігав спати. Жеби сокира коло нього била горі ву-
стратьом, так попри доски. А так перестав посикувати 
са. Перелесница – парадна, як женска. І так зводить. Ці 
хлоп женску, ці баба хлопа. Перелесник, перелесница – 
так, як чоловік, красний, парадний, лем по ночах хо-
дить, вдень са не укаже. Знали гварити люде, же якось 
са знає зробити параднов дівков або парадним хлопом, 
та й вже зводить так. Даколи так гварили люде і теперь 
так гварять, же дванацать годин о пувночи а дванацать 
на пув дня – же то єдной є. Такий єсь скушитель, як 
перелесник [або перелесница],  – знали гварити хоць 
на кого, хто такий бив зводитель. Нянько так знав по-
відати, же кедь ішов за воду, та знав видіти хлопца на 
лавці. Того, шо са ту затопив. Же сидів на лавці та вже. 
[...] У Волові [село Руська Волова] жена мала двойнята. 
Перші діти мала дівчата. Вна ші лем породила, а діточ-
ки ші некрещені били. А вна, пропала би, перелесница, 
пришла вночи і дітвака брала, а мати не давала. А так 
са їмили бити – перелесница з матірьйов са била. А до 
тижня мати вмерла. Давно знали гварити так, же поки 
дітвак не є перекрещений, не треба го вхабляти самой. 
Я мала дівча, свекра пушла фасолю садити, а я зуста-
ла сама в хижі. А я вснула вдень. І вошла баба до хиж, 
така од земли велика. Але дівча я прикрила сяченим 
портятом, шо на Великдень кошар прикривавуть. Вна, 
пропала би, вошла ту до хиж, стала ту горі дверьми, 
а ту постіль мали зме. Старша жена била вже. Мені са 
виділо, же то Швайкова Катя. Такой мала білой шатя. 
А я са позерам, йой, Боже! Та шо вна ту хоче? А вна 

мені не гварила нич. А  я са на ню позераву, та  й і я 
тобі не буду нич гварити, кедь ти мені нич не гвариш, 
я з тобов роботи не маву. Вна постояла, постояла, ту 
в хижі горі дверьми і са вбернула і пушла. Пак мі так 
повідали: «Щастя маєте, же дівча било прикритой ся-
ченим портком». Бо ші не било крещеной. [...] [2] Чув 
єм, же шось приказували за потопнику, але в нас са то 
не находило. Потопник сидів на берегу. Вишов з води 
вночи а там дуже плакав. Не знати, же чому. А пото-
му, як наплакав са, назад са стратив до води. Далеко 
го било чути, як плаче. [...] [3] Потопленик – вздух, ві-
тор сильний, затягне чоловіка до води. [...] [4] Ай пере-
лесник  є. Перелесник буде вам са снити, же то хлоп, 
а  то  – перелесник. Снить са молодуй дівці, же вна з 
хлопом, а вна са радує, а вун єй зможе. Вун єй зможе, 
шо пак з неї нич. Домучить єй, шо висхне і вмре, і вже. 
Лем вночи єй мучить. Перелесник – такой невидимой. 
Хоць ід кому ходить перелесник. Хлопови баба са буде 
так снити. Коли са вже снить добрі, то вже не помагать. 
Але треба са три раз умити чистов водов, хоць видки 
взяти, цілий са умити а почитати дев’ять колу в пло-
ті, од єдного до дев’ять. А там тут кул виняти а тоту 
воду там виляти, а кул назад дати. Говорило са: «Жеби 
ми са веце не снив». Я била у Чорноголовні, Чорного-
ловня за Березним, та гварила єдна, же так з юй неві-
стов било, шо снив са юй перелесник. А баба вже пак 
одробила туй невісті. Пушов єй ґазда до войска, а вна 
зустала дома. І  дуже жаль юй било за ним, та все са 
юй снив. Та поки ші са лем так снив та снив, радовала 
са, же все коло нюй вночи є. Але як вже юй домучив, 
шо вже не било шо видіти, та тогди гварить: «Марьйо, 
шо тобі є?» – «Я са ганьблю повідати». – «Та лем по-
віч, же шо». Повіла. «Чекай, я йому укажу! Вун веце не 
прийде». Взяла, перебачте, із захода зачерла до відра, 
її пристерла ту коло столови, сама сіла на куш, бо ін-
коли коши били, її зболокла, так як са вродила. А пак 
юй омастила тим. Лем на солому юй положила, на со-
ломі била. А вун, перелесник, іде та гварить юй: «Йой, 
яка ти смердяча!». А тута стара баба з кочергов за ним, 
гварить: «Смердить ти? Я ти укажу, кедь ти смердить!». 
Та й за ним, веце ниґда не пришов ід нюй. А вже неві-
ста би вмерла. Як го одогнала, ніґда веце не прийшов. 

Записано 12 квітня та 18 липня 1979 р.  
у с. Новоселиця, округ Снина 

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Зимовчака Василя, 1897 р. н., [1]  

та Зимовчак Анни 1903 р. н. [2]  
[АСФ СНМ МУК, № 7651, 9261, 9300, 9301, 9303–9305, 

10008, 10010, 10017]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Двой хлопцу убра-
ли: єдного за діда, другого за бабу. На «бабу» дали 
хоть-яку плахту зверьха, до туй плахти нав’язали со-
ломи  – то било такой горбатой. Хлопови скрутили 
повересло через пас та му правили зо соломи такий 
[чоловічий статевий орган], та так ходив. Тварь мав 
намащену саджов. «Баба» била загуляна хустям, же не 
било видно тварь. Та пак ходили, «вна» мала біґарь і 
«вун», ходили та людей попуд ноги били, люде з того 
бока втекли видтам. Бісідували си, «дід» з «бабов»: 
«Коси коса, коси коса...», – то били вни оба хлопи. Як 
згонили тих людей, пак сіли собі за пец. Єден хлопец 
пришов та сів собі ід «дідові» так меджі коліна та сидів, 
а вже пак «дідо» давав паленки, а кедь давав дівкам, 
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та «баба» гварила, же вна «діда» любить. Там боком 
били хлопці, шо повіли, котра має іти ціловати того 
парубка, шо сидів «дідові» на колінах. А тот «дідо» пак 
їмив дівку, помастив саджов, та така пушла видтам 
омащена.  [...] Посідали хлопчіська надовкола, а  єден 
у середину. Того у середині били зась таким рушни-
ком. Тот рушник давали собі так попуд ноги. У кого 
тот, шо бив у середині, їмив рушник, тот мусів іти у 
середину, а  вун вишов видтам набук. Тому зьме гва-
рили: «Шийка, ший, ший, ший». [...] Лавка била така, 
на туй лавці єден паробок, а плахтов бив прикритий. 
На кунці лавки дали горнец на землю. Тот, шо лежав, 
бив по тому горцу, а другий ходив з єдного боку, мав 
такой палінча в руках, бив тим, млин порабляв, кли-
на бив а приказував: «Млин са поламав».  [...] Такой 
собі узяв, як востровку, то бив такий кул округлий. 
Двой стали опроти себе, туто округлой дерево взяли 
на плече. Третій вишов на туто дерево а сів собі звер-
ху на середину. Тути, шо го тримали, та са звідовали 
того, шо сидів на дереві: «Чий кунь?» – «Муй». – «Десь 
купив?»  – «В  Марамарашиці»,  – то така присловка 
била. «Шось дав за нього?» – «Три блищиці». – «А ці 
буде тя нести?»  – «Як ці має дяку». А  котрий повів, 
же буде нести, тути двой до нього копали, докля тот 
згори не упав, докля го не дрилили. Пак, як го звали-
ли, ішов другий сідати на дерево. [...] Двой взяли собі 
плахту а тримали тоту плахту в руках, згори тримали 
[у вертикаль ному положенні]. Міх прустерли на зем-
лю. Єден паробок собі став на єден кунець того міха. 
Третій путяг тот міх, а тот, шо стояв на кунці міха [на 
протилежному боці], – упав. Вни єден другого не ви-
діли, бо двой тримали плахту. Кедь не упав, та вояк, 
а кедь упав, та не вояк. Дівки не ішли на псинтирьку. 
Кедь тот паробок собі там став на міху, а  знали там 
шафель з водов пудсунути пуд нього зозаду. А вун як 
впав та до той води – шлюп!

с. Остружниця  
(Ostrožnica) *

Записав Ю. Харитун у 1979 р. [1], Й. Вархол [2]  
у с. Остружниця, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Врани Юлії, 1907 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Била єдна молодиця і 
чекала дітину. Нихто про туто не знав. Не признала са 
ани своїм родичум. Єднуй ночі злегла в коморі, дітину 
повила і пушла з ньов до того возера. Та й положила 
дітину на воду і сама плачучи вернула са назад дому. 
Потихоньки вошла до комори, замкла са, як киби са 
нич не стало. Рано люде виганяли на Долинки худобу. 
Єден чоловік жене корови і зачув плач дітини: «Десь 
то чути плач». Йде і йде, а дітина лем плаче. Як прий-
шов ближе до того возера і увидів, же на дні лежить ді-
тина і плаче. «Але де са поділа вода?» – возеро висхло. 
Так са стало колись давно, бо про туто мені розпові-
дала моя мати. І  днесь там туто місто люде кличуть 
Возеро, За возером, Над возером.

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [2] На гарний ріст волосся жінка в часі ва-

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.

гітності їла їжу із зачіпки [запинки] на фартусі. По-
ховально-поминальна обрядовість. Вагітній жінці 
рекомендували доторкнутись ніг небіжчика.

с. Паризівці (Parihuzovce)
Записано в с. Паризівці, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Дубай М. З хроніки наших сіл. Паригузівці. 

Журнал «Дружно вперед». Пряшів, 1962. № 1. С. 26 ] [1]

Записав М. Шмайда в 1963 р. 
у с. Паризівці, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Зовсім можливо, що 
назва села походить від перших колонізаторів гірської 
та лісистої долини, членів сім’ї Паригузівців. Старші 
селяни припускають, що село було засновано при-
ходом вівчаря Яцечки, який, як можна судити, міг 
називатись і Яцко Паригуза. Однак це нічим не об-
ґрунтований факт, що нав’язує на походження назви 
села.  [...] [2] За переказом село Паригузівці [c. Пари-
зівці] заснував якийсь югас, що пас тут по цих вер-
ховинах вівці. Югас називався Париз, і ніби від цього 
прізвища пішла назва села Паригузівці.

Записав Й. Вархол 
у с. Паризівці, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обрядо-
вість. У весільній обрядовості русинів-українців Сло-
ваччини функціонування обрядових хлібів-калачів 
наповнене глибокою символікою. Застава – весільний 
атрибут, відомий на Бардіївщині, Свидниччині, Лабір-
щині, Гуменщині та Снинщині. Це була здебільшого 
метрова жердина, до якої свашки прив’язували бага-
токольорові, з квітчастими узорами хустини з торічка-
ми [«шили заставу»], до них додавали ще 2–3 рушники 
[вишиваний і домотканий червоного забарвлення]. 
В деяких місцевостях кількість таких хустин рівняла-
ся магічному числу сім. Були випадки, коли хустини 
давала заставничка – жінка заставника. Заставу гото-
вили в домі старости, молодого, заставника або куми.

Записала Н. Вархол 07 жовтня 1992 р.  
та 12 листопада 1998 р. 

у с. Паризівці, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Андрух Марії, 1910 р. н., [1]  
та Петрак Марії, 1926 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 18391, 15624]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Терлич [рослина, най-
старші паризівчани «терличем» називають Валерану 
лікарську, Valeriana officinalis] і  тиндява била ниже 
валалу і не пустила корелу до валалу, а  била би ви-
мерла шитка молодява. У  нас росте і терлич, і  тин-
дява, а хтось положив ниже валалу терлич і тиндяву, 
і  не пустила до валалу корелу. У  Старині ішла колє-
ра – женська била подоба у білум шматю, мала косу на 
плечах а так співала: «Ей, коби мі не терлець, не тута 
тиндява, то би била вшитка моя молодява». На двері 
давали чеснок, тирлець, тиндяву, дов’єдна зв’язали, 
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а ші вуглик хоць-який з пеца дали і проскурку сячену. 
Як туто зав’язали над двері, та не пришла колєра. [...] 
[2] Моя мати Наця повідали так, же як коло Пастевни-
ку косили, єдна жена винесла ґаздови їсти. Він би пив 
воду, та вна пішла на воду до Колосарського – то поле 
са так кличе, там бив студник. Вна як тоту воду брала, 
з’явив са коло нєй вовк а зачав єй кусати, рвати з нєй 
шматя. Вна моцно ричала, хлопи са збігли а того вов-
ка палицями били по голові. А тот вовк, як його од-
огнали, а поки вна са назад вернула догори, ґазда-вовк 
вже там сидів. Но, то він са зробив вовком. А ґазда єй 
гварить: «Попозерай мі до голови, мене так голова бо-
лить», – а він як сидів, та так до нєй голову обернув 
догори. Він так са на ню попозерав здоли, а  вна му 
взяла голову до рук, же попозерать. А виділа помеджі 
його зуби нитки зо свого кабата [спідниця], шо він єй 
торгав, як вовк, а са моцно напудила а на місці вмерла. 

с. Пихні (Pichne)
Записали Н. Вархол та Й. Вархол 09 жовтня 1992 р.  

у с. Пихні, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Бобак Зузани, 1913 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Гварили, же ту даколи била 
велика пиха, та зато мено селу дали Пихні.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ [Окремі речі] наділяли магіч-
ними властивостями, що має здатність охоронити 
людину від хвороб. В деяких місцевостях часник їли 
з лушпинням, закусивши до нього, приказували: «Не 
луплю тя до живого, варій ня од шиткого злого».

Записала З. Ганудель 14 липня 1985 р.  
у с. Пихні, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Плішки Анни, 83 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Сіминиц с’ялі до ко-
ноплянок. То били зимлі поза Восій і попіт Кадобний. 
А як виросли коноплі, та зьми їх шли браті. То било 
перед косіньом трави, перши зьми брали біли коно-
плі. Зелени зіставали до восини. Кідь са коноплі ви-
брали, та зьми їх ішли мочіті до мочіла. Там мокли. 
Кіть било літо теплой, та й вода била тепла та раздва 
вимокли. Потім зьми їх ішли метаті. Поперемивали їм 
чулки, та й виметали, а так зьми їх пороставльовали 
по луці або попристирали, жеби обосхли. Кіть било 
доджяно, та зьми їх притягли домів а поточіли їх по-
піт хижу, а кіть висхли, та зьми їх втіпали на тирліці. 
Коноплі поростігали на сонці, но, а  зьми їх втіпали. 
Потім зьми повісма з’язали до китки а одложили аш 
до восени. Восени зьми на пецу їх гріли або на сушни, 
а зьми їх гладили на гладилниці. Но, але вже тогди і зе-
лени коноплі зьми витігали, висушили а ціпами обмо-
лотили сіминиц. А потім їх зьми намочіли до мочіла а 
зась, так як і біли, мочіли, мили, метали, сушили, вті-
пали, гладили, микали. А потім зьми прядиво поскру-
чали до скрутків і одложили, окрем прядива ші били 
пачуски, восновной клоча і пітканой клоча. А туто, шо 
са оптерло с паздірьом, то били вотіпки, але туто зьми 
лем на міхи вживали. Та то с тим било роботи. Цілу 
зиму зьми пряли. І по дванацять ліктів зьми напряли. 

А с тима ліктями тиж било роботи. Прясті зьми ходи-
ли на вичурки. Найратше до дакой хижи, де била лем 
єдна жина, бо дівки ї потім помогли попрясті. А кіть 
са попряло, та дівки робили гостину. Поскладовали са 
на кутрой-шо або поприносили з дому муки, вомас-
ти та й пекли колачки, варили даяку поливку, купили 
дашо випиті, та й са гостили с хлопцами. А на вичур-
ках са усіляк забавляли. Даколи хлопці і дівки са по-
преберали за пуджяків, та ходили пуджяті молотших 
дівчат, бо то й молотши ходили тиш даґде на вичурки. 
А с пряджьов тиш било дос роботи. То треба било із 
веретен нитки помотаті на мотовило, пак треба било 
тути нитки білиті. Ой, шо било с тим біди. Намачали 
зьми тути лікті в попілю, мачали до золи, а потім зьми 
їх давали до зваряльника, до пеца, жеби пріли. Кіть ви-
пріли, та зьми їх шли биті на лет. А в нас у валалі води 
не било, та зьми аш до Потока ходили. Але то зьми са 
позбирали даскілько жен, а хлопи нам їх тігали на сан-
ках на конях аш до Потока. Там нам ай вгинь клали, 
жеби зьми не померзли. Ой, не рас зьми домів при-
шли с такима замерзнутима кабатами, шо зьми їх об-
рискали, кіть зьми били лікті, то нам стояли, як кість. 
Тать то лем хворість с того била. А зась било с тим дос 
роботи. Треба било лікті висушиті, а ші їх потім попа-
рити, жеби м’яхки нитки били, позвиваті на клуб’ята, 
всноваті, навиті, виткаті, а  полотно потім вибілиті, 
аш так до лади одложиті. Полотно зьми ткали вселя-
кой: грубой, ці клочаной, і тонкой. Ай по-памуті зьми 
ткали а ші ай дрелих хлопам на ногавки. А  полотно 
зьми тиш білили. У яр зьми круги полотна мочіли у 
шафлю у воді а прістерали по загородах. Ткали зьми 
ай коцкованой полотно. То зьми го так переберали на 
ружи. Шили зьми с нього хлібівки, рушники, плахтя-
та, плахти на постіль, плахти на стіл, хлопам сорочки, 
ногавки, ґачі, а женам вплічата, поділки та кутрой шо. 
Тепирь вже полотно не тчеме, лем покровці.

с. Присліп (Príslop)
Записав М. Шмайда 16 жовтня 1961 р.  

у с. Присліп, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Реґули Федора, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Село Присліп лежить між 
стрімкими горами Снинської верховини. За перека-
зом старих людей, Присліп є найстарішим селом на 
Улицькій долині. Село заснували переселенці, які вті-
кали перед панською рукою.

с. Пчолине (Pčoliné)
Записав М. Шмайда 29 липня 1965 р. 

у с. Пчолине, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Латти Івана, 1894 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Широко-далеко на цілій 
околиці були лише два села: Старина та Папин. Пан-
ські гайники з одного села до другого ходили через 
ліси, де тепер розташоване село Пчолине, і  тут зна-
йшли багато лісових бджіл. Тут прийшли лісні робіт-
ники різати сяги, побудували колиби, а часом і хати, 
і це місце назвали Пчолине.
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Записала Н. Вар’ян 20 липня 1979 р. 

у с. Пчолине, округ Снина  
Пряшівського краю,  

Словацька Республіка,  
від Станка Івана, 1901 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 9359, 9360, 9492]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Знали викресати 
таку лопатку з дривна. Єден сидів на стульці, а другий 
го їмив за вочі, третій підняв му ногу, а з тов лопат-
ков по нозі дав му – втяв му порядну, же і на другий 
день не ставав на ноги добрі. Тот, шо тримав за вочі, 
пустив го а: «Гадай, котрий ударив». Як не угаднув, же 
котрий, – назад, а доти били, доки не угаднув. А тот, 
котрий бив виноватий, шо бив, – найгірше са сміяв. 
Найближе коло нього бив, а  такий, котрий не вда-
рив, та тот са так, як ховав, жеби того звести, жеби 
довше го били. Кедь не угаднув за довгий час, но, та 
на ногу дустав тов лопатков, же на другий день тяж-
ко му са ходило.  [...] Посідали собі хлопці на лавки, 
зволили собі бірова. Біровови корбач сплели із тако-
го втерака, як то даколи били. Каждий хлопец про-
сив собі даяку дівочку од бірова. Но, та кедь хотіла 
іти ід ньому, та добрі, але кедь не хотіла – поєдна не 
хотіла – та била бита од бірова тим корбачом сплете-
ним, а  її вибив, а мусила іти. Так попаровав. Як уже 
попаровав, а ішов, а гварив так: «Любиш ти її?» – «Но, 
та люблю». – «А ти його любиш?» Кедь повіла, же не 
любить, а не хотіла хлопця поціловати, та била бита 
втераком по лопаткох, по плечох доти, доки не поці-
ловала хлопця. Ід каждій ішов так біров а са звідовав. 
А  потому, як повіла, же любить, та мусила парібка 
ціловати, а паробок її. Паробок – то все лем гунцут-
ський є, та йому поціловати дівча не ганьба било, але 
дівча са ганьбило, та не хотіло меджі людьми. Та то 
било на валал, то вже са паровали так, бо на валалі 
люде по парі лем жиють. По Другій войні вже концом 
перестали лопатковати са.

с. Рунина  
(Runina)

Записав М. Шмайда 07 лютого 1961 р.  
у с. Рунина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Регули, 1934 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА За переказом, Рунина 
побудована вже на третьому місці. Колишні предки 
рунян жили на Складках, три-чотири кілометри від 
теперішнього села. Пізніше вони переселились під са-
мий Бескид і місце, на якому побудували село, назва-
ли Смереківцями. Звідси частина селян переселилася 
у Галичину, по той бік Бескида, а друга частина селян 
переселилась на те місце, де тепер стоїть село Рунина. 
Старі люди оповідають, що їхні предки із Смереківця 
перетягнули дерев’яну церкву на місце теперішньої 
Рунини за одну ніч. Теперішня назва села, за перека-
зом, походить від слова «руно», що на місцевому діа-
лекті означає «рівно», бо тут в горах є рівна полонина. 
За іншим переказом говориться, що тут колись давно 
люди розводили багато овець, і з дільнянь сюди при-
ходили купці, які купували вовну – руно. Руно – один 
стриг вовни від одної вівці.

Записав М. Гвізд 08 червня 1977 р.  
у с. Рунина, округ Снина  

Пряшівського краю,  
Словацька Республіка,  

від Бубеника Федора, 1907 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Чом наше село са кличе 
Рунина? Муй дідо так гварив: «Же били деякі пасти-
рі та йшли. Та єден пас вувці – мав салаш у Руськум, 
другий – ту, у Руньох, і  у Ковбасові ци де, а  гварить 
же: “Шо хочеш, де будеш?” – як са кляли, розділювали 
са. – “Та я пуйду рунину вувци пасти”. – “Но, але куль-
ко ти дати”. – “Та даш ми єдну руню або дві”, – же то 
так кликали вувцу, – та й зустала Руня». Но, а мадяре, 
шо у нас били, за Мадярска є написано Югаслок, не 
Руня, же ту били даякі югаси, пастирі.

Записав Й. Вархол  
у с. Рунина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Ще перед від’їздом до шлюбу молода викону-
вала різні магічні дії, пов’язані із зовнішнім виглядом 
майбутнього нащадка. Вдягаючи шлюбне вбрання, 
всувала за пазуху дзеркало, щоб народжувалися гарні 
на вигляд діти. Заміжні жінки не носили чіпці, вони 
свою зачіску, контю, лише обв’язували червоною хус-
тинкою. Молоду пов’язували на кілок, тобто в її за-
кручене волосся давали паличку-шпильку [«кулок», 
«кілок»], яку старший дружба так само виготовив з 
прутика солодкої яблуні, щоб такою солодкою була й 
молода. Поховально-поминальна обрядовість. Віри-
лось, що хазяїн помре, коли блискавка вдарить в дере-
во на його земельній ділянці. Та найбільше прикмет 
смерті творять різні сни – молода в білому шлюбно-
му вбранні, біління хати, полотна, ткання на кроснах, 
а особливо, біла потворна бабище з косою – атрибу-
том персоніфікованої Смерті; перевагу мають сни про 
випадення зубів.

Записав Й. Вархол  
у с. Рунина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ґазда нарізані окрайці паски 
насамперед настромлював на ніж і так подавав пасту-
хові, який із заплющеними очима та відкритим ротом 
мусив їх стягти і з’їсти, щоб ніхто не врік худобу. [На 
Юрія] перед першим вигоном на пасовисько перед 
стаєнним порогом змішували ясні вуглики, щоб очис-
тити статок. До старовинних магічно-охоронних дій в 
селах Північно-Східної Словаччини відноситься й по-
ширений звичай обсипання худоби маком: ґаздиня на 
Юрія маком обсівала стайню та дійних корів.

Записала Н. Вар’ян 06, 10 жовтня 1978 р. 
у с. Рунина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Цацари Анастазії, 1905 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 9281, 9286]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Попаровали са, по-
сідали на лавку  – хлопчіше, дівка, хлопчіше, дівка. 
Дівка сиділа на колінах у хлопцю. Хлопці гварили, же 
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«ріпу коплю». А хлопці йшли такі молоді а поливали, 
та тади лем жеби зме просто ноги тримали – дівки си-
діли на колінах у хлопцю, бо котра ноги розчеперила – 
на бути дустала ватральков. Як уже туто докончили, 
дополивали, копали з єдного боку, з другого. Як ходи-
ли поливати, то до вшитких нас ляли, а ноги докопи 
мусіли бити, як шнура, мали зме так ноги мати. Тот, 
шо ходив обкопувати, не мав нич, лем таку палицю 
мав, бив по ногах.

с. Руське  
(Ruské) *

Записала З. Ганудель 16 листопада 1985 р.  
у с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 
від Кірняк Олени, 60 р.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські 
заняття; промисли та ремесла. Насамий перет са 
роля поорала, потом сме ю красні посправлялі, но, 
а  потом сме посіялі до нєй. Ми тото клікали «сіме-
нець», тото насіня, як зме красно ші груди потовклі, 
паґ тото виросло. Насамий перет сме бралі білі коно-
плі, а зелені зосталі. Намочілі сме їх до такої стоячої 
води, шо сме викопалі яму, шо вода стояла там. Сме 
їх намочіли, мокли два тижні, вже сме потом ходили 
позерати, чі суть вимокнуті. Потом сме їх сушили, 
роставлялі сме їх таґ коло плоту, таґ зме їх нарітко 
роставлялі, висушилі, потом на таких дерев’яних 
терліцах тіпалі. Потом сме ші рас таґ, жеби цалком 
не било в нюй того, ми то кликали «паздіря», та ші 
са кликала «чмовхалніця»  – тиш з дерева, але уш 
так малa два мечіки. А яг сме почмовхалі, ші сме по-
том микалі. То са кликало «щіть» – то такой било до 
округла зробленой а гвоздики набиті густо, таґ зме 
го микалі. Тото било такой послідньой клочя. То сме 
прялі тото на міхи, то найгірше било. А то, шо оста-
лоса, кликало «прядиво». То сме пряли а с того сме 
ткали полотно. Насамий перет сме пряли. Яґ сме на-
пряли, потом били такі довгі дваметрові дерева, а на 
тото сме мотали. Тото дерево са звало «мотовило», 
а яґ сме намотали, то уш сме мали випочітаной, куль-
ко можеме, жеби не било тяшкой праті. А  потому 
зме го таґ золили. До теплой води наметали попілю, 
а тото сме паґ рукамі дусилі, дусилі, а паґ сме мали 
такі гліняні зваряльні, а до того зме тото столочілі. То 
са кликал «локоть». Тота пряджя с того мотовила там 
за три дни у тому пецу са гріла, пріло, а потому сме 
шлі на потоку зме то пралі, а пралі, поки з нього чіста 
вода не шла а зостало такой білой. Потом зме го на 
тоти клуб’ята звивалі. То са кликали «віялки». Таки 
били дерева, єдной таґ, другой таґ, всередині колик, 
але тот колик бил прибитий на повалу, на маштер-
ні гряді. Но, там прибив таким двастовка клінец або 
який, но, а таґ сме на тоти шьтірі кінці позапиховалі 
веретена, жеби тот локоть не падал. А  тото са кру-
тило, та й зме вили на клуб’ята. Но, а с того зме сну-
вали. Тиш такі зме малі дерев’яні на пелевни. На єд-
нуй стіні били колки набити і на другуй. Но, таґ зме 
снували, кулько зме хотіли метри. [Кеть сте зробили 

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.

хибу на снувані, як сте гварили?] Та зме гварили, же 
«кобила», а кедь сме на тум мотовилі зробили, таґ са 
кликал «кунь», а потум зме мусіли тото розмотувати, 
бо то уш не пасовало, кеть зме не розмоталі, кеть сме 
тен локоть ростяговалі, таґ мусили сме тоту нитку 
перерізати, кедь сме тоди не збачіли, коли зме мота-
ли. Яг зме насновали, потум сме на кросна навивали 
а зме ткали. [Што сте ткали?] Полотно. С того пряди-
ва, што такой довгой, та с того кошулі са шили, а што 
то було найгуршой, – та міхи. А сме на три сорти туто 
ділили. Шо кус ліпшой було, та с того зме групше 
пряли, та ногавки хлопум са шили с того. [Де сте хо-
дили прясти?] Ходили сме на вечурки каждий вечур. 
Пряли сме, співали сме. Кеби сме не співали, та било 
нам са і спати хотіло. Даколи ші сме молоді били, ші 
дівчата, та й сме по дві оболокли, таґ за страшку, а за-
гнали до єдной хижи. Вельо са не містило, бо хижи не 
били велікі, хижи малі били, дерев’яні, но, та й сме до 
других загнали. Там ші ми їх отпровадили, висміяли 
і назат са вернули. [А  на слинки што сте їли?] Такі 
польні планки, шо теперь би тоти планки нихто не 
їв. А ші сме їх дали до сіна, они померзли, яґ сме при-
шли на вечурки, у  котрого ґазди каждий сі тото на 
зиму приправив, а яґ вже жеби слинки били, та даки 
до кип’ячой води, та там вже са попарили, а паґ сме 
тото їли. [...] Народила-м са в Руськум і виросла-м в 
Руськум. Ходилам до школи, вусєм клас єм виходи-
ла. Потум єм са оддала. Малам дватсать єден рук, яґ 
єм са оддала. То било праві по Другій світовій войні. 
Жили сьме бідно по войні. Бивали сме дві родини в 
єдной хижи, поки сме сі другу не зробили. Наше село 
теперька мало сто вусемдесят чісел, уш по тум, шо 
побудовали. Даколи бивали сме так. Мали сме єдну 
хижу, ай комору, a в туй хижи діля не било, лем зем-
ла. Кажду суботу сме тоту землю мастили. Креден-
ца на било, лем сме мали такі полиці. Там сме клали 
миски, таніри. Не било креденца таґ, як теперька. 
У єдній хижі било нас за слободна шість дітей а ро-
дичі – то восмеро. А в єдній хижі сме і спали, і вари-
ли, і шиткой в єдній хижі сме робили. Мали сме і по 
три корови, коня і вувці зме мали. Ші до хижи сме і 
ягнята пут постель дали, яґ са вже вувці покотили, 
та тоти ягнята пут постелі дали, покил кус виросли, 
жеби їм не било студено. А пут другов постельов сме 
мали бандурки, бо півниці не било, лем такі ямки, 
а сме са боялі, же нам померзнут, та через зиму сме 
попут постіль бандурки тримали. [А  кедь дівка са 
видавала, та што єй давали як придане?] Та моя се-
стра найстарша, яґ са видавала, та й сме юй дали тото 
спуднє шматя, оплічата, подулки, двацать оплічат, 
двацать подулків. [Хто тото шив?] Та мати шила, ай 
таких вельо тканих плахот десят, с такима партічка-
ми, шо перетикалі. Я мала лем три, яґ єм са видавала. 
Ші єдну мам і теперькать на прустераня. Красна, така 
с памутом снована a і потикана. То са повіст ткало 
у міховой бердо. То барс шумной било. [Дрелих сте 
ткали?] Дрелих єм ткала, єден бив такий, шо лем на 
єден бук мав косічки, а хто хотів такий краший, тай 
ткав на чотирьох нічільніцьох. То са ходило по тій ні-
чілніці таґ зарядом, а яґ уш сте завертали назат, жеби 
били косічки, вже сте тоту єдну задню зохабилі, а на 
тоту стали, а зайсь ішлі до переду, но, а паґ назат са за 
тов вернули, зас чотирас са переходило, а хто хотів, 
то і п’ять рас.
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Записано в с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Шамулко Михайло, 1896  р.  н. Живе з жін-
кою. Збудували нову хату, яку привласнив собі син, 
але старих забрати не хоче. Хата  – «хижа» бідного 
селянина, побудована в 1919  році. Конструкція бу-
дівлі рублена, з букового матеріалу. Житлова частина 
міститься під однією стріхою з господарськими про-
сторами: «стайня», «пелевня», «сіни», «хижа», «пелев-
ник». Стіни двокамерного житла ззовні та внутрі об-
мащені глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, 
чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. Крокви 
називаються «роги». До них прикріплювали «пароги», 
а горизонтально – букові «лати». Бантів немає. Призь-
ба називається «засип». Термін «підвалина», якою 
ограничували засип, у селі невідомий. Долівка в хаті 
глиняна. Стеля виготовлена з ялових дощок, настеле-
них на трьох поперечних букових балках («грядках») 
та одній поздовжній «мештерниці». Одвірки («сула-
ґи») вертикально оббиті дошками («футрами»). Две-
рі й вікна внутрі пофарбовані. Основа печі («пеца») 
утрамбована з глини, «припік» – з кам’яної брили. До 
печі додатково прибудували плиту («шпаргет»). Дим 
з ватри йде у «кафлі» та «цівку», а звідти – в сіни під 
«сліпий струблений комин» і на горище. В хаті збере-
глися дерев’яні лавки на «ковбицях». Зі стелі звисають 
«грядки» та «дрючок на шмаття».

Записав Й. Вархол  
у с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. В  селі Руське молоду пов’язував її батько, 
в селі Руський Грабовець – староста, а дружби насу-
кали дратву, мотузок з конопель, в  яку закручували 
волосся молодої, а в Руському Потоці при даному акті 
відбувалися всякі фіґлі, веселощі, коли свашки наро-
ком приносили терлицю [«чмухальницю», шо коноплі 
терли] або чесак, яким чесали конопляне волокно, 
і  жартома прикладували молодій на голову. Під кі-
нець приносили гребінь й кулки [дерев’яні палички, 
на які укладали волосся, у «контю» заміжньої жінки]. 
За загальнопоширеним повір’ям, під час ритуального 
акту пов’язування, чепіння, сидів молодій на колінах 
хлопчик, аби першим народився чоловічий нащадок. 
Після чеплення слідував чепчений танець, рядовий 
танець, шоровий танець, коли кожен з присутніх ве-
сільчан платив грошима за танець із зачепленою наре-
ченою. Ще в першій половині ХХ століття акт чепіння 
здійснювався в коморі, сипанцю, та найчастіше  – на 
горищі [на поді], куди йшла весільна процесія на чолі 
із старостою, який ніс запалену свічку. Обов’язком 
молодого було вирізати із солодкої яблуневої галузки 
шпильку – іглицю, до конті, жеби цілий живот мали 
солодкий, яку невістка вже мусила завжди носити й 
не загубити, бо її втрата була передвістям великого 
лиха. Для забезпечення здоров’я молода вми[ва]лася 
у річковій воді, що знаходилася у відрі, на яке сідав 
молодий, якому на коліна поклали подушку, на яку 
посадовили молоду, щоб були в них товсті діти. Воду 

опісля старший дружба лляв на весільчан з горища 
або просто обливав нею танцюючі пари в боїску. За 
народним повір’ям, поява незачепленої жінки надворі 
спричинювала стихійне лихо – зливу, бурю, градобій, 
засуху  і  т.  п.; тому вона змушена була всюди ходити 
в чіпці. Чеплення молодої належить до цієї частини 
традиційної весільної обрядовості, яка, само собою 
вже в значно спрощеній формі, збереглася донині. 
Цей старовинний звичай, при якому виконавці самої 
дії, як і молода, вдягнені в національні костюми того 
чи іншого села, до нашого часу дотримують й україн-
ські переселенці із Східної Словаччини в далекій Аме-
риці. Поховально-поминальна обрядовість. Передві-
стями смерті є виття собаки, зазирання худоби крізь 
вікно в хату чи приліт птахи в жиле приміщення. В та-
кому випадку ластівку чи іншу пташинку впіймали і 
зав’язували на ніжку червону ниточку – «краску», аби 
нічого лихого не вкоїлося на обійстю. Так само й сівбу 
в полі пов’язували з кончиною, особливо, коли на полі 
зістав так званий недонус, тобто ненароком незасіяне 
місце хліборобом.

Записав Й. Вархол  
у с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Полазник був, за повір’ям, 
доб рий [«серенчливий»] і поганий. Добрим полазни-
ком був хлопець або мужчина, особливо з нижнього 
кінця села [«здоли»], бо ґаздівство піде вгору. Такого 
полазника вгощали, обдаровували горіхами, яблука-
ми та іншими ласощами. Виходячи з хати, полазники 
домашнім бажали: «Жеби са вам курки несли, когу-
ти співали, а дівки оддавали!». [...] Водохрещі відоме 
в народі як Богоявленя, Войордан, Йордан, Водокщі, 
Шьвічка, Руська свічка. Це єдине свято в обрядовості 
русинів-українців Пряшівщини, де центральне місце 
займають саме обряди, пов’язані з водою. В цей день 
усе село [в селі Якуб’яни ще й сьогодні жінки на да-
ний акт вдягаються в білі святкові кожухи] на чолі 
із священиком, з  церковними хоругвами збиралося 
біля пролуби на річці, де проходило освячення води. 
За уявленням народу, освячена йорданська вода мала 
всесильні лікувальні властивості. Після ритуального 
освячення її набирали у відеречка, дзбанки, пили, щоб 
добре спали, і  зразу ж на річці вмивалися нею при-
казуючи: «Водицьо, водицьо, яка-сь велична, аби-сь 
била каждому спомучна!». З даною водою вдома скро-
плювали екстер’єр та інтер’єр жилих об’єктів  – охо-
ронний засіб від захворювання та нечистих сил. Освя-
чену воду в річці зберігали протягом цілого року, нею 
користалися у лікувальній магії.

Записала З. Ганудель 16 листопада 1985 р.  
у с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Кірняк Олени, 60 р.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ходили сме на вечурки. Яґ 
било на зустріч Андрія, у  кутруй сме хижі билі на 
вечурки, а уш сме ішлі по сусідах а сме дрива крали, 
а до той газдині тулько дрив наносили. А потим сме 
ворожили, де са котра вотдасть. На дворі коло кобіці 
сме сяли коноплі. А таґ сме гварили: «Андрію, Андрію, 
конопелки сію, дай мі, Боже, знати, с ким їх буду бра-
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ти». А даколи таґ било, же хлопці пітслухали, котрий 
мав зауєм, та воттам скрічав з-за плота: «Та со мнов». 
Пероги сме варили, а до тих перогув сме написали на 
листки мено. Три пероги сме заліпили, до каждого пе-
рога листок дали, а котрий наперет виплавав, та сме 
розліпили, почітали, котрого мено било, та сме так 
гварили, тот ня возьме за жину. Яґ сме паски посяти-
ли, потом дівки, сме, са посходили, таґ сме кликали на 
муст шитки дівки, а там сме співали. Ми тото кликали 
«качканья». «Гоя, дюньдя, гоя, послала нас кральов-
на». А в понеділок вже нас хлопці ходили поливати. Яґ 
нас завели до потока, та не же поливали с вонявков, яґ 
тепер, але відро води єден, відро води другий, а цілой 
дообіду, шо потом і хворий був, яґ ші студено било.

Записала Н. Вар’ян 19 липня 1979 р.  
у с. Руське, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Пірош-Лауруської Марії, 1921 р. н., [1] 

та Пауця Юрія, 1899 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 9432, 9407, 7693, 7630]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Я чула од старой баби, шо 
гварила, шо до тамтуй войни, як била колєра, шо люде 
вмирали на колєру. А же юй виділи люде, як ішла тади 
попуд Горб. Ту за валалом така гора, а  са зове Горб. 
А вна тамади ішла, в чистум білум шматю била а йой-
кала: «Йой, йой, йой, йойойойойой... Кеби мі не тер-
лич, не тута діндява-а-а-а, та би била моя, вшитка 
молодява-а-а-а-а». Тот терлич – то такі квітки суть, ай 
діндява, шо проти колєри варили а пили чай. Хто туто 
вживав, та са захранив вод колєри, а хто туто не пив, 
та вмер на колєру. Колєра – така велика, висока баба, 
повише двох метру, а била в чистум білум шматю. На-
блище єй не виділи, лем здалека. Мала з собов косу, 
так, як смерть, а же то била колєра. Мала великі зуби а 
вочі мала западнуті. Понад кого махнула тов косов – 
тот умирав вже. Ай смерть так робить. На кого поло-
жить свою косу – тот вже вмерать. Кого са доткне – то 
вже готово! То била іста правда, бо люде єй виділи. [...] 
Смерть носить лем косу, граблі – нє. Смерть в білум 
ходить, така велика баба в білум вбрана, а на плечах 
має косу. Очі має великі, западнуті, чорні. Твар має 
білу, таку, як кеби єй муков присипав, а ту має вшит-
кой довгой білой, шо юй ноги не видно, такой, як кеби 
єй плахту завісив. Смерть потихи іде. Смерть са бодай 
на шо змінить: і  на пса, і  на мачку, і  на птаха.  [...] 
[2] Ішов я з женов на жнива до Михайловського окре-
су. Узяв єм єдной дівча, ту єдной женской худобной, 
гварю: «Вно молодой, але возьмеме з собов». Та добрі, 
холем повересла буде крутити. І ми пришли там до єд-
ного ґазди, жали зме. А єден ґазда фурт стояв на капу-
рі, хлоп сильний бив, Пудровчо Йожко са писав: «Дюрі, 
а коли прідзеш до мнє зас?» – «Та я ші ту хочу холем 
два дні пожати. Прийду, прийду, Йожку, і до тебе». На-
раз ми пришли, єден день зме у нього жали, навечур 
вечеряме, а вун нас провадить до сіносов спати, гва-
рить: «Дюрі, а заврі капуру добре, би дака біда, дакой 
нешчесце не пришло». За тов дівков, єден, видти бив, 
Грішко, ходив. Бив там у валалі, та все пришов там і ліг 
собі коло дівки. Вна била така срандовна, шумна, та 
гі-гі-гі на каждого паробка. Я гварю: «Не смій са, бо бу-
дуть гварити, же єм тя з Мигаловец взяв, же пак дакий 
прийде, та насильє з тобов зробить». А шо мі – я ту 
маву жену з собов. І ми вишли там спати першу нуч. 

А пониже дакой на тум фундуші калвинський костол 
бив. Я си думав, же вун зато туто бісідує, жеби дашой 
із калвинського костола не пришло, дакий дух. Я  не 
знаву, ці-м дакус заспав, задримав або нє. Шось капуру 
отварять до туй пелевни, скади то сіносов. Я мав косу, 
вно пришло против мене, стало – нич. Покрочіло дале, 
против жені – нич. А на тамту дівку спустило са долов. 
Як са спустило, та й хирчіть. А я схопив са: «Хто ту?» – 
скочів єм з косов – ниґде никого, лем до задніх капур 
так, як би міх із даков половов бухнив, шмарив. Я шва-
блики [сірники] найшов, стерав із соломи, бою са, би 
не запалив будинок, – ниґде никого. Я вже до рана не 
спав. «Вставай,  – кажу на небужку, мою жену, і  на 
ню, – вставайте, Марьйо, Ульо, пуйдеме геть». Та поки 
люде шли до роботи, та ми пув коблика стяли. Гварив 
ґазда: «Дюрі, ти асі не спав у туй ночи».  – «Та  й так, 
же-м не спав». Но, а то злий дух бив. О рук моя сестра 
вишла з Полян, та  й пуйдеме на вижень». Ми при-
йшли – лосно тута ґаздиня ня застала: «Дюрі, поц до 
мнє на жнива, бо Йожко йшов до Канади». А сестра 
туто запам’ятала, же то више калвинського костола, 
в туй хижі. Жали зме, повечеряли, та вна гварить: «Но, 
Дюрі, та пуйдеш до сіносова спац». А сестра гварить: 
«Я не пуйду». – «Чого?» – «Бо Дюрко гварив, же там 
шось теперь рук хотіло їх подавити». А  вна гварить: 
«Ага, я  знам». Вна вже са напудила. Та до переднюй 
хижі нам наносила метер соломи, та так зме у пере-
днюй хижі спали, бо вна са бояла. «Та наш дзедо, бодай 
ше скомішіл, ту ходзіл по швеце, я ше з нім біла, ша-
фарню потрепала, отрепала шіцкі танірі». Сильна била 
баба. Та вже са і вна того бояла. То паробок бил в білім 
шматю, шо за тов дівков ходив, а тот в чорнім шматю 
бив. Та лем дух якийсь такий плетений. [...] Упір – то 
нечістий дух. П’є кров у худобі ай у людей. Ту в Руньох 
[у селі Рунина], то за бивалой републики било, ген бив 
єден, ці угля палив, ці сяговину різав, древорубач бив, 
та й вун і жену мав. І вун як умер, то трицать коров за 
тиждень згинило в Руньох. Нехворіли, нич, нараз  – 
рап! Та й вже готовой! Вни загнали гев там, ту не ту, 
пушли та й нашли десь десь чоловіка і го привезли з 
Мармароша. Гварить: «Та то тот, шо вмер у вас [Ше-
метковский ці як са писав], та вун п’є кров». То упір 
бив. Двойдушний. Гварить: «Теперькай подьте на цін-
тар, де сте го поховали, – то в Руньох бив похований. – 
Але дванацать сильних хлопу, а  дванацать колику 
возьмете. Коли буду йойкати, тоди бийте. Не позерай-
те, же я там. Ви його не будете видіти. Але бийте мене. 
Ви мені не зробите нич. Я буду йойкати, а ви бийте, бо 
він на мі буде. Вун мене зможе». Вишли там на цінтарь, 
на його груб. Зачав са з ним бити, з тим духом, з тим 
упіром. А пак го одкопав, ші наостатку. Хлопи били по 
тум, шо живий бив. Його не вдарив нихто, лем того. 
Покиршили му кустя. Пак гварить: «Дайте мі холем дві 
бляшки горілки, паленки, два деци». Випив. «А тепер 
давайте чекан, лопату, будеме одкопувати». Одкопали, 
то руки, ноги му били покиршені, тамтому у гробі. 
А не бив скріпнутий. А взяв нуж та й перерізав гарло. 
«Веце не прийде до Рунини худобу пити. Позерайте, 
який червений!» Та кров так стрікала із нього, шо вті-
кали люде од гробу. Но, а  туто, ади, тепер, недавно 
било, перед штирацеть п’ять роками. Тот з Марамаро-
ші повідав, же пак би са до людей їмив пити кров. Тот 
з Мармароші тиж дакий двойдушний бив. Упір є дво-
йдушний і мать двой серца. Зато в Споєніх Штатох, 
в  Америки, каждого єдного чоловіка, як умре, 
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проб’ють, проб’ють му серце, бо дахто є двойдушний, 
та пак робить баламуту. Ту єден із Дари, а його тепер 
син ту є, а мати вмерла в Коромгазу в Стащині, і вна са 
оддала, Ґулякова Катя юй било мено, у Америці за того 
Коромгаза до Дари. І вна вишла ту, і того винесла ту 
хлопчика, а його война захватила, та й вун там умер на 
Шпанєлох [Іспанії]. А і наші сторончане там били. Та 
повідали, же такий червений лежав у труні, як би го 
намальовав. Але пришов дохтор, пробив серце, та  й 
згирміла кров, утікали з ізби [кімната]. «А  теперь го 
ховайте, бо вун би других нищив». Двойдушний бив. 
А мені єден хлопчіше од Рахова указував. У церкві я 
канторив, а вун гварить: «Ага, Пауцьо, позерайте, ди-
вите, ага, тот двойдушний, ту дві затрубки на голові 
має». Такі, ля, шо у волоссю. Та два мав: на єднум боці 
і на другум. [...] Суртянский ліс тягав са од Чопу коло 
Требішова, а живане в нюм перебивали. І чоловік ви-
шов орати з вулми восени, з хлопчиском. Хлопчиско 
мав дванацать року. Заноски [вставна палиця у край 
ярма, заноза] дерев’яні били у ярмах, зломив вул за-
носку, та й шо теперь? Взяв чоловік сокиру та й пушов 
до ліса заноску робити. А ішов так, а позерав, де би з 
котрого конаря заноска била. Раз пропав на якусь про-
пасть  – пропав навіки, амінь! До ями у лісі! Теперь 
нихто не знав, де вун. Дітвак цілий день там бив з вул-
ми. Навечур вийшла матір і дакий сусіда: «Де нянь-
ко?» – «Пушов до ліса глядати заноску, воли зломили 
єдну заноску у ярмі. Та лем го живане забили». Та  й 
пришли дому. Та й вна бідна за ним жалобу тримала, 
бо вмер та й вмер, забили живане, ниґде сліду не є. На-
раз у сім року пришов. А  вун, як до той пропасти 
впав, – там три гади. Єден мав шість голов, а другий – 
три, а третій – лем єдну голову. Йой, теперь вже кунец, 
з’їдять ня! А єден вгень там горив. А диямант мали, шо 
лизали го тути змії, тути вітерники ці хмарники. На-
лизав са єден, вдарив другого хвостом – пушов лизати 
і тот тройглавник. Нализав са  – того вдарив єдного-
ловника. А тот, як са нализав, вдарив чоловіка. Чоло-
вік за сім року з нима там бив. Шматя з нього впало, бо 
погнило. А яма тристо, може, штиристо метрова била. 
І нараз у сім року чує шось такой, як молитва, хтось 
собі бісідує. Вун позерать горі тов діров, а хлоп стоїть, 
а книгу якусь читать. Тот гад са зняв, шо мав шість го-
лов, взяв диямант до єдной голови до писка і пушов 
угору, полетів – крила мали тути гади. Дале читать – 
пушов другий, тот троглавий. Дале читать  – полетів 
третій. «А я ту зустану, кедь я бив тулько з вами, а сте 
ня не зіли?» Поїмав са того третього, вилетів. А  тот: 
«Чоловіче, де ти са ту взяв?» – «Не знаву. Так а так», – 
розповів му, шо са стало. Жив зо зміями, гадами. 
«Коли то било?» – тоди а тоди. Вирахував – сім року. 
А  кантари на каждум єднум змієві. Тот шість голов 
мав, – та шість кантару. А тот, шо по три голов, – три, 
а то лем єден кантарь, бо єдну голову мав. «Но, кедь ти 
бив сім року з нима, та сідай на того єдинака», – гва-
рить чорнокнижник. А вун, тот чорнокнижник, хмар-
ник, сів на того з шістьома кантарями. І пушли до вес-
міру, пушли до хмар. Але до зими зашли, вмерзне са 
чоловік та гварить: «Взмерзну са». – «Хотів би-сь назад 
бити на землі?» – «Гей». Простер му там єдной просте-
радло, єден паплан: «Ляж собі ту на тот сніг». Вун ліг, 
задрімав. Пробудить са – вун на туй земли, видки пу-
шов! Та й пришов до валалу. Та синове са поженили, 
діти. Та  й розповів їм, як било. У  Сурти то било, ту, 
ади, ниже Чопу.

с. Руський Воловий (Ruská Volová)
Записав М. Шмайда 17 жовтня 1961 р.  

у с. Руський Воловий, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Євича Андрія, 1901 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Де стоїть тепер гірське се-
лечко Руське Волове, була прогалина між дрімучими 
навколишніми буковими лісами. На цій прогалині 
якийсь олах [давно його називали «волох»] пас свині 
пана Барковція. Тому вельможові служили його під-
леглі. Коли він собі почав будувати на одній горі бурґ 
[замок], то люди із цілої околиці возили йому каміння. 
Один із його гайдуків, коли воли тягали віз із камінням, 
посміхався із Барковція, вигукуючи на волів: «Гойтя, 
Барковці, вістя, Барковці!». Той вельмож потім сидів у 
тому бурґу. Олах, який пас свині Барковція, збудував 
собі колибу біля кошари і там зимував. Коли пан Бар-
ковці постарів, вже не міг господарювати, продав свині 
і повернувся до своєї старшини назад. Тоді олах побу-
дував собі хатинку. Пізніше сім’я цього олаха розрос-
лася, побудували собі дальші хати, і тому, що ці люди 
говорили по-руськи, назвали це селечко Руське Волове.

с. Руський Потік (Ruský Potok)
Записав М. Мушинка  

в с. Руський Потік, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Коркобця Василя. 
[За: З глибини віків. Антологія усної народної творчості 

українців Східної Словаччини / склав Микола Мушинка ; 
СПВ ВУЛ. Пряшів, 1967. С. 343–344]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Наш валал [Руський По-
тік] заложив якийсь, шо втік з гарешту. Ту бив ліс, 
а  вун хотів, би го не їмили, та собі ту таку колибку 
збудував, та й з того вирус валал. Але зо зачатку ва-
лал бив там ниже – за водов. Колись давно бировом 
бив якийсь Сидич. А там долов бивав єден – Ріпчак 
са звав – теж ґазда. Та знаєте, за якийсь валальський 
кельчик тот Сидич вимів остатній вувсик тому Ріпча-
кові із пеца, шо на чір собі сушив. Остатній вувсик. То 
не муг собі ради дати, взяв вуз, бо даколи машини не 
йшли, ани мотори, ани автовози, так, як днесь. Та взяв 
вуз, знаєте, які то вози били, шо в ним не било ани фа-
латок зеліза, лем чистой дерево, іші і свурні дерев’яні 
були. Забрав на тот вуз челядь, жену і тоту лаху, яку 
там мав, і пушов геть. І пушов вун на Мадяри, знаєте, 
і вун там придумав са заґаздувати. Уже з нього немет, 
із того Ріпчака. Вже шувно на ґанку сидить, капура 
коло двора, а  тот Сидич-биров схудобнів, лем же-
брати пушов. І пришов аж на Мадярі – тулький світ, 
буйте са Бога. Та й ходить там коло капури, не знає, 
як утворити. Якось там утворив, та  й вийде. Пес на 
нього біжить. Айбо Ріпчак скричав на пса: «Не руш!». 
Та гварить: «За чім ти, чоловіку, ходиш непристріча-
ючи?» – «Та, – гварить, – з голоду і я вмирав, і діти мі 
вмиравуть, не є шо, за Бога, зісти, та йду глядат дая-
ку зернятину». – «А витки-сь?» – «Та виттам і виттам, 
з Руського Потока». Вун його добрі спознав, але биров 
його не спознав, Ріпчака. І  покликав го до хиж, дав 
му там красну гостину – вино, паленку, солонину, де 
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шо, погостив го делікатно. «Но, тепер подь зо мнов до 
сьшаньца». Набрав єдну мірку пшениці а гварив: «Ци 
понесеш бульше?» – «Ші понесу». Дав му і третю. «Уже 
бульше не бируву!» І знаєте, вун пушов з тим зерном 
вгору. Але то знаєте! Вун не повідав синум за три дни, 
поки тот із зерном не одишов. У три дни вун синум 
приповів: «Хлопці, ці знаєте, шо то за єден бив?» – «Не 
знаєме!»  – «На тот, шо нас із Потока випаковав».  – 
«Йой, йой, чом же сте нам не повідали? Ниґда би по-
рог не перейшов живий!» – «А-а-а! Не гваріть! Коби 
не вун, та ми були так ішли жебрати, як вун пушов, 
задармо бировом бив, а нам вувсик востанній вимів. 
А теперь ми маєме, а вун не має». А потум там шли 
другі люди, та са них просить: «Як виніс туто зерно 
Сидич?» – «А! Так виніс, шо го не дуждав їсти. Так са з 
ним змучив, шо пришов перед двері і Богу душу дав». 
Та коби менше узяв, та муг жити, а вун був лакомий, 
та аж три мірки на плечі узяв а занести не муг. Туті, 
Ріпчакові фундаменти, ші несь там суть. П’ять метру 
широкі, вусем метру довгі, то таке било, як моя, аде, 
хижчина. То мі повідала єдна баба, шо мала сто п’ять 
рокув, як умерла, а я лем тринацет рокув втоди мав.

Записано в с. Руський Потік, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Тополянчин Ян (1896  р.  н.). Конструкція 
будівлі рублена (житлова частина) та стовпова (гос-
подарська частина). Будівельний матеріал бук. Стіни 
хати, крім господарських приміщень, обмазані гли-
ною та побілені (з обох сторін). Долівка в усіх примі-
щеннях глиняна. Стеля дощана, на трьох поперечних 
та одному поздовжньому сволоках. На спідній грані 
поздовжньої балки викарбовані дата побудови хати 
та хрест. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий. 
Покрівля солом’яна. Ворота до пелевні виплетені з 
колотих лісок. Селянська хата  – «хижа», побудована 
в 1897 році. Під однією стріхою з житлом розміщені 
й господарські приміщення: «хижа», «сіни», «комора»,  
«стайня», «пелевня», «стаєнка». Під коморою зна-
ходиться склеписта мурована з каміння пивниця з 
входом з тилової сторони хати. В  хаті зберігається 
старовинний скриньоподібний буковий стіл, лавки 
на ковбицях. Під постіллю зберігають картоплю. На 
стіні біля печі висить «ложник». До «грядок» прикрі-
плена «полиця». У сінях – гарний дерев’яний сусік. На 
горищі також сусіки й старовинна дерев’яна саркофа-
гоподібна скриня («лада») з різьбленим геометричним 
орнаментом. Основа печі утрамбована з глини. Дим за 
допомогою «цівки» відводиться в сіни. Комина немає. 
До печі додатково приставили плиту («шпаргет»).

Записала Н. Вар’ян 17 липня 1979 р. 
у с. Руський Потік, округ Снина 

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ружанського Василя, 1899 р. н., [1] 

та Тополянчин Марії, 1936 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 9923, 9934, 9926, 9938, 9932, 4785]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Десь єм раз зачув, шо 
єден чоловік пушов до ліса. Там якась поточина текла, 
ріка, а там єденацать хмарнику лед робили. Робили тот 

лед, а дванадцатий хибив [був відсутній]. Тих хмарни-
ку дванацать мало бити. А  тот дванадцатий зустав 
дома, десь пушов до корчми та пив. А тот чоловік са 
надсунув та прислухав са. Вни са там радили, де туто 
мавуть висипати. «Тот лед, – гварить хмарник, – йому 
теперька даме. Там висипеме му», – тому, шо ту не при-
шов. Якийсь там тоту хмару взяв та й несе, несе, приніс 
там над його хотарь, та й вже же там висипе. А як тот з 
корчми вискочив вон, тот, шо не бив коло них, та гой-
кать: «Тримай, не пущай!» – «Не годен єм». – «Та ви-
пусть, а  пусть на вигун, на прогуни. А  на царину, де 
зерно, не пущай. На вигун си позволь. А потому йди до 
ліса, там у лісі висиплеш вшиткой». Де зерно а такой – 
би там не пущав, лем на прогун даґде, на вигун. Повно 
леду на вигун упало, а на царину не впало ани єдной. 
Хмарник – такий са народить. Котрий чим: котрий бо-
сором, котрий хмарником. Не пузнати, котрий хмар-
ник. Дванацать хмарнику са сходило, таку силу ма-
вуть. Знали іти царину попи посячовати, жеби охоро-
нити. [...] Ластомирув – ту пониже Мигальовец, та там 
єдна жена пушла до поля десь так до тендеріци [куку-
рудза] та до зайди собі набрала бур’яну, та несла дому. 
А то потопнику ту много било у воді. Там са потопили 
люде, фурт. А вун, потопник, із води гойкав: «Де, – гва-
рить, – де є, вже давно ту мав бити». Якийсь хлоп там 
мав прийти, а же ту давно мав бити, а не є його. А вна 
так іде за путьов та тоту зайду несе, та й са стрітла з 
ним, з тим хлопом. «Та де ідеш?» – «Та іду там а там», – 
тямить. «Йой, не ходь там, не ходь! Бо там з води гой-
кав, же: “Де є, де, вже давно там мав бити”». Вун послу-
хав жену. Та й забрав са, ідуть, ідуть, пришли до вала-
лу, та жену покликав до корчми. Жена плахту зложила 
та  й вошла. Та  й вун розказав децо паленки собі ай 
децо жені. Бо жена го захранила од смерти. Та жена 
свой децо паленки випила, а вун почав пити та й са за-
хляснув, та  й вмер. То потопник так зробив. Потоп-
ник – то якийсь дух, то ціт його перебивать у тих міс-
тах, у воді. Там од нас єден хлопчисько служив а тиж 
утопивса.  [...] Ішли хлопи на ярмарок на купецтво. 
А вун, віторник, надишов за путьов та са крутить поза 
них. Такой по земли, такой колішата з тим порохом. 
А єден такий нашов са, вун шось кушінкой тому розу-
мів, лем не цалком. Виняв ножик, розтворив та пустив 
до того коліщати. Ножик хопило – чорт ножика має. 
Пришов десь там на тот ярмарок, там поярмаковали, 
та й пушов до корчми, та й там собі сів. Шось там ви-
пив та й їсть. А тот віторник там бив. З другого боку 
стола сидить та з тим ножом кроїть та їсть. А вун са 
видти позерать на нього. Вже са му осмілив: «Як муй 
нуж са у тебе дустав?» – «Добрий єм чоловік, же-м тя 
не забив. Та нуж ту маєш назад, абись то веце не ро-
бив!» Не поранив того віторника, як ножиком верг. [...] 
За колєру ту раз приказували. Пришла колєра та ту лю-
дей різала. Пришла, пудтяла – та й готовой. Попозера-
ла на нього, чоловіка, – та й вмер. То така бесіда била, 
же ріже. Колєру не видів нихто. Муй дідо ту бивав, ади, 
ту здоли била хижа. Вже порадили люде, же лігати се-
ред хижи, постелити собі сіна а білим полотном са 
прикрити. Потому ту пришла колєра, двері одхилила – 
вни лежать на землі. Са попозерала: «А,  – гварить,  – 
била ту вже моя сестра». Та й забрала са, та й пушла, 
та  й не вмер нихто. Потому ту робили живой вгень 
та  й викурили валал, та  й пак якийсь са нашов, шо 
ішов до Рунини, та й взяв на плечи колєру, та й до Ру-
нини поніс. Якась жинчувка са з нєй зробила, та й взяв 

ОКРУГ СНИНА 

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



620
єй на плече, та й водніс через верьх. [...] Ту бив єден бо-
сор. Зіля зберав на молоко. А ші ту била єдна жена а 
тиж тому розуміла. А ші єдна ту била, їх сусіда, та дуже 
їх панькала [просила], жеби взяли і її, жеби і вна си 
туто зіля назберала. А вни пушли на Рябу скалу, бо то 
там ішли на зіля на Яна. Вишли там, а вун знав, якой 
зіля зберати, а тута друга, шо тиж била така дакус бо-
сорка, та і вна знала, якось туто зіля зберати. А тамта 
третя не знала якой. Та са здовідала того босора, жеби 
єй указав, якой. Вна того нарвала та й принесла дому, 
та й положила на полицу. Теперька десь пушла до ро-
боти, прийде на полуден дому, отворить двері – повна 
хижа гаду: по пецу, по столі, попуд лавки, як мотуза, са 
тягнуть. А вна тогди зайойкала та й втікала з хижи вон. 
Вишла пуд двері, а гадина із стріхи юй на голову са ска-
чала. Та вже тогди бігла до тої другої босоркані, же шо 
з тим робити. А тамта юй гварить: «Зіля возьми, а верж 
даґде пуд навість, шо вода вимиває попуд берег». Вна 
потум туто зіля там однесла – та й гади вхабили хижу. 
Вна гадячого зіля нарвала, бо вни са хотіли з нєй ви-
сміяти. [...] Ту у Збої писав са Сичак, та я го не пам’ятаву. 
Но, та вун старий гайник бив, но, та ішов до Польші. 
Вун десь босора такого мав. Та йшов там на скаргу, же 
не може нич забити. «Добрі, я ти поможу. Тогди на са-
мого Яна пуйдеш на Рябу скалу, а  там найдеш єдну 
квітку. Тоту квітку жебись взяв, вирвав». Я  не знаву, 
шо то за квітка била. Вун са там виладив, там, горі ска-
лов. Вун там іде, іде. А вже там пришов другий босор, 
муцніший, та вже на тоту квітку чекав. Як соненько 
блисне з-за гори на квітку, вун тогди зорве. Вже пуйде 
з ньов. А тот, шо го там загнав за тов квітков, та при-
летів ід ньому. Зробив са потятом, друздом. Та му за-
шов за калап а му дрилив з голови. Же там на дебрі, на 
скали, калап са покачав, покачав. Вун са забрав, пушов, 
взяв калап та йде назад. В пролуб іде та й іде, іде, приде 
ші више, а тот ші му зазь калап дрилив. Взяв други раз 
калап, положив на голову, вже му то не сиділо. Як на 
третій завуд [у третій раз] прилетів друзд, як му тот ка-
лап дрилив долов, вун мав пушку в руках та потя бов! 
Стрілив до дрозда. Як стрілив до дрозда, друзд упав. 
Но, та шо, поранив крило дроздові. Взяв друзда, поло-
жив до кобілки, закапчав, вийде горі  – квітки не  є! 
Квітка вже пушла! Прийде дому та й пушку зложив на 
клинец, і на кобліку кладе, а са здогадав, же красной 
потя дрозда приніс. Хлопец са бавив по хижі, його син, 
та гвирить, жеби му дав того дрозда, няй са бавить. 
Розтворить кобілку – та й потяті не є! Та де єсь вишло? 
Закапчана кобілка, а потяті ниґде не є. Уж му не сиділо 
на серці. Вже іде. Забрав са, пушов назад до Польши та 
пришов до нього, а тот лежить у постели горізнач, руку 
має пов’язану. Гварить: «Шо ти є?» – «А, не знаєш, шо 
ми є? Чогось до ня стріляв?» Йой, та й са здогадав! «Та 
я, – гварить, – на дрозда стріляв. Я ти захранив живот, 
бо кеби са там вун поставив на тот час, та би-сь днеска 
вже в землі бив. Тамтот би тя поранив. Тамтот бив 
муцніший босор. Нич, пуйдеш дому, принесеш ми пув 
літер борсучачої масти ай єдной колішча дугану. Я са 
загою». Інколи колішчата з дуганом били. Вун пушов 
дому, тої масти взяв і тот дуган взяв, та й приніс йому 
там, та й му дав. Та й теперька са в нього просить, же 
хто би му помуг такой а такой зробити. «Я тя пораджу. 
Пуйдеш там а там, до того ай до того. Тот ти поможе. 
Кедь лем тя так кортить туто. Але, – гварить, – би-сь му 
взяв дугану». Дугану у Польші ани за пінязи не било. 
Вун зобрав са. Пушов до того другого босора, тамтот 

бив муцніший. Взяв дугану, пришов там – дав му дуга-
ну. Та гварить: «Хотів би-сь?»  – «Хотів». «На,  – гва-
рить,  – придеш дому, та пушку з тим в’кур та будеш 
бити». Вун так зробив, пришов дому та пушку з тим 
в’курив [зо зільом]. То мі повідав тот Сичак, ади зо 
Збоя, то його син. Як вун пушку в’курив, – завісив на 
клинец. Та й вісить пушка на клинці. Але в якийсь час 
пушка на клинці дзенкать. Пушов, взяв пушку долов, 
вже йде вон. Вишов на задні двері више хижи – такий 
корназ там стоїть, дикий, припроваджений. Потяг 
пушку – бух! Корназа до хиж притяг, вже м’яса дость. 
Пришло други раз – пушка дзвенить заз, як вже туто 
поїв. Вийде вон – серняк такий красний. Потяг, забив і 
серняка. А на третій завуд зазь пушка почала му так 
дзвонити. Вийде више хижи, са позерать – там такий 
красний волинь, а му так слизи з вочей цапкавуть на 
землю. А вун са попризерав на нього а махнув руков – 
йди, йди, ші жий, ші жий. Волинь са зобертав та й пу-
шов в радости. А тогди вун чортови звередив. Якось 
побило недовгий час, на самий Святий вечур служни-
ца несла якись дев’ять сливок чортові їсти на пуд. Ґаз-
диня повіла: «Йди, полож му там на сусик, на пуд». 
А служница шла горі лазивом та й му сливку вергла до 
рота. Положила на сусик та й встигла зийти долов, две-
рі заперла. А вун з пода, кулько сусику било зерна, – 
вшиткой дрилив серед сіни. На, ту маєш! Вже недобрі. 
Якось його жена кушьок так вже шось до того мерко-
вала, та й на вигляд вон, та й на пуд, та му там шось 
пошептала, же сливки буде мати другі, лем туто назад 
поскладуй, як било. І вун так зробив. Поносив то назад 
на пуд, вна му винесла другі сливки. Та  й туто будь, 
будь якийсь час. Сидять у хижі – воли ричать у стайні. 
Вни вишли вон – та два воли до єдного ланцка зв’язані. 
Чорт так зробив, бо вун звередив му, же того воленя не 
забив. Вун потум пушов назад до того босора, котрий 
му го дав, того чорта. А тот босор му порадив, шо має 
робити: «Ід пушці треба дев’ять зерен, шо пуп на ся-
ночну туто сятить, коли міруваня є в церкви [такой 
сято великой, тогди вун там сятить пшеницу; там тиж 
п’ять хлібу малих, округлих сятить ай тоту пшеницу на 
танірчати положену]. Та тоту пшеницу, на сяночну, 
дев’ять пшениц треба взяти, потум дев’ять клинчику, 
шо першого коника кувуть, не кобилку, але коника, а із 
задніх лаб коника, та тих дев’ять клинчику, шо ковач 
вудтяв, а  потому дев’ять трісочок з дерева, де перун 
ударив а туто вшиткой треба дов’єдна зложити, а  то 
заб’єш ай чорта з тим. До патрона дати, до пушки а з 
тим стріляти. А туто вшиткой на самий Великдень, як 
буде пуп паску сятити, треба дати посятити, а жеби-сь 
ішов потому на границу, а на границі го найдеш. Вун, 
чорт, са буде на голузі купати. Чорна ворона буде на 
голузі сидіти, а са розгойдать – фурт до води шлюпне, 
а видтам устане а са стрепать. А тогди жебись стрілив з 
тим посяченим». Вун так зробив, як стрілив – лем пір’я 
з нєй са розсипало. Ворона пушла долу водов. А так му 
дало покуй. [...] [2] Била єдна жена, то било в Руськум, 
та й вмерла. Но, та й вмерла, та й вмерла, та уж лем хо-
вати. А уж вшиткой било в дворі: крижі, уж лем ховати 
бабу. Баба са в ладі порушала та й баба встає горі. Люде 
почали втікати, бо са бояли, же вмерла баба, ховати 
було, а вна ші стає. А вна гойкать: «Не буйте са, не буй-
те, не втікайте! Туто, шо сте ту наладили гостину, то са 
погосьте, не буйте са». А вна мала сина Василя та й гва-
рить му: «Сину муй, не втікайте, то са мене не буйте, 
я твоя мати». Но, і вна стала з лади, но, та й вни са вер-
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тавуть, же чого то вна стає, бесідує, рядной вшиткой. 
«Сину муй, тих людей, котрих ти ту накликав, шо сте 
наладили їсти, то погостите са, а тоту ладу, шо я в нюй 
лежала, винесте на пуд»,  – гварить вна. Вни винесли 
ладу на пуд, та й лада за сім року стояла на поді, а баба 
жила. А вни гварили: «Чого са вертаєте?» Та гварила, 
же їм давали по два фалатки хліба на сюм світі, а юй 
лем єден дали, бо гварили, же єден фалаток хліба є ту, 
на тум світі, а на сюм світі лем єден мала. Но, та й баба 
ші жила за сім року. А як пришов той семий рук, той 
день, шо вна вмирала, та й вмила са, вболокла са, та й: 
«Іди, сине, за тов ладов, шо я в нюй лежала».  – «Ей, 
мамо, та ші жийте, ші будьте коло нас, та де би сте 
ішли». – «Лем ти, сину, іди, знес ладу, я вмиву са, зла-
джу са». Та й лягла і вмерла. Та й так юй поховали.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Хлопи пушли даґде 
до другуй хижі, «діда» убрали до такого шматя, такой 
цундравой. Дакий кожух на нього загорнули, шапку му 
на голову дали, пір’я му поза шапку дали, кушінька з 
вугльом потерли, «дідові» до рук дали косу. То не била 
коса, лем біґарь. Хлопчіска убрали за бабу – хустя чер-
воной, кабат, даку візитчище на нього прибрали, пооб-
мащували чорним угльом. Дітину заз до такого цундря 
убрали. «Бабі» дали до рук граблі. «Дітвак» лем поза-
ду шов. За дітвака хлопчіша даякого вибрали, меншим 
мусив бити. Вшитки ішли пуд двері, перехрестили две-
рі, подупкали. З хижі са звідували: «Хто там?» – «Ми, 
робутники», – вшитки трой вошли дну. «Шо за робут-
ники?» – «Кусці». – «Шо робите?» – «Шо розкажете. Ми 
будемо косити зерно». Та са почали з ними класти, же 
за який криж  – дванацятий або дев’ятий криж. «Так 
увидиме, ці знаєте косити. Але шо кост [страва, харчі], 
який кост хочете мати?» – «Та ми лем шпиритус». Та 
води їм наляли, а вугля натерли та помішали з водов, 
дали їм до мисяти, жеби їли, та й вже паленку п’ють, та 
й закусувати давуть. Такі фіґлі, забавка. А потум вже 
косити. «Ану, ці знаєте косити». Та «дідо» з тов палицов 
так робив, шо косив. Тута челядь са ховала. Бо бив та-
кий, шо лем так помаленьки, з фіґлів, а бив такий, шо і 
вдарив по ногах. «Баба» позаду грабала, а «дітвак» сноп 
в’язав. Потум знали «дітвала» вкрасти од них, та вже 
«дітвака» глядали.  [...] Посідали собі довкола в хижі 
хлопці і дівки. Єден бив меджі нима усередині, узяв 
вобручку меджі руки, меджі долоні, а  ішов довкола. 
Тути, шо сиділи, каждий тримав руки перед себе – на-
ставив. Як тот або тута ішла довкола них, та каждому 
якби давав вобручку. Як пушла довкола, починила, по-
чинила, же вже котромусь тоту вобручку пустила, але 
так, жеби не віділи. Потум кликали єдного з тих, шо 
сиділи довкола, у середині, а вун мусів угаднути, у кого 
вобручка, та так гварив: «Вий, вий віночок, дай ти, Ма-
рьо, перстеночок», – а повів мено туй дівки або хлопця, 
у кого тута вобручка била. Кедь угаднув, та добрі, взяв 
перстень а зась так давав, кедь не угаднув, та дале га-
дав. [...] Пушли та хлопа вбрали до білого шматя, дали 
му серьп або косу, білим дачім го начухали. Зайшов до 
хижи та й вже міряв, же буде різати, же зась тута мо-
лоджава втікала. [...] Положили на поруг дочку а хлопа 
єдного прустерли на дочку: голову мав у хижі, а ноги у 
сіньох. Єдні били купці – били в сіньох, тути вже куп-
чили суль; другі били у хижі – тути продавали суль та 
бунчили, бунчі бунчали, так, як пчоли, же тута суль так 
бунчить. А тути видтам, з сіней, купували. Та са гада-
ли, же кулько за суль платити. Потум, кедь са не могли 

зложити, та того хлопа вхопили тути, шо били в сіньох, 
та й посунули ід собі – та вже вкрали суль од них, та й 
другого хлопа пудсунули. Много так знали насувати 
хлопу, а такой било, шо ту єдного тягали: єдні собі, дру-
гі собі та й прурвали хлопа. Дівки туто са не бавили. 

с. Смольник  
(Smolník) *

Записала Н. Вар’ян 19 травня 1977 р.  
у с. Смольник, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Ґіди Яна, 1903 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 7646, 7647]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Били ту мадяре. Тоти мадя-
ре пришли з Ажії. Я лем так чув од старих, не знаву, ци 
мож гварити, або ні, же то цигане суть ажійськи. Же 
они з того поколіня. Но, а там бив тот люд ші худобні-
ший, та они їх видтам вигнали. Пішли дале, више, там 
їх не прияли, ту їх не прияли. Но, та де? Ішли дале все 
до гур а до гур, а до гур, пришли аж ту, як до Стари-
ни. Там са заставили, а там бив єден, шо не знав, куль-
ко сину мав. Єдного дав до Дари – та са кличе Дара, 
бо вун там єдного даровав сина. Потому там десь до 
Прислопа дав єдного сина. Та тот заз пристав там, при-
сташ, та зустав Прислоп. Ходили, вельо корита роби-
ли, та ходили аж там, де теперь Тополя, на тополі, та 
зустала Тополя. А ту, в нашум селі, било вельо ялини, 
тади, та ту ходили на смолу. А з того зустав Смольник. 
А Остружниця? Йой, шо то било, Боже! Шиндлю там, 
ци якого фраса робили, стругали, та зустала Оструж-
ниця. Вецей уж не пам’ятаву. Ту даколи повідали, же 
било тристо чисел у Смольнику. Ту била фара, церков 
там била дерев’яна, горі, єдна. А потому, як била якась 
колера, та то вшитки люде вмерли, ай церков спалили. 
Кедь я почав до школи ходити, та не било лем даких 
трицать чисел. А теперькай вже є више сімдесять.

Записала З. Ганудель 27 жовтня 1985 p. 
у с. Смольник, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Янко Анни, 80 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Сіменець зьме сялі, паґ 
яґ посялі зьме, паґ вирус сіменець – коноплі билі. Білі 
коноплі – зьме бралі. Паґ зелені зьме бралі. А паґ уш 
зьме вибралі ай зьме молотилі, а сіменець зьме одло-
жилі, а коноплі зьме одвезлі до мочіла, жеби са мочі-
лі. Мочілі зьме, а яґ зьме вимочілі, притяглі зьме дому, 
та й зьме висушилі їх. Но, паґ зьме їх тіпалі. Яґ зьме по-
тіпалі, та гладилі. На терлиці зьме тіпалі а на гладільні-
ці гладилі. А так на такуй счети микалі. Но, яґ зьме по-
микалі, попораїлі, а паґ уж на вечурки зьме ходилі, та й 
зьме прялі. А яг уж зьме напряли, та зьме моталі на мо-
товило, змоталі зьме, паг зьме пралі, а тоти локті біли-
лі, жеби білі билі. А паґ зайсь зьме на віялки вилі. А яґ 
звилі зьме, а вже паґ сновалі та й навивалі на кросна, та 
вже зьме ткалі. Яґ зьме наткалі, а зьме знялі та й білилі 
зьме. До ярку зьме мочілі. полотно а коло ярку просте-

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.
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ралі зьме, жеби било білой. А паґ уже зьме, яґ вибілилі, 
зьме різалі а шилі кошулі. А с такого клоча та міхи тка-
лі. [А як стежилі в хижах даколи?] Хижи не билі такі 
парідні, лем такі билі хижі обичайні. Жило са бідно, 
таґ не било, яґ дниська. Хижи билі єдні дерев’яні, другі 
муровані a глинов са помастило. А  хишки билі малі, 
дниська великі хижі, парадні, а даколі бідно са жило і 
бідни хижи билі. Але зато било добрі, ай весело било 
даколі. А теперька не є весело, лем смутно. Даколі зьме 
ходилі на прятки, співалі і страшки билі. [...] Свадьба, 
кедь била, та вже била три дни. Але вже співали, грали, 
танцьовали. Староста, яґ молоді привелі гу воді, жеби 
са молоді милі, старосту гвалилі до води, вимачалі, шо 
староста бил, але гудаці красно гралі, таґ гралі на туй 
сватьбі, на тум веселю, же аш красно гралі. Помилі са 
коло води, пришлі до хиш, молоду пов’язалі, вінець з 
ньой знялі а пов’язали йой. Ціловаті са мусілі за сто-
лом, паґ гостилі са, танцьовалі, співалі а весело било, 
а гнись не є ніч, ані свадьби, ані ніч. Але даколі красно 
гралі, танцьовалі, далі собі духа по трі дни. Заспівам 
вам таку співанку іс сватьби: 

Бляше староста, бляше, 
Понедільок раненько, 
Понедільок раненько 
Купалоса соненько, 
Купалоса купало, 
Купало са купало, 
Вон з моря виливало, 
Вон з моря виливало. 
Вон з моря виливало, 
Зілечко покрапляло, 
Зілечко барвіночок, 
Зілечко барвіночок, 
Младой на віночок. 

Через сятки са співало, бо весело било, та й са через 
сятки співало. 

Вижень качки до млачки, 
Най зберают хробачки, 
Кач долов, кач, женит са богач.
Поки качки пригнали,
Пару чіжем подрали, 
Кач долов, кач, женит са богачь.

Записала Н. Вар’ян 19 травня 1977 р.  
у с. Смольник, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Ґіда Яна, 1903 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 7647]. [1]

Записав Ю. Хира в 1969 р.  
у с. Смольник, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Гамара-Попика Івана, 1909 р. н. [2]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] У Звалі єден умер, а викли-
кали дохтора ід ньому. А як го дохтор розрізав, та мав 
дві серца. Та єдной, як виняв серце, положив до мис-
ки, до води, а трепотало са. Туто не вмерло. Туто жило. 
А потому у мисці го пробили. То такий, шо бив з двома 
серцами, та тот чоловік мусив ходити пити кров – то 
бив упірь. [...] [2] Єден живан подумав собі: «Там у тум 
валалі є богатий ґазда, має шумні воли, тути воли тре-
ба украсти». Як подумав, та і так зробив. Пришов уно-
чи до того валалу по богачску капуру [ворота]. А там 

пуд капуров стоїть якась жена вбрана до білого шма-
тя. Просить са юй: «Шо ти за єдна?» – «Я – Смерть». – 
«Та де ідеш?» – «Я іду того ґазду, богача, зарізати. А ти 
де?» – «Та і я йду до нього воли вкрасти». – «Но, та до-
брі. Я буду його різати, а ти за тот час воли вкрадеш». – 
«Слухай ту, – гварить вун юй. – А не муг би вун од тебе 
викупити са?» – «Викупити са не може, але захранити 
са може. Кедь му са три раз кихне, а му дахто здрав’я 
одповість, та ші п’ятнацать року буде жити. А кедь них-
то му здрав’я не одповість, та умре». Втворили капуру. 
Смерть перешла до хиж, а живан зустав на дворі. Ду-
мать собі: «Геле, як то вна буде богача різати». Пушов 
вун до сіньох а крусь ключову дірку позерать, але не ви-
дить нич, лем чує, як богачеві са кихне раз. Нихто нич 
са не оголошує. Кихне са му други раз. Нихто нич. Ких-
не му са треті раз. А живан в сіньох загалайкать: «Дай, 
Боже, здравля!». Смерть са погнівала, з хижи вибігла і 
зачала живана по сінньох сукати, набивати. На тот ве-
ликий лопут богач са зобудив, запалив лампу, вишов 
до сіньох. Позерать – чоловіком шось набивать тамади, 
суче, гартунить го, але не знає, же шо. Як уже Смерть 
пустила живана, богач му гварить: «Чоловіче, шо ти ту 
глядаш?» – «Повім вам правду. Так і так било». І вшит-
кой живан розповів богачові, як го хотіла Смерть зарі-
зати. «Чули сте, як я вам здрав’я повів?» – «Чув». – «Но, 
та ші п’ятнацать року будете жити». – «А я ти даву воли 
задарьмо». Но, та і у нас одтогди, кедь дакому са кихне, 
та все здрав’я му повідавуть.

Записала Н. Вар’ян 7 липня 1978 р.  
у с. Смольник, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Корибанич Анни, 1913 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 9079]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Хлопці стояли. На-
брали в рот води а дівки ішли гадати, же: «Ці ти муй? 
Ці ти муй?». Кулько хлопцу стояло, тулько дівок ішло 
глядати свого хлопця. Дівка прийшла ід хлопцьови 
а звідовала са: «Ці ти муй?». Кедь згадала [що якраз 
вона йому до вподоби], та добрі, а кедь не згадала, же 
вна його – бо каждий паробок мав єдну дівку, на ко-
тру думав, котра са му любила, – тогди плюснув воду 
меджі вочі юй, а вна ішла дале глядати. Як згадала, та 
зустала коло нього. А пак хлопці одишли видтам, а ді-
вки зустали на тум місці. А хлопці вже пак гадали: ді-
вки набрали води до рота, потому вже дівки на хлопцу 
плюскали воду, бо вни не знали, котра зась його. Тому 
тиж са говорило лопаткованя, вшиткой лопакованя 
било, лопатковали са.

с. Старина (Starina) *
Записав І. Чижмар 28 травня 1975 р.  

у с. Старина, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Павляка Яна, 1923 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Насамий перед люде бива-
ли горі в Борсуці в лісі, то в лісі є тото місто, називать-
са Борсука, бо велика била колєра, та долов не мож 
било зийти, бо колєра вшиткой то нищила. А так по-

* Зникло в результаті побудови водосховища Старина в 
1981–1988 рр.
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ступні видтам зоз гори са стяговали аж долов, а фурт 
ниже, а фурт ниже, аж ту до Старини на новой місто, 
а повстала з того Старина. Не знаву, же чом са так кли-
че Старина.

Записав Й. Вархол 
у с. Старина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. Запрошуючи односельчан на весілля, так 
званий звач звертався до них такими словами: «Та 
звав вас молодий і молода на свадьбу. Кедь не вірує-
те, же я звач – ту вам тот святий колач!». Одночасно 
він обдаровував їх малим буханцем ячмінного хліба. 
У сусідньому селі Стащинська Розтока такий хліб на-
йменували «паля», «свадобной пудпаля». Найважли-
вішою ознакою жениха була прикраса  – «бокрейда», 
«покрейда», «покрийда». В Старинській долині молода 
приносила во три вершки покрийду на тарілці разом 
з горіхами, хлібом та грошима. Молода обвила жени-
ха найкращим вишиваним рушником, який був даль-
шим невід’ємним атрибутім весільних ритуальних 
дій. Різниця між дружбівським та рушником молодо-
го полягала в техніці його виготовлення: характерним 
для молодого був вишиваний рушник, а для дружбів, 
яких було дванадцять – домоткані рушники. Рушни-
ки старостів відрізнялися від дружбівських спосо-
бом означення – староста оперізував рушником пояс, 
дружбове – крізь груди. Поодиноко весільні рушники 
відрізнялися навіть кольором.  [...] В області Старин-
ської долини женихові передавали весільну сорочку в 
неділю підвечір в хаті молодої, в деяких випадках мо-
лода її давала аж в понеділок вранці. Сорочку, пляшку 
горілки, калач або грошову частину приданого та нове 
пірце виносили дружби молодої до дому жениха, при-
чому мати молодого зразу ж оглядала сорочку, чи не 
зв’язані рукави. За магією подібності це означало, що 
чоловік в подружньому житті буде мати зв’язані руки 
і не зможе нічого вирішувати.  [...] В області Старин-
ської долини, коли молода шлюбна пара відходила на 
горище, дружки згори обсипували її ячменем. Ця ри-
туальна магічна дія, крім успіхів на господарстві, мала 
забезпечити й плодючість та передусім вплинути на 
стать майбутньої дитини – щоб першою народженою 
дитиною був хлопець, оскільки ячмінь чоловічого 
роду. До весільного ліжка першим звалився перший 
дружба [старший дружба]. Молода його мусила по-
цілувати або виплатити символічну суму грошей. 
У  вівторок вранці музики заграли молодожонам на 
ставаня [буджіня молодих]. Вірили, хто першим з мо-
лодожоннів обізветься, той буде в домі верховодити.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Календарні звичаї та обряди 
українців Східної Словаччини конкретно співвідно-
силися із трудовою діяльністю, основу якої станови-
ли землеробство і тваринництво, тобто мали яскраво 
виявлений аграрний характер. Святом завершення 
цілорічної праці хлібороба були обжинки. Період пе-
ред жнивами називався «переднівка», «доновинки», 
«предновок». Це був відрізок часу між двома свята-
ми – Яном та Петром, тобто час перед новим хлібом. 
Із збиранням врожаю в літньому періоді так само 
пов’язана значна кількість повір’їв та магічних дій, 
спрямованих на успішне завершення цілорічної праці 

на господарстві. На кожному клаптику землі, засіяної 
зерновими, господар залишав частину нескошених 
колосків пшениці, жита, вівса, ячменю і  т.  п., щоб 
миші «остали х полі, а не звели шя на ґаздівство». На 
подвір’ї, складуючи привезені снопи з воза, не сміли 
при даній роботі говорити, щоб миші не з’їли збіжжя. 
Після закінчення жниварських робіт справляли до-
жинки: селяни сплели панові-господареві з колосків 
жита, пшениці, ячменю й вівса вінець, вимагаючи 
нагороду за виконану роботу. Господар повинен був 
поставити могорич («олдомаш»)  – почастувати, по-
гостити всіх присутніх на дворі і таким чином вику-
пити дожинковий вінець. Подекуди женці приносили 
господареві останній невимолочений сніп зерна пше-
ниці. У селах Старинської долини даний вінець-букет 
був відомий під назвою «врочник», «воборок». Його 
виготовляли з польових квітів, між які всували перші 
або останні колоски жнив. Саме такому букету нада-
вали магічно-вегетаційну функцію після освячення.

Записала Н. Вар’ян 17липня 1975 р. 
у с. Старина, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Данко Анни, 1904 р. н., [1]  
та Рудик Анни, 1910 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 5817, 5818, 5813, 5785]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Кедь жона пряде на зу-
стріч понеділка, кедь скоро встане а пряде, ші є неді-
ля, то прийдуть понедільчата – дві малі голі дівчатка. 
Донесуть вельо веретен, жеби напряла, а  співавуть: 
«Ми зме понедільчата, дайте нам кошульчата!».  [...] 
Кедь жони пряли на Варвару, а Сава їм принесла ве-
льо веретен, жеби напряли. Жони пак пряли так: 
єднов нитков горі, другов долов на веретено – а вже 
били повні, а дале. То мусили напрясти вшитки вере-
тена. [...] Перелесники літавуть, таки народжені суть. 
Кедь приде такий вітер, а хтось іде по пути, а перелес-
ники літавуть, а кого той вітер захопить – той упаде. 
Не вмре, але упаде, треба го ратувати. У Вличу били 
двой: муж і жена. Вна била за людей – помагала, одни-
мала од смерти, кедь не водняла, та умер, а вун убивав 
людей – бив на людей. Бив єден у Старині, дуже дав-
но то било, на Пелицького, панськой місто. Пришов 
перелесник вночи, а аж з Карцабового верьха, шо так 
далеко, шмарив копачом [поліном] а так забив жену. 
А ішли за тов женов до Влича, шо однимала од смерти, 
але уж пузно, по тижньові било. До тижня било іти, 
а до пувночи, най Бог хранить, не аж по пувночи. Не 
могла уж. Ішов єден чоловік до нєй помагати, бо жена 
му била дуже хвора, а  до пувночи било. Але вна не 
спала, та го захранила. Дала мури, видти а видти, жеби 
перелесники го не забили на пути, бо до пувночі било, 
а вун помеджі тути мури ішов, покля не дішов до неї. 
«Шестя ти маєш, же’м не спала. Бо бив би єсь заби-
тий», – повідать му. Пак водняла од його жони смерть. 
Моя мати мала малого дітвака, а вночі нянько не спав. 
А воблак отворив са, а вун чув. Покля вун до матері 
штухнув, жеби встала, а дітвак вже почав піщати. Але 
перелесник не забив го, лем замрачив. А нянько сусі-
ду до Влича загнав і тута жена водняла го. Дітвак не 
вмер. [...] [2] Перелесница мала свої діти. А люде пуш-
ли по полю до роботи з колисками. Перелесница свой 
положила до колиски, а того дітвака взяла. Перемінь 
вшиткой брало, шо дустало, а їло. В хижі полиці били 
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горі, хліб там клали. Вно зо землі натягло са а дустало 
з той полиці хліб. Натягувало са, як ґума. Дуркотіло, 
шо не розуміти било. Перелесница била такой вели-
кой, тонкой.

с. Стащинська Розтока  
(Stakčínska Roztoka) 

Записав Й. Вархол  
у с. Стащинська Розтока, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В  Стащинській Розтоці біля 
Снини [на Юрія] перед входом в стайню давали ді-
йник з водою та запобіжними жовтими квітами ка-
люжниці болотної [Caltha palustris]  – лотать, щоб 
охоронити коров’яче молоко від відьом-чарівниць. 
Дівчата з калюжниці болотної плели вінки, які наді-
вали на роги коровам, і  заквітчаними їх заганяли в 
стайню. Квіти сікли й осолоними підкормювали ко-
рів. За законами імітативної магії, жовті квіти лотаті 
мали забезпечити жирне молоко та жовте масло. Ві-
рилося, що корова з прикрашеним вінком лотаті ро-
гами принесе в обійстя щастя.

с. Стриговець (Strihovce)
Записав М. Шмайда 9 серпня 1962 р.  

у с. Стриговець, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Сейки Юрія, 1900 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Давно пастухи переходили 
своїми стадами з місця на місце, і де їх захопила зима, 
там і перезимували. Так перекочували вони із Схо-
ду аж на верхи теперішнього Стріївського хотаря, де 
були добрі пасовиська. Тут пастухи-вівчарі під горою 
Ділом побудували салаші. Навесні їм вже не хотілося 
іти далі мандрувати, рішились зістати тут назавжди і 
почали собі у лісі на луках і пасовиськах будувати біля 
кошар перші хатинки. Частина з них потім пішла ще 
далі, через Реметські гори, де заснували село Валаш-
ківці. Ті у 1935  році переселились близь Гуменного. 
Назву Стриговець село дістало від того, що тут зі всіх 
верхів вівчарі зганяли овець і їх стригли. Але перша 
оселя була побудована на іншому місці, яка звалась 
«Мурувана вода». На тому місці ще сьогодні залиши-
лись залишки мурів із регульованого потока, та з се-
лян вже ніхто не знає, хто і коли «мурував» воду.

Записала З. Ганудель 18 липня 1985 р.  
у с. Стриговець, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Лошак Юлії, 1915 р. н. 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Посіяли зьме коноплі, 
виграбали зьме, жеби то мнягонькой било, би грудя не 
било. Но, iші зьме збирали такій друбенький гнуй, по-
том зьме, знаєте, сіяли, бо то ліпші коноплі, бо то гно-
їва не било так, як шо теперь. І такий вувці са трима-
ли, знаєте, і с тим ішi зьме так поверьха. А потом вже 
зьме тягали тоті білі коноплі, вже зьме мочили то ті 
коноплі. Пак зьме їх вибрали із мочила. Зелені довше 
мокли, а  тоти, та вже зьме їх пороставляли, порос-

точували, кедь шувно било коло плоту даґде. Пак по-
звязували до мандлику. Но, а тоти зелені зьме тягали, 
та тоти вже мусилі до тих снопув позв’язоваті, a по-
ставляли зьме так гоpi, жеби висхли, жеби са добрі ви-
молотили. Но, а пак помолотили зьме сіменець, а зьме 
го вищіняли, а токой зьме намочіли. Но, та ші зьме їх 
знали галузьом попрекладовати а пак каміньом. А так 
мокли вже восени. А так зайсь зьме пооберали, кедь 
шпінавой било мочило, но, та ші зьме їх знали і по-
мити. Так зьме їх вибрали вже. Но, так висхли, зайсь 
позв’язовали, пак зьме ші їх клали, кедь пец бив, ко-
билка била а такі гряткі били в сіньох, та зьме на дим 
клали, би са ліпше пушяли терти. А кедьні, та на пецу 
зьме сушили тоти коноплі. Сушні не мали зьме. Пак 
вже зьме потерли, почмовхали, помикали, но, та  й 
вже пак са пряло клоча, котрой ліпшой, та повісмо. 
Клоча зьме пряли. Но, потом вже са тото мотало на 
мотовило. Потум уже зьме зняли тото мняти, так по-
пелю зробили, а в тум зьме так вимняли а до пеца зьме 
клали. Тоти зварельні били, а пак і зьме випрали. Та й 
зайсь на віялкі, та  й зьме звівали. Таке в хижі било 
прибитой, а так вже пак са сновало, навивало са, та й 
ткали зьме вже полотно. [Яке полотно сьте ткали?] 
По памуті зьме ткали, клочаной зьме ткали, міхі зьме 
ткали, чиноватину, шо са з нього носило кітлі, ногав-
кі. То не так, шо тепер уже собі купить ногавки. Но, 
та й ґачі, споткі, шо хлопі носили. А жени подульча-
та носили, плічата зьме носили, но, та й рапшані. То 
на постіль місто простерадла, то не так, як теперька. 
Так зьме жили. Траву іс поля зьме носили в плахти-
ні, таку шили плахтину, так іс тима фрамбійкамі, но, 
а зьме носили траву. Полотно зьме зложили, а с того 
полотна зьме нарізали такі фрамбійкі. Но, а тото зьме 
пошили на чотирівугласті, та такі плахтини зьме мали 
а у тум зьме носили. Постіл зьме прікривали плахтов. 
С того полотна зьме шили плахти і с того вже, шо по 
памуті зьме ткали, но, а тото зьме прустерали вже так 
на верьха. А тото, шо вже такой било клочаной, та вже 
зьме на спуд прустерали. А  кедь ніт, та  й с того, шо 
вже такой групшой било, шо на міхи, та з того зьме 
мали тоти рапшані, то са так кликали. Жена, кедь ішла 
до поля, та са загортала пригартков. [А дітину до чого 
пеленали?] Дітину лем до того, до таких пеленок. Кіть 
старша сорочка била, та витти даку а шось с кабата – 
то пеленкі били. Із верьха жени носили, аля, туто, 
каpтyн, полотно, шо по три коруни било, та  й такі 
візіткі собі вшили. То біднота била, бідноту чоловік 
пережив. То не так, як днись. Но, а до пола кіть ішов 
або до міста, та туто, шо собі купила, та до портяти 
зав’язала. Но, а на спут носіли подульча, а так кабат з 
білого полотна, шо с такіма фодрами із штрикованя, 
то са кликало фодрачі. А зверьха такий с купованого 
полотна або простий. Хлопці носили ногавкі, чижми, 
лайбики, дакой герочя. Діти носили дакой віганчя, шо 
са купило, даку сорочину с того полотна. А кіть са ді-
вка oддaвалa, та ї маті готовила даку перенчину або 
чирьгу, шо вуці тримали. Давали так, як могли, як хто 
заможний бив, хтось дась, хтось не дась. Чирьга са 
робила с конопель, напряло са a всновало са, а з вов-
ни са напряло, а таку чорну вовну дали поміджі тото, 
смужку. Дівкі давали рапшані на спуд, наверьха дас 
дві або три плахти. Хлібувку, жеби то било навирьха 
на Велиґдень на кошарик. Іншой не било с чого. Та й 
не било коруни, не било, то лем кідь даґде пушов до 
ліса гварюта coбі заробив. Я служила од маленька, до 
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школим ходила, ам служила, жеби перину малa. За рук 
єм робила, шом на перину і заголовкі заробила. Ай 
рук єм робила, шо лем по двой ці трой шатин єм малa. 
А кулко то, а туньой било, а мусілам робити.

Записано в с. Стриговець,  
округ Снина Пряшівського краю,  

Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Лошак Василь. Хата  – «хижа» бідного 
селянина, споруджена в 1920  році. Будівля зрубної 
конструкції, з  букового матеріалу. Стіни обмазані 
глиною та побілені. Дах кроквової конструкції, чо-
тирисхилий, під соломою («жупа»). Стеля («повала») 
в  житловому приміщенні з ялинових дощок, на чо-
тирьох поперечних та одній поздовжній балках («фу-
льовки», «гряда»). Вікна змодернізовані, у фронталь-
ній стіні у віконниці вставлена поличка («фаґашча») 
на дрібні речі. Долівка глинобитна. За столом – лавка 
(«шафарня»). Житлова частина трикамерна: «хижа», 
«сіни», «комора». У 1950-х роках комору переробили 
на хлів («стайню»): з двору вставили двері, а вхід із 
сіней забили дошками. Основа печі глинобитна. За 
допомогою «цівки» дим відводиться у сіни, а  звідти 
через отвір у «повалі» (стелі) – на горище. Горище пе-
регороджене «лісами». За хлівом слідують господар-
ські приміщення: «пелевня», «сінарня», «половник». 
Окремо біля хати  – «кучік на пацята» (хлівчик для 
поросят). 

Записала Н. Вар’ян 11 березня 1976 р.  
та 21 жовтня 1981 р. 

у с. Стриговець, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Бандурича Михайла, 1904 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 6941, 11732, 11730]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ На Грабовій Розтоці вимі-
нила перелесница дітвака. Тот хлопчіско вже умер, 
мудрий бив, але голову мав таку велику, бульшу, як 
відро. То чудо било! Жена била там коло Собранец, 
а там тоту дітину породила. А видтам ішла з тов діти-
нов, а дітина ші била некрещеной, а там меджі путьов, 
там є ліс. В тум лісі шла за путьов, а там повідавуть 
все, же там пуджать, страшить. Та й так дітина зри-
чала, так зйойкала, і пришла дому з дітинов. Ричало 
і ричало, але потому перестало ричати, бо ходила з 
ним криста-крижом по женах, шо ворожили дашой. 
Як перестало ричати, та било знову такой файной 
хлопчіско, але на ноги стати не муг – голова велика, 
як диня, але бесіду мав. Співанки в церкві, як кан-
тор, вшиткой знав напам’ять. Таку мав пам’ять. Таку 
перемінену дітину волали «жебраком». Просили го 
до музея, до ціркусу, та не хотіли дати. Але уже той 
хлопчіско умер, і нянько умер, і мати. Уже никого на 
тум місці не є – пустой зустало. Перелесница хрещену 
дітину вже не могла вимінити. [...] Лабич із Кленової 
пристав там на Грабову Розтоку. Пушов та  й носив, 
курча знесе, зносок – першой яйце. Носив за дев’ять 
дну пуд лівим плечем. Не смів са ани мити, ани моли-
ти. Вийде з того пак чорт. Вун так виносив. Та як ліг 
спати уночи на постіль, як спав на постели, а чорт ід 

ньому пришов. А вун спав та й не чув, як вишов вно-
чи, в пувночи, та го їмив за палец, за ногу, та го вку-
сив. А тот са схопив – а то чорт ту є! А гварить: «Вже 
тепер я твуй!». Попросив го, же шо хоче. А вун гва-
рить, же хоче много пинязі, бо хотів будувати. А як 
пушов чорт до пелевні, та так гирміло, добрі стіни 
не попукали, якби авта ішли горі двором. Якісь люде 
то чули та повідали. Но, та пак став їх давити в хижі, 
шо не могли вже обстати. І  попа кликали, і  пуп ся-
тив. А пуп сятив, а вун, чорт, са сховав, як била цівка 
з пеца, шо на комин вонка, та до тої цівки са сховав 
чорт. А пуп тади посятив, а йому нич. Но, та й ходив 
тот ґазда там, як іти на Грабовець, там є поле  – ме-
джа Грабувська, Розтуцька, Дубрувська – три меджи. 
Я видів туто, пецку таку каміньом обложеной, там є 
такой комин. Каміня там незберав, наносив на гро-
маду та став муровати хижу, же його, чорта, до того 
запре. Но, і якось же туто зробив, вже потум вхабив, 
пак стратив са го чорт. Но, але пришов дому, вже ко-
гут вночи до хижи вишов, чорний когут. Баби чули, 
жони, як долу лазивом ішов, скакав вночи, тропкав 
[дріботів], як кунь, кедь іде – а когут то до хижи ви-
шов. А то тот чорт бив, са змінив на іншой, на когута. 
Но, та й то довгий час било. Но, та так якось са збили 
і того когута. Пак померли, жона му вмерла, чорт да-
вив вночи, не мали покоя. Старі померли, а вун зус-
тав. Та видтам пушов, з Грабовой Розтоки, на Руську 
Бистру, та там са вженив. Там била єдна вдовица, та 
там са з ньов вженив. Та й вун уже умер. Вун, як вже 
того чорта мав, та кедь ішов з поля дому, шо був ко-
сити, як вже са смеркало, вун нич на вочі не видів, тот 
ґазда. Мусили за ним іти, бо ішов так, як напам’ять 
дому. Так му затягло. Так му потум радили, жеби по-
нюс там на меджу, же вун ся го там збуде даяк, того 
чорта. [...] За хмарника чув єм раз, шо нянько муй по-
відав. Якийсь ту бив, Курчак са кликав, а ішла велика 
бур’я, хмари як ішли, став з них падати тот каменец. 
А тот хмарник в хмарах гойкав, же: «Через Курчако-
вой перенесь!». Бо і тот, Курчак, бив такий хмарник, 
та через його поле перейшло, йому великой шкоди 
не зробило туто, а другим людьом вшиткой стрепа-
ло. [...] Повім вам сам за себе. Я туто чув а я туто сам і 
скушав. Правда, не бив єм тверезий, бив єм у корчмі, 
мав єм шось випитой, а пришла така бур’я, блискало, 
грімило так, шо йой! А я вишов вонка, та й тутом зро-
бив, шо ми тот хлоп повідав на ярмарку в Березному, 
то-м ші бив слободний. Же треба взяти калап до руки 
з голови, тричі са перехрестити, на чотири сторони 
руков махнути, та хмари са розийдуть. Люде, як я 
туто зробив, знаєте, та так, як би єм руков розогнав 
вшиткой. Ани раз не загирміло, ани раз не блисло. 
Нич са при тум не повідало. Раз єм бив у єдних, тиж 
са стало, же так стало праскати. Я гварю туй жоні там: 
«Хочу іти вонка». – «Йой, не ходьте вонка, не ходьте, 
бо там гриміть так страшно, блискать, не ходьте, би 
до вас ші перун не вдарив». – «Не буйте са». Вишов єм 
навонка пуд хижу, лем двері єм втворив, вишов на-
вонка на сходи, взяв єм калап до руки, там са тричі 
перехрестив та й руков махнув на чотири сторони: на 
виход, на север, на запад, на юх. Вишов єм до хижи – 
уж ани раз не блисло, ани раз не загирміло. «Шо сте 
робили?» – «Та розогнав єм». – «Та ви не звонили». – 
«Та мі звонити не треба». Та три раз єм туто зробив. 
Веце вже не буду. Може би даколи і почкодило чолові-
ку. Мусить знати ай од себе чоловік, шо туто робить.
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Записала Н. Вархол 21 жовтня 1981 р.  

у с. Стриговець, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Бандурича Михайла, 1904 р. н.

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Колониця  – жовніри. Бо 
нашли в лісі жовни на бучку. Пришли дому, взяли та-
кой довгой лазиво [драбина] та й шли за тими жовна-
ми там. Давуть лазиво, же жовни зоберуть з тої діри, 
з того бучка. Айбо пришли до ліса, лазиво довге било, 
а вни його не несли так горі, але крижом, та й де бив 
бучок, та там ввадив конец, та й одрубали; ту ввади-
ло лазиво – та й одрубали. Та доки пришли до бучка 
за жовнами, та й лазиво вже не є, вже лем два кулки 
зустали. 

с. Тополя (Topoľa)
Записала Н. Вар’ян у 1978–1979 рр.  

у с. Тополя, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Лелича Василя, 1897 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 8587, 8595]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Ту не било села, валалу, 
лем тута єдна тополя. Ту гонили худобу: кози, вувци 
з Улича. А са їх звідували: «Та де сте били, югаси?» – 
«Били зме коло великої тополі». Якийсь са ту пак і 
збудував, бо ту мали колибу, та  й зустала Тополя. 
Пам’ятаву, ту в Тополі била стара хижа Матейкова, шо 
бив пень місто стола. Навколо пня обструбили. Пень 
бив великий, грубий, шо п’ять хлопу би го обняло. 
Навколо лавки били. То било ші перед Першов вои-
нов. [...] З Рябої скали несли чорти Снинський камінь, 
коли розпудили їх з пекла. Взяли Снинський камінь та 
несли, же вержуть до возера, там є такой возеро, това 
така [Морске Око]. Хотіли тот камінь там шмарити а 
заляти Бескиди, все заляти, аж до Михаловец. Чорту 
било п’ять. Чотири несли тот камінь, а п’ятий бив кри-
вий та не ніс нич. Та са погнівали на того кривого, же 
вун не несе нич, та му відвалили фалат: «Ти кривий, ти 
не несеш нич, – а витяли му фалаток, – на, нес сам!». 
А кривий дале доніс, хоц бив кривий, як тамти чоти-
ри. А як несли, когут заспівав, та чорти пушли назад 
на свой місто, де били, са повертали. Та зато є два 
Снинські камені: Великий Снинський камінь і Малий 
Снинський камінь. Тот малий ніс тот кривий чорт. 
А Ряба скала ту є, у Новоселиці. Здоли так видно, якби 
дака пасіка била. Здалека так видно, якби напасичили, 
рябить са так – та Ряба скала.

Записано в с. Тополя, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Маґура Марія (1891 р. н.). Селянська хата – 
«хижа», побудована в 1919 році з матеріалу старої «ву-
глярської» хати, що стояла на кінці села під лісом. Хата 
рублена з букових та вільхових кругляків. Стіни зрубу 
ззовні та внутрі обмащені жовтою глиною й побіле-
ні. Стеля виготовлена з ялових дощок, влаштованих 
на трьох поперечних букових балках («фульовках») та 
поздовжній «ґеренді» (все в натуральному вигляді). 

Призьба – глиняний «засип» між стіною і дерев’яною 
балкою, яка називається «пудвалина». Житлова час-
тина трикамерна: «хижа», «сіни», «комора». За нею 
під спільною стріхою містяться: «пелевня», «стайня» 
та «пелевник» (поза хатою). Долівка утрамбована 
з глини. В  стайні  – дерев’яний «поміст» для худоби. 
Дах кроквової конструкції, чотирисхилий. Покрівля 
солом’яна. В  жилому приміщенні збереглася старо-
винна глинобитна піч («пец») з додатково приставле-
ною плитою («шпаргет»). Дим за допомогою «бабки» 
відводиться в сіни під іскрогасник – «сліпой струбле-
ной комин». «Челюсти пеца» наніч затискають пів-
круглою дощечкою, яка називається «заткальниця». 
В хаті знаходиться скриньоподібний стіл, прикраше-
ний геометричним різьбленням – шестипелюсткови-
ми розетами. Біля печі стоїть полиця – «талаш». У сі-
нях під сліпим комином  – дві «грядки» для сушіння 
дров. В часі обстеження на грядках виявлено «лісу з 
планками» (сплетену з хворосту сушарку з яблуками). 
Двері в сінях замикаються на засув – «сліпой замок». 

Записав Й. Вархол  
у с. Тополя, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Сниншині після Святої ве-
чері виходили надвір, поверталися задом до вікна і по-
над плече дивилися в хату, чи, випадково, не з’явиться 
там труна. Дівчина або парубок роздяглись і голими 
тричі оббігали навколо своєї хати, і лише після того 
заглядали у вікно. Голизна їх мала охоронити перед 
можливою смертю. На Новий рік смерть віщували з 
вугликів: вранці ґазда вибрав з печі для кожного чле-
на сім’ї жевріючі, ясні вуглики і через годину кожний 
оглядав свій вуглик, причому погаслий вуглик віщу-
вав скору кончину, а доброю ознакою було те, коли ву-
глик розсипався на попіл. Відомим було й віщування 
смерті із випікання хліба чи просто печива. Так об-
рядовий святовечірній хліб крачун котили по долівці 
в напрямку від дверей до стола. Стежили при цьому, 
як упаде крачун долішнім боком до верху – то погана 
прикмета: в наступному році в родині буде мертвец.

Записала Н. Вар’ян 28 квітня 1978 р. 
у с. Тополя, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Ленько Анни, 1913 р. н., [1] 

та Лелича Станіслава, 1899 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 8695, 8694, 10066, 8886]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Я  била тогди втяжі [ва-
гітна], а фурт каждий вечур мені са снила перелесни-
ца. Же пришла, а мені гварила: «Дай мені свою дітину. 
Твоє гине, якой бідной, сухенькой, малой. Моє, геле 
[поглянь], який хлопчіско файний, великий, тучний, 
та тобі ліпше буде, а твой худой. Лем мі дай». А я гва-
рю: «Я не хочу, я не годна, мені треба по горах ходити, 
де кади тяжко у колисці носити, лем ти собі тримай 
свой, я не хочу». Забрала са та й пушла. Дас три раз 
або раз пришла  – тиха, велика, волося довгой, ціць-
ки великі, а  така страшна била. Та фурт пришла на 
воблак, поковтала, гварить: «Даєш?». Я  гварю: «Нит, 
не дам». Я потому не знала, шо робити. Кажду нуч са 
мені снило, бояла са оправду, же дале годна перемі-
нити дітвака. Та єдна жена мі порадила, уже не жиє, 
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жеби я положила вугля ясной пуд поруг. Пуд єден по-
руг – єден вуглик, пуд другий поруг – другий вуглик, 
пуд третій поруг – третій вуглик звонка. А до вобла-
ка, жеби серьп горізнач [горілиць] дати. Я  так зро-
била, а  вна пак тоту нуч пришла. Пришла і дуркать: 
«Пусть ня до хиж, пусть ня до хиж!». Я  гварю: «Хто 
там є?» – «А ти не знаєш, хто ту є?! Я пришла, жебись 
мі дала свою дітину!». Я гварю: «Я не можу свою ді-
тину дати. Ти тримай свой, а я свой». А вна гварить: 
«Хто тобі таку раду дав, же ти такий желізний а ясний 
плут ударила ту передо мнов, же я дале не годна сту-
пити?!». Я гварю: «Хто мі дав? Бог мі дав». Я кедь туто 
спом’янула, та уже веце не ходила. [...] Ту єдна жена, 
у неї уже дітина та не жиє, а їй перелесница виміни-
ла ту дітину. Та, шо вимінила ту дітину, са зве «пере-
лесница». Вна вишла на поле пасіку копати. Як копала 
пасіку, но, а дітину положила так више себе горі, но, 
а  вна долов копала. Но, вна як копала, копала, а  на-
дийшла вітерница. Закрутила тим таким попільом, 
шо паленица [згарище] била, закрутила такой попри 
колисці  – і  дітина зверещала, звискала. А  там, я  не 
знаву, же чи якась баба мусіла бити або шо. Тадь вже 
сама там не копала, та гварить: «Няй пойойкать, няй!». 
А вна, тута жена, не шла, не понагляла са. А як пришла 
ід нюй, а  вже в колисці утихла, але вже дітина била 
якась така нияка. Мала двацать два року, не ходила, не 
бісідувала, пальці довгі мала, зуби довгі мала, волося 
довгой мала, невладной била, лем лежала, лежала та й 
пак [потім] умерла. Така велика дівка била, а не могла 
ани жувати, а повний рот зубу мала. Я раз там при-
йшла, загнала ня мати за міхом. Я там прийду, а вна 
лежить на постели. Я  ші єй не виділа ніґда. Никого 
дома не било, лем вна сама. Я отворила двері, а вна на 
мене страшно зйойкала. А са так напудила, же ледва-м 
із хижи вишла. [...] Перелесница – якась жена, вночи 
прийде на ключову дірку до хиж а дітей перемінить. 
Перелесница має довгі зуби, великі ціцки по колі-
на, а в білум довгум шматю. [...] [2] Мати повідала за 
глушканю, шо виморила людей, там де фара. Било там 
челяді много. Пес ізбрехав, а  дітвак гварить: «Кусь, 
кусь, кусь...». Лем вно самой зустало в хижи, а вшитки 
померли в хижи. Бо як глушканя ішла, пес брехав. Та 
того дітвака вхабила, шо тровило [заспокоювало] пса 
«кусь, кусь, кусь...». Але вно не знало, же на кого пес 
брехав. Дітвакові нич са не стало, лем вшитку челядь 
глушканя виморила. Панбуг знає, яка тута глушканя. 
Хто знає, яка то хвороба. Глушканя мордувала людей.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Ішли до шутой. 
Шута – посідали довкола, єден коло другого, а зроби-
ли такой великой колесо. До шутой ішли лем парубки, 
даколи і дівки, але мало. Взяли рушник з домашнього 
полотна з трачками а зав’язали вузель із кунця. Єден 
став до середини того колеса а тот рушник верг. Тути 
другі, шо били у колесі, тот рушник вхопили а попуд 
коліна єден другому передавали. Тот, шо бив у тум 
колесі, мусив тот рушник у дакого їмити. Теперька, 
кедь не муг їмити, видти са другий вихопив, висунув 
са а му врізав дас кулько по плечах з тим рушником, 
а передав рушник дале попуд коліна. Но, то било дуже 
довго. У кого тот у колесі рушник поїмав, та тот ішов у 
середину місто нього. [...] Двоми хлопці били обернені 
од себе, коло них дальші двоє тиж од себе обернені – 
як кеби чотири коні били. Тих хлопцу поприкривали 
плахтами так, жеби їх не било видно, не пузнати, шо 

то били за єдні [по двой єднов плахтов поприкрива-
ли]. Прийшов совґабиров а сів собі зверху  – на за-
док тих хлопцу сів. Совґабиров за калапом мав цілой 
крило з гуски, в руках мав таку трістувку – шиковну 
паличку, шо са вогинала. Як совґабиров сів на коней – 
теперька путь, жеби била добра. А так са мусили про-
ступити: хлопці єдним шором, дівки другим шором. 
В руках мав каждий: хто кутач, хто копач і т. д., а жеби 
била путь чіста, бо буде іти совґабиров. Як била путь 
чіста, а вни йшли, та дакотрий пудставив палицю, со-
вґабиров скачав са долов – вшиткой попадало. Совґа-
биров повідав: «Путь не била добра – поштрофати!». 
Шандаре двой пришли а: «Котрий то завинив?» – «Тот 
а тот», – повіли на дакого. Та шандаре го покапчали а 
одвели до баси – до другой хижи. 

с. Убля (Ubľa)
Записала З. Ганудель 18 липня 1985 p.  

у с. Убля, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Піди Олени, 1917 p. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Поcіяв са сіменец, 
потому, як коноплі вирослі, та са розділилі. Тоти, шо 
малі семено, та са кликалі «зелені», а тоти, шо вже са 
малі браті, перші, то са кликалі «поскуні». Но, та тоти 
поскуні зьме витігалі, a  зелені ші зусталі надале, бо 
мали семено, сіменець, шо било треба назат ші сіяті 
до землі. Но, потому, як вже тот сіменець дойшов, та 
са витігали тоти зелені. Там на фалaткy так до снопіку 
зв’язані висхли, а  потому са брали дому а молотилі. 
Но, та й са вичістило, та й са сіменець одложив. А ко-
ноплі са мочіли до води. Даз два тижні мокли, а по-
тому, як вже вимокли, то зьме йшли позерати. Як вже 
так ламалиса, та уж зьме знали, коли треба брати з 
води. Потому помили зьме їх, так вже попрустерали 
са попут плут. Як висхли, потому са отріпали. То била 
терліца і чмовхалніца. Так найперше са лaмало, шо так 
на бульші тоті кускі ішло тото стебло, а тота чмовхал-
ніца – то так уже надрубніше, шо вже вичіщала тото 
паздіра друбной. Потому била така счіть, шо мала такі 
гвозди, клинці, а так са тото прядиво микало, розді-
лялоса, тото, шо пущой, ішло на міхі, а  шо ліпшой, 
та ішло на полотно. Потому зьме прялі, моталі на та-
кой мотовило. Тото потому на віялкі а так са вила на 
клуб’ята тота пряджя. А пак зьме сновалі, навивалі на 
кросна, набералі до нічелніц а зьме ткалі полотно. То 
ткало са с того пущого, клоча, то са кликало «міховой» 
полотно, а то, шо са кликало «прядиво», то ліпшой, то 
са ткало полотно такой, шо зьме носили шатя з ньо-
го. Клоча аж на четверо ішло. Било тото, шо кликало 
са «окунці», «вотіп’я», то ішло на міхі. Потому тото 
мало ліпше клоча, то са ткало на такой спудньой шатя. 
А пак било кіталькі і прядиво. Но, та тото прядиво са 
пряло на уснову, бо колись не мож било памут купити. 
Мусіли зьме носиті іс свої роботи, та й зьме й навива-
ли іс свої роботи, іс прядива са ткало. Ткали зьме і са-
мой памутовой, кедь зьме жони хотілі на такі, шо зьме 
носилі оплічата, а хлопі – кошулі. Но, та на cято зьме 
ткали, і самой памутовой, шо яка била іс памуту осно-
ва ай потканя, но, а вже тото, то зьме потикалі своїм, 
та тото вже на каждий день са носило шатя. На взоркі 
са переберало на кроснах. Шо перебералі зьме такима 
дощечками, но, ай чіноватина са ткала, шо хлопі носи-
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лі ногавкі. На полотні такі шорикі са робилі, то са кли-
кала «пpocта» чіноватина. А тота, такі ялічкі, то била 
вже «рядна» чіноватина. Нічелніці са вішалі на вашки. 
То са кликали «вашки». Кедь полотно са ткало, та то 
лем бив єден рожок, то лем єдной коліща било. А кедь 
чіноватина, та били тоті такі вашки, шо двоє коліщат 
ішло. Ту дві нічелніці і ту дві нічелніці шли. [А што то 
є «отіп’я»?] Вотіп’я – та то, шо са перши раз, як зьме 
тріпали, та зьме давали по дві ручки в’єдно, а потому 
са так іскрутило, то са кликала «ручка», а як са микало 
на счіть, шо такі клінці суть, а тоти куньці, та тото са 
«вотіп’я» кликало, шо кінці са оборвали, а потому, як 
вже дале, та тото било ліпшой клоча, шо вже са і по-
лотно з нього могло ткати. Но, а потому ші са кітайкі 
виберали с того прядива, а так прядиво тото зостало, 
шо вже било сильной, кедь треба било основати з ньо-
го, то вже било волокно найміцнішой. «Прядиво» са 
кликало. А кросна, шо билі прості, та то лем так са ту 
спереду навивало на навуй, а полотно са клало набук. 
А тоти, шо билі ткацькі кросна, так шібив єден навуй 
ту над ногамі, а ту са крутило полотно. Тоти билі ин-
шак роблені і тоти иншак. Тото са крутило ту ай ту, шо 
са припущало с того боку на праву руку, а тоти – на 
ліву руку, шо лем з паличков. То билі иншак роблені 
тоти. [...] Архітектура. [Як будувалі хижу?] Інколи, 
кед хотіли будоваті хіжу, так мусілі задоважити дере-
во, бо са лен веце робило з дерева. Но, теперька єст 
єднодухой. Тепер достане проєкт і так дальше, бо уж 
подля проєкту роблят хижи. Так же є то великий роз-
діл, як даколи і теперка. Дайме тому інколине бил ні-
який проєктант, люди coбі творили самі подля свого 
вкусу а так дальше. Дниска уж достане каждий проєкт 
а робить подля проєкту. Роблят с квадрув, с цегли а 
так дальше. Поки іде вибавленя, шо било, лавка, сто-
лиц єден, старий стул, пец а скоро веце нич. А ші ро-
били самі постелі такі, шо спало і по п’ятеро на єдній 
постели. Дниськай сяди вибавленя комфортной а так 
далше. Водовод. Каждий хоче мати спалню, їдалню, 
звлаштні [окремі] містності про діти і так далше. Ін-
коли шиткой било по громаді, і родичі, і по дві невісти 
в єдной хижи в громаду з дітми, хоц би там са товкло 
меджі собов.

Записала Н. Вар’ян 11 квітня 1979 р. 
у с. Убля, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Савки Михайла, 1890 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 10078, 10087, 11084]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Бив ту даякий Ґанич, а мав 
воли, а пушли на якесь зерно або на шось. Там колесо 
поламали, а ішли коло церкви, а колесо треба. А троє 
хлопи го стрітили коло церкви: «Де ідеш?». Та так і так 
са стало. «Не пущу, бо ти маєш вмерти». – «Лем няй 
приду дому, пожичу колесо, такой вослонь [дошки, 
покладені на стільці, на дошках є труна з небіжчиком] 
няй жона ладить і шатя – вшиткой, вберу са, ляжу собі 
на вослонь – умру. Прийдете – увидите». Бо вун ви-
дів, як хмарники рубали лед, та мав вмерти. Хмарники 
несли у хмарах град, дуже са затмило у літі, коли зер-
но стояло. Там, у тум потоці, де є багно, рубавуть лед 
попи, вшиткой мавуть, ризи. А то чорти били [хмар-
ники]. А вун, тот чоловік, там прийде, то випозерав а 
пушов. А єден за ним вишов: «Видів єс нас?» – «Ви-
дів». – «Та йди дому, а де маєш фалаток, землю, вся-

ди віху [тичку з листьом розвиту] запхни, бо ми твой 
будеме хранити». А вун гварить: «Не храньте ви мене, 
йдите дому, а як приде тот час, та я буду видіти. Там 
Фізерова порожня стайня, велика, сім метру широка, 
довга, квадратна, ші верьха не є, та там насипте ледик 
тот, град, шо падать каменец а зерно б’є. Людьом не 
робте. І так умру. А насипте там повно. А там, де фасо-
ля, жеби єден листок не почкодити». Вни так зробили, 
вшиткой насипали до стайні, повно, вже лекше било, 
та й хмари са розишли. Хмарника нихто не видить, не-
видимо пуйде меджі люди.  [...] У  Великум Березнум 
бив Уданич. Вун бив фарский кочіш. Стару машталь-
ню [стайню] розмітували, нову правили. Видить – там 
у мурі діра. Вун там впхав руку – якась книга. Витяг 
книгу – о, то писаной! Вун у маштальні спав. Мав по-
стіль пуд повалов а там лампочку мав. Та як коні по-
кормив, та сів, та читать, та читать, та читать. А о пув 
дванацатой годині вночі войде до стайні пуп у ризах 
та гварить: «Шо-сь читав? Чого-сь кликав ня із семо-
го орсаґу [країна]? Виджу, же єсь глупий, читай назад 
взад. Бо кедь нє, так з тобов не добрі буде, не зустане 
ани кусть із тебе!». Так вун читав взад, і вун, той не-
чистий, са десь задів, не є го. А  так вун, кочіш, вже 
знав, кедь дахто похворів, вилічити. Тютка била хвора, 
повіла: «Пуйдеме там, до Уданича». Запрягли зме коня, 
пушли там до Великого Березного. Вун туто одмолив 
са, шось зробив. Якусь воду дав і вуглики якісь, туто 
так а так – і добрі било. Нараз тютка поздоровіла. [...] 
Ту била давно колєра. То били дві сестри. Пришла 
єдна дівка – то била молодша сестра. Моюй баби баба 
гварить юй: «Оле, сядь собі на кут а ноги грій». Вна 
положила, гріє. А баба взяла води, рянду, ногу єй вми-
ла шумно, намастила маслом, шо топленой, а завила 
туто. Но, але іде геть даґде ночувати. Гварить: «Слу-
хайте, ту прийде моя сестра вночи. А ви лігайте вон 
головов на худу [хода], але не ногами. Би сте вшит-
ки на земли спали, а кади худа, та голов там, головов 
ку дверям». Молодша колєра сестра зато їм повіла, 
же тута баба юй вимастила ногу. Пришла тута друга 
колєра вночи та видить: «Ага, била ту моя сестричка, 
вже вас нарадила, шо маєте робити!». Много народа 
померло на колєру. Пак пушла колєра на церков, на 
хрестик сіла а співала: «А я вім [знаю], не повім, шо 
од мору треба, пити муч [сеча] через нуч, а не буйте са 
нич. А я вім, не повім, пити наще цінторию [рослина, 
Золототисячник, Centaurium], сич пити, чеснок їсти, 
а нич вам не буде». [...] Ходили давно на листя на до-
ган на мадяр. Набрав листя та несе єден ту. Дзовтихув 
Дзурьйо. В Ужгороді вже приходить ід воді а видить – 
єден горар іде з ним. Позерать – вун як крочить, так 
вода му видтам іде. Гварить: «Шось за єден?» – «Та я 
ходив на мадяр на листя. А ти?» – «Будеш видіти, шо 
я за єден». Пришли ід воді – не є нич. Пушов до води. 
То бив потопник. А веде кочіш панський коні парад-
ні мити. Порозбирав, сів на коня. Пушов до води. До 
води го затягло, коні стали плавати, йому потопник 
верг на ногу золотий ланц та го стяг з коня. Але коні 
пушли та вирвали ланц. Позерать кочіш  – ланц зо-
лотий. О, то моя смерть мала бити! То потопник! Так 
пришов дому а одложив до куфрика собі тот ланц, 
а там до маштальні. Вночи в дванацать годин пришов 
тот потопник: «Дай муй ланц, шо-м тя так а так!»  – 
«Не дам ти, кеби то моя смерть!» – «Не даш? Ми до-
пустиме таку воду, шо Ужгород затопиме і тебе, а ланц 
я возьму». Пушов до пана, зогнав, повів, же яка робо-
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та. Пан гварить: «Знаєш шо, дай йому ланц ай двасто 
корун», – дав му пан двасто корун. Вун дав потопни-
кові ланц ай двасто корун. «А  ти будь тихо, не гвар 
нич», – наказав му потопник. І пушов потопник. Вун 
з ланцом затігав, топив людей. [...] А там, як на шта-
ціон іти, у туй воді, шо з югу, Ужгородска вода, шо іде 
з Верховини, з  Великого і Малого Березного, та все 
са там купали вояци в літі. П’ятдесать, коли кулько, 
а все єден бив затоплений. Їмив потопник а затяг го 
до води. А топило са дуже. А єден з тих вояку гварить: 
«Знаєте шо, дайте ми линву грубу а п’ядесать вояку, 
хлопу, попи най прийдуть, і крижи, молитва, вшиткой 
най буде. А її, линву, зав’яжу, а кулок дасте». Та пушов 
попуд брилу – у воді не є нич! Скочив. Гварить: «Ші ту 
пуйду». Пушов. Нашов такой паця. Пуд брилов спало. 
А так їмив. А туто са не давало їмити. А вни тягавуть, 
а вун тримав. Витягли туто а на путь. А з того пацяти 
вода ішла – то потопник бив. Молили са попи а вергли 
такі каміньки, шо горять у воді, на туто  – то спали-
ло. Вшиткой спалили, взяли, поховали до гробу, туто, 
шо з води витяг. Такой паця грубой, то бив потопник. 
Голову мав, ноги, вшиткой, як паця. Спав у воді пуд 
брилов. Тяжкий, як паця бив. Та й потопник не є веце. 
Теперькай із Верховини видтам із Ставрого били сали 
[пліт-суденце]. Такой дерев’я наклали а колибу зро-
били, а  там тесали дерев’я яловой. Наклали, а водов 
до Ужгороду са плавило. Пришли до Заречева  – там 
моста не било, та стали. А єден са ззув та пустив ноги 
до води та миє, миє. Шось їмило го за ноги! Вун са 
тримать, а вно тягать. Пришли други: «Но, вставай!». 
Тягавуть – негоден, шось тримать. А то потопник го 
тримав. Гварить: «Пусте ня, вшиткой єдной, вмерти 
мушу». Вни го пустили. Потопник взяв го до води, 
а вни пушли салом. Пушли до Ужгороду, а вун са за-
топив.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Посідали хлопці до 
кружилки у хижі а попуд коліна єден другому утерак 
давали а «ший-ший-ший» гварили. Єден бив у серед-
ині а мусів тот утерак у дакого хопити. Того у серед-
ині знали з тим утераком ударити. [...] Кедь правили 
лопатки, та правили пульку [індика]. Такой справили 
китицю зо соломи, як са хижа криє. Туто пак зділи на 
таку палицю, зробили на то таку головку а вуха при-
ладили на тоту пульку. Голову робили із туй китиці, як 
била заломлена. А потому хлопець з тим бігав, ходив 
за людьми та ковтав з тим людей у голову, а  гойкав: 
«Пуль, пуль, пуль...». Люде са сміяли. То са кликало 
«Пулька».

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ На Мигальовій поляні 
півниці. Там били живане. Било їх дванацять та кра-
ли дуже. Ублянську церкву обокрали  – гроші з каси 
ай чаши. А принесли там, а  замкли. А там косив, на 
туй поляні, Мигаль Сірка. Двацять п’ять року косив, 
а жона ани раз не несла му їсти. Боїть са в лісі. Чули, 
же живане, єдной, другой. А вун там косив, а пришли 
ід ньому живане, дванадцять, а гварять: «Ці не знаєш 
ти даку жону грубу?» – «Та шо’м би ні?» – «Ми купиме 
од тя, лем нам повіч». – «Та моя сама груба, в тих часох 
має злігати».  – «Та йди дому а повіч юй, жеби несла 
їсти ти завтра. Так а так. А ми ти даме гроші. Ми єй 
їмиме, розпореме, дітвака виймеме». Тот Мигаль про-
дав жону свою. А  лем золоті гроші били. Теперькай 
пришов вун дому та гварить: «Завтра мені їсти вине-
сеш. Але непримітно [мусить винести]». А  вна мала 

двух брату гайнику, озброєні били. Гварить: «Слухай-
те, муй ґазда, Мигаль Сірка, уже робить двацять п’ять 
року. Ші-м там раз не била, їсти не носила. А завтра 
рано, жеби-м несла їсти. Но, ту чути живану, так а 
так». Роздумали собі: «Та нич, сестро. Ми будеме йти, 
як придеме там, де ми знаєме, єден пуйде з того боку 
мало, другий – з тамтого. А ти би-сь ішла. А як тя їм-
лять, зверещиш, а ми прийдеме – бух, бух, бух...». Та 
вни потиху йшли, єден тади, другий тади, а вна несла 
їсти. А  живане поза бучки йшли. Ші на поляну сто 
кроку треба било йти. Раз вна пришла, а вни з-за буч-
ку вибігли, а вна згойкала. А вни вже єй вергли долов, 
вже хотіли пороти. А братя єден видти, другий – вид-
ти – бух, бух, бух... Вни повстали. Жона ослобожена. 
Стали, взяли єй дому. Вун пак пришов дому, ґазда, 
гварять му: «Ти маєш гріх великий. Жону продати 
свою живанум? Видиш, ми єй виратували. Ганьба ве-
лика!». Вун собі дав сам кару: зима – не зима, вун бо-
сий ходив. Вже му опадало, шо давав волум, коровам: 
«Чом ти са не вобуваш?» – «Я, – гварить, – грішний, та 
хоць опадає, шо лем буде. Я жону продав а таку кару 
собі дав». 

с. Улич (Ulič)
Записала Н. Вар’ян 18 липня 1979 р.  

у с. Улич, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Макаровича Михайла, 1905 р. н., [1]  
та Ющика Юрія, 1917 р. н. [2] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1] У Руньох били збуйни-
ци. З Руней ходили до Тополі, там різали тути великі 
тополі а плели решета. Там лича драли а ішли долу 
Ковбасовом. Там зарізали барана та й вергли кишки 
до води. Кишки са сперли, та тути збуйници дали 
мено Ковбасув, бо ковбаси били у воді. А Улич дали 
мено, бо лича дерли, а ту дали, а ту продавали, та Улич. 
З Тополі брали а ту дерли а решета плели. Там бивали 
потому з тих живану збуйници. То уж їм дали мено 
збуйники, прото Збуй. Новоселиця – то вже їх діти за-
сіли та вже поновили, дали новой сідло. [...] [2] Перед 
тисячу роками то не бив Улич. То бив Углич. Зато, же 
ту пришли з України угличане. Осаденство дванацять 
родин. У  тридцятум другім році Улич мав тисяч де-
сять року подля запису. А Уличске Криве мало тисяч 
вусемдесять. То бив Углич, не Улич. А днесь є Улич.

Записала З. Ганудель 26 жовтня 1985 р.  
у с. Улич, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ющік Марії, 1927 р. н.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Та так коноплі сіялі. 
Посіялі, потому як вирослі, то билі двоякі. Билі такі, 
шо семена на ніх билі, а  билі такі, шо треба било їх 
перше витігаті, такі са кликалі же «білі». С тим било 
роботи тулько. Треба било витігаті, намочіті. Тути 
другі, шо семена на них билі, та треба било помолоти-
ті а так паґ мочіті. Та зьме мочілі. Поза тиждень а пул 
моклі, а паґ вже треба било попозераті. Кедь вже ви-
мочені билі, таґ, жеби отставало от того лика, та зьме 
витяглі з води, далі висушіті, а яґ са висушило, та зьме 
потому терлі. Такі билі терліці, та зьме терлі. А ші паґ 
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било треба висушиті малинько тото прядиво. А треба 
било чмовхаті, чмовхачька така била, што двоїка била, 
яґ не терліца, але двоїта чмовхачька. А тото било тре-
ба вичмовхаті, жеби таґ рядной чістой било. А потому 
треба било даті, яґ са вичмовхало уже тото прядиво, 
на микачку. То било такой желізной, такі, яґ клинці 
горі, а тото са красно помикало, а почінило, потріді-
ло. Вже тогди то било клоча. А такой пущой от кунцю 
са отчініло. Потому другой било, ліпшой маленько, 
а потому ші с того ліпшого витягло са таке пудмички. 
А  прядиво било найліпшой. Тото вже таґ окреме са 
давало. Но, та ми тото прялі, котрой на шо. Тото, шо 
било лішой, та зьме прялі на тонкой полотно. Такой, 
шо тоненькой зьме прялі на кудилах, котра яґ. Дако-
лі з веретеном лен, а билі паґ уж такі куделі, шо зьме 
прялі. Но, а тото пушой, тото, шо клоча, яґ гварю било, 
та тото зьме на міхи напрялі, таґ групше, а зьме ткалі 
міхи с того. Било с тим роботи доста. На вечюрки зьме 
ходилі, заки тото било спрясті, та то била робота. Зна-
єте, такой дівчата ходилі зьме іші, такі молоді, бо які 
зьме билі, такі зьме бідовалі. Ай хлопці, які коло нас 
билі, та й тиш бідовалі коло нас. Та таґ са і спознавалі. 
Не єдні са і побралі, і вселіяко то било но. Та таґ са ро-
било тяшко. Теперь, хвала Богу, уш добрі, бо ліпше є, 
не мусіме на вечюрки ходиті. Тото біда, же на вечурки, 
бо не є са с чім сходиті. Яґ са тото спряло, та зьме по-
тому тото на такі мотовила моталі. Потому са тото ви-
прало. То зьме с попільом вселіяко золилі, таґ до пеца 
давалі, тото са паріло, бо іншаґ, знаєте, ані порошку, 
ані нічого не било. Та й зьме лем таґ тото попарилі a 
в воді виполокалі. А оно вже било білішой. Но, таґ яґ 
зьме тото попарилі, та такі билі віялкі, та  й зьме на 
тото далі а звилі. А потому зьме снувалі. Такі снувал-
ниці билі. На снувалниці зьме далі, поснувалі, потому 
вже на кросна зьме начінілі. Які кросна даколі билі, та 
так зьме тото снувалі, до нічілніц, до берда набералі а 
ткалі зьме полотна, з групшого – на міхи, с тоншого – 
полотно тоншой, на плахти, такі шо зьме прустерадла 
робилі. Не такі, яґ теперь, бо то билі групші маленько, 
але добрі билі, а і сукні зьме с того робилі, a спуднічки 
зьме робилі. Кедь зьме дакус полотна досталі тонько-
го, та зьме на крайчік далі здоли таку чіпку, такой то-
нонькой. Але згори било групшой. Но, та яґ зьме мо-
глі, таґ зьме бідувалі. Било біди доста. Хвала Богу, вже 
теперька добрі, лем кеби бил мир a покуй на земли.

Записав Й. Вархол  
у с. Улич, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна об-
рядовість. За народним повір’ям дитинці на першо-
му році життя не стригли нігті, щоб не хворіла. На 
забезпечення росту міцних здорових зубів завжива-
ною була практика, що перший зубок кидали на піч 
й кричали: «Сверчку, дам ти зуб костяний, а ти мені 
дай желізний!». Весільна обрядовість. В Уличу неві-
стка, після приходу в хату чоловіка, насамперед бігла 
до печі, причому вигукувала: «Йой, яка у вашум пецу 
яма, бодай би до нєй впала моя мама!», – щоб таким 
чином забезпечити собі місце першої господині в хаті. 
Поховально-поминальна обрядовість. Були зафіксо-
вані випадки, коли ладу везли на цвинтар з волами, 
запряженими в сани, навіть літом. Воли не сміли бути 
померлого господаря, тільки чужі, позичені в сусіда. 

На ярмарку такі воли дуже добре продавалися, мали 
багато покупців. Цей надзвичайно старовинний зви-
чай з часом замінили мари. Тіло небіжчика виноси-
лося на марах, звідки бере початок й народний вислів: 
«Мара взяла чоловіка». На останній дорозі мертвого 
супроводять з хлібом, його несли за домовиною, що є 
так само залишок стародавнього обряду.

Записала Н. Вар’ян 9 вересня 1980 р. та 18 липня 1979 р.  
у с. Улич, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Ющика Юрія, 1917 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 11308, 9956, 9958]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Чортик опачні по при в’я зу-
вав корови, за хвостами же поприв’язував, шо са на 
ґазду шось погнівав. Гварили, же то Шандор, Шандор... 
Чортови било мено Шандор, то чорт са так кликав. Та 
ші теперька кличуть старого Шандора – то вже право-
го чоловіка, то вже, може, четверте поколіня поза того. 
Же вна го на поді даґде мала, тута жена. То наша мати 
туто гварила. Лем го даяк погнівали, та знав дашо до-
казати. А пак наостатку тоту бабу вже зарізав, но, вже 
вна сама са зарізала, але же вун юй до того привюв. 
Єден ту носив зносок, вже я тямлю, як носив. Вже при-
ходив дев’ятий день, та вун заверг туто, ші не бив тот 
чорт, а  заверг, бо бояв са тот хлоп. А  знав єм і мено 
його, бо повідала мати-небужка, але забив вже’м. Кедь 
вже го не хотіли, та давали му чорну вовну прати, по-
тум у решеті з ріки воду носити, дали му довгу нит-
ку, велику іглу а аби йшов крусь плут шити, би туто 
пошив, шо такий дерев’яний плут бив, крижом шити. 
Кедь чорт туто не зробив  – вже мусив іти гет. Кедь 
чортови не дали на Сятий вечур сім пирогу, та потому 
вшиткой ничив, ламав, бив, гнівав са із злости. То му-
сили йому сім пирогу дати на Сятий вечур. [...] Упіріца 
іде воздухом. Може іти мітлов, може іти колесом, може 
іти лопатов, може іти і коньом. Барс чим са може зро-
бити. Раз кедь так ішла, та били такі конярі, шо коні 
пасли. А виділи, красна кобила там іде. Та поїмали. Та 
дали скоро на ню кантарь, оглавку. А єй притримали. 
А  повезли до коваля а єй прибили пудкови на ноги. 
А  так єй пустили. Вна пришла дому а лягла собі до 
постели спати. А не встає рано. Ґазда на ню: «Чом не 
встаєш?». Вун не знав, же вна била така, упіріца. «Я не 
можу, мене дуже руки болять». Вун пришов, пообзерав 
руки – на руках пудкови. На єдной і на другой. Потум 
єй дав одстрелити а веце не ходь! Упіріца лем пришла 
ку вам, випила кров – а сте били готові! По ночах хо-
дила. Випила кров, на єдной місце закусила, найперше 
лем до тих жил [у розумінні вена на шиї]. Там си за-
кусила. Кажда упіріца має два довші зуби. Горі, так о 
центиметер суть довші зуби, єден і другий. Як упірь, 
так упіріца. А з тима двома зубами, кедь укусить – та 
готовой! А нихто не знає, ці то мертвіца, ці дака по-
ражка, може хоц шо бити. Упіріца має двой серца. То 
суть родиче [батьки] виновати. Кедь жена нечіста, кедь 
є в тум [має регули], то не сміє хлоп зо женов спати. 
Такі припади са стануть. [...] В сусіднім валалі Колба-
сові бив єден млин старий, водовий. А там била двана-
цать члена родина, у тим млині. А вмерла їм там єдна 
жона. Як умерла, каждий вечур пришла дому а повіла: 
«Завтра са приправ [приготуй] ти». На каждого: «За-
втра са приправ ти». Уж не зустав, лем єден – старий 
нянько. А вже вечур пришов, вна пришла: «Приправ са 
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ти». А за Кошутовой войни пришло там войско, а вун, 
нянько, зачав: «Пийте, їчте, шо хочете, вшиткой, бо 
я завтра маву вмерти». А вни гварять: «Як ти можеш 
знати, шо ти маєш вмерти, то нихто не знає допереду». 
Тай повідать: «За рук уж нас є дванацатеро вонка, а я 
завтра маву іти. То вчера ми ознамила, а завтра са маву 
приправити». – «Та чекай. Я пуйду за тебе. Ти би-сь не 
ішов. Ти будь клідно дома, а я за тебе пуйду», – повів 
єден вояк. А вун, тот вояк, пушов до церкви а видти 
горі на турню, де є звон, а позерав са на юй гроб. Раз 
вна о єденацатуй годині вишла з гробу вонка, потрясла 
са, стала са суков а уж іде. А вун скочив долов, забрав 
єй шатя а  вишов горі. А  вже била дальше, запискав 
пальцом, вна са пообзерала а ішла дале. А вун потум 
ші раз запискав, кедь ішла дале. Зазь са пообзерала. 
Зась ішла дальше. Запискав третій раз – уж са вернула. 
Приде ку гробові – шатя ніт. Пообзерать са – вун там є. 
Вна нього: «Дай ми шатя». – «Я ти шатя не можу дати. 
Подь ту». – «Дай, бо буде зле з тобов». – «Я са тебе не 
бою». Вун бив ші стьніший, як вна. Вна скоро на тур-
ню ку звоном. Вун взяв саблю, стяв її голову, потум з 
пребаченім, меджі ноги дав, а поніс єй там ку гробові. 
Пришов долов: «Поховайте ші раз жону». А вже веце 
не ходила. [...] Даколи церковники били коло церкви, 
як дзвуники, дост таки шиковни. Кедь ішла бурка, за-
дзвонили, уж бурки не било. Гварили, же тот, шо дзво-
нив, бив хмарник. Дзвонив, а все мусив загнати. А раз 
пришов ід ньому хмарник а гварить му: «Слухай ту, 
я мушу твуй хотарь крити, бо то мушу, а ти свою зем-
лю означ таким голузьом, я ти не пошкоджу. Але мене 
мусиш пустити. Бо я мушу через туто іти». Пушов там, 
дав голузя. Як пришла велика бурка, вшиткой знищи-
ло, але йому нє. Його зустало такой непошкоджений. 
Хмарник – то лем мамона.  [...] Я ту пам’ятаву, ту да-
коли гуцули, мармароши, як ми їх називали, «подкар-
патяне», та вни робили в глубоких лісох, Бескидох. То 
бив п’ятсторучний ліс. А  мали єдного хлопца, шо їм 
послуговав, яко каймана. По-гуцульськи кухар – то є 
кайман. А пришла ід ньому єдна дівочка, а го взяла со-
бов. Однесла го. Пришли гуцули там – хлопца не є. Де 
є хлопец? Але скоро са вернув назад на час. Але потум 
на другий день засе го однесла. Вун помагав вшиткой 
варити, воду донюс, наляв до горца, а зазь го однесла. 
А вун са не прозрадив. А на третій день пришли – його 
зазь не било. Зачали го глядати, же де є, де є, де є. Як 
пришов та зачав крутити, же ішов там а там, на даки 
малини або дашо такой. Потому са збалили, як скон-
чили роботу, а ішли дому. Та на станиці го хопила, тута 
дівочка, а однесла го таких тристо метру далеко. При-
шло там веце хлопу, а  го поїмали, а  го стягли. А  вна 
повідать: «Ти кеби-сь взяв муй вінець, шо бив над по-
стильов, ниґда би єсь не робив, а бись знав вшиткой на 
світі, шо са має робити». І так вна са стратила і одиш-
ла. То била русалка. [...] Я видів русалку. Ту на нашум 
верьху. Перед двацать, штирацать роками. То єдна ін-
телігентна, подля мене, женска. Зме тягали сіно так з 
верьха з конями. А коні били такі слабші. Брат ішов з 
куньми долу, а я позаду. А нараз з ліса вийде єдна гола 
жона, але постава так женська, така красна, інтелігент-
на жона, білой волося, довгой, аж по пас, а чисто гола. 
Я бив такий молодий хлопец, такий уж до войска. Я са 
заразив, же шо то є. Я на ню зачав так: «Гей, жоно, та 
чекайте!». Але лем са вбернула, а мі закивала а одишла. 
Ани слово мі не повіла, утікала. Подля мого лем в лісох 
жили русалки. То є такий дух. 

Записала Н. Вар’ян 12 вересня 1980 р.  
у с. Улич, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Малиняк Анни, 1910 р. н. [1]

Записано 31 березня 1980 р., 27 квітня 1978 р.  
та 09 вересня 1980 р. 
у с. Улич, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Кобан Марії, 1902 р. н., [2] 

Гриба Юрія, 1907 р. н., [3] 
та Федич Юлії, 1927 р. н. [4] 

[АСФ СНМ МУК, № 11283, 11286, 11287, 670,  
8918, 11302, 11303]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Ходила колера, ходила. 
Аж дві ходили. Ходили по валалох, різали, пудтинали 
людей. Юй не било видно, але прийшла до хиж та й 
забила чоловіка. Легко мала даякий нуж, бо лем урі-
зала чоловіка. Єдна ходила колера, та гварили, же 
дуже добра била, ші кедь юй гварили: «Жуночко, я би 
ші хотіла жити, ші», – та й пушла, та й дала покуй. Але 
кедь даґде са погнівала, та  й прийшла, та  й вшитку 
фамілию вирізала, виморила, шо не било ниґде нико-
го, не зустала лем хижа порожня. Так виморила коле-
ра. Та й ходили такі дві баби, приказувуть, же ходили 
так в давні роки. А йшли од хижи до хижи. А в людей, 
котрі не знали, та просили їсти. А кедь не дали нич у 
хижі, нич не дали їм їсти – та там вже заперли двері 
[повмирали]. А кедь юй погостили – та й пушла, та й 
не робила нич. Та й з валала на валал так ходили ко-
лери та й так людей вимучили. Много людей помер-
ло. Колери – обичайні жони, шатя, як жони, шо їх не 
спознав, шо то вна – колера. Лем же прийшла: кедь юй 
погостили – та добра била жона, а кедь юй не погос-
тили  – та заперли пак хижу, бо вшиткой вимори-
ла. [...] Бив єден такий чоловік, шо гонив маргу [худо-
ба]. Та й плів кошар. Плів кошар а нуж мав коло себе. 
А віторник такий пришов, шо корову стару перевер-
нув. А вун верг ножом до того вітру. А тот вітор нуж 
взяв та й понюс аж на мадяри. А вун пак пришов на 
вужен, а  акурат до того ґазди. Пришов та позерать 
са – лосний [самий] муй нуж! А вун гварить: «Шо са 
позераш?» – «Позераву, же то муй нуж». – «А ти тя-
миш, коли’с там бив з коровами, а вітор задув, а стару 
корову перевернуло?»  – «Тямлю».  – «Но, видиш». 
Пудняв сорочку, указав му: «Видиш, ту’сь ми утяв 
тим ножом до ребер, а я го дому приніс». Хлоп – ві-
торник, жена – віторница. Його не видно, а вун са ві-
тром зробить! Лем в літі суть векшинов [переважно], 
і в зимі суть віторниці, но, але снігові віторниці. Але 
в літі суть тути віторниці, шо крутить, вертить, вшит-
кой бере, несе. Її зловити не мож. Кедь са вна погні-
вать, вшиткой забере, несе. І цундря [лахміття] забе-
ре, і чоловіка би вхопила тута вітерница. [...] Мусить 
за дев’ять дну носити яйце пуд лівим плечем – а ви-
веде собі чортика. А тот чортик му ґаздує. Та му ро-
бить, шо розкаже. Але тот чортик все роботу про-
сить: «Дайте ми роботу!». А як вже го наїло, же вже 
дуже много роботи просив, та му го заганяв: «Туто 
ми принес! Туто ми принес!», – але роботи вже не мав 
чортикови, та му дав чорну вовну прати. А вун чорну 
вовну прав та й не муг допрати, бо чорна вовна са не 
дала прати, та й чортик са погнівав та й задавив бабу. 
Чоловік бив і баба, а баба чортика вивела. А бабу за-
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давив, а чоловік зустав. Та вже са бояв там бивати, бо 
чортик ші му не давав спокою, та взяв хижу розобрав 
а перевюз собі дерево на другой фундуш [земельна ді-
лянка], жеби мав на другум фундуші хижу. А на по-
слідньой дерево такой чорной потя сіло. Той чортик 
дале там владів, чортик дале ґаздував і з ним. Але вун 
собі не муг порадити, бо много мучив го, трапив го, 
заки не вмер. Чортик і ґазду задавив. Бо чортик му-
чив фурт. І бабу задавив, і  ґазду пак задавив. Та по-
мерли обидвой. Та тепер там пустой місто, там не є 
ниякой хижи. Чортикови не дай боже звередити! Вун 
з никим не бісідував, його нихто не видів. Тот, шо го 
вивів, та го видів, але такий чуджий, шо пришов до 
хижи, та го не видів. Кедь му звередив – та лем забити 
або потрепати вшиткой. Шо ґазда мав, та поламав. 
Хотів роботу, а ґазда са погнівав, та му шось звередив 
та пушов, а корову забив в стайні. Чортик хоцде бив: 
і в хижи, і в закутині, але чуджий го нихто не видів. 
Шо собі доволив – то му мусив їсти зладити. Соленой 
не їв, бо вун не хотів, лем такой, шо вун собі розказав, 
туто мусив їсти. Вун свої їдла мав, чортик. Но, та такі 
добрі їдла – ніт. Вун гроші носив, та жеби добрі і їдла 
мав. [...] В давні роки то било, то я уж пам’ятаву, шо 
били хмарники. Ай такі били, шо в луфті літали – упі-
рі. То пам’ятаву, шо мі єдна жена повідала, вна са кли-
кала Лабанцова з Влича. А вночі вна стала а іша вон-
ка, бо то не били заходи [туалет], як днеска в хижі, та 
ішла вонка із ґаздом. Гварить: «Подь, подь, бо бою са, 
та ідеме двой». А вна вишла а мали такой ґаночок [не-
великий ґанок], а  стоїть пуд ґаночком, а  слухать та 
гварить: «Ґаздо, шо то за люде ідуть?». А вун гварить: 
«Та легко ярмарок, – бо бив ярмарок у Березнум, – та, 
може, ідуть на ярмарок». А  вна гварить: «А то 
п’ятница, та який ярмарок!» – ярмарок лем в уторок 
все бив. А вни са позеравуть так с-пуд ґаночка – а їх 
летіло дев’ять. Ші їх полічив. Летіли понад хижу 
дев’ять, але не розуміли тоту реч [мова; у розумінні 
встановлені, певні], шо вни бісідовали, лем гимотіли 
так. Бісідовали дуже так голосно, але вни їх не розу-
міли, яка то реч била. Та й вун гварить: «Тікаймо до 
хиж, бо нас ту поб’ють! Бо то суть упірі!». І вни втікли 
до хиж. Як вбігли до хиж, але тулько зачули, же 
якийсь позаду ішов, а на чум ішов, летів, та не знає, 
бо тріснув до хижи, до даху, а дуже спращав дах, та са 
дуже напудив. Тот упірь, як летів, та завадив до хижи. 
Гварили, же знали летіти на кочерзі, або інколи люде 
мали терлицу, шо терли коноплі, та на терлиці летіли, 
або собі даку таку мітлу, та на тум летіли. Вун їх видів. 
Гварив, же так визерали, як люде: і хлопи, і  жени 
ішли, бо місячок світив; визерали, як люде, але не ро-
зумів бесіду жадну. Гварив, же летіли даґде на грани-
цу. Же вни са там сходили, а там мали свою схуду, на 
границі. Вшитки упірі, котрий бив упірь, та вни са 
знали. Вун са народив упірьом і так жив, і вшитки по-
знавали, котрі суть упірі. Мали свого ведуцого. Свою 
реч мали. Їх чоловік не розумів, же як то вни бесіду-
вуть. Фрас знать, шо вни там робили. Вни са там зиш-
ли а там мали схуди свої. Може, лем реч даку мали, 
може, са і гостили, шо я знаву. Же там мали таку сху-
ду. В дванацать годин вночі. Не кажду нуч. Вни мали 
свої урчиті дни, не знаву котрі, коли вже мали іти. Ай 
то ішли із єдного села, із другого села, із третього 
села, а так на єдну границу мали урчитий день, коли 
са мавуть зийти. Вно са народить таким рядним ді-
тваком, вно не знає, а як доросте, – та упірь. Подля 

того познавуть, же є упірь, же іде ід ним, же уже його 
ваблять, же вун є упірь.  [...] [2] Єден хлопчик са на-
родив, то не било в нас, то било в Лабірцу, а мав вже 
два роки, а ші не ходив, бо бив перемінений. А мати 
са дуже журила, же вун ші не ходить. А мала старші 
три дівки, а тути дівки били дуже шиковні, парадні. 
А вна все гварила: «Кеби холем тути дівки били хворі, 
а  хлопец жеби не бив хворий». Журила са, плакала. 
Пришла ід нюй на самий Сятий вечур єдна жена. Вна 
не знає, шо то била за жена. Та гварить юй: «Чого, 
жинчувко [жіночка, невісточка], са так журиш?»  – 
«Де би-м са не журила, кедь маву хлопца, а мать два 
роки, а са мі не двигать». – «Слухай, пуйдеш на ярок 
[потік], а  там буде така ямочка, а  в нюй вода. Ти го 
там однес. Там го у тум скуп, у туй воді. А то шатя, шо 
на нюм буде, жеби єс зняла, а  долов водов пустила, 
а скоренько до другого го облекла». – «Йой, бабцю, та 
я го там захолоджу». – «Нич му не буде, лем го там 
скуп». Жена пушла і скупала того хлопца. А та жена 
пришла, може, о три дни, о чотири та й гварить: «Чі 
ліпше хлопчішу?» – «Та ші не знаву. Бабко, шо я вам 
за то дам, шо ви мені порадили?» – «А нич не дай, лем 
єдной яйце». Тута жена єй дала єдной яйце, вна з тим 
пушла. А  хлопець, як са там скупав, почав са пома-
леньку брати, брати горі, почав ходити. Та ші жиє, 
і при войску бив.  [...] [3] Хто са не молить – того са 
дябол їмить. Бив єден хрестян, шо мав дябла. Вмер, 
а морив худобу по смерті. Красні ялувки а бики капа-
ли. Пушли десь до Прислопа, там босорканя била. 
Привели єй. Та наказала так: «Берьте чотири хлопи 
чотири колики, а я собі ляжу на груб. Кед ня увидите 
лежати горізнач, та бийте по мі, не сануйте, коликами 
ня бийте. Кедь буду долуниц лежати, аби сте не били, 
бо я го тогди зможу». Але вна лежала долуниц, та не 
били єй – змогла го. Вни са вернули дому. А босорка-
ня казала: «Але ші єдна ялувка шумна здохне, а пото-
му вже нє». І так било – вже не морив худобу. Босор-
каня го на гробі задавила або му одрізала голову, фрас 
знає, шо з ним зробила. [...] [4] Пришла колєра до хиж 
та юй дали їсти. Но, як са наїла, та гварить: «Слухай-
те, полігайте вшитки за стул а поприкривайте са по-
лотном білим, бо моя сестра дораз ту прийде», – тиж 
била колєра. Но, та як полігали, поприкривали са бі-
лим полотном та й лежать, лежать. Вна отворила две-
рі, гварить: «Ага, моя сестра ту била. Ей, та моя сестра 
ші гурша била, як я, бо вшиткой поваляла»,  – а  вна 
кедь била в хижі, та ші двой, трой, ші поєдной зуста-
вало, а  тути вшитки «повмирали». Та  й пушла гет. 
А  вни зустали вшитки, ани єдной не вмерло. Зато 
вшитки мали са поприкривати білим полотном, бо 
даколи мертвого прикривали білим полотном. Дали 
му сподки, кошулю білу; жоні  – опліча білой, кабат 
білий, не так, як теперька, же вдівуть так, як ходить. 
А прикрили білим полотном, шо ткали. Вна, колєра, 
виділа, же вни вшитки «готові», та й чого єй ту? Пуш-
ла гет. За глушканю єм не чула, лем за колєру. Бог 
знає, коли то било, наші матері вже повідали туто. [...] 
На Саву, Варвару лем на час пряли, довго не пряли, бо 
са бояли, бо ту приповіли раз, же в Руськум Потоці 
забила Сава жону пуд дверми, як ішла з вечурок. Та 
пак са бояли. Нашли єй мертву, легко їй мертвица ра-
нила або шо, а тогди приповіли, же ю Сава забила, та 
так вже са вшитки бояли. Пряли, але лем на час, до 
десать, до пув єденацатої. Мало годин пряли, вже до 
єдної, другої не пряли.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



633
с. Улицький Кривий  

(Uličské Krivé)
Записала Н. Вар’ян 18 липня 1979 р. 

у с. Улицький Кривий, округ Снина 
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Грицька Яна, 1912 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 3690, 8833, 9331, 9352, 9055, 9393]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Я  походжу з Улича, до 
Улич-Кривого єм прийшов у 1938 році. Даколи, коли 
ші ту села не било, лем закладували ту село, та ту пас 
кривий кондас свині. А зато, як ту першу хижу збуду-
вав, як заложили ту село, назвали го Криве, бо кондас 
[пастух свиней] був кривий. А Уличске Криве – зато, 
бо близько при Уличу є.

Записано в с. Улицький Кривий, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Дудла Василь (1905  р.  н.). Селянська хата  – 
«хижа». Дату побудови не пам’ятає ніхто. Згідно з ін-
форматорами, йдеться про найстаршу хату в їхньому 
селі, вік якої сягає 200 років. Наперекір тому хата в хо-
рошому стані. В часі дослідження в ній мешкало двоє 
людей  – власник із жінкою. До Другої світової війни 
в хаті жили три генерації: батьки, сім’ї сина та внука 
(разом 13 осіб). Житлова частина трикамерна: «хижа», 
«сіни», «комора» (виникла додатковим відокремленням 
частини сіней). В одному тракті з житлом під спільною 
стріхою розміщені: «пелевня», «стайня», «половник». 
Будівля рубленої конструкції. Будівельний матеріал 
бук, береза. Стіни ззовні та внутрі обмазані глиною й 
побілені. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, 
солом’яний. Долівка глиняна, в  часі дослідження зна-
ходилася на 20–30  см нижче від рівня подвір’я. Стеля 
виготовлена з товстих букових дощок, які називають-
ся «швалі», посередині тримаються на поздовжній бу-
ковій балці. Стеля обмазана жовтою глиною. Основа 
печі утрамбована з глини. Дим за допомогою «цівки» 
відводиться в комору, де знаходиться сліпий комин  – 
«струбленой кóминча». Понад піччю («пецом») вздовж 
стіни знаходяться дві паралельні «букові грядки» для 
сушіння дров. В долівці хати викопана яма для карто-
плі – «рупа на тромпаки». [...] Власник: Шуркалова Анна 
(1906 р. н.). Хата – «хижа» бідного селянина другої поло-
вини ХІХ ст. Будівля зрубної конструкції («струблена на 
вугла»), з букових та березових кругляків. Стіни ззовні 
та внутрі обмазані глиною й побілені. Житло дводіль-
не: «хижа», «сіни». У сінях утримували кози. Стеля вла-
штована так, що на протилежні стіни по поздовжній осі 
хати покладено букову балку, яка ділить приміщення 
надвоє. Зверху настелено «швалі» – грубо отесані букові 
дошки, які з обох сторін обмазані жовтою глиною. По-
крівля кроквової конструкції, чотирисхила, солом’яна. 
Вікно у фронтальні стіні збереглося в первісному стані, 
складається з дев’яти «вучок» (15 × 15 см). В глиняній 
долівці хати вздовж фронтальної стіни викопана яма 
для картоплі («рупа»), шириною 150 см. Яма перекрита 
буковими «швалями», на яких знаходяться стіл та по-
стіль. Основа печі («пеца») бита з глини. Дим за допо-
могою цівки відводиться в сіни. Хата без комина. 

Записав Й. Вархол 
у с. Улицький Кривий, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Родильна обря-
довість. [Перший] зубок з профілактичною метою 
мати з’їдала з хлібом, – бо не будуть дітину зуби ніґда 
боліти. За законами магії подібності було заборонено 
бити дітей ватральком [дерев’яна лопатка на попіл] та 
скіпою, щоб не росли сухими, як дані предмети. Так 
само дітей не били по п’яті, щоб вони росли. Пелюш-
ки дівчинки у зв’язку з менструацією прали на потоці 
тільки після 17–18 тижнів від дня народження, їх не 
вішали на плоті – буде плаксиве; не прали праником – 
ґазда її буде бити.

Записав Й. Вархол 
у с. Улицький Кривий, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[З польового щоденника]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В с. Улицький Кривий пастухи 
в цей час [на свято Юрія] виготовляли з вільхової кори 
труби, якими, йдучи селом, трубили. Пригнавши ху-
добу з паші додому, пастухи вішали на себе коров’ячі 
дзвінки, з якими бігали селом. Перед входом в стай-
ню ставили борони зубами вверх, тернові кущі, рет-
вину – на поріг або на стаєнні двері робили в даний 
період хрестики із освяченою крейдою чи догтю, щоб 
не допустити підхід відьом до корів, яким нібито від-
бирали молоко. Поширеним способом було класти під 
стаєнний поріг різні компоненти, які мали вплинути 
на вдале розведення худоби. Подекуди перед виходом 
із стайні клали під поріг сокиру, через яку мала пере-
ступати худоба, аби нічого лихого з нею не трапилось, 
і  кропили свяченою водою. Ґаздині в цей день, крім 
яйця та замкнутої колодки, обов’язково клали пасту-
хам у полотняну торбинку пошкрябанча, відоме ще 
й під назвою «коров’янча», тобто хліб, який пекли із 
залишків вишкрябаного тіста з пасхального корита. 
Цей хліб пекли напередодні Великодня і відкладали 
до дня Святого Юрія [щоб він не зачерствів, всували 
його звичайно до зерна пшениці]. Після повернення 
з пасовиська пастухи розламували його і по шматку 
давали коровам, щоб забезпечити добрий удій моло-
ка. Такий хліб, за народною уявою, оберігав корів від 
відьом. Особливо визначна роль у Юріївській обрядо-
вості в досліджуваній області належало вогню. Тому 
в декотрих місцевостях у склад таких компонентів 
входили й жевріючі вуглики. Таке вугілля накривали 
бляхов із пеца.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Кедь такий, шо са не скріп – 
то упірь. Упірь двой серца має, вун робить біду у вала-
лі: людей пудтинать, шо люде мруть або худоба здише, 
або діти мруть. Такому вшиткой давали до лади: мак 
давуть, серп через шию, ченоватий платок до зубу, но-
винки пуд плече, кантарь на ноги, жеби не муг ходи-
ти, хлопові клинці з дерева б’ють до п’яти. За путьов 
мак сипали.  [...] Тот, шо ходив по смерти страшити, 
та двой серца мав – єдной умерло, а другой жило. То 
нянько а мати винна, бо коли жена має свій час, няй 
са ґазда, хлоп, не барс пхає ід жоні. [...] У єдной жони 
перелесница перемінила дітвака. Дітвак вже мав два-
нацать року, а ші в колисці бив. Але вно у колисці не 
спало, а вни, як са порозходили з дому, встало у ко-
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лисці, понатіговало са, чи никого не є, та й пушло до 
горцу. А раз вни уже вартовали, а вно стало, понатяго-
вало са, а вни зварили курячу лабу а іші зо жаби лабу. 
А вно стало, попозерало і гварить: «Куря – не куря, але 
курятя лаба, ішти [їсти] буду. Дяба [жаба] – не дяба, 
дябятя лаба, ішти не буду». Поїло і пушло назад до ко-
лиски, а вни туто вислухали. Вни пушли до ворожилі, 
ворожиля повіла так: «Пуйдете так далеко з ним на 
тот муст а возьмите замітну мітлу, а бийте дуже го». 
Вна пришла ід мостови а видтам перелеснаца гойкать: 
«Міти купи?» – же де іде. А вно гварить: «Повчі Ма-
рія», – же до Повчі Марії іде. А вна втоди зняла го з 
себе та й: «Я уже тя дванацать року годуву, а з тя слова 
не чуву!» – та бий замітнов мітлов там пуд тим мос-
том. А вна, перелесница, прибігла, принесла її дітвака 
а гварить: «На, я твою тучила, ти мою сушила!» – та й 
дітвака розмінила. [...] Тута баба гварила, же раз чорту 
виділа. Пушла в суботу вечур коноплі метати, змочи-
ла, а вже приходила неділя. Як уже са темніло, та вже 
у валалі лампи світили, бо електрики так не било, як 
теперь. «Світили лампи, а я коноплі мечу. А тулько іде 
чорту, як листя на стромі. Виділа-м їх. І старі, і молоді. 
Та старі кричали: “Вже в валалі світять, вже в валалі 
світять”. А молоді: “Вже цвітять, вже цвітять, вже цві-
тять...”. Як я туто вчула – вхабила-м і коноплі, і кабат 
зо са вергла, вшиткой там вхабила а втікала-м дому, 
бо-м са тих чорту бояла. Але я їх вскутку виділа-м! 
Виділа-м їх ружки, такі чорні били чорти. Такі били, 
як люде і як діти». І так ішли на ню. Вна недалеко од 
валалу била, та гварила, же зато на ню чорти шли, 
же в суботу коноплі метала, увечері, а то вже неділя. 
Вдень мож робити вшиткой, лем вечур ні. [...] На зу-
стріч Юрья схаджали са босорки. Моя мати не знала 
ворожити, але видів єм, же знавуть люди на Юрья, на 
двері на стайню борону положити зубами верх, жеби 
не пришла. Босорканя од корови молоко забере. Гва-
рять, же вже са зробить і колесом, і  жабов, хоц чим 
са босорканя зробить. Перед Юрьйом пастирі, та і я 
пас корови, діти, зме з вульхи кору одерли. З кори зме 
трубу справили а зме перед Юрьйом трубили. Труби-
ли по валалі, же босоркані са гнівавуть на туто дуже. 
Повідав муй нянько, же даяка ходила по полю, кади 
маргу пасли діти, та зберала росу, так ід вечеру. Та гва-
рила: «Беру пожиток, але не вшиток, беру пожиток, 
але не вшиток», – кади корови ходять, зберала шось 
там. А якийсь хлопец гнав дому корови а мав корбач 
плетений. А вун туто чув, як вна гварила, же «беру по-
житок, ле не вшиток», а як гнав корови, та поза коро-
ви корбачом махав а гварив: «А я вшиток, а я вшиток». 
Та й пригнав дому корови – та й корови великі вим’я 
мавуть, молоко хоче розперти корови, корови ричать. 
Та потому са здовідували, же як то било. Та повів, же 
видів тоту і тоту бабу, та так і так гварила. Та пак по-
бігли за тов бабов, а так баба туто одогнала од коров, 
бо корови хотіли поздихати через молоко, бо вшиткой 
забрав од вшитких коров. Доїти са дало, але то фурт 
било молоко, фурт ішло молоко. Повідавуть, же і ту 
якийсь чоловік до своєї корови нагнав молоко, та пак 
собі лягла горізнач та доїли, та доїли та три дуйники 
надоїли, та ші все било. Та потум лем пушли за яки-
мось другим чоловіком, шо такий мудрий бив, та тот 
пак гварив: «Ситий єсь молока?». Та пак тот му помуг, 
бо корова хотіла здохнути через молоко. То босор, шо 
молоко забере, пак і масла має. У нас звикли на Дру-
гий святий вечур, як Христос са мав хрестити, та ква-

сом хрестики на стайні робили. А повідав мі єден чо-
ловік, же на зустріч Благовіщиня хтось до них пришов 
а тот хрестик ножом ізшкрептав. Хотів молоко взяти. 
А його нянько рано видів, як пушов коровам давати, 
та й взяв тути двері, зняв а понюс на путь. Пушов до 
хиж, взяв з пеца грань – з пеца вугля ясной, горячой, 
положив на туто місто, де тот крижик бив, а ші мав 
такий нуж, шо каждий рук на Великдень го посвячав з 
пасков, а зап’яв до двері. А так тута баба, шо взяла од 
нього молоко, мусила прийти, бо її корова хотіла здо-
хнути, та й: «Йой, кумику, ратуйте, ратуйте моюй ко-
рові живот!» – «Нич, нич, кумо, лем ідите дому, я лем 
хотів видіти, котра то так мудра била, мудріша хотіла 
бити од мене. Уже ідите дому, корові вже добрі». Бо-
сорка са лем тогди перемінить на жабу або на колесо, 
кедь єй дахто видить, же іде до дачийой стайні. А кедь 
єй не видить ніхто, та іде рядно. [...] Но, але ворожи-
ти – ворожили давно. Муй брат гварив раз, же не буде 
спати на Юрья, перед Юрьйом тоту нуч. Та пуд хижов 
лежав. Та єден жид пришов до нашого валова на воду. 
А сусіда недалекий бив, тот жид. А брат му гварить: 
«Венцію, шо ту хочеш?»  – «Та вже нич».  – «Та ви не 
маєте де іти? Лем ту сте пришли, од нашой корови 
би сте хотіли молоко одобрати?». Та й жид пушов. Бо 
вже кедь го пристрітить, та же то ворожіня не варта 
нич. Жиди дуже ворожили. То од жиду босорство по-
ходить. Одтогди найбульше босорство походить, од-
коли Мойсей робив десять чудес у Єгипті, шо Біблія 
пише. Тогди ангел повів Мойсейові, жеби повів жи-
дум, жеби каждий зарізав баранка а на дверьох кров-
льов помастив, бо той ночи буде ходити смертонос-
ний ангел. Жиди так зробили, та з них не вмер нихто, 
а єгиптяне – ніт, та вшиткой первородженой вимерло: 
і скот, і діти, і люде. Та одтогди таки ворожки роблять. 
Ай Мойсей робив перед фараоном чудеса, шо пали-
цов ударив в землю, та са перемінила на гадину. Но, 
та жиди найбульше босорство виставили. Наші люде 
од жиду то взяли, бо жиди вже не били так в’єдно, як 
давно, вже били розсіяні. Вже ту бивали помеджі на-
ших людей. А як сусіду мав доброго, та й повів му бо-
сорство. Та єдно з другого та й йшло.

Записано Н. Вар’ян 9 вересня 1980 р.  
у с. Улицький Кривий, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Грицька Яна, 1912 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 8829, 8830]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ У  Вличу била єдна жена, 
а мала маленику дітину. Такой било нешиковной, гва-
рили, же вна вхабила на меджі, на борозді, колиску, 
а  пришла перелесница, а  дітину перемінила. Вна не 
знала, же то не її дітина, лем виділа, же то не такой, 
як било. Тута дітина фурт лем плакала. Вна го бавила, 
а вно фурт лем ричало. Варила їсти, вже юй насердило, 
вхабила го дома, не несла го уж на поле, бо вно било 
непотрібной. Вхабила го на постели, а  заки пришла 
дому з поля, та в пецу вже страву не нашла. А фурт 
са поносовала, стяжувала са, же хтось юй до хижи хо-
дить, же дітина то не поїла, бо дітина непотрібна, не 
ходить. А пак юй єдна баба пораїла, жеби на пец по-
ставила до єдного горняти глиняного жабу а до друго-
го куря, а позерала на ключову дірку. Жеби са зроби-
ла, же іде на поле, а жеби са за дверьми сховала а на 
ключову дірку позерала. Вна так зробила, а позерала 
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на ключову дірку. Дітина з постели са натягла і пушла 
до пеца, витягла горнята і позерать, і гварить: «Куря – 
не куря, бо кеби било куря, та би крила мало; жаба – 
не жаба, бо кеби била жаба, та би вочі мала», – а жена 
вибрала вочі жабі. Але позерать ліпше та гварить: 
«А туто няй мама сама зість!». Попозерала до друго-
го горняти – там било куря. «Туто куря, туто. Туто я 
зім!» І туто поїло, і бесідувало добрі. А пак мати са по-
носувала бабам, же яка її дітина, а баби юй порадили, 
жеби єй взяла на плечи а несла через муст. Вна так 
зробила. Як єй несла через муст, а з-пуд моста чула го-
лос, же по-мадярськи кричало: «Рокитка, гова мить?». 
А Рокитка з плечей гварить: «Сейнабо долґозни», – же 
сіно іде грабати. «Йой, фрас би тобі бив, та я тебе бав-
лю, я тебе ношу, а ти не німий?!» Зняла з плечей а била, 
а била! А тогди перелесница вже банувала, же її дітину 
так б’є, та з-пуд моста її дітину вивергла, а тоту про-
сила собі. І так вни са перемінили. А тута перелесница 
дуже шумну її дітину випестовала, виплекала. А тута 
пестовала перелесницину дітину. І  так са розмінили 
на дітьох. Перелесница своїм пушла путьом, а  тута 
вже пак мала добру дітину.  [...] Я  не видів перелес-
ницу. Гварять, же то така натягнута баба, довга, шка-
редна [негарна], лица [щоки] має дуже позападовані, 
а вочі муцно, глубоко в голові. Волося страпатой [пе-
лехате], ни чорной, ни білой, такой начервеной. Груди 
має вперед такі випхані, так, як кеби горбата била. Пе-
релесницу якось їмавуть до кантаря. Же з конопель-
них ниток кантарь плетуть, туто на Великдень пося-
чувуть там із пасками, а пак якось до того кантаря єй 
їмавуть, але я не знаву як. Так то плетуть, як даколи 
циганки гачники [шнурок у штанах] плели до ґачей 
[штани з домотканого полотна], а  носили по валалі 
[село], жеби їм зато кромплі [картоплі] дали або шо. 
Тути, шо їмавуть перелесниці, мавуть урчений [вста-
новлений] час, же коли перелесница має прийти, а вни 
вже на ню тот кантарь наложать. Потум її б’ють, а пак 
так утікавуть, шо веце ніґда са не верне ту до валалу. 
Перемінена дітина – перелесник або перемінь. Жеби 
перелесница не перемінила дітвака: мати жеби не кла-
ла на борозду колиску, на меджу, тогди перелесница 
не прийде. А все, як дітину положить, треба єй пере-
крестити, а тогди перелесница не прийде. А кедь лем 
так положить, прийде, а перелесница лем туто чекать, 
жеби могла вимінити собі дітвака. Дома в хижі може 
саму дітину вхабити, але аж як є хрещеной. Поки не 
хрещеной, та не вхаблявуть, же перемінить перелес-
ница. До колиски положать проскуру – дору, і часнок 
знавуть положити.

Записав Й. Вархол  
у с. Улицький Кривий, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Вонка облекли хлоп-
ця – на нього дали плахту, тварь мав плахтов завиту, 
жеби го не спознали. Пришли до хиж хлопец  – то 
млинарь бив – собі ліг на лавку а цоркав дачім по від-
рі. Теперь пришли двоє майстрове ковати млин та са 
звідовали: «Ці меле млин?»  – «Меле, меле»,  – відпо-
відав млинарь. Кедь млинарь відповів, же не меле, та 
майстри ковали млин, як став молотити [цорькати], 
товди діти диби ставляли, же то сипуть до коша пше-
ницу. [...] Пришла баба із косов і серьпом зо двору – то 
Смерть била. Друга мала граблі – то хлопи били обле-

чені. Били облечені у чорну плахту, хустя мали, серьп 
і косу; друга – граблі [але то лем палиця била], тварь 
мали завиту хустятьом чорним – тулько, жеби виділи, 
шо має робити. Як пришли зо двору а ішли до хиж, та 
єдна клопкала у двері та гварить: «Приймете ня або 
ніт?». Хлопці повіли: «Кедь будеш добра – приймеме, 
а кедь будеш пудла – та ніт». Товди вошли до хиж, а по 
хижі єдна стала косити челядь, а друга грабала. Як вна 
челядь косила – каждий упав на землю на коліна, голо-
ви ід землі, ани не дихали – же то вшиткой мертвой. 
Каждого косила, каждий падав, ці хлопці, ці баби, ці 
дівки – то єдной. Як уже вна покосила, вшиткой попа-
дало, а вна товди каждой єдной попризерала, ці вно ші 
жиє дакотрой. Але каждий тихо на спокої бив, нихто 
юй са не оголосив. Як уже вна віділа, же каждий мерт-
вий є, товди вна са утішила, товди вна стала танцюва-
ти, скакати з другов бабов, а співали: 

Коби ми не терлич, не тута тендява,
Та би била вшитка моя молоджява.
Але хто буде пити тендяву, терлич,
Тому не буде нич.

[...]  Пришли шандарі, купці, та вже котрий паробок 
стояв із дівков, а купець пришов, гварить: «Продаш ти 
туту ялицю?» – «Продам. Чом би єм не продав». – «Шо 
хочеш?»  – «П’ять-шість тисяч». Вже са склали купці 
на туй дівці, тріснули руками а тути купці дали туту 
дівку до боку. Кажду єдну дівку так каждий паробок 
свою продавав. [...] «Дідо» бив облечений – бив загор-
нутий плахтов а мав на плахті таку зайду, в руках па-
лица, на голові мав чорний калап, за калапом таку ко-
сицю із соломи, перев’язаний бив повереслом. «Баба» 
так лосно била облечена, лем мала хустку чорну а білу 
плахту. «Дід» і «баба» сіли собі на пец а наробили собі 
грибу із саджі – такой, як замішку. «Дідо» мав таку па-
лицу а дуркав ньов о припік, а так говорив: «Оголо-
шуву перві воглашки тим а тим [повів мено] молодя-
тум, аби са поставили красно ту». Тот «дідо» їх вінчав. 
Як тути молодята пришли там перед «діда», та вун їх 
благословив грибами – помастив їх тима грибами зо 
саджов, вінчав їх. Як уже туто зробив, та тов палицов 
челядь став косити. Як косив, а били шиковні дівки, 
та го їмили а го змолотили. [...] Бив єден постановле-
ний з рушником, як погонич. Єден паробок собі сів 
за пец, а тот, шо до студні наганяв, са звідовав: «Десь 
упав?» – «До студні-м упав». – «На кулько сяг?» – «На 
сто і на дашой». – «Хто тя має витягнути?». На котру 
тот паробок мав дяку, та на тоту дівку повів, же тута 
а тута го має витягнути. Дівка пришла, того паробка 
поціловала і го витягла із студні. Теперька тута дівка 
там упала до студні – сіла собі на лавку. Тот заганяч, 
шо там бив поставлений, гварить: «Десь упала?» – «До 
студні-м упала». – «На кулько сяг?» – «На сто і на да-
шой».  – «Хто тя має витягнути?» Вна повіла зась на 
дакого паробка. Паробок прийшов, поціловав єй і зась 
її витяг із студні.

с. Чукалівці (Čukalovce)
Записав Й. Вархол  

у с. Чукалівці, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна об-
рядовість. В  минулому одружувалися в ранньому 
віці: парубки – у 17–18 років, а дівчата – у 15–16 ро-
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ків. Доньки, як правило, після одруження залишали 
свою сім’ю і переходили жити до чоловіка. З  бать-
ківського дому вони отримували придане [дзяйстра, 
застря]. Обов’язковою частиною такої дзяйстри була 
частина землі [орек], худоба [воли, корови, телята] чи 
вівці, але й гроші. Важливим передвесільним обря-
дом було сватання – спросини (від слова «спросити», 
«спитати»). Центральним моментом сватання було 
виголошення встановленої формули, що в основно-
му містить в собі питання про згоду чи відмову бать-
ків сватаної дівчини віддати свою доньку за того, що 
сватається. На спросини, які за звичаєм відбувалися 
в щасливі дні  – у  вівторок, четвер, чи суботу, ходи-
ли просотаре, спросотарі, сватове, які докладували 
свадьбу, просили, яку застрю повинна отримати мо-
лода [с.  Чукалівці], особливо ціну приданого. Після 
взаємної згоди проходили так звані угловини, угли-
ни, коли йшли углини, угли оглядати, угли позерати. 
Батьки дівчини йшли ознайомлюватись, в якому стані 
знаходиться господарство батьків парубка, заглядали 
в кожні кути хати, обійстя, куди це, властиво, попаде 
їхня донька. Були й такі випадки, що бідніші госпо-
дарі хитрували і запозичили від сусідів вози, плуги, 
ярма і т. п., щоб показати себе якомога найкраще. Вся 
ця передвесільна церемонія завершувалась заручина-
ми – руковинами – в хаті дівчини за присутності обох 
родин, молоді тощо. Тут же після старостової промо-
ви дівчина позначувала його та видавця вишиваними 
рушниками. На руковинах, властиво, оформлювався 
шлюб. Далі слідували так звані оглашки, коли свяще-
ник впродовж трьох неділь під час святої літургії в 
церкві повідомляв всім присутнім про шлюбні наміри 
наречених. Поховально-поминальна обрядовість. За 
гроші, які були покладені вночі біля покійника, ку-
пували горілку і давали випити п’яниці, спонукуючи 
його такими словами: «Як не може пити палінку тот 
мертвий, так і ти би їй не міг пити».

с. Шмиґовець (Šmigovec)
Записала Н. Вархол 02 жовтня1981 р. 

у с. Шмиґовець, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Лопирчака Юрія, 1904 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 11758, 11755, 11759]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Повідав мі єден, шо пришов 
з Березного, же там у ворі [вир] дівки са ходили купа-
ти ай хлопці. А єден такий, шо з єднов дівков вже са 
любив, но, та са купали, а дівка, як са купала, та й уже 
са топить, топить. І вун скочив за ньов, же єй витягне 
вонка, та й са затопили обоє. Ші повідав і прузвись-
ко мі, і мено. Так старі люде приказувуть, же кедь са 
єден затопить, та са мусить там ай веце затопити. Же 
тот пак ід собі якоська тягне там до тої води.  [...] За 
колляру чув єм од свого діда. Повідав, же вун у туй 
колляри бив, муй дідо. З  той колляри ші зустав. Же 
ту у Шмиґовци померло людей так третина. Айбо вна 
ішла, тута колляра, на кони, видтам, там маєме далі 
Пашкув за тима границами, а  з туй гущави ішла на 
кони а співала: «Ея, гоя, третя верства молодих людей 
моя». Але ту бив єден, гварив дідо, третя хижа ту  є, 
бив єден такий сильний хлоп, молодий. А як то давно 
такі били сінатови [об’єкт для сушіння сіна], шо лем 
так били струблені, великі спарі били, та же як вже 
го колляра ламала, хотіла го задусити, та до тих дерев 

руки впхав а ламав собі, напрощав собі, ай так зустав, 
ай так го колляра задусила. Там умер. Руки впхав ме-
джі дерева  – там било такой робленой, шо муг руку 
впхати, де сіно са складує. [...] До Яника пристав з Кле-
нової єден, а носив зносок, маленькой яйце, пуд лівим 
плечом. Чорт вишов тому, хто го вигодував та робо-
ту му дакой дав. Ту із Кленової оженив са на Розтоці 
[с. Грабова Розтока], сам худобний пришов, і худобні 
там били. А по Першуй войні, тима часами много аме-
ричан пришло, а мали много грошей. У Розтоці били 
чотири. Вун якось са дузнав, же кеби тот зносок носив 
дев’ять дну пуд лівим плечом, та жеби з того яйца ви-
шов чорт, а шо пак му розкаже, та то би му дуставив. 
А ту є гора єдна, три хотарі дов’єдна са там сходжа-
вуть, три меджи: Дубровска, Розтуцка ай Шмиґувска. 
У дев’ятий день вун пушов там, же з того яйца чорт 
вийде. А вун заспав. А чорт уже бив. Яйце уже не мав 
пуд тим плечом. Пушов дому а ліг собі там, де сіно 
складувуть. А чорт пак потяг го за палец за ногу а вже 
на нього гойкав [кричав], чого йому роботу не дав. 
А пак мали в пецу вгинь, а зробив са чорт на ястра-
ба, а вгинь в пецу розтрепав. Покоя од нього не мали, 
та десь потум го вублянский хлоп перебрав. Чорт сів 
до сачкова [мішечка], до довгану, та пак вже пушов 
на ярмарок тот ґазда з Вублі. А дуже парадний сачков 
бив, та хтось са на нього злакомив та й украв тот сач-
ков, та й так са чорта ізбили. [...] Єдна жона мала сина. 
Дуже мати а нянько са синови радовали а його барз 
годовали. Але не вигодовали го так, жеби з нього чо-
ловіка виховали, але зробив са з нього злодій. Пушов 
там, де живане. А тот велитель мудрий бив. Та так му 
повідав, ці хоче са до туй банди приспособити, до жи-
ванской банди. «Гей». – «Увидиме. Кедь заб’єш чоло-
віка а принесеш нам од нього гроші ай його голову, та 
тогди тя возмеме ід собі». Вун нашов чоловіка, жобра-
ка, шо не мав лем три крайцари, ай того забив. Нараз 
го не забив, ші тот жобрак гварить: «Будеш злодійство 
провадити, будеш красти за двацать року. А в двацать 
року моя голова прийде ти пред твої вочи». Но, за два-
цать року вун злодійство провадив, крав, а пришов до 
єдного валалу, до єднуй жони на нуч. То било вечур, 
вна худобна била, гварить: «Але не можу вам вечерю 
дати, бо я не маву, з чого вечеру зварити». – «Но, ми 
на вечеру будеме мати дость, та я приніс. Виймите з 
тої кобілки [полотняної торбинки] голову, а навариме 
собі мяса, я  там маву з барана голову»,  – бо вун за-
бив барана. Жона винимать із кобілки голову, же то 
з барана, а то не била із барана, лем з того жобрака, 
шо го забив, шо гварив, шо в двацать року му прийде 
пред вочи. Пушла ґаздинька до сусіди, дала сусідові 
знати – і забрали го, і признав са, же кулько, шо вкрав 
за двацать року, та й в гарешті зогнив там. 

с. Ялова (Jalová)
Записав М. Шмайда 2 серпня 1961 р.  

у с. Ялова, округ Снина  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Зубаля Івана, 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Де тепер село Ялова, ко-
лись дуже давно був густий яловий ліс, в якому хова-
лися опришки. На них пани робили погоню. Але пани 
їм не могли нічого зробити, бо опришки замикались 
залізними брамами. Брами мали такі великі, що коли 

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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ними тріснули, то було чути аж до Гуменного. На-
грабовані гроші ховали у печері на полі Чертежу, яку 
закривали великою кам’яною брилою. Гроші ховали 
так, що опришок, коли їх клав у печеру, мусив їх пе-
реблагословити і вибрати їх у встановлений час. Коли 
опришок забув їх переблагословити або не вибрав у 
встановлений час, то вже гроші не були його – при-
сів на них чорт. Пізніше, коли вже пани не нападали 
на опришків, один поселився серед ялового лісу, де 
збудував собі хату, і це місце назвав Яловою. Із жін-
кою мав трьох синів. Один син був брунатний, по-
місцевому «барнастий», і назвав його Барнишин, дру-
гий син був темний, та назвав його Тимком, а наймо-
лодший був зубатий, і прозвав його Зубальом. Тепер у 
селі Яловій і найбільше тих трьох прізвищ.

Записав Й. Вархол  
у с. Ялова, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-
поминальна обрядовість. Поширеним було явище, 
що вагітній жінці зав’язували червону нитку, вже 
вище наведену «краску», «красочку», яка мала охо-
ронну функцію. Святили її разом з коновочкою води 
на Водохрещі. Коли така жінка соромилась, «краску» 
прив’язували на мізинець [нидзильний палець] на 
нозі, в протилежному випадку – на руці, жеби дітина 
не била така нияка, як тот мертвий чоловік.

Записала Н. Вар’ян 15 червня 1976 р. 
у с. Ялова, округ Снина  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Смоляка Василя, 1902 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 6963, 6984, 6985]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Пришов хмарник до вала-
лу. А просив молоко од чорної корови або од чорної 
кози. То до корчмаря пришов. А там бив єден п’яний: 
«А ші просиш молоко од чорної корови або вод чорної 
кози, гей?», – а по нюм, бив го. «Там, там позерай, горі 
на хмари, там, там, позерай! А ші там мі указуєш?» О, 
Марія, як хмарник пушов, як пришов град! Де земля – 
ани солому не вхабив, вшиткой вибило. Но, видиш, 
не треба било бити хмарника. А то у Верховині било. 
Ці правда? Бо ту єден вугля палив а повідав, же прав-
да. [...] Пришов град, а пушли баби коноплі позерати, 
же чи збило. А вни йшли, а єдна гварить: «А збило і 
твої?»  – «Йойой, Марьйо, лем іди та попозерай!»  – 
«Я лем попозерати пуйду». Пушла, попозерала – зби-
той. Як їх жена нагнала, хмарнику, до єднуй гори, до 
ліса, та за три ночи і за три дни били там у лісі. А уж 
са пришли панькати [благати]: «Пусть нас, уж з нас 
много хибить». – «Добрі, пущу, але лем за вувсами, за 
путьов». За вувсами пушли – овес осипали, шо за три 
дни лежав. А дале нє, не слебудно дале. [...] Теперькай 
так женці жали у пана. Хмарник надийде, старий чо-
ловік: «Люде, скоро поскладуйте, бо прийде великий 
доч». – «Ля, шалений чоловік. Ниґде хмарки, і гварить, 
же доч прийде». Вун пушов, сів до корчми. Ей, хмар-
ка са вказала. Не застигли вни, прийшла туча – тікай 
до корчми! Недалеко било. Вун там сидить. «Но, ви-
дите, шо я вам гварив? Же тікайте, бо прийде великий 
доч». А вун вхабив молодого хмарника, а молодий тиж 
вшиткой стрепав – каменец бив. Вийдуть вонка – та-

кий каменец! Дораз вишов вон старий хмарник, лем 
то не знаву, ці свиснув, ці до пути [дороги] ногов за-
тяв. Спустила са тма перед нього, молодого хмарни-
ка. А вун, старий хмарник, на нього: «А так ти будеш 
ґаздувати, як я тобі наказував! Град – на ліси, тихий 
дощ – на поля! Так ти будеш ґаздувати?!». Наповів му, 
накричав, тма са спустила горі – пушов. Пушов назад 
до корчмі. «Я кедь хочу, та і ту доч зроблю. Дайте ту 
велику миску води». Дали, а вун дим пущав до води. 
Зробила са в корчмі хмара, красно доч падав, як і вон. 
Ай ту од нас, били баби на вужены [жнивах], та пові-
дали туто. Старий хмарник уж не муг та наповідав мо-
лодому, як робити. Мусить хтось руновати [керувати] 
і тепер з хмарами, бо як не рунує, та вшиткой зничить.

ОКРУГ СТАРА ЛЮБОВНЯ  
(okres Stará Ľubovňa)

Записав Й. Вархол  
у селах округу Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Старолюбовнянщині [на 
Младенки (11.01)] дівчата ходили вранці о четвертій 
годині младенкувати, тобто зі співом будили хлоп-
ців-парубків, яких шмагали хвойними гілочками по 
ногах та руках, щоб їх не боліли. [...] В околиці Старої 
Любовні [на Івана Купала] дівчата рано-вранці йшли 
на гору Кичеру шукати рослинку бігачу траву, яку за-
шивали у своє вбрання, у лайбик, щоб вміли спритно 
танцювати. В  тому ж самому селі побутував старо-
винний звичай, коли в цей день дівчата плели вінки 
з квітів й пускали їх водою, щоб узнати свою подаль-
шу долю. За визначеним напрямком руху даних вінків 
встановлювали, звідки прийде майбутній чоловік: чи 
з вишнього, нижнього кінця села або з його серед-
ини. В даному випадку є певна аналогія до пускання 
солом’яних вінків з тією ж самою метою в день Свя-
того Андрія. Серед янової трави домінуюче місце по-
сідає папороть. Вірування про те, що папороть цвіте 
тільки один раз на рік, а саме в ніч під свято Яна, ві-
доме багатьом народам. Віднайти той цвіт дивовиж-
ної краси справа нелегка, але хто його знайде, до того 
фортуна буде прихильною  – він узнає всі таємниці, 
легко віднайде загублені речі чи тварини, а зашивши 
цвіт під шкіру правої долоні, її дотиком відімкнуться 
всі замкнені замки.

c. Великий Липник (Veľký Lipník)
Записала Н. Вар’ян 11 вересня 1974 р. 

у с. Великий Липник, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка  

від П’єшчак Марії, 1900 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 5206, 5207]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Дики баби якосі преміняли 
джити. Но, а потим тота плакала, цо мала премінене 
дзецко, та потим єй друга раїла [давала пораду], жеби 
го била. Бо тота дика баба ходила каждий вечур пид 
викно слухати, же ци она биє, ци любит тото єй дзецко, 
тото дике. Та она уж потим вечур вше го била. Так го 
била, била, цо плакало, а тота дика баба чула та уж по-
тим кричала на ню: «На, шоє [не повіла, же «своє», але 
«шоє»], а дай мі моє!». І так потим принесла єй дзецко, 
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а  тото дике вжяла назад. Дики баби якосі ходили по 
полю а на горох ходили обирати. Та якосі там казали 
до гороху руціти [кинути] червену скирню [чобота]. Та 
пришла дика баба, та обидві ноги клала до скирні, но, 
та потим єй злапали і збили єй. Та я не знам, ци пусти-
ли єй, ци она втекла. То люде так бішідували. 

Записала Н. Вар’ян 10 листопада 1979 р.  
у с. Великий Липник, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Кудлак Марії, 1898 р. н., [1]  
та Лабовського Михайла, 1906 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 10912, 10206, 10912]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [1] На вечирки в по-
шьті лем недилями ходили. На вечирках, кед пришли 
хлопчиска і дівчата, поза стіл шідали. Такий бил звик, 
гра: «Будеме шя чагати зо студні!». Єден пишов ку две-
рям, а другий виволал: «Хто буде чагал?». Та вин ви-
волал: «Тота а тота дживка буде чагати!». Тота дживка 
ішла го чагати, поціловала шя там при тей студні. А заз 
дживка остала там і волала заз она другого парибка. 

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [2]  Галиґовска скала  – там 
били дакоди збийниці. Тераз є там, в тей скалє, така 
джура, кед пустит до тей джури качку, та она вийде аж 
на Дунаєц. Галиґовска скала – там є велька скала, пе-
щера. Кед ишли татаре, та Аксамит сховал своє вийско, 
куруцке вийско, бо то велький прєстор там, там велька 
яма. Татаре пришли і не нашли їх, а так вин захранил 
собі шитки вийска. В тей скалє може перебивали і до-
вший час, бо стравуваня мали там, а  там велька яма, 
так, як єден вельки костел або цо. І там, в Галиґовскей 
скалє, си захранили животи. Аксамит боювал з тата-
рами. А татари ішли на нєго, а вин шя перед татарами 
сховал до тей яскині. Аксамит не бил дакади з Татер, од 
нас, бил дакади з Югославії або зоз Сербії, або одкид 
міг бити. А татаре на Руско ишли. А до Руска шитко ви-
ходило на довшу добу. Не на автах, як днеска, але пішо, 
а поїли коні, пси, шитко а з голоду шя повертали на-
зад. Позостатки і у нас таки куруцки остали, і ту у нас 
є Куруц, на Липнику. Куруцке вийско било. А они шя 
повертали а до Руска шя не достали нияк, бо не мали з 
чим, не мали доправу, ани їджиня не мали. Та скинчили 
тоту вийну. Трицат роки бойовали, ишли там на Руско. 

с. Київ (Kyjov)
Записав М. Шмайда 24 лютого та 24 листопада 1965 р.  

у с. Київ, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Павлівської Анни, 1909 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 42]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Між вапняними скелями 
біля куцього потічка сидить собі, наче у гвіздочку, 
мале селечко, яке, як розказують старі люди, заснува-
ло шість русинів, що примандрували з міста Києва з 
України. У селі знаходяться такі українські прізвища: 
Микита, Хованець, Павлівський, Ангелович, Край-
няк. Село називається Кийов.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Крім топлення в річковій воді, 
було прийнято фігурину – реквізиту весняного обря-
ду – спалювати. Кийовчанські дівчата Смертку палили 
на картопляному полі, перестрибуючи понад вогонь:

– А Смерточко наша, де ші пребивава?
– Х тей новей коморе, в Ваватковім дворе.
– Цо ти там робива?
– Краву сом доїва.
– А де тото млічко?
– Сама’м го випива.

с. Литманова (Litmanová)
Записала З. Ганудель 3 листопада 1985 р. 

у с. Литманова, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Глінки Катарини 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. У  ярь куповалі собі 
лену на нашіня, пошіялі, але ме го нескірше шіялі, таґ 
аш концом мая, бо іші билі морози, та било би нам 
замерзло. Так зме потім тот лен пололі, бо наросло 
бодача, гірчіця, та сме випольовалі. Робилі прес літо, 
што яґ ме малі трошка роботи такой волной. Жеби 
ме скорей поробилі, та ме тот лен пололі. Ходилі ме 
скубаті тот лен. Но, насходило шя баб так дуже, і сме 
шьпівалі. Яґ сме виторгалі тот лен, та сме привезлі 
дому, ряфалі го но ряфі. Но, а яґ ме шя посходилі, та 
хоць коді на цілу ніч, ай шпівалі. Баби шя посходилі, 
шьміху доказовалі, паріпці поприходилі ґу дівчатам, 
таґ робилі фиґлі вшеліяки с тим, шо ме го ряфалі. Яґ 
сме го оряфалі, та сме го пов’язалі до таких, што сме 
звалі «китки». Дванац снопків шя звала «китка». Но, 
далі ме го до мочіла. Яґ ме го далі до мочіла, тот лен, 
яг бил зимний час, та мокнула с того мочіла. Но, яґ 
го вибралі з мочіла, та поклалі го там на таку луку. 
А зайсь бил там подля того, яґ шя пущал. Яґ пущял, 
та менше бил на покошя, а яґ бил іші такий твердий, 
сме го потім іші довше трималі там. А потім дакодиль 
сме го поставлялі. Кед ляло, шя звалі «штухи», то ме 
так го складалі до того. Но, а  потім ме го позбиралі 
в’язанкамі, пов’язалі ме го. Потім, яґ ме малі коди, та 
зробилі нам хлопі таки товчки, таки штилки, і ме на 
тих штилках такима товчкамі, та і четверо, і п’ятеро, 
таґ бухалі ме, товклі тот лен. Таґ потім сме собі стов-
клі. Пришлі сме восені, ґрулі копалі або дашто роби-
лі, таґ яґ уш сме прйшлі с копаня, прес день сме грулі 
копалі, а вечер, та ме терлі, та і до дванастой години, 
та на селі прі мішячьку на терліцях терлі так, а потім 
яґ уш сме витерлі, наробилі сме китки, дванац таких 
звітків сме наробилі, же са звіло же то китка зась, но, 
а потім, яґ сме го витерлі, са то звало «квачкаті», потім 
ме гладилі. Таґ уш вигладжєний бил, но, а потім зайсь 
ме го трепалі то таким мечиком, шо са звал «мечик», 
шо сме трепалі таґ на терлиці. Яґ ме го уш витрепалі, 
та то што остало, та «трепниці» са звалі. Та то барс 
таке грубе остало. Нас мучілі таки молоди дівчата, яґ 
сме зо школи шя учілі прясті, та нам навилі тото гру-
бе. Та то било баpc коляче, та і кров ішла с пальців, 
яґ ме прялі. Но, а потім ме чесалі. Та найперше нагру-
бо очесалі. То са звало «клача», а потім ме очесалі таґ 
дрібніше, то пачісовачка била. А тота пачісовачка, то 
уш са звало «пачісований лен», та таґ с того грубого 
на міхи шя робило, бо грубе било, і плахти шя роби-
ло, бо інакшого не било. Но, а потім било таке «пачіс-
не» са звало, та с того пачісного зме бендлячки шили. 
«Бендлячки» – гварилі стари люде. Ми потім звалі уш 
«чіснохи». Яґ сме уш зробилі с того лену таки звитки, 
зачалі сме тото прясті. Найперше грубе, потім тото 
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тоньше, потім тоти пачіски а тото леняне. А паґ сме 
ткалі, с тонкого тонке полотно, с того пачісного зайс 
таке мнякше полотно зме ткалі. Но, а паґ зме тоти ді-
лилі полотна. Ажи блюски сме шилі, яг я уш ся видала, 
то уш било в штерацет третім року, та я іші блюски 
шила с того тонкого. А яг зме уш тото попрялі, поро-
билі, та зме моталі на таки пасьмa. По двацет пасєм 
до єдного ліктя. А зме їх помоталі, потім виварьовалі. 
Зробилі попелу до такой рянди, зав’язалі, но, і с тим 
зме виварилі красно на біло. Но, і таґ зме потім вирай-
балі, висушилі і шпулялі. Но, і зме потім снувалі, далі 
сме на кросна: єдна навивала, друга решки тримала. 
Яґ зме навилі, потім сме далі до нішельниць набиралі, 
потім до берда набиралі, нав’язалі, но, і таґ шя потім 
робило. Зрібне шя звало, потім пачісне, леняне. Яґ шя 
повивар’яло тото, паґ шя дало вибілиті, але яг вибіли-
ті, то не таґ, яг терас, што отбарвовачи таки вшелия-
ки, – гнедька вибіліє. То кеби даґде бліх зробиті. Но, та 
зробилі при потоку, там, де таґ било вольного місьця, 
набилі таки палі, колики, а  таки жерди далі до того, 
а терас поприв’язовалі на кінці мотуски, а тоти мотус-
ки потім поприв’язувалі о полотно до тих оних, но, 
і  таґ зме білилі, поливалі прес день. Тіко нас вишло, 
тіко сме поливалі. Та уш сме малі кару ше, бо уш сме 
літалі по тото полотно, носилі на хребті, жеби шя нам 
побілило, таґ сме білилі полотно. Но, а яг сме ходилі 
на вечірки прясті а сме мушілі напрясті, бо мами нам 
повілі, жеби сме напрялі моц на веретена. Но, та сме 
пішли прясті, та шіділі, а яґ шіділі, та шя нам зуновало 
шідіті. Кажди вечер довго на тим, але ми ішлі по дрізі 
політаті, а хлопці нас не хтілі пуститі, жеби сме ішлі 
літаті по дрізі, але ми пішлі політаті, лишилі сме, хлоп-
ці поприходилі до хижи, котра тівко мала напрядено-
го, ці мала на пасьмо, ці мала кілько, зялі хлопці тоти 
веретена нам а помоталі нам. Яка била хижа велка, по-
моталі нам. Потим, яґ сем прішлі, малі сме порожні 
веретена, але ми шя боялі пріті дому, яг пріті, кед не 
маме пасьмо напрядене на веретені. Но, та потім уш 
сме вшеліяк, уш сме осталі прясті довше до вечєра, таґ 
ішьчі до дванастой хоцькоди, жеби сме тото зробилі, 
што сме малі зробиті до дешятой. Но, та таґ нам ро-
билі. Кренджєлі нам бралі міджі тим, яґ сме їх не по-
слухалі, та жялі кренджєлі, бо кедь сме не поціловалі 
їх, та нам не далі кренджєлі. А ішьчі жялі нам за пре-
шітку, яг зме малі куділя заложилі ногу за тото, а не 
пустилі нас ниґде отамиле. Ворожилі сме на міряну 
ніч, пред шьватамі, пред годамі. Таґ сме варилі піроги, 
а на картку сме написалі мено до того пірога. Уш знал 
дахто. Же тот трошка замнов ходит або тот, ме далі трі 
мена. Як сме шмарилі тоти піроги до третього разу до 
той води, варилі потім, а вишло тото мено Bаньo або 
тот. Но, та же тот буде. А  потім зайсь гварилі, жеби 
лен шіяті. Била міряна ніч, та зайс гварилі, жеби шіяті 
лен. То робилі таґ: чатину чупалі на клаті, таґ дакоди 
люде а терас, оні начупалі той чатини, а тот клат там 
бил на серет двора, но, та гварилі, жеби шіяті там лен, 
а таґ сме робилі, же сме пришлі зос вечірок таґ з міря-
ной ночі, та сме са посходилі, дирва ме наклалі, таґ от 
сушіди, шихту розвалилі, набралі дров, а єдна за намі 
пришла аш до хижи шя вадиті, бо зме варилі бухти, 
та там требало дров. Кед ме шя складалі a бухти ме 
варилі тогди. І пришлам дому, та терас будеме лен ші-
яті, бо треба коло того клата лен шіяті. То на Ондрея. 
«Ондрею, Ондрею я на тя лен шію, дай мі, Боже, зна-
ті, с  ким тя буду браті». Холошнямі борониті, тягаті 

холошні коло того клата. Я сама тото робила, та й сме 
тото боронилі с тима холошнямі, потім спаті требало, 
піт голову їх положиті, жеби са пріснило, с ким брала 
лен. А хто знат, чі са приснило, чі ніт.

Записано в с. Литманова, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник невідомий. Сезонне житло  – «шопа» з гір-
ської поляни над селом Литманова (майдану Семенів-
ка), споруджена на початку ХХ ст. Житлова та госпо-
дарські приміщення розташовані в одному тракті під 
спільною гонтовою покрівлею. Гонтом обшита також 
зовнішня сторона північної (тильної) стіни будівлі. 
Горизонтальний план будівлі слідуючий: «хижка», 
«шінці», «стайня», «причулок». Будівля зрубної кон-
струкції зі смерекових кругляків. Ззовні зруб залише-
ний в природному вигляді. Стіни інтер’єру «хижки» 
обмазані глиною та побілені. В  хаті знаходиться піч 
(«пец») з плитою, стіл та постіль. Господарські примі-
щення призначені для постою худоби та збереження 
кормових запасів. Сіно зберігали й на горищі.

Записав Й. Вархол 
у с. Литманова, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Вагоме місце в шлюбному одязі молодої на-
давалось домотканій вузькій плахті формою довгого 
рушника [«пілка», «рантух»], якою молода накрива-
ла плечі, а кінцями – руки. Оскільки даною плахтою 
користалися передусім в транспорті немовлят, яких 
носили завернутими на руках, можна припускати, що 
її функція у весільному обряді полягала якраз в забез-
печенні плодючості. В  с.  Литманова рантух знімала 
з плечей невістки свекруха й дбайливо, пильно його 
відкладала.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ На Старолюбовнянщині з 
«яновом ліщином» прикрашували хати, ворота, пло-
ти, щоб святий Ян оберігав обійстя від блискавиці – 
перуна. Посвячення зілля здійснюється, подібно як і в 
словацьких селах, в церковне свято Успенія Пресвятої 
Богородиці [Жильной Паненки Марії], яке святкуєть-
ся 28 серпня.

Записала Н. Вархол 13 жовтня 1982 р. 
у с. Литманова, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Коневал Анни, 1902 р. н. [1]

Записано 6 травня 2005 р. 
у с. Литманова, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Кмеч Марії, 1934 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 11860, 11861, 18870]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Тото-м чула, же давно 
били тоти боґині. Іші моя свекра повідали, же як Пид 
гребеньом, то так звали, якаси зложила дзецко своє до 
колиски, но, і  потим пришла ґу дзецку  – не єй било. 

ОКРУГ  СТАРА  ЛЮБОВНЯ 
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Старша, друга баба, ей гварит: «Не ходь ґу нему, бо то 
не твоє». Но, і она пишла, і тото дзецко лишила. А оно 
плакало, а боґиня потим принесла єй дзецко: «На своє, 
кед ти моє не пильниш, і я твоє не буду!». І до колис-
ки го дала назад, а своє вжяла. Тото-м чула од свойой 
свекри. Вартовали [сторожили] дзецко, бо інакше не 
могло бити. Вше, як ме копали Пид гребенями, та ме 
ґу колисці пишли. Они, свекра, гварят: «Идь, Ганько, 
идь, ґу колисці, жеби дзецко дахто не вкрав». А я гва-
рю: «Мамо, та тераз уж ньит того». – «Я шя зато з тя 
шьмию, жебы’с ишла, бо перше зараз вкрали боґині 
дзецко, а своє шмарили там до колиски. Але кед ґу нему 
нихто не шол, та боґиня принесла тото дзецко назад, 
а своє вжяла». [...] Гварили, же то таки били баби, тоти 
боґині, же таки груди мала, што през плече прешма-
ріла. Лем по лісох они жили. Што то било по полю, та 
тото іли. Бо потим повідали, то ту таки загороди маме, 
же там ходили боґиня до гороху. Люде потим зложили 
там скирню. Же боґиня вложила обидві ноги до той 
скирні, – не могла втечи, а єй влапіли. Червена то била 
скірня. Хтоси ім повіл, же што, як мают варити. Та они 
потим вжяли, наставляли води до шкаруп з яйця. Як 
наставляли води до тих шкаруп, а боґиня гварит: «Ой, 
што ту буде їделеле, кед ту мале горчелеле», – же малі 
горці на пецу [шкарупи], а  в них вода. І  шя страши-
ла, же што буде іла, кед малі горці на пецу, та втекла 
їм якос. То вше повідали мий свекор. І о тим повідали, 
же тоти боґині таки били, як циґани, таки чорни били 
тоти баби. [...] [2] Даколи ходили боґинки і стріґи по 
дедині, а жеби не вошли до хижи, та ґаздині наляли да 
шкаралуп’ї з яєць воду а дали на пец. А кед ишли около 
хижи боґинки а зазріли [подивились] през викно, то 
моц [дуже] мали викна били, та так пов’їдали: «Што 
ту буде їделеле, кед ту таке мале горчелеле». Же што ту 
буде за їдло, кед ша варит в таких малих горцох. Та по-
тим уж не вошли до хижи а ишли дале. 

Записала Н. Вар’ян у червні, серпні  
та жовтні 1978 р., жовтні 1982 р.  

у с. Литманова, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Беньо Марії, 1904 р. н. 
[АСФ СНМ МУК, № 9621, 9645, 10187] 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Уж зме вельки коні 
били, єдному зав’язали очи, і тот лапал. Кого влапил – 
ци хлопця, ци дівча – та мушіл іти заз тот лапати. То 
зме скакали і по шифонерах, і по постелях, і Бог зна, 
кади крили шя; чудо, крик зме робили, так, як «Шьлі-
па баба», то била. Лем зме смотріли, кади вийдуту 
дідо і баба, жеби зме били сами в хижі. На вечурки, 
кед пришли парібки, та било весело. Паробок вжял 
дівки кренджел [куділь], а она го мушіла поціловати, 
а  не дал єй кренджел, поки го не поціловала.  [...] Зо 
студні зме шя тягали. Хлопчиска били г єдним куті, 
а  дівчата  – в  другим. Єден хлопчиско бил вибратий 
як рихтарь, ходил з ременьом а ша жьвідовал дівки: 
«Єс хпала до студні? Хто тя ма витягнути?». Она му 
повіла, на кого уважала. Тот пришол, поціловал єй – 
і уж била витягнена зо студні. Тераз дівка заз тягала зо 
студні хлопчиска – тот, што єй поціловал, ішол шясти. 
І  так шя стредало.  [...] Єден шял на столец, другому 
парібку здойняли капелюш з голови і тот капелюш 
ме зложили тому на коліна, што шідил. А тераз єден 
жял і джмурил там: клекнул а голову дал до капелю-
ша, а руку виставил на себе – горі на хирбет. Шитка 

компанія доокола била. Єден з них го гдарил, та: «Хто 
тя гдарил?» – жьвідували шя го. Но, та повідат на того, 
на того. Но, та джмурил дохтоди, аж поки не угаднул. 
Кед на дакого згаднул, но, та уж ішол тот.

с. Обручне (Obručné)
Записав М. Шмайда 13 січня 1965 р.  
в с. Обручне, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Вархоли Марії, 1894 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА На цьому місці, де тепер 
знаходяться село Обручне, колись давно були лісові 
гаї. Тут в ті гаї приходили люди різати ліскові палиці, 
з яких вироблялись обручі для бочок. З цього і пішла 
назва теперішнього села Обручне.

с. Орябина (Jarabina)
Записала З. Ганудель 2 листопада 1985 р. 

у с. Орябина, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Поорали, поборонили, 
лен пошіяли, а так потим уш роснул. Но, а як уш лен 
бил дозрітий цалком, тото нашіня контрольовали, та 
потим шя вибірало. Повибірало шя, до таких снопкив 
шя в’язало а шя привезло домів. Потим дома шя ряфа-
ло, но, а  виряфаний лен зас шя пов’язало до снопки, 
но, а каждий мал своє мочило а до того мочила потим 
мочили. Тих снопків наклали, потим іші дошкамі при-
ложили і каменями прионачили, жеби лен бил цалком 
г воді. Тот лен мушіл биті осем дни у мочилі, а потим, яґ 
уш бил вимочений, та го зобрали, поростяговали, жеби 
трохи опсхнул. Но, а так потим, яґ уш бив добрий, та го 
брали дому, но, а так шя лен тер. Била така терліця, а шя 
тер. Та же там, яґ било зріб’я, било клача a бив лен. А шя 
чесало, така чесачка била. А лен с того зріб’я, яко з него 
вилетало шитко, остав чистий лен. Потим з лену прялі, 
потим попрядений моталі на пасьма, килько пасем на-
прялі, а з мотовидла зайсь го бралі, потим ісчі пралі го, 
а так потим сновалі на таки шпулі на шпуляру. Но, а яґ 
малі уш пошпуляне на тих шпулах, то требало шеснаст 
шпул, но, так ішлі потим сноваті. Подля того, килко 
малі ликті того лену напрядено, так на тилько потим 
дaвалi метрив на сновалніцу. Но, а так, як основалі, та 
зайсь потим на кросна навівалі, до нічелниць набіралі, 
до берда, а так попріправовалі шитко, а так зачалі тка-
ті на кроснах. Но, а з лену ткалі полотно. Било красне, 
ленже го потим іщі мусилі біліті. Но, а яґ уш било ви-
білене, то каждий день са го ростягло так на траву а по-
лівало водом. Но, а яґ уш било вибілене полотно, та шя 
с того шилі плахти, кошелі, ногавіці, гайтки, портки.

Записав Й. Вархол 
у с. Орябина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В  селі  Орябина, біля Старої 
Любовні, практикували архаїчний звичай. Прийшов-
ши додому з освяченими котиками, шмагали домаш-
ніх, примовляючи: «То не я, але шьвачена багнітка!». 
Даний обряд шмагання вербою означає відновлення 
сили й здоров’я.

СЛОВАЦЬКА  РЕСПУБЛІКА, ПРЯШІВСЬКИЙ  КРАЙ
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Записав М. Шмайда 1 серпня 1963 р. 
у с. Орябина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Кинді Івана, 1893 р. н. [1]

Записано 26 липня 1984 р. 
у с. Орябина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Ковальчик Анни, 1914 р. н., [2] 
та Корманик Марії, 1922 р. н. [3] 

[АСФ СНМ МУК, № 1936, 13181, 13182, 13185]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Єден ґазда злапал бо-
ґиньку. Привів єй дому, прив’язал ку постелі, а  сам 
собі шів за стіл а зачав істи. Як ша наів, та лижку 
опер о миску. Кед тото збачила боґинька, та ша зачала 
шьміяти а гварит му: «Ишов чорт по лижці а упав до 
миски». Ґазда тому увірив, же то справди ша так ста-
ло, а зато, же боґинька му тото повіла, єй пустив. [...] 
Та о того шарканя я вам пов’їм. Моя мама били така 
молода, може, мали дас двацать  п’ять роки або як, 
і  велика бурка ишла. А  они били на полю, пре сви-
ні не било што дати жерти, пре корови, так вишли, 
так над плоти, бо сме так при полю бивали, збирати 
трави. Збирают, а  иде таке чудо, хмари! Они шя по-
нагляют, а х тих хмарах барс кликало: «Йой-го, йой-
го!..». І они гварят: «Ой, та де же тот чловек иде з тима 
коровами, кед така бурка иде?». Але оно понад них 
прешло, і так шя обзріли – а то х тих хмарах так кли-
кало: «Йой-йой, йой-го !». Тот шаркань ишол в 
тих хмарох. І вше нам пов’їдали моя мама, же штоси 
ишло в тих хмарах. Не видіти, бо то в хмарах ишло, 
так, як летадло, і  так йойкало, але низко ишло, што 
они го так порозуміли, як йойчало «йой-го, йой-го!..» 
в тих хмарах. Їм гварили, же то шаркань ишов. А тот 
шаркань, який бив, та они го не виділи. [...] [2] То дри-
таре зазь мали такого чорта-топельца, тоти, котри за-
робили пінязі. А котри не заробили, та потим єден на 
другого гваріли: «Тот буде мав дябла, чорта-топельца, 
та му носит пінязі». Ци правда била, ци ни. Малей-
ке яїчко кура кед знесе, то є зносок, а з того же вийде 
таке – тот топелец, што приношят. Но, та дритар хо-
див, мав щеща [щастя], бо мав топельца пид плечом. 
Так мав щеща – заробляв. Потим тоти други, што не 
заробляли, гваріли: «Ти маш топелца». Дакоди ходили 
а гледали того топелца. Пид плечом дев’ят днив но-
сив. Вин ша не указав, покля не вишло тото куря – то 
волали «топелец». Та го мав дритар г кастиці, г шкату-
лі при собі. Хлопі гваріли, же того дритара все били а 
гледали му топелца. Вин носив щеща. Як го мав дри-
тар, всяди го закликали. Щеща мав при роботі, же мав 
роботи дост, а при роботі мав і коруни, та уж потим 
гваріли: «Ти маш топелца!». І такий дакий, што ша му 
добрі дарило на ґаздівстві, та все гваріли: «Тоти мают 
там топелца!». Сушід на сушіда дораз кричав: «Ти маш 
топелца!». Кед уж топелца не хтів, та до дачого го за-
вів, до дакой лахи, а дав тоту лаху дакому, а тот чловек 
не знав о тим. А тот топелец заз ша того чловека ла-
пив. [...] [3] Боґин’ї – таки люде били малейки а в скалі 
поживали. То жени били, але не жили в хаті, але в ска-
лі – ту недалеко скала од млина. А мав єден нев’їсту, 
а  пишли копати ґрулі [картоплю]. А  вжяли собі по-
льову колиску і дзецко. Но, а тото дзецко нев’їста зло-
жила до колиски, до заголовчка, а они пишли дальше 
копати. Колиска остала дос далеко од них, як копали. 

Боґинька била на скалі а мала своє дзецко, плекала. 
І пришла, зложила до колиски своє, а тото жяла. Як го 
жяла, а тераз вишла на скалу, чекала. А тото боґинчи-
но так квічало х тей колисці, на чудо! А нев’їста гваріт: 
«Я иду поплекати, бо ми дзецко плаче». А он, свекор, 
гваріт: «Ньи, не пидеш плекати». А она не гваріла нич. 
Заз їй квічит на чудо, а она гваріт: «Чом би-м не могла 
ити дзецко поплекати». – «Ньи, не пийдеш! Як я ти не 
розкажу, не пийдеш». Копе дале. Але єй слизи летіли 
од жалю, же єй свекор не хце пустити, ани ішчи дзец-
ко поплекати. «Но чом не можу ити поплекати, та уж 
тоту роботу не зробиме?» – «Ньи, не пийдеш! Я тя не 
пущу. Хтовди, як я ти пов’ю, жебис ишла поплекати, 
хтовди пийдеш, але тераз не пийдеш». Єй так слизи 
летят, аж фркала, так плакала, але он – нє! А боґинька 
на скалі шідила, а тото єй дзецко барс квічало, та при-
шла долину і з тим єй дзецком і штуріла [всунула] го 
назад до колиски, і гваріт: «Я твому папулю, цицулю, 
а ти мому нич?!». Штуріла го до колиски, тото дзецко 
той нев’їсти назад, а своє жяла і пишла на скалу. А све-
кор єй гварів: «Но, зобер ша а тераз ид поплекай своє. 
Як била-с поплекала богиніно, уж ниґда била-с своє 
дзецко не виділа». Но, і зобрала ша, пишла, поплекала 
го, і тота богинька на скалі крічала: «Я твому папулі, 
цицулі, а ти мому нич?!». Але тота нев’їста уж ша не 
озивала.

Записала Н. Вархол 15 травня, 26 липня 1984 р.  
та 7 лютого 1995 р.  

у с. Орябина, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Ковальчик Анни, 1914 р. н., [1] 
Стренка Миколи, 1930 р. н., [2] 

та Корманик Марії, 1922 р. н. [3] 
[АСФ СНМ МУК, № 13181, 13185, 13189]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] Ту є горі Бараній Риг – 
така дюра, што дакоди там зачинали пінязи копати. 
Била єдна баба шьвата, што ружанец читала. А як она 
читала ружанец, та ша єй пріснило, же там горі, х тим 
Баранім Рогу, пінязи. І потим лапіла пов’їдати ту лю-
дьом по вишнім кинцу, то худобни били дакоди люде: 
«Та подьме копати!». І копали, велику силу викопали 
а не нашли пінязи. Там пушчали і когута, же може го 
дашто там задусит або што, але нич, і шьпивав їм тот 
когут. А ту бив такий бортаковитий Ваньо Козин. Та 
жяли го, вели го там, вели, вели, а як била цма, вин 
гваріт: «Не пийду, не хцу уж ити там, жеби мня за-
дусило, уж вецей не пийду!». То пув дедини копало, 
цілий вишній конец. Як тот цілий вишній конец ко-
пав, не викопали нич і ша порозходили, і до гнеска там 
тота дюра єст, але ани пінязи, ани нічого ньит. Лишки 
мают там м’їсце. Ми били таки маленьки діти, та іші за 
мене то било. А я мам седемдешят роки. Уж престали 
потим. [...] [2] Ту в Орябині є Бараній Риг – така скала, 
в  тий скалі пид скалом такий, як ґанок, миг ша там 
скрити, там била глибока далека дюра. Гварило ша, же 
іде тота дюра аж до Польска. Над тов скалом є даль-
ша скала. Там ша скривали збийници. В тій скалі било 
зназорнене сонце і місяць. Такий природний яв, окру-
гле, рапки мало. Ми, хлопці, як зме пасли корови, та 
зме ішли позирати до той дюри, бо пов’їдали, же там 
лишки. Як зме виділи, же шя там блищит, очі лишком 
ша блищали, та зме од страху повтікали. Дакоди пу-
щали когута до той дюри в тім Баранім Рогу, бо хтіли 
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знати, же яка довга. Тот когут ша вернув за пів години. 
А потим пустили там чловека з Орябини, називали го 
Ваньо Козин, але урядне мено мав Ян Стренк, а вин 
бив поплетений, кус шалений. І його там пустили до 
той дюри. А вин так грішив: «А, Бога, цма [темно] там, 
цма!». Вин там ніч не нашов, бо цма била, та ша вернув 
назад. Батерки [кишеньковий електричний ліхтарик] 
втоди не били, ани нич. То могло бити зачатком два-
дцятих років. Дакоди збийници там в Баранім Рогу 
мали сховане злато. Збийници били, може, польски. 
Дакоди копали в Баранім Рогу злато, што збийници 
там сховали. Поточок орябинский, Малий Липничок, 
тамади тече. Шьвата Аря, ту з Орябини била, ходила 
ку нотарьові, жеби єй дав поволіня копати. Хтіла бити 
богата. Она там зобрала собі чекан, лопату а ходила 
довго копати в каменю, в тим Баранім Рогу. Каждий 
день дашто викопала, але золота ша не докопала. Наші 
хлопи з Орябини, котри ходили по дритарки по Ру-
мунску, Булгарску, та там при стретнуті з румунми од-
казали, же там в Баранім Рогу є злато. Але тото злато 
нихто не нашов, не викопав. [...] [3] Наш няньо дритар 
били а ходили в Подкарпатску Русь. Як ишли од Ужго-
роду догори, а там єст такий велький ліс. Пришли до 
того ліса, а пришов такий велький, високий хлоп а гва-
ріт: «Одкаль єс, чоловіку?». Няньо гварят: «Йой, што 
ти пов’ю, кед я не одталь а здалека!» – «Але ми предсай 
пов’їч, же одкаль». – «Но та з Орябиной». – «З Оря-
биной!.. Там єст Бараній Риг, церква насеред дедини, 
над ньов берег – Камінска Убіч». І няньо вищиріли очі, 
а тот хлоп гваріт: «Верни ша назад. Там мате таку ска-
лу, а шя зве Меджи Пеци. Там єст недалеко ґаночок, 
а над тим ґаночком єст такий камінь, як стил. А тот 
камінь по коліна вкопаний. Як двигне тот камінь, та 
вийде дівка а буде танцювала, а там єст в котлі піня-
зи». – «Чом ви не зобрали, кед сте там пінязи наклали, 
чом сте не пишли по них?»  – «Тоти пінязи прішяга-
ни били, же не шьміл єден без другого жяти. А  нас, 
трицатьох нас било, розбили, та уж никотрий ша не 
одважив, кед бив прішяганий, ити по них». – «Може, 
сте лем чули о тим». – «Ньит, я бив в тей партиї!..» Ня-
ньо так гваріли: «На мі волоси велики виросли і собі 
мишьлю, но, чловече, ци ти мня пустиш тераз, ци нє. 
Але вин в єдну страну пишов, а я – в другу. Єм ша вер-
нув назад до того села, з котрого єм вишов, бо’м мав 
велький страх». Як ту пришли няньо, та фурт гваріли, 
же такий пріпад мали г ліші в Подкарпатску Рус. Ни-
кола Салонь – мий няньо. Та кеби они жили, та они би 
били кронику пов’їли.

с. Старина (Starina)
Записано в с. Старина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Дубай М. З хроніки наших сіл.  

Старина Старолюбовняського округу.  
Журнал «Дружно вперед». Пряшів, 1962. № 6. С. 24]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Назва села Старина тісно 
пов’язана з його стародавнім виникненням, яке сягає 
аж до часів татарських нашесть в першій половині 
XIII ст. Народні перекази тут сягають навіть до поган-
ських часів, коли жителі краю вірили в богиню Мар-
цинку. Також частина хотаря в селі найменована її 
іменем. Шанована богиня, мовляв, мала і своє військо, 
з яким вона вирішувала свої спори з легнавським мо-

настирем. В  Старині зберігся переказ і про короля 
Міклуша, який мав свій власний каштель і міцних 
дружинників. До прийняття християнства, мовляв, 
в  Старину прийшов піп, якого селяни прийняли во-
роже і четвертували його. Тому ще й сьогодні частина 
поля називається «Чверті». Те місце, де була знайде-
на голова попа, називається «Попове чоло». Останні 
частини хотаря, де було порозкидувано тіло попа, на-
зивається «Широка». Після цієї кривавої події селяни 
посварились і перестали вірити в богиню Марцинку 
та попівське вчення, і розділились до трьох груп. Одна 
з них відійшла до області Заднього Курчина, жила в 
печерах, розводила курки та нападала на панські вози 
і плоти, навантажені зерном і спускані по течії По-
праду. Друга частина перейшла в район Суліна і осе-
лилась на полі Лопата. Вона жила подібним життям, 
як і перша група. Третя група залишилась вдома і вела 
жорстоку боротьбу з плавецькими феодалами.

Записала Н. Вархол 7 серпня 1985 р.  
у с. Старина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Лукачовського Миколи, 1909 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА За поганства била Старина 
основана. Двесто  пядешят роки перед Леґнавом іші 
стояла, іші за поганства. А Леґнава – аж за християн-
ства, молодше село. Старина – найперше село в око-
лиці. А дака сушіда била найблиша в Польщі – Гафка. 
То барс старе село старинске. Хотар Марцинка – там 
храм бив, церковка била. Перши християне мали на 
Марцинки храм. Молили шя а потим уж то приходило 
ґу християнству. В  Леґнаві єст каплица, та там били 
мниси а скрити били. А  Попрадом плавали, што їм 
їсти шя доносило, зато шя зове «Плавеч», «Плавница», 
бо плавали Попрадом. А там є, аж ґу Сулину видно, – 
Остреш. Там шя крили люде пред татарами. Татаре 
потим то охабили а пішли ку мадяром. Або турци шя 
повист, або татаре. По-руськи – «татар». Тота каплица 
шя заховала дотераз, і  там є одпуст. Тоти мниси шя 
там крили.

Записано в с. Старина, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Солотрук Зузана (1903 р. н.). Селянська сади-
ба: хата – «хижа» з окремою господарською будівлею, 
споруджені в 1903 році. Житло чотирикамерне: «шіні», 
«хижа», «комора», «кухня». В  задній частині двора 
розташований господарський будинок із слідуючими 
приміщеннями: «причулок», «боїско», «підшопа», «пе-
левник», «станя». Під хатою з торцевої сторони виму-
ровані дві склеписті пивниці. Бідівлі зрубної конструк-
ції, з  тесаних смерековихх брусів. Стіни екстер’єру 
залишені в природному вигляді. Стіни інтер’єру хати 
обмащені глиною та побілені. Долівка в житловому 
приміщенні дощана («дилі»), в  інших приміщеннях – 
глиняна. Стеля («повала») дощана, рівна, на трьох по-
перечних балках, які називаються «траґарі». Стріхи 
над будівлями кроквової конструкції, двосхилі з «щи-
тами». Покрівельний матеріал «ґонти». В жилому при-
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міщенні збереглася старовинна піч («пец») овальної 
форми з прибудованою плитою («шпаргетом»). В кух-
ні  – «припецок» з «челюстями» до пеца в «хижі». На 
«припецку» варили в «кітлику» на «драйфусі». Взимку 
готували їжу в «хижі» під «комином». 

Записала Н. Вархол 7 серпня 1985 р. 
у с. Старина, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Лукачовського Миколи, 1909 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 13419, 13420]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Чернокнижник зо шарка-
ньом барс на дедини валчит. Як приде над дедини, – 
повідат, же то ліс, як приде над ліс, – повідат, же деди-
на. Зато потом барс ліс вивалят, бо повіст шарканю, 
же то дедина. [...] Ту, де Вани, вишні і нижні ліси, там 
же єжибаби, боґині, биви. Старий Совтик мав на Ва-
нох горох, та ходиви му там. Та потим хтоси пораїв, 
жеби взяв єдну вельку скірню а звожив там до гороху. 
І боґиня тоту скірню нашва, та до єдной скірні вложи-
ва обидва ноги. І в тум єй вапив. Бив єй, потом пус-
тив. І діти так сами не охабляви при ліші, бо боґиня 
пришва а пречерява, і своє дава, цо не могво ходити. 
Але кедь охабива їдво на шпаргеті – та шитко поїво. 
І  потим хтоси пораїв так: «Воз мітву драпачку, што 
одшмарена [викинута], а бий!». Та потим боґиня при-
шва: «Я  твоє гоя-я, гоя-я, а  ти моє бия-я? Та я своє 
беру назад!». Як шя смеркво, зашво свунко, повідави, 
же втоди боґині вахи [вбрання] прави, бо биво чути. 
Ци то жаби так квакави, але повідави так, же то єжи-
баби, боґині, перут вахи. 

с. Страняни  
(Stráňany)

Записала Н. Вар’ян 6 жовтня 1980 р.  
у с. Страняни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Кузм’як Анни, 1903 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 11096] 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Насамий перед село шя во-
лало Надьмайор – то било мадярське. То ту бив вель-
кий майор, то ту бив велький статкар. Ту не било люда 
так нич. Ту била єдна баба, ґдова, Шолтиска шя пи-
сала, а она мала тото шитко ціле, тоти землі. А потім 
помаленьки шя нашьтягували люде одтиль, одтиль, 
одтиль... Но, і  шя нашьтягували, і  ту шя виставили. 
Потим шя валал волал уж по-мадярски – Надьмайор, 
а  як по Першій войні било, та шя волал Фольварк. 
А тераз, по тей войні, же то «фольварк» німецьке сло-
во, – та Страняни. 

Записав Й. Вархол  
у с. Страняни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовість. Дух небіжчика появлявся і в 
такому випадку, коли близькі його вельми оплакува-
ли, занадто за ним жаліли. Загальнопоширеним був 
погляд, що кожного мерця треба намистити, тобто 
дати гроші на святу літургію за померлим за упокій 

душі. За народною уявою, дух небіжчика появлявся 
невидимим, бачив його, передусім уві сні, лише той, 
кого мучив. Таку людину охороняли магічними ді-
ями, наприклад, в  ліжко клали йому стару, зметену, 
непотрібну мітлу [охабну мітлу], якою так само про-
ганяли з хати уявного поганого духа. Селяни шукали 
порятунку від ревенантів, душ небіжчиків, найбільше 
в сільських знахарях [бачох], які добре розбиралися в 
магічних, відворотних травах, завдяки яким позбав-
ляли людину різних привидів, навертаючи їй спокій-
ний сон. Такими відворотними рослинами були жовта 
нетоя [Пижмо звичайне, Tanacetum vulgare] з непри-
ємним запахом, яку зберігали в кімнаті за сволоком.

Записала Н. Вар’ян 6 жовтня 1980 р. 
у с. Страняни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Кузм’як Анни, 1903 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 10962, 11109, 11094, 11107, 11096]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Ту єден хлоп бив, тіж так, 
мав грабльї і такий ґрастушок [плахта на сіно], цо 
шіно нести. Пов’їдав, же лем так обернуло тото шіно 
коло него і його жяло одтиль з поля, што на Липник 
[с.  Малий Липник], аж на Пусте Поле, як шя иде ґу 
Прешову. Аж на Пустим Полю шя нашов. Там пришов 
до себе, а же там бив. Та я знам, ци то тоте бородате 
хлопи го понесли? [...] Босорка по смерти ходила вели-
ко страшити. І  люде єй виділи. А  ту ешчі тераз тот 
хлоп жиє, третя хижа од нас. Пишли так, як од джив-
ки, бо вше ходили двоє хлопці ґу єдні дживки пошьи-
діти вечур. А вин ишов дому. А она, босорка, умерла а 
ишла горі водом. Там била хижечка, там она умерла та 
там ходила страшити. А мий стрико, мого няня брат, 
ай з тим хлопом єй виділи, бо мий стрико били при 
тому хлопови ночувати, бо барс го страшила. Та при-
шов той босорки хлоп: «Пребога, подьте ґу мі, бо уж 
не витримам!». Та мий стрико з ним пишли. Та же, як 
пришла, та же ланцюхи черчали, долом комином чу-
дило, робила з постелями! Та пов’їдали мий стрико, 
я  уж мала петнаст  роки, та добрі знам, же били дві 
ночи а веце уж не пишли. А потим вин пишов ґу тому 
ворожцови, цо му порадив. Жовту нетою [Пижмо 
звичайне, Tanacetum vulgare], то шя волат таке чачко 
[квіток], а на жовто квітне, дрибечка, так як команица, 
а то є високе барс, по сухом росте. Тото шватили вше, 
та тоту жовту нетою вложити до хижи за траґар [сво-
лок], та уж мертвий нема влади. Та як му тото пора-
див, тото зробив – а уж веце не пришла страшити. [...] 
Єм ишла до сушіда през лавку, лавочки били, не мос-
ти. Я з єдной страни ишла дриґа. Я вишла на тоту лав-
ку, і баба тиж вишла з тамтей страни. Я познала тоту 
бабу по лахох, як била облечена, як гмерла. Я бабу по-
знала, лемже тельо баба добра била, же ми не вказала 
твар. Лем шя обернула а так коло мене прешла. А я єй 
два раз пов’їла: «Слава Ісусу Христу». Нич. «Слава Іс-
усу Христу». Нич. Но, єм собі втоди мишліла, – то не-
живий иде. Но, але я познала єй лахи. Як била гмерта, 
як в тих лахох лежала, так єм єй познала. То я виджила 
на свої очи тото. [...] Курка знесе таке малечке яєчко, 
а повідают, же то ньитко. Пид пазухом го носити тре-
ба. А я знам, як довго? Може, ниж шя тот пташок ви-
віне або як. Ньитко – то пташок, а тот пташок же но-
сит піняжи. Но, але і таки сут, цо повідали, же мали 
того ньитка. А  то велико трапив їх, і  они потим шя 
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потрапили. І до води го руцав, а то вше при нему бив. 
А  і з тим умер тот хлоп. Нияк шя не міг збити того 
ньитка, і до води го руцав, а  і ту го зложив, і там го 
зложив, і тото вше при нєму било. Хоц-хто таке ньит-
ко приніс. Дакали повідали, же і ярцу в кутику даґде 
принесено або дакий там ґрайцарик або філер прине-
сений бил. Але кед чловека трапив. Вин з тим ґаздом 
вше бив, а то лем било таке мале, тот пташок. Кеби го 
сховали ай до касти, ай на пид, вин вше бив при нім. 
Лем тен го видит, што го зробив, што го вивів. Потим 
ньитко вше з ним ходив, гев і там. То мамуна якаси, то 
не же зо шьватого било зробене, але то била якаси ма-
муна наробена.  [...] Мали дживки фраїрів, а  єдна не 
мала. Та повідала: «Хиба ай чорт би пришов та уж!». 
Но, і другий вечур пришов паробок, ку ній шяв, а кед 
єй впало веретено, вин єй вше двигнув. А раз повида-
ла пред єдном старшом бабом: «Так і так, якиси ходит 
паробок ку мі, але я не знам, цо то за єден. Я го не по-
знам». Гварит єй баба: «Ти, моя дживко, призр’ї му на 
ноги», – жеби позерала му на ноги. Но, як тото верете-
но єй шя кушічко одоначило, она призр’їла му на 
ноги – подкови мав! А уж требало ити дому, вин зміз-
нув, пишов. Та повідала так єй тота баба: «Напрядь на 
веретено, а даяк кеби ти ту могла нитку прив’язати на 
ногу на копито». І так шя стало. Прив’язала му нитку 
на ногу, на копито, і нитка ишла, ишла і вин пишов на 
цинтир. Отворило шя, і  вин вишов доднука. Уж шя 
бояла. Пов’їдат так єй тота баба: «Моя ти дживко, 
шитко чист. Як образки, так двери, так викна, так 
лижки, так миски, так горци, шитко чист, шитко, шит-
ко чист, бо ти умреш. Ти умреш, а попид пороги тя по-
несут. А вин приде а буде шя жьвідував шитких ґрат 
[кухонного посуду], же кади мою милу несли». Но, 
тота дживка так зробила – шитко чистила. Як умерла, 
винесли єй з хижи попид порог. Поховали єй, а  вин 
пришов і жьвідував шя: «Образки, кади мою милу не-
сли?»  – «Ми не пов’їме, бо нас чисто ту тримала».  – 
«Викна, кади мою милу несли?» – «Ми не пов’їме, бо 
нас чисто тримала». – «Горці, кади мою милу несли?» – 
«Ми не пов’їме, бо нас чисто тримала». – «Миски, кади 
мою милу несли?» – «Ми не пов’їме, бо нас чисто три-
мала».  – «Лижки, кади мою милу несли?»  – «Ми не 
пов’їме, бо нас чисто тримала». А  єдна лижка била 
стара, била поламана, а дживка єй не умила. Та тота 
лижка пов’їдала, же: «Попид, попид, попид...» – але не 
могла випов’їсти, же попид порог, бо била поламана, 
та лем «попид, попид, попид...». Та не знав, кади єй не-
сли, та не мав ниякой влади над ньов. Кеби знав, кади 
єй несли, та би єй взяв душу. Она уж потим знала, же 
то чорт, і  зато мушіла умерти. Та потим тота стара 
баба єй так напов’їла. [...] Кед шя лігат, та вше лем на 
праву страну мат лячи чловек. Права страна – ангел, 
ліва страна – диявол. А кед лігате горізнач, та велький 
палец на ногі так на криж треба положити – палец на 
палец, та же нема владу нора притиснути. Можно же є 
тота нора, бо єшчі повідают, же то серце стане. Мі шя 
так приснило, же єм пасла і же єм так лежала. А таке 
хлопчіско на ня привалило, ту на хирбет [спина], і так 
ґу земли, таке, што єм шя не гла ниґде нич. Ани не 
дихнете, ани пальцом не рушите, ани не забешідуєте. 
Але сте пребуджени зо сна, але пальцом не гнете. Нич, 
нич, нич, ани не перебішудуєте, поклі оно з вас не зий-
де. Раз за живота шя мі тото стало. То правда іста, же 
шя мі так стало. Я не виділа, яка тота нора! Перше по-
відали, я таке дживча била, же то такий бив написа-

ний крижик чорний, так як кеби сте написали з угльом 
на хирбеті на кошельци [сороченька]. Било то тото 
видно, тераз не бачу то ниґде. То нора мушіла тото 
зробити. То я добре пам’ятам. То як долузнач лежите, 
втеди вас привалит. Втеди, як горізнач, та так не при-
валит. [...] Ту мали єдни пошіяний горох на полю. А то 
правда істо. То бив сушід, то ешчі стара била, мамина 
свекра. Та мали горох пошіяний. Та вше скирню дав 
там до гороху. Дика баба обула обидва ноги якоси до 
той скирні – і лапили єй. Як єй лапили, та єй привели 
дому, та шя божекала, же: «Діти мої, діти мої в го-
рах!» – так божекала. А як варили їсти та лижки так 
горі тим, што шя їст, з тим глибоким, та дали вонка, 
положили на їдло, но, і  дика баба шя розшміяла. Та 
они єй повідают, же пущат єй, кед ім повіст, чом шя 
шьміяла. І повідала так, жеби сте веце лижку так не 
тримали на їдлі, бо там шя дябол колише. І так єй пус-
тили тоту дику бабу. Тоти стари баби бішідували, же 
дики баби прали лахи [вбрання], райбали по розтоках 
так, цо виділи старши люде давніше. Прали, як сонце 
заходило, жеби так люде не виділи. А моя бабка пові-
дала, же ишли так нескорше з поля, бо то шя і грабало 
там, бо там били луки, а виділи дику бабу, як полокала 
і прала лахи. Повідала, же баба била, а гола била, лем-
же тоти персиска велики мала, а преруцени [переки-
нуті] през плечо. Прала скалом на скалі, так полокала. 
Тоти дики баби же мали они деси в скалах хижи. Лем 
дацо таке мали зробене, діри якиси. В  дірах сиділи. 
А лем вночи їх било бачити. А же цо їли, та хто зна. До 
гороху ходили, горох їли. Но, а потим, я не знам, ци 
правда, ци не правда, бішідували, я єм чула, же єдна 
мала джецко. А тота дика баба пришла а премінила єй 
джецко: єй вжяла, а своє дала. А там в дедині били му-
дри, добри люде і вшелияки баби. Та гварят: «Лем бий 
тото джецко. Бий, жеби плакало». Як оно плакало, 
а  тота дика баба же ходила пидслухати, а  так потим 
принесла єй джецко: «На, своє, а дай моє! Я твоє не 
била, а ти моє била». Дакеди шватили дзвинку [рос-
лину дзвоник] таку, што росте на меджи. Єдна баба, 
цо єй джецко премінили дики баби, та она деси ишла 
потим горі меджом. А дика баба била деси там а пові-
дала так: «Жонка, жонка, улап шя того дзвонка!». Як 
шя улапила того дзвинка, та уж не мали влади ґу нєй 
дики баби. Та зато уж потим знали люде шватити тоту 
дзвинку, бо дика баба так повідала: «Жонка, жонка, 
улап шя того дзвонка!».

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ Хотар Припор – повідают, 
же там єст півница, а в тей півниці єст дванаст пішто-
лів і поклад зо златом, і шитко. Але повідают так, же 
то треба дванаст хлопив Янкив, а єдного Янка забити. 
А так, тоту півницу, якби копал, та би викопал дацо. 
З тих дванаст Янкив мат єден єдного Янка забити, та 
потим, же викопат поклад. Але ту шя нихто на то не 
оначил. А ішчі ай шьпіванка єст:

Ей в Фольварским Припоре,
Ей в дудлавим яворе
Єст котел пінязи і дванаст піштоле.

Повідал єден хлоп старим прадідим, як то ходили 
дакоди по шьвіті з дритом. Та же деси пришол дри-
тар дритовати, не знам, де то било: «Та одки сте?»  – 
«З Фольварку [стара назва села Страняни]». – «Та я на 
Фольварку бил збийник». Та вин о тих пінязьох повіл, 
же там сут, де в Припорі сут, тоти піштоли і тот по-
клад, і як треба викопати тот поклад.
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с. Сулин (Sulín)

Записав М. Шмайда 27 липня 1961 р. 
у с. Сулин, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Гутняк Марії, 1891 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Село Сулин, за переказом, 
заснував якийсь польський пан Сулинський, від чого 
і походить назва села Сулин та джерела квасної води – 
«Сулинка». Першим селом на цій околиці, де шуміли 
соснові та смерекові бори, був Жегестув на польсько-
му боці, а  село Камйонка, що находиться на захід від 
Сулина, була його сусідка. До тих зелених лісових бо-
рів, в яких журчали дикі гірські потоки у холодні хвилі 
Попрада, приходили перші лісоруби з польського боку, 
із сіл Яворінки, Котви та Громоші; вони почали засе-
ляти понад чотирьохкілометровий довгий потік, над 
яким стрімко випинались ялицями порослі гори. Село 
розташоване, за назвами, на сім частин. Сама нижня 
частина села називається Шолтисово. Тут колись жили 
найбагатші господарі, з  яких вибирали шолтисів для 
цілого села. Їхнє багатство мірялось на одну бочку кар-
топлі, в той час, коли інші, бідні, люди варили тільки 
лободу та пекучу кропиву. За Шолтисом наслідує куп-
ка хат, яка носить назву Дрдівка, бо газдів прозивали 
дрдяками. Далі йде Малярівка. Назва походить від 
того, що там були колись болота, від яких виникла хво-
роба малярія. За Малярівкою у середині села розташо-
ваній Дрижняків, а за ним – Гута. Назва походить від 
того, що там колись була гута для виробу скла. На са-
мому вишньому кінці села розташовані два горбочки. 
Один із шістьома хатами називається Дощана, бо там 
жили майстри, що виробляли всяку всячину із дощок. 
На другому горбку – Щербівка. Тут жили кілька родин, 
предки яких походили із села Щербівки [Галичина].

Записала Н. Вар’ян 4 вересня 1974 р. 
у с. Сулин, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Покрівчак Марії, 1913 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 5618, 5619]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Фарарові ходили копати ґрулі 
жени, а пришва єдна з колиском. Дзецко барз пвакаво. 
Фарар стояв при женох, як копали. І тота жена хцева 
коїти [годувати груддю] своє дзецко, жеби так не пва-
каво, але фарар єй не пустив. Жена зачава тиж пвакати, 
же чом ю не хце пустити, кедь дезцко так барз пваче. 
А фарар видів, же боґиня вимінива дзецко за своє, та 
зато ю не пустив. А потим боґиня принесва назад тото 
дзецко і кричава: «Я твому цицулю, папулю, а ти мому 
нич!». А пан, фарар, повів: «Тераз идь коїти, бо то уж 
твоє дзецко».  [...] Кед шя дахто не молит, та го нора 
вночи придусит, приляже, же ани шя рушити не може. 
А по тілі таки гирки мали дакотри, што їх нора дусила. 

с. Чирч (Čirč)
Записав М. Шмайда в 1963 та 1967 рр.  

у с. Чирч, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Врабеля Яна, 1893 р. н.  
[АСФ СНМ МУК, № 40]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ 
ЗАСЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Теперішнє село Чирч 

колись несло різні назви: Чирчик, Ждяр, Завода та 
Жидівське село. Жидівським селом його називали, 
мабуть, тому, що у селі було сімнадцять жидівських 
хат. Перші люди, що тут прийшли, називались «воро-
блями», і з них сусіди насміхались: «чирч» – за цвірі-
канням вороблів (горобців). Воно так і залишилось до 
сьогодні. За переказом, село старе – сімсот років.

Записав М. Шмайда 2 серпня 1963 р. 
у с. Чирч, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Врабель Олени, 1909 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 40]

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ Ще до Другої світової війни в 
предметному регіоні в області північного Спиша та 
Шариша зберігся звичай на Смертну (Чорну) неділю 
топити або спалювати Смертку, Морену – жіноче опу-
дало зі зв’язаних навхрест палок, прикрашене, як пра-
вило, старим жіночим одягом. Дівоча процесія з пісня-
ми виносила його за село й топила у річці. Такою рікою 
був передусім Попрад в Старолябовнянському окрузі:

– О, Смертко укрутна, де єс бива?
Де єс шя так довго забавива?
– Бива я в цісаря по піняжі, 
Та ня забавиви двоми княжі.

Записала Н. Вар’ян 20 вересня 1973 р. 
у с. Чирч, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Колцун Катерини, 1909 р. н. 

[АСФ СНМ МУК, № 7062, 7064, 7063]

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Поховально-по-
минальна обрядовсіть. В народних легендах, людина 
колись вміла встановити час своєї кончини, тому го-
родила плоти нетривалим матеріалом – чорнобильов 
[Полин звичайний, Artemisia vulgaris] або камарішком 
[комиш, Scirpus], що розлютило Всевишнього, який 
заподіяв так, що ніхто уж не знав, коли вмре.

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ То биво на Велию (Святве-
чір). Бівікови пошідави на вечерю собі, а якуска боґиню 
звапави, та ю мави в хижі. А фурт бива тихо. А як шіви 
їсти, та боґиня шя шьміява. Та їй гвариви: «Чом шя 
шьмієш?» – «Мате шитко на столі?». Смотрят – а они 
чесник не мают. Ніґда од ній не чули свова, а там шя 
розшьміява. Потим пішва преч. Забрава шя а втек ла. То 
они єй звапави г ліші. Боґиня – то таке, як джадивча, 
старе, кудвате, мат подобу чвовека, жени. Боґиня нич 
таке не робива. [...] На панске ходили, а дзецко г трав-
ніци охабива жена, г  колисанки, а  пішва деска так зе 
вершок дале робити. Як пришва назад, – дзецко пваче, 
бо дзецко уж биво пречеряне. Але тота жена циж бива 
мудра: кед пвачеш  – та пвач! А  боґині биво недобрі, 
бо єй дзецко пвакаво, а  она тамто хтішива. Та потим 
пришва, шмаріва тото дзецко тей жени а повіва так: 
«Ти маш хвоє [своє], і я мам хвоє!». Та потим тота оби-
чайна жена уж пестовава своє дзецко. Така пословица 
бива, я знам, чи то правда. [...] Нам небожчик-отец роз-
правляви, же на довгий час тот ліс ишви косити, а там і 
гутняне косиви. А звапави там при студні, при мвачки, 
боґиню – мавеньке дівча, кудвате, певехате. А ишви з 
ньом ґу Гутняном, а гвариви: «Ту мате фраїрку [кохан-
ку]». – «О, – гварят, – та ми уж давно о ній знаме». Та ю 
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пустиви ґу нім. Она шя зобрава до ліса. Та визераво, же 
цалий ліс уж ветит довов поваманий. А шитко стояво. 
Такий тріск робиво. Та і так пішво. А потим баби мави 
прити зо зайдами, што їм їсти носиви, та хвопи летіви 
дову лісом довов до довини, жеби даґде не збачіви ю, 
боґиню, або што, жеби шя потим не бояви прити. Та 
ишви хвопи напред нєй. То г ліші бивава боґиня. Боґи-
ня шя дава звапати, а така бива м’яка, што так визерава, 
же ані кості не мат, таке м’яке тіво мава. А з того стопяя, 
де корова ступива, та з того воду пива.

Записала Н. Вар’ян 3 листопада 1978 р. 
у с. Чирч, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Майдака Петра, 1911 р. н., [1] 

та Майдак Анни, 1909 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 7076, 17916, 7068, 7078]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  Треба од такой курки 
вжяти перше яйце, што би не мава ниґде інакше пі-
речко, лем шитко чорне. Од тей курки перше яйце 
вжяти до хусточки а під пазуху дати. А дев’ять дні там 
носити під пазухом, а там потим вийде ворожец. Но, 
а што буде хтів чвовек, што сі задумат, та ворожец му 
буде шитко носив. Я  думам, же ворожец визерат, як 
курятко таке маве. Лем же оно шитко, што чвовек хце, 
донесе. Кедь чвовек уж не хце ворожця, та го зав’яже 
до хусточки а хоцде звожит ку дражі. А  хто двигне 
тоту хусточку, уж шя го не пустит. Уж є при нему. Зве 
нич не робив, але кед то так повідают, же то там уж 
чорт був. [...] На Великдень, як пришви з церкви, шя 
яйце покраяво на тельо фалатків, кельо биво люда в 
домі. А каждий тот фалаток їв. То од того так биво, же 
кед собі помишвів, што го страшиво, же з ким тото 
яйце спову їв, же тот страх го охабит. А ці то биво так, 
я знам? [...] То биво іші за панська, пошти так не ходи-
ли. А то бив такий посванец, што ніс до пана пісмо. Та 
ішов з Чирча до Любовні [місто Стара Любовня] з тим 
пісмом. А  як ишов назад, уж цма бива. Ишов през 
поле, нараз видів, же там воляре пасут статки [худо-
бу]. А він бив гайник. Та ишов, же піде там ку нім, же 
їх позганят по цмі. Але пришов ку ньому єден чвовек, 
а такий бив, як єго вірний камарат, а так му повідат: 
«Не ходь там, але гибай зо мном. Дай покій, най там 
пасут». Ишли до Олшавца, до села, а бива там корчма 
на краю. А  так му повідат: «Гибай, випиєме дашто». 
А тен, його камарат, повідат: «Лем ид, розкаж дашто, 
а я приду». Він пішов до корчми, розказав. Чекат того, 
чекат, і  го ніт. Потим пришов ту, скади бив тот його 
камарат, што шя звав Посипаний Миколай. Там шя 
добивав, бо бива цма. Отворива му стара жена: «Ми-
колай дома?» – «Миколай спит». – «Пусте ня ґу нєму». 
Пришов там та гварит: «Чого єс втік од мене?» – «Я? 
Та скади? Та я не бив ниґде, лем єм собі лягнув а сплю 
фурт». Та потим він уж не ишов дому, остав там ночу-
вати. А то бив хранитель єго, ангев, того, што ишов з 
тим пісмом. Тот ангев го охранив, бо там биво пване 
місто, чорти там биви, та го охранив, жеби не ишов 
там, але жеби ишов з ним дому. Тоти воляре, што їх 
видів, то чорти биви. Зробиви шя як воляре, і стадо 
мави, і шитко. Не думайтем, же то ціганство [брехня], 
але то споперцентна правда тото. 

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА [2]  Серед значного 
числа вечіркових ігор Пряшівщини найпопулярні-

шою була гра «на когута». Дівки докова били, а єден 
зробив «когута» – паличку, на паличку окрутив з того 
квача [клоччя] а почухав в попелю. То зчорніло, зба-
браво, а ішов зашором, од першой до остатньой дівки. 
А єден паробок ходив, што гадав, дівки шептав, але і 
таке, бридки веці, а дівка мала повісти, же што. Дівка 
шя ганьбива тото повісти, та она шя хіхотава, шміява. 
Поєдна бива така шміва, та і бридко повіва. А поєдна 
не хтіва, што шя ганьбива, стидава того. Кед не одгад-
ва, не повіва, што єй шептав, та тот з тим «когутом», 
як ішов, та гварив: «Пече шя когут, пече, аж з нього 
масть тече, – а тоту дівку, што не повіва, што єй там-
тот шептав, помурцав з когутом. – Ту маш масть!». [...] 
Обрядові дії в окремих вечіркових іграх в кудельній 
хаті виконували вже згадувані різновиди рядженців-
страшків. «Цапкове» – в руках мали дерев’яні вили, на 
зрізаних кінцях яких були прикріплені дзвінки. Хо-
дили по хаті, вдаряючи вилами об підлогу. Одягнені 
мали овечі чуги, їм співали:

Цапку, лігай, цапку, ставай,
Цапку, шя не валяй,
Под зелену черешеньку
Спати шя не складай.

«Туронько» – двоє хлопців імітували коня, один по-
переду, другий взаду, накриті були домотканим ки-
лимом. Перший з них з маскою на обличчі тримав 
в руках «вапачку» [дерев’яний писок з набитими 
гвоздиками], з  якою їмав, кусав дівчат. «Туронька» 
водив пастух, одягнений в кожусі навиворіт. Йому 
підспівували: 

Гоп, туроньку, гоп,
Буде з тебе добрий хвоп.
Не кукай мі до пецика,
Бо там не мам ковачика,
Гоп, туроньку, гоп.

[...] «Солом’яниці» в Чирчу були пообвивані соломою 
та повереслами. «Грубий пан» – сорочку величезну й 
штани [«ґачі»] випихали йому соломою; обперізували 
повереслом, шапку натягували аж по самі вуха. Тов-
щина його напхатого соломою тіла не дозволяла йому 
рухатися, тому його носили на драбині, як мерця. 
Увійшовши в кудельну хату, хлопці просили дозво-
лу: «Чи би сте шя нам ту не препрятали, бо идеме з 
грубим паном». Його садовили на стілець, і на пере-
ляканих в купці дівчат парубки кричали: «Грубий пан 
жадат паню до постелі!»  – «Чию?»  – слідувало ім’я 
найкращої з гурту дівчини, яку силоміць втягували 
до «грубого пана». Так поступово всі дівчата стали 
об’єктом висміювання юнаків. «Медвідь»  – хлопець, 
одягнений в кожухах навиворіт, ходив рачки, провід-
ник його водив на ланцюгу. Йому співали:

Медведку, дай вабу,
Підеме по бабу,
Баба шя нам опива,
А медведя забива.

«Циґане» – за циган переодягалися переважно дівча-
та, а за циганок – хлопці. Були одягнені в різне лахміт-
тя. На глиняну долівку вилили воду і кричали: «Циґан, 
поледовица!», – а «цигани» ковзалися по долівці. По-
декотрі «циганки» на руках тримали ляльку. З мисни-
ка вибирали яку-небудь миску, наливали до неї води 
й купали «дитину». «Вешільниці»  – їх представляли 
свашки, дружки, дружбове, молода, молодий. Всі – ді-
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вчата, одягнені, як весільчани. Була це властиво одна з 
обрядових дій весільної обрядовості – благословення 
молодих. Весільчанів пригощали «горілкою» [водою].

с. Шариське Ястраб’є 
(Šarišské Jastrabie)

Записала Н. Вар’ян 11 жовтня 1979 р. 
у с. Шариське Ястраб’є, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Копчика Степана, 1898 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА За мадярской влади биво 
Фелшеканя, а так дас в трицет другім року, я бив тоди 
тиж г виборі подпредседом, та зме го прекерстили 
Ястряб под Минчевом. А тераз, по тей войні, та – Ша-
риске Ястраб’є. З Польска даяка фамілия шя ту притяг-
ва. Ту бив пан, граф, та худобни люде ішли за роботом. 
Та пришли ту сами перши они з Ястрабика, з Польска. 
Та потим шя ту закоренили а написали же Ястраб’є. 
З Ястрабика пришли, ту а дали мено Ястраб’є.

Записала Н. Вар’ян 11 жовтня 1979 р. 
у с. Шариське Ястраб’є, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
 від Копчика Степана, 1898 р. н., [1] 

та Фірер Марії, 1889 р. н. [2] 
[АСФ СНМ МУК, № 10915, 10914, 10926, 10925]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Гвариви тоти стари люде, 
же кед вжява на пове баба дзецко своє, та там пово-
жива го спати до польовей ковиски, та гвариви так: 
«Треба дати позир, бо приде боґиня та своє принесе, 
а  твоє возме. Не ход, най там пваче. Она своє дзец-
ко звожива, а твоє вжява. Най там пваче, докли хце». 
Свекор повідал невісті: «Не ход ґу нему!». А як чува 
тото боґиня, та приветіва назад а тото єй дзецко зво-
жива назад до ковиски, а своє вжява. Боґині жили дес-
ка по лісох, то дики люде, інакшу расу мают. Як шя не 
знат огантожити [прикрасити], та шкаредно визерат. 
Уж мусит розвуку [різницю] мати. [...] Гвариви дакоди, 
же биви босорки – одобрави мовоко каждому. Пома-
ви, помави та якоси шя направиво. А як то пришво ґу 
тому? То люде гваріви до шьвіта, ні? Же завісива таку, 
ми зовеме «трастух», травница на траву, а пошептава 
там, а  уж мовоко од корови ишво дову до жохтара. 
То люде уж трафляви, хто босорка – веце мат мовока, 
масва. Гвариви, же каждий тиждень одбирава мовоко. 
А шя зробива з чвовека жаба, а кедь ю биви, та мовоко 
з нєй капкаво, то так. Ґу бачом требаво ити шя проси-
ти, же што. Бачове заз знави даке жіля, а з тим жільом 
потим назад приходива корова ґу мовоку. Босорка шя 
зробива даяка жаба, та гвошва хоц-кеди до стайні а 
набрава мовока. Раз ту єм видів, ішчі такий хлопчіско 
єм бив, та тіж гваріви, же стріґоніт тота баба, но, та 
же не знава шитко зробити, та дава корові якогоска 
жіля веце, та так тота корова достава тельо мовока 
до себе, што аж поза скору пішво шитко. Я там бив, 
што єм потим дорізави. І бача пришов, а не биво по-
мочі. І бача гварів: «Тельо сце єй дали, цо муші тераз 
здегнуц». Бо требаво єй дати, але менше. Та тото єм 
свухав, як там гварів бача. Босорки на крижни драги 
ходиви два тижні ци три, а там збирави якеска жіля, 
а  з тим вороживи. Вночи лем ишви. Уж нихто веце 

там не ишов. Мали таку ведуцу – обербабу. Оберба-
ба бива над нима, бо учена.  [...] [2]  Ту єдна мати ді-
вку учіва, жеби знава шитко, лем жеби своє мовоко не 
дава одобрати а чудже жеби не жадава. А я єй гварім 
так: «Зузко, а як то може бити стріґа?» – «Як? Та, ага, 
підеш гинка [туди], на крижни драги, а даш з того ма-
вого пальця крві. А уж будеш стріґа. Але можеш і так 
знати, же не мушіш другим мовоко одберати, лем єс 
своє мовоко не дава». – «Зузко, а то так може? То як 
ти стріґа, а ти гваріва, же лем своє не даш, але ти му-
шіш і своє мовоко дати». А она потим гваріва, же їй 
мама спрішігава, жеби она ничиє мовоко не брава, лем 
жеби своє мава. «Ой, Зузко, то циґаниш! Бо мушіш 
мати і чудже мовоко». Стріґа шя премінит і на жабу. 
А ту єдну розпучіви жабу. А потим привева дохтора 
ґу собі, а она розпучена. А она гваріва, же она з му-
жом бучки двігава. «Йой, жено, то не то, бо то інше», – 
охабив ю. Ми таки дівчата биви, а зме пришви на їх 
двір, а зме видіви таку велику жабу, а они, їх старий, 
вжяви такий кутач [коцюбу] до нєй штуріви. І так мо-
воко з нєй стрікаво догори. [...] Старий учитель ту бив 
такий. А він хтів знати, же кельо єст ту стріґох. Він в 
Зелений четвер пішов до церкви, але пообвікав шит-
ко наспак. А як пан [священик] Євангелию чітави, та 
він шя обернув задком ту овтару а помеджі свої ноги 
смотрів та шитки видів, котра є стріґа, бо то ти стрі-
ґи биви пообертани задком ту овтару. Стріґи ходят 
гинка [туди], на крижни драги, на верх. А Миковайка 
стара, она уж гмерва, та они нам фурт розповідави, же 
як їх хтіви научити тоти стріґи. Гваріви, же пришви на 
півночи по них а гинка, на тоти крижни драги, їх вжя-
ви, а з того мавенького пальця крві мушіви дати. А так 
шя мушіви позобвікати, як їх Бог на швіт дав, шитки, 
а так ишви шьпівом – ми то зовеме «За ребро», а там 
єст таки діри  – та до тих дірох шя мушіви задками 
пхати. А они нам вше гваріви, же они стамади гтекви. 
Як пришви ку тей дірі, они, стріґи, уж шитки пішви, 
а єдна баба єй гваріт так: «Но, ид, ид там, ид, не буде ти 
нич». – «Гей, не буде. Та ите ви напаред, а так я». Тота 
пішва, а тота Миковайка остава, вжява на наручко [на 
руки] вахи а гибай дому! Хтеква стамади. Я іші мовода 
бива втоди, як тото повідава. 

с. Якуб’яни (Jakubany)
Записала Н. Вар’ян 18 жовтня1978 р. та 9 серпня 1985 р.  

у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Полянського Степана, 1903 р. н., [1]  
та Шпес Катерини, 1932 р. н. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Ту били даяки люде, 
а не хтіли послухати штат, але били там за Кошарис-
ками дале. Та они їх розбили. Так, як гнеска, жеби ми 
ту шя сперли, наша обец, проти соціалізму. Та они 
шя [...] не послухаме – придут, розб’ют, розмиліют по 
швіті – а готово. Та і їх так розбили тіж, там, за тима 
Кошарисками. А ту потим шя єдни звлекли а шя на-
стяговали: так єдни одталь, други одталь, а так шя за-
салашили і остали Якуб’яни. Пам’ятам, як нашу цер-
ков ставляли, такий хлопец єм бил, то нит лем тоти 
дві церкви на Словенску, але проч шя зовут Якуб’яни, 
тото не знам. Спочатку били вербункоше, а потим уж 
било вийско, што уж били засилени, правда, збрані не 
мали так модерни, як днес, то било таке бабске. Кед 
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шя лапили бити, мали таки бічі а бічами шя били, то 
яка то битка! А потим пришол мирь [чума], колера – 
погмирали. Дуже люди ту погмирало, што уж лем 
еден такий кривий ту возил на цминтир, уж ани тру-
гли, нияки паради не робили, лем з дошок збили а на 
вожі знюс там, а поховали. [...] [2] То били перше гин 
на верху Штефанивци, не били Якуб’яни, Штефанив-
ци шя звали. Била квасна вода гин в Штефанивцох, на 
тим верху. А якаска била преспанка, мала бонка, ко-
пила [«бонко», «копил» –позашлюбна дитина], а ишла 
райбати пелюхи, а г квасній воді вирайбала пелюхи. Та 
потим вода хтекла, якиси джерк [тріск] бил, што тота 
квасна вода потим хтекла аж до Любовнянских купе-
лів. Бо то не може райбати в квасній воді. Та не мали 
воду потим на верху, та потим шя ту престяговали, 
там уж не мали воду, мусили далеко на воду ходити. 
Перший ту пришол якиси Якуб’янский, шя так звал – 
Якуб’янский, та потим назвали село, дедину Якуб’яни.

Записано в с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  
Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Матляк Йосиф, живе в новій хаті. У хаті по-
селився Войтович Йосиф з сином і невісткою. Хата  – 
«хижа», споруджена в 1887  році. Житло трикамерне: 
«хижа», «шіні», «комора». Господарська будівля («сто-
дола», «станя», «причулок»)  – «на камінцю» (150  м 
від хати). Будівля зрубної конструкції, зі  смерекових 
брусів. Стіна з торцевої сторони обмащена глиною та 
побілена. Решта стіни залишені в природному вигля-
ді, «щербини» заповнені мохом, замащені глиною й 
побілені. Стріха кроквової конструкції, чотирисхила, 
гонтова («ґонти»). В житловому приміщенні дерев’яна 
підлога – «дилі», в сінях та коморі глиняна долівка. Сте-
ля дощана, на п’ятьох поперечних балках («траґарі»). 
Вікна вже перероблені. «Пец» в хижі з плитою («шпар-
гетом»), на якому готуються страви взимку. В сінях – 
відкрита ватра («припецок»), над яким знаходяться 
«челюсти до пеца в хижі». Під припецком – «курник». 
Меблі сучасного виробництва. З  фронтального боку 
хати знаходиться вхід до мурованої пивниці, перекри-
тий гонтовою стрішкою. Поряд – студня з дерев’яною 
цямриною під двосхилою дощаною стрішкою.  [...] 
Власник: Прібиш Штефан, переселився в новий бу-
динок, стара хата пустує. Хата  – «хижа», споруджена 
в 1890  році. Житло чотирикамерне: «шіні», «кухня», 
«комора», «хижа». Окремо, під прямим кутом до хати, 
стоїть господарська будівля: «станя», «боїско». Обидві 
споруди зрубної конструкції, зі смерекових тесаних 
брусів. Щербини зрубу хати ззовні та з середини випо-
внені мохом, замащені глиною та побілені. Під хатою 
вимурована з каміння склеписта пивниця. Підлога в 
«хижі» дерев’яна («дилі»), в інших приміщеннях – гли-
няна. Стеля дощана, на п’ятьох поперечних балках. Ві-
кна та двері змодернізовані. Піч у хаті вже розвалена. 
В сінях – «кухні» – знаходиться «припецок» з челюстя-
ми до печі в «хижі». Меблі в хаті не збереглися. Стріхи 
над обома будовами кроквової конструкції, двосхилі з 
дощаними причілками. Покрівля гонтова («ґонти»). [...] 
Власники: Бескид Ян та Дуфала Йосип. Перший пере-
селився в нову хату, а старе житло здав у найми сусі-
дові. Хата замкнена. Інформації отримано від сусідів. 

Хата  – «хижа» на дві половини, зведена в 1889  році 
двома братами. Під спільною покрівлею розташовані 
слідуючі житлові та господарські простори: «хижа», 
«шіні», «царок», «гноїско», «боїско», «станя». Будівля 
зрубної конструкції, зі смерекових брусів. Щербини 
зрубу ззовні та зсередини виповнені мохом, замащені 
глиною й побілені. Покрівля кроквової конструкції, 
двосхила, гонтова. Підлога в житлових приміщеннях 
дерев’яна – «дилі». В підлозі знаходяться дверці, задля 
входу до мурованих пивниць. В  інших приміщеннях 
долівка земляна. У сінешніх дверях зберігся оригіналь-
ний дерев’яний замок «на риґлюваня». Печі («пеци») 
в  житлових приміщеннях змодернізовані, з  плитами 
(«шпаргетами»). У  сінях «припецки» з челюстями до 
«пеца». Під припецком – курник, під повалоу дрючки 
на вішання шмаття, на трагарьох – скоби на колиску. 
Меблі в хаті осучаснені.  [...] Власники: Цомпель Ште-
фан, 1897 р. н., та Дуфала Микола (1900 р. н.). Хата – 
«хижа» на дві половини, споруджена в 1891 році двома 
братами з роду Цомплів. Житлові простори розташо-
вані під однією стріхою в такому плані: «хижа», «шіні». 
Під прямим кутом до хати зведена господарська будо-
ва: «станя», «боїско» (спільне для обох братів). Будівля 
зрубної конструкції, зі смерекових брусів. «Щербини» 
зрубу ззовні та зсередини виповнені мохом, вимащені 
глиною та побілені («окалени вапном»). Покрівля на 
обох будовах кроквової конструкції, двосхила, гонтова 
(народні терміни: «дах», «стріха», «щит», «окап», «ґон-
ти»). В усіх приміщення житлового будинку дерев’яна 
підлога  – «дилі». Стеля в житлових приміщеннях до-
щана, на п’ятьох балках («траґарі»). Горище («під») 
хати розділене на дві половини. Під будинком виму-
ровані дві пивниці. Печі в хаті змодернізовані, з пли-
тами («шпаргетами»). Хата без комина. Сінешні двері 
оснащені стародавніми дерев’яними замками з по-
сувними «риґлями». У сінях виявлено стародавню ко-
лиску на дугових підставках. Хату хотіли перевезти в 
скансен у Мартині.  [...] Власник: Мрук Штефан, живе 
в новій оселі, хата замкнена. Інформацію надав Жилка 
Йосиф (1886 р. н.). Селянська хата – «хижа», зведена в 
1912  році. Житло трикамерне: «хижа», «шіні», «комо-
ра». Під прямим кутом до хати стоїть господарська 
будова: «боїско», «станя». Обидві будівлі зрубної кон-
струкції, зі смерекових брусів. Стіни інтер’єру хати ви-
гладжені, щербини виповнені мохом, замащені глиною 
й побілені. Ззовні зруб залишений в природньому ви-
гляді. Стріхи на обох будівлях кроквової конструкції, 
двосхилі, з  дощаними причілками. Покрівельний ма-
теріал – гонт. В усіх приміщеннях хати дерев’яна під-
лога  – «дилі», в  господарських приміщеннях долівка 
земляна. Стеля дощана, тримається на п’ятьох попере-
чних балках («траґарі»). Згідно з інформацією Й. Жил-
ки, «в хижі до 4 метрів клали три траґарі: Отець, Син і 
Дух Сятий; в хижі до 7 метрів – п’ять траґарів: Отець, 
Син, Дух, Троїця сята і Панна Марія». «Пец» у хаті змо-
дернізований, з плитою («шпаргетом»). В сінях – «при-
пецок». Комина в хаті немає. 

Записав Й. Вархол  
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка 

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Ще до першої половини ХХ ст. на Пряшівщи-
ні вили три весільні вінки, причому два були призна-
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чені до шлюбу, а третій – до ритуального миття в річ-
ковій воді. Ним обвивали горнятко з водою, з  якою 
молода обливала весільчан. А перший дружба зачепив 
шлюбний барвінковий вінець на топірець-чекан, і піс-
ля занурення в поточну воду, тримав його над долоня-
ми молодої пари, які краплями води, що стікали з він-
ка, вмивалися. Крім забезпечення здоров’я, цей риту-
альний акт символізував нерозривний зв’язок моло-
дої шлюбної пари. Вінець молодої, як символ зелені, 
тісно пов’язаний з весільним деревцем, що, властиво, 
представляло собою дерево життя. Весільне деревце 
називають «в’їнец».  [...] Копія відома на Спишу та 
Замаґур’ї  – це був метр з половиною заввишки дру-
чок, на кінці якого були прикріплені два фартухи: 
один темно-синього кольору з вибійки, а другий – бі-
лий [нагадує символіку білого кольору з темним – до-
бра і зла, дня й ночі], до яких зверху прикріплювали 
невеличку гілку соснової хвої та барвистих стрічок. 
Копіяш – людина веселої вдачі, але передусім добрий 
танцюрист, йшов на чолі весільної процесії, несучи 
згадуваний весільний атрибут.  [...] [У  с.  Якуб’яни] 
святково вдягнені дружби в наментек гуні [верхній 
вовняний одяг, який не вдягали, а зав’язували спереду 
шнурком-ґалунком; капелюхи, прикрашені чорними 
загнутими перами з півнячих хвостів  – косиби] за-
прошували рідню такими словами: «Свадьб’яний 
отец, свадьб’яна мама вас препрашают, жеби сте при-
шли на вешіля до той а той родини, жеби сте вжяли зо 
собом лижки, вилки, мисочки». І  обов’язком дівчат 
було зав’язати дружбам кольоровий пантлик на «ґалу-
нок на гуні».  [...] Обов’язком весільної матері було 
власноручно виткати та ушити синові весільну кошу-
лю з кольоровими обшивками, оздобленими виткани-
ми червоними нитками, бо до чеплення молодий мав 
мати одяг від своєї матері, а після чеплення вдягав со-
рочку, подаровану нареченою. [...] Для весільного об-
ряду в селі Якуб’яни на Старолюбовнянщині харак-
терне обрядове печиво книш, кількість якого залежа-
ла від кількості рідні, причому один книш був призна-
чений на церковний шлюб. Дорогою до шлюбу несла 
його свашка, а в часі шлюбу тримала на руках перша 
дружка. Хліб, покладений на домотканому рушнику, 
зверху прикрашав барвінковий вінець, і  був 
перев’язаний лляним прядивом. Цей атрибут у тако-
му вигляді, крім символу плідності та багатства, ви-
конував ще й функцію оберега.  [...] Своєрідним був 
звичай в селі  Якуб’яни, який побутував ще у 80-их 
роках ХХ ст.: при переїзді молодої на возі в хату моло-
дого з приданим у супроводі весільної процесії друж-
ки дорогою кидали по дорозі весільчанам кусники 
розрізаного книшу. Крім нього, на весільний стіл ста-
вили обрядове печиво кухи. У порівнянні з книшом 
кухи були набагато менші за розміром й були схожи-
ми на калачі. Під час ходи весільної процесії навколо 
церкви, яку здійснявали дружби разом з молодим на 
чорних конях, «жеби діти мали чорни волошя», друж-
ки на возі розривають кусники з книшу й ділять їх 
між односельчанами й гостями. До куха встромлюва-
ли невелике соснове деревце  – «ришчку», оздоблене 
барвистими паперами та барвінком. Цього печива 
ніхто з весільних гостей не смів куштувати, крім мо-
лодої пари, щоб не відібрати любов від молодого по-
дружжя. Окрему групу дій становлять обряди зустрічі 
невістки в хаті чоловіка, основна мета яких полягала в 
забезпеченні молодому подружжю достатку, багат-

ства, сімейного щастя. Тому молоду обсипували гро-
шима, а з горища на неї сипали зерно. В деяких місце-
востях весільні кухарки [«сокачки»] молоду пару кро-
пили водою та обсипували ячменем, щоб було досталь 
хліба, земля була родючою, а сім’я жила в достатку. [...] 
В  селі Якуб’яни перед чепінням розв’язувала косу 
мати молодої, після чого старший дружба затикав 
парту ножем у сволок, пританцьовуючи попід нею. 
Молодій зачісували волосся в обруч – химлю, причо-
му в зачіску докладали ще й горстку чистого, вичеса-
ного льону. Молодій в часі чепіння клали на коліна 
книш, який опісля розрізували й пригощали весіль-
чан, щоб були жирними, здоровими. При самому акті 
чеплення, коли з молодої ставала заміжня жінка, до-
ходило до грошового обдаровування молодої. Ця ри-
туальна дія в селі Якуб’яни називається «платати чі-
пец». Жених змушений був всі дірки на в’язаному 
чорному чіпці заплатати грошима, причому починає з 
банкнотом з найнищою номінальною вартістию. Ви-
нахідливі свашки поступово посувають чіпець, вказу-
ючи на незалатані частини чіпця, а  жених повинен 
постійно підвіщувати вартість банкнотів, аж допоки 
грошовий банкнот не досягне 5000  крон. Цими гро-
шима обдаровує молоду. [...] Інформаторка з Якуб’ян 
наводить, що до сьогодні не знає суму, скільки грошей 
визбиралось на її весіллі в 1969 році, тому що хустину 
з грошима швидко зав’язали, жеби не втекли пінязі, 
а свекра брала за пазуху. З цього грошового подарун-
ку сплачували музикантів, м’ясо і, з рештою, свекруха 
заплатила за новий, виготовлений на замовлення віз. 
Подекуди подарунки мали забезпечити молодому по-
дружжю плодючість. Наприклад, старший дружба по-
дарував молодій ялову вівцю з дзвінками [«сиґняр-
ки»], перев’язані з червоною стрічкою. Становище 
невістки в новій поширеній сім’ї, в якій авторитетно 
домінувала головна ґаздиня – свекруха, було приниз-
ливим. Брали її як дешеву робочу силу, сама не сміла 
відрізати або взяти без дозволу навіть кусник хліба чи 
іншу страву. Чекала дозволу, коли її запросили до сто-
лу, причому під час їди рахували, скільки ложок стра-
ви з’їсть і т. п. Перший тиждень після весілля не могла 
відвідати своїх рідних, тому з батьківського дому бра-
ла зі собою хліб, який відкладала до своєї весільної 
лади, щоб під час першого тижня перебування у све-
крухи мала що-небудь закусити на новому місці. Саме 
з цієї причини в традиційному якуб’янському весіллі 
побутував звичай вівторок в дообідню пору приноси-
ти молодій невістці сніданок [«носити фриштик»], 
щоб запобігти голодуванню біля свекрухи. Сільські 
жінки [близька рідня та сватки] приносили їй суп з 
вудженої шинки та домашніми різаними локшинами 
[поливку зо шовдри з різаним тістом], смажену капус-
ту, пироги з бриндзовою начинкою, шишки без пови-
дла [«креплі чисті»], рисову кашу і т. д. Поховально-
поминальна обрядовість. Чорну биль [полин звичай-
ний] клали в домовину під голову покійника, щоб 
душа мертвого не ходила полем і не виміняла гранич-
ні камені. [...] Труну [«ладу»] звичайно виготовляли з 
ялиці або бука. Декотрі старі люди ще пам’ятали такі 
труни, на виготовлення яких не вживали гвоздики, 
але дерев’яні кілки [«кулки»]. Першу трісочку з труни 
всували покійнику під плече, щоб він ніколи з неї не 
виходив. Дно труни вистеляли яновим свяченим зі-
ллячком, а  померлій дитині ще докладали барвінок, 
що символізував вічне життя, молодість. В традицій-
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ній поховальній обрядовості якраз барвінок набував 
широкого вжитку: він оздоблював як дитячу труну, 
так і труну молодої дівчини або молодика. При похо-
роні хлопця дівчата-дружки мали прикрашені голови 
барвінковими вінками. Важливим обов’язком було 
покласти мертвому в труну його улюблену річ: моли-
товник, люльку, пляшку горілки, а  скупому  – навіть 
гроші. Поки мертвий лежав в хаті, домашні не сміли 
виконувати ніяку господарську роботу [косити, тка-
ти], щоб йому не відібрати вічний спокій. Біля покій-
ника горіли великі свічки в церковних свічниках, 
якщо першою погасла свічка біля його голови – помре 
хто-небудь на вишньому кінці села, смерть на ниж-
ньому кінці села віщував перший погаслий полумень 
свічки біля ніг мерця. У випадку, коли небіжчик був 
обтяжений боргами й в рідні не було грошей на свіч-
ки, світила біля нього газова лампа. [...] Знахарі вико-
ристовували могили і для своїх магічних дій в нега-
тивному значенні [хотіли дакому пошкодити], коли 
принесену з потока воду поділили на три частини. 
Третю частину води виливали на млинське колесо, 
примовляючи: «Ту маш, най тя дябли берут!». Причо-
му решту води «зашьватили» до гробу: вранці мають 
ховати мерця, а опівночі необхідно прийти на цвин-
тар, до гробу вилляти решту воду й мовити: «Ту маш, 
най тя дябли берут!» – й обернувшись, неозираючись, 
повертатися додому.

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В  селі Якуб’яни дівчата папо-
роть [зібрану на Івана Купала] вживали для своїх во-
рожильних цілей, коли наступного дня після собітки, 
пасучи худобу, рвали окремі листки папороті, прика-
зуючи: «Хце – не хце, хце – не хце, хце – не хце...», – 
щоб дізнатись, чи любить їх коханий або ні. Янове 
зілля вживалось й на запобігання стихійному лиху – 
в часі сильної бурі його запалювали в печі, щоб дим 
піднімався вгору. Ліскові освячені гілочки були також 
призначені магічній практиці  – вони мали сприяти 
доброму врожаєві. Запихали їх в городину, в  капус-
тяне, картопляне чи іншого виду поле, напередодні 
святого Яна [Янова велия] як оберіг від зливи, градо-
биття та забезпечення доброго врожаю.

Записала Н. Вар’ян 17–18 жовтня 1978 р.  
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Полянського Степана, 1903 р. н., [1] 

Дубинської Катерини, 1919 р. н., [2] 
та Полянської Єви, 1904 р. н. [3] 

[АСФ СНМ МУК, № 8932, 8935, 8941, 4672, 8922]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1] Ту мий вуйко, Шимон ста-
рий, так ми ґадал в штирнастим року о тий колері. То 
била колера, люде гмерали. Маме ту гори, луки, пашен-
ки, та люде там втікали з добитком. Та што повтікали до 
гор – та зостали, не гмирали. А котре пришло дому – 
тото уж не барс жило. Але била єдна баба, ґдова, а мала 
діти на горах. Та мала ші дома муки – та шитко єдно, 
иду впечи хліба, винесу дітьом їсти! Кед пришла дому, 
ошкрептала ґруль, уварила, помела, направила на хліб 
до корита. А рано мала печи хліб. Як запалила до пеца – 
нараз же пришол якиси чорний пес. Она го виділа, лем 
шя му очі шьвітили. Пришол до хиж, ляг собі насеред 
хижи а фурт за ньом смотріл. А то била колера. Але она 
што? Як кисло тісто на кориті, та як запалила до пеца, 

та гнед вжяла тоту лопатку дерев’яну, на мисочку з того 
тіста одорвала, випалала і всадила так проти огня до 
пеца, жеби шя впекло, бо ші хліб не мала готовий. Як 
шя впекло, виняла, шумні очистила, помастила верх і 
му положила – на, ту маш! Тому псу. То уж мушіла од 
Бога мати таке навтніня, а пес же пов’їдав так: «Но, та 
сте мня перша вибавила. Нич шя не бий. Идь до гир 
[оно знало, же люде по горах], а  пов’їч там людьом, 
жеби сприходили дому, же уж повітря не буде. Уж єс ня 
вибавила». З тим пишло гет. І она пишла на гори, вине-
сла хліба дітьом а розголосила. І так тоти люде шя стя-
гли ту назад до дедини і уж потим повітря ту не било 
одтогди. То же ходило таке повітря [колєра] а попид ви-
кна вночи кричало: «Спите?» – «Спиме». – «Бодай сте 
спали навіки!»,  – і  позаспавали, повмирали люде. Як 
пов’їли люде: «Не спиме, але Бога хвалиме», – та пові-
тря пов’їло: «Бодай сте хвалили навіки!», – та тоти люде 
жили. А то уж потим єдно другому пов’їло, н’ї, яка вец, 
та уж тото повітря не ходило люди покушувати, але хо-
дило так, же люде гмирали, кед пришло до дедини. То 
нихто не виділ тото повітря. Дуже єст од стародавня 
вшелияки таки припади чудни. Тота Шкапураня, што 
ту повише бивала, ходила заз ку наший бабі старій. Та 
она пов’їдала, же кед била на горах, а била колера, што 
вмирали люде, та лем смедило їх, мали загу, пити хоті-
ли. Та она гночи ходила на воду в жохтарику дерев’яним 
а давала їм воду, а  пили. Котрому прешло тото шме-
джиня, та і помалу ожило, а котре гмирало, шя погуби-
ло. Пришла колера і на тих, што били при вийску. 
Пов’їдала Шкапураня, што нараз лапили гмирати люде. 
То є шитко аси од Бога якоси на тим шьвіті, інакше то 
не йде. Я уж дост шпекулувал і так, і так. [...] Єден мі 
повідал на горах, же привезли во войну, в штирнастим 
року, дванац воякив в цівілю. Стріляли їх. Тоти вше шя 
попревертали, як дали сальву, а єден, як хпал, та вше 
коди руком, коди ногом рушил, нияк не миг гмерти, на 
очи зазріл. Дармо му стріляли до серца – не помагало. 
Привели, як виділи, дохтора. А  дохтор же пов’їл, же 
вин мусит мати двох духив. Єден бив забитий, але дру-
гий ні. Тото може бити правда. То уж тото нихто не 
знат, же коди шя такий двойдушник народит. [...] Били 
силаці. Ту в Якуб’янох, уж я знам, такий старий бил, та 
го звали Кристов Кинь. Мал таки жили, як биковец, – 
през плечо на санки, санки мал дост міцни, а ішол з ко-
нярями на заробок до ліса. Вин положил на себе тиль-
ко, як на єдного коня, а тягал долу а пид каплицом про-
дал, а потим ішол дому. А гліті, кед яка била хвиля, на-
раз витрепал дванацет скиб, а  косил, ани не клепал. 
А води шя ніґда не напил. А страшно сильний бил. На 
остатку што зробили. Мал бити ярмарк г понеділок. 
Вин собі принюс г суботу дрива два куси а розказал, 
жеби го зогнали скорей. А години не мали перше люде 
стари, през години били. П’ят таких зогнали начас. Вин 
шя гнед позбирал так о дванастій, жеби през дванасту 
ішол ту до Любовні през границу. Збудили го. Стал, 
обул шя, запряг а уж іде. Пришол на Любовецку грани-
цу, ту якиси псик з-пид мостика вилетіл а коло него. 
«На цюцьку, на цюцьку, на цюцьку, на!» – але цюцько 
коло него, попид ноги шя му плянче, цюцько та цюць-
ко. А  на остатку: «Е,  поразит тя!». Копнул до него, 
цюцько стал якиси великий проти него, лаби розши-
рил. «Та тя покаре, та ти шя хцеш зо мном пасовати?» 
Но, і шя лапили пасовати. Так шя пасовали, же ани тот 
з тим не шмарил, ани тот з тим. Але потим година пре-
шла, цюцько змизнул, тот зостал сам. Але уж тяжко 
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притяг фуру пид Каплицу. А хлоп бил такий сильний. 
Сушідови притяг фуру до двора, повида: «Янку, лем іду 
обути капцуни, жеби-м шя не слизкал. Лем так за мном 
помкните, як за коньом». Рушили. Но, і витяг сам фуру 
до двора. То ґазда Головничок Ошьо, вин ші молодший, 
як я. [...] Перше ту страшило, дуловало, днеска уж яко-
си то тихо. А іші дало шя знати наяво, кед і в Америці 
дадно вмерло, а уж пришол аж ту дух, уж штоси таке 
дал наяво. То єдна хтіла фраїра, ту, одталь до Америки, 
а пов’їла, же кед не приде, же го притягне во вздуху. Але 
вин походил, нашол собі якуси бабу а гин, до Америки, 
не ишол. Та што би зме зробили, жеби ня там не при-
тягла? Та ув’язали якиси желіза, што били на коляї, 
якимси повереслом. А як пришла тота година, што го 
мало притягнути во вздуху до Америки, та пришол 
шум, хватил тоти желіза а пришикувало аж ту, а вдари-
ло з ним до гною. А она, кед пришла, а уж виділа, же 
нич не зробит. Та му одписала, же: «Я била мудра, але ти 
бил мудріший». Уж го не вишикувала. [...] А пов’їдал мі 
єден старий чловек, же чул во вздуху, як божекат: «Боже 
мий, боже мий, боже мий!..». Тот вжял ниж, розтворил, 
а помали хпал до землі. А хпал, хпал, а тераз тот при-
шол, што ішол во вздуху, а стал аж ку нему на землю. 
А тот хлоп му повїда: «На, їч», – дал шя му наїсти. Але 
тот, же: «Пусть ня, пусть ня!». Як шя наїл, но, і так го 
потим пустил, і тот пишол назад на свою страну, де вин 
утял. А єден ту бил, та вше пов’їдала єго жена, же свиню 
продала, што го притягла з Амерки дому. Вин, кед при-
шол дому, та пов’їдал, же там в Америці хтіла єдна, же 
го пошле во вздуху ту дому, з  Америки, през пінязи. 
Але кед не знам, же докоди мал жити вин, а де хтіл леті-
ти. Та потим продала єго жена паця, послала му пінязи, 
а так пришол дому. Та тото є правда. Та якоси, я не знам, 
што, як то роблят, же так летит во вздуху. Не волают го 
нияк, бо нихто не знат, лемже притягне во вздуху. [...] 
[2] Єдна краяла ґрулі на дворі на яр. Шідила на низким 
столку, а штосі ю ушчіпло през ногу. Она стала, визріла 
шя, а то гад бил. І она го забила. Стріґош по тій жені шя 
там вночі носил, бил ю, по голові говнами мазал: «Чого 
ти мого брата забила?» – просил шя. А він шя облік до 
другой форми, але она го познала добрі. Як їй пидлял 
пид ноги [то било на Велию, дівчата і парібки ходили по 
шьпиваню вечур], і єй дівча през тото пидляте прешло, 
і потим зле і зле, і гмерло. А тот стріґош на тоту жену 
потим горуцу воду лял. Муж до стайні пишол, і стріґош 
скибку дал, жеби не вишол зо стайні, а  так мукаріл 
жену. Бача їм повіл, же і при стайні мают штоси закопа-
не, жеби то викопали і винесли опівночи, де шя води 
розходят. Они то несли, несли [то било штоскай в ган-
дрі], так шя шпотали, дрити помеджи ноги били, а кед 
пришли назад, та так она, тота босорка, што їм тото за-
копала, шпивала пид облаком. А тота жена гварит, же 
уж шпиват. Свекор єй одпов’їл, жеби шпивала довтоди, 
поки єдна ворона по швіті буде ходити. Бача іші їм 
пов’їл, же кед рано пийдут през двир, жеби шя не ви-
звали. Она шя просит рано: «Што робите?». Але они шя 
не визвали і потим уж їм дала покий. [...] [3] Босорки 
мали луку єдну, што ходили на ню. Харумійова лука, 
там хлоп єден бивал, шя пісал Бечкід. Та я не можу так 
знати, што босорки роблят. Та дакоди били стари бо-
сорки. Мий хлоп так пов’їдал, же пов’їдали так, же бо-
сорки сут в церкві на пулночи, та кажда, з чим робит, 
кажда тото ма. Але же треба якиска столец правити 
[робити, майструвати] за дев’ят днів, а  раз за ден за-
стругати на нім. А мий хлоп лапил правити тот столец і 

правил. А потом на пулночи он з тим пришол до церк-
ви. А так требало смотріти помеджи ноги, столец по-
меджи ноги зложити, а  так помеджи ноги смотріти. 
Звонка смотріл, а стріґи го злапали. Били го, кед люде 
не убранят, та били би го забили. Не дали му видіти, 
котра стріґа. Він втік. А  потим дівча злапали, такой 
його сестру, она потим пішла до Америки. Лем єдна 
стріґа, шя звала Кожикуля, там горі бивала, Бондрова 
шя пісала, уж вмерла, а ніт нияке потомство ту од них, 
они пішли до Руска, та лем очі тому дівчатку хтіла ви-
шкрябати. Та дакоди били таки босорки. Мій няньо 
били в Америці, а єден хлоп му гваріл о стріґі, мушіл і 
він дашто знати. Мій отец шя уж збирали до краю з 
Америки, а вин їм ґадат [сказав] так: «Но, Петрушь, кед 
уж идете до того краю, лем жеби сте дали позор, бо там 
єст гапстріґа». А  пораховал, килько тих стріґ в 
Якуб’янох єст. Але тота била так, як над ними, тота гап-
стріґа. Но, та жеби той баби шя барз варовал [уникав]. 
Она шя пісала Гавазійова, а до Америки потим дівка єй 
стягла. А потим уж не застала ту.

Записала Н. Вархол 20 травня 1997 р.  
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Шпес Катерини 1932 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 16918]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Од Луції до Гид [Годи – Різд-
во] столец робили, жеби до Гид бил готовий. Каждий 
ден робили тот столец, а як на Годи на пивночи фарар 
ишол до церкви, а стріґи ишли за ним аж ку олтарю, 
та тот стилчик требало вжяти зо собом. Єден робил 
тот стилчик а пришол з ним опивночи перед церк-
ву, а смотріл меджі ноги, не сиділ на стилчику, а так: 
стилчик бил положений, а вин смотріл меджі ноги, цез 
тот стилчик, звонка през двері. Двері до церкви били 
отворени, а так смотріл на стріґи опивночи. Познал їх 
шитких, кілько їх било. Брідки били, брідко зоблікани 
били шитки, поторгани, брідки, а  боденьки мали зо 
собом. А стріґи потим з лопатами, з мотиками летіли 
за ним, хотіли го забити, же їх спознал. А вин мал коло 
себе мак посвячений, чорний, ай силь посвячену, та 
тото сипал. Та стріґа потим не мат владу до нього при-
ти, мусит шитко позберати, шиток мак і силь. А вин 
розсипал мак і силь а хтікал.

Записала Н. Вар’ян 18 жовтня1978 р.  
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Полянського Степана, 1903 р. н. [1]

Записала Н. Вархол 20 травня 1997 р.  
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Шпес Катерини, 1932 р. н. [2]

Записала Н. Вархол 9 серпня 1985 р. 
у с. Якуб’яни, округ Стара Любовня  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Васильової Зузани, 1896 р. н. [3] 

[АСФ СНМ МУК, № 8946, 16921]

УСНОІСТОРИЧНІ ОПОВІДІ [1] Ту бил збийник, Худик 
шя волал, а єго отец ішчі донедавна жил. Вин ходил по 
збою. Страшно бил сильний, та през літо ходил а крал 
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ягнята, увци. Крил шя, не робил так нич. А на зиму, як 
пришла зима, та шя дал глапити. Сам крал, деси мал 
якиси сполек, але не повіл. А як пришло в зимі, та го 
глапили а заперли, а г ярі, як уж кукучка [зозуля] ку-
кала, вивалил ферштоки з мура а і з дверями і пишол – 
так бил сильний. А  Фабер шя меновал старий дідо. 
Так вин з нима шя сполчил. Вше ходил до ліса а носил 
Худикові їсти. Худик давал му піняжі, а што потребо-
вал, та Фабер му купил а носил му. Худик му то поло-
жил древа на сані, а дому. Шандаре го лапали, бил в 
хижі в Чубатого. Вин на пид, вибил лату з ґонтами і 
скочил до ніжнього двора, і пішол до Чертежа, до ліса. 
В Якуб’янох не крал нич, лем єдному, бо шя гнівал на 
них про штоси. Та му вкрал дванац увец з куця, полу-
пал а гин до ліса, до Чертежа. А на смереки повішал 
доокола, як на стромика, тоти увци шитки. А  там їх 
потим нашли. То бил страшно сильний хлоп. 
А пов’їдают, же на Жичним косили хлопи. Вин, Худик, 
пришол ґу ним: «Дай, Боже, шчестя, хлопи».  – «Дай, 
Боже». – «Дайте ле мі косити». Вжял косу, косит, косит 
а косит, а косит, а косит і зо земльом. «Та ти якиси, як 
тот Худик», – а они не знали, же вин Худик. «Но, а кеби 
ту пришол Худик, што би сте му зробили?» – «Я би му 
тото зробил, я тото...» – каждий ґадат своє – молоде, 
старше. «Нич би сте му не зробили. Вин не так краде, 
як ви себе мишлите. Я  вам гкажу. Вин так краде  – 
смотьте». Пишол до долини, кладе до міха їх страву, 
клепаня, тото шитко. Тоти шя призерали. Вжял на 
плечо. Но, і іде гет. Но, і пишол, а тоти зостали борта-
ци [дурні]. А тераз котрий кляє, котрий шя шьміє. Але 
вин далеко не пишол, лем на другу страну шял собі до 
шелестака, слухат, што будут ґадати. Но, як уж знал, 
же мают коси клепати, їсти, вжял собі якиси кий: 
«Подьте, хлопці, ту до долинки клепати, бо будете го-
лодни, – принюс назад. – Ту мате шитко, што єм вам 
вжял, видите? Та сте повідали, же тото зробите. Худи-
кові, тото, но, а ту є, та зробте, што хцете. Я лем тим 
кийом так пиду, видите, вас ту дванац, але нич ми не 
зробите. Бо кед вас викручам, так як сте ту, шитких 
вас виб’ю». Раз ішол на Блаживску долину, а ішол про-
ти нєго другий збийник, гночи. Вин до нєго бухнул, 
а тот шя ани не гнул. «А, – поведа, – я хлоп, але і тобі 
ничого». Мал палюнку, пошідали, поґадали, пили. Тот 
випил: «Та охаб і мі на поли». Пул літра випил, пул лі-
тра му охабил. А на Блаживским спали в шопи, а рано 
уж їх глядали бандури [гайдуки], оключили їх. Тот 
єден вишол вон, повіда: «Худик, не добрі, нас полапа-
ют». – «Чом?» – «Зме обключени». – «Нич шя не бий». 
Вишол вон: «Не ходьте, бо хто приде – заб’єме. Ждите, 
най шя наїме». Наварили м’яса, наїли шя, потим 
пов’їда так: «Де я буду хтікал, а ти за мном». Як скочил 
вон а скричал, же хто хце жити, най хтікат дому, а жял 
тоту лату [што ґонти набити, зо стріхи], лем скрапча-
ло, одорвал а понад себе так «жі-і-і-і-і-і...», а  гтікат 
гдолину. Тоти, што били г ліші, шя бояли а одступили 
на єдну страну, на другу, а тоти пишли, Худик з тим 
другим збийником. А бандури зостали. А кед го вжя-
ли бандури до гарешту, та перше його пустили прес 
воду, а они ішли за ним. А на ногах мал мотузи. А як 
они ішли за ним, а то не бил мист, як тераз, лем лавоч-
ка, та зробил єдном ногом так, другом так, а бандури 
уж били г воді, а вин стал, а шя шьміял. А они шя ку-
пали г воді. Знал, же го не заб’ют, бо го ведут до гаре-
шту. Худик крал а мал при собі Купца, такий бил. Так 
мал жену, дзецко [тот Купец], тот загукал на Супкови, 

а тот на Ґамбилци, они шя познали. Охабил дзецко г 
ватрі жені і пишол, косу шмарил. До рока іші з ним, 
Худиком, ходил. Потим глапили Худика а до Мукачева 
го вжяли. Тамок бил в гарешті. А тот мий уйко Фабер 
пишол ку нему та му дал п’ят корун до хліба, а му по-
віда так, Худик Фаберові: «Янку, кеби єм не вишол, 
в Широким верху є п’ят пняків докола, а там є поклад. 
Ідь, кед найдеш, та ешчі ай твоє діти будут мати дост 
пінязі,  – пінязі, што накрали, срібро, злато,  – бо я 
мишьлю, же одталь не вийду. Як учуєш, же ми смерть, 
та пидеш тамок». Дали му потим електричну дритову 
кошелю і го забили. Бо з ним не могли вийти на кинец. 
Поклад не нашли. Пишли гледати а не нашли. Худик 
пов’їдал, же в землі сут, там в Широким верху. То дав-
но Худик по збою ходил, пред Першом войном уж го 
не било. [...] Ту бил єден, Ґловик шя писал. То є скуточ-
на правда, бо ішчі тоти люде стари го знали, ай виділи 
го, як му скрутило голову набок. Ішол за Кичером гин 
дати ягнятим соли а учил шя танцовати, та прескако-
вал смеречки. Вишого, вишого, вишого, вишого, 
а збийници, бо даколи ходили збийници, шя призера-
ли. Пов’їда тот гарнать, ведуци збийнишв: «То би бил 
ґу нам. Подьме ґу нєму». Пришли. Та же де іде, як, што, 
пов’їл їм. Так дали найслабшого збийника, жеби ішли 
на паси, пишол з ним – шмарил. З другим – тіж. Также 
виметал з доєднима. Уж потим шя обавал. Та тераз 
гарнать пов’їда: «Пийдеш зо мном. Нич шя не бий, 
нич ти не буде». Шмарил і з ним. Гтом скочил єден, уж 
шя позберал, затял му валашком ту до глави. Але тот 
гарнать скочил: «То неслободно!». Обранил го, не дал 
бити. «Пийдеш з нами. Будеш ти велитель». Но, та вин 
пишол з ними. Та ходил з ними до рока, по збоях, кра-
ли. Але дванаст раз го спришягали, же їх не прозра-
дит. Пришли до Левочи, розбили деси пивницу, шя 
достали там а набрали напою. А вишли на Вини луки, 
шя там зове, та пили. Збийници шя попили, але йому 
не вірили, та дали двох ґу нєму, але заспали. Вин хва-
тил пушку, та давай назад до Левочи, по бандурох, 
а же так, а так. Так пришли бандури, полапали їх, лем 
гарнать гтюк. Шя збудил якоси скорей та гтюк. Но, 
а вин, Ґловик, пришол дому восени, та бил дома, але 
потим му скрутило ґамбу на бик. Тота пришяга, же їх 
зрадил. Бо пришягал, а зрадил їх. [...] Та як било, так 
било, тягай, шьліпа кобило. Де било, там било, 
у дев’ядешятій дев’ятій країні, за пецом г долині, што 
воду грабали, а  пісок ув’язали, з  великой роботи аж 
хори лежали. Скади шя жял, там шя жял єден хлоп з 
порвіслом, зо солом’яним калапом, але то бил хлоп! 
Як Яношик! А вин мал такого старого дідка ай стару 
бабку. Та орали при дридзі. Орют, орют, орют, а ішли 
вояци. Ішли вояци, а  як прешли та за ними зозаду 
ішли трьоми офіціри. А кед пришли ку старому – ста-
рий доорьовал ку цесті – а пов’їдают му: «Панбог по-
магай, діду!»  – «Дай, Боже, панічкове».  – «Ішло ту 
дуже воякив?» А  вин пов’їдат тим офіцірім: «З  три-
цять два уж лем два». Но, а другий пов’їдат: «А далеко 
будут тоти вояци?». А вин пов’їдат тому другому офі-
цірьові: «Дале, як далеко». А тот третій пов’їдат: «Але 
старий, ви сте вол!» – «Но, панічкове, я і воли подою». 
Но, та шя ушьміхли, як то офіцірі з конями знают – 
стиснули, терстиняком махнули попид брюх коньом а 
пішли дале. Але їм то не шіділо. Пов’їдат єден друго-
му: «Ти, як то било з тим старим? Я з того не можу ви-
йти». – «Та подьме назад, най то нам вьгшьвітлит». Но, 
та добрі. Обернули коньї назад, гнають, прилетіли ку 
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старому, а старий зашь доорьовал, а приходил ку дри-
дзі. Но, але повідают му: «Дідку, почекайте!»  – «Но 
што, панічкове?»  – «Я  єм шя вас просил, ці ту ішло 
дуже воякив, а ви мі пов’їли, же з трицать два уж лем 
два». – «А я шя вас просил, ці сут далеко, а ви пов’їли, 
же дале, як далеко». – «Но, а я їм вам пов’їл, же старий 
ви сте вол, а  висте мі пов’їли, же і воли подоїте». 
Пов’їдат тому першому: «Но, дайте мі три дукати, так 
вам пов’їм». Дал му три дукати. Дал їх до такого вачко-
ва, як Юда, што Кріста продал, до такого цідилка, а те-
раз пов’їдат так: «Так позріте. Ви сте шя мня просил, ці 
ту ішло дуже воякив. Так то єст так. Я кед бил моло-
дий, та єм мал трицять два зуби, а тераз уж мам лем 
два», – і вказал таки кеці, як я ту мам. Но, тот уж не 
ґадал ніч. Другий офіцірь му пов’їдат: «Но, діду, я шя 
вас просил, ці далеко сут тоти вояці, а ви сте мі пов’їли, 
же дале, як далеко. Што значит тото слово?» – «Но, та 
я вам пов’їм, але дайте ай ви три дукати». Но, дал му 
тот другий тіж три дукати. Пов’їдат так: «Ниш єм бил 
молодий, та я виділ далеко а далеко, але тераз я уж 
старий, шьліпий, та  й уж лем виджу так, як волови 
роги, а дале, як далеко, Панбіг зна». Но, тот уж не ґа-
дал нич. А тот третій пов’їдат так: «Но, дідку, а я вам 
пов’їдал, же ви сьте вол, а  ви сьте пов’їли, же і воли 
подоїте. Пов’їчте мі, што тото слово знаменат?» – «Гей, 
я вам пов’їм, пане офіціре, але дайте і ви три дукати». 
Та  й дал му уже і третій офіцір три дукати. Мал уж 
дев’ять дукатів. Як штуріл собі до вачкова, та пов’їдат: 
«Но, видите, та ви сьте мі дали каждий по три дукати – 
тераз мам дев’ять. Я буду мал довго на дуган, бо жьва-
кам дуган, а ви – то тоти три воли, што-м вас видоіл з 
дукатив». Панове офіціри шя ошьміхли, коні рушили 
та й пішли. Єден з другого шя вишьміял, же старий 
дідо мал правду, же воли подоїл.  [...] [2]  Худик бил 
моцний. Кед ішла фура зо шіном, долом берегом тіка-
ло, одгамовало шя, ретязка шя урвала, а вин заставил 
з руками тот виз, тоту фуру зо шіном. Худик ходил по 
горах, смеречки прескаковал, а фурт векшого, а фурт 
векшого а векшого, а вишого, же то якиска живаниско 
бил хлоп. Високи смеречки прескочил. Бил і Фірц  – 
тот по кошарох ходил, збийник бил, крал увци, телята 
а продавал жидом до Кежмарку – і пінязі мал. І Худик 
бил збийник.  [...] [3]  Хотарі в Якуб’янох: перший 
верх – Кичера, амини [наполи наше, наполи шамбрін-
ске], Гуліґура, Торач, Ґамбсака, Щемберска, Маґурич, 
Янковец [там сут копци Левоцкий, Маюрский ай 
Якуб’янский там шя стрічают]. За діда Василя Янки 
там іші ходили скоре збийници, ішчи вин не ходил, 
Худик. В горах били збийници. А потим – я не знам, як 
шя розішли. Же зостали лем двоє, єден же лем осем-
настрочний, а другий миг мати више двацет років. Но, 
так тераз тіж пришли хоть кому до кошара, хкрали му 
ци овцу, ци теля, ци што. А тераз на Янковец вишли 
хлопи, якуб’янци, на кошеня, бо мали хижки-колиби 
ту на горах. На Янкивцу била хижа, што бил горар а і 
бил качмарь. Но, та мого мужа дідо там качмарил. Но, 
а тераз збийници пришли. Та кеби пришли вечір, та 
би їх нихто не виділ, а они пришли гводне. Пришли 
гводне там, же собі поп’ют. І попили собі, але не знам, 
хто там чого бил, та дал знати тим хлопим, што кошят. 
«Знате, же збийници тераз п’ют г корчмі у гайовні?» – 
«Та подьме до нєй». Забрали коси, секери, шитко. 
«Буде конец їм, не будут веце красти!» – а пустили шя 
за нима. Як шя гказали ишчи лем на керулю Янковцю, 
та обидва збийници през викно поскакали а хтікали. 

Та тот младший, так повідали, же осемнаст роки мал, 
та вецей випито мал, а  тот старший такий тукший 
хлоп бил. Як прилетіли там, де тоти копци три – Ле-
воцкий, Маюрский а і Якуб’янский, та тот старший 
уж виділ, же достанут того младшого, же го глапят, 
а же потим зрадит і його, та як му затял валашком [то-
пірець] до голови – зараз му вилетіл мозок а паднул, 
а вин пишол. Хлопи пришли з косами: «Но, уж єс ту, 
уж веце не будеш крал!» – а вин уж не жил. Потим му-
шіли ити по мотики а вибрали му гриб. Вин там ле-
жит, там го закопали. Дерешова шя то зове, де збийни-
ци бивали в ліші. Же їх било дванаст. А  чогоси шя 
страшили, та же пішли на Широкий верх. А Широкий 
верх то бил низкий. Там такий бил широкий пень, 
пняк, што шитки дванаст збийникив лежали на нім. 
То їх било дванаст, але якоси покус зодходили, лем 
тоти два доостатку зостали. Тот другий потим утік-
нул, ниґда веце шя не вернул, ани на Янковец, ани 
нияк. То били чуджи, з Якуб’ян не били. О пінязи я 
вам не знам нич пов’їсти, о пінязи збийникив мій дідо 
нич не речовали, лем тото, як зме пасли на поли, та 
пов’їдали: «Подь, тя виведу ку широкому пняку». Та 
ту бил широкий пняк, што дванаст збийникив на нім 
лежали хоц-кеди, але уж тото зо стредку било вигни-
те, лем тот край бил. Мій дідо речовали, же в дедині 
кажде так гваріло о збийникив: «Но, та не підут до де-
дини, кед попущаме псів». А они, тоти збийници, так 
шя розуміли тому, же кед пішли даґде до дедини, най-
самоперше заклинали псох, жеби не брехали. Не знам, 
як то робили, але пси уж не брехали, ани єден пес не 
забрехал.

ОКРУГ СТРОПКІВ  
(Okres Stropkov) 

с. Бистра (Bystrá)
Записав М. Шмайда 3 червня 1966 р. 

у с. Бистра, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Юрія Качура 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Назва села Бистра похо-
дить від бистро текучої річки, що тече поза селом.

Записано в с. Бистра, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Смолей Уля (1898 р. н.), в хаті живе сама. Се-
лянска хата  – «хижа», побудована в 1911  році. Жит-
лова частина трикамерна: «хижа», «сіни», «комора». 
Під одним дахом з житлом міститься й господарська 
частина: «стайня», «боїско», «шопа», «плетяк на пашу» 
(поза хатою). Будівля рублена, з  букового матеріалу. 
Стіни хати ззовні та зсередини обмащені глиною й 
побілені. Господарська частина поступово розвалю-
ється («боїско» й «шопа»). Піч у хаті також занепа-
ла. Натомість у сінях поставили плиту («шпаргет»), 
таким чином виникла кухня. В 1960-х роках змодер-
нізовані двері та вікна. Дах кроквової конструкції, 
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чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. Долівка в 
хаті глинобитна. Стеля дощана, покладена на трьох 
поперечних «грядках» та поздовжній «мештерниці». 
Призьба («піцкіна») глиняна, обрамлена буковою бал-
кою, яка несе назву «засип». Традиційні меблі не збе-
реглися. Після війни окремо побудували сипанець під 
солом’яною стріхою. 

с. Буківці (Bukovce)
Записано в с. Буківці, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Гаргай Петро, переселився в с. Хотча, де збу-
дував собі нову хату. Інформацію записано від сусі-
дів. Селянська хата – «хижа», споруджена в 20-х роках 
ХХ  ст. В  одному тракті під спільною стріхою розта-
шовані житлові та господарські приміщення: «хижа», 
«сіни», «комора», «стайня», «боїско». Жиле приміщен-
ня та сіни  – рублені, з  букового матеріалу, комора й 
стайня вимуровані з каміння. Стіни ззовні та зсереди-
ни обмащені глиною та побілені. Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. 
Долівка в хаті глинобитна. Стеля дощана, яку під-
тримують п’ять поперечних балок («траґарі») та одна 
поздовжня «гряда». Вздовж фасадної та фронтової 
стін  – «піцкіна» (призьба) з  кам’яних брил. Двері та 
вікна осучаснені. Традиційна піч у хаті не збереглася. 
Виплетений з хворосту комин сягає аж понад гребінь 
стріхи. Хата стоїть пусткою. Меблів нема жодних. Пе-
ред хатою студня з рубленою цямриною та двосхилою 
дощаною стрішкою. 

с. Варихівці  
(Varechovce)

Записано в с. Варихівці, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Кузьма Анна (1908 р. н.). Живе в хаті сама. 
Селянська хата – «хижа», побудована в 1933 році. В од-
ному тракті під спільною стріхою містяться слідуючі 
житлові та господарські приміщення: «хижа», «сіни», 
«комора», «стайня», «боїско», «половник». Будівля 
рубленої конструкції – «вязана на угла». Будівельний 
матеріал – береза. Стіни ззовні та зсередини обмаще-
ні глиною та побілені. Стріха кроквової конструкції 
(«роги»  – осикові, «лати»  – березові). Покрівельний 
матеріал солома («жупа»), «кізлини» грабові. Окре-
мо на подвір’ї стоїть сипанець зрубної конструкції зі 
склепистим завершенням. Стріха – двосхила, гонтова. 
Стіни сипанця ззовні обмащені глиною. Стеля («по-
вала») в хаті дощана, на трьох поперечних соснових 
«грядах» та поздовжній «мештерниці». Піч у хаті розі-
брали. Сіни перетворили на кухню з варистою плитою 
(«шпаргетом»). Комин додатково вимурували з цегли. 
Умеблювання переважно фабричного виробництва. 
Призьба («піцкіна») – вздовж фасадної та фронталь-
ної стін, виготовлена з каміння й глини, обрамлена 
дерев’яною балкою, яка називається «засип». 

с. Викріп (Veľkrop)
Записано 9 жовтня 1985 р.  
у с. Викріп, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Лічко Марії, 75 p.

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. Та ся посяло, пак ви-
рослі, билі перши коноплі, скорей ся бралі і билі дру-
ги. Пак ші їх до води ся мочіло, а з води ся вибрало. 
Пак ся ламало на ламаніці, гладніці а ся пряло. Пря-
дена ші ся мочілі і білилі. Пак ші ся сукало на такім, 
«шпуляк» зме називалі. Пак ся снувало зась, а пак ся 
аж ткало, а навивало на кросна. Полотно ся виткало 
а пак ся мочіло, а ся тягало по берешку. [А што сьте 
шилі ис полотна?] Та шитко ся шило, як міхи, спотки 
хлопім. Лем с того носилі. Ми не малі покій цілу зиму. 
[А прясті сьте де ходили?] Ходилі зме на вечурки. Хо-
дилі фурт. Но, то і до дванастой зме прялі.

Записано в с. Викріп, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ширшень Михайло (1897 р. н.). Живе у хаті 
сам. Селянська хата – «хижа», споруджена в 1934 році. 
Будівля зрубної конструкції, з  букового матеріалу. 
Зруб ззовні та зсередини обмащений жовтою глиною 
й побілений. Довга «хижа» під спільною стріхою міс-
тить слідуючі житлові та господарські приміщення: 
«хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско», «пелев-
ня», «причулок» (поза господарською частиною). Ста-
ровинну піч («пец») у «хижі» розібрали, а  натомість 
поставили грубку, яка обігрівається з варистої печі з 
плитою у сінях. Таким чином, «хижа» нині виконує 
функцію спальні, а сіни перетворилися на кухню. Ко-
мин у хаті додатково вимурований з цегли. Вздовж 
фасадної та фронтальної стін знаходиться могутня 
кам’яна «піцкіна», обрамлена дерев’яною балкою, яка 
несе назву «засип». Перед входом до хати  – сходи з 
кам’яних брил. Умеблювання хати сучасне. Напроти 
«пелевні» окремо стоїть «студня» зі зрубною цямри-
ною та двосхилою дощаною стріхою.  [...] Власник: 
Личко Олена (1901  р.  н.). Живе у хаті сама. Хата  – 
«хижа» заможного селянина, споруджена в 1934 році. 
Під спільною стріхою знаходяться слідуючі житло-
ві та господарські приміщення: «хижка» (додатково 
прибудована в 1960-х  роках), «хижа», «сіни», «комо-
ра», «стайня», «боїско», «пелевня», «шопка». Будів-
ля зрубної конструкції, з  букового матеріалу. Стіни 
ззовні та зсередини обмащені глиною та побілені. 
Дах кроквової конструкції, первісно чотирисхилий, 
під солом’яною покрівлею («жупа»). «Ґазда накупив 
жупнаків у Вільшавці, з них крутив кички, бляха тоді 
била тунша, але ґазда не хотів купити бляху, але жупу, 
бо тоді нихто не крив бляхов». Долівка в «хижі» зем-
ляна. Стеля («повала») майстерно виготовлена з якіс-
ного матеріалу. Ялові гембльовані дошки тримаються 
на трьох поперечних соснових «грядах» та одній по-
здовжній липовій балці, яка несе назву «мештерні-
ца», – все в натуральному вигляді. Вздовж фасадної та 
фронтової стін споруджено кам’яну «піцкіну» (призь-
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бу), обрамлену дерев’яною балкою, що називається 
«засип». Двері та вікна додатково збільшені. Основа 
печі «бита з глини». Таку роботу в селі виконували 
цигани. «Кафлі» та «цівка» – з кам’яних «брил». Спід-
ня частина цівки дощана. Дим відводився у сіни через 
отвір у стіні. На повалі у сінях додатково поставили 
комин таким способом, що ґазда його плів з ліскового 
пруття, а  ґаздиня одночасно вимащувала зсередини 
місивом глини з половою, бо після завершення осно-
вної конструкції комина це вже було важко зробити. 
До печі додатково приставляна плита («шпаргет»). 
В  «хижі» збереглося традиційне умеблювння (стіл, 
лавки з різбленими спинками). Біля хати стоїть студ-
ня з дерев’яною цямриною та двосхилою дошаною 
стрішкою. Значно віддалений від хати сипанець зруб-
ної конструкції, первісно ззовні обмащений глиною 
та побілений. Стріха сипанця солом’яна, чотирисхи-
ла. [...] Власник: Ланчак Федір (1902 р. н.), живе у хаті 
сам. Селянська хата – «хижа», споруджена в 1932 році. 
Трикамерне житло міститься під спільною стріхою з 
господарською частиною: «хижа», «сіни», «комора», 
«стайня», «боїско» (вже завалилося), «причулок». Бу-
дівля зрубної конструкції («капчана на угла»), з буко-
вого матеріалу. Стіни ззовні та зсередини обмащені 
глиною й побілені. Дах кроквової конструкції. «Роги» 
(стропила), «настрішніці» та «острішніці»  – липо-
ві, «лати»  – букові. Стріха чотирисхила, солом’яна. 
Вздовж фасадної та фронтової стін порівняно висо-
ка кам’яна «піцкіна» (призьба), з дерев’яною балкою 
по краях («засип»). Долівка в хаті глинобитна. Стеля 
(«повала») дощана. Ялинові гембльовані дошки під-
тримують три поперечні та одна поздовжня соснові 
балки («гряди», «мештерніца»). Двері та вікна модер-
ніші, піч («пец») також. Комин до висоти стін вимуро-
ваний з цегли, на горищі плетений з хворосту, а зсе-
редини вимазаний місивом жовтої глини з половою. 
Умеблювання житла сучасне.

с. Вислава (Vislava)
Записано в с. Вислава, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Отрошина Ян, переселився в нову хату. 
Інформацію записано від сусідів. Селянська хата  – 
«хижа», споруджена в 1910  році. Трикамерне житло 
розміщене під спільним дахом з господарською час-
тиною: «хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїско», 
«причулок». Будівля рублена, з  букового матеріалу. 
Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені глиною 
й побілені. Дах кроквової конструкції, чотирисхи-
лий, критий соломою. Знадвору попід стінами хати 
влаштована кам’яна «піцкіна» (призьба), обрамлена 
дерев’яною балкою, яка називається «засип». Долівка 
у хаті земляна. Стеля виготовлена з якісних ялинових 
дощок, покладених на п’ять поперечних та одну по-
здовжню балки («гряди», «мештерніца»), – все в нату-
ральному вигляді. Вікна та двері перероблені, збіль-
шені, пофарбовані. Піч («пец») глинобитна, «кафель» 
та «цівка» – з кам’яних «брил». До печі прибудовано 
плиту («шпаргет») з духовкою, яка несе назву «рура». 
У  сінях плетений комин, яким дим відводиться над 
стріху. На стіні висить «польова колиска». Окремо, 

де вже стоїть нова хата, стояв сипанець зрубної кон-
струкції, який перемістили на місце розібраного сін-
ника. [...] Власник: Сенай Ян. Селянська хата – «хижа», 
споруджена в 1922 році. В одному тракті під спільною 
стріхою розташовані трикамерне житло та приміщен-
ня господарського призначення: «хижа», «сіни», «ко-
мора», «стайня», «боїско», «причулок». Хата рублена, 
з  букового матеріалу. Боїско й шопи стовпової кон-
струкції. Стіни екстер’єру та інтер’єру хати обмащені 
глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий, критий соломою. Знадвору попід стінами 
влаштована кам’яно-глиняна призьба  – «піцкіна», 
з дерев’яним «засипом» (балкою). Долівка в хаті зем-
ляна. Стеля («повала») дощана, на п’ятьох поперечних 
та одній поздовжній балках («гряди», «мештегряда»). 
Вікна та двері з додатковими переробками, змодер-
нізовані. Замість старовинної глинобитної печі по-
ставили «цуґовий пец», у  сінях виплели з хворосту 
комин. Меблі в хаті сучасної продукції. Окремо на 
подвір’ї стоять сипанець, хлівчик та студня.

с. Вишківці (Vyškovce)
Записано в с. Вишківці, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Рудий Михайло (1901 р. н.). Селянська хата – 
«хижа», споруджена в 1927 році. В одному тракті під 
спільним дахом розміщені житлові та господарські 
простори: «хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїс-
ко», «шопа», «причулок». Будівля зрубної конструк-
ції. Будівельний матеріал – сосна. Стіни екстер’єру та 
інтер’єру хати обмащені глиною й побілені. Дах крок-
вової конструкції («роги», «приколінки»), чотири-
схилий, критий соломою. На гребінь стріхи стелили 
мервисту солому, яку прикладали грабовими «кізли-
нами». Знадвору попри стінах влаштована невисока 
кам’яно-глиняна призьба  – «піцкіна», з  дерев’яною 
балкою, що несе назву «засип». Піч («пец», «запецок», 
«припецок») споруджено з каміння та глини, «кафель», 
«цівка» – з кам’яних «брил». У сінях сліпий комин. По-
над «пецом» звисає «дрючок» – вішало. Двері та вікна 
додатково збільшені, пофарбовані. В хаті – водопро-
від (від 1962 р.). У 1958 році на подвір’ї звели сипанець 
зрубної конструкції, під солом’яною стріхою. 

с. Гавай (Havaj)
Записав І. Мицай у 1967 p.  

За хронікою села Гавай, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА Давно ту, де наше село, 
пасли панськи слугове воли. Они знали говорити лем 
по-мадярськи а лем тяжко ся добісідували з нашими 
людьми, што пару людей ту жило. Од наших людей 
собі куповали хліб і масло. Масло по-мадярськи во-
лали «вай», а куповали го на «гави», та потім село, яке 
ту ся утворило, ся волало Гавай  – тоти два слова ся 
споїли дов’єдна. [...] Старий пан, котрий не міг ту нич 
купити, хотіл лем «вай» [з угорської – «масло»]. Як уж 
мав масло, та радосні закричав: «Jу ha vaj is!» – добре є 
і масло! Та потім село ся так волало Гавай.

ОКРУГ  СТРОПКІВ 
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Записав М. Шмайда в 1966 р.  

у с. Гавай, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка,  

від Дуцара [1] 
та Скисляка Гриця, 1887 р. н. [2]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ: ІСТОРІЯ ЗА-
СЕЛЕННЯ, ТОПОНІМІКА [1]  Нам у школі учитель 
розповідав, же даколи ся ту засіли мадяре до наших 
гор. Но, а они товди продавали масло на гави [гава – 
півлітровий глечик]. А масло по-мадярськи ся нази-
вать «вай». Наші люде, котри ту приходили купувати 
масло, просили «гаву вай» – літру масла. Потім ту наши 
люде збудували село, а повіли, же село ся буде назива-
ти Гавай. Учятель, што нам тото розповідав, називав-
ся Цомпель. Розповідав нам то у 1909–1910 pоках. [...] 
[2] Наше село Гавай називається од того, же на тім міс-
ці колись давно злодіє поїмали якогось чоловіка і за-
били го. А же тот хлоп називався Гавай. Од того потім 
тото місце почали називати Гавай.

Записано в с. Гавай, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Панько Марія (1904 р. н.). У хаті живе сама. 
Селянська хата – «хижа», побудована в 1908 році. В од-
ному тракті під спільною стріхою розміщені трика-
мерне житло та господарська частина: «хижа», «сіни», 
«комора», «стайня», «боїско», «причулок» (поза ха-
тою). Будівля зрубної конструкції, з букового матері-
алу. Стіни зрубу ззовні та зсередини обмащені глиною 
й побілені. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, 
під солом’яною покрівлею. Долівка у хаті глиняна, до-
датково застелена захисним папером («лінолеум»). 
Стеля («повала») виготовлена з якісних ялинових до-
щок, покладених на трьох букових «грядах» та поздо-
вжній «мештерниці». Призьба («піцкіна») – глинобит-
на, ограничена дерев’яною балкою, яка називається 
«засип». Господиня її змащує місивом жовтої глини 
та полови. Піч («пец») «набивана з глини». До печі 
приставлена плита («шпаргет»). Над ватрою – димар 
(«кобилка») з  «цівкою», через які дим уникає в сіни, 
а звідти комином, виплетеним з хворосту, відводиться 
понад стріху. На припічку («припецку») та «запецку» 
знаходиться кухонний посуд, а «під припецком» – дро-
ва. Традиційні меблі не збереглися.  [...] Власник: По-
пович Андрій (1891 р. н.). Переселився до хати дочки. 
Інформацію надав Ґайдош Василь (1900 р. н.) Селян-
ська садиба  – «обийстя». Хата  – «хижа», побудована 
в 1910 році. У 1930-х роках окремо побудували сипа-
нець, а  пізніше й «кучік з курником». Під спільною 
стріхою з житлом розміщена й господарська частина. 
Житло двокамерне: «хижа», «сіни». За ним слідують: 
«стайня», «боїско», «пелевня» та «причулок». Будівля 
зрубної конструкції, з букового матеріалу, на кам’яній 
«підмурівці». Стіни ззовні та зсередини обмазані гли-
ною й побілені. Долівка в хаті земляна. Стеля («пова-
ла») змайстрована з ялинових гембльованих дощок, 
покладених на трьох поперечних «грядах» та поздо-
вжній «мештерниці». Підмурівка хати широка й таким 
чином створює призьбу – «піцкіну». Зверху її змащу-
ють глиною. Піч у хаті зліквідували. Їжу готують на 

плиті («шпаргеті»). Умеблювання хати сучасне. Перед 
хатою – загорідка, відокремлена дерев’яним «плотом».

Записав Й. Вархол  
у с. Гавай, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря -
довіcть. В  селі Гавай жених із своєю сорочкою вти-
рав ноги своїй майбутній дружині з профілактичною 
метою – проти наявності корчів. Після символічного 
зв’язування рукавів на сорочці молодого молода від-
кладала її у свою весільну скриню. Ця дія мала охоро-
нити її перед знущанням чоловіка.

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Поставивши пару-
боцькій громаді, тобто старшим парубкам, могорич 
[заплатил цехове, або приступне]  – літр горілки або 
гроші [15–20 крон] на горілку, опісля він протанцю-
вав так звану пребачену [звичайно чардаш] – сольний 
танець з дівчиною-парадницею, яку йому вибрала 
парубоцька громада, і одтоди зачав бити паробок. Не 
були рідкісними й такі випадки, що навмисне йому 
вибрали таку дівчину, яка не вміла танцювати, і  він 
став об’єктом висміювання. Деінде претендент мусив 
платити «вступний квиток» – гудачне. З того часу він 
став повноправним членом парубоцької громади. Це 
означало, що разом з іншими членами парубоцької 
громади ходив на сільське гуляння на музику й міг 
танцювати з дівчатами, бо до того ж часу хоч брав 
участь у гулянні, але танцювати йому заборонялось. 
Далі дозволено йому було ходити на молодіжні вечор-
ниці, на ніч залишатися біля дівчини в її хаті, палити 
собітки в часі Івана Купала [на святого Яна], в корчмі 
випивати горілки, на музиці заспівати пісень тощо.

Записав Й. Вархол 20 серпня 1987 р.  
у с. Гавай, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка,  
від Пірщ Марії, 1931 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 13789, 10929]

СОЦІОНОРМАТИВНА КУЛЬТУРА Лопаткували ся коло  
мертвого. Єдно сіло [паробок або дівка], друге зо-
гло ся йому до клина, голову закрили, жеби не ви-
дів, а остатні го одзаду били, а він мав гадати, же хто 
бив. Дотоді го били, доки не згадав. Пак ся міняли. 
В п’ядесять семім році то іші ся робило, лопаткувало 
ся. Як пришов новий піп, православний, та заказав 
тото, же при мертвому мать бити смуток.  [...] Дако-
ли коло мертвого «когута пекли»: завісили ручник 
на дручок дерев’яний, взяв го єден паробок а кричав: 
«Пече ся когут, пече». – «Чом ся не допече?» Він од-
повів, же: «Марья Дуцарьова мать іти поцілувати Ґай-
дошового Янка». Кедь не хотіла піти, та єй бив з тим 
ручником доти, докля не пішла. 

с. Кожухівці (Kožuchovce)
Записано в с. Кожухівці, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ядловський Василь, переселився в нову хату. 
Інформацію записано від сусідів. Селянська хата  – 
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«хижа», споруджена в 1920 році. В одному тракті під 
спільною стріхою знаходяться житлові та господар-
ські приміщення: «хижа», «сіни», «комора», «стайня», 
«боїско», «шопа». Будівля зрубної конструкції, з буко-
вого матеріалу. Стіни ззовні та зсередини обмашені 
глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий. Покрівельний матеріал – солома («жупа»). 
Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, тримається на 
п’ятьох поперечних балках – «трагарях» (парне число 
не сміло бути) та поздовжній «гряді» з викарбованим 
хрестиком, місяцем і сонцем. Попід хатою – «піцкіна» 
(призьба) з обрамленням буковою балкою («засипа»). 
Двері та вікна вже відремонтовані, збільшені. Піч 
(«пец») розвалилася. Дим з неї за допомогою цівки 
відводився в сіни, де був «сліпий комин». Хата сто-
їть пусткою, служить для господарських цілей (склад 
тощо). Перед хлівом – «гноїско». Окремо стоїть «обо-
ріг» (сінник) під чотирисхилою солом’яною стрішкою. 

с. Кручів (Kručov)
Записав Й. Вархол  

у с. Кручів, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Надмірне стікання воску зі свічки в часі він-
чання було передвістям слізного подружнього життя; 
з  подальшим майбуттям молодожонів пов’язаний й 
дальший магічний акт, коли на дорогу, якою мала йти 
молода шлюбна пара в церкву, підкидали відворотний 
кобилячий кал [«кобилянку»]. Для забезпечення до-
брого здоров’я, достатку в господарстві, любові в по-
дружньому житті, йдучи до шлюбу, молода пара брала 
з собою за пазуху кусник хліба, який після шлюбу ра-
зом з’їдали, а повертаючись у хату молодої, їх з хлібом 
та сіллю вітав видавець. [...] Казали: «На поді у просі, 
будьте, дівки, на спросі!».

с. Маковець (Makovce)
Записано в с. Маковець, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура.  
Власник: Лукач Іван. Переселився в нову хату. Інфор-
мацію записано від сусідів. Селянська хата – «хижа», 
споруджена в 1907 році. Трикамерне житло знаходить-
ся під спільною стріхою з приміщеннями господар-
ського призначення: «хижа», «сіни», «комора», «стай-
ня», «боїско», «шопа». Будівля зрубної конструкції («на 
угла»), з букового матеріалу. Стіни ззовні та зсередини 
обмазані глиною й побілені. Дах кроквової конструк-
ції, чотирисхилий, критий соломою («жупа»). Долівка 
глиняна. Стеля дощана, покладена на чотирьох попе-
речних «грядах» та поздовжній «мештерніці». Незвич-
на кількість поперечних «гряд» була на причині того, 
що в хаті часто вмирали діти (так твердять інформато-
ри). Двері та вікна змодернізовані. Призьба («піцкіна») 
глинобитна, обрамлена дерев’яною балкою («засип»). 
Основа печі («пец») утрамбована з глини з домішками 
дрібного каменю. Назви окремих частин печі: «при-
пецок», «підприпецок», «запецок», «ватра». Над ва-
трою  – «кафлі» та «цівка» для усунення диму в сіни, 
виготовлені з кам’яних брил. «Цівка» тримається на 

двох дерев’яних «дрючках». Хата без комина. В сінях 
«сліпий комин» у формі зрізаної піраміди. У житлому 
приміщенні – склад старих речей. Хата стоїт пусткою, 
замкнута. Посеред стайні рублені «кутці» для поросят, 
горизонтально перекриті дошками. Хата розвалюєть-
ся.  [...] Власник: Требішовський Михайло, 1893  р.  н., 
живе у новій хаті. Стара «хижа» служить для господар-
ських цілей. Інформацію записано від сусідів. Хата – 
«хижа», споруджена в 1931 році. Трикамерна житлова 
частина та господарські приміщення  – під спільною 
стріхою: «хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско», 
«шопа на віз». Будівля зрубної конструкції («капчана 
на замок»), з букового матеріалу. Зруб ззовні та зсере-
дини обмащений жовтою глиною й побілений. Долівка 
земляна. Стеля («повала») соснова, дошки покладені 
на п’ятьох поперечних «крижових грядах» та поздо-
вжній «мештерніці»  – все в натуральному вигляді. 
Призьба («піцкіна») глиняна, обрамлена дерев’яною 
балкою, яка називається «засип». Піч («пец», «припе-
цок», «запецок», «ватра») мурована з каміння та цегли. 
«Кафлі» та «цівка» – з кам’яних «брил». Дим з «цівки» 
попадає під «комин плетений з ліски», який знахо-
диться в сінях. Хата використовується переважно як 
склад різних речей. 

с. Мала Поляна  
(Malá Poľana)

Записав Й. Вархол  
у с. Мала Поляна, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка

ОБРЯДОВІСТЬ РОДИННОГО ЦИКЛУ Весільна обря-
довість. Повертаючись із шлюбу додому, на порозі 
пропускала яйце попід одяг на землю, примовляю-
чи стиха: «Жеби-м так легко мала діти, як тото яйце 
випало». 

КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ В Сташківцях [на Юрія] із ла-
даном, жевріючими вугликами та сіллю, перепаленою 
в глині в печі, обкурювали корів, щоб були здоровими 
і молоко ніхто не відібрав.

Записала Н. Вар’ян 21 листопада 1974 р. 
у с. Мала Поляна, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Баранчик Марії, 1903 р. н., [1] 
та Гошака Федора, 1920 р. н. [2] 

[АСФ СНМ МУК, № 16333, 15681, 15686]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ [1]  То била Варвара і Сава. 
Варвара пряла, бо вельо дівок мала, а Сава не пряла, 
лем молотила з ціпами, бо вельо хлопів мала. На сято 
Варвари хотіла єдна жена, што служила у жида, лахи 
райбати. Та й наносила води, нагріла, але не знала, ке-
льо годин. Вода била зогріта, лахи собі позберала до 
шафля. А Варвара ся їй указала а повідать: «Як не за-
лієш тот огень, та будеш ти ся у воді варити так, як хо-
чеш лахи варити». І тота жена взяла і загасила огень і 
спала аж до рана. То на Варвару ся не мать райбати, а то 
уж било Варвари, як она зачала гріти воду на райба-
ня. [...] [2] Мій дідо Штефан Мигальо знали робити зо 
змиями. То в Америці ся то навчили. Дома, кедь змий 
корову укусив, та люде ішли ку ньому, жеби одробив. 
Костуру я нашов запихнуту в землі коло потока. Я ви-
тягнув, а дідо повідали, же не треба било витягнути. Не 
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знам, як то одробляли, кедь гад укусив. Дідо газдували, 
мали воли. А жид мав румплю на Лані, а дідови воли 
там пішли на тот лан на румплю. Пришов жид за дідом: 
«Штефане, дай п’ятку, бо твої воли били в моїй румплі 
на лані». Добрі, дідо заплатили му. Дідо шо зробили – 
та й гадів нагнали до стайні жидові, до хижи – всягди. 
Єдна баба доїла та долов коровом, змий ся спустив до 
діника, до молока. Та й жид пришов до Штефана: «Йой, 
Штефане, ту маш назад п’ятку і літер палінки, а берь мі 
тото з обистя!». Як діда роз’їли, та нагнав гадів. Каждо-
му, хто го роз’їв, з ким ся погнівав, нагнали до обистя 
гадів, змиїв. Кедь ся погадали зо сусідами – нагнали до 
сусіди гадів: до хижи, до комори. На заклянці зістав 
гад, то в мисці, на столі, на пецу, на землі, під лавков, 
в постелі, всяди били змиї, як їх нагнав. Сусіди го потім 
просили, жеби то одогнав. Як нагнав змиїв до хижи, та 
не кусали никого, не слебідно їм било, не стопорчили 
ся, лем лазили. Діда просили сусіди, а як їх напросили, 
та одогнали змиїв – пішли гет, спрятали ся гет. Дідо їм 
дали розказ, та змиї одишли. З Америки з тим цирку-
санством пришли дідо. Свисли дідо – а змиї пришли, 
прилізли ку ньому. Дідо розказали гадам, де мають іти, 
а  гад пішов там, де розказали. Повіли єдному гадові, 
жеби ішов горі польом до Джару (ліс такий), та аж ви-
дно било, як траву розоначував, а ішов до ліса. Повіли 
змийові: «Ідь там!» – а змий уж ішов. Лем єдного гада 
ся бояли – бив єдоватий. В потоці Ястрябне (так ся во-
лал потік) бив тот гад, там його не ішли їмати. Під бри-
лов зме нашли тилько яєц гадячих! Не слебідно било 
забити, лем взяли на лопату а спрятали, шмарили до 
гати або на другий фундуш. Дома зме мали свині, а пе-
ред самим Миколайом поздихали нам дві свині. А ми, 
двоми братя, зме забили коло хижи двох змиїв. А они, 
дідо, так повіли, же зато нам дві свині поздихали, же 
зме забили двох гадів. Дідо, кедь косили на полі, а бив 
там гад, змий, та зав’язали, як машьлю [краватка] змия 
коло шиї, а так ішли долу валалом. Же то го холодить, 
бо змий є холодний. Як вмерали дідо, та плано било. 
Хотіли то передати дакому, а ніхто не хотів. Як конали 
[вмирали], та дівці гварили: «Ганьо, Ганьо, возь тріску 
даку а згартай з ня хробаків [жуків]». Не било видно 
хробаків, то їх мучило, бо з тим робили, зо змиями. 
Кеби били передали дакому, а ніхто не хотів перебра-
ти, баба уж били небіжка. Мучив ся довго, хробаки го 
мучили, пак вмерли. Я  мав дев’ять років, як вмерли. 
В двацетім року я роджений. [...] На Живний четвер на 
границі трьох хотарів копали зіля: ростопасть [чисто-
тіл] і інакше, таке ку ворожіню, а  потім варили тото 
зіля. Єден варив тото зіля, a як вода кипіла, він з косту-
ров до того баткав, жобав. А тота босорка, стріґа, што 
молоко взяла, одобрала од корови, та не дало їй покій, 
а ішла там, де він тото варив. Дачого ся задала. Він ю не 
пустив днука до хиж, але уж знав, же хто молоко одоб-
рав, ся пак признала під дверями. Бо їй не дало покій, 
як він з костуров до того зіля баткав, жобав.

с. Микова (Miková)
Записано в с. Микова, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Дудич Юлія (1902  р.  н.). Селянська хата  – 
«хижа». Під спільною стріхою в одному тракті знахо-

дяться житлові та господарські приміщення: «хижа», 
«сіни», «комора», «стайня», «боїско», «пелевня», «по-
ловник». Будівлю споруджено в 1929 році. У 1940 році 
змодернізували вікна та двері. На дворі викопали 
«студню», воду з якої набирають за допомогою колеса 
з валом, на який намонтується ланцюг з підвішеним 
відром. Хата зрубної конструкції, з  букового матері-
алу. Стріха кроквової конструкції, «роги» (крокви) й 
«лати» – березові. Солом’яну покрівлю в 1964 році по-
міняли на бляшану. Долівка в хаті земляна. Стеля виго-
товлена з якісного смерекового матеріалу. Дошки три-
маються на трьох «грядах» та поздовжній «мештерній 
гряді»,  – все в натуральному вигляді. Призьба («піц-
кіна») вистелена кам’яними брилами та обрамлена 
дерев’яною балкою, яка називається «засип» або «пу-
ріг». Стіни зрубу ззовні та зсередини обмазані глиною 
й побілені. Основа печі – «набита з глини». «Кафлі» та 
«цівка» вимуровані з сирої цегли – «вальків». Дим від-
водиться в сіни під широкий дощаний комин, зсере-
дини обмащений місивом жовтої глини. [...] Власник: 
Вархола Симко (1902 р. н.), столяр. Хата стоїть пуст-
кою біля нового будинку. Використовується для гос-
подарських цілей. Селянська хата – «хижа», побудова-
на в 1903 році. В одному тракті під спільною стріхою 
містяться житлові й господарські простори: «хижа», 
«сіни», «комора», «стайня», «боїско». Будівля зрубної 
конструкції («на замок») з  букового матеріалу. Стіни 
зрубу ззовні та зсередини обмащені глиною й побіле-
ні. Долівка в хаті глинобитна. Стеля дощана, на трьох 
поперечних та одній поздовжній «грядах», в натураль-
ному вигляді. В довоєнний період на «хижі» було ви-
конано деякі переробки та ремонти: змодернізовані та 
збільшені двері й вікна, вимінені згнилі «спідки» (спід-
ні балки), змайстрований дощаний комин для відве-
дення диму над стріху, вискладана кам’яна призьба – 
«піцкіна» і т. п. Основа печі («пец», «запецок», «припе-
цок») биті з глини. «Кафлі» та цівка вимуровані з сирої 
цегли – «вальків». Дим відводився в сіни під дощаний 
комин. В жилому приміщенні, крім основних меблів, 
знаходиться й «столярска дільня» (майстерня).

с. Нижня Владич  
(Nižná Vladiča)

Записано в с. Нижня Владич, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Ґалайда Михайло, переселився в нову хату. 
Інформацію надали сусіди. Селянська хата – «хижа», 
побудована в 1900  році. Трикамерне житло містить-
ся під спільною стріхою з господарською частиною: 
«хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско», «пе-
левня», «причулок» (вздовж тильної стіни). Будівля 
зрубної конструкції, з букового матеріалу. Стіни хати 
ззовні та зсередини обмазані глиною й побілені. Дах 
кроквової конструкції, чотирисхилий, критий со-
ломою («жупа»). Долівка в хаті земляна. Стеля до-
щана, на трьох поперечних «грядах» та поздовжній 
«мештерниці». Призьба («піцкіна») утрамбована з 
глини та дрібного каміння, обрамлена дерев’яною 
балкою, яку називають «засип». Двері та вікна від-
ремонтовані та збільшені. Піч («пец») утрамбована з 
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глини. Дим за допомогою «цівки» відводиться в сіни, 
де колись був «сліпий комин». У 1960 році комин ви-
мурували з цегли. Традиційні меблі в хаті не збере-
глися. В  часі обстеження внутрі будівлі знаходився 
будівельний матеріал для спорудження сільського 
будинку культури. Окремо на подвір’ї стоять студня 
та «оборіг» (сінник). [...] Власник: Фецканич Штефан, 
живе у доньки в с. Сташківці. Інформацію надали су-
сіди. Хата – «хижа», споруджена в 1935 році. В одному 
тракті під спільною стріхою розташовані трьохдільне 
житло та приміщення господарського призначення: 
«хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско», «шопа», 
«причулок» (поза хатою). Будівля зрубної конструк-
ції, з букового матеріалу. Стіни екстер’єру та інтер’єру 
обмазані глиною та побілені. Стріха кроквової кон-
струкції, чотирисхила. Покрівельний матеріал – соло-
ма («жупа»). Долівка глинобитна. Стеля дошана, три-
мається на трьох поперечних «грядах». Поздовжню 
балку («мештерніцу») зліквідували. Широка кам’яна 
підмурівка хати є й основою призьби («піцкіни»). Зі 
сторони подвір’я її обрамлює дерев’яна балка  – «за-
сипа». Двері та вікна в хаті змодернізовані. Піч («пец») 
також змодернізували, «кафлі» та «цівку» ліквідували. 
Інтер’єр не обстежено, бо хата замкнута. Окремо на 
подвір’ї стоять «куці» (хлівчики) та «пивниця». 

с. Сташківці (Staškovce)
Записала З. Ганудель 17 липня 1985 р.  

у с. Сташківці, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка, 

від Малиняк Анни, 70 р., [1] 
та Тупої Анни, 63 р. [2] 

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Господарські за-
няття; промисли та ремесла. [1] Коноплі зьме намо-
чіли, а паґ зьме їх виполокали. Яґ уж били за тиждень 
або яґ мокли, та зьме їх виметали так на бережок з 
води, а паґ зьме їх порозставляли на сонце. Яґ висо-
хли, так зьме жяли домів. Паґ зьме їх терли. Таки зьме 
мали ламаніці дерев’яни пороблени. Наперет била 
така ламаніця, што лен з єдном ручком, а паґ била з 
двома, што уж начісто ся терло. Паґ зьме часали тото. 
[На чім сьти часали?] Такий зьме мали счіт а часали 
клоча, окреме єдно, друге окреме – першу класу і дру-
гу. Тоти клоча паґ зьме пряли, нитки зьме робили а 
мотали на мотовило. [На чім стояло мотовило?] На 
козилці. Зьме уж звивали на файфи, а  паґ снували, 
а паґ уж на кросна навивали. [Ходили сте прясти на 
вечурки?] Посходжяли ся там баби, і паґ тоти паріпці 
поприходжяли. Там зьме і співали, і гунцютство зьме 
робили, паріпці веретена нам брали. Наконец зьме 
ся поскладали, баби поприношяли котра што знала, 
єдна тото, друга тото, но, та  й зробили гостину. По-
приходили там і паріпці, і дівки, і ми, баби, што зьме 
там пряли. [Што сти робили з полотна?] Шили зьме 
простерадла, перетикали з такима червенима нитка-
ми, перинянки ся шили, заголовчіни ся з того шили. 
То мама приправила молодиці, а  інше тоди не годен 
бил. [Де сти білили полотно?] Полотно зьме білили 
на ріни. На рін зьме носили, а пак, яґ сонце било, так 
зьме ходили фурт поливати. Яґ висохло, зайсь зьме 
поливали. Та  й вибілило ся шувні. Паґ зьме каждий 
вечур брали домів, а рано зьме го виношяли назад ґу 
воді на рін. [Як ся називало клоча?] Перше ся назива-
ло «верхівки», друге уж било кус ліпше, та ся називало 

«пачуски», а паґ «лен» або «коноплі». То били красни 
снопки. [...] [2] Перше ся зорало, поборонило, та лем 
пак ся уж лен посял, жеби скорей посходил. Паґ ви-
ріс. Пололо ся го. Паг уж бил зрілий, та ся го вибрало. 
А паґ била така щеть, та ся на тій щети ряфал тот лен. 
Пак ся до сніпків пов’язало, а  снопки  – до в’язанок. 
В’язанки ся робили зоз двацет сніпків. Зав’язало ся, 
однесло ся до води, до мочіла, мочіло ся за тиждень. 
Котра яка вода била. Кіт била зимна, та міх довше, яґ 
била тепла, та уж менше ся мочіло, А ся обзерало, же 
уж яґ ся ламал, та уж ся виберало, виполокало, рос-
тавило, яґ уж ся з води витягло, та ся роставил а таґ 
висохло. А зась до в’язанок ся пов’язало. Паґ зась того 
взяло ся домів, та ся уж прайниками товкло лен, жеби 
лекше било ламати на тій ламаниці, но, а паґ уж ся по-
ламало, почасало, паґ ся пряло, полотно ся с того зро-
било, яґ уж ся випрало. [А як сте ділили влакна?] Било 
верхівне с планшого клоча, друге било зоз ліпшого 
клоча, пачусне, ас третього клоча било зас миканічне. 
То уж било гарше, а пак ші било прядив’яне, што уж 
прядиво било, тонке, што уж ся кошулі с того роби-
ли, шили оплічата. [А де сте ходили прясти?] Прясти 
ходили векшину до нас, та ту ся пряло. Вельо тих ді-
вчат било. Як поприходили вечур, та пряли до дванас-
той години. Яґ уж ся допряло, та ламаник ся робил. 
Поїднали молоди паріпці музику, дівки порихтували 
гостину, та робили уж ламаник. Гостили ся, співали, 
танцювали, яґ уж по роботі било. [А як сте бивали?] 
Мали сме кухню, сіни, комору, півницю. Земля ся мас-
тила. Взяло ся кус лайна, глини а ся помастило с тим, 
жеби ся так не курило. Глина ся порплила, шо ся ходи-
ло. Білило ся з вапном і белавки ся давало кус.

Записано в с. Сташківці, округ Стропків  
Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура.  
Власник: Дупнакова Анна (1893  р.  н.). Живе у 
хаті сама. Селянська хата  – «хижа», споруджена в 
1890  році із матеріалу старої хати. Будівля зрубної 
конструкції. Стіни екстер’єру та інтер’єру обмащені 
глиною й побілені. Поряд з житловою частиною в од-
ній осі, під спільною стріхою, розташовані й примі-
щення господарського призначення: «хижа», «сіни», 
«комора», «стайня», «боїско», «пелевня», «причулок» 
(поза тильною стіною). Двері та вікна в хаті додатко-
во збільшені та змодернізовані. Дах кроквової кон-
струкції, чотирисхилий, під солом’яною покрівлею. 
Долівка в хаті земляна. Стеля дощана, підтримуєть-
ся трьома поперечними «грядами» та поздовжньою 
балкою («мештерніца»). Дошки ялові, а балки букові. 
Ззовні вздовж фасадної та фронтової стін – «піцкіна» 
(призьба) з утрамбованої глини з камінням, обрамле-
на дерев’яною балкою («засипа»). Основа печі («пец», 
«припецок», «запецок») утрамбовані з глини та камін-
ня, «кафлі» та «цівка» – з кам’яних «брил». Дим через 
комин, виплетений з хворосту, виходить над гребінь 
стріхи. В  житловому приміщенні  – «хижі»  – знахо-
диться стародавній стіл, а поза ним «лавки на мури-
кох» (первісно на дерев’яних «ковбицях»). У 1940 році 
окремо, під прямим кутом до хати побудували «кут-
ці», «шопу» та «сипанець» під спільною солом’яною 
стріхою. «Кутці» (хлівчики) муровані з каміння. 
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Записала Н. Вархол 18 вересня 1986 р. 
у с. Сташківці, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка, 
від Довгомута Петра, 1895 р. н.  

[АСФ СНМ МУК, № 13383]

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ Старі люде бісідували, же 
хмарник з хмар са спустил на землю. Же то бил якийсь 
іншакий чоловік, што ми. А потом назад го взяли хма-
ри. Чорнявий бил, хмарник, такий кандратий. 

с. Суха (Suchá) *
Записано в с. Суха, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка.  
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТ УРА ЖИТ ТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітекту-
ра. Власник: Данчо Марія (1897  р.  н.). Живе у хаті 
сама. Хата бідного селянина – «хижа», споруджена в 
1895 році. Під однією покрівлею розташовані трика-
мерне житло та приміщення господарського призна-
чення: «хижа», «комора», «сіни», «стайня», «боїско», 
«пелевня», «половник». Будівля зрубної конструкції, 
з буковго матеріалу. Зруб ззовні та зсередини обмаще-
ний глиною й побілений. Стріха кроквової конструк-
ції, чотирисхила. «Роги» (крокви) букові. Покриття 
солом’яне, гребінь стріхи скріплений грабовими «кіз-
линами». Долівка глинобитна. Стеля («повала») до-
щана, в  натуральному вигляді. Дошки постелені на 
трьох поперечних грядах та поздовжній «мештерній 
гряді». Призьба («засип») та «підмурівка» хати тво-
рять суцільний шар кам’яних брил. На «засипі» зна-
ходиться «мурик» для сидіння. Піч («пец») бита з гли-
ни. Над ватрою «кобилка» та «цівка» з брил, через які 
дим попадає у сіни, під дошаний комин, споруджений 
після Першої світової війни. Над «припецком» знахо-
диться «діра» (10 × 10 см) для сірників («швабликів»). 
В тильні стіні, яка відділяє «хижу» від комори, на ви-
соті 115 см від долівки та 60 см від печі знаходиться 
«діра» (17 × 20 см), в якій палили «скалку» або свічку 
задля світла в коморі. Комора без вікна. Вікна в інших 
приміщеннях додаткові змодернізовані. «Боїско» та 
«пелевня» вже завалилися. Умеблювання хати сучас-
не.  [...] Власник: Данчо Штефан (1903  р.  н.). Живе з 
жінкою, обоє німі. Інформацію записано від сусідів. 

* У 1964 році ввійшло до с. Владич, округ Стропків Пря шів-
ського краю.

Хата – «хижа», споруджена наприкінці ХІХ ст. В одно-
му тракті з житлом знаходяться й господарські примі-
щення: «хижа», «сіни», «комора», «стайня», «боїско». 
Будівля зрубної конструкції, з  букового матеріалу. 
Стіни хати ззовні та зсередини обмащені глиною й по-
білені. Дах кроквової конструкції, чотирисхилий, кри-
тий соломою («жупа»). Долівка в хаті земляна. Стеля 
в 1960 році відремонтована, дощана, в натуральному 
вигляді, покладена на трьох поперечних «грядах». 
Поздовжню балку зліквідували. Вікна та двері також 
змодернізовані. Призьба («засип») вимурована з ка-
міння та обмащена жовтою глиною. Піч («пец») гли-
нобитна, «кобилка» та цівка  – з  кам’яних брил. Дим 
відводиться в сіни, а звідти – на горище («під»). Коми-
на немає. Традиційні меблі у хаті не збереглися. За ха-
тою виявлено «сушню» на овочі, «ліса» якої виплетена 
з вербового пруття.

с. Шандал (Šandal)
Записано в с. Шандал, округ Стропків  

Пряшівського краю, Словацька Республіка. 
[За: Сополига М. Документація народного 

будівництва...]

КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Архітектура. 
Власник: Лапчак Михайло, живе в новій хаті. Інфор-
мацію отримано від сусідів. Селянська хата – «хижа», 
зведена в 1905  році. В  одному тракті з двокамерним 
житлом знаходяться й господарські приміщення: 
«хижа», «приклеть», «стайня», «боїско», «пелевня», 
«пелевник». Будівля зрубної конструкції, з  букового 
матеріалу. Стіни зрубу ззовні та зсередини обмащені 
глиною й побілені. Дах кроквової конструкції, чоти-
рисхилий, критий соломою. Знадвору попід стінами 
влаштовано кам’яну «піцкіну»  – призьбу. Долівка в 
хаті земляна. Стеля дощана, на п’ятьох поперечних 
«грядах». Сіни («приклеть») у 1955 році поміняли на 
кухню  – поставили там плиту («шпаргет») та цегля-
ний комин. У «хижі» піч розвалили. Двері та вікна в 
житловій частині змодернізували та пофарбували. 
Відокремлено від хати стоїть сипанець з хлівом для 
поросят. Будівля зрубної конструкції, обмазана гли-
ною та побілена, під чотирисхилою солом’яною стрі-
хою. «Хижа» в сучасному служить для господарських 
цілей («склад старого гарабурдя», приміщення для до-
машніх тварин).ІМ
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с. Айрани  
Вільнюського р-ну Вільнюського повіту, 
Литовська Республіка 5, I, II

с. Аксманичі  
Перемишльського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 196

м. Актау 
Мангістауської обл.,  
Республіка Казахстан 64, VIII

с. Андрійова  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 522

смт Антополь  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 20

м. Атаки  
Окницького р-ну,  
Республіка Молдова 116, 117, XI

станиця Ахтанизівська  
Темрюцького р-ну  
Краснодарського краю, РФ 307, 308, XXXIX

с. Баєрівці  
округ Сабинів Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 560, 561

с. Байдаківка 
Альшеївського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ XXXII, XXXV

с. Байцури 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 330, 332

с. Банське  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю, Словацька Республіка 540

м. Бардіїв  
Пряшівського краю, Словацька Республіка  522

хутір Басів 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 359

с. Безбородьки  
Драбівського р-ну Черкаської обл., Україна 267

с. Безимено 
Грайворонського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ XLV

с. Безпальче  
Драбівського р-ну Черкаської обл., Україна 267

с. Белеївці  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 566

с. Бенятина  
округ Собранці Кошицького краю, 
Словацька Республіка 512

с. Березівка 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 333, 336, 339, 342, 344

с. Березівка  
Окницького р-ну, Республіка Молдова 118

с. Берестів над Лабірцем  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 549

с. Бехерів  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 523, 524

с. Бехтеївка 
Корочанського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 370, 373

с. Бистра  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 653

с. Білі Пруди  
Данилівського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 464

с. Біловежа  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 524, XXIV–XXVII

с. Білоуша  
Столинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 59

м. Більськ-Підляський 
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XX, XXII, XXX, XXXI

с. Бобровці  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 16

с. Боґлярка 
округ Бардіїв, Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 564, LIX

с. Бодружал  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 567, 585

с. Больша Халань 
Корочанського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 376, 387, XLIV

с. Большетроїцьке  
Шебекінського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 429

м. Большой Камень  
Приморського краю, РФ XLIII

с. Борів  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 549

с. Боршевичі  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.,  
Україна 205
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м. Брест 
Республіка Білорусь IV, VII

с. Буківці  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 654

с. Булаєшти  
Оргеївського р-ну,  
Республіка Молдова 130, XIII, XIX

с. Буша  
Ямпільського р-ну Вінницької обл., Україна 116

с. Вавринець  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 541, 564

с. Ваґринець  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 567

с. Вадимівка  
Чернігівського р-ну Приморського краю, РФ 325

с. Валентівці  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 550

с. Вапеник  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 567, 568

с. Варадка  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 525

с. Варихівці  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 654

м. Варшава 
Республіка Польща XXX

с. Велика Богданівка 
Пінського повіту, Республіка Білорусь VI

с. Велика Поляна 
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 605

c. Великий Липник  
округ Стара Любовня Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 637, 638

с. Величковичі  
Кам’янецького р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 35, 36

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.,  
Україна 325

с. Верешин  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща  155, 158, 173

с. Верховина  
Красноставського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 167

с. Верхопеньє  
Івнянського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 429

с. Видибор  
Столинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 60

с. Видрань 
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 550

с. Вижлів  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190

с. Викріп  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 601, 654

с. Вирава  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 551

с. Вислава  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 599, 655

с. Високе  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 49

с. Вишківці  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 655

с. Вишній Верлих  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 570

с. Вишній Комарник  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 570, 571

с. Вишній Мирошів  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 571, 572, 600

с. Вишній Тварожець  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 525

с. Вишня Полянка  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 525

с. Відово  
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 185, 189, 213, 214

с. Вільшинкова 
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 604

м. Владивосток  
Приморського краю, РФ 318, XLII, XLIII

м. Владич  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка LVII
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с. Вовчинець  
Окницького р-ну, Республіка Молдова 119, XI

с. Вознесенівка  
Шебекінського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 431, XLV

с. Волиця  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 551

м. Володава 
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 189

с. Ворле  
Кам’янецького р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 39

м. Воронеж  
РФ 475, LIII

с. Воскресєнка  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 261

с. В’яз  
Пінського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 55

с. Габура  
округ Меджилабірці Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 551

с. Гавай  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 586, 597, 655, 656, LVII

м. Гайнівка  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 223

с. Галачово  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 16

с. Ганиґівці  
округ Сабинів Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 561, 590, 595

с. Гачава  
округ Кошиці-околиця  
Кошицького краю,  
Словацька Республіка 511

с. Гейсішки 
Вільнюського р-ну Вільнюського повіту, 
Литовська Республіка І, III

с. Гельцманівці 
округ Ґелниця Кошицького краю, 
Словацька Республіка 509, 510

с. Гиржавка  
Калараського р-ну, Республіка Молдова 92

с. Глинка  
Столинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 60

с. Головно 
Парчівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 186

с. Голошниця  
Сороцького р-ну, Республіка Молдова 138

с. Голя 
Більського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 188, XXVI, XXVIII

с. Голяни  
Єдинецького р-ну,  
Республіка Молдова 70, 86, XII–XV, XVIII

с. Горіхове  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 49

с. Грабарка 
Сім’ятицького повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 185

с. Грабівчик  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 573, 574

с. Грабовець  
Ярославського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 209, XXXI

с. Грабське  
округ Бардіїв  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 526, 527, 588, 596

с. Грибів 
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 586

с. Григорівка 
Каушанського р-ну,  
Республіка Молдова X, XVII

с. Грімне   
Городоцького р-ну Львівської обл.,  
Україна  200, 212

с. Гродиславиці  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 168

с. Грузьке 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 347, 351, XLIV

с. Гуменський Рокитів  
округ Гуменне Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 543, 544, 588

с. Гутка  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 528, 587, 597

с. Ґаболтов 
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 596
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с. Ґаврянець  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 572, 573

с. Ґералтів  
округ Пряшів  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 560

с. Давидів  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 542

с. Давидів  
Пустомитівського р-ну Львівської обл.,  
Україна  209

м. Дальнєрєченськ  
Дальнєрєченського р-ну 
Приморського краю, РФ 320

с. Данилівка  
Красноармійського р-ну  
Саратовської обл., РФ 503, 504

с. Данці  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 192

с. Дара  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 586, 606

с. Дареєвичі  
Стародубського р-ну  
Брянської обл., РФ 432, 449, XLVI, XLVII, XLIX

с. Дзвиняч Долішній  
Бещадського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 174

с. Дзитрих  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 543, 591

с. Дивин  
Кобринського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 40, 41

с. Дібча  
Переворського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща  182

с. Дніпровка  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 248, 260, 261

с. Добривода  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 223

с. Доброслава  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 574

с. Довгобичів  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190

с. Довгоброди  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190, 192

с. Довгуня  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 574

хутір Должик  
Острогозького р-ну  
Воронезької обл., РФ 484, LII

с. Дорошівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.,  
Україна 117

м. Дрогичин  
Брестської обл., Республіка Білорусь 19

с. Дубиця  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 17

с. Дубой  
Пінського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 56

с. Дубова-Колода  
Парчівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 184

с. Дубрава  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 586, 607

с. Дунайка 
Грайворонського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 365

м. Єйськ  
Краснодарського краю, РФ 291

с. Єрликово  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 265

с. Жигайлівка 
Корочанського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 392, 398, 406

с. Жидче  
Пінського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 56

с. Жичин  
Березівського р-ну  
Брестської обл.,  
Республіка Білорусь 13

с. Жуліце  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 169, 170
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с. Журавлівка  
Аургазинського р-ну 
Республіки Башкортостан, РФ 250

с. Завада  
округ Гуменне Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 545

с. Завадка  
округ Ґелниця Кошицького краю, 
Словацька Республіка 510, LVIII

с. Загірочко  
Жидачівського р-ну Львівської обл.,  
Україна 174

с. Заєлення  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 21

с. Замшани  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 50

с. Збій  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 607

с. Збійне  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 552, 553

с. Збудська Біла 
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка  548

с. Звала  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 607

с. Зджарка 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 187

с. Здітово  
Березівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 13

с. Зибіно 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 353–355

с. Зимовенька  
Шебекінського р-ну,  
Бєлгородської обл., РФ 429

с. Золотоношка  
Стерлітамакського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 
 247, 266, 267, XXXIV

с. Іванівська Лисиця  
Грайворонського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 347

с. Ільмень  
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 468

с. Їновець  
округ Собранці  
Кошицького краю,  
Словацька Республіка 512, 513, 515

с. Казанка  
Альшеївського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 242, XXXII,  
 XXXIII, XXXV

с. Каларашовка  
Окницького р-ну,  
Республіка Молдова 121, 127, X, XI, XIII, XVI,  
 XVIII

с. Кална Розтока  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 600, 607, 608, LVI

с. Камйонка  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 594

станиця Канівська  
Канівського р-ну Краснодарського  
краю, РФ 280, 281, 283, XL, XLI

с. Кахновка 
Чишминського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ XXXII, XXXIII

с. Кащенники  
Кам’янецького р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 39

c. Квасинина  
Бещадського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 175

c. Квятонь 
Горлицького повіту  
Малопольського воєводства,  
Республіка Польща XX, XXI

с. Кечківці  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 574, 575

м. Київ 
Україна 272, XXXI

с. Київ  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 638

с. Кислово  
Биковського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 459, LI

м. Кишинів 
Республіка Молдова XVI

c. Клейники  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 184
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с. Кленова  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 601, 608

с. Кобиловка  
Пружанського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 58

с. Кожухівці  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 656, LVI

с. Козьмодем’янівка  
Шебекінського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 432

с. Койшів 
округ Ґелниця Кошицького краю, 
Словацька Республіка 510

с. Колониця  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 608

м. Коротояк  
Воронезької обл., РФ 479

м. Короча 
Корочанського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 367, XLV

с. Костянтинівка 
Карагандинської обл.,  
Республіка Казахстан VIII

с. Крайнє Чорне  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 576, 577, 585, 586,  
 599, 601, LVII

с. Крайня Бистра  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 577

c. Красівка  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 187, 189

с. Красне  
Красногвардєйського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 432

с. Красний Брід  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 553, 554

с. Красний Куток 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 357, 358

с. Красноселець 
Биковського р-ну  
Волгоградської обл., РФ L

с. Кремінне  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл., 
Україна 123

c. Кривоверба  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 191, XXVIII

с. Кривчиці  
Львівської обл., Україна 212

с. Крив’ятичі 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 192

с. Крижі  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 528, 589

с. Кріуши 
Самойлівського р-ну  
Саратовської обл., РФ 504

м. Кропивницький 
Україна 432

с. Кружльова  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 577, LVIII

с. Кручів  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 657

c. Кузавка  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 187

с. Курашево  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 226

с. Куримка  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 578

с. Курипів  
Галицького р-ну Івано-Франківської обл., 
Україна 63

с. Курів  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 529, LIX

с. Курковичі  
Стародубського р-ну  
Брянської обл., РФ 446, 449, 450, 453, 456,  
 XLVII, XLVIII, XLIX

селище Кусти  
Нижньогородської обл., РФ 291

с. Ладомирів  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 585, 588, 589, 591,  
 602, 609

с. Ладомирова  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 578, 579, 587
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с. Лазо  
Дальнєрєченського р-ну 
Приморського краю, РФ 321

с. Ласицьк 
Пінського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 57

с. Лебедівка 
Краснокутського р-ну  
Саратовської обл., РФ LIV

c. Линів 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 188, 189

с. Литманова  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 587, 638–640

с. Лівів  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 529, 530, 598, LIX

с. Лівівська Гута  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 531, 602

с. Ліски  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190, 191

с. Лобойково  
Данилівського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 465

с. Локниця 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XXII

с. Лозиця 
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XXII

с. Луків  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 531, 599

с. Любитівка  
Дальнєрєченського р-ну 
Приморського краю, РФ 322

c. Ляховці  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 52

м. Львів 
Україна  159, 164, 167–171

с. Макова  
Перемишльського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 200

с. Маковець  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 657

с. Максимівка  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 263

с. Мала Поляна  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 657

с. Малинники 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 183

с. Малиновське  
Ришканського р-ну,  
Республіка Молдова 133, XI, XIV, XVI

с. Маломихайлівка  
Шебекінського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 432

м. Малорита  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 48, IV, V

с. Маргаритово  
Ольгинського / Ольжинського р-ну 
Приморського краю, РФ 324

хутір Мар’їно  
Шебекінського р-ну,  
Бєлгородської обл., РФ 431

с. Мар’янівка  
Аургазинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 250

с. Матяшка  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 543

м. Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 548

с. Мельник  
Сім’ятицького повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 185, 241

с. Мєловатка  
Жирновського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 465

с. Микова  
округ Стропків Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 601, 602, 658

с. Миколаївка  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 264

м. Миколаївськ  
Волгоградської обл., РФ 467

с. Микулашова  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 531, 601, LVI

с. Миндра  
Калараського р-ну, Республіка Молдова 99
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с. Мироля  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 579, LVII

с. Михайлівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.,  
Україна 139

м. Мінськ 
Республіка Білорусь VII

с. Модринь  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 159

с. Моложів  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 159

с. Молотковичі  
Пінського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 58

с. Мотикали  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 17

с. Мотоль  
Іванівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 31

с. Мусаїт  
Тараклійського р-ну,  
Республіка Молдова 143, 147

с. Мшанна  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 186

с. М’якуші 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща ХХІІІ

с. Нагоряни  
Ришканського р-ну,  
Республіка Молдова XIV, XIX

с. Наславча  
Окницького р-ну,  
Республіка Молдова 123

с. Нехваль-Полянки  
округ Гуменне  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 545, 546

с. Нехолсти  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 18

с. Нижній Верлих  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 579, 580

с. Нижній Комарник  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 580, LVII

с. Нижній Мирошів  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 581

с. Нижній Тварожець  
округ Бардіїв Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 532, 533, 591, 592,  
 596, 597, LX

с. Нижні Репаші  
округ Левоча Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 547, LIX

с. Нижня Владич  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 588, 658

с. Нижня Полянка  
округ Бардіїв  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 533, 534

с. Нижня Яблінка 
округ Гуменне  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 546, 598

с. Нижня Ядлова  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 564, 582

с. Нікольське  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 261

с. Нова Полянка  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка LVIII

с. Новий Мир  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 263

с. Нові Омельники  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 249

cтаниця Новомінська  
Канівського р-ну  
Краснодарського краю, РФ 291, XXXIX

с. Новоселиця  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 590, 610, 611

м. Нур-Султан 
Республіка Казахстан 63, VIII, IX

с. Обручне  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 640

с. Огово  
Іванівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 33
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с. Ожешково  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 183, 235

с. Окланда  
Сороцького р-ну, Республіка Молдова 139

с. Округле  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 582

с. Оксанівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.,  
Україна 138

с. Октябрська Готня 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 359

с. Олександрівка  
Биковського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 461, 462

с. Олька  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 555, 556

с. Ондавка  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 535

с. Ополе 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства 
Республіка Польща 186, XXVIII

с. Орябина  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 640, 641

с. Осички  
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 471

м. Острогозьк  
Воронезької обл., РФ 483, 494, LII

с. Остружниця  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 612

с. Остурня  
округ Кежмарок  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 546, LVIII

с. Ощів  
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 162

с. Павлівка  
Чугуївського р-ну  
Приморського краю, РФ 328

с. Павловичі 
Сокальського р-ну Львівської обл.,  
Україна 164, 167

с. Павлюки  
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190, 191

с. Паланка 
Калараського р-ну,  
Республіка Молдова 92, 105, X, XV, XVI,  
 XVII, XVIII

с. Палота  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 557

с. Паризівці  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 612

с. Парцево  
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XXII

с. Пеняни  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 171

с. Петропавлівка  
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 264, XXXIII

м. Петропавловськ  
Північно-Казахстанської обл., 
Республіка Казахстан 67, ІХ

м. Петропавловськ-Камчатський  
Камчатський край, РФ 272, XXXVI, XXXVII

с. Петьки  
Кобринського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 42

с. Пихні  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 613

с. Підгороддя  
округ Собранці Кошицького краю, 
Словацька Республіка 515

с. Підкуйково  
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 473

м. Пінськ 
Брестської обл., Республіка Білорусь VI

с. Піскорівці  
округ Воронів-над-Топлею  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 543

станиця Пластунівська  
Дінського р-ну  
Краснодарського краю, РФ 278, 279

с. Повіть (Повіття)  
Кобринського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 43
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смт Полтавка  
Полтавського р-ну  
Омської обл., РФ 266, 267

с. Попина  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 21

с. Порач  
округ Спишська Нова Вес  
Кошицького краю,  
Словацька Республіка 521, 522

с. Порубіжне  
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 359

с. Посадів  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 171

с. Потуржин  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 172

с. Присліп  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 613

с. Притуляни  
округ Гуменне Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 546

с. Пуциська  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 236

с. Пчолине  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 613, 614

с. Радохинці  
Мостиського р-ну Львівської обл.,  
Україна  206

с. Райки 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XXII

с. Ракарія 
Ришканського р-ну,  
Республіка Молдова X, XІI

с. Раківчик  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 582

с. Регетівка  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 536

с. Ренчишів  
округ Сабинів Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 562

с. Речки  
Івацевицького р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 34

с. Рипіїв  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 557

с. Рівне  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 583, 589, 591, 593, 594

с. Річиця  
Столинского р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 61

с. Рожеве  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.,  
Україна  175

с. Розливка  
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 473

с. Розтоки  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 584

с. Романовські Хутори 
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь V

с. Рошківці  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 557

смт Рудня  
Краснокутського р-ну  
Саратовської обл., РФ LIV

смт Рудня  
Волгоградської обл., РФ 466

с. Рунина  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 614

с. Русіли 
Парчівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 190

с. Руська Бистра  
округ Собранці  
Кошицького краю,  
Словацька Республіка 517, 518, 602

с. Руська Тростянка  
Острогозького р-ну  
Воронезької обл., РФ 493

с. Руське  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 591–593, 602, 615–617

с. Руський Воловий  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 618
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с. Руський Грабовець  
округ Собранці  
Кошицького краю,  
Словацька Республіка 518, 519, 521

с. Руський Потік  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 590, 592, 593, 618, 619

с. Рухча  
Столинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 61

с. Ряшів  
округ Бардіїв  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 536

с. Сагайдак  
Криулянського р-ну,  
Республіка Молдова 112, XIV

с. Салтово 
Старополтавського р-ну  
Волгоградської обл., РФ L

смт Самойлівка 
Саратовської обл., РФ 503, 505

с. Санжарівка  
Чишминського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 247, 248, 249,  
 XXXIII

с. Святе  
Ярославського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 212

с. Светлиці  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 557

с. Свєтлий Яр  
Свєтлоярського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 474

м. Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 564–566

с. Свидничка  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 584

с. Седмисько 
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща XXIX

с. Семенівка  
Федоровського р-ну  
Саратовської обл., РФ 501

с. Серакізці  
Перемишльського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 205

с. Симоновичі  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 21

м. Сім’ятичі 
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 184, XX

с. Сколошів  
Ярославського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 212

с. Славатичі 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 186, 187

с. Смолиг 
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 159

с. Смольник  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 621, 622

с. Снаків  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 536

с. Снятичі 
Замойського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 164

с. Соболі  
Березівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 14

м. Сокаль  
Львівської обл.,  
Україна 155, 158, 162, 164, 167, 172, 173

с. Соколівка 
Корочанського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 414, 424

с. Сосновка 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 192

с. Софіївка  
Міякинського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 264

с. Спички 
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща XXV

с. Спорово  
Березівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 15

с. Ставки 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 186

ІМ
ФЕ

www.etnolog.org.ua



672 ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

с. Ставок  
Кобринського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 46

с. Стара Полтавка 
Волгоградської обл., РФ L

с. Стара Попина 
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 27

с. Старий Корнин  
Церковні Гайнівського повіту 
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 236, XXIV, XXIX

с. Старина  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 622, 623, LIX

с. Старина  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 642, 643

м. Стародуб 
Брянської обл., РФ 450, XLVI, XLVII

с. Старомлини  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 28

станиця Старотитарівська  
Темрюцького р-ну  
Краснодарського краю, РФ 309

с. Стащинська Розтока  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 624

с. Сташківці  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 598, 659, 660

с. Степанівка  
Аургазинського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 249, 250,  
 XXXII, XXXIV

с. Страняни  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 643

с. Стриговець  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 624–626

с. Стригуни 
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 362, 364

с. Струга  
Столинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 62

с. Суботи  
Дрогичинського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 29

с. Судилків  
Шепетівського р-ну  
Хмельницької обл.,  
Україна 242

с. Суків  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 558

с. Сулин  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 645

с. Суха  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 660

с. Суховоля  
Замойського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 167

с. Сушів  
Томашівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 173

с. Тавричанка  
Альшеївського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 245, XXXV

станиця Тамань  
Темрюцького р-ну  
Краснодарського краю, РФ 305, 312, 313, 317,  
 XXXVIII–XLI

с. Терешківка  
Аургазинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 257

с. Терсинка  
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 473

с. Тецкани 
Бричанського р-ну,  
Республіка Молдова XIV, XV, XVIII, XIX

с. Тихий Потік  
округ Сабинів  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 562, 563, 587

с. Тихомирівка  
Міякинського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 265

с. Тишковичі  
Іванівського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 33

с. Толбази  
Аургазинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ 257

м. Томашів 
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 184
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с. Тополя  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 593, 596, 602, 626, LVII

с. Ториски  
округ Левоча  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 548, LX

с. Тулиголове  
Городоцького р-ну Львівської обл.,  
Україна 182

с. Убля  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 627, 628

с. Улицький Кривий  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 600, 633–635, LVI

с. Улич  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 629–631

Уманка 
Міякинського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ XXXII

с. Унгри  
Окницького р-ну,  
Республіка Молдова 127, XVIII

с. Урив-Покровка  
Острогозького р-ну  
Воронезької обл., РФ 494, LII, LIII

м. Усть-Каменогорськ 
Східно-Казахстанської обл., 
Республіка Казахстан 68, VIII, IX

м. Фокіно 
Приморського краю, РФ XLIII

с. Фредрополь  
Перемишльського повіту  
Підкарпатського воєводства,  
Республіка Польща 206

с. Федьковичі  
Жабинківського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 29

с. Фіяш  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 603

с. Фричка 
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка LVI

м. Харків 
Україна 333

с. Хідновичі  
Мостиського р-ну Львівської обл.,  
Україна  196

с. Хлібороб 
Міякинського р-ну,  
Республіка Башкортостан, РФ 265

с. Хлоп’ятин 
Грубешівського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республікa Польща 191

с. Хмельова  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 536

с. Хотиничі  
Ганцевицького р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 19

c. Хотислав  
Малоритського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 54

с. Хохлове 
Холмщина XXIX

с. Хохол-Тростянка 
Острогозького р-ну  
Воронезької обл., РФ LII

с. Цапівка  
Борисівського р-ну  
Бєлгородської обл., РФ 351

с. Цернина  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 603

с. Циґелка  
округ Бардіїв  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 537, 590, 598, LVIII

с. Циґла  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 604

с. Чабини  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка, 558

станиця Челбаська  
Канівського р-ну  
Краснодарського краю, РФ 295, 299

поселення Чепутка 
Володавського повіту  
Люблінського воєводства,  
Республіка Польща 188

с. Черемха / Черемуха  
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства, 
Республіка Польща 237

с. Чернігівка 
Чишминського р-ну, 
Республіка Башкортостан, РФ XXXV, XLII

с. Черськ  
Брестського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 18
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с. Чертіжне  
округ Меджилабірці  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 558, 559, 597

с. Чижі 
Гайнівського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 183, 226, 240

с. Чирч  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 645, 646

с. Чукалівці  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 635

с. Шандал  
округ Стропків  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 660

с. Шариське Чарне  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 539

с. Шариське Ястраб’є  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 647

с. Шариський Щавник  
округ Свидник Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 604

с. Шашова  
округ Бардіїв Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 540

с. Шмиґовець  
округ Снина Пряшівського краю, 
Словацька Республіка 636

Шубінське сільське поселення  
Острогозького р-ну  
Воронезької обл., РФ 499

с. Шум’яц 
округ Брезно  
Банськобистрицького краю, 
Словацька Республіка 509, 587, 589, LIX

с. Щити  
Більського повіту  
Підляського воєводства, 
Республіка Польща 183

с. Щити-Дзенцьолово  
Більського повіту  
Підляського воєводства, 
Республіка Польща XX

с. Юркова Воля  
округ Свидник  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 604

хутір Ягідний 
Руднянського р-ну  
Волгоградської обл., РФ 474

с. Яґуштово  
Більського повіту  
Підляського воєводства,  
Республіка Польща 215

с. Якуб’яни  
округ Стара Любовня  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 585, 592, 595, 647, 648,  
 650, 651, LX

с. Ялова  
округ Снина  
Пряшівського краю,  
Словацька Республіка 636, 637

с. Яремичі  
Кобринського р-ну Брестської обл., 
Республіка Білорусь 48

с. Ясенівка  
Калачеївського р-ну  
Воронезької обл., РФ 475ІМ
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