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PROLOGO
Son innumerab les las ocasiones cuando los historiadores han visto limitada la información con la que se
cuenta sobre un período específico o un determinado hecho histórico por la supuesta falta de fuentes, es decir,
aquel conocimiento sobre algún evento del pasado. El presente libro es un aventurado intento de su autor y el
equipo de investigación encabezado por él de rescatar la memoria individual y social sobre cuestiones de
religiosidad en la región mult icultural del norte de pre -Azovie, al sur de Ucran ia.
Con el deseo de rescatar la historia y las tradiciones de un pueblo a fin de lograr un conocimiento integral
de su vida social contemporánea, la entrevista se convierte en una herramienta útil y poderosa puesto que
permite recuperar y documentar las experiencias almacenadas en la memor ia de las personas que las vivieron.
Recogidos bajo métodos y puntos de partida teóricos explícitos y bien establecidos y debidamente transcritos
según las necesidades del investigador, los testimonios orales se constituyen en fuentes para la investigación
histórica. Esta metodología específica de las ciencias sociales que en las últimas décadas ha alcanzado un gran
desarrollo se conoce como historia oral.
Cuando se trata de historia oral, normalmente la relacionan con la historia reg ional o local co mprend iendo
el último término como el espacio donde se comparten experiencias y que se distingue por la homogeneidad de
sus prácticas. No obstante, como también se demuestra a travésdel caudal de los testimonios aquí reunidos, lo
local adquiere importancia para la co mprensión de lo general, lo nacional o lo étnico. Las narraciones de los
informantes nos sitúan en el microcosmos social de sus localidades, (re)construido a partir de sus memorias y
med iado por el tiempo, su cultura y la reflexión, y nos presentan tanto los pequeños actos que componen su vida
cotidiana como las relaciones personales entre los miembros de este grupo social específico. Siendo un producto
del acto de narrar a petición del entrev istador, los relatos son en sí el discurso subjetivo de los informantesya que
al responder al extenso cuestionario elaborado especialmente para esta investigación, los sujetos nos transmiten
de su viva voz có mo pensaban, cómo interpretaban y construían su mundo permit iendo así apro ximarnos al
conocimiento de la experiencia indiv idual y colectiva a nivel nacional. De este modo los que entrevistan a los
participantes en este proyecto historiográfico se convierten en los guardianes de la memoria de los miemb ros de
distintas localidades ucranianas pequeñas situadas alrededor del mar de Azov puesto que las personas les han
fiado sus vivencias pasadas nunca antes registradas de manera oficial. El historiador tiene en este sentido un
lugar privilegiado: es él quien impu lsa y motiva la producción de los recuerdos por parte d el hablanteevitando así
que los sujetos hablen por sí mismos. La subjetividad con la que los informantes responden es un punto de
origen para la comprensión de la sociedad en la que viven actualmente y en la que han vivido desde hace
décadas. Sin embargo hay que ser conscientes de que los testimonios orales comp ilados en este libro revelan más
sobre el significado y la valoración de los hechos que sobre los hechos mis mos, ya que estas narrativas son
construidas según las perspectivas presentes.
Por otro lado, no hay que perder de vista que hacer historia con el método de la historia oral no se limita a
la colección o el registro bruto de los datos sino también exige interpretación y comparación con libros,
periódicos, informes y estadística oficiales, discursos y fotografías de la época con el propósito óptimo de la
historia: co mprender mejor al ser hu mano. Los testimonios aquí recopilados pueden ser calificados como un
archivo de testimonios orales; es un material virgen que sirve para completar, enriquecer, matizar y hacer viva la
reconstrucción del pasado de la región de Azov que se caracteriza por ser una región mu lticultural. Además de
los historiadores, este libro podrá ser utilizado con todo éxito por los antropólogos, los etnógrafos o los analistas
del discurso para estudiar otros aspectos plasmados en estos registros como el proceso de comunicación, el
desarrollo del lenguaje y la esfera simbólica hu mana.
Victoria Pérez
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
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PREFACE
Many people, who use written primary sources to study one historical problem for a long time, co me to
realize that there is a lack of primary sources, related to that problem. Maybe some of them have had this
thought: ―I wish I had an opportunity to ask the witnesses about the events which happened during these times!‖.
Of course, if we mean the events which occured a hundred years ago, this thought cannot be more than just a
dream. But, if we mean the events, which were not so long ago, in XX century, this idea doesn’t only have a
chance for realizat ion, but also it has to be implemented in life to help the researcher to use a fuller, more
representative complex o f primary sources.
Today, in Ukrainian historical science such an approach is struggling for existence, overcoming sceptical
attitudes from representatives of ―official, scientific historiography‖ to the oral historical narrative.
My own path to oral history was rather long. For 22 years I studied the history of the Orthodox Church in
the South of Ukraine fro m XVIII – to middle of XIX centuries. It’s clear that the main primary source base from
this period consist of written sources. I used published materials and unpublished documents, which I found in
43 state archives, museums and library manuscript collect ions of Ukraine, Russia, Poland and Germany. The
result of my study of the history of the Orthodox Church in the South of Ukraine was a reconstruction of the
historical develop ment of the Orthodox Church in the region, identification of peculiarit ies in the management
system, Church-territorial organizat ion of the Southern Ukraine, the status of the priesthood of the South and
relations between Clergy and lay men.
A few words must be said regarding specific characteristics of the Southern Ukraine. The term ―Southern
Ukraine‖ in historiography usually means the territory of three steppe provinces (―huberniy‖) of the Russian
Emp ire — Katerinoslav, Kherson and Tavriya in the boarders of 1805, wh ich today includes the territories of
Odessa, Mikolayiv, Kherson, Kirovograd, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk and Donetsk regions, as well as the
Autonomous Republic of Crimea and the South-Eastern part of Luhansk region. This is almost a third of modern
Ukraine. Untill 1774 a large part of this region belonged to two countries: the Russian Empire and Ottoman
Emp ire. The region had a eloquent name: Wild Field (Dyke Pole), because of its small population. This area was
located for a long time on the crossroads of the Christian and Muslim civ ilizations. After these territories became
connected to the Russian Empire in the last quarter of XVIII century, the wide colonization of the region began.
An emphasis was on mig ration of representatives of various ethnoses and confessions. As a result, religious and
ethnic diversity became one of the main features of the South of Ukraine.
Exactly this feature sparked my interest in studying the spiritual life of the region.
During the work, it became obvious that the information available in written primary sources are not
enough for a deep studying of problems connected with ―folk Christianity‖ and the spiritual world of Southern
Ukraine’s population. Any research in the history of the Church is incomplete without attention to these
problems. In fact, transformat ions of church-territorial system, changes of the law base, activity of the diocesial
authorities were important, but mainly external parts of the religious -church complex, wh ile life at the level of
parish, family and individual was the essence of this complex.
Wider opportunities for studying Southern Ukrainian population’s spiritual world are opened with the use
of oral evidence (in co mparison with opportunities of the law, act, descriptive and statistical primary sources). I
must note that here I intentionally contrast the written primary source s and transcripts of interviews, contrast
interview o f oral h istory, materials of historical-ethnographical, fo lklore, archeographical expedit ions to other
kinds of historical evidence such as official state documents.
The value of oral history materials brings me to study archeographical works of researchers of XIX –
beginning of XX centuries, who were gathering evidence fro m old citizens, who lived in the villages of the
South. I mean the works of D.Yavornytskyi and. Ya.Novytskyi. As a lot of materials g athered by these scientists,
especially by Yakiv Novytskyi, were not published for a long time, the scientific wo rkers of the Institute of
Ukrain ian Archeography and Primary Sources Studying of M.S.Hrushevskyi and the members of Zaporizh zhya
Scientifical Society of Yakiv Novytskyi systematized and published these materials. As a result, today we have
published in Zaporizhzhya several volumes of the edition (it will have 20 volu mes) with works of
D.Yavornytskyi and 4 volu mes of the collection of Novytskyi’s works. A mong them there are works with oral
evidence related to the spiritual life of this reg ion’s population.
In addition, since 2000 I have had an opportunity to look at the holdings of archeographical exped itions of
the Zaporizhzhya Depart ment of the Institute of Ukrainian Archeography and Primary Sources Studying of
M.S.Hrushevskyi (Nat ional Academy of Sciences of Ukraine) and Zaporizh zhya Scientific Society of
Ya.Novytskyi under the leadership of its in itiator and organizator and my scientific mentor p rofessor
A.V.Boyko. I observed this project fro m the first expedition in the village Shyroke, when the organizators and
participants didn’t have theoretical and practical experience, but they tried various methods of holding the
questioning, to the creation of the Institute of Oral History of Zaporizhzhya National University, which was able
to publish the book ―Oral History: Theory and Practice‖ and to begin the series ―Oral History of the Steppe
Ukraine‖.
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Since 2005 I have held archeographical expeditions on the base of Berdyansk State Pedagogical
University where I work.
In 2007 I started the project, which was supported by American Council o f Societies short-term grant in
the humanities. The title of the project has been formu lated as ―Transformat ion of Relig iosity of the Population
in Circu mstances of a Multicultural Region (on materials of expedit ions in the villages of the Northern
Pryazovya)‖. Of course, the topic appeared not casually and was considered for a long time. Actually, it is a
logical continuance of my research in religious history, which I began in the late 1980s. But there are two
important differences. The first is that the emphasis is not on written primary sources, as it was earlier, but on
oral. The second is that I changed the period of study and am now working with the massive primary sources,
related mainly to the first half of XX century I wasn’t, however, a novice in this period, having experience in
preparing two edit ions about the history of XX century. I also hoped that the expeditions would give an
opportunity to gather materials about the history of the Southern Ukraine of XIX and even XVIII centuries (the
Northern Pryazovya is an important part of the Southern Ukraine). Old citizens could tell the family tales and
stories, which they had heard in childhood from their grandparents and other old people. So, I had the potential
opportunity to extend the primary source base of the history of the Orthodox Church in the South of Ukraine
fro m XVIII – middle of ХІХ centuries. Of course, I understand, that this information, gathered thanks to
expeditions, doesn’t show us the objective picture of the past but it says more about the respondent (his spiritual
world, system of values, etc) and it has to be used very carefully and should be critically co mpared with the facts
found in other primary sources.
The project was carried out for several years and it had to fulfill the fo llo wing tasks:

Define the best prospective settlements based on the potential to discover sources related to the p roject.

Prepare and conduct the expeditions.

Ed it the results for the archeographic published collections.

Create a synthetic work on the transformation of religiosity under circu mstances of mu lticultural reg ion.
So, one of the main goals of the project was to find new co mplexes of primary sources related to Northern
Pryazovya’s and Southern Ukraine’s spiritual h istory.
One of the main parts of the preparatory period became formu lating the questionnaire for the participants
of archeographical exped itions.
Here I used the experience, which was gained during the archeographical expeditions of Zaporizh zhya
Depart ment of the Institute of Ukrainian Archeography and Primary Sources Studying of M.S.Hrushevskyi
(National Academy of Sciences of Ukraine) and Zaporizh zhya Scientific Society of Ya.Novytskyi. A.V.Boyko
helped me in correcting and filling the list of questions, which I had created. Whole blocks were included in the
questionnaire, which were used in practice by the participants of Zaporizh zhya expeditions. On the other hand, I
hope that my works were useful for my colleagues, because some my questions were included in their
―Directions of possible external questions of the verbal questioning for participants of archeographical
expeditions‖.
So, the questionnaire had such structure:
1. Tell your surname, name and patronymic (for wo men — surname which they had before marriage).
Nationality.
2. Date and place of b irth (what village, district, region).
3. What is your education and profession?
4. What are your father’s, mother’s, grandparents’ names? What’s their nationality?
5. Do you know their parents? Where are your parents, your ancestors from?
6. What did they tell you and what do you know about the settlements they were born in? They moved
themselves or with somebody else? How old were they? Why did they do it?
7. What old things are there in your house, which are passed from elder to younger relatives (family
values, icons, Bib le)? What is known about them? How and where are these things kept?
8. What is your parents’ attitude to faith?
9. What is your attitude to faith? Tell, what is faith for you?
10. What is your faith?
11. Tell more detailed, who or what occasion influenced on your attitude to the faith?
12. Where and when did you first hear about God? Ho w did you imagine Him in ch ildhood? Who was He
for you?
13. Did your family have rites (fasts, Christmas kutya, Easter…). Tell more detailed, what was necessary
to keep rites?
14. Did your parents, grandparents tell you how to keep some relig ious rites and traditions? Remember
more detailed, what exact ly did they tell you?
15. Remember and describe about what traditions did you find out from the habitants of other villages
(what exact ly)?
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16. What was the attitude to atheists in your village during your ch ildhood and youth? To religious
people? To non Orthodox?
17. Did you know in the time of your childhood and youth representatives of other religions? If yes,
describe more detailed, what did you like in their trad itions, rites?
18. What did you use from these traditions of the representatives of other relig ions?
19. Describe the attitude in your village (settlement) to other faiths. What was the attitude to them in your
family?
20. Were there in your village (settlement) in your childhood and youth people, who converted? Tell with
examples what were their relations with the citizens of the village (other people of your settlement)?
21. When you were a child, was there a church in your village (settlement)?
22. Who attended it? Did somebody fro m your family attend the church when you were young? What was
your attitude to it? What was the attitude to those people who attended the church in the village?
23. Were you in the time o f your childhood and youth in churches of other villages (settlements), if yes,
describe what were the differences between them and your church?
24. Tell in details what were your, your relat ives’ and friends’ relations with the local priest in your
childhood and youth? What was the attitude to him? Did other citizens of the village trust the priest in
everything?
25. Tell, what were you told in your childhood and youth about the church, church rites at school? How
did it influence you and your attitude to the church?
26. Was the church active in your village during the war? Who served in it? What was the attitude of the
fascists to it?
27. Did you celebrate religious holidays during the war? If yes, in what way?
28. Remembering the past, tell was the church necessary for people in 1930 – 40s? If yes, what for?
29. Do you consider that Soviet actions against religion were effective and caused many people to stop
believing in God?
30. Ho w do you think, what was the change for the faith in God? What did people continue believing in
Soviet times, in your youth? What replaced faith?
31. What signs were used for determination of the baby’s destiny?
32. What rites were kept after the appearance of a new hu man? What beliefs are related to birth?
33. What did the guest at a christening wish? What did they give as a present?
34. How d id the christening happen? Who was invited as God relat ives? What was their behaviour?
35. What rites, related to the the asking in marriage (―svatannya‖) were in your village (settlement)? What
did matchmakers (―svaty‖) bring? What did they say? How were they met? What wa s the behaviour of the girl
during asking in marriage (―svatannya‖)?
36. How d id bride -show (―oglyadyny‖) happen?
37. Who was invited to the wedding and how were they invited? How did the boys and girls say farewell
to youth?
38. How many days did the wedding last? What were the titles of these days? How did the wedding start,
continue and finish? What rites were kept during this time? In what order? How was the table decorated? What
dishes were cooked? What presents were given?
39. What were the clothes of the brides? What rites did they participate in?
40. What were the ro les of parents? What did they have to do during the wedding? What rites did they
perform?
41. What were the presents? What were the toasts?
42. What wedding songs do you know fro m the youth?
43. Were singing carols spread in your settlement on Christ mas and New Year? Tell, how d id they sing
carols? Who sang carols? To whom? What carols do you know? Who sowed (―zasivae‖) on the first day of New
Year? What did they wish to the masters? What presents did they get?
44. How and who guessed on Christmas, New Year and Ch ristening? What fortunetelling do you know?
45. What beliefs were there about Saint evenings?
46. How was ―maslenitsa‖ celebrated in your settlement? What rites did they do? What d ishes did they
cook?
47. How were the first birds met and what beliefs are related to them? On what days did people try to
determine the future weather and harvest?
48. How was the time for field works determined? What rites were done during that? How was the first
day of tending celebrated?
49. How d id people keep the fast during the Great Fast in your settlement? What did they eat?
50. What rites were made during gathering bread and by whom? What did they do with the first sheaf ?
How was the end of gathering bread celebrated? What actions were made with the last sheaf? Did they leave
unfinished plants? What for? What folks are related to gathering of bread?
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51. What rites were made at the end of build ing? What beliefs are related with the build ing of a hou se?
52. How was entering celebrated? Who first entered and what did he take to the house?
53. What house defenders do you know? Who was the defender of the house? How was the house
defended from the evil forces?
54. Describe the holiday of Ivan Kupala, what rites did it have in your childhood and youth? What
legends and beliefs were about it?
55. Do you know anything about witch-doctors? Did you know such people? What way of life did they
have? How did they treat? What did they say during treatment?
56. Do you know some rites against diseases? What? Did they help anybody?
57. What do you know about treating magic? How does it use water, fire, ground, minerals?
58. Do you know cases of a sudden treatment? Tell about them. What is the reason for them?
59. Did witches live in your village (settlement)? What harm did they do to people? What did they look
like? What does a person need to know to avoid their force?
60. What were the ways of struggling with the dark forces?
61. What cases of dark forces do you know?
62. Who is a devil? Is he alone or are there a few of them? What did you hear about mermaids and wood
goblins?
63. Do you believe in mermaids , werewolves, witches? Who told you and where did you find out about
them in childhood? Did you do something to defend yourselves from these forces? What exactly? Do you think
such actions are effective?
64. Does somebody from your village believe in mermaids , werewolves, witches today? Do they do
something against them?
65. Do you think that a witch-doctor is able to convert the work of witches?
66. Do you think that the church defends from the witches, werewolves and others?
67. In Soviet times some party and Soviet leaders kept the church rites, what was their attitude to the
witches, werewolves and other dark forces, did they make some attempts to defend themselves from them?
68. Was something in your childhood and youth in your life or in the life of your relatives, friends
unusual, which can’t be exp lained? Tell about such cases in details.
69. Tell about good and bad beliefs that existed in your family and village (settlement) in your childhood
and youth.
It’s important that this questionnaire and the process of realizing this project were discussed at various
scientific meetings, which helped to make some corrections, to avoid or to correct some organizational and
methodological mistakes.
But, despite the importance of contacts with specialists in the history of the Church, in oral history and
approbation of the project in various scientific meetings, the main wor k was carried out in the walls of
Berdyansk State Pedagogical University and in the houses and flats of the respondents.
I had to choose the circle of interviewers. Log ically, it had to be just historians — students, postgraduate
students, who had, if not practical, then theoretical preparation for the holding of interviews. The interviewers
fields of study stimulated their interest in the project. Berdyansk is situated far fro m arch ives and big libraries
and for that reason the creation of an archive of oral history materials, which can be used by students in their
scientific works, is a good way to prepare the students’ works in a high quality.
To make the circle of interv iewers wider and to raise the level of their preparation, it is important to join
forces with other specialists in oral history. In my case, great help was given by docent V.Konstantinova. At that
time she was working on the project ―The Phenomenon of Perception of Urban Processes in the Countryside
Traditions (based on the materials of historical and ethnographical expedit ions in the villages of the Northern
Pryazovya)‖. Viktoria had her own students who studied oral history. She also headed the archeographical
practice of students-historians. To obtain the optimal result I joined forces with V.Konstantinova. We decided
that together we would co mp lete an archive which could be used by all students. And most importantly we
would use the questionnaire, which includes the blocks about transformation of relig iosity of the population in
circu mstances of a multicu ltural region, and blocks which are related to the phenomenon of perception of urban
processes in the countryside traditions. Our cooperation gave us both the opportunity to double our circle of
settlements and respondents.
Before holding expeditions we had to co-ordinate not only the questionnaire, but also the methodology of
organization and holding the questioning.
It was important to define the criteria for choosing respondents. Looking at the tasks, which each of us
had, and at territorial frames of the researching we decided to ask people, who were not younger than 75 years
and were born in the Northern Pryazovya or moved here in their childhood or young years of their lives. In the
latter cases we had to exp lain tactically that we we re interested in facts which were connected with times, when a
respondent lived in the Northern Pryazovya, and that his or her recollections about other regions were important
for us in case, if he or she compared some traditions, events, relations, etc., which happened before and after
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moving here. During the interview it’s important to concentrate on the events which happened before 1945. For a
gender representation, taking into account the demographical situation, where there is a majority of women
among old citizens, we decided that at least one man must be among respondents of one interviewer. Besides, it
was important for me to have among respondents representatives of different confessions and nationalities.
When determin ing criteria for choosing settlements we sought out areas with a mu ltiethnic character. We
paid attention not only to the belongings of these villages to the Northern Pryazovya (however, there were some
occasions when this criterion was ignored: in cases when a respondent moved to anot her region in adult age), but
also to the fact that there should be the settlements not only with Ukrainian population. One more important
thing — the settlements needed to be of different types: cities, towns, villages etc. Besides, the representation
had to be reached by a wide geography of the settlements, where expedit ions were held.
It was necessary to choose a method for find ing respondents. I decided to choose a private, not archive documental or institutional method, though the institutional method was eventually used as well. Th is happened
because we decided to hold mobile mini-expeditions, when one or two interviewers asked no more then 20
respondents in one settlement. In most cases interviews were made by the students who lived in this settlement
(here it helped that among BSPU students there are many representatives of the villages, towns and other
settlements of the Northern Pryazovya). It was good also for solving the problem of t rust between respondents
and interviewers: people felt more co mfortable and were more open with young boys and girls, who were
―theirs‖, who grew up in their eyes, whose relatives they had known for a long time. There were occasions when
students interviewed their grandparents, grand grandparents. To be honest, we feare d that relatives wouldn’t be
able to tell the members of their families some facts of their lives. But exact ly these interviews with relatives
were some o f the most detailed and frank. On the other hand, respondents were not as frank with students who
came unknown to their villages. They were like ―strangers‖ for respondents.
Thinking of convenience, we decided to hold each interview only with one person. The main part of
interviews was held privately, but also there were some occasions when interviews were held in a third person’s
presence. Such exceptions were made when a respondent needed an interpreter in Bulgarian. Two respondents
were interviewed together only if they refused to speak alone.
Soon we discontinued the practice of holding each interview with two interviewers. In cases of
interviewing by a relative or acquaintance discourse without a second interviewer influenced on having the
opened conversation. When there is somebody else it can only disturb, divert, but not help to get more
informat ion, to create a favourable climate. Argu ments for holding an interview with two interviewers are not
persuasive. It is suggested that the first person is an interviewer and the second one is looking after correct
audiorecords or making necessary notes (fixat ion of surnames, geographical names to avoid the mistakes which
can be made during transcription of the records). But thanks to digital recorders maintaining the quality of proper
names is easier, so the threat of unclear sound is not actual. The interview ing by a group is good only if one of
the interviewers is a professional and wants to teach another one how to interview a respondent and also to
observe his partner.
According to another typology, interviews, which were planed to hold, should be problemat ic and should
be directed to the study of reception by a person of some historical events, situations.
Finally, according to the character of the questions interviews should be only half structured. It means that
in addition to the questionnaire, interviews had a phase for open story. It was important, that interviewers tried to
make this phase wider.
Before the beginning of large-scale expeditions, it ’s necessary to prepare the interviewers theoretically.
It was not enough to have knowledge in the history of Ukraine, special historical disciplines and other
subjects, which students studied earlier. It was also not enough to have instruction for several days. So, during
the courses of ―History of the Southern Ukraine‖, ―Methodology and Methods of Scientifica l Researchings‖
―Primary Sources Studying of History of Ukraine‖ we emphasized methods for management and holding of
interviews. In fact, four-six academic hours of every week in Un iversity was spent on discussing the works of
native and foreign specialists in oral h istory. A database of such works has been created and is still updated.
The study of literature has to be connected with the practice of discussing the results of the expeditions,
when not only the participants, but also everyone who took part in the project analy ze transcripts, listen to the
records of the interviews, discuss the things which could be done or couldn’t be done, just for receiving more
detailed information, to help a respondent to open himself, to recollect fo rgotten details.
Before the expedition each participant received the printed instructions (which were made by me and
V.M.Konstantinova), where they could find all necessary recommendations for holding the interv iew in oral
history. Such instructions contain a wide spectrum of technical, organizational and psychological advice.
Of course, we realized that despite having these instructions, despite all the preparation for the interviews,
in the process of their work our interviewers would have a lot of difficulties, wh ich causes were in the nature of
interview. Every interv iew is a unique, inimitable bilateral co mmunication, creative process, the course of which
is impossible to foresee, as it’s impossible to define the techniques, methods and strategies which can help to get
optimal results from every respondent.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

11

As the recorded interview is an object for the co mmon copyright of a respondent, interviewer and
institution which he represents, every interviewer has to propose to every respondent to sign the agreement about
saving and using the interview in scientific purposes.
By the way, in signing of such Agreements we benefited fro m the practice of the holding the interviews
with the fellow-v illagers and relatives. Everybody knows how suspicious old people behave when they are aske d
to sign documents, especially if it is proposed by unknown people.
It’s principally important that every interviewer must immediately print a transcript of the interview. In
the end of expedit ions everyone has to give a folder, wh ich includes:
1. Cassettes (disc) with records of interviews.
2. Diskette (disc) with a transcript of interview (the rules of transcribing everyone gets before with the
instructions).
3. Diary of the interviewer (it is composed after every questioning on that day, in the diary interviewer
notes how he found out about the respondent, who introduced the respondent to him; what was the respondent’s
reaction to the interviewer (g ladly, with readiness to answer, watchfully, hostilely, etc.); was there anyone
present during the interview; in what surrounding the interview was held; what imp ressions the student has after
the interview, etc.).
4. Agreement about saving and using the interview for scientific purposes.
5. Photos of respondents.
6. Memo irs, d iaries, other documents, given by a respondent.
After receiving such a folder it was the project leader’s role to see, whether the audiorecords and
transcripts of the printed materials were identical.
I specially wrote up in detail the preparation end holding arheographical expeditions, which study oral
religious history. I described the way full of hard work and serious thoughts and solving many organizational
questions. The way wh ich is very sympto matical for the modern historiograhical situation in Ukraine.
***
I will now discuss the results of our work in finding the primary sources of spiritual history of the region.
275 respondents were interviewed. Expeditions were held in 30 settlements. Interviews were held with residents
of Ukrainian, Russian, Bu lgarian, Greek, German, Jewish, Moldavian, Belarusian villages. Taking into
consideration, that a lot of respondents were born in other settlements of the region and a part of their childhood
and youth were spent there, it beco mes quite clear, that the geography of the research is rather re presentative.
Taking into account the themes of the questions and respondents’ age, it is clear that the main part of oral
evidences, gathered during expeditions, are about the first half of XX century — a period, when world outlook
imperatives of the residents were broken. This break was connected with the processes which took place in the
whole Russian Imperia and the Soviet Union. Mu lticulture, wh ich was a feature of the No rthern Pryazovya,
influenced the character of the break. And vice versa.
The questionnaire was built in such way that it gave an opportunity to receive informat ion about a wide
variety of problems which concern the Church, spiritual tradit ions, mentality, religiosity, syncretism,
interconfessional relations, interpenetration of cultures , influence of the governmental policy on these processes.
So there are blocks of questions, which are devoted to the family, faith, relations with representatives of other
religions and atheists, ceremonial rites and demonology.
The majority of the questions were potentially supposed to be answered not with short answers such as
―yes‖, ―no‖, ―don’t remember‖, but with detailed stories, the whole ―plots‖. In spite of the fact that not all
respondents were ready to tell a lot of informat ion about all the questions, and not all interviewers managed to
get this information, as a result of a project we received a massive amount of connected narratives almost in
every aspect of the raised problems. Even those ―weak‖ interviews and their fragments which contain sh ort
answers, give us an opportunity to imagine the internal world of the respondents, their values, their subjective
experience in some historical events and processes, which were manifested during or accompanied and
influenced on the transformation of religiosity of the population of the Northern Pryazovya in the first half of
XX century. At the same time, these interviews and frag ments together with other ones give an opportunity to
make a statistical analysis.
I will show just a few of them.
There are 80,7% wo men and 19,3% of men among the respondents.
By nationality the respondents are:
Ukrain ians — 80 %;
Bulgarians — 12,4 %;
Russians — 4 %;
Moldavians — 1,1 %;
German iu ms — 1,1 %;
Greeks — 0,7 %;
Byelorussians — 0,7 %.
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However, I have to say that from the interviews it can be seen that such positioning is rather conditional.
By education the respondents were devided in such a way:
didn’t study at all — 0,7 %;
primary, not fin ished secondary school or finished secondary school — 76 %;
secondary special education — 16,7 %;
higher education — 6,5 %.
According to attitude to the faith of the respondents’ parents:
both of the parents were religious — 77,8 %;
mother believed, father d idn’t — 11,6 %;
parents were not relig ious people — 5,5 %;
couldn’t answer as they lost parents early — 2,2 %;
didn’t answer — 2,2 %;
father believed, mother d idn’t — 0,7 %.
To the questions about their attitude to the faith they answered:
religious — 85,1 %;
not relig ious — 10,6 %;
neutral — 4,4 %.
Here we can find card inal differences in gender fact: not relig ious were 5,8% of interviwed wo men and
30,1% of the men.
About persons or events which have influences on respondents’ relig iosity there were such answers:
family — 52,4 %;
age — 8 %;
war — 5,5 %;
school — 2,5 %;
―everyone believed, so I did‖ — 2,5%;
church — 1,5 %;
didn’t answer — 27,6%.
Heard about the God at first:
in a family — 92,4 %;
in the Church — 5,5 %;
at school — 2,2 %.
Among the respondents’ families during their childhood and youth, they kept the religious rites:
yes — 94,2 %;
no — 5,8 %.
On the request to recollect and describe the traditions, which the residents of other settlements taught, the
respondents answered: didn’t find out anything — 25,8%; never have been in other settlements — 5,5%; ―didn’t
communicate with other villages‖ — 4,7%; ―everything is the same everywhere‖ — 4,4%; ―in every village
everything is different‖ — 3,3%; ―didn’t use the traditions‖ — 1,1%; ―to bake the Easters in a frying-pen‖ —
0,4%; ―the clothes in a neighbouring village were different‖ — 0,4%; ―went to another village to celebrate
Trin ity‖ — 0,4%; ―to put the grass on Trinity‖ — 0,4%; ―to celebrate Spyrydon’s Day‖ — 0,4%; ―went for the
weddings‖ — 0,4%; ―danced their dances‖ — 0,4%.
To the question about their attitude in childhood and youth to atheists respondents answered:
were positive, good — 28,7 %;
were negative, bad — 26,9 %;
didn’t know who it was — 21,8 %;
―as to everybody‖ — 17,1 %;
―they believed too‖ — 5,5 %.
To the question ―Did you know in the time of your childhood and youth representatives of other
religions?‖ the respondents answered: ―didn’t know such ones‖ — 22,5%; ―there were none‖ — 18,9%; ―were,
Baptists‖ — 12,0%; ―there was only one faith early‖ — 11,3%; ―were, Muslims‖ — 2,5%; ―were, Catholics‖ —
2,2%; ―there were some sects‖ — 1,5%; ―were‖ — 1,5%; ―Jews‖ — 1,5%; ―everyone didn’t accept any faith‖ —
1,1%; ―there were but I didn’t accept them‖ — 1,1%; ―there were such ones, but not many‖ — 0,4%; ―I don’t
understand what it is‖ — 0,4%; ―Baptists and ―Pyatidesyatniks‖‖ — 0,4%; ―somebody ―other‖ came‖ — 0,4%;
―there were Baptists and other ones‖ — 0,4%; ―there was one ―subotnyk‖‖ — 0,4%; ―different ones were‖ —
0,4 %; ―were, gutsuls‖ — 0,4 %.
To the question ―Were there in your village (settlement) in your childhood a nd youth people who
converted?‖ answered: ―no‖ — 22,5%; ―I don’t know‖ — 12,0%; ―there were‖ — 10,5 %; ―I don’t remember‖
— 5,8 %; ―everyone had one faith‖ — 4,4 %; ―there were, Baptists‖ — 3,6 %; ―not many, but there were‖ —
1,1 %; ―one converted to Baptists and one more to something else…‖ — 0,4 %; ―many people converted‖ —

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

13

0,4 %; ―Baptists called, but nobody agreed‖ — 0,4 %; ―there were some, but it was later‖ — 0,4 %; ―everything
was secret‖ — 0,4 %.
During childhood 77,1% of respondents lived in settlements with a church, and 22,2% — without a
church (0,7% didn’t answer to the question). After the 1930s churches existed in settlements where 38,9% of the
respondents lived.
When asked about being in churches of other villages in their childhood and youth , they said: ―was
not‖ — 26,2 %; ―was‖ — 15,3 %; ―wasn’t in other villages‖ — 4,4 %; ―once‖ — 4,4 %; ―when we didn’t have a
church, we went‖ — 3,3 %; ―we had our own church‖ — 3,3 %; ―was on big holidays‖ — 2,5 %; ―there was no
church, nobody went‖ — 1,5 %; ―wasn’t, didn’t attend the church‖ — 1,5 %; ―brought children for
christening‖ — 1,1 %; ―there was no church anywhere‖ — 1,1 %; ―was not, because it was far‖ — 1,1 %; ―was
in one, on an excursion‖ — 0,4 %; ―aunt went to bless the Easter cakes‖ — 0,4 %; ― was twice‖ — 0,4 %; ―just
in one‖ — 0,4 %; ―on weddings and for baptizing children‖ — 0,4 %; ―celebrated the wedding in another
village‖ — 0,4 %.
As for the attitudes toward priests, the follo wing answers were received:
respected, trusted — 54,2 %;
―I don’t know, as I didn’t attend the church‖ or ―I don’t know, there was no church‖ — 11,6 %;
―he was a Saint, as a God, the first man in a v illage‖ — 6,2 %;
some trusted, some didn’t — 3,6 %;
didn’t trust — 2,5 %;
were neutral — 1,8 %;
people mocked a priest — 1,5 %;
trusted everybody, instead of commun ists — 0,7 %;
didn’t answer — 17,8 %.
To the question ―What was said in childhood and youth at school about the church, about church
traditions?‖ the respondents answered:
attending the church and respecting of relig ious traditions were forbidden by school — 55,6 %;
they didn’t talk about it at school — 36,4 %;
church and traditions were spoken about positively at school — 7,3 %.
Here attention must be paid to the fact that 0,7% of the respondents didn’t study at s chool, and what
others listened to about church at school depended on the years when they studied.
To the question ―Remembering the past, tell, was the church necessary for people in 1930 – 40s?‖
answered:
positive — 84 %;
negative — 9,1 %;
don’t know, whether it was necessary or not — 6,9 %.
Whether they think that forbidden acts in Soviet times were effective and many people stopped believing
in God, the respondents told:
positive — 47,6 %;
negative — 41,5 %;
don’t know how to answer — 10,9 %.
To the questions ―What did people continue believing in Soviet times, in your youth? What replaced
faith?‖ they answered:
work, faith in a better future — 14,5 %;
faith in co mmunism, party, Len in, Stalin, Soviet power — 12,4 %;
―anyway, the faith stayed‖ — 12,4 %;
nothing — 4,4 %;
walks to clubs, cinemas, houses for collective reading — 3,6 %;
a lack of politeness, drinking — 3,3 %
didn’t answer — 49,5 %.
To the question ―Were singing carols spread in your settlement on Christmas and New Year?‖ the
respondents answered:
yes, they were popular — 90,2 %;
there were no singing of caro ls, as it was forb idden — 4,7 %.
In other (5,1 %) interviews this question didn’t appear.
Just 16% of the respondents couldn’t remember any details of the traditional act ions, which occurred in
their childhood and youth on winter holidays.
For 17,1 % of those, who remembered details about traditional actions, the period of singing carols was
associated with collective walks of girls and boys, when after singing of carols the youth gathered for common
celebrations in a house and continued to celebrate untill the mo rning.
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13,1 % say that children and adults took part in the process of singing carols, not depending on the
gender. Here in response to the question ―Who sang carols?‖ interviewees oft en answered ―Everybody who
wanted‖.
But 12 % said that just men sang carols, and 8 % — just girls.
When asked about people, to whom they went to sing carols, there were such answers:
sang all over the settlement — 27,3 %;
sang for relatives — 16 %;
sang for ―kind people‖ (they mean rich people, who thanked the singers well, and those, who showed their
hostility) — 9,1 %;
mostly visited God mother or God father — 8 %;
sang for the neighbours — 8 %.
31 % of those, who heard in childhood and youth about fortunetelling, didn’t participate in such activities
as they considered that it was a sin.
As for the methods of fortunetelling which were used on Christmas, New Year and Christening, the
respondents remembered:
throwing the shoes over the roof of the house — 48 %;
determination of a future husband by the behavior or appearance of an animal (cock, hen, dog, sheep and
others) — 22,2 %;
determination of the future by conversations which were overheard under the windows of other houses or
questioning about the name of future husband — 12 %;
fortunetelling with the help of a lock, ring, — 8 %;
using notes with the names — 6,9 %;
fortunetelling with the help of a co mb, towel — 6,2 %;
using the fence — 2,2 %.
Giv ing the answers for the series of questions, related to tilling motives in the calendar rite of spring,
summer and autumn cycles, 1,8 % of the respondents recollected the celebration of Forty Saints as a day of
meet ing birds, when it was necessary to bake the figures of birds, forty daggers, to go around with them in a field
or to distribute among children. 8 % reco llected, that according to folk beliefs, the land wakes up before Lady
Day. Here is the reason that it was not permitted to work in the fields without God’s benediction, untill Lady
Day, even if the weather was fine. 5,8 % of the respondents remembered, that in the time of their childhood and
youth, there was a tradition to bake a cross and to put it on a seeding -machine for a good harvest.
Telling about the Great Fast, the respondents told:
old people kept the Fast — 18,9 %;
they kept the Fast in childhood with their parents, and later in times of their youth it was the period when
the Fast was every day, as there was nothing to eat — 14,9 %;
as they were litt le, it was hard keeping the Fast, to wait for the end of the Fast — 13,1 %.
The list of fast dishes, which were on a menu in times of their childhood and youth during the Great Fast
remembered 24%.
About Ivan Kupala the interviewees said:
celebration happened near the water — 32,7 %;
they didn’t celebrate due to an absence of water, but they knew how others celebrated — 13,8 %;
celebration is related to the legend about flowers of fern — 9,8 %;
celebration is related to a mysterious ―dark force‖ — 5, 1 %;
celebration was carried out by pouring water on people — 2,9 %;
because of the absence of water the celebration was near the well — 1,8 %.
It’s very symptomatic, that among the respondents, who reported that nobody celebrated Ivan Kupala in
their community, 4,7 % talked about the Western Ukraine: ―We didn’t have such a holiday, we didn’t celebrate
it. The Western Ukraine d id‖.
***
Just several samplers of respondents’ answers:
Answering the question ―What is your parents’ and your attitude to faith?‖ an old woman gave a very
typical answer: ―Listen, although my parents and I had been christened, we lived under the Soviet regime. And
you know what it means. The only chief was Stalin, and laws proclaimed : ―no Churches, no christening, no
prayer.‖ We couldn’t visit a Church. Our parents christened us secretly. As a rule, everybody was christened in
one faith — I mean the Soviet faith‖.
In the minds of many respondents a sample of ―correct relig iosity‖ was and is the religiosity of Western
Ukraine’s population. Our respondents emphasized that their religiosit y was ―much worse‖ in co mparison with
the religiosity of Western Ukrain ian. This is a typical answer to the question ―Did your parents, grandparents tell
you how to keep some relig ious rites and traditions?‖: ―No, I don’t know a lot about relig ious rites a nd traditions.
When I together with some other g irls was in Germany in years of a war (the Second World War), some of those
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girls were fro m Western Ukraine. They asked me: ―Do you know this prayer?‖ — ―I don’t know‖. — ―What
about others?‖ — ―The same‖. Then western girls wondered: ―How could you live?!‖ And the respondent added
enviously: ―They knew prayers, but we didn’t! They, the Western Ukrainians, knew everything. And now [it is]
the same. But we haven’t been taught in such way. We didn’t grow accusto med to religion.‖
To the question ―Tell [me], what were you told in your childhood and youth about the Church, Church
rites at school?‖ a respondent, who remembered pre-revolutionary times, said : ―When I began attend a school,
teachers told us about Church. But later soviet power was, and Church wasn’t. Teachers said that we couldn’t
attend Churches. I went home and cried. And I told my grand mother about it. But she said: ―You shouldn’t
believe them, that God doesn’t exist. He does. Your teachers are antich rists!‖ So, I have heard one thing at home,
and opposite things at school‖.
Answering a question ―What old things are there in your house, which are passed from elder to younger
relatives (family values, icons, Bib le)? What is known about them?‖ a wo man s aid: ―We had one icon. But I
studied at school and participated in a school theater that time. So, I made a crown from the icon. A very
beautiful crown! That was because teachers in the school didn’t let us understand that the God exists. They said:
―There is no the God!‖ And I made the crown for myself fro m the icon‖.
Another very similar answer: ―We had icons that belonged to our grandmother. But she died early. Then
our grandfather made me swings fro m an icon. And I had fun‖.
Other respondent told that when he was young he confessed to a clergyman about his sin: ―I said: ―Father,
I am sinful. When I was a boy, I brought an ABC-book fro m a school, and pictures of Lenin and Stalin were in
this book. My mother said: ―Let me prick out their eyes!‖ But I answered: ―You should prick out the eyes of
your gods!‖ ―And this sin has accompanied me all my life‖ — added the respondent.
We have another sample of co mparing Lenin and Stalin with God, but this comparison has a different
mean ing. An old woman said: ―Activis ts forbade us to have icons. They believed that the God didn’t exist. That
only Lenin and Stalin existed. Once upon a time my relat ive, an activist, had come to me and said: ―Listen,
Katia, I have a suggestion for you. Let me bring you a nice portrait of Lenin to use instead of icons. You should
hide icons because it is not good time for them.‖ But I answered : ―Listen, my friend, bring me five or even ten
portraits of Lenin and Stalin. I will find convenient places for them, because I have many corners in my house. I
will string the portraits all around, but icons will stay on their places‖.
Many people remember a quite different attitude to religion during the war. Answering a question ―What
was the attitude of the fascists to Church?‖ a man, who was an ath eist, recollected: ―When the fascists had seen
that there weren’t icons in a house, they cried: ―Co mmun ists, communists!‖ and could shoot an owner of the
house. Therefore we had to hang icons‖.
But the war changed people, not only their formal attitude to relig ion but also mentally. One respondent
gave very typical answer: ―I trust in God. It is because I was injured on the war, and a bomb fell down next to
me. My jaw and head were broken. But I survived, and it means that God exists for me‖ .
***
In order to adequately understand results of the interviews, it’s necessary to remember that oral history is
inherently indiv idual, subjective, and often shows not reality, but its perception (recollect ing) by a respondent.
Because of this reason, there is not anything strange that sometimes we can meet diametrically opposite
evidences from different persons about the same events. For examp le, about the church in the village of Troyany
one old-timer asserted that it was destroyed by fascists, and other ones — by communists.
Besides, there is nothing strange about inconsistency within claims of the same respondent. This is due
not only to weaknesses in the memories of older people. Not so long ago I heard a very interesting deduction:
some thing which for Catholics and the Western Europe is fully impossible, which is for the Orthodox tradition,
for postsoviet space rather symptomat ic and ordinary: when someone is asked, what is his faith, he answers
without thinking that he is Orthodox, and then, answering other questions, says that he doesn’t believe in God
and doesn’t attend church. Even so, he identifies himself as Orthodox. Many such examp les can be found in the
interviews, carried out during our expeditions.
In general, it must be noted that the primary sources gathered in the project are waiting for a deep
analysis. An important step towards the realization of these materials’ scientific potential is made by this book.
And preparation on the basis of these primary sources of synthetic work about religious history and peculiarities
a population’s spiritual world in a mu ltiethnic reg ion is a matter for the future.
***
During archeographical work, an impo rtant task is determining the princip les by which the interviews will
be ordered.
For the convenient work with texts -transcripts of the primary sources of oral history, which formed the
book, I plan to put interviews according to the place of respondents’ living. Materials on every district are in
separate blocks. The order of giving materials in the district is determined by geographical location of the
district’s centre: first is the block of ―the most Western‖ district, then — the next district moving to the East, etc.
In every block the first are also interviews with the respondents of ―the most Western‖ settlement o f the district
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and so on. So, a reader has an opportunity to travel virtually in settlements of the Northern Pryazovya, little by
litt le moving fro m one region to another, from the West to the East. On occasions, when several interviewers
worked in one settlement the materials of every interviewer are in a separate block.
The publication is fo llo wed by the scientific-informat ive portion wh ich contains name and geographical
indexes; subject-topical index; a list of shortenings; a list of terms, d ialects and rare words and a list of published
texts-transcripts.
In solving the problem related to the unification of archeographical design of texts-transcripts of gathered
primary sources of oral history I had to decide which exact way (among existing ways) of conv ersion recorded
voices into texts and which way of archeographical study of primary sources was the most suitable for the tasks
of my project.
My participation in the All-Ukrainian round table which discussed the draft of ―The Rules of Publication
of Primary Sources of Oral History‖ led me to think about the problem of absence of a lack of standardization in
publishing of gathered materials. This round table was held in March, 1, 2005 in the Depart ment of Primary
Source Studying, Historiography and Special Historical Disciplines of Zaporizh zhya National Un iversity. The
main specialists in the fields of archive studying, folkloristic, archeography and primary sources studying
gathered at this round table. As a result that draft was changed and was published not so long ago, unfortunately.
That draft was formed the base of the rules, used in the preparation for publishing materials of my
expeditions. But it was modified a lot. In an attempt to make the published primary sources interesting and
useful not only for a narrow circle of specialists, but also for a wide society, it was decided not to transcribe the
oral ev idences by scientific-critical method (in the way of interpretation this method by the authors of
―Methodical Reco mmendations for Publishing the Primary Sources of Oral History‖). This information,
however, is primary oriented to professionals and for this reason it was necessary not to oversimp lify the
material, as is suggested in ―Methodical Reco mmendations…‖ for t ranscribing the oral materials by s cientificpopular method. I mean specifically the recommendations not to transcribe the interviewer’s questions and to
divide the texts on abstracts inside one reply.
It is symptomatic, that the authors of previously mentioned rules and recommendations soon, in the
process of practical work in preparation for publishing materials, realized that ―earlier ru les are isolated from
reality‖ and that they hadn’t taken into account many situations which can be found in stories. For this reason,
the ―Methodical Reco mmendations for Publishing the Primary Sources, Gathered by Archeographical
Exped itions of ZNTN in 2000 – 2001 Years, in Scientific -Popular Method‖ were written. But, they offer to
change the original texts of transcriptions even more. I decided not to us e these new recommendations in the
realization of my project. I mean the recommendation in cases, when a respondent does not give gives not wide
answers to some questions (―yes‖, ―no‖, ―don’t remember‖, ―don’t know‖) to show the question as a part of his
telling and not to record such a question. In order to accurately transcribe audiorecords of interviews, I didn’t use
the recommendation that an archeographer should sort given information in topical-chronical princip le and
connect the lonely recollect ions into logical topical blocks.
As I wanted to give readers an opportunity to feel deeper the ―atmosphere‖ of every interv iew, to
―submerge‖ in it and to save better the transcription’s accordance to the original, I wasn’t going to hide the
shortcomings of interviewers, their unexperience, somet imes unattentiveness and formal way of holding of
interview.
So, such rules were used in publishing materials gathered during the project oral primary sources .
Every interview has a title which has its general characteristic. The tit le has:
- the number o f interview in the edit ion;
- date and place of holding;
- surname, name, patronymic of the respondent;
- year of respondent’s birth;
- the place of respondent’s permanent living at the mo ment of the interview;
- surname, name, patronymic of the interviewer;
- the name of the institution which is represented by interviewer.
The text is div ided into words and sentences according to the norms of modern Ukrain ian language but
with maximu m consideration of respondents’ speech peculiarit ies (for example, if a long phrase is told without
pauses it is written as one complex sentence with using semicolons — /;/).
The text o f one reply is not divided into several abstracts.
Transcription of the interview (questions and answers) is made using the usual punctuation marks: usual
saying — /./ (full stop); usual question — /?/ (question mark); question with emphasis — /?!/ (question mark and
exclamat ion mark); saying with emphasis — /!/ (exclamation mark); unfin ished answer or sudden change of the
plot — / …/ (trip le dot), etc.
Clarifications in the stories, made by a respondent are in brackets ().
In square brackets there are changes of emotional state of respondent [laughing], [smiling], [crying], etc,
which influenced recollection and telling.
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Frag ments of interviews omitted in the process of publication are marked by triple dot in square
brackets – /[…]/.
According to ethical for during publication of interviews a lot of surnames, recollected by respondents are
given in shortenings: the first letter is only given, after wh ich there are trip le dot in square brackets. For the same
reason those episodes are not published which respondents asked not to tell. But in many cases these episodes
are extremely informat ive. As an example I can remember the interview, when a respondent told about his
attitude to the faith in general phrases. But after the record he told that he stopped believing after he prayed
throughout the war for the return of his relatives fro m the front. But his family re ceived just the messages that
they were dead.
Orphoepy of the speech is saved. The connection of Ukrainian and Russian language, which is normal for
villages of the Northern Pryazovya is shown (―surzhyk‖). ―Rusyzmy‖ (pronunciation of words in Ukrainian way )
are saved. For their showing phonetic principle of writing is used (―vrach‖, ―kolhoz‖, ―igra‖, ―sahar’‖,
―shchitaly‖, ―familiya‖, ―usloviya‖, ―zapreshchaly‖, ―yesli‖, ―praznik‖, etc.).
All proper names, geographical names, names and surnames, names of in stitutions are shown as in the
original pronunciation of a respondent.
The direct speech in respondents’ stories is saved and shown, using the norms of modern spelling.
For the right use of all norms which were named, the specialist in languages, Candidate Nauk in
philological sciences, worked with text-transcripts.
Igor Lyman
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ПЕРЕДМОВ А
Напевно, у багатьо х з тих, хто довго займається дослідженням певної історичної проблематики на
основі писемних джерел і неодмінно стикає ться з браком інформації з того чи іншого питання, час від
часу виникає думка на кшталт: «Ось би мати можливість розпитати самих свідків по дій, сучасників!»
Звичайно, якщо мова йде про по дії кількасотр ічної давнини, така думка є не більше ніж нездійсненною
фантазією. Утім, якщо йдеться про відносно недалекі від нас часи, про ХХ століття, подібна ідея вже не
те що має шанс на реалізацію, а по можливості повинна бу ти втілена в життя, аби дослідник о тримав у
своє розпорядження якомога повніший, представницький комплекс джерел.
У вітчизняній іс торичній науці на сього дні такий підхід поки що лише виборює право на
існування, долаючи скептичне ставлення представників «офіційної, наукової історіографії» до усного
історичного наративу.
Що стосується мене, то мій шлях звернення до усної історії був до сить довгим. Упродовж 22 років
я досліджую історію православної Церкви на півдні України XVIII – cередини ХІХ століття. Зрозуміло,
що з огляду на цю хронологію основою джерельно ї бази досліджень були саме писемні джерела — як
корпус опублікованих матер іалів, так і неопубліковані документи, виявлені у 43 державних ар хівах,
музеях, б ібліотечних рукописних з ібраннях України, Росії, Польщі та Німеччини. Результатами
дослідження історії православно ї Церкви на півдні України стали реконструкція історичного розвитку
православної Церкви в краї, визначення особливостей системи управління, церковно-територіального
устрою Південно ї України, статусу ду ховенства Півдня, взаємин підлеглих ду ховно го відомства з
мирянами тощо.
Втім, у хо ді цієї роботи стало очевидним, що з огляду на специфіку документальних джерел їхні
інформативні можливості недостатні для багатоаспектного вивчення саме проблем, пов’язаних із
«народним християнством», ду ховним світом населення краю. А будь-яке дослідження з історії Церкви
буде залишатись великою мірою неповним, якщо не звернути увагу на ці проблеми. Адже трансформації
церковно-територіального устрою, зміни законо давчої бази, діяльність органів єпар хіальної влади
становили і становлять ва жливий, але більше зовнішній б ік релігійно-церковного комплексу, то ді як його
сутністю був і залишається зміст релігійного життя на рівні парафії, родини, особи.
Значно ширші можливості (у порівнянні з можливостями законодавчих, актових, справочинних чи
описово-статистичних джерел) для вивчення ду хо вного світу населення Південної України відкриває
використання усних свідчень. Зауважу, що тут я свідомо «протиставляю» «писемні» джерела, «писемні»
документи і транскрипти інтерв’ю, «протиставляю» інтерв’ю з усної історії, матеріали історикоетнографічних, фольклорних, ар хео графічних експедицій іншим типам історичних свідчень, як то
матеріалам офіційного діловодства тощо. Хоча зважаючи на «агрегатний стан» транскрипти інтерв’ю, як
і законодавчі, актові, справочинні та інші джерела можуть бути віднесені до документів та до писемних
джерел (тут я опускаю проблеми дефініцій, пов’язані із визначенням писемного джерела, писемного
документу і т. ін.).
Усвідомлення значущості використання матер іалів усної історії обумовило звернення до
археографічних праць дослідників ХІХ – початку ХХ ст., які свого часу збирали усні свідчення
старожилів, що мешкали по селах Півдня. Мова йде передусім про праці Д. Яворницького та
Я. Новицького. Побіжно зауважу, що оскільки чималий відсо ток матеріалів, зібраних цими науковцями, і
передусім Яковом Новицьким, до останнього часу залишався неопублікованим, співробітниками
Інститу ту українсько ї ар хеографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсько го НАН України та членами
Запорізького наукового товариства ім. Я . Новицького, до дійсних членів -засновників якого я маю честь
належати, були зроблені кроки в напрямку систематизації та публікації цих матеріалів. Як результат,
сьогодні вже маємо видані у Запоріжжі кілька томів передбаченого як двадцятитомне зібрання творів
Д. Яворницького і чотири томи зібрання праць Я. Новицького. У тому числі і праць, в яких вміщені усні
свідчення що до питань, пов’язаних із ду ховним життям населення краю.
З іншого боку, з 2000 року я мав змогу спостерігати за розгортанням ар хеографічних експедицій
Запорізького відділення Інститу ту української ар хео графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України та Запорізько го наукового товариства ім. Я. Новицького під орудою їхньо го незмінного
ініціатора та організатора, і «по сумісництву» мого незмінного наукового керівника і консультанта
професора А.В. Бойка. Фактично, на моїх очах був пройдений шлях від першої експедиції до
с. Широкого, коли її організатори та учасники, не маючи ні необ хідного теоретичного, ані практичного
досвіду навпомацки випрацьовували методи проведення о питування, до створення Інститу ту усної
істор ії Запорізького національного університету, який спромігся видати книгу «Усна історія: теорія та
практика» і започаткувати серію «Усна історія Степово ї України».
Анатолій Васильович Бойко вже багато років «підби вав» мене започаткувати проведення
археографічних експедицій на базі Бер дянського державного педагогічного університету, де я працюю.
Ця ідея почала втілюватись у життя з 2005 року, коли на роботу до БДПУ перейшла доцент
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В.М. Константінова — досвідчена учасниця запорізьких експедицій, починаючи з тієї самої експедиції до
с. Широкого.
У тому ж 2005 році ми з В.М. Константіновою вже записали кілька інтерв’ю. Тоді і не
передбачалось проведення широкомасштабних експедицій, оскільки інтерв’ю проводились у рамка х
збору джерел для мого з Вікторією Мико лаївною ар хеографічного видання «Бер дянська чоловіча
гімназія (1901 – 1919 роки) // Матеріали з історії Бердянського державно го педагогічного університету.
Том ІІ» і написаної разом з В.М. Чопом монографії «―Вольный Бердянск‖: місто в пер іод анар хістського
соціального експерименту (1918 – 1921 роки)». З огляду на тематику і хроноло гію цих робіт нами були
опитані лише уродженки та мешканки Бер дянська та Бер дянсько го району, які були старшими за 100
років.
Для то го ж, аби вийти за рамки окремих мініекспедицій та розпочати систематичні експедиції із
залученням студентів, нам з В.М. Константіновою ще належало переконати університетське кер івництво
в тому, що ці експедиції буду ть цікавими та корисними не лише для нас самих. Були потр ібні вагомі
аргументи. У тому числі — фінансова зовнішня підтримка.
Тож коли в 2006 році в мережі Інтернет було натраплено на оголошення про конкурс на
одержання короткотермінового ґранту в сфері гуманітарних нау к Американської Ради Наукових
Товариств (A CLS), я в аплікації виклав проект, в основі реалізації якого мало лежати саме проведення
експедицій.
Назва проекту то ді була сформульована як «Трансформації релігійності населення в умовах
полікультурного регіону (за матер іалами експедицій селами півдня України)». Звичайно, тема виникла не
спонтанно й обдумувалась вже досить давно. Фактично, вона є логічним продовженням тих досліджень
релігійно ї історії, які я проводжу починаючи з кінця 1980 -х років. Щоправда, з двома важливими
відмінностями. По-перше, тепер акцент мав бути зроблений не на писемних, як раніше, а на усних
джерелах. По -друге, тепер я, що називає ться, «піднімався по хронології», маючи справу з масивом
джерел, що стосуються переважно першо ї половини ХХ сто ліття. Втім, тоді я вже не був новачком у
цьому періоді, маючи досвід підго товки і дво х згадуваних вище книг, і ряду інших праць, проблематика
яких стосувалась саме ХХ сто ліття. З іншого боку, небезпідставно передбачалось, що експедиції даду ть
можливість зібрати матеріали і щодо більш віддаленого від нас періоду історії Південно ї України, то го ж
ХІХ а то й XVIII століття. Адже старожили могли повідомити ро динні перекази, розповіді, почуті ними в
дитинстві від їхніх дідів і бабусь, інших старих людей. Тож існувала потенційна можливість до повнити
джерельну базу з історії православної Церкви на півдні України XVIII – cередини ХІХ століття.
Безумовно, я був і залишаюсь цілком свідомий того, що така інформація перш за все не відбиває
об’єктивну картину минулого, а більше каже про самого респондента (його ду хо вний світ, систему
цінностей тощо) і має використовуватись вкрай обережно, критично порівнюватися з даними,
одержаними з інших джерел.
Викладений у 2006 році у заявці на ґрант проект був розрахований принаймні на кілька років і
передбачав вирішення наступних завдань:
визначення найбільш перспективних з точки зору можливостей виявлення джерел з проблематики
проекту населених пунктів;
підго товка та проведення експедицій;
підго товка за результатами експедицій ар хеографічних збірників;
створення синтетичної праці щодо трансформацій релігійності населення в умовах
полікультурного регіону.
Передбачалось, що безпосередньо ґрант ACLS дасть можливість реалізувати впродовж року
наступні складові зазначеного проекту:
організація та проведення п’яти ар хеографічних експедицій серед старожилів сіл Південної
України;
підго товка тому ар хеографічного видання «Трансформації релігійності в умовах полікультурного
регіону (матер іали експедицій селами Південно ї України)».
Отже, одним з головних результатів проекту мало стати виявлення нових комплексів джерел з
ду ховно ї історії Південної України.
І ось у травні 2007 року я одержав лист, яким директор інтернаціональних програм Американської
Ради Наукових Товариств Анджей Тимовські повідомив про надання мені короткотер мінового ґранту в
сфері гуманітарних наук, побажав успіхів і висловився в тому дусі, що ця робота є важливою для
майбутнього гуманітарної науки в моїй країні та регіоні.
Отже, з’явились і підтримка, і стимул для роботи. Настав час діяти.
Однією з найважливіших складових підготовчо-організаційного етапу реалізації нам іченого стало
формулювання можливих запитань усного опитування учасників ар хеографічних експедицій.
Тут неабияк прислужився досвід, накопичений в ході ар хео графічних експедицій Запорізько го
відділення Інститу ту української ар хеографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсько го НАН України та
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Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. А.В. Бойко допоміг підкорегувати і розширити
складений мною перелік запитань. До запитальника були включ ені цілі бло ки, які вже були апробовані
на практиці учасниками запорізьких експедицій. Маю надію, що і мої напрацювання виявились
корисними для колег, адже ряд сформульованих мною запитань увійшов до «Напрямків можливих
зовнішніх запитань усного опитування учасника ар хеографічної експедиції» 1 .
Таким чином, запитальник поступово набув наступного вигляду :
1. Назвіть своє пр ізвище, ім’я, по батькові (якщо жінка — то ще й дівоче прізвище).
Національність.
2. Дата і місце народження (яке саме село, район, область).
3. Яка Ваша освіта і професія?
4. Як звали Ваших батька та матір, дідів та бабусь? Якої вони були національності?
5. А їх батьків знаєте? Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
6. Що вони розповідали і що Ви знаєте про населенні пункти, де вони народилися? Вони самі
переселилися чи разом з іншими? Скільки при цьому їм було років, чому вони це зробили?
7. Які існують у домі стар і особливі речі, які передаються від старших до молодших (сімейні
реліквії, ікони, Біблія)? Що про них відомо? Як і де збер ігаються речі, які належали предкам?
8. Як ставились до віри Ваші батьки?
9. Яке Ваше ставлення до віри? Розкажіть, що таке для Вас віра?
10. Якого Ви віросповідання?
11. Розкажіть до кладніше, хто або яка подія вплину ли на те, що Ви стали віруючим (або
невіруючим)?
12. Де і ко ли Ви вперше почули про Бога? Я к Ви його собі уявляли у дитинстві? Ким він був для
Вас?
13. Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя, Пасха...). Розкажіть
докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
14. Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних
обрядів? Пригадайте докладніше, що саме вони розповідали?
15. Пригадайте й опишіть , яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших населених
пунктів (яких саме)?
16. Розкажіть, як у Вашому селі (населеному пункті) в часи Вашого дитинства та молодості
ставились до атеїстів? До віруючих? А до неправославних?
17. Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших релігій?
Якщо так, то опишіть до кладніше, що Вам сподобалось у їх звичаях, обрядах?
18. Що з цих звичаїв та обрядів представників інших вір Ви самі перейняли і почали
застосовувати?
19. Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі (населеному пункті) до іновірців. А як до них
ставились у Вашій родині?
20. Чи були в часи Вашо го дитинства та молодості у Вашом у селі (населеному пункті) люди, які
перейшли в іншу віру? Розкажіть із прикладами, як до них ставились односельці (інші мешканці Вашого
населеного пункту)?
21. Коли Ви були дитиною, у Вас в селі (населеному пункті) була церква?
22. Хто хо див до неї? Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви були молоді? Як Ви до
цього ставились? А як ставились в селі до тих, хто хо див до церкви?
23. Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл (населених пунктів), і
якщо так, то опишіть, чим служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
24. Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші,
Ваших родичів, знайомих із місцевим священиком? Яке було ставлення до нього? Чи у всьому селяни
(інші мешканці Вашого населеного пункту) довірялись священику?
25. Розкажіть, що говорили Вам у дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про церковні
обряди? Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
26. Чи діяла у Вашому селі (населеному пункті) церква під час війни? Хто в ній правив службу?
Як до цього ставились фашисти?
27. Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Я кщо так, то як відзначалися?
28. Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 1930 – 40-і роки? Якщо так, то
навіщо?
29. Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей
переставали вірити в Бога?
30. Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога? У що в радянський час, у пору Вашої юності,
Усна історія Степової України / Запорізький край. — Запоріжжя: АА Тандем, 2008. — Т . 1. — С. XXXIX – LIII; Усна історія:
теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. — Запоріжжя: Т андем-У, 2008. — С. 47 – 76.
1
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люди продовжували вірити?
31. За якими прикметами визначали до лю немовляти?
32. Які обряди виконувалися після появи на світ нової людини? Я кі повір’я пов ’ язані з
народинами?
33. Що бажали породіллі гості? Що дарували?
34. Як про ходили хрестини? Кого запрошували у куми? Як вони себе поводили?
35. Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі (населеному пункті)? Що приносили із
собою свати? Що говорили? Чим і як їх зустр ічали? Я к під час сватання поводила себе дівчина?
36. Як відбувалися о глядини?
37. Хто і як запрошував на весілля? Як парубки та дівчата «прощалися» із молодістю?
38. Скільки днів тривало весілля? Як називалися ці дні? З чого починалося весілля, як про ходило і
чим завершувалося? Які обряди виконувалися при цьому? У якій послідовності? Як прикрашали
весільний стіл? Які страви готували? Чим обдаровували гостей?
39. Як одягалися молоді? Що від них вимагалося? У яких обрядах брали участь?
40. Яка роль відводилася батькам молодих? Що вони повинні були робити під час весілля? Які
обряди виконували?
41. Що дарували молодим? Як їх напучували? Які тости проголошували?
42. Які весільні пісні відомі вам з молодості?
43. Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво та Новий р ік?
Розкажіть, як колядували? Хто ходить ко лядувати? До кого? Які колядки Ви знає те? Як, хто і чим засіває
першого дня Нового року? Що бажає господарям? Яку винагороду одержують ко лядники, засівальники?
44. Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення? Я кі Ви знає те ворожіння? Гадання?
45. Які повір ’ я пов’язані зі Святими вечорами?
46. Як у Вашій місцевості святкували масленицю? Які обряди виконували? Які страви готували?
47. Як зустрічали перших птахів і які повір’я пов’язувалися з ними? За якими прикметами та в які
дні намагалися визначити майбутню пого ду, урожай?
48. Як визначали час, ко ли по трібно було орати, сіяти, садити? Які обряди виконувалися при
цьому? Як святкували перший день вигону худоби на випас?
49. Як постували у Вашій місцевості під час Велико го посту? Чим харчувалися?
50. Які обряди, хто саме виконував, зажинаючи хліб? Що робили з першим снопом? Як
святкували завершення жнив? Які дії виконувалися з останнім снопом? Чи залишали на полі невижаті
стебла? Для чого? Які приказки, примовки, жар ти пов’язані зі жнивами?
51. Які обряди справляли по завершенню будівництва? Які взагалі повір’я пов’язані з
будівництвом житла?
52. Як святкувалися вхо дини? Хто першим входив і що вносив у нову хату?
53. Які хатні обереги Ви знаєте? Хто вважався о хоронцем житла? Я к житло захищали від злих
сил?
54. Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого
дитинства та юнацтва? Які існували про нього легенди і повір’я?
55. Чи знаєте щось про знахар ів і шептунів? Чи знали Ви таких людей? Який спосіб життя вони
вели? Я к вони проводили лікування? Що при цьому говорили?
56. Чи знаєте Ви шептання й замовлення проти хвороб? Які? Чи допомогли вони комусь?
57. Що Ви знає те про лікувальну магію? Я к у ній застосовується вода, вогонь, земля, мінерали?
58. Чи знаєте або чули щось про випадки раптового чудесного видужання? Розкажіть про них. Яка
причина цього?
59. Чи жили у Вашому селі (населеному пункті) відьми, відьмаки? Я ку шко ду вони робили
людям? Які вони з себе? Що треба знати людині, щоб уникнути їх впливу?
60. Які бу ли способи боротьби із нечистою силою?
61. Які випадки, пов’язані із нечистою силою, Ви знаєте?
62. Хто такий чорт? Він один чи їх багато? Що чули про русалку, лісовика, водяника?
63. Чи вірите Ви в русалок, оборотнів (перевер тнів), вовкулаків, відьом та відьмаків? Хто
розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про них? Чи до тримуєтеся Ви захо дів захисту від
цієї нечисті (відьом, домовиків, оборотнів) і яких саме? Чи вважаєте Ви, що ці захо ди є дієвими?
64. А зараз у Вашому селі вірять у русалок, відьом, оборотнів (перевер тнів), вовкулаків? Чи
вживають заходів проти них?
65. Чи гадає те, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
66. Чи вважаєте, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
67. У радянські часи деякі партійні та радянські керівники дотримувались церковних обрядів та
таїнств, а як ставились вони до відьом, вовку лаків та іншо ї нечисті, чи робили спроби захистити себе від
неї?
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68. Чи було в роки Вашого дитинства та юнацтва у Вашому житті чи житті Ваших знайоми х,
родичів що-небудь незвичайне, надприродне, таке, що не можна було пояснити? Розкажіть про такі
випадки докладніше.
69. Розкажіть про добрі та погані прикмети, які існували у Вашій родині та селі (населеному
пункті) в часи Вашо го дитинства та юнацтва.
Важливо, що і сам цей запитальник, і в цілому хід реалізації проекту неодноразово обговорювався
на ряді наукових зібрань, що дало змогу вносити певні корективи, уникати або виправляти деякі
організаційні та мето дичні помилки.
Зокрема, корисною виявилась участь у Міжнародному конгресі Американської Ради Наукових
Товариств (Харків, 4 – 7 жовтня 2007 р.), який був зосереджений, зокрема, на релігійній проблематиці.
Після виступу з доповіддю «Трансформації релігійності населення в умовах поліку льтурного регіону»,
якою фактично презентувався мій проект, я о держав зауваження та поради від С.М. Пло хія
(Гарвардський університет), В.І. Ульяновського (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка), О.Ю. Турія (Український Католицький Університет) та ряду інших пр овідних закордонних і
вітчизняних спеціалістів у царині історії Церкви або ж усної історії.
Невдовзі я отримав запрошення від О. Ю. Турія провести в грудні 2007 року в Інституті Істор ії
Церкви Українського Католицького Університету семінар «Використання усн их свідчень для
дослідження історії православної Церкви на півдні України». У результаті я мав можливість не тільки
ознайомити львів’ян з хо дом реалізації проекту 1 , але і, скориставшись гостинністю УКУ і безпосередньо
пана Турія, самому впродовж кілько х дн ів ознайомитись із багаторічним досвідом фахівців Інституту
Історії Церкви з ф іксації та зберігання «живої історії» Української Греко -Католицької Церкви.
Упродовж першої половини 2008 року я мав нагоду інформувати про деякі результати проведення
експедицій учасників наукових конференцій « Нижньо дунайський регіон у XV – XX ст.: історичні,
етнічні та культурні трансформації» (Одеса – Тульча, 7 – 11 травня) (ту т йшлося про проведені нами
інтерв’ю з нащадками козаків Азовського козацького війська — переселенців із Нижнього Придунав’я);
«Північне Приазов’я у філософсько-історичному та філологічному вимірі» (Бердянськ, 15 – 16 травня)
(де була здійснена спроба розглянути історію Північного Приазов’я, і, зо крема, його усну історію як
складову історичної регіоналісти ки); «Усна історія в науковому дослідженні» (Запоріжжя, 23 – 24
травня). Найбільш плідною в плані обміну досвідом виявилась остання зі згаданих конференцій,
організована Запорізьким національним університетом, Інститу том усної історії ЗНУ та Інститу том
української ар хеографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Виступивши і на
пленарному, і на секційному засіданнях, я разом із тим міг ближче познайомитись із підхо дами до
вивчення усної історії, які існують у різних репрезентованих на конфе ренції наукових осередках
України.
Ще о днією нагодою для введення до наукового обігу накопичених у хо ді реалізації проекту
матеріалів усно ї історії стала моя участь у програмі літніх шкіл і семінарів 2008 – 2011 років
«Християнство, іудаїзм, іслам в історії Європи. Порівняльна та міждисциплінарна історія європейських
релігійних традицій», що організована Центрально-Європейським університетом (Будапешт),
Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзьким державним
університетом, Іванівським державним університетом . «Усамітнившись» на періо д з 29 червня по 13
липня 2008 року в одному з готельних комплексів під Санкт-Петербургом, учасники програми з Росії,
України, Білорусі, Казахстану, Франції, Угорщини намагались з’ясувати низку проб лем, пов’язаних з
тематикою «Католицизм, православ’я, протестантизм, іудаїзм і іслам: конфесійно -ку льтурні особливості
релігійних традицій Європи». Оскільки за завдання ставилось осягну ти тематику якомога більш
багатоаспектно, викладення узагальнень, цитування матер іалів усної історії, того самого «голосу
мовчазної більшості», заф іксованого в інтерв’ю, ставало доречним при обговоренні чи не кожної
проблеми, починаючи з методів та «інструментів» порівняльно ї та міждисциплінарної історії
європейських релігійних традицій у гуманітарних і соціальних науках і закінчуючи проблемою взаємин
мирян і священиків у християнських Церквах і суспільствах. Зважаючи на свідому ізоляцію учасників
програми від навколишнього світу (проблематичність «вириватись» у місто до ар хіву та б ібліотеки,
обмеженість доступу до мережі Інтернет) я мав чудову нагоду більшу частину вільного часу
опрацьовувати матеріали інтерв’ю, готуючи їх до публікації, і в той же час обговорювати ці матеріали зі
своїми колегами, які, до речі, висловили чимало досить оригінальних трактувань окремих фрагментів
розповідей південно-українських старожилів. Оскільки ж програма літніх шкіл і семінар ів
«Християнство, іу даїзм, іслам в історії Європи...» розрахована на кілька років і передбача ла, кр ім
безпосереднього спілкування фахівців, підтримання ними зв’язків через мережу Internet, я ма в постійну
можливість обговорювати проблемні моменти мого проекту.

1

http://www.ichistory.org/ukrsite/pages/seminar1d.php?id=665&1=1
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У січні-лютому 2009 р. я мав можливість вдосконалення мето дології усної історії завдяки участі в
Professorial Research Fello wship Program Центрально-Європейському університету (Будапешт),
співпрацюючи зі знаним фахівцем у цій царині професором Маршою Сиферт (Marsha Siefert). Важливою
складовою цього стажування стало читання мною публічної лекції « Вивчення релігійної іс торії і
ду ховного світу населення мультіетнічного регіону : потенційні можливості усної історії» («Research on
Relig ious History and the Popular Sp iritual World in a Multiethnic Region: Potential for Oral History»).
Наприкінці лютого 2009 р. я був запрошений прочитати аналогічну лекцію у стінах СанктПетербурзького державного університету.
У червні 2009 р. я разом з В.М. Константіновою провів науково-методологічний семінар «Усна
істор ія та її наукові можливості» в Інституті Історії України НАН України, у квітні 2011 р. прочитав
відповідну лекцію в Нижегородському державному університеті ім. М.І. Лобачевського …
Утім, якими б важливими не бу ли контакти з фахівцями з історії Церкви, усної історії та апробація
проекту на різноманітних нау кових зібраннях, основна робота все ж велася в стінах Бердянського
державного педагогічного університету і безпосередньо в хатах та на квартирах респондентів.
Уже на підготовчо-організаційному етапі реалізації проекту було прийнято рішення про звуження
географічних рамок дослідження. А дже під терміном «Південна Україна» в історіографії традиційно
розуміється територія трьо х степових губерній — Катеринославсько ї, Херсонської і Таврійської в
кордонах 1805 р., яка сьогодні включає землі Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградсько ї,
Запорізької, Дніпропетровської, Донецько ї областей, Автономної Республіки Крим і південно -східної
частини Луганської області. А це — майже третина сучасної України! Тому, аби матеріали інтерв’ю були
якомога більш репрезентативними, аби мати змогу сформувати представницький комплекс джерел усної
істор ії з наміченої проблематики, було вирішено зосередитись на такому специфічному підрегіоні
Південної України, яким є Північне Приазов’я.
Тут доречно звернути увагу на те, що у вітчизняній історичній науці немає усталеної думки
стосовно визначення кількості та географічних меж регіонів і підрегіонів України. І це цілком природно,
адже у кожному випадку відповідне визначення диктується методо логією, метою, завданнями,
предметом, об’єктом, хронологічними рам ками конкретного дослідження.
Таку ситуацію спостерігаємо і стосовно Північного Приазов’я.
На сього дні в історіографії так і немає одностайності щодо територіальних меж Північного
Приазов’я. Попри це, все в більшій кількості досліджень знахо димо звернення до окремих аспектів
істор ії цього краю, причому самі ці дослідження вихо дять з тези, що Північне Приазов’я має характерні
ознаки, які дають підстави вио кремлювати його в специфічний підрегіон.
Разом із тим, немає підстав переоцінювати доробок з вивчення історії Північного Приазов’я.
При всій умовності класифікації історіографію історії Північного Приазов’я можна поділити на
дві групи. Перша — це праці, які стосуються історії України, Російської імперії, Радянського Союзу в
цілому і в яких сюжети стосовно нашого підрегіону є головним чином ілюстрацією процесів, що
відбувались у державі. У абсолютній б ільшості ці праці написані науковцями, що живуть і працюють
далеко за межами Приазов’я.
Друга група — праці, присвячені безпосередньо підрегіону. Цілком природно, що серед їх авторів
чисельно переважають саме представники населення Приазов’я. Ту т висока питома вага аматорських,
краєзнавчих досліджень. Що ж стосується професійних істориків, які представляю ть нау кові установи
підрегіону, то їхній доробок у справі комплексного вивчення минулого Північного Приазов’я
залишає ться досить скромним. Тоді як маріупольські науковці сконцентрували увагу переважно на
вивченні історії грецького населення Маріупольщини, історики Мелітополя лише епізодично
звертаються до сюжетів, що стосуються Північного Приазов’я в цілому (тут варто згадати передусім
книгу « Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури)» 1 . У наших
найближчих російських сусідів, таганрожців, сюжети, які стосуються Приазов’я, також вивчаються
фрагментарно і в абсолютній більшості мають краєзнавчий характер.
Отже, фактично, на сьогодні висвітлені лише окремі сюжети з історії Північного Приазов’я, або ж
більш-менш комплексно досліджена історія окремих територіальних складових цього пі дрегіону.
За таких обставин можна вважати помітним прогресом те, що останніми роками робиться в справі
вивчення історії Північного Приазов’я істориками Бердянського державного педагогічного університету.
Тут почала формуватись наукова школа, представники якої займаються саме комплексом проблем, які
стосуються безпосередньо минулого нашого підрегіону. Вже багато років у БДПУ проводяться
міждисциплінарні наукові конференції «Мова та культура народів Північного Приазов’я». А 2008 року
нами було організовано вже згадувану вище міжнародну конференцію «Північне Приазов’я у
філософсько-історичному та філологічному вимірі», причому серед проблем, які на ній розглядались,
було і визначення самого поняття «Північне Приазов’я». Матеріали конференції вже опубліковані, тому
1

Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури). — Запоріжжя: Просвіта, 1997. — 176 с.
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немає сенсу їх переказувати; лише зазначу, що більшість учасників зібрання зійшлася на тому, що
географічні рамки Північного Приазов’я в кордонах України визначаються територіями, прилеглими до
Азовського моря — частиною Херсонської, Запорізької, Донецької областей. Таке розуміння покладено і
в основу реалізації проекту «Трансформації релігійності населення в умовах полікультурного регіону».
Крім територіальних рамок дослідження, належало визначитись із колом інтерв’юерів. Звичайно,
ще на стадії подання заявки на ґрант декларувалось, що до реалізації проекту буду ть залучені студенти
БДПУ. Питання полягало в тому, кого саме зі сту дентів університету задіяти. Беззаперечно, що це мали
бути лише студенти -історики, причому такі, що вже мають якщо не практичну, то хоча б теоретичну
підго товку до проведення інтерв’ю.
Я мав у розпорядженні магістрантів і студентів-старшокурсників, які повинні були у 2007 – 2008
навчальному році писати під моїм керівництвом дипломні роботи. Аби підвищити зацікавленість цих
інтерв’юерів у проекті, за спільною домовленістю їм були підібрані теми магістерських і дипломних,
пов’язані саме з усною історією. Між іншим, для Бердянська, віддаленого від ар хівів і великих б ібліотек,
формування архіву матеріалів усної історії, яким могли б користуватись сту денти при написанні своїх
наукових та кваліфікаційних праць, є досить прийнятним виходом, який дозволяє при правильному
підхо ді забезпечити підготовку студентських робіт належно ї якості, що відзначаються і актуальністю, і
новизною.
Аби розширити коло інтерв’юер ів і покращити р івень їхньої підготовки, я об’є днав зусилля з
доцентом В.М. Константіновою, яка в цей же час працювала над проектом «Феномен сприйняття
урбанізаційних процесів у селянській традиції (за матер іалами польових експедицій по селах Північного
Приазов’я)». Вікторія Миколаївна мала сво їх магістрантів і дипломників, які займались усною історією;
до того ж, вона керувала практикою студентів-істориків. Задля досягнення найоптимальнішого
результату було налаго джене взаємовигідне співробітництво. Домовлено, що спільними зусиллями
формується архів, до якого мають доступ усі зацікавлені сту денти. А головне, учасники обох проектів
беруть за основу проведення інтерв’ю запитальник, який включатиме і бло ки, які стосуються
трансформацій релігійності населення в умовах полікультурного регіону, і бло ки, які мають відношення
до феномену сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції. Таким чином, кожен з нас
отримав можливість вдвічі розширити коло о хо плених населених пунктів і респондентів.
Безумовно, перед тим, як приступити до проведення самих експедицій, нам з Віктор ією
Миколаївною ще належало узгодити не тільки запитальники, але й методику організації та проведення
опитування.
Важливо було визначитись з генеральною сукупною гр упою, з критеріями вибору респондентів. З
огляду на завдання, які ставились кожним із нас, на територіальні рамки досліджень було вирішено
опитувати лише осіб не молодших за 75 років, які народились у Північному Приазов’ї або переселились
сюди в дитинстві чи юнацтві. У останньому випадку при задаванні питань слід було тактовно
пояснювати респонденту, що нас цікавлять в першу чергу розповіді про той періо д, коли ця людина вже
жила в Північному Приазов’ї, а її спо гади про інші краї для нас важливі тоді, коли людина порівнює
обряди, по дії, ставлення і т.д., які мали місце до і після її переїзду сюди. Причому при опитуванні слід
зосередитись на по діях і спогадах, які стосуються періо ду до 1945 року. Задля гендерної
репрезентативності, з огляду на сучасну демографічну ситуацію із суттєвим переважання серед
старожилів жінок, було домовлено, що серед опитаних кожним інтерв’юером мають бути присутні
чоловіки. Специфіка тематики В.М. Константінової передбачала, що міські мешканці підходять для
опитування лише в тому випадку, коли вони дитинство та молодість провели в селі, а вже по тім
переїхали до міста. Утім, для моєї проблематики цей критерій не був обов’язковим. Натомість для мене
було вкрай важливо, аби серед респондентів були присутні представники якомога більшої кількості
конфесій і національностей.
З останнім критерієм тісно пов’язані критерії вибору населених пунктів, у яких мали збиратись
усно-історичні свідчення. Кр ім очевидної необхідності приналежності цих сіл, селищ, міст до Північного
Приазов’я (хоча в кілько х випадках цей критерій порушений, що зумовлено переселенням респондента
за межі підрегіону вже в зрілому віці), повинні були бути представлені поселення не лише з українським
населенням, але і такі, у яких переважають ті чи інші національні меншини. Разом із тим важливо, аби
були представлені населені пункти різних типів, оскільки заради репрезентативності я вирішив змінити
початковий намір проводити опитування лише селян. Репрезентативність мала бути забезпечена і
широкою географією о хоплених населених пунктів у межах підрегіону.
Слід було визначитись і з мето дами пошуку респондентів. Ту т було вирішено віддати перевагу
приватному, а не ар хівно-документальному чи інституційному методу, хоча і останній у ряді випадків
застосовувався також. Такий вибір був зумовлений тим, що ми свідомо зробили ставку переважно на
проведення мобільних міні-експедицій, ко ли, як правило, одним -двома інтерв’юерами в одному
населеному пункті опитувалось до двадцяти респондентів. Причому опитування в абсолютній б ільшості
випадків доручались тим сту дентам, які самі були вихідцями з цьо го ж населеного пункту (ту т добре
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прислужилась специфіка контингенту студентів БДПУ, яка полягає як раз у переважанні представників
сіл, поселень та міст Північного Приазов’я). Тим самим певною мірою вирішувалась проблема довіри
респондента до інтерв’юера: люди почували себе набагато впевненіше і розкутіше, були набагато
відвер тіші з моло дими хлопцями та дівчатами, які бу ли, що називається, «своїми», які фактично зростали
на їх очах, з чиїми родичами вони були знайомі впродовж десятків років. У ряді випадків студенти брали
інтерв’ю у сво їх бабусь, дідів, прабабусь і прадідів. Попри побоювання, що родич і не захочуть
розповідати членам своєї родини деякі подробиці свого життя, саме ці інтерв’ю виявились о дними з
найбільш докладних і відвертих. Зовсім не так приязно ставились сільські старожили до «чужих», за яких
вони часто сприймали заїжджих не відомих їм раніше городян.
При виборі типу інтерв’ю було вирішено віддати перевагу інтерв’ю о дноосібному, коли одночасно
велося спілкування лише з одним респондентом. За кількома виключеннями, інтерв’ю проводились саме
віч-на-віч, без присутності третіх осіб. Виключенням стали кілька опитувань, яке потребували
присутності перекладача з болгарської. Опитувались одразу двоє респондентів лише в тих випадках,
коли вони категорично відмовлялись спілкуватись по одному. Разом із тим, незабаром ми відмовились
від поширеної практики проведення кожного інтерв’ю групою з дво х осіб. За умови проведення
опитування родичем або знайомим це сприяло досягненню в ряді випадків ефекту задушевної розмови,
коли наявність третього може лише відволікати, насторожувати та заважати, а не допомогти знайти
підхід до людини і створити сприятливий мікроклімат. Аргументи ж прибічників інтерв’юван ня саме
двома особами1 не є вельми переконливими. А дже передбачається, що о дин веде опитування і виконує,
власне, функцію співрозмовника, до якого, в основному, і звертаються опитувані, а інший стежить за
якістю ау діозапису, робить необ хідні записи у б локноті (наприклад, пр ізвища або географічні назви, які
можуть нечітко прозвучати в ау діозапису) 2 . Утім, при наявності пристойних цифрових диктофонів
завдання стеження за якістю аудіозапису і загроза «нечіткого звучання» останніх не є актуальними. Тож
проведення інтерв’ю групою з дво х осіб є доречним переважно в тих випадках, коли один із інтерв’юер ів
є досвідченим учасником експедицій і має на меті «продемонструвати клас» і о дночасно «побачити в
ділі» свого недосвідченого напарника.
За іншою типо логією інтерв’ю, які планувалось проводити, мали відноситись до проблемних,
тобто спрямованих на вивчення «переживання» людиною окремих історичних по дій, ситуацій та явищ.
Нарешті, за характером питань інтерв’ю мали бути напівструктурованими, тобто при наявності
запитальника вони містили відкриту фазу вільно го оповідання. Причому інтерв’юери націлювались на
те, щоб ця відкрита фаза о хоплювала якомога більше компонентів інтерв’ю.
Отже, узго дивши таким чином методику організації та проведення опитування, ми з
В.М. Константіновою вирішили не відкладати справу і вже в липні – серпні 2007 року скористатись
студентською практикою аби одержати перші інтерв’ю і, головне, апробувати і запитальник, і
випрацювані підхо ди. І перший, і останні в цілому виявились достатньо адекватними і такими, що
«спрацьовували». У той же час за резу льтатами літньо ї апробації нами був внесений ряд коректив і в
формулювання запитань, і в методи проведення інтерв’ю. А головне, що аудіозаписи й транскрипти
перших інтерв’ю прислужились в якості матеріалу, на якому студенти вчились не повторювати помилки
своїх попередників. А таких виявилось ой як багато! Тому, перш ніж розгортати широкомасштабні
опитування, ми зосередились на інтенсивній теоретичній підго товці інтерв’юерів, що зайняло весь
перший семестр 2007 – 2008 навчально го року.
Тут не бу ло достатньо знань з історії України, спеціальних історичних дисциплін та інших
предметів, які студенти вчили раніше. Не було достатньо і кількаденного «масованого» інструктажу.
Тому і при проведенні консультацій з дип ломниками й магістрантами, і в рамках курсів «Історія
Південної України», «Методо логія та методи наукових досліджень», «Джерелознавство історії України»
ми з Вікторією Миколаївною зробили акцент саме на методиці організації та проведення інтерв’ювання.
Фактично, чотири-шість академічних годин кожного тижня в університетських аудиторіях про хо дило
обговорення напрацювань вітчизняних і закордонних фахівців з усно ї історії. Була сформована і постійно
продовжує поповнюватись відповідна база даних. У її основу покладено література (і на електронних, і
на паперових носіях), люб ’язно надана колегами із Запорізького відділення Інститу ту української
археографії та джерелознавства ім. М .С. Грушевського НАН України, Запорізького наукового товариства
ім. Я. Новицького, фахівцями секції усної історії Східного інститу ту українознавства ім. Ковальських,
Інститу ту Історії Цер кви Українського Католицького Університету; матеріали, виявлені в результаті
систематичного пошуку в мережі Інтернет.
А після то го, як наприкінці грудня ми почали направляти наших інтерв’юер ів у експедиції,
вивчення літератури стало поєднуватись з практикою обговорення результатів цих експедицій, коли не
лише їх учасники, але і всі, залучені до проектів, аналізують транскрипти, слу хають аудіозаписи
Головко Ю. Настанови до проведення експедиційних опитувань // Усна історія Степової України / Запорізький край. —
Запоріжжя: АА Тандем, 2008. — Т. 1. — С. XXXIІ.
2
Т ам само.
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проведених інтерв’ю, обговорюють, що можна було б зробити (або, навпаки, не зробити), аби одержати
більш повну інформацію, допомогти респонденту краще «розкритися», пригадати давно підзабуті
подробиці.
Що до технічного забезпечення проведення інтерв’ювання, то учасники експедицій користувались
як власними, так і придбаними нами диктофонами. Те, що р ізні міні-експедиції проводились не
одночасно, дало можливість якомога ефективніше використовувати наявний « технічний парк».
Їдучи в експедицію, кожен її учасник одержував роздруковану складену мною разом із
В.М. Константіновою «Пам’ятку», у якій м істяться рекомендації що до проведення опитування з усної
істор ії. «Пам’ятка» включає широкий спектр порад починаючи з суто технічних, організаційних і
завершуючи психоло гічними.
Безумовно, ми цілком усвідомлювали, що попри наявність ціє ї «Пам’ятки», як і попри всю
проведену підготовку, у процесі роботи інтерв’юери буду ть стикатись з цілим рядом складностей,
причини чого полягають, між іншим, і в самій природі інтерв’ю, адже кожне з них є унікальною,
неповторною двосторонньою комунікацією, творчим процесом, хід якого не можна точно «прорахувати»
наперед, як не можна і наперед визначити, користування якими конкретно техніками, прийомами і
стратегіями призведе до одержання оптимального результату у випадку з кожним респондентом.
Оскільки записане на ау діоносії інтерв’ю є об’єктом спільного авторського права оповідача,
інтерв’юера та установи, яку він представляє, кожний опитувач мав пропонувати кожному респонденту
підписати угоду про зберігання та використання в наукових цілях матеріалів інтерв’ю. Її текст був
складений за прикладом тексту уго д, що використовуються секцією усної історії Східно го інституту
українознавства ім. Ковальських 1 :
«Угода про зберігання та використання в наукових цілях матеріалів інтерв’ю
Бердянський державний педагогічний університет
м. Бердянськ „ ”___________200_ р.
1. Висловлюючи щиру подяку, Бердянський державний педагогічний університет прийняв від
Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________
Адреса_____________________________________________________
аудіозапис інтерв’ю, записаного в рамках проектів «Трансформації релігійності населення в умовах
полікультурного регіону» і «Феномен сприйняття урбанізаційних процесів в селянській традиції».
2. Я підтверджую, що передав(ла) аудіозапис свого інтерв’ю Бердянському державному
педагогічному університету для збереження й використання в наукових цілях. Я передаю Бердянському
державному педагогічному університету усі права на використання аудіозапису мого інтерв’ю за
винятком
наступних
обмежень
по
використанню
(якщо
вони
є)
__________________________________________________________________________________________
3. Мені відомо про те, що при наявності питань стосовно дослідницьких проектів
«Трансформації релігійності населення в умовах полікультурного регіону» і «Феномен сприйняття
урбанізаційних процесів в селянській традиції» я можу вступити в контакт із дослідником
_________________________________ Бердянського державного педагогічного університету за
адресою: БДПУ, корп. 1, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ.
Інтерв’юер
Респондент»
Відм ічу, що при підписанні таких уго д вже вко тре прислужилась практика проведення інтерв’ю з
односельцями та родичами, адже відомо, з якою підозрою ставляться старі люди до підписання будь яких
документів, а особливо тих, які пропонуються невідомими їм особами.
Принципово важливо, що кожен інтерв’юер був зобов’язаний власноруч невідк ладно, «по гарячих
слідах» , по свіжій пам’яті набрати транскрипт проведено го ним інтерв’ю. Загалом же по завершенню
експедиції (або експедицій, оскільки в багатьо х випадках студенти проводили опитування впродовж
кілько х приїздів до населеного пункту) кожен мав здати по кожному проведеному інтерв’ю папку, яка
включає:
1. Касети (диск) із ау діозаписом інтерв’ю.
2. Дискету (диск) з дослівним транскриптом інтерв’ю (правила транскрибування кожен о держує
заздалегідь, разом із «Пам’яткою»).
3. Щоденник інтерв’юера (скла дається після кожного опитування в той же день; у що деннику
інтерв’юер зазначає, як він дізнався про респондента; хто йо го з ним познайомив; як респондент зустр ів
(радісно, з готовністю відповідати, насторожено, вороже тощо); чи був хтось ще присутній під час
інтерв’ю; в якій обстановці про ходило інтерв’ю; які враження у студента залишились після інтерв’ю
тощо).
4. Уго ду про зберігання та використання в наукових цілях матеріалів інтерв’ю.
5. Фото графії респондентів.
Грінченко Г.Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. — Х.: Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. — С. 26.
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6. Мемуари, щоденники, інші документи, надані респондентом (по можливості).
Після о держання кожно ї такої папки вже наступала черга моя і В.М. Константінової звіряти
відповідність ау діозаписам кожного слова в набраних транскриптах.
У результаті на квітень 2008 року в розпорядженні учасників обо х проектів вже був сформований
комплекс джерел усної історії. Студенти, магістранти тепер могли завершувати свої дипломні та
магістерські, а я — приступити безпосередньо до підго товки інтерв’ю до публікації.
Я навмисно так докладно зупинився на відвертому викладенні перипетій історії підготовки цієї
книги, фіксації етапів пройдено го шляху. Шляху , сповненого і рутинно ї роботи, і серйозних
розмірковувань, і залаго дження безліч і організаційних питань. Шляху, вельми симптоматичного для
сучасної історіо графічної ситуації.
Певною мірою це є слідуванням вже давно існуючій і у вітчизняній, і в зарубіжній історіо графії
традиції в передмові до книги хоча б стисло, кількома реченнями описувати передісторію її появи.
Традиції, яка склалась і підтримується далеко не випадково. Причиною тому є не лише бажання
саморефлексії автора чи упорядника, його певна ностальгія за «славними часами» напруженої, а головне,
плідно ї праці в ар хівах, біб ліо теках, «у полі» або у своєму кабінеті. Не тільки прагнення (яке, скажімо
відвер то, досить прозоро іноді проглядає в деяких працях) гіпертрофовано змалювати «велич задуму» і
зусилля, витрачені на його реалізацію. Не лише цілком природне і шляхетне бажання віддати моральні
борги всім тим, хто був так чи інакше залучений до реалізації проекту. Наб агато важливішим є те, що
викладення самим автором чи упорядником мотивації, з яко ї він звернувся до вивчення певно ї проблеми,
опис етапів та інструментарію роботи, врешті-решт, згадки про тих, хто своїми порадами чи практичною
допомогою зробив внесок у справу підго товки видання, дозво ляю ть читачеві б ільш адекватно сприймати
книгу і, можливо, скористатись викладеним досвідом для проведення власних досліджень.
***
Що стосується резу льтатів проведено ї роботи з виявлення джерел з ду хо вної історії Північного
Приазов’я, то вони виглядають наступним чином. Загалом опитано 275 респондентів. Експедиції
працювали в 30 населених пунктах. Інтерв’ю проведені з мешканцями українських, російських,
болгарських, грецьких, німецьких, єврейських, молдавських, б ілоруських сел . Якщо врахувати, що ряд
респондентів народились у інших населених пунктах Північного Приазов’я і частину свого дитинства та
юнацтва провели саме там, стає зрозумілим, що географія дослідження є достатньо представницькою.
Як і передбачалось ще на стадії формулювання проекту, враховуючи спрямованість запитань і
зважаючи на вік респондентів, усні свідчення, записані під час експедицій, стосуються переважно першої
половини ХХ ст. — пер іоду, ко ли відбувалась ламка світоглядних імперативів мешканців краю,
пов’язана з процесами, що мали місце в цілому в Російській імперії та Радянському Союзі. На характер
цієї ламки і наклала свою специфіку полікультурність, притаманна Північному Приазов’ю. І vice versa.
Запитальник був побудований таким чином, аби забезпечити мо жливість одержання інформації з
широкого кола проблем, пов’язаних із Церквою, ду ховними традиціями, ментальністю, релігійністю,
синкретизмом, міжконфесійними стосунками, взаємопроникненням культур, впливом на ці процеси
державної політики тощо. Тож далеко не випадково в ньому наявні блоки, присвячені родині, вір і,
взаєминам з представниками інших сповідань й атеїстами, обрядовості, демонології тощо.
Формулювання більшості запитань по тенційно передбачали о держання не коротких відповідей на
кшталт «так», «ні», «не пам’ятаю», а розгорнутих зв’язних розповідей, цілих «сюжетів». І хоча далеко не
всі респонденти виявились готовими видавати на кожне з таких питань «суцільний потік» інформації, так
само як і не всі інтерв’юери змогли провести опитування таким чином, аби в кожному випадку одержати
такий «потік», у результаті реалізації проекту в розпорядженні йо го учасників опинився солідний масив
саме зв’язних розповідей фактично з усього спектру проблем, що були поставлені. А навіть ті «невдалі»
інтерв’ю та їх фрагменти, які містять односкладні відповіді, дають можливість скласти уявлення про
внутрішній світ респондентів, зокрема, їхні ціннісні орієнтири, про їхній суб’єктивний досвід
переживання історичних подій і процесів, що були проявом або ж супроводжували та вп ливали на
трансформації релігійності населення Північного Приазов’я в першій половині ХХ ст. Разом із тим, ці
інтерв’ю та фрагменти в сукупності з іншими дають змогу зробити цілий ряд статистичних узагальнень.
Наведу лише деякі з них (всі цифри округлені до десятих відсотка).
Серед опитаних 80,7 % становлять жінки, 19,3 % — чоловіки.
За національністю респонденти позиціонують себе наступним чином:
українці — 80 %;
болгари — 12,4 %;
росіяни — 4 %;
молдовани — 1,1 %;
німці — 1,1 %;
греки — 0,7 %;
білоруси — 0,7 %.
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Разом із тим, вар то відм ітити, що з ряду самих інтерв’ю випливає, що таке позиціювання є вкрай
умовним.
За освітою респонденти розподілились таким чином:
не вчились взагалі — 0,7 %;
початкова, незакінчена середня шко ла або закінчена середня школа — 76 %;
середня спеціальна освіта — 16,7 %;
вища освіта — 6,5 %.
Стосовно ставлення до віри батьків респондентів, то:
обидва батьки були віруючими — 77,8 %;
мати вірила, батько ні — 11,6 %;
батьки не були релігійними людьми — 5,5 %;
не могли відповісти, оскільки рано втратили батьків — 2,2 %;
не відповіли — 2,2 %;
батько вірив, мати ні — 0,7 %.
На запитання про їхнє ставлення до віри опитані позиціонували себе так:
віруючі — 85,1 %;
невіруючі — 10,6 %;
такі, що ставляться нейтрально — 4,4 %.
Тут спостерігаємо кардинальні відмінності за гендерною ознакою: невіруючими назвали себе
лише 5,8 % опитаних жінок і аж 30,1 % чоловіків.
Про осіб та події, які вплинули на те, що респонденти стали віруючими або невіруючими, були
одержані такі відповіді:
родина — 52,4 %;
вік — 8 %;
війна — 5,5 %;
школа — 2,5 %;
«усі вірили, тому і я» — 2,5%;
церква — 1,5 %;
не відповіли — 27,6%.
Уперше почули про Бо га:
у родині — 92,4 %;
у церкві — 5,5 %;
у школі — 2,2 %.
Серед родин опитаних у роки їхнього дитинства та юнацтва релігійних обрядів:
додержувались — 94,2 %;
не до держувались — 5,8 %.
На про хання пригада ти та описати, яких звичаїв та обрядів їх навчили мешканці інших сіл, із усіх
респондентів відповіли, що: нічому не навчилися — 25,8 %; ніко ли не бували в інших селах — 5,5 %; «не
спілкувалися з іншими селами» — 4,7 %; «скр ізь все однакове» — 4,4 %; «у кожному селі все окремо» —
3,3 %; «не використовували звичаї» — 1,1 %; «звичаї відр ізнялись» — 0,4 %; «їздили до їхнього
храму» — 1,1 %; «паски пекти в сковор ідці» — 0,4 %; «вишивати деякі узори» — 0,4 %; «одяг у
сусідньому селі носили інший» — 0,4 %; «їздили Троїцю зустр ічати в інше село» — 0,4 %; «на Троїцю
траву на підлогу посипати» — 0,4 %; «відзначати день Спиридона» — 0,4 %; « ходили на весілля» —
0,4 %; « їхні танці танцювати» — 0,4 %.
На запитання про ставлення в дитинстві та юнацтві до атеїстів респонденти відповіли, що :
ставились позитивно, добре — 28,7 %;
ставились негативно, погано — 26,9 %;
не знали, хто це — 21,8 %;
ставились «як до всіх» — 17,1 %;
«вони теж вірили» — 5,5 %.
Стосовно того, чи мешкали в їхньому селі і чи були вони знайомі в часи дитинства та молодості з
представниками інших релігій, респонденти відповіли: «не був знайомий» — 22,5 %; «не було» —
18,9 %; «були, баптисти» — 12,0 %; «раніше одна віра була» — 11,3 %; «були, мусульмани» — 2,5 %;
«були, католики» — 2,2 %; «були якісь секти» — 1,5 %; «були» — 1,5 %; «євреї» — 1,5 %; «не признавав
ніхто другої віри» — 1,1 %; «були, тільки я їх не признавала» — 1,1 %; «були такі, тільки дуже мало» —
0,4 %; «не розумію, що воно таке» — 0,4 %; «баптисти і п’ятидесятники» — 0,4 %; «приїжджали якісь
інакші» — 0,4 %; «були, баптисти та ще якісь» — 0,4 %; «був один, суботник» — 0,4 %; «всякі були» —
0,4 %; «були, гуцули» — 0,4 %.
На запитання «Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли
в іншу віру?» відповіли: «не було» — 22,5 %; «не знаю» — 12,0 %; «були» — 10,5 %; «не пам’ятаю» —
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5,8 %; «усі були одніє ї віри» — 4,4 %; «були, баптисти» — 3,6 %; «небагато, але було» — 1,1 %; «в
баптисти записалася, і ще о дна в якісь там...» — 0,4 %; «багато попереходило» — 0,4 %; «баптисти
агітували, але ніхто не погоджувався» — 0,4 %; «було, ну, то вже пізніше» — 0,4 %; «все було
таємно» — 0,4 %.
У часи дитинства 77,1 % респондентів мешкали в населених пункта х, де була наявна церква, і
22,2 % — де церква була відсу тня (0,7 % на запитання не відповіли). Після 1930-х років церкви
продовжували діяти в населених пунктах, де мешкали 38,9 % респондентів.
Стосовно того, чи бували вони в часи дитинства та молодості в церквах інших сіл, опитані
повідомили: «не були» — 26,2 %; «були» — 15,3 %; «не бували в інших селах» — 4,4 %; «один раз» —
4,4 %; «як не було в нас церкви, то ми їздили» — 3,3 %; «у нас своя церква була» — 3,3 %; «були на
великі свята» — 2,5 %; «не було церкви, ніхто не хо див» — 1,5 %; «не була, не хо джу до церкви» —
1,5 %; « дітей носили хрестить» — 1,1 %; «не було ніде церкви» — 1,1 %; «не був, бо далеко» — 1,1 %; «в
одній, як на екскурсії» — 0,4 %; «тьотка їздила паски святить» — 0,4 %; «був два рази» — 0,4 %; «тільки
в одній» — 0,4 %; «вінчатися, дітей хрестить» — 0,4 %; «вінчались в другому селі» — 0,4 %.
Що до ставлення до священиків одержані такі відповіді:
поважали, довіряли — 54,2 %;
«не знаю, бо не хо див до церкви», або «не знаю, бо церкви не було» — 11,6 %;
«він був святий, як Бог. Перша людина на селі» — 6,2 %;
хто довіряв, а хто й ні — 3,6 %;
не довіряли — 2,5 %;
ставились нейтрально — 1,8 %;
над священиком знущались — 1,5 %;
довіряли всі, кр ім комуністів — 0,7 %;
не відповіли — 17,8 %.
На запитання « Що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у шко лі про церкву, про церковні
обряди?» респонденти відповіли, що:
відвідання церкви і до тримання релігійних обрядів шко лою заборонялися — 55,6 %;
у школі нічого про це не казали — 36,4 %;
про церкву й обряди « добре казали» — 7,3 %.
Тут слід мати на увазі, що 0,7 % опитаних у шко лі взагалі не навчались, а почуте іншими в шко лі
про церкву залежало від того, у які саме роки вони здобували освіту.
На питання «Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 1930 – 40-і роки?»
відповіли:
ствердно — 84 %;
заперечно — 9,1 %;
не знають, по трібна чи ні — 6,9 %.
Що до того, чи вважають вони, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей
переставали вірити в Бога респонденти відповіли:
ствердно — 47,6 %;
заперечно — 41,5 %;
не знають, як відповісти — 10,9 %.
Стосовно того, у що в радянський час, в пору юності респондентів, люди продовжували вірити,
чим замінювалась віра в Бо га відповіли, що :
працею, вірою в краще майбутнє — 14,5 %;
вірою в комунізм, партію, Леніна, Сталіна, радянську владу — 12,4 %;
«все одно віра лишалась» — 12,4 %;
«нічим» — 4,4 %;
похо дами в клуби, кіно, хати-читальні — 3,6 %;
хамством, п’янкою — 3,3 %
не відповіли — 49,5 %.
Відносно питання про поширеність у їхній місцево сті ко лядувань та щедрувань опитані відповіли,
що:
так, були поширені — 90,2 %;
не було колядувань і щедрувань, бо їх забороняли — 4,7 %.
У решті (5,1 %) інтерв’ю це питання не висвітлено.
Лише 16 % опитаних не змогли пригадати жодних по дробиць обрядових дійств, що виконувались
у роки їхнього дитинства та моло дості на зимові свята.
У 17,1 % з тих, хто пригадав подробиці обрядових дійств, пер іод колядувань асоціюється з
колективними гуляннями дівчат і хлопців, ко ли після виконання колядок молодь збиралася для спільних
гулянь «на хаті» і продовжувала святкувати там до ранку.
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13,1 % відзначають, що в ко лядуванні брали участь і діти, і дорослі, причому незалежно від статі.
Тут на питання «Хто колядував?» знаковою є відповідь «Всі кому не лінь».
Натомість 12 % пригадують, що колядували лише чоловіки, а 8 % — що дівчата.
Відносно того, до кого хо дили колядувати, відповіли, що:
хо дили по всьому населеному пункту — 27,3 %;
хо дили до родич ів — 16 %;
хо дили до « добрих людей» (маються на увазі як заможні, які щедро об даровували колядників, так і
ті, хто гостинно, приязно їх приймав) — 9,1 %;
переважно відвідували хрещених батька та матір — 8 %;
хо дили до сусідів — 8 %.
31 % з тих, хто в дитинстві та юнацтві чув про ворожіння та гадання, не брали участь у таких
дійствах, оскільки вважали це гріхом.
Що до способів гадання та ворожіння, які використовувались під Різдво, Новий рік та Хрещення,
респонденти згадали про:
перекидання взу ття через дах хати — 48 %;
визначення майбутнього чоловіка за поведінкою чи зовнішністю тварини (півня, курки, собаки,
барана та ін.) — 22,2 %;
визначення майбутнього за фразами, почутими під вікнами чужих осель або безпосередньої при
запитанні про ім’я майбутньо го чоловіка — 12 %;
ворожіння та гадання за допомогою замку, каб лучки, дзеркала — 8 %;
використання записочок з іменами — 6,9 %;
ворожіння та гадання за допомогою гребінця, рушника — 6,2 %;
використання паркану — 2,2 %.
Даючи відповіді на ряд питань, пов’язаних з хліборобськими мотивами в календарній обрядовості
весняного, літнього та осіннього циклів, 1,8 % респондентів згадали про святкування Сорока Святих як
дня зустріч і птахів, коли треба було випікати з тіста ф ігурки птахів, сорок хрестиків, об’їжджати з ними
поля або ж роздавати дітям. 8 % згадали, що згідно з народними повір ’ями, на Благовіщення
прокидається земля, яка до цього часу відпочивала, ось чому без Божого благословення, тобто до
Благовіщення, не можна було починати роботи в по лі, навіть не зважаючи на сприятливі пого дні умови.
5,8 % респондентів пригадали, що в часи їхнього дитинства та юнацтва ще зберігався звичай пекти хрест
з тіста і класти його на сівалку для гарного врожаю.
Розповідаючи про дотримання Великого посту, респонденти повідомили, що :
постились переважно старі люди — 18,9 %;
вони самі в дитинстві до тримувались посту разом з батьками, а вже в роки їхньої молодості був
такий час, коли «кожного дня був піст, бо не було нічого їсти» — 14,9 %;
оскільки вони самі були ще малими, їм було важко дочекатися постуючи кінця посту — 13,1 %.
Перелік пісних страв, що були в рац іоні в роки їхнього дитинства та юнацтва під час Велико го
посту, пригадали 24 %.
Відносно Івана Купала, опитані повідомили, що:
святкування відбувалось б іля во дойми — 32,7 %;
вони самі не святкували через відсутність во дойми, але знали, як інші святкують — 13,8 %;
святкування пов’язано з легендою про цвіт папороті — 9,8 %;
святкування пов’язано з тає м нич о ю « неч и с то ю с ило ю » — 5, 1 %;
святкування супроводжувалось обливанням — 2,9 %;
через відсутність во дойми святкування відбувалось біля криниці — 1,8 %.
Вельми показово, що серед опитаних, які повідомили, що в їхніх краях не святкували Івана
Купала, 4,7 % згадали про Західну Україну, висловившись на кшталт: «Та в нас такого свята дуже й не
було, в нас його не святкували. Отож на Западній Україні в основном».
Для адекватного сприйняття матер іалів інтерв’ю слід постійно мати на увазі, що усна історія за
своєю природою великою мірою індивідуальна, суб’єктивна, і часто відбиває не реальну дійсність, а її
сприйняття (згадування) респондентом. Саме з цієї причини немає нічого дивно го в тому, що іноді
зустрічаємо діаметрально протилежні свідчення різних осіб про ті самі події 1 . Наприклад, стосовно
церкви в селі Троянах одні старожили стверджують, що її зруйнували фашисти, а інші — що комуністи.

Варіанти відповіді на питання, наскільки достовірними є усноісторичні інтерв’ю, як ці інтерв’ю можуть бути співставлені з
іншими видами джерел див., зокрема, у роботах Portelli A. Oral History as Genre // Narrative and Genre / Ed. by M. Chamberlain and
P. Thompson. — NY: Routledge, 2001. — P. 37 – 40; Charlton T. Oral History for Texans. — Second edition. — Austin, 1985. — P. 35 – 37;
Ritchie D. Doing Oral History. — NY: Twayne Publishers. — P. 6 – 8; Moss W. Oral History: What is it and Where did it Come From? //
The Past Meets the Present. Essays on Oral History / Ed. by D. Stricklin and R. Sharpless. — Lanham – NY – London: University Press of
America, 1988. — P. 8 – 11.
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Нічого дивного немає і в певній непослідовності, у неузгодженості між твердженнями одного й
того ж респондента. І тут причина не лише в особливостях пам’яті старих людей. На програмі
«Християнство, іудаїзм, іслам в історії Європи...» її академічний директор професор МДУ і CEU
М.В. Дмітрієв висловив дуже цікаву річ : те, що для като ликів і Західної Європи є цілком неприпустимим,
для православно ї традиції, для пострадянського простору є досить симптоматичним і звичайним: коли
когось питають, якої він віри, той не задумуючись відповідає, що православний, а потім, відповідаючи на
інші питання, каже, що взагалі-то він в Бо га не вірить і в церкву не ходить. Але все ж таки є
православним. Чимало таких прикладів можна знайти і у вміщених у цьому виданні інтерв’ю.
Загалом же варто зазначити, що зібрані в рамках проекту джерела усної історії ще чекають на
глибокий аналіз. Цією книгою робиться важливий крок на шляху їхнього введення до наукового обігу. А
підго товка на основі цих джерел синтетично ї праці щодо трансформацій релігійності населення в умовах
полікультурного регіону — справа майбутнього.
***
З огляду на обсяг зібраних матеріалів, до цього тому включена лише їх частина. Попереду —
публікація інших томів.
Для зручності роботи з текстами-транскрипціями джерел усної історії, що увійшли до цієї книги,
інтерв’ю у виданні розміщені у відповідності з місцем проживання респондентів. Матеріали з кожного
району подані окремими блоками. «Черга» наведення матеріалів в межах області визначається
географією розташування районного центру: спочатку поданий блок найзахіднішого району, потім —
наступного району по мірі просування на схід і так далі. В межах кожного блоку також по дані спочатку
інтерв’ю з мешканцями найзахіднішого населено го пункту району і так далі. Таким чином, читач має
змогу здійснювати уявну «мандрівку» населеними пунктами Північного Приазов’я, поступово
просуваючись з району до району із захо ду на схід. У тих випадках, коли в одному населеному пункті
працювало кілька інтерв’юер ів, матеріали кожного інтерв’юера розміщені окремим блоком.
Публікацію супроводжує науково-довідковий апарат, який включає іменний, географічний,
предметно-тематичний покажчики, список скорочень, словник термінів, діалектизмів та рідковживаних
слів, перелік текстів-транскрипцій, що публікуються. До підго товки науково-довідкового апарату була
залучена аспірантка І.П. Дерман.
При вирішенні проблеми уніфікації ар хеографічного оформлення текстів-транскрипцій зібраних
джерел усної історії я мав визначитись, який саме з «паралельно існуючих» на сьогодні підхо дів до
передачі текстів і археографічного освоєння джерел найбільш відповідає завданням, що поставлені перед
моїм проектом.
У плані усвідомлення проблем, пов’язаних з відсу тністю єдиного підхо ду, дуже багато матеріалів
для плідних роздумів мені дала, між іншим, участь у всеукраїнському круглому столі з обговорення
проекту «Правил видання джерел усної історії» 1 , який зібрав 11 березня 2005 року в стінах кафедри
джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного
університету провідних фахівців у галузі ар хівознавства, фольклористики, ар хеографії та
джерелознавства. В результаті обговорення той проект зазнав суттєвих змін, з враху ванням яких був
опублікований, нажаль, значно пізніше 2 .
Саме він і покладений в основу правил, використаних при підго товці до публікації ціє ї книги.
Щоправда, із су ттєвими модифікаціями. Адже з о гляду на намір зробити опубліковані джерела
надбанням не лише вузького кола спеціалістів, але і широкої громадськості, не було доречним
транскрибування усних повідомлень науково-критичним методом у його розумінні авторами
«Методичних рекомендацій до видання джерел усно ї історії». У той же час з о гляду на орієнтацію
видання в тому числі і на професіоналів, на необхідність краще зберегти інформацію усного
повідомлення я не вважаю за доцільне припускатись до багатьо х з тих спрощень, які пропонуються в
«Методичних рекомендаціях...» для транскрибування усних повідомлень науково -популярним методом.
Йдеться про запропоновану необов’язковість наведення транскрипцій запита нь опитувача, потребу
розподілу тексту на абзаци всередині о днієї репліки тощо.
Симптоматично, що і самі розробники згадуваних вище правил і рекомендацій згодом, у процесі
практичної роботи з підготовки до публікації матер іалів, прийшли до усвідомлення, щ о «попередні
правила відірвані від реальності» і «не врахо вували силу -силенну ситуацій, якими рясніли розповіді» 3 .
Тому були розроблені «Методичні рекомендації до публікації науково -популярним методом усних
джерел, зібраних ар хеографічними експедиціями ЗНТ Н у 2000 – 2001 рр.» 4 . Утім, тут рекомендує ться
Сурева Н. Правила видання джерел усної історії (проект). — Запоріжжя: РА Тандем-У, 2005. — 20 с.
Методичні рекомендації до видання джерел усної історії // Усна історія Степової України / Запорізький край. — Запоріжжя:
АА Тандем, 2008. — Т. 1. — С. LV – LXV; Методичні рекомендації до видання джерел усної історії // Усна історія: теорія та
практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. — Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — С. 78 – 93.
3
Усна історія Степової України / Запорізький край. — Запоріжжя: АА Тандем, 2008. — Т. 1. — С. LXVІ.
4
Методичні рекомендації до публікації науково-популярним методом усних джерел, зібраних археографічними експедиціями
ЗНТН у 2000 – 2001 рр. // Усна історія Степової України / Запорізький край. — Запоріжжя: АА Тандем, 2008. — Т. 1. — С. LXVI –
1
2
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вносити ще б ільші зміни в оригінальний текст транскрипції, які я теж не вважав за доцільне
використовувати при реалізації свого проекту. Йдеться, зокрема, про рекомендацію у випадку, якщо
респондент на поставлені запитання відповідає не розширено («так», «ні», «не пам’ятаю», «не знаю
такого»), передавати запитання як складову його розповіді і нічим не виділяти таке запитання. Задля
більшого збереження відповідності транскрипції, що публікується, ау діозапису ін терв’ю, мною не
сприйнята і рекомендація, згідно з якою археограф самостійно здійснює впорядкування подано ї у
розповіді інформації за тематико-хроно логічним принципом, об’єднує поодинокі згадки, обмовки,
пригадування в логічні тематичні блоки.
Маючи на меті надати читачам можливість якомога глибше відчути «атмосферу» кожного
інтерв’ю, «поринути» в ньо го, прагнучи краще зберегти відповідність транскрипції оригіналу я не
збирався приховувати «огріхи» інтерв’юерів, їхню певну недосвідченість, іно ді — неуважніс ть, іно ді —
дещо формальний підхід до проведення опитування.
Таким чином, при публікації зібраних в рамках проекту усних джерел були до тримані наступні
правила.
Кожне джерело забезпечено заго ловком, ко трий м істить його загальну характеристику. У
заголовку вказує ться:
порядковий номер інтерв’ю у цьому виданні;
дата та місце проведення інтерв’ю;
прізвище, ім’я, по батькові респондента;
рік народження респондента;
місце постійного проживання респондента на момент інтерв’ю;
прізвище, ім’я, по батькові інтерв’юера;
назва установи, яку представляє інтерв’юер.
Текст по ділено на слова та речення відповідно до норм сучасного українського правопису, але з
максимальною передачею особливостей мовлення респондента (наприклад, якщо без великих пауз
промовляється довга фраза, вона передає ться переважно о дним складним реченням із застосуванням
крапок з комою — /;/).
Текст однієї репліки на абзаци не розділяє ться.
Транскрипція запису інтерв’ю (запитань та відповідей) здійснена із застосуванням звичайних
знаків пунктуації: звичайне твердження — /./; звичайне запитання — /?/; запитання з емфазою — /?!/;
твер дження з емфазою — /!/; незакінчена відповідь або різкий перехід до нового сюжету — /.../ та ін.
Уточнення по хо ду розповіді, зроблені респондентом, беруться у круглі дужки ().
У квадратних дужках зазначаються зміни емоційно го стану респондента [сміється],
[посміхається], [плаче] та ін., що безпосередньо впливали на пригадування та розповідь.
Пропущені при публікації фрагменти інтерв’ю позначені трьома крапками в квадратних ду жках —
/[...]/.
З етичних міркувань при публікації інтерв’ю багато прізвищ, згадуваних респондентами, подано у
скороченні: наво диться лише перша літера пр ізвища, після яко ї ставляться три крапки в квадратних
дужках. З цих же міркувань не публікуються ті місця інтерв’ю, які респонденти попросили не
повідомляти. Хоча в багатьо х випадках саме ці місця є вельми інформативними, знаковими. Як приклад
можна згадати інтерв’ю, у якому респондент досить завуальовано, загальними фразами казав про своє
ставлення до віри. А не для запису повідомив, що він перестав вірити після того, як всю війну щиро
молився за повернення своїх р ідних з фронту, але сім’я о тримала на них «по хоронки».
Орфоепія мови зберігається. Передається специф ічне поєднання української мови з російсько ю
(суржик), характерне для сільської місцевості Південної України. Відповідно зберігаються русизми,
вимова українських слів на російський манер, для передач і яких застосовується фонетичний принцип
написання слів (врач, колхоз, ігра, сахарь, щітали, фамілія , условія, запрещали, єслі, празнік тощо ).
Усі власні, географічні назви, імена та прізвища, назви установ передаються за оригінальною
вимовою респондента.
Пряма мова у розповідях респондентів зберігає ться і передає ться за нормами сучасного
правопису.
Задля забезпечення можливості до тримання перелічених вище правил до роботи над текстами
транскрипцій був залучений фахівець-мовознавець Д.В. Маврова.
***
Прошу сприймати цю передмову як по дяку всім тим, хто згадується в ній і причетний до вихо ду
книги у світ.
Ігор Лиман
LXIX; Методичні рекомендації до публікації науково-популярним методом усних джерел, зібраних археографічними експедиціями
ЗНТН у 2000 – 2001 рр. // Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. — Запоріжжя:
Тандем-У, 2008. — С. 94 – 98.
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№ 1. — 2008 р., січень 21. — м. Василівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Конд ратьєвою Раїсою
Іванівною, 1933 року народження, мешканкою м. Василівка Запорізької області, проведене
Іванюхою Станіславом Оле ксанд ровичем (БДПУ ).
Іванюха С.О. (далі – І.С.) – Назовите Ваше имя, фамилию и о тчество.
Кондратьєва Р.І. (далі – К.Р.) – Кондратьєва Раїса Івановна.
І.С. – Национальность?
К.Р. – Українка.
І.С. – Дату и место рождения.
К.Р. – 1933 р ік, Токмацький район, село Попова.
І.С. – А месяц?
К.Р. – 22 мая, 1933.
І.С. – Ваше образование.
К.Р. – Среднее.
І.С. – И профессия?
К.Р. – Ой, професій у мене багато було… и учьотчиком [сміється], і маляром, і закройщиком, і
хлібопекарем. В жизні всього... [...]
І.С. – Как звали Ваших деда и бабу? [...]
К.Р. – Кабачєнко Васілій Іванович, це дєдушка, а бабушка — Кабачєнко Наталя Фьодоровна.
І.С. – Какой они были национальности?
К.Р. – Украинцы.
І.С. – А прабабушку и прадедушку Вы знаете?
К.Р. – Да. Мені розказували бабушка і дє душка мені розказували вже про прадє душку і прабабушку.
Дєдушка був заможний крєстьянін, у його було тут під Токмаком ху тор, називались вони Найкрон, нє,
ху тор Жирів. Фамілія його Жир був, і так і ху торок. У нього було вісімнадцятеро дітей, у прадєдушки,
ага, він багато жив. Зі всіх бу ло одинадцять синів, а то були дочки. Багато померло, осталося тільки
восєм синів. Во время граждансько ї войни їх роскулачили, і всіх вивезли на Соловки. І вони там
померли, мої прабабушка і прадєдушка.
І.С. – А вот какие, возможно, есть старые особенные вещи в доме, которые передовались по наследству?
К.Р. – У мене ото іконочка, бачиш, Трьо хручниця. Ото вона передавалась, це бабушка (прабабушка)
передала моїй бабушкі Наташі. А бабушка Наташа моїй мамі, а мама ото мені взяла, но уже рамочка
іспорчена, а осталося то Матір Божа Трьо хручниця, ото зі старовин що у мене осталося, аж от
прабабушки. [...]
І.С. – Как относились к вере Ваши родители?
К.Р. – Дуже, дуже вєрующі в нас були. Це дє душка мій і його батьки, і прадєди, вони вє рующі бу ли.
Вони давно і давно оце вірили. В мого дєдушки, я помню, дві книги Біб лії, дуже великі, отакі товсті. І
дєдушка кожен раз заставляв, разказувала це ж мама, шоб вони лягали спать, ставляли їх поряд, а в їх
було шестеро дітей, і поряд ставили над образами, в їх було іконостас і о то вони « Отче наш» всі разом
розказували, читали цей «Отче наш», а по том аж лягали спать. Не було і одно го вечора, шоб вони не
прочитали.
І.С. – А вот какое Ваше отношение к вере?
К.Р. – Добре, добре. Я вірю і надіюся, шо шото, яка-то сила єсть, і я обращаюся до тієї вєри, і надіюся,
що вона мені поможе, моїм дітям, моїм унукам і правнукам.
І.С. – Расскажите, что такое для Вас вера?
К.Р. – Вєра — це надо вірить у яку -то силу, що вона довжна помогти людині. Єслі ти не будеш вірить, у
тебе не будить нічого, значить все, ти людина пропаща. А єслі ти будеш у шото вірить, значить ти будеш
продовжать жить.
І.С. – А какого Вы вероисповедания?
К.Р. – Православна.
І.С. – Расскажите подробно, может, кокое-нибу дь событие повлияло на то, что Вы стали верующей?
К.Р. – Мене дєдушка заставляв. Мій дє душка, мамин батько, він дуже вєрующим бил. Він просто кожні
праздники празднував, він понімав їх, він ніколи не пропусте ніяких праздників, і нас заставляв. І мама
моя, це ж мама моя тоже вєрующа була, от папки свого пішла, а мама нас заставляла тоже. Я з самого
дєтства, мені було пять год, і я знала вже « Отче наш».
І.С. – Соблюдали ли в Вашей семье обряды?
К.Р. – Аякже, шо-то обязатєльно. [...] Ну, от, які? Напр імєр, Рождєство начинається, для нас було це
праздник. Ми готовилися до цього праздника. В хаті убирали, прибирали. Ку тю варили, свічки зажигали,
ставляли свічки до образів. Рождєство ж ждали. В церкву хо дили. На другий день вечерю носили, в цей
же ж вечір ходили вечерю носили, мама всігда кутю в блюдечко положе, печення, конфетів, в узлик
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замотає, а ми первим довгом мали принести батькові крьостному, матері крьостній, а потом уже дє душкі,
бабушкі, всім. Оце такі в нас були обряди. Ну, до каждого праздника сво ї обряди.
І.С. – А вот расскажите, как в Вашем селе во времена Вашего детства относились к атеистам?
К.Р. – Кто в Бо га не вірив, да? Ну, знає те, ми времья таке пройшли, що це було скрите, ми ховалися. Були
атеісти, напрімєр, такий пр імєр був: оце на кладбіщє іти на поменки було, помена льний понеділок. А я в
школу тоді хо дила, так мене, маму мою дірєктор школи сказав, що я була на кладб іщі. А там ото
старушки, старечки, батюшка прийде, ну і нам же ж хочеться побігти, ну і пішли, і нам дєрєктор школи
визвав маму мою, і ругали її, а предсєдатіль ко лхоза лішив трудоднівки. За те, шо я хо дила паску
святила. Ну, таке времья було тоді, хто хотів вірить, надіяться у цю віру — вірили, а хто …
І.С. – Были ли у Вас знакомые в детстве, которые были представителями других вер? [...]
К.Р. – А… не було, не було. Ну, я не знаю, я сама українка, у мене дєдушка українець, а бабушка у мене
гречанка. Ну, я ж не помню її, вона рано вмерла, а в яку вона, ілі українську віру вона вірила, ілі
гречанську?
І.С. – Когда Вы были ребенком, была ли у Вас в селе церковь?
К.Р. – В селі? Аякже. Була.
І.С. – Кто хо дил в нее?
К.Р. – Ну, в те время, при совєтской власті, всі церкви розганяли. Напрімєр, у другім селі церква, і ми
туди хо дили, і це не дай Бог було. І розганяли, тоді ж таке время було. Ну а люди, ті шо вірили в Бо га, ті
хо дили, дєдушка мій і мама старалися всігда піти, хоч і дивилися на їх, но вони…
І.С. – А как Вы к этому относились?
К.Р. – Ну, о дносилася вообщє… я ж шото вірила. Як дєдушка і бабушка. Ну , бабушка рано помела, я не
помню її, а дє душка ж там довго жив, йому було 89 го д як він помер. І він всігда нас заставляв ото
слу хать, як він читає Біб лію. Мені було інтєрєсно, шо це Бог, шо це якетось существо, шо надіяться надо,
господь Бог над нами. Оце отак.
І.С. – Бывали ли Вы в детстве в церквях других сел? И если были, то, возможно, опишите, чем службы в
них о тличались о т служб в Вашей церкви?
К.Р. – Ну, в городє я була, у селі я була. Ну, во-первих, шо у сільській церкві та простіше, там так само
правили, такі молитви саме читали, так як і в городє. Но в городє церкви більщі, там ікон більше. Оце
цим отлічалися, а правили молитви, всі проповідували одинаково.
І.С. – Расскажите какими во времена Вашего детства были отношения Ваши, Ваших родственников,
знакомых с местным священником?
К.Р. – Ну, як знакомство? Во-первих, нас хрестили свящєнники. Дєдушка всігда (це ж заприщали
хрестить), а дєдушка поїде, на тачанку свою — і в друге село, там де церква, бере батюшку тайком
вечером, і то ді ото хто хоче сво їх дітей бере, і нас то дє душка так по хрестив. Кумів повиб ирали.
І.С. – Как Вы о тносились к священнику?
К.Р. – Ну, інтєрєсно було. Я в дєтствє думала: це Бо г зійшов з іконки. Оце я представляла шо ото він, ну ,
він же ш такий самий. Це тільки він живий, а там [сміє ться] намальований.
І.С. – Во всем ли доверяли селяне священнику?
К.Р. – Хто вірив у Бога, той довіряв свящєннику, а хто не вірив — не довіряли. Пропаганда була, шо
свящєнник обманює, свящєнник такий, свящєнник може хабаря брать. А люди давали як от дущі жертву
свящєннику, а другі, ті шо не вірили в Бога, вони наоборот… думали.
І.С. – Расскажите ч то говорили Вам в детстве в шко лах про церковь?
К.Р. – Ну, шо це неправда, це все вигадки, це все… Оце у школі нам… це зараз уже, а раньше вообщє не
вірили, казали нам, шо це вигадки, це неправда, всяку несенітницю нам городили.
І.С. – А вот насколько это влияло на Вас и Ваше отношение к церкви?
К.Р. – Ну, ми то ді були в раздорожьє, подумать і на таке і на таке. Ну все таки моя мама вірующа була, і я
всігда празднувала праздники; шо мама празднувала, і я празднувала. Мама заставляла мене кожен раз
«Отче наш» молиться, я ж кажу, я з пяти го д я вже наізусть знала « Отче наш».
І.С. – Действовала в Вашем селе церковь во время войны?
К.Р. – Нє, не було, ну, у нас був хутор, а там, у другом селі була церква. Там тоже паганенька така
церква, це ж послє рево люції хорошу церкву розбили, там дуже хороша була церква.
І.С. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войни?
К.Р. – Тайком.
І.С. – А можно поподробнее?
К.Р. – Ну, тайком, нам інтєрєсно було. Напрімєр, на вечерю, оце вечерю носить. Мама всігда зваре озвар,
кутю, поставе на поку ті, і погукає всіх гостей, усі шо прихо дили. Нам тоже ш носить вечерю, моїй
сестричке, нас двоє було, сестричке і мені вузлики понаматує і ми ідемо вечерю носить.
І.С. – А вот вспоминая прошлое, скажите, была ли необ хо димость в церкви людям в 30 – 40-е года?
К.Р. – Била. Била, і люди ті, шо вірили, вони держались за сво ї душі і віру цю. А ті шо комуністи разні
проповідували, шо це неправда, шо це все вигадки. [...]
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І.С. – Возможно, были какие-нибудь обряды, ко торые проводились после рождения ребенка?
К.Р. – Бу ли обряди, і зараз такі обряди. Тіки родиться дитина, його тот, ну , зараз окушерки, а раньше
були бабки; бабка приймала ці роди, молитви читала при родах. Вона заговори такі… ці бабки зн али. [...]
І.С. – Как про хо дило крещение?
К.Р. – Я к про хо дило... Значіть тот, вони вже до роду заказивали, ну , як сказать… знали, кого
запрошувать в куми, ілі там друзєй, ну, рішають вже батьки. Ці куми приходять, беруть крьостного
свого, їду ть у церкву і в цер кві там крестять.
І.С. – Какие обряды, связан ные со сватанием, были в Вашем селе?
К.Р. – Обряди? Женіх, значіть, нєвєсті своїй каже, шо «я буду на тобі жениться, ти согласна?» Вона дає
согласіє. Ага. Ну, ту т же надо шоб і согласіє батьків було, з о дной сторони батьки несогласні, с другой
согласні. Ну, ці женіх і нєвєста ідуть до батьків до одних і других, він каже що «це моя буде будуща
жена». Ну, а тоді батькі вже соєдіняються, договорюються, зі сторони женіха батьки посилають
старостів, і женіх і старости іду ть до нєвєсти і там вже сватають нєвесту.
І.С. – Как про хо дили смотрины?
К.Р. – [...] Ну, це вже послє сватання. Уже ш вони посваталися все, а тепер вони довжні до женіха
батьків, а потом до нєвєсти батьків піти і смотрини ж: які, багаті чи б ідні? Договарюватися за свадьбу,
скільки там приглашать, скільки продуктів брать, яку свадьбу іграть, де жить молодим.
І.С. – А кто и как приглашал на свадьбу?
К.Р. – Як пріглашали… нєвєста і женіх ідуть, вона вже в фаті, іду ть по селу, ну , хто там родня, ну,
намітили вже. Іду ть і приглашають, нєвєста і то т, кланяю ться і кажуть: «Батько і мати приглашають Вас,
і ми приглашаєм Вас на свадьбу». І дають шишки, їм дають шишки. Щє до свадьби готовляться, печуть
шишки, і нєвєста і женіх хо дять із шишками. І всім приг лашонним дають шишки.
І.С. – Сколько дней продо лжалась свадьба?
К.Р. – Ну, як коли. У кого як. У кого, ну, хто заможний, батьки були заможні, гуляли цілу неділю, а хто
тот… розпишу ться та й все. [...]
І.С. – А вот какую роль отводили родителям молодоженов?
К.Р. – На столах шоб було все. Вони ж до свадьби як готовляться, вони печуть і караваї і дивні; дивень —
такі гілочки, шоб у їх на столі… шоб гості не обідились. [...]
І.С. – Что дарили молодоженам?
К.Р. – Ну, все хороше. Шо дарили? Напрімєр, мені... раньше дарили, мама моя рассказивала, так це уже
дєдушка мою маму як оддавал уже заміж, так він корову дарив, коняку дарив, гарбу дарив... да. По том
пшеницю дарив. Оце такий викуп за маму, багато мішків батько получів. А батько в мене бідненький
був. Дєдушка, це ж папкин батько, був він чабаном всю жизнь, водив отару по степах українських, мій
дєд і пра-пра-пра, вони отарами занімалися, вівцями. І дє душка, а він був заможній, все в ньо го було, і
плуг, і коні були, віялки, все це в нього своє. В них своя земля була, це в мого дєдушки. [...]
І.С. – [...] Было ли распространено в Вашей местности колядование, щедрование на Новый го д и
Рождество?
К.Р. – Було всігда…
І.С. – Расскажите, как ко лядовали?
К.Р. – Тіки до войни, во время войни, при совєтской власті це було запрещєно і не дуже роспростроняли,
все тайком робилось. А вже зараз, як вже розпався Совє тский Союз, це все дуже добре організовується.
І.С. – А раньше? [...] Расскажите, как колядовали?
К.Р. – Ну, колядували це послє Рождєства, ходили, збиралися хлопці, дівчата. Значала вечерю носять, а
потім на другий день колядують. Я помню раз, мама вже наго товила, а воно зіма така була… і мені ж в
блюдечко оце ж та ку тя, ми з дівчатками... А скільки мені там було ще, года, навєрно, девять -десять, оце
тако. А такі ж були кручі, і тож хо димо і з горки спускаємося, кожушки на нас були, і ото ж на попи
сідаємо і з гори... перед мене моя подружка, і я як доїжаю і по го лові її тим блюдцем, і та каша моя
розлетілася [сміє ться]. Боже мой! І сміх, і горе… А ми ж не доносили ве чері. Прийшли, у всіх кутя, а у
мене куті немає, а ця ж каже: «А де ж твоя кутя?», а дівчата кажуть: « Розбила на го лові у Майки!»
І.С. – А кто хо дил ко лядовать?
К.Р. – Усі, хлопці і дівчата. [...]
І.С. – Какую награду получали колядники, посевальщики?
К.Р. – Раньше, це ж ми малими дітьми, не було того, пєченья. Нам пекли кукли, піту хи, коники, вотакі во
вирізали (30 сантиметрів)… такі формочки вирізали. Це ж для нас було не дай Бог які подарки, які
гостинці! Назбирають торби, несем повні… і яблучка, ну , в кого шо єсть.
І.С. – Как и кто ворожил под Новый год, Рождество?
К.Р. – Ну, дівчата б ільшенство, шоб вийти зам іж. Напр імєр, я ворожила оце так: брала кутю, шоб вийти, і
справдилося, вийти на вугол стать і прислу хаться, сказать слово: «Откуда собака гавкне… З якої сторони
собака гавкне, в ту сторони мене й милий забере» [сміється]. З Попови гавкав… і туди попала! Ой, Боже
мой, і через хату чобіт кидали. У яку сторону носок попаде, в ту сторону й підешь. А потом, це давно -
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давно, ті фарту хи (а раніш сильні морози були), фарту хи у воду пихали, а потом прив’язували, а по том у
кінець городу. А городи раньше здорові були, більше гіктар ів. Ото біжемо, і як добіжемо, як не замерзне,
значіть, у тебе чоловік не буде пьяниця, а як то замерзне, то будеш всю жизнь плакать.
І.С. – Во т гадания, возможно, какие -нибудь знаете?
К.Р. – А гадали ми на то т… Я гадала, наливала во ди і оце витягала колєчко ротом. Оце якшо витяну,
значіть, я в цім году заміж вийду.
І.С. – Возможно, какие-нибудь поверья, связанные со святыми вечерами, Вы знаете?
К.Р. – Напр імєр…оце тож вспоминать… єсть багато прімєт. Напрімєр, єслі місяць світе, значіть це дуже
буде хорошо, єслі туман і дощь, мені бабушка розказувала, то це на врожай. [...]
І.С. – Какие обряды исполнялись, засевая хлеб?
К.Р. – Ну, я ж кажу, шо дєдушка їхав в церкву, брав батюшку, дєдушка в мене вообщє був… дє душка
Ілюша Кабачок. Він брав батюшку, і він, батюшка, про ходив по полю і освячував землю. І вже брали
інвентар свій і начинали пахать, сіять.
І.С. – А Вы знаете, ч то делали с первым снопом?
К.Р. – Снопом… перший сноп… дєдушка його зав’язував, вибирав де хороші колося, і ставляв. Це в
нього був перший сноп врожая. Він його о храняв аж до Рождєства. І цей сноп він ставив на Рождєство у
себе на полці.
І.С. – Какие обряды совершались по завершению строительства дома?
К.Р. – Звершенію… це папка наш як ми строїли, папа строїв дом, но він же не достроїв дом, його забрали
на фронт. Так він не достроїв, як уже і накрита була, і криша все і помазано, но не вспіли ми туди
переселиться от дє душки і от бабушки. Він все-таки батюшку привозив, тайком, і освятив оцей дом. [...]
І.С. – Кто первый вхо дил и что вносил в новый дом?
К.Р. – Уносили цей, снопик, первим заносив свячену во ду, свічечку, кота впускали. Но це послє
батюшки. Як батюшка посвятив, а потом вже вхо дили. [...]
І.С. – Какие домашние обереги Вы знаете?
К.Р. – Оберіг домашній, я знаю, всігда був крестик у дверях. Віник ніко ли не надо ставить отак… а надо
його у гору ставить, то він шоб обір ігав. І ще конська подковка.
І.С. – Кто считался о хранником дома?
К.Р. – Охранніком дома счітався… Як захо диш у нову хату, всігда ти звеш домовика. В кожній хаті єсть
свій домовик, і його приглашають; як у ходиш із старої хати і пересіляєшся в нову, і ти кажешь: «Мій
хо зяїн, ідем з нами». І він буде о хранять, буде в тебе вдача в домі, б лагополучіє , а єслі ти йо го бросиш —
удачи не буде.
І.С. – Как защищали дом от злых сил?
К.Р. – Свяченою водичкою. Свічечкою всігда надо пройти вугли кожні на перехрест, свічечкою тот…,
шоб вона вже згоріла. І свяченою во дичкою.
І.С. – Опишите праздник Ивана Купала?
К.Р. – У нас праздників таких не було, у нас запрєщєно було. Но я знаю, мама моя розказувала. Так вони,
в нас там була річка недалеко, і вони на Івана Купала на ніч всігда наряжалися, віночки вішали на
голови, надівали рубашки білі, хо дили до во ди. І там на поляні хороводи, костьор розпалювали,
перестрибували, по том уже ці віночки кидали у во ду, і до якого берега там … хлопці собі кидали і вони
соєдіняються, тоді о тот гадали, чи заміж вийде скоро чи ні.
І.С. – Знаете ли Вы ч то-нибу дь про знахарей или шептунов?
К.Р. – Знаю. Но єсть хороші знахарі і шептуни, єсть і добро желають. А єсть і пагані. [...] У нашем селі
була одна бабка, вона только вред робила людям, всяку гадость підсипала, підливала на перехресті,
кажуть: «Це баба К[...] 1 дєлає». Обминали її, і дом обминали, хату її обминали. [...] Ну, оце ж у нас бабка
у селі у нашем, де я жила, оце баба К[...] 2 . Вона Богу не вірила, вона це вообщє, сміялася, в 12 часов ночі
вийде, по садку хо де, шось балакає, шось сміється, нечєловєчєскім голосом кричить. Оце така баба в нас.
Чи вона з ума зійшла, чи вона відьма, чи Бог святий знає. Її так і щітали: бабка К[...] 3 — відьма. Оце я
знаю, це таке у нас було.
І.С. – Что нужно знать человеку, чтобы противиться их влиянию?
К.Р. – Я, напрімєр, і мене оце мама учіла сказать, єслі чєловєк дивиться і чуствуєш, він тобі желає, ти
скажи: «Тво ї речі тобі на плеч і!» І скажи: « Во імя Отца, і Сина, і Святого Ду ха, і нині і во вєкі вєков.
Амінь». Єслі чєловєк, шо ти чуствуєш якетесь зло, оце тіки сказать, так і всьо.
І.С. – Какие были способы раньше борьбы с нечистой силой?
К.Р. – Оце бабушка у нас ця, вона в релігію не вірила, вона в Бога не вірила. Вона все презирала, вона
тіки гадості робила. І коровам. Гляне на корову, вже корова… Доють, кажу ть: це бабина робота, вже з
кров’ю молоко іде. І вона як уже помирала, так люди до двору боялися підхо дить на по хорон, і вже родня
1
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та її, троє суток вона вмирала, не могла вмерти, вона мучілась страшне. А потом хтозна, чи правда чи
неправда, вибивали по толок, кажуть, пробили потолок, а потом чи Господь Бог чи прийняв її чи ні, а так
він не прийняв її за її гр іхи, шо вона робила на цім світі. [...]
І.С. – Веритите ли Вы в русалок, оборотней, ведьм?
К.Р. – Оце я тобі за цю бабу К[...] 1 . Кажуть, но я не бачила, вона превращалася в кішку. Да. Іду ть
молодьож, а там у нас село і село соєдінялось, оце ходять гу лять молодьож, піду ть у те село, на другий
вечір в друге. Ідуть же пізно і кажуть: поперед тим котиться ко ток, клубок якийсь, вони доганяю ть, воно
обращається — кішка побіжить. Оце думали, шо це баба К[...] 2 тіки таке робила, оце по росказам все.
Мені такого не случалось.
І.С. – А сейчас в Вашем селе верят в ведьм, оборотней?
К.Р. – Да. Зараз вообщє цей, відмів хто зна скільки. Оце один о дному гадості т і роблять, підливають. Ось
в мене тут, кому я шо зробила, під квартірою недавно вимітала все, на сусідку напалася, куча сміття. Шо
то за сміття було? Хто то його підсипав? Сусідка каже: «Я не я. Це хто -то Вам шото зробив». Оце єсть.
Тепер вони повилазили. Таку гадость — чорна магія, б іла магія.
І.С. – Считаете ли Вы, что бабки -шепту хи могуть убрать поделанное ведьмами?
К.Р. – Да. Можуть. Молитвами, церквою.
І.С. – Считаете ли Вы, что церковь и вера защищают о т нечисти?
К.Р. – Да. Обязатєльно. [...]
№ 2. — 2008 р., січень 14. — м. Василівка Запорі зької області. — Інтерв’ю з Кабаченко Лідією
Іллі ні шною, 1918 року народження, мешканкою м. Василівка Запорізької області, проведене
Іванюхою Станіславом Олександ ровичем (БДПУ ).
Іванюха С.О. (далі – І.С.) – Назовите Ваше имя, фамилию и о тчество.
Кабаченко Л.І. (далі – К.Л.) – Кабаченко Л ідія Іллінічна.
І.С. – Национальность?
К.Л. – Українка.
І.С. – Дату рождения? [...]
К.Л. – 3 февраля 1918.
І.С. – Место рождения?
К.Л. – Хутор Криничувата, Янчекрагський сільсовє т, Василівський район, Запорожська область.
І.С. – Ваше образование?
К.Л. – У мене среднє.
І.С. – И профессия?
К.Л. – Учитель. [...]
І.С. – Отку да родом Ваши родители?
К.Л. – Українці, Василівський район, ху тор Криничувата. [...]
І.С. – [...] Как о тносились к вере Ваши родители?
К.Л. – Очєнь даже вірювали, папа і мама вірювали. І даже хо ділі в церкву, нас воділі і ми губили всє.
І.С. – А какое Ваше о тношение к вере?
К.Л. – Я тоже вірующа.
І.С. – Расскажите, что такое вера для Вас?
К.Л. – Вєра для мєня ставає т половіну моєї жизні.
І.С. – Какого Вы вероисповедания?
К.Л. – Православная.
І.С. – Расскажите поподробнее, может быть какое-нибудь событие повлияло на то, что Вы стали
верующей?
К.Л. – Повліяло то, ч то мене як папа й мама поругають, я ішла постійно до ба бушки в Камянське. А
бабушка хо дила в православне, бо батюшка жив у бабушки на квар тір і. Він як іде в церквє кричит:
«Агафія, я пошов!» От пошлі вони, а я за бабушкою, бабушка на колєні встає і я стою, бабушка моліться
і я молюсь. Папа, мама поругають — я б ігу [сміється] у драва, аж поки бабушка мене не преведе сюди, до
папи і мами.
І.С. – Г де и когда Вы впервые услышали про Бога?
К.Л. – Где и когда? З самого малку. Папа й мама нас приучили. Поставлять нас рядом, мене, Стьопа,
Коля, ну, Коля це таке було — тиринділінді…А все равно він ставав. Вечером, перед тим як спать,
поставлять нас рядом, і: « Отвічайте за нами, говоріть!» Папа говорить, а ми за ним повторяємо. І так
«Отче наш» і все.
І.С. – Как Вы его себе представляли в детстве?
1
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К.Л. – В дєтствє? В дєтствє ми представляли Бога як обично нам казали. Бог — он як на іконкє, мені
говорять: «Ось дивись: Бог, він все баче і чує, єслі ти брешеш… він скаже…» .
І.С. – Соблюдали ли в Вашей семье какие-нибудь обряды?
К.Л. – Обязатєльно.
І.С. – А какие именно?
К.Л. – Ну, постували. Как Пост, скороми не дають їсти, аж поки ми не о тговілись. А когда ми отговєємся,
тогда уже все. Перед праздніками постували, не дають скоромного їсти, а как кончіться Пост, тоді
пожалуста. Перед Пасхою — все, нам не давали, Боже збав! Заріжуть кабана і попрячуть все [сміється]…
Брат мой з’їсть шото, а сам говорить, шо я поїла.
І.С. – А во т Ваши родители, бабушки, дедушки рассказывали Вам, как следует соблюдать какие -нибудь
религиозные обряды?
К.Л. – Розсказували. По тому шо вони начінають розсказувать, як ставлять нас шоб ми помолилися Богу,
ложимся спать і це обязательно надо, потому что Господь Бог вам сохраніт сон. І ми, особ єнно я, сільно
боялися, шоб Господь Бог не розізлився. [...]
І.С. – Были ли у Вас знакомые во времена Вашего детства, которые были представилелями других вер?
К.Л. – Не було … [...]
І.С. – Когда Вы были ребенком, была ли у Вас в селе церковь?
К.Л. – Ми жили на хуторі, а цер ковь аж у Камянському була.
І.С. – Кто хо дил в нее?
К.Л. – Бабушка Янчика хо дила. Бабушка ходила, і я бєгала с нєй.
І.С. – Как Вы к э тому относились?
К.Л. – Та ну, хорошо. Бабушка всігда мені там купляла конфети. Тіки мама, папа поругаються, я через
гору і в Камянське. [...]
І.С. – Во всем ли Вы доверяли священнику?
К.Л. – Да. Доверяли, бо це ж батюшка сказав, як же ш йому не вірить? [...]
І.С. – Расскажите, что говорили Вам в детстве в школе про церковь?
К.Л. – Про церков? Ну шо, нам запрещали в церкву хо дить. Якраз був «перелом». родітелі, бабушка ідем
у церкву. Папа і мама, может, папа і такий, шо не дуже вєрував. [...]
І.С. – Была ли необ хо дима людям церковь в 30 – 40-е го да?
К.Л. – Нужна лі була… я не буду говорить, не знаю, нужна лі вона чи ні.
І.С. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войни?
К.Л. – Праздновали! Та ще й як о тмічали! [...] [Каже понизивши голос] Нагонім самогон… Шоб було
чем! Да, і пожалуста, ходять, поздравляю ть с праздником. Все. Ту т і сядють, і випьють, і закусять, і
«большое спасібо», і пошлі. Вот і все. [...]
І.С. – Какие обряды совершались после появления на свет нового челевека?
К.Л. – А-а-а-а, які обряди… Хрестіли, в перву очередь. Найшовся р єбьонок, брали куму, кума і їхали в
церковь, і в церкві там хрестили, молили, там все. Приїжають от кум, кума с етім, ну , сідають за стіл і…
[...]
І.С. – Кого приглашали в кумовья?
К.Л. – Друзей сво їх.
І.С. – А как они должны были себя вести?
К.Л. – Ну как… обикновенно. На крещенії приїжають, беруть р єбьонка, у церкву несуть. В церкві там
його чи посвятили, покропили, батюшка там туда -сюда покрестив. Потім приходять, сідають за стіл,
пообідали.
І.С. – [...] Какие обряды, связанные со сватанием, были у Вас в селе?
К.Л. – Із сватанням в нас старостів сразу посилали. Женіх до нєвєсти. Вони там договорилися, шо
свадьбу будуть гулять. Уже свати там всі договорились, вони беруть ро дітєлєй і об’єднюють… [...] Ну,
молодьож мєжду собой договарюваються. А потом свати ідуть, сватають там нєвєсту. Засватали,
договорились ко ли свадьба буде, поїхали, розписалися, в церкву ходили, в церкві вінчалися. Нєвєста
всігда красіва така… [...]
І.С. – Кто и как приглашал на свадьбу?
К.Л. – Женіх зі своєї сторони, а нєвєста со своєї сторони.
І.С. – Сколько дней длилась свадьба?
К.Л. – У бідних — день, у багатих — ціла нє дєля. [...]
І.С. – Как одевались молодожены?
К.Л. – Одєвалися красіво. Уже еслі відно, як іде нєвєста і женіх, так отлічалися. На ньом костюмчик
такий аж свістє л, і туфєльки! А нєвєста іде в красівом, ілі платья ілі парочка така, одінакова шо кофта шо
юбка. Туфлі красіві, все, а на голову она о дівала цвіти, фата була така… як вона називалася… тюль,
тюльова фата. І цвіти, цвіти. А женіх: костюмчик новий, як на свадьбу так новий костюм, женіх н іс букет
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такий красивий, все. Ну, їдуть до вінця, беруть кольця, там батюшка їх святе, всі діла. Но без колец ь ту ди
їду ть, а віттіля уже возвращаються — на руках у них обоїх кольця. [...]
І.С. – Были ли распростронены в Вашем селе ко лядования, щедрования?
К.Л. – Бу ло, і сама хо дила, щедрувала і колядувала. [...] Прихо димо… ну, в нас дівчатка були такі
хороші — Палашка, Оришка, Растимова Кіся… Та отакі дівчатка, по друшки мої. Ми учились колядовать,
учились пєть: «Коляд, коляд, ко лядниця, добра з медом паляниця, а з маком не така, дай, дядьку,
пятака!» Отак колядували, такі хороші пісні знали. Все.
І.С. – А к кому Вы хо дили?
К.Л. – Ко всєм подряд… тіки отам, де бєдні були, ото [каже понизивши голос] туди не хо дили… Вона
вийде та: « Ну ко лядуйте, но в мене нема чого Вам дать».
І.С. – А какие колядки Вы знаете?
К.Л. – « Коляд, коляд, ко лядниця
Добра з медом паляниця,
А з маком не така,
Дай, дядьку, пятака!
Не даси пятака,
Возьму вола за рога,
А кобилку за чупринку
Та й поведу на могилку.
Даси деньгу —
В должок куплю
Собі піражок».
І.С. – Кто посевает в первый день Нового года?
К.Л. – Мужчини. Женщіни не хо дять, а мужчини хо дять. Утром рано прийдуть і посівають. Посівали
вони, я знаю, зерном.
І.С. – Как и кто ворожил под Новый год, Рождество?
К.Л. – Моло дьож. Дівчатка. Коли вийде зам іж, за ко го вийде зам іж? [...]
І.С. – [...] Как в Вашей местности праздновали Масленицу?
К.Л. – Мяса нє є лі.
І.С. – А б люда ка кие готовили?
К.Л. – А блюда постні. Так це начинають, нічого тако го не їдять, а стараються о дні вареники, пірожки із
творгом. І на завтрак і на обід, і вареники, вареники, вареники… [...]
І.С. – Кто первый и ч то вносили в новопостроенный дом?
К.Л. – Дє д і мать із хлєбом і солью. На вєр хушку по ложать соль, так трошки солі, щіпочку положать. І
оце папа несе, заходе із хлєбом і со лью. [...]
І.С. – Кто считался о хранником дома?
К.Л. – Домовий щітався.
І.С. – Как дом защищали о т злых сил?
К.Л. – Беруть свєчку, димом по каждому углу … [...]
І.С. – Жили ли у Вас в селе ведьмы?
К.Л. – Ходила о дна по селу, кричала всяке таке.
І.С. – Знаете ли Вы какие беды они делают людям?
К.Л. – Не знаю, шо вони там дєлають... приворожують, заговарюють… [...]
І.С. – Что Вы слышали про русалок, водяных?
К.Л. – Нічого не слишала. Ото малою була, йшли в ставок купаться, нам кричать: «Отам русалка сидить
за греблею, дивіться, шоб там вас русалка не нагнала». Потом ми пішли ту ди, а там вода іспорчена
гнала… русалки нагнали. Оце так. [...]
І.С. – Считаете ли Вы, что церковь и вера защищают о т нечисти?
К.Л. – Да.
І.С. – Почему?
К.Л. – Я по собі чуствую. Коли погано, шось болить, іду в церкву. І мені Бог помогає. Я на сєбє
почуствовала. [...]
№ 3. — 2008 р., лютий 4. — с. Жовтневе Токмацького району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Уманським Іваном Івановичем, 1926 року народження, мешканцем с. Жовтневе Запорізької
області, проведене Зубенко Тетяною Ю ріївною (БДПУ).
Зубенко Т.Ю. (далі – З.Т.) – Назвіть своє прізвище, імя, по батькові. Дату і місце народження.
Уманський І.І. (далі – У.І.) – Уманський Іван Іванович. 1926 року, село Жовтневе Токмацького району.
З.Т. – Ваша національність?
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У.І. – Національність — у країнець.
З.Т. – Яка Ваша освіта і професія?
У.І. – Сім класів, професія — во дітєль. [...]
З.Т. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
У.І. – Наші батьки родом із України, у країнці ж.
З.Т. – А з якого міста?
У.І. – Звідкіля батьки мої родом… Одне з Дніпропетровсько ї, а одне з Донецько ї; батько з
Дніпропетровсько ї області, а мати з Донецько ї області. [...]
З.Т. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших (сімейні реліквії,
Біб лія чи ікони)?
У.І. – Ну, та там осталася одна невеличка старенька іконка, так вона і до сіх пор у нас на стіні весить. [...]
З.Т. – Якого Ви віросповідання?
У.І. – Ну, аякже, православний я.
З.Т. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючим?
У.І. – Ну, ту т я могу Вам сказать, як так віруючим. Я то вірю, ну а як бабушка во дила мене, батьки мої
казали, шо в церкву водила мене, о тоді вже стало, а вже як вир іс, пішов в ряди армії, там вже іначе було.
З.Т. – Де і коли Ви вперше почули про Бога?
У.І. – Ну де, коли мене бабушка… мені ще було, я тобі не могу сказать скільки років, шо церква дуже
далеко була о д міста, і вона ко ли зводила мене туди , мені було шість, навєрно, сьомий рік. [...]
З.Т. – Ким Бог був для Вас у дитинстві?
У.І. – Я к я маленький був, для мене воно одинаково було, бабушка з мене шапку знімала там у церкві, а я
не давав там у церкві, лаявся. Оце, я помню, дуже таке в мене враження було.
З.Т. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів? [...]
У.І. – О, це в сім’ї було, шо-шо, а це було.
З.Т. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим в до триманні обрядів?
У.І. – Ну, це шоб були, о там на поку ті, як казали, шоб стояли компот і кутя. [...]
З.Т. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
У.І. – А не було ніяких, бо б ільше ні в яке село ми не хо дили.
З.Т. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів?
У.І. – Ну, це дуже було, це дуже таке, шо не щитали, це хто вони такі люди були, ми і не общалися з
ними.
З.Т. – А до віруючих як ставилися?
У.І. – О, до віруючих совсім було друге відношення.
З.Т. – А до неправославних?
У.І. – Ну, до неправославних…ну люди тоже вони труженики були, ну а так шоб вони не вірили там у
кой-шо, а так о динаково ми спілкувалися з ними і все. [...]
З.Т. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
У.І. – Були, переходили, і щас в настояще время єсть там одна женщіна, ну, не женщіна, а вона молодша,
може, за мене, а то перейшла дійствітєльно в другу віру. [...]
З.Т. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква...
У.І. – Церква обізатєльно у нас була, я ж розказував ще попереду, шо бабушка мене водила, тіки вона
дуже далеко була, десь кілометра за 8 чи за 10.
З.Т. – А хто ходив до неї?
У.І. – Ну, бабушка мене во дили моя, мамина мама у церкву водили.
З.Т. – Як Ви до цього ставилися?
У.І. – Ну як, я ж тобі вже розказував, як ото в церкві вони мене заставляли, щоб я і навколінки ставав, і…
Я не робив цього і лаявся, а вони мене за це і лаяли.
З.Т. – А як ставились в селі до тих, хто хо див до церкви?
У.І. – Ну, як ставились… я як ставився? Ну, як став ходить, особєнно як носили святить паску, там дуже
багато молодьожі було, і я туда ж прихо див із старшим братом , були ми, і ото цілу ніч там, біля церкви
простояли, а то ді вже бувало й паску загубимо, або люди хтось принесуть, а ми поспимо із бра том у ніч.
[...]
З.Т. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
У.І. – Ну, як тобі сказать, ми прихо дили , а він собі там, він своє читав, а ми тільки слу хали.
З.Т. – Чи в усьому селяни довіряли священику?
У.І. – Ну, селяни, старі ж люди особенно, довірялися батюшкі. Батюшка був, була велика людина.
З.Т. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
У.І. – Ну, оце ж, у школі що говорилось? У школі нам про це, не той, не розказували, а дома родітєлі вже,
і бабушка, і родітє лі вже розказували нам, а в школі, канєшно, ми цьо го не… [...]
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З.Т. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
У.І. – Ну як, конєшно, нада було, шоб були церкви.
З.Т. – Чи вважаєте ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставало
вірити в Бо га?
У.І. – Ну, багато. Це вже ж коли як церкви начали, тоді вже багато людей , конєшно, начало не вірить. [...]
З.Т. – А кого запрошували у куми?
У.І. – Ну, куми вони ж, єслі брат ілі сестра рідні, немає таких рідних, значить, двоюрідні, а так шо, може,
це ще по роботі який там хороший друг . Ну, в мене був там ото напарник, як ото ми робили на
автомобілі, ну , я йо го взяв, так шо ми работали вмісті.
З.Т. – А як вони себе пово дили? [...]
У.І. – Ну як, вони ж знали коли це все, прихо дили і провідували ж, ну , і подарки ж які приносили,
батькові так, як казать, шо принесуть бу тилочку, а дитинкі там шо, шо небудь куплять і даду ть же ж. [...]
З.Т. – Чи були поширені у Вашій місцевості ко лядування і щедрування на Різдво і Новий рік?
У.І. – О, та це дожидалися цього, кажний: «Уже бистріше це було б!» Уже бігом, бистренько питаєш :
«Коли ж воно вже там, готовте все, давайте каструльку чи мисочку, я буду вже бігти». Там, особєнно це
було у селі. І ми стіки… Дуже багато нас було дітей, у кожної сім ’ї ні по двоє, ні по троє, а по п’ятеро, по
шестеро. І було дуже багато дітей, дуже оці празники дуже празнували. [...] Ко лядували молоді і ми,
дітки молоденьки, а перед вечір, та воно не перед вечір, ще утром жінки з мужиками хо дили колядувать .
Дуже, дуже харашо вони там, дуже прекрасно це було.
З.Т. – А до кого вони хо дили колядувати?
У.І. – А вони оце по всьому посьолочку, по всьому селі ото хо дять, а тоді собираються на тот, і вже
випивають там. [...]
№ 4. — 2008 р., січень 28. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю із
Зінченко Надією Іванівною, 1925 року народження, мешканкою с. Жовтневе Запорі зької області,
проведене Зубенко Тетяною Ю ріївною (БДПУ ).
Зубенко Т.Ю. (далі – З.Т.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Зінченко Н.І. (далі – З.Н.) – З інченко Надія Іванівна.
З.Т. – А дівоче прізвище?
З.Н. – Губій.
З.Т. – Ваша національність?
З.Н. – Українка.
З.Т. – Дата і місце народження?
З.Н. – Село Жовтневе, 20 січня 1925 року.
З.Т. – А яка Ваша освіта і професія?
З.Н. – Освіта — 6 класів. В колхозі робила дояркою. [...]
З.Т. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
З.Н. – З Дніпропетровська. [...]
З.Т. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших?
З.Н. – Старі речі передаються… Це ікони, вишиті рушники на іконах, фото графії, вишиті скатертя. Це
все передавалося поколіннями. [...]
З.Т. – А як ставились до віри Ваші батьки?
З.Н. – Віра одна була у батьків і в мене, о дна віра, ми не міняли свою віру.
З.Т. – А яке Ваше ставлення до віри?
З.Н. – Ну, я знаю, шо шось є в світі, а шо є … вірю, а живу та і всьо.
З.Т. – Якого Ви віросповідання?
З.Н. – Православна.
З.Т. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинула на те, що Ви стали віруючим?
З.Н. – Поколєнієм передалось.
З.Т. – А де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
З.Н. – В нас церква бу ла, во дили мене малою ще до церкви і я так само… Дойшло мені, шо це нада,
вірувать і хреститься і всьо.
З.Т. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
З.Н. – Ну, так як оце бачу на іконах і уявляла так.
З.Т. – Ким він був для Вас?
З.Н. – Богом!
З.Т. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя)?
З.Н. – Об ізатєльно, обізатєльно. І зразу дотримуються. І батьки до тримувались, і я до тримуюсь, і мої діти
дотримуються. [...]
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З.Т. – Пригадайте й опишіть, яким звичаєм та обрядом Вас навчили мешканці інших сіл?
З.Н. – В нас із селами було однакове обрядування, шо ми празнували, шо вони. [...]
З.Т. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів?
З.Н. – Атеїстів дуже було мало. Я, напрімєр, у своєму селі таких не встрічала. Раніше ми більшість
вірили в Бога, щітай усі, а де ті атеїсти, я не знаю.
З.Т. – А до віруючих як відносились?
З.Н. – Дуже харашо, всі хо дили до церкви, все було …
З.Т. – А до неправославних?
З.Н. – Неправославних... Я таких не встрічала, в нас усі вірували ранше в Бога.
З.Т. – Так Ви не бу ли знайомі в часи Вашо го дитинства та молодості з представниками інших вір?
З.Н. – Нє, не було, не знаю я таких, вірували та і всьо.
З.Т. – І не було у Вас в часи Вашого дитинства знайомих людей, які перейшли в іншу віру?
З.Н. – Не було, не було.
З.Т. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
З.Н. – Обізатє льно.
З.Т. – А хто ходив до неї?
З.Н. – Усі хо дили ми. І здорові, і малих беруть за руки і веду ть до церкви.
З.Т. – А хто із Вашої ро дини ходив до церкви, коли Ви були молоді?
З.Н. – Усі хо дили, всі. То ді в цер кву вірили дуже, дуже в церкву вірили, то ді дуже хо дили в церкву.
З.Т. – Ви бували в часи Вашого дитинства та моло дості в церквах інших сіл?
З.Н. – Та бувала, як уже підросла така дуже величенька , то бувала, була, недалеко, но була.
З.Т. – А чим служба в них відрізнялась від служби в Вашій церкві?
З.Н. – Нічим, нічим, я не находила . В церкві все було так як у нас.
З.Т. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
З.Н. – Ну як… Приглашають же ж батюшку як по хорон отправить, як де посвятить хату, це все ж тіки
через батюшку робили і раніше.
З.Т. – А яке було ставлення до нього?
З.Н. – Хароше, ну яке? Ру ки цілували йому раніше.
З.Т. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
З.Н. – Довіряли обізатє льно, це щиталося все, Бог все, чи той батюшка. [...]
З.Т. – Чи діяла в Вашому селі церква під час війни?
З.Н. – Діяла. [...]
З.Т. – Чи відзначались Вами релігійні свята під час війни?
З.Н. – Не дуже було, бо тоді і їсти нічого було і наше село були німці захватили , так що не дуже було
хо дить в церкву.
З.Т. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям в 30 – 40-і роки?
З.Н. – Ну, церква… Всігда люди вірили, нужна й зараз, нужна й колись була. Люди вірять у церкву, а в ті
часи то ніхто цього не зна шо, ну, як тобі сказать, шо цей, шо це дєйствітє льно оце там Бог, і шо він все
дасть, віруєм та і всьо.
З.Т. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
З.Н. – В радянські часи як закрили церкви — бу ло неефективно, а вірувать ми, ну як, хоч і церкви були
закриті, ну, ми ж знали, що шось є, шось, ну, як чє ловєк чуствує, шо шось є в житті, оце таке. [...]
З.Т. – Як напучували молодих під час весілля?
З.Н. – Нормально жить, не розхо диться, бо вони ж були повінчані, раньше ж вінчали в церкві, менше
розхо дились. [...]
З.Т. – Чи були поширені в Вашій м ісцевості колядування й щедрування на Різдво та на Новий рік?
З.Н. – Обізатєльно, все оце. Ходили щедрувать, то ді канфетів не хвата ло, було давали пиріжок, і пир іжку
були раді. [...] Хо дили по хатках і співали пісні. [...] До всіх хо дили: і до сусідів, і до родичів, і так,
кругом хо дили колядувать. [...]
З.Т. – Як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення?
З.Н. – Молоді, моло ді. [...] Ну, кидали й вінок, куди попливе, в яку сторону — і заміж підеш. Кидали
чоботи через чердак, куди впаде носом — туди й заміж підеш. [...]
З.Т. – Які обряди справляли по завершенню будівництва?
З.Н. – Ну, хо дили ж у хату. Хату було первим ділом хрестять. А тоді входять в хату. А зараз вхо дять, не
нада і хрестить. [...]
З.Т. – Які хатні обереги Ви знаєте?
З.Н. – Ікони.
З.Т. – Як житло захищали від злих сил?
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З.Н. – Хату защищали... Раніше увійдеш у хату, було перед іконою помолися, по хр естися, і це щитали це
так як нада защищать. [...]
З.Т. – Чи знає те щось про знахар ів і шептунів?
З.Н. – Нічого не знаю, я ту ди не лізу.
З.Т. – Чи знали Ви таких людей?
З.Н. – Та були люди, у нас такі були, багато таких було, шо … [...]
З.Т. – Як вони проводили лікування?
З.Н. – Я ж не була там ніколи. Ну, цього знаю, сказать, як виливали переполо х, над го ловою воду держе,
шепче і там каже : « О, це вона злякалася оцього, он вилилося». Оце я помню, а дальше… [...]
З.Т. – Чи жили у Вашому селі відьми та відьмаки?
З.Н. – Балакали с тарші шо таке, а як сама, то, конєшно, не знаю, бо я ж не понімала і не встрічала. [...]
З.Т. – Чи вважаєте, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевер тнів та інших?
З.Н. – Можить бу ть. В це я таки тро хи вірю, шо в церкві помолився, вро ді як шось дало. [...]
З.Т. – Чи було в роки Вашого дитинства чи юнацтва що-небудь незвичайне, надприродне, таке, що не
можна було пояснити в Вашому житті чи житті Ваших знайомих, родичів?
З.Н. – Було в мене раз так. Сказать тобі? В мого дядька рідного хата була недалеко від гробків, да, це
чесно, од гробків було поставлено, і по ки не посвятили вони її, в них ноччю тужило шось. Так, це справді
було. Аж то ді перестало. Це бу ло таке. А от я досі не знаю, шо воно таке? Вже ж немає їх, а я не знаю.
[...]
№ 5. — 2008 р., січень 21. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Юдінковою Тамарою Анд ріївною, 1926 року народження, мешканкою с. Жовтневе Запорізької
області, проведене Зубенко Тетяною Ю ріївною (БДПУ).
Зубенко Т.Ю. (далі – З.Т.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Юдінкова Т.А. (далі – Ю.Т.) – Юдінкова Тамара Андріївна.
З.Т. – А дівоче прізвище?
Ю.Т. – Кліщу кова.
З.Т. – Ваша національність?
Ю.Т. – Українка.
З.Т. – Дата і місце народження?
Ю.Т. – 1926 року, 30 травня, село Жовтневе То кмацького району.
З.Т. – А яка Ваша освіта і професія?
Ю.Т. – Доярка. Освіта — 4 класа. [...]
З.Т. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Ю.Т. – З Дніпропетровщини. [...]
З.Т. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до мо лодших (сімейні реліквії.
Ікони, Біблія)?
Ю.Т. – У нашому домі є 4 старовинні ікони, які мій батько у 20 -і роки привіз із церкви, яку знищували
комуністи. Ці ікони — це наша сімейна реліквія. Ікони ці висять у будинку. За ними ми доглядаємо. Мені
у спадщину дісталася Біблія від мого дідуся, але зараз її немає, віддала сво їм онукам. [...]
З.Т. – А як ставились до віри Ваші батьки?
Ю.Т. – Мої батьки, дідусь і бабуся були віруючими і привчали нас до віри, ми всі належали до
християнсько ї віри, православної, я вважаю, що віра — це совість.
З.Т. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючим?
Ю.Т. – Ну, привчали батьки, батьки це все нас привчали.
З.Т. – А де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Ю.Т. – Ну, от батьків почули.
З.Т. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
Ю.Т. – Ну, так як оце бачу на іконах і уявляла так.
З.Т. – Ким він був для Вас?
Ю.Т. – Спасителем для нас він був.
З.Т. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя)?
Ю.Т. – У нашій родині до тримувалися обрядів. Наприклад, у піст їли борщ пісний, капусту мастили
олійкою, бурячок, гарбуз печений, квасо лю, рибу. Але люди ставали слабими після такого посту, є лі ноги
тягли. А особливо люди по хилого віку. От, наприклад, 6 – 7 січня варили ку тю із кукурудзяно ї крупи,
ставили на покіт, підстиляли сінце і поруч ставили узвар. А вечером кутя і узвар стояли на столі, і хазяїн
пригощав вечерників, які приносили вечерю.
З.Т. – Пригадайте й опишіть, яким звичаєм та обрядом Вас начили мешканці інших сіл?
Ю.Т. – Обрядів у других селах ми не переймали, того шо в них бу ло все те саме, шо і в нас у селі. [...]
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З.Т. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
Ю.Т. – Ні, не були знакомі. [...]
З.Т. – Чи були Ви в часи Вашого дитинства знайомі з людьми, які перейшли в іншу віру?
Ю.Т. – Не була.
З.Т. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Ю.Т. – Не було в нашому селі церкви, церква була тіки за 10 км і ми туди хо дили.
З.Т. – А хто ходив з Вашої родини до цер кви, коли Ви були молодою?
Ю.Т. – Дєдушка, бабушка, мама, папа й менші брати. [...]
З.Т. – А як ставились у селі до тих, хто хо див до церкви?
Ю.Т. – Уважали таких людей.
З.Т. – Ви бували в часи Вашого дитинства та моло дості в церквах інших сіл?
Ю.Т. – Не була. [...]
З.Т. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
Ю.Т. – Ну, як дитина народиться, то привозили, їхали волами по батюшку, привозили його до хати і
хрестили. Ізносили то ді багато дітей, шоб батюшка по хрестив.
З.Т. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
Ю.Т. – Довіряли то ді, да.
З.Т. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву?
Ю.Т. – Нічого нам не розповідали про церкву в шко лі, але батькам нашим приподавали такі уроки.
З.Т. – Чи діяла в Вашому селі церква під час війни?
Ю.Т. – Да. Під час Великої Вітчизняної війни німці почали відкривати церкви. Це були старі просто хати
і нас бабусі во дили до церкви. Ми там обідали, їли борщ, кар тошку, яблука давали, мед. Продукти
приносили самі ж люди, до церкви ходили босі, перед церквою мили ноги в ставку і обували тоді вже
тапочки, кирзові причом. [...]
З.Т. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям в 30 – 40-і роки?
Ю.Т. – Да, церква необ хідна бу ла, але їх руйнували, церкви.
З.Т. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Ю.Т. – Ні, хто вірив, ті і вірили у Бога.
З.Т. – Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога?
Ю.Т. – Нічим не зам інювалась. [...] У Бога продовжували весь час вірити. [...]
З.Т. – Як про ходили хрестини?
Ю.Т. – Хрестини про ходили... Привозили ж ото ж батюшку і купали малу. Ставлять серед хати стуло, на
стуло миску, гріють воду і батюшка купає маленьких діток у цій во дичкі. [...]
З.Т. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
Ю.Т. – Прихо дили свати до дівчини до воріт із хлібиною і питають : «Тут наша теличка не пробігала?»
Якщо другі свати зго дні, щоб їхню доньку забрали, значить, запрошували їх у двір, садили за стіл,
пригощали, шо там у їх було, самогон сивий ставили, бутиль заткнутий качаном. А вже як вихо дили вже
з двору свати, обмінювалися ж хлібом.
З.Т. – А як під час сватання пово дила себе дівчина?
Ю.Т. – Дівчина пово дила себе скромно, у платочку, запнута платочком, стіснітєльна бу ла.
З.Т. – Як відбувалися оглядини?
Ю.Т. – Батьки приходили і дивилися, як живу ть свати . Я кщо понравиться, то ді вони присилали сватать
своїх сватів. Батьки дивились на молоду, яка вона там хазяйка, шо вміє робить чи не вміє .
З.Т. – Хто і як запрошував на весілля?
Ю.Т. – На весілля запрошували молоді. Бу ла така тачанка, навішають туда таких разних вірьовочок,
цвітних мотузочків, конів уквітчають і їздили по селу і запрошували на весілля.
З.Т. – Як парубки і дівчата «прощалися» із молодістю?
Ю.Т. – Із молодістю «прощалися». Кидали вони, ну, там хто був, віночок плетений у молодої, з чого там
сплету ть самі, і отак кидали, багато ж було молодьожі і танцює, молода танцює і знімає свій віночок і
кидає. Хто влове цей віночок, значить, вона скоро вийде заміж.
З.Т. – Скільки днів тривало весілля?
Ю.Т. – Ну, два дні. [...]
З.Т. – З чого починалося весілля, як про хо дило і чим завершувалося?
Ю.Т. – Ну, вдівали молоду, брали тачанку, везли в церкву, вінчалися вони там, то ді приїжали до дому,
садовили їх за стіл батьки, пригощали шо було. [...]
З.Т. – Чим обдаровували гостей?
Ю.Т. – Коровай, шишки — це людям роздавали. [...]
З.Т. – У яких обрядах брали участь моло ді?
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Ю.Т. – В кінці свадьби із моло дої скидали віночок, повязували їй платочок. Це означало, що вони
принімають її уже в жінки, а віночок цей кидали, де молодьож стояла, кидала молода цей віночок. Хто
перший із дівчат вінок улове, то вийде вскорості заміж. [...]
З.Т. – Чи були поширені в Вашій м ісцевості колядування й щедрування на Різдво та на Новий рік?
Ю.Т. – Да, колядували й щедрування було поширене, це дуже велике свято. Всі хо ди по хатах й
щедрували й колядували, хазяїни запрошували їх до хати, вони співали у хаті, їх пригощали пиріжками,
ну, в кого шо було.
З.Т. – А які колядки Ви знаєте?
Ю.Т. – Колядки. « Коляд, ко ляд, ко лядниця, добра з медом паляниця, а пісна не така, дайте , дядько,
п’ятака. Як не дасте п’ятака, візьму вола за рога, а кобилу за гриву, та поведу на торг, та куплю пир іжок».
З.Т. – Як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
Ю.Т. – На старий Новий рік мужики ходили по хатам і вітали госпо дарів із святом, та й приспівували:
«Сієш, вієш, повіваєш, з Новим роком поздравляєш» і посипали в хаті пшеницею, кукурудзою, житом.
[...]
З.Т. – Яку винагороду одержують колядники, засівальники?
Ю.Т. – Ну, були і яблучка, давали і пиріжки. Мужикам наливали сиво ї самогонки.
З.Т. – Як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення?
Ю.Т. – А на цей празник дівчата ворожать, хто як. Я ворожила із двома подругами. Уловили по курці,
укинули їх у піч, сипнули їм пшенички ту ди і зеркало поставили, і чия курка прибіжить перша клювать,
той перший і заміж вийде. І моя куриця прибігла перша, по тім ще о днієї по дружки, а третьо ї по дружки,
як захо валася у ку точок печі, то її насилу витя гли кочергою. Так вона і не вийшла заміж ніколи. [...]
З.Т. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
Ю.Т. – Масленицю святкували. Варили вареники із капустою, із картошкою, може, в кого був сир, то із
сиром варили, а по тім дівчат пригощали на Масленицю це ж цими варениками. [...]
З.Т. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню по году, врожай?
Ю.Т. – Ну, на Явдо ху , як казали, якшо із стріхи бу де капать, буде рання весна і урожай. [...]
З.Т. – Які обряди справляли по завершенню будівництва?
Ю.Т. – Ну, як хату построять, значить, привозили батюшку, святили хату і гукали сусідів, які помагали
вкривати соломою, там їх пригощали, шо було.
З.Т. – Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
Ю.Т. – У хату вхо див хазяїн з хлібиною. [...]
З.Т. – Які хатні обереги Ви знаєте?
Ю.Т. – Ну, ко ли ж батюшка посвяте хату, він над каждим вікном вішав хрестик, і це ми со храняли.
З.Т. – Хто вважався о хоронцем житла, як житло захищали від злих сил?
Ю.Т. – Ну, залишали, тоді, раніше ж були і відьми, і захищали все, вішали при вхо ді у хату, вішали ікони
такі були, «Трійця» називалася.
З.Т. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
Ю.Т. – На Івана Купала 7 липня дівчата плели вінки з по льових квітів і кидали їх в р ічку. Куди, кажу ть,
попливе віно к, ту ди й дівка вийде заміж. [...]
З.Т. – Чи знає те щось про знахар ів і шептунів?
Ю.Т. – Да, були в селі такі бабки, які лічили. І травами лічили і од малих дітей лічили, переляк виливали
із воску, якісь молитви вони читали, ну, я ж їх не знаю. [...]
З.Т. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
Ю.Т. – В церкву хо дили до батюшки і батюшка о дмолював. [...]
З.Т. – Чи гадає те, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Ю.Т. – Дуже, дуже в це вірю. І зараз це таке розповсюджене, воно й то ді так бу ло, ну а зараз тім болєє.
З.Т. – Чи вважаєте, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевер тнів та інших?
Ю.Т. – Обізатєльно.
З.Т. – У радянські часи деякі партійні та радянські керівники дотримувалися церковних обрядів та
таїнств, а як ставилися вони до нечистої сили, чи робили спроби захистити себе від неї?
Ю.Т. – Ну, деякі вірили, також їх ніхто не знав, а як прихо диться, шо дитинка захворіє чи той… то вони
везуть аж у другий район, шоб по хрестить дитинку. [...]
№ 6. — 2008 р., січень 15. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Губій Олександ ром Олександ ровичем, 1925 року народження, мешканцем с. Жовтневе Запорізької
області, проведене Зубенко Тетяною Ю ріївною (БДПУ).
Зубенко Т.Ю. (далі – З.Т.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Губій О.О. (далі – Г .О.) – Губій Олександр Олександрович.
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З.Т. – Ваша національність?
Г.О. – Українець.
З.Т. – Дата і місце народження?
Г.О. – 17 листопада 25 року.
З.Т. – А яка Ваша освіта і професія?
Г.О. – Чо тири роки хо див у школу. [...]
З.Т. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Г.О. – Вони взагалі то переїхали з Донецька ще в молоді роки. [...]
З.Т. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших?
Г.О. – В домі від старих до моло дших, ну, єслі по церковній лінії, так це і Біб лія, і ікони єсть, Біблія — це
точно з старих іще часів. [...] Зберігаються вони пристойно довільно, ми їх шануємо. [...]
З.Т. – А як ставились до віри Ваші батьки?
Г.О. – До віри? Батьки були віруючі.
З.Т. – А яке Ваше ставлення до віри?
Г.О. – Ну, раз батьки віруючі мої були, значить, з дитинства вони і нам прививали цього вєруючого.
З.Т. – Якого Ви віросповідання?
Г.О. – Православно го.
З.Т. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинула на те, що Ви стали віруючим?
Г.О. – Ну, мені кажеться, те шо батьки з молоду прив ’язали, розказували, чув, оце вплинуло.
З.Т. – А де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Г.О. – Вперше про Бога, канєшно, од батьків.
З.Т. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
Г.О. – Можна сказать так: раз ікони в хаті були, бачив, так і уявляв по іконах.
З.Т. – Ким він був для Вас?
Г.О. – Для мене був щось надзвичайне, святе.
З.Т. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя)?
Г.О. – Канєшно, шо дотримувались.
З.Т. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у дотриманні обрядів?
Г.О. – Ну шо обов’язковим? Обов’язковим, канєшно, багато, ну, із таких святих обов’язків, як хрещення
дитини, хрестини, сповідання, сповідання в цер кві і постить, пости, я щітаю, таке із главних.
З.Т. – Ваші батьки, бабусі й дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
Г.О. – Канєшно, батьки розповідали, ну, во врємя запрету на Христа і церковних служителів не все
можна було і розповідать. Так шо були і такі времена, шо не все можна було до держуватися.
З.Т. – Пригадайте й опишіть, яким звичаєм та обрядом Вас навчили мешканці інших сіл?
Г.О. – Такого я не помню, канєшно. [...]
З.Т. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодос ті з представниками інших вір?
Г.О. – Ну, в часи дитинства і моло дості ні, я не був знайомий. [...]
З.Т. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства з людьми, які перейшли в іншу віру?
Г.О. – Ні, цього я не пам’ятаю.
З.Т. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Г.О. – У нас в селі не було церкви, церква була тро хи дальше, а в селі не було.
З.Т. – А хто ходив до неї?
Г.О. – Ну, хо дили в основном пожилі люди, хто міг іще з собою, ну як, дітей поб ільше брать, бо рядом не
було, а в основном пожилі лю ди.
З.Т. – Хтось із Вашої ро дини ходив до церкви, коли Ви були молоді?
Г.О. – Канєшно, батьки ходили і мене з собою брали.
З.Т. – Як Ви до цього ставились?
Г.О. – Мені шо попервах інтєрєсно, а тоді вообще я щітав вже туди далі як своїм обов’язком. [...]
З.Т. – Ви бували в часи Вашого дитинства та моло дості в церквах інших сіл?
Г.О. – Нє, в нашій, шо була ближче до нас, в тій церкві були, а б ільше ніде не був.
З.Т. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
Г.О. – Ну, знали як уважаємого і чесну людину. І служитель церкви — це тоже щіталось як людина
чогось пристойною. [...]
З.Т. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву? [...]
Г.О. – Тоді нізя було, ну, тіпа церковної агітації, це було запрє тно, ми тіки од батьків.
З.Т. – Наскільки це впливало на Вас і Ваше ставлення до церкви?
Г.О. – Не знаю, може, як чим більше запріщають, а тим більше воно до цього ти інтерес ім ієш, бо всьо
равно я вже був прив’язаний.
З.Т. – Чи діяла в Вашому селі церква під час війни?
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Г.О. – Під час війни в домашніх умовах батюшка правив службу.
З.Т. – А як до цього ставились фашисти?
Г.О. – Ну, я б сказав, вони як і не проти були , і організовували. [...]
З.Т. – Чи відзначались Вами релігійні свята під час війни?
Г.О. – Під час війни, канєшно, це ж не так, шо можна було, а канєшно, відзначалися , і в домівках
сходилися, і каждий по-своєму, хто й дома відзначав.
З.Т. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям в 30 – 40-і роки?
Г.О. – В 30 – 40-і? Мені кажеться, у любі роки для віруючої людини воно нужне.
З.Т. – А навіщо?
Г.О. – Ну, навіщо? Це єсть таке поняття, як людині нужна вода і возду х, так само віра — це для віруючої
людини це обов’язково.
З.Т. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Г.О. – Канєшно, ефективними, тому що багато переходило в сторону атеїзма, настільки внушалося, но це
все було анти- і неправильно.
З.Т. – Як Ви гадає те, чим замінювалася віра в Бога?
Г.О. – Віра в Бога нічим харошим не могла лутчим замінитися, тіки навпаки.
З.Т. – У що в радянський час, в пору Вашої юності, люди продовжували вірити?
Г.О. – Були разні, ті шо перестали в Бога вірити, хтозна, тіки воно лучше нічого не пішло. [...]
З.Т. – Як парубки і дівчата «прощалися» із молодістю?
Г.О. – «Прощалися» із молодістю? Ну, в основном пов’язане було, плели вінки, з вінками пов’язано. І ті
ж вінки дівчата носили їх, даже і ночувати у їх, в оцих вінках, не знімались оці вінки. [...]
З.Т. – З чого починалося весілля, як про хо дило і чим завершалося?
Г.О. – Весілля починалось? Починалося весілля : о дівають молоду, в церкву йдуть, вінчаються, ну, і тодіж
вже ж додому і за столом, канєшно, жилають усі їм щастя, здоров’я. Ото так починалося весілля. А
завершувалося весілля, це вже то ді, як моло ду, роздівають молоду, це вже значить , шо вона вступила на
сімейне життя. [...]
З.Т. – В яких обрядах брали участь молоді?
Г.О. – Обряд ще і такий существував, шо перед свадьбою жен іх і нєвєста ішли до батюшки сповідаться.
[...]
З.Т. – Чи були поширені в Вашій м ісцевості колядування й щедрування на Різдво та на Новий рік?
Г.О. – Канєшно, були. [...] Ко лядували тоже, собиралися колядувать і щедрувать так само, ну , всьо равно
ті празники були поширені б ільше, чим у теперішнє время, теперішнє время в чому заключається, шо за
стіл і поступиться чи колядувать бу де, а шоб посидіть за сто лом.
З.Т. – А хто ходив колядувати?
Г.О. – Колядувати ходили і молоді і пожилі, і хо дили колядувать. [...] В основном до друзів, до близьких,
своїх знакомих. [...]
З.Т. – Як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення?
Г.О. – Ворожили, канєшно, дівчата. Ворожили і кажний по-разному, було таке і через хату перекидали
сапоги, а ми стояли на тій стороні, собирали [посміхається].
З.Т. – Які повір’я пов’язані зі Святими вечорами?
Г.О. – Ну, повір’я... Засвічується свічка, дванадцять страв должно буть, ну, отакі я помню повір’я. [...]
З.Т. – Як зустр ічали перших птахів і які повір’я пов’язувалися з ними?
Г.О. – Перших птахів, канєшно, всігда радо зустрічали. Ну і, допустім, як журавля побачить перший раз,
считалося: шоб ти не сидів, бо як сидітимеш, ноги болітимуть.
З.Т. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню по году, врожай?
Г.О. – Майбутню погоду і врожай? Кажний, канєшно, визначав по-своєму. Ну, на Покрову яка буде
погода, така буде й осінь . По-разному. [...]
З.Т. – Як святкували перший день вигону ху доби на випас?
Г.О. – Ху доби на випас? Ну, помню, як після Паски вже, ну, во время, в районі Паски, як ху добу на випас
женуть, обізательно беруть гілку свято ї верби, шоб нею поганять ху добу на випас. [...]
З.Т. – А що робили з останнім снопом?
Г.О. – Останній сніп заносили в хату, ставили в угол і з ним багато , канєшно, імєєтся народних...
народної мудрості, вплоть до як родився Ісус і затуляв Йосиф щілину , шоб не протягало хо лодом, і
відтоді в хату вноситься як діду х і ставиться в угол, як затишок у родині. [...]
З.Т. – Як святкувалися вхо дини?
Г.О. – Святкувалися входини? Ну, це ще по признакам, шо первого пускать в хату нада кота, півня, шоб
багатство велося, ну а там уже кажний по-разному. [...]
З.Т. – Які хатні обереги Ви знаєте?
Г.О. – Хатні обереги? Ну це, канєшно, ікони, хрести, оце хатні обереги. [...]
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З.Т. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
Г.О. – На Івана Купала виходили і парубки і дівчата на річку, вінки плели, на воду кидали. [...]
З.Т. – Чи жили у Вашому селі відьми й відьмаки?
Г.О. – Лічно я цього не знаю, чуть — багато чув, ну, шоб з такими людьми встрічаться — не
приходилось.
З.Т. – Що треба знати людині, щоб уникну ти їх впливу?
Г.О. – Канєшно, це по-разному можна практікувать, я лічно знаю, шо можна таким методом як хрещення
рук, не береться ніякий то ді сглаз. Ото о так.
З.Т. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
Г.О. – Способи боротьби із нечистою силою? Це міг тіки батюшка це одговарювать. [...]
З.Т. – Хто такий чорт?
Г.О. – Чорт? Ну, чорт — це, по-перве , антихрист, який всігда проти релігії, того він і антихрист. [...]
З.Т. – Чи вірите Ви в русалок, оборотнів, вовку лаків, відьм та відьмаків?
Г.О. – Я к сказать, це оті случаї раньше, вони щас не поширені, я вірю в них. [...]
З.Т. – Чи дотримуєтесь Ви захо дів захисту від цієї нечисто ї сили?
Г.О. – Ну, від любої нечисто ї сили нада тіки первим ділом христиться.
З.Т. – Чи вважаєте Ви, що ці захо ди є дієвими?
Г.О. – Канєшно, шо хрест він ніко ли не підво дить. [...]
№ 7. — 2008 р., січень 4. — м. Токмак Запорізької області. — Інтерв’ю з Лукаш Лідією Гордіївною,
1931 року народження, мешканкою м. Токмак Запорізької області, проведене Зубенко Тетяною
Юріївною (БДПУ).
Зубенко Т.Ю. (далі – З.Т.) – Назвіть своє прізвище, імя, по батькові.
Лукаш Л.Г. (далі – Л.Л.) – Моє прізвище Лукаш Лідія Гордіївна. Дівоче — Бебешко.
З.Т. – Ваша національність?
Л.Л. – Українка.
З.Т. – Дата і місце народження?
Л.Л. – Дата — 5 травня 1931 р ік. Місто Великий Токмак.
З.Т. – Яка Ваша освіта і професія?
Л.Л. – Освіта у мене неповна середня. Професія — я працювала на заводі р ізноробочою. [...]
З.Т. – А звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Л.Л. – Ну, вони родом із Ростовської області, а переїхали у Великий Токмак. [...]
З.Т. – А чому вони це зробили?
Л.Л. – От го лоду тікали.
З.Т. – А які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших?
Л.Л. – Ну, які… Біблія в мене є, ікона є, а так старих речей викидаєм, тепер уже жить стало краще
[посміхається]. [...]
З.Т. – Ось про цю Біб лію, про ікони, щось Вам розказували батьки?
Л.Л. – Ну, вони були люди віруючі, в церкви хо дили, а так нічого вони такого особого не розказували.
[...]
З.Т. – А розкажіть докладніше, як ставились до віри Ваші батьки?
Л.Л. – Ну, батьки — вони були… ну, як і ранше всі люди вірили в Бога, і я і зараз і сама вірю. Так шо
нормально ставились.
З.Т. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Л.Л. – Ну, віра — це Бог, і ми повинні в Бога вірити, то го шо «Без Бога ні до порога», це раз, і буде так,
як Бог дасть, а не так, як ми оце. Скіки не думай, а бу де так, як Бо г дасть.
З.Т. – Якого Ви віросповідання?
Л.Л. – Ну, я православна.
З.Т. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Л.Л. – Ну, батьки наші вірили в Бога, ми так само віримо.
З.Т. – Де і коли Ви вперше почули про Бога?
Л.Л. – Ще в дитинстві.
З.Т. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
Л.Л. – Та хто його зна, як. Ікони ж були, у хатах весіли, на ікони ж дивимось та й кажуть, шо то Бог, то
Бог… То й так і віримо в Бога.
З.Т. – А ким він був для Вас?
Л.Л. – Ну, ми боялися, шо Бог накаже, як будеш шось не те робить.
З.Т. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя)?
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Л.Л. – До тримувались.
З.Т. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у дотриманні обрядів?
Л.Л. – Ну, піст як начинається, даже бу ло батьки наші вони їдять тільки пісне, от! [...]
З.Т. – Розкажіть, як у Вас в Токмаці в часи Вашо го дитинства та юнацтва ставились до атеїстів?
Л.Л. – Ну, вони їх осуждали, казали: «То безбожники, нільзя так робить».
З.Т. – А до віруючих?
Л.Л. – Ну, віруючі вони ж люди нікому нічого пло хо го не робили, і нормально ставились. [...]
З.Т. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
Л.Л. – Ні! [...]
З.Т. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості люди, які перейшли в іншу віру?
Л.Л. – Були. Були оце ж в православній, а тоді ж пішли у баптисти.
З.Т. – Розкажіть із прикладам, як до них ставились земляки?
Л.Л. – Та нормально ставилися. Ніхто нікому нічого не говорив.
З.Т. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Л.Л. – Була.
З.Т. – Хто ходив до неї?
Л.Л. – До неї ходили, і батьки хо дили, і бабуся хо дила. [...] Ну, бабуся було іде до церкви і мене бере з
собою, церква була далеко. Так я знаю один раз як пішли — в мене попу хли ноги, так бабуся мене і
брати з собою не хо тіла. [...]
З.Т. – Ви бували в часи Вашого дитинства та моло дості в церквах інших сіл, міст?
Л.Л – Нє, не були в других селах. У нас була своя церква . Чого було іти в друге село? [...]
З.Т. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву, про обряди церковні?
Л.Л – Ну, тоді ж це ж воно вже ж було у воєнні роки, так то ді, шо там война була, ніхто нічого нам не
говорив, а після войни вже зовсім о д Бога не кидались. [...]
З.Т. – Чи діяла у Вас церква під час війни?
Л.Л – Не діяла.
З.Т. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Л.Л – Відзначалися. Різдво відмічалося, Великдень…
З.Т. – Як?
Л.Л – Ну, як? Кожен дома замкнеться, щоб ніхто не бачив.
З.Т. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була потр ібна церква людям у 30 – 40-і роки?
Л.Л – Я думаю, шо була нужна.
З.Т. – А навіщо?
Л.Л – Шоб люди були такі… Шоб не було такого розврату, як оце січас. Уже не вірять ні в Бога, ні в
чорта, ні в шо. Господи прости!
З.Т. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Л.Л – Та то було неправильно. Люди, як вірили, хай би собі вірили… невелика б іда.
З.Т. – Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога?
Л.Л – Ну, навєрно, люди тоді б ільше вірили в комунізм. [...]
З.Т. – Чи були поширені у Вашій місцевості ко лядування й щедру вання на Різдво і Новий рік?
Л.Л. – Були поширені і колядки і щедр івки. [...] Ну, колядувать хо дили жінки, дуже красиво вони
співали, колядувать ходять і діти, і хлопчики і дівчатка. А щедрувать дівчатка в основному хо дять.
З.Т. – А до кого?
Л.Л. – До кого? До будь-кого, до сусідів.
З.Т. – Як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
Л.Л. – Ну, посівать ходять хлопчики в основному, ну, і дядьки здорові хо дили, сіяли в ко го шо було, і
пшениця і просо. Каже: «Сію до плити…, сію до печі, щоб не боліли плеч і, сію до порогу, щоб не боліли
ноги!» [...]
З.Т. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий р ік і Хрещення?
Л.Л. – Та дівчата ворожили. Я вже позабувалась ці ворожіння. Кидали чобіт через хату, куди носком
упаде, туди заміж піде. [...]
З.Т. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
Л.Л. – Масленицю? Ну, Маслениця, це було пекли б линці з маслом. На санках, о дівалися, запинали
великі квітчасті платки, спускалися, вобщім, проважали святки. Спускалися з гори, каталися на санках…
Весело було ! [Посміхає ться]. [...]
З.Т. – Які хатні обереги Ви знаєте?
Л.Л. – Ну, хатні обереги це, я так думаю, це Матір Божа, Спаситель. Хату нада святить. Приглашали
священика і хату освячували.
З.Т. – Як житло захищали від злих сил?
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Л.Л. – Святили вербу у Вербну суботу і ото вербу ставили у хаті, і во ду святили на Во до хреща, тоже
бризкали хату і повітки де була ско тина, де все, о так.
З.Т. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
Л.Л. – Ну, Івана Купала — це було свято веселе. Завжди ми плели віночки, надівали собі на голови і
плигали через огонь. Було весело всігда. [...]
З.Т. – Чи знає те щось про знахар ів і шептунів?
Л.Л. – Я сама нічого не знаю, не вмію нікому робить пло хо, і в шептунів і в знахарів я не вірю.
З.Т. – А чи зна ли Ви таких людей?
Л.Л. – Знахар ів? Канєшно, знала!
З.Т. – А який спосіб життя вони вели?
Л.Л. – Нормальний спосіб життя. Ну, до їх люди хо дили там то вишіптували, а чи воно помагало, я не
знаю. [...]
З.Т. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
Л.Л. – Із нечистою силою? Ну, це я знаю, мама моя і бабуся так «Отче наш» читали всігда, ну , і я так
тоже. [...]
З.Т. – Чи вірете Ви в русалок, оборотнів, вовку луків, відьом і відьмаків?
Л.Л. – Ні, не вірю.
З.Т. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про них?
Л.Л. – Та, може, то були казки, я не знаю, а, може, шоб ми лутше слу хали маму, та мама: «Гляди оно, не
йди, бо там відьмак!» [...]
№ 8. — 2008 р., лютий 4. — с. Очеретувате Токмацького району Запорізької області . — Інтерв’ю з
Драчук Ганною Матвіївною, 1924 року народження, мешканкою с. Очеретувате Запорізької
області, проведене Чернявською Наталією Волод имирівною (БДПУ ).
Чернявська Н.В. (далі – Ч.Н.) – Назвіть своє ім’я, пр ізвище і по батькові.
Драчук Г.М. (далі – Д.Г.) – Драчук Анна Матвєєвна, а дівоче — Бебешко.
Ч.Н. – А коли Ви народилися і де саме?
Д.Г. – Народилась я в двадцять четвертім годі о тут в Очеретуваті. Ну, ко ли вже стало шість год мені, у
тридцятім го ді ми виїхали в Донецьк.
Ч.Н. – А з якого по який рік Ви жили в місті Донецьку?
Д.Г. – А в Донецькі, уже война началася в сорок первім годі. До сорок первого го ду.
Ч.Н. – А по тім куди Ви по їхали?
Д.Г. – А по тім приїхали назад в Очеретувате, вже мені було сімнадцять го д. Я там учілася, кончіла десять
класів і поступала даже в технікум.
Ч.Н. – А на кого Ви поступали?
Д.Г. – Та я поступала на фельширсько-акушерський технікум. Ну, а не пройшла. Оце так.
Ч.Н. – А по національності Ви хто?
Д.Г. – Українка.
Ч.Н. – А батько й мати хто вони і ким працювали?
Д.Г. – Батько й мати — ту тички вони вопще рождьонні. Ну, хоч і я ту т родилась, но я ту т до сімнадцяти
год воспитувалася Донецьке. А вони тут бу ли. В колхозі робили.
Ч.Н. – А дє душка з бабушкою у Вас звідки?
Д.Г. – Тоже відціля, тіки я дє душку знаю, він у нас жив, а бабушку я й не знаю. [...] Я тут жила і уже в
мене ухажор був, я й не хо тіла дружить. Ну, хвактіческі вже й нікуди й діться було. Ну, і стали в
Германію брать наші го да, він до мене прийде й каже: «Давай підем розпишемось, так нас в Германію
заберуть як жінка й чоловік. А так нас розлучать». Ну, моя так хвам ілія, а його так. Ну, я ні батькам не
сказала нічого, тоже ж дурень такий, і давай те... І не хо тілося мені йти, а він о дно просе, не хоче мене
бросать. Нас же заберуть роздє льно. Тоді прихо де, батьків саме не було: «Ідьо м розпишемось». Я
согласилась, пішли розписалися. Ну, і хвам ілія тепер же, його Лихо дід було хвамілія. Ну шо ж, коли оце
нас п’ятнадцятого забрали. Ну, тро хи раньше нас перевіряли по здоров’ю. Врачі там поприїжж али,
перевіряють кому можна в Германію, кому там не можна. Може, хто больний, так отсівали. Ну, і він же
пішов, і я пішла. Ну, я вперед пішла, провірили, написали «здорова», можна в Германію. «А хвам ілія як
Ваша?» А я думаю: розписалася ж гласне, нада ж на його хвам ілію, а я…я ж цього не привикша. Кажу:
«Бебешко». На свою хвамілію. Дали ж вони мені справку, вона ж Бебешко там. Тай вихо дю я, а він стоїть
із хлопцями так: «Ну, шо?» Кажу: «Та ось пройшла. Ось бомажку дали». Він як глянув: «А чьо це ти на
свою хвамілію?» А я як дурень. «Вро ді я привикла, шо мене так». [Cміє ться]. Чудне! Як розсердився:
«Ти ж знаєш, шо ми попадем отдельно?!» Я стою, мовчу, не знаю шо сказать. Він тоді хо пс-хопс і
порвав. Ай! Ну, він пішов, там пройшов і він. Ідемо ми додому, і не пішли ж ми там справляться там
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нічого. Ідемо, коли мати на ву лиці сто їть, побачіла шо ми йдемо. «Ну, як?» І батько : «Як же те?» А він і
каже: «От возміть, шо вона зробила, Ваша дочка, — каже, — на свою хвамілію записалась!» А я стою як
одоробень. А вони тоді на мене: «Ти ж розписалась? Чого ти так зробила?» Ну, я сюди, ту ди. [Cм іється].
Так вони пішли та взяли справку ж таки на його хвам ілію, і нас обох тоді забрали разом. А тоді ми ж там
так і робили все врем’я разом, в мене там ребьонок уже родився. Ну, воно год пожило і умерло. [...]
Ч.Н. – А як Ваші батьки относились до віри? Ви православні чи Ви не хрещені?
Д.Г. – До якоїсь віри? Ні, ми хоч і крещені, так, слу хайте, ми при совєцькій власті, а це ж ти й не знаєш.
А у нас тоді вождь був Сталін і закони були такі: ніяких церквів, ніякого крещенія, н іяких молитвів. Нас
ніде не вчіли і запріщали це. Наші батьки то хрестили десь нишком там. Як вони там хрестили. Ну, а ми
вобще веру прийняли цю — совєцьку, і так ми до цих пір.
Ч.Н. – А Вам, може, батьки розказували, яких треба обичаїв дотримуватися церко вних?
Д.Г. – Не, не оцього я нічого не знаю. Я ото в Германії як бу ла, із Западної були дівчата такі всі як я та
тож мені кажуть: «А Ви молитву таку знає те?», а я й не знаю. Ми не знаєм, а вони… то ше мені там
загадають шось, а я... А вони то ді вдивляються з мене: «А як це Ви так жили? Шо Ви оце нічого?» Вони
все знали, оці западні, і зараз же ж так. А нас до цього не вч іли.
Ч.Н. – А до війни Ви не бували в церкві?
Д.Г. – Ні, не бувала. Тоді ж, ну шо ж як тоді вже совєцька власть началася, а Совє ти цього не принімали,
церкви порозорювали, вообще не було.
Ч.Н. – А Ви застали в нашім селі церкву?
Д.Г. – Була оце в нашім. Була церква, ну, мене шість го д чі п’ять було, шо раз повели там я побачіла, шо
церква там, а то.
Ч.Н. – А впічє тлєніє?
Д.Г. – Знала, шо там ось де клуб, оце там була церква загорожена, а так же я, ну, балбес. Ну, шо повели
мене, я стою — не знаю нічого. Як я ж мала.
Ч.Н. – Ну, а те, шо Ви бачили, Вам понравилось?
Д.Г. – Нє, там понравилось у церкві дуже було, я знаю, о такі по дсвечникі які то і още вони піднімалися
угору і спускались. Оце я це бачила, свєчки там стояли. Ото ж, видно, люди ставляю ть свєчки, ну, я
цього не понімала. Ну, ще ж мала була.
Ч.Н. – А Ви до війни спілкувалися з людьми другої віри?
Д.Г. – Нє, нє, нє, оцього я точно не знаю. Я о то знаю, як ми в Германії були. Ну, ми го лодували там, ше ж
брукву нам варили саму. Ну, а про те там давали по двісті, по триста грам хліба. Вобщем, голодували.
Ну, ми старалися у села ходить. Дньом же ж ми цілий день робим, а вечер як підійде, а у н ас переводчиця
наша руська з Кіровограда була, Ніна її звать. Така на годи як я. Так вона по -німецьки все вміла балакать
і переводе. Її поставили над нами начальницьой. Ну, ми оце в п’ять часов прихо дим з роботи, тіки
начинає темніть тро хи і ми там, ну, хто желающій. У мене там подруга була і ми із нею підемо в село
просить. Ну, нам милость там якусь давали, платили. Нас у магазини не пускали, ми вобще ніде. Ми
раби. Так ми ото ту мєлочь возьмемо, підемо у село, а в село йдемо лісом, лісом, шо по дорозі, бо там
їхні, ті ж, хо дять, поперев’язувані руки в їх тим, чорними, шо він…Ну, актівний. Актівісти їхні. Так ми
боялися ото хо дить, бо нас можуть упіймать. Так ми ото через ліс підемо і до хазяїна не боялись
заходить, а хазяйни там бавура. Оце в нас зараз бавура тоже почалися. Там вони коров держали й те, ми
зайдемо і просим. Ну, вже навч ілись як просить: «Іх гебен картофель, мільш там». Розказуєм. Ми знали,
шо випросить уже знали. [Cміється]. А люди ж вони хароші, такі як і ми ж, вони даже казали, вони на
Гітлера даже на свого кажуть: «Зачем это Гитлер такое сделал, что Вас сюда прислал?» Вони тоже не
були дово льні, мєсні жителі…
Ч.Н. – А Ви як переїхали в сімнадцять го д, цер ква ще була в селі?
Д.Г. – Ні, ні, ні вже ж не було.
Ч.Н. – А Ви не знає те, як женщіни в по ложенії делали [...] обряди якісь? Може, заборонялось їй шось
робить?
Д.Г. – А таке я не чула. У нас ч і батьки такі. Оце вже як узнала, які вже люди є, а батьки тоже ж не
розказали, шо єсть такі люди, шо роблять зглаз, шо шепчуть, шоб те… Я цього даже не знала. Довго я не
знала це, вже оце узнала, шо є такі люди. Я другий раз на батьків аж сер дюсь, шо ніко ли сво їм дітям не
розказали, які люди єсть. Я думала, шо всі люди такі як я.
Ч.Н. – А як жінки народжували раніше?
Д.Г. – Дома народжували та і все.
Ч.Н. – А кого до них приглашали?
Д.Г. – Я це добре не знаю. Ми... от у мене брат самий менший був і він малий, чі два годи йому було, так
він забо лів воспалєнієм льогких. Так врачів не було, то ді в селах не було нікого, так батьки визивали
батюшку. Батюшка оце прийде, чітає над ним, ч ітає, чітає. Ну, дочитався, поки він і вмер. Ото тако.
Ч.Н. – А не приглашали баб-шепту х, знахарів?
Д.Г. – Нє , нє, цього я нічого не знаю. Може, другі й знають, но я якийсь темний чоловік [сміє ться].
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Ч.Н. – Може, у селі було?
Д.Г. – [Пауза]. У нас ту т була одна, це уже оце, та на неї відьма казали. То вона шепче, то вона шось
робе. Ну, я туди не касалась і боялась на неї дивиться.
Ч.Н. – А до войни було кумівство? Брали кумів?
Д.Г. – Ну, брали ж, аякже.
Ч.Н. – Я к вибирали кума, куму?
Д.Г. – Ну, не знаю батьки як вибирали. І друзей брали. От була і в мене мати хрещена, а тіки вона чі
хароша знакома, чі сусідка. Бо г його зна.
Ч.Н. – А Ви брали кумів в те время?
Д.Г. – Так я вже ж оце при цій власті. Ну, як обикновенно [пауза]. Да у нас церкви, як я оце … сорок
шостого году моя дочка. І у нас церкви не було в селі, а була в Михаловці церква така. Воно не церква, а
домік такий, ту ди крестить. Так я знаю, шо я з кумой носила і там по хрестила і все, а ту тички ні.
Ч.Н. – А Ви ту т застали колядки, щедр івки?
Д.Г. – Ну, це застала.
Ч.Н. – Це до войни?
Д.Г. – Да, це ще я мала була і знаю приходили рожествувать. Ну, уже ж п’ять го д, уже ж я понімала.
Прихо дили рожествувать.
Ч.Н. – А помните якісь колядки, щедрівки?
Д.Г. – Колядки, щедрівки оце на Меланки ше тринадцятого числа. Прихо дили було ото дівчата в вікно
колядують.
Ч.Н. – А шо їм давали?
Д.Г. – Гостинці давали, конєшно. Ранше пекли, [пауза] ну, може, й пряники хто пік, а большенство такі
коники, баришні робили. Ну, такі ті були, видавлювалися. Оце тісто видавлюється ними, а там коник,
тоді баришня і оце о таких о. То ді оце отака мода була так давали, я помню це нам цікаво то ді було, шо
оце баришню дадуть , тоді оце коника. Ще якась червинка ще. Було таке.
Ч.Н. – А ще шось Ви помните? На Івана Купала, напрімєр.
Д.Г. – А на Івана Купала оце й зараз у нас.
Ч.Н. – А раніше як було?
Д.Г. – А раніше я не знала. У Донецькі не було цього.
Ч.Н. – А робили ворожіння на Святвечір?
Д.Г. – Да, я чула шо. Ну, не знаю, ми не робили, канєшно, а дівчата то..
Ч.Н. – А не чули як ворожили?
Д.Г. – Ні, я не чула і не інтересувалась даже. Ми якось у це не вірили. Чи Бог його зна як прожили!
Ч.Н. – А як дом строїли, були якісь обряди?
Д.Г. – Ну, цього я тоже не знаю.
Ч.Н. – А о т шоб хату защетить?
Д.Г. – Я строялась уже ще жила я сама, як оце чоловік бросив. Я сама строялась, я нічого не робила.
Построялась та і все. Ну, прийшла хату свяченой водой по кропила та й усе. Більш я нічого не робила.
Ч.Н. – Ко та пускали?
Д.Г. – Ні. Не знала. Ну, люди, канєшно … це я… а люди ту тешні, може, ці, шо в селах жили, то, може,
вони й багато обрядів знали. Прожила я — не знала цьо го.
Ч.Н. – А за нечісту силу чули шось?
Д.Г. – Чула, шо люди балакають за нечісту силу. Та бу ло як стану ть розказувать, мені те показувалось,
мені те. Я думаю, чі люди видумували, я ж ось прожила — такого ніколи нічого не показувалося. Кому
вірить?
Ч.Н. – А кажуть, шо в хаті домові є?
Д.Г. – Ну, за це я не знаю нічого, мені не случалось. Я не можу сказать.
Ч.Н. – А в децтві Вам дідусь не розповідав історії?
Д.Г. – Ніколи в нас такого не було. Нічого.
Ч.Н. – А про весілля Ви шось знаєте? Я к сватали? Святкували весілля? Я кі пісні співали?
Д.Г. – Ну, це колись співали, вони співали, тепер разнообразні. Ну, при мені які попало співали. Це
колишніх нада ще людей питать, а ми нє. Ми при совєцькій власті, вже в нас усі ці обряди о дійшли, як то
кажуть.
Ч.Н. – А як приходили сватать?
Д.Г. – Ну, чую ото по телевізору. Оце як я можу? Сватають, приходять же ж, сватають з хлібиною і все.
Ну, прімєрно, до мене приходили: погу ляли ми, посиділи і все. Ну, й хлібину... я не знаю як ми. [Пауза].
Уже забула.
Ч.Н. – А скільки тривали весілля?
Д.Г. – Хто як, примєрно, сьогодні весілля, а завтра кури гуляю ть і все.
Ч.Н. – А наряжалися як женіх з нівестой?
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Д.Г. – Ну, хвата тоже ж бу ла. Хвата була, да. Наряжались харашо, канєшно. Мені ко лишні наряди
молодої лучші як зараз. Зараз візьмуть ту т то пишне, а ту т голе.
Ч.Н. – А раньше як були?
Д.Г. – Раньше якось ту т покрите в неї було. Висять ту т намиста, ну , тіки покрито, а тепер голе о туто, к
чему воно...
Ч.Н. – А то ді тоже були плаття б ілі?
Д.Г. – Білі, а б ільше були розові. Ото я, оце б іле появилось мені не дуже нравилось, а от розові плаття !
Ч.Н. – А вони ніжно розові були?
Д.Г. – Нежні, нежні ж так, тоненькі чі шовкові, чі які, чі батістові. І батіст раньше тоненький був. Так оце
розове найкрасивіше для молодої, а зараз біле таке. Мертвякам тим білим надівають.
Ч.Н. – А шо дарили молодим на свадьбах?
Д.Г. – [Пауза]. Ну, шо ж вони дарили? [Пауза]. Та шо м іг, те й дарив. [Сміє ться].
Ч.Н. – Я ка була роль батьків молодих на свадьбі? Може, якісь виповняли обряди?
Д.Г. – Ну, приймали; молода й молодий прийшли, вони з хлібиною приймають їх. І її й його. До мене
приїхали так робили, я з хлібиною встрічаю, помолюся їм, пожелаю. І сюда він привіз то же, ці ж батьки
тоже ж з хлібиною. Перехристять же хлібиною, а тіки не знаю, куди ту хлібину дівали.
Ч.Н. – А де після весілля жили моло дий з молодою?
Д.Г. – Нє . Це тіки такий закон був, шоб молодий брав, а тоді вже як получається.
Ч.Н. – А шо на свадьбах желали молодим?
Д.Г. – Ну, шо зараз желають те й то ді. [Cміє ться]. Харошої жизні і більше нічого такого. Харошої,
щасливо ї жизні, довго лєтія, отаке. А б ільше такого нічого … А ми шо ж, ми не божественні. Це так я сама
от себе: помолюся, думаю: та , може, Бог є.
Ч.Н. – Ну, а Ви як вірите, є він?
Д.Г. – Я скіки живу — вірю, а нада вірить і зла не робить людям, не проклинать людину. Хоч ти мені й
враг, зробив все, но ненада таких слов вигаварювать, шоб тобі отак та шоб тобі так. Це гріх. Не то шо
мене вчіли, я при своїй жизні нікого не взивала, ні з ким не спорилась… Ото так. [...]
№ 9. — 2008 р., лютий 6. — с. Очеретувате Токмацького району Запорізької області . — Інтерв’ю з
Шевченко Олександ рою Анд ріївною, 1915 року народження, мешканкою с. Очеретувате
Запорі зької області, проведене Чернявською Наталією Волод имирівною (БДПУ ).
Чернявська Н.В. (далі – Ч.Н.) – Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім’я та по батькові.
Шевченко О.А. (далі – Ш.О.) – Шевченко Александра Андр іївна.
Ч.Н. – А Ваше дівоче пр ізвище?
Ш.О. – Злиденна Александра Андріївна.
Ч.Н. – А по національності Ви...
Ш.О. – Українка.
Ч.Н. – А коли Ви народилися і де народилися?
Ш.О. – Ту т у селі народилася.
Ч.Н. – А число, місяць?
Ш.О. – 20 июня п’ятнадцятого году.
Ч.Н. – Ви шко лу закінчували? Скільки класів?
Ш.О. – Я сирота. Батько мій вбитий на войні, на гражданській. А я у вітчима була та в о таких лаптях
хо дила поки можна, а як грязько — я не йду. А як осінь уже, пасти нада коров. Череда не йде. Овець.
Були вівці. Овець нада пасти . І це все мені. Так я ото так хо дю. А у нас був учитель — кацап. І в його
була вода добра, і я ото хо дила по во ду. Так він так мене уважав, шо я сирота і не хо дю в шко лу. Кажу:
«Мені нема в чому ходить». Тоді й не пускали. Кажуть: «Учителька ! Вмієш розписаться й хвате тобі. А
то ще на учителі йти учиться. Г імна!» [...]
Ч.Н. – А Ваші батьки, батько та мати — вони ту тешні?
Ш.О. – Ту тешні.
Ч.Н. – А їхні дєдушка з бабушкой?
Ш.О. – Ту тешні.
Ч.Н. – А о т Ваші прадіди, прабаби, Вони тоже мєсні?
Ш.О. – Мєсні, мєсні. [...]
Ч.Н. – А у Вашій сім’ї осталися якісь вєщі? От іменно сімейні, щоб передавалися. З сім’ї в сім’ю. Отакі
от. [...]
Ш.О. – Одні ікони передавалися. Ікони одні передавалися, а більш нічого. Мати моя не вміла й
розписаться. Ото з прядки, з верстата й не ставала. А і розписаться і мене не пускала в шко лу. [...]
Ч.Н. – Хотіла запитать, у нас же ту т цер ква була? А розкажіть мені, пожалуста, яка вона з себе була?
Ш.О. – Була. Красива. Така, як о то в кіні єсть. Дуже красива.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

55

Ч.Н. – А Ви ту ди хо дили?
Ш.О. – Не дуже я ходила, бо мені нада було корови пасти в неділю, шоб чередникові менше платить. А
батько сво їх дочок забере і мама йду ть до церкви.
Ч.Н. – А хоч раз у церкві бу ли?
Ш.О. – У церкві? Та чого ж не була?! Ходила ж я говіть. Причащаться. Як оце ж піст, не дають жеж їсти
нічого скромного, а як піст одійде, Паска прийде. Тоді вже перед Паскою говіть ходимо, до церкви
причащаться.
Ч.Н. – І як Вам вона всередині? Шо Вам такого запомнилось?
Ш.О. – Рушників сильно багато, іконів сильно багато. Страшне! Красиво.
Ч.Н. – А о т дєдушка з бабушкой, вони хо дили до церкви?
Ш.О. – Мій дє душка на певч ій співав. Петро. Як мій дє душка на певч ій та крильце було вгорі отако го. І
оце на певчій лізу ть по драбині, там угорі співають. Як коли дєдушки мого немає, так кажуть, діда Петра
нема — уже і голосу нема. М ій дєдушка дуже співав. Я дуже співала. [...]
Ч.Н. – А о т возлє церкви якісь були постройки? Ну, о т священик де жив?
Ш.О. – Я кі там… Священик… Отам та хата була. Цер ква обгорожена була камінням високим, високим
камінням обгорожена була церква. Священик — там хата була, жив.
Ч.Н. – А до священика як люди о тносилися?
Ш.О. – То ді ж Богу вірили — харашо о тносилися.
Ч.Н. – А священик помагав людям чимось?
Ш.О. – Чим він помагав?
Ч.Н. – До нього ж приходили за совє том?
Ш.О. – Та шо він там помагав, він хрестив тільки дітей. А шо ше він помагав? Хрестив дітей.
Ч.Н. – А о т були люди друго ї віри — не православної? Були тут в селі?
Ш.О. – Не було, не було.
Ч.Н. – А Ви за своє життя зустр ічали таких людей? Доводилося Вам общаться з ними?
Ш.О. – Чого не дово дилось, як мій онук пішов у той… Оно-но посередині [вказує на фотокар тку].
Ч.Н. – А о т в юності, в моло дості Ви с такими общалися, які не вірили?
Ш.О. – Не общалася. Як уже онук оце став, тоді вже.
Ч.Н. – А Ви віруюча людина?
Ш.О. – Я вірю.
Ч.Н. – А о т шо для Вас Бог?
Ш.О. – Господи, ми ж не бачимо й не знаємо, чи він є, чи немає, а віриш та й усе. Вивчили мене «Отче
наш». Богу молиться.
«Отче наш, иже еси на небеси,
Да святится имя твое,
Да прийду т царство твое,
Да будет воля твоя
Яко на небеси, на земли.
Хлеб нам насущный
Дай же нам днесь
И оставляй нам до лжникам нашим,
И не введи нас в искушение, збав нас о т лукавого,
Яко твое єсть царство, й сила, й слава
Отцу, и Сыну, и Святому Ду ху,
И ныни, и присна, и веки веков. Аминю».
Ч.Н. – А це Вас хто ціє ї моли тви навчив?
Ш.О. – Мама.
Ч.Н. – Мама Вас учила? І всіх дітей?
Ш.О. – Да. Мама тільки мене вчила, а усих дітей було у батька шестеро: Федо т, Василь, Марина,
Оришка, Оксана, Мико ла. Так оце він за верстатом як оце утром їх станове рядом отако во і то ді й мене
став ставить і оце тільки «Отче наш». «Матір Божа» як стане розказувать, мене прогоне. І «Матір Божої»
мене не вивчили.
Ч.Н. – А шо случилось з церквою — довго вона була? Ви вже родились, ко ли вона бу ла?
Ш.О. – Да, родилася.
Ч.Н. – А довго стояла церква? Коли її не стало?
Ш.О. – Коли її не стало? Як стала колектівізація. Приб лизно у тридцятім, тридцять первім, тридцять
фторім. І дзвони познімали. Оце де Ви живете, там пар тієць один був. Дід. А то ді Горенко, Горенко Лука.
Оце вони, два Луки, дзвони знімали , ікони били, все чисто.
Ч.Н. – І ніхто не вступився за церкву?
Ш.О. – Вступалися і збирали. Так вони ж прогонили.
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Ч.Н. – Потім її зруйнували зовсім?
Ш.О. – Чого її зруйнували?
Ч.Н. – Ну, зараз немає зданія там. Там же щас стадіон, шко ла рядом.
Ш.О. – А, немає. То познімали, порозоряли, у колхоз позабирали.
Ч.Н. – Люди ку дись хо дили по церквах? У інші села?
Ш.О. – В Михалівці не дали люди розбирать її, і той, в Михалівку хо дили.
Ч.Н. – Крестили ж в нашій церкві дітей своїх, як вона ще була? А потім ку ди ход или?
Ш.О. – Як була. Як була. А тоді у Михалівку. А мене аж у Черніговку возили хрестить.
Ч.Н. – А скільки Вам було років?
Ш.О. – Мала ще я була. Цицьку сосала [усміхає ться].
Ч.Н. – Получається, шоб Вас тут не крестить, возили аж у Черніговку? А чого так р єшилі, не знаєте?
Ш.О. – Не знаю. Дідусь схо тів.
Ч.Н. – А дідусь тільки ту т жив, чи, може, їздив в разні села? Раз захотів, шоб Вас крестили в Черніговці?
Може, там бував?
Ш.О. – Ні, о труби він держав. Отруби держав.
Ч.Н. – А шо це таке о труби?
Ш.О. – Землю наймав у людей.
Ч.Н. – І оце занімався?
Ш.О. – Да. Спікулірував кіньми. Там купе, там продасть.
Ч.Н. – Запрещалося крестить? А люди слу халися?
Ш.О. – Запрещалося. Ну, не хрестили дітей, не хрестили. Тоді вже як… Я к война стала. Німці ввійшли і
німці Богу правили, і привозили попа. Відкіля? І уже великих — по десять, по дванадцять го д. Ото
Вітько, о то шо кажуть « Савка без ноги» — о то мій хрещений. Уже йому було дванадцять го д, я його
хо дила хрестить.
Ч.Н. – А по том, як прийшли наші? Розрішалося крестить? Ну, вже після війни?
Ш.О. – Після війни вже начали розрішать.
Ч.Н. – А як жінка хо дила вагітна, бу ли якісь такі прикмети, що їй нельзя підіймать, чи там шось робить,
щоб дитина була здорова?
Ш.О. – Не було. Не було ніяких прикметів. Бєрємєна, не бєрємєна — йди роби, і все. Я була бєрємєна,
оце за оцим Володьой, за оцим сином. І мені дали яровезіровать шістдесят центнерів ячменю .
Яровезіровать — оце лопатить, мочить і лопатить, шоб воно проросло. А на драній сів сіяли, оце
чоловіки беруть на плечі мішки і так сіють. Так отож мені було сім місяців і ото я семимісячного його
народила. Він два місяці у ваті лежав.
Ч.Н. – А це Вам хтось посовітував? Ну, шоб дитину в вату треба?
Ш.О. – Хто? Ну, я ж у городі родила.
Ч.Н. – Ви не дома рожали?
Ш.О. – Уже не дома рожала. У мене була дочка, так я її... у неї кір був, два годи дочці, так я її повезла в
больницю. І мене там схватило, так я дочку передала додому, а сама в больниці. І поклали в вату його, і
отправили мене додому. І в ваті дитина лежить, а мені ланку дали полоть на степу. Я машинку купила
грудну. Бачила? Машинка така. Отак уставляється… на пипку, а отут давлять, а воно біжить молоко. І
ото я беру машинку і іду на степ, і о то стягну, прорию ямку, вилью молоко. Хотіла о длучіть, так свекру ха
не дає : «Він, може, буде рости, а ти…» Не дає і думать не нада. І о то лежить у ситі на пічі. Ото і все.
Ч.Н. – А раніше жінки рожали дома? А кого до них приглашали як начинались роди?
Ш.О. – Дома. Баби там були.
Ч.Н. – А вони просто якісь бабушки чи опридільонні?
Ш.О. – Опридільонні баби були такі.
Ч.Н. – Я кі знали шо нада робить? В нашім селі такі були?
Ш.О. – Да. У нашім.
Ч.Н. – І шо вони робили при родах?
Ш.О. – Ну шо там робили? Візьмуть там пуповину одріжу ть, дитину заберуть, шаплик. Дерев’яні
шаплики, купались у їх. Ото нагріють і камінь кладу ть туди, шоб пара йшла, шоб м єсто вийшло. Ото так
посадовлять.
Ч.Н. – А шоб жінка легше родила, нічого вони не робили такого? Може, двері откривали або вікна?
Нічого тако го?
Ш.О. – Нічого. Нічого.
Ч.Н. – А о т як жінка народить, запрошували гостей святкувать?
Ш.О. – Ні. Не було такого. Мама розказували, як мене родили. Дідусь оце ж оцей Петро. Вони ж у
невістках були. На Тройцю, якраз на Тройцю каже синам і оце ж невісткам: їдьте на баштан, пополіть, бо
це ж баштан вже в’яжеться, уже йому не можна буде по лоть. І поїхали. Казали, вже о такі кавуни були, як
у кулаку. Попололи, приїхали, вже веч ір. І дідусь, і бабуся вбираються до церкви. Це ше субота, до
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церкви, до вечері, а вони остаються дома. А мама тоді кажуть: «Мама, начало мене хватать». А старша
невістка Улита: «Ти будеш поглядать, я піду у половник». У половник — там де солома, полова. «У
половник піду». Та пішли, та там вхватило, та там і народили. Та скинули хвар ту х із себе, обгорнули, а
Улита ж пребігла та й одр ізала пупа. І узяла дитину в хату, маму в шаплик по купали, м єсто зійшло та й
лягли мама. А раньше були печі у великій хаті; оце із малої хати топить, а в великій хаті піч -лежанка. Та
й лягли, дитину поклали. Прийшли, а піп давав ймення. Піп давав ймення. А бабусю мою було Са ша
звуть. Та вони ж прийшли, а попові як хрестить, так нада нести курку і хлібину. І оце як в Черніговку
вести, тож нада. Так дідусь попросили і бабуся шоб своє ймення дать, а бабусю Сашой було звать, і мені
бабусине ймення дали.
Ч.Н. – А як називали дітей : у сім’ї чи піп давав ім’я?
Ш.О. – Піп.
Ч.Н. – І о то яке дасть, таке й імення?
Ш.О. – Да. Батько, оце ж вітчим мій нерідний. Старша дочка народилася та й понесли хрестить, та
кажуть: «Ловили, ловили, гонили, гонили курку, та й не вловили». І прийшли без курки та гроші дали.
Так він і назвав Гонина, шоб знали, як було.
Ч.Н. – А о т кумів як вибирали для дитини? Серед ко го?
Ш.О. – Для дитини? Це вже самі як хо тіли. В мене дядько Максим був, там по -сусідськи жив, а мати —
сестра мамина, тьо тя Параска.
Ч.Н. – А кого краще взять: р ідних чи нерідних?
Ш.О. – Так хто як кого візьме. Не брали ж такого поперечного.
Ч.Н. – Шо дарили куми?
Ш.О. – Кусок полотна або кусок матерії, шоб угорнуть дитину, а дитину вже го лу христять. А ті, шоб
обгорнули.
Ч.Н. – Приймали хрещені участь у житті дитини?
Ш.О. – У ко го яка совість. Це на вечерю там шось дадуть або шо. Просто називали кумами та і все.
Ч.Н. – Я к святкували Різдво? Ходили колядувать, щедрувать?
Ш.О. – Ходили, ко лядували, щедрували й «уполікали», рожестували. Це я все знаю.
Ч.Н. – Чим частували колядників? Обдаровували?
Ш.О. – У ко го яка совість. В основному канхвети, пряники.
Ч.Н. – Хто хо див колядувать?
Ш.О. – Хлопці та дівчата хо дили тільки по родичах. А як підеш не до родичів, так дадуть тобі віника
добре дома.
Ч.Н. – А чого не можна було хо дить по других?
Ш.О. – Запрєщали, шоб не йшли не до родич ів, а сусіди в нас жили дуже багаті. І бу ли в них садки,
яблука були. І ні в кого не було йолкі, а в їх йо лка була. І ми ото … і приказують: «До Гаврила й
Олександри не йдіть». А ми підем. Підемо, як глянемо — на йолці яб лука красні, все на столі. Яблука
дають нам їсти, у сумки дають нам і батькові, й матер і вечерю. А вечерю носили отак: миска, кутя там і
пряники, отак і о то носимо вечерю. «Батько й мати, прислали Вам вечерю». Та накладу ть яблука, так ми
вийдемо, на сніг посідаємо, повибираємо. Це ж вони бу дуть бить нас. Повибираємо всі чисто яб лука,
шоб батько й матері не було, по ділемося. Пішли тоді до родич ів.
Ч.Н. – Празнували раньше Старий Новий год?
Ш.О. – Не празнували.
Ч.Н. – А щедрували ко ли?
Ш.О. – Перед Новим годом старим. Ну, це ж Рожество на сьоме — це рожествувать, а тоді первого —
«авполікать» :
«А в полі, в полі сам Господь ходив,
Дєва Марія їсти носила,
Їсти носила, Бо га просила,
Бога просила жита, пшеницю.
Сєю, вєю, повіваю, з Новим го дом поздоровляю Вас, дядьку».
«А чії ж Ви дітки?» А ми кажимо чії. Нам дають гостинці. А щедрувать:
«Щедрівочка щедрувала, під віконце припадала.
Що ти, тітко, напекла, що ти, тітко, наварила?
Неси нам до вікна ложичку кашки і кільце ковбаски,
А як донесу, дай цілу ковбасу».
Ч.Н. – А це хо дили хлопці чи дівчата? Чи разом?
Ш.О. – Хлопці співають:
«Щедрик-ведрик, дайте вареник
І грудочку кашки, і кільце ковбаски,
А як донесу, дайте цілу ковбасу».
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Щедрик-ведрик хлопці співали, а дівча та оце:
«Меланка хо дила, Васильку водила.
«Васильку, мій татку, пусти мене в хатку,
Я жито низала, чесний хрест держала»,
Кадітеся, люди, Богу свічу дайте, а нам калач дайте,
Та не ламайте, цілий давайте».
Ч.Н. – Ворожили на Різдво, на Новий рік? Які були популярні?
Ш.О. – Ворожили. Було ото нальють водки через поріг і півня становлять. Чи він питиме водку чи хліб …
І хліб кладу ть: чи хлібороб буде чоловік, а як водку — то п’яниця. Баби кидали через хату чобіт: ку ди
носком попаде, туди й піде заміж.
Ч.Н. – Ко ли починали ворожити?
Ш.О. – Перед Новим го дом.
Ч.Н. – Чи у гадували люди, яким буде новий год?
Ш.О. – Да, угадували. Та оце, як кажуть, на Покрову таке пагане — буде цілу зіму погана го дина, як на
Покрову хароша го дина — не дуже бу де морозяно.
Ч.Н. – А Масляну святкували в нашому селі? Я к це робили?
Ш.О. – Святкували. Санки було запрягають хлопці та дівчата і кругом села каталися. А кушали вареники
з сиром.
Ч.Н. – А б линчіки не пекли у нас?
Ш.О. – То ді не було моди. Це вже кацапи нам навезли б линчіків. А тепер і ми б лини печемо.
Ч.Н. – До тримувалися посту?
Ш.О. – Боже упаси, дотримувалися. Всі до тримувалися, тільки як украдеш шось, а так і не було. Боже
упаси, не було. Рибу кушали, в основном олія, галушків наварять, олієй помастять. Ага, вареників з
картоплею олією мастять, п иріжки з кар топлею олією мастять. Риби ото накуплять поїдуть у Токмак.
Тоді ж риба була! Ой отака! По кусочку ріжуть, кар топлю в мундирах і о то риби.
Ч.Н. – А празнували якось сівбу першу, обжинки? Було таке, шо празнували перед тим, як от орать або
уже сіять, або перед тим як уже убирать урожай?
Ш.О. – По царині хо дили, святили. Царина — це посіви. Хо дили святили. Шоб лучше родило.
Ч.Н. – А як заселялися в нову хату?
Ш.О. – Та ото ко та кидають наперед.
Ч.Н. – Я к опреділяють по коту?
Ш.О. – А грець його знає. Мені не прихо дилось.
Ч.Н. – Було таке, що вішали обереги люди, які заселялися в нову хату?
Ш.О. – Та, може, й було, та я не відьма — не знаю.
Ч.Н. – А о т ікони несли захисну функцію? Їх вішали десь опредільонно?
Ш.О. – Ікони наносили в хату. Це в каждого було ряду іконів. Неопредільонно. Ну , оце там тільки нада
ікона в углу.
Ч.Н. – Святкували таке свято, як Івана Купала в роки Вашої молодості?
Ш.О. – Святкували, святкували. Ізносили там усе чисто … На кладбище і там святкували.
Ч.Н. – Вірили в русалок, пригали через огонь на Івана Купала?
Ш.О. – Ні, не було такого. Я такого не знаю.
Ч.Н. – Не балакали про русалок, не казали, хто це такі?
Ш.О. – Балакали, та ми їх не знаєм, не бачили. Русалки — дівчата , які купаються… Не знаю я. Не
приходилось мені бачить їх.
Ч.Н. – Балакали люди про домових, вовкулаків? Лісовики , може, мавки...
Ш.О. – Та казали, шо нечиста сила. «От нечиста сила, — кажу ть нам, — буде тобі».
Ч.Н. – А не казали, як можна захиститись?
Ш.О. – Молитва. Оце «Отче наш» найбільше помагає. Я ніколи не ляжу спать поки не прочитаю « Отче
наш».
Ч.Н. – Були такі баби шепту хи або знахарі, люди, які травами лічили в селі? Або в сусідніх селах?
Ш.О. – Були, но вони ні б іса не понімають. А ось Вам розкажу шо було. М ій прадід Мишка, мамин д ід. У
нього була дочка одна. Баби я не знаю, вона рано вмерла і одна тіки дочка була. І оце в цій сімні, три
сімні жили: оце дід Мишка із бабою і з дочкою і то ді мамин батько, а то ді мамин брат сімня тоже. Оце
три сімні. Нада десь сообщаться, нада десь лежать. Ну, і оце ж дочка по гнала вівці пасти, а був у неї
хлопець Гришка. І хо тіла вона виходить заміж за нього. А батько був зажиточний, а той хлопець бідний.
Він не допускав її і послав вівці пасти на великий празник. Ну, вона погнала пасти і пасла , і заснула, бо
уже була бєрємєна. Хто-то сказав, шо вівці пішли у чужу царину. А царина — це зветься… ну, жито,
пшениця. Ну, зерно. В чужу царину пішли вівці. Так дід Мишка сів на коня вер хи і п ішов. І не до овець, а
до дочки. І як начав лупить батурою, і як начав лупить її батурою! А вона як схватилася, як крутиться, як
вертиться, як крутиться, як вер титься, і не зна шо робить. І пішла задки. І пішла вона задки і по гано стала
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балакать. Перелякалася і задки йде. Він тоді злякався та взяв її на коня. Це мама розказують. Привіз
додому і повіз до оцих бабок, шо оце травами лічать. Об возив усіх бабок і нічого не помогло. І оттого
разу я не стала признавать оцих бабок. А то ді у Монталь. Монталь був хороший город — ліки там усі. А
тоді в Київ. Скрізь возив. І так вона і осталася. А це мамина тітка рідна, мені вже баба вона. І оце такі
знахурі. Ні чорта вони не понімають, о то так тільки гроші беруть.
Ч.Н. – А оці баби-шепту хи, бо Ви казали то ді шось, шо дяді Вові було пагано, коли маленький був?
Ш.О. – В Скелевату я носила його. Тоді вже все строго було, а у тієї баби Минихи та було два сини, і
вони не розрішали. Я покладу в посадку, сама йду по бабу. Прийдемо, візьмем. І в курятник іде шептать.
Помогло. А він р іс в голову : голова здорова була. І помогло.
Ч.Н. – А в Очеретуваті були баби-шепту хи?
Ш.О. – В Очеретуваті баба Хивря там була одна. Я дочку носила, шептала.
Ч.Н. – А о т баби-шепту хи щось певне вишіптували чи все?
Ш.О. – Младенське. Називалося в дитини младенське. Тягне його отак назад, тягне. Давала трави купать
і о то шептала.
Ч.Н. – А були такі случаї, коли людина дуже хворіла, по том обратилась до тако ї баби -шепту хи і
вилічилась?
Ш.О. – Не було.
Ч.Н. – Балакали люди, шо о т в селі були відьми?
Ш.О. – Балакали і знали, і вони корови до їли. Заставали.
Ч.Н. – А тільки жінки були відьми?
Ш.О. – І чоловіки були відьмаки.
Ч.Н. – А як опреділяли відьом? По чому?
Ш.О. – Ну, заставали, як вони робили коровам. Більш коровам. Іздоє молоко і шо він там робе . І от не
стане давать коровам. Реве, й реве, й реве….
Ч.Н. – А як боронилися о т відьом?
Ш.О. – Та як застануть — дадуть чортів. Та доїли. Моя свекруха до їла і на сковороду голку кидала, мідні
гроші кидала, вилку кидала, ножик кидала. І о то молока скільки надоє — і на сковороду. І в дванадцять
час ночі вікна позакривай і вари. От і взнаєш, хто відьма. Вона прийде до тебе, по шось прийде. Коли
прийшла: «Палашко, дай голки чулочні, хо тіла виплести носочки і не найду своїх голок. Палашко,
Палашко». І то вона хо дила, а то ді ото шоб бросила варить, як вона прийшла і як о те молоко оста лося, і
шоб ти її облила (корову) і вилочка оті всі чисто покидала на неї. І помагало. Ви знає те, не стала ревсти
корова, стала давати молоко.
Ч.Н. – А людям робили відьми шкоду?
Ш.О. – Може, й робили, а мені не прихо дилось.
Ч.Н. – Про чортів балакали люди?
Ш.О. – Да, балакали. Казали, шо прихо дили ноччю до відміча чорти.
Ч.Н. – Я к захищались люди о т усього цього?
Ш.О. – Ну, як защіщали? Як на мужика наскочиш, так дадуть чортів. Тільки живий та теплий. Або
візьмуть та на гусака (кобчик) посадовлять отак добре у землю, шо оцей маслачок отак угнеться. І ото
хворіє та й умре.
Ч.Н. – Чи розповідали, як відьми передають свою силу?
Ш.О. – Передавали. Оце був дядько відьмич і дочці передав. Її хату , оце як вона вмерала, так стелю
пробивали.
Ч.Н. – Це шоб швидше померла? А знає те хто?
Ш.О. – Да. Знаю, чого ж я не знаю. Там коло ставку хату розорили. Парася. Ото була відьма — батько їй
передав.
Ч.Н. – По яким признакам опреділили, шо вона відьма?
Ш.О. – Вона пагано робила людям. Усе пагано. Вона мого сина оце Воло дю р озвела.
Ч.Н. – А можна одробить зроблене відьмою?
Ш.О. – То вже не одробиш, як вона зробе. Ото як корову здоє, так ото так робили, а так шось ізробить —
нічого не зробиш.
Ч.Н. – Я к про хо дили весілля на селі? Я к про хо дило сватовство? Чи прихо дили свати?
Ш.О. – Приходили. Батько й мати ходили. Та прихо дять і питають , шо Вам нада столового, столового,
скільки грошей. Викуп нівєсти. Ну, ото скільки скажеш.
Ч.Н. – Чи бу ли присутні женіх з нівєстой за сто лом?
Ш.О. – Були.
Ч.Н. – А кого приглашали на свадьбу?
Ш.О. – В основному родичів. Ро дичів.
Ч.Н. – Ви пам’ятаєте людей на свадьбах було до ста чи б ільше ста?
Ш.О. – Не було такого. Малі свайби були.
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Ч.Н. – Скільки днів тривала свадьба?
Ш.О. – Три дні.
Ч.Н. – А третій день який?
Ш.О. – Чай пили. Нівєсту во дили на другий день. Хлопці прибіжать водки заробляли. Хватають нівєсту
межу показували.
Ч.Н. – А шо символізував цей обряд?
Ш.О. – Викуп брали. По межі, поки межа. Поки женихова межа. А то ді хлопці… Біжить жених во дку
наливає.
Ч.Н. – Я к починалася свадьба? Перший день?
Ш.О. – Перший день. Моло дий їде до молодої. Молода виходе із цвітами. Молода вихо де, а молодий дає
цвіти їй. Їду ть в сєльсовє т розписуватися.
Ч.Н. – А Ви теж їздили в сєльсовєт розписуватися?
Ш.О. – Це Ви не питайтє, як я вихо дила.
Ч.Н. – А розписува лись тільки в сєльськом совєті чи хо дили вінчаться?
Ш.О. – Ні. Церкви не було при мені. Бєдності.
Ч.Н. – А батьки Ваші?
Ш.О. – Батьки наші вінчалися. Я Вам... ось будете сміяться, як я вихо дила заміж. Після голо ду іздумала
заміж ідти. В тридцять третім голод був, а в тридцять четвертім я заміж вихо дила. Тіки -тіки началося
хліб. Не було куска хліба в дворі. Приїхав мене забирать. Шефанерів не було, а сундуки. Сунду ки,
знаєте. На горіщі зараз стоїть із зерном. Шо було там, мені поло тна мама дала , мабуть, і кускув п’ять
рядна, ліжник. Ну, такий як ото на до лівці. Ліжник. Да. Це ж ми ось одіялами та ще з підо діяльниками…
Ліжник. Привіз. А тут жив учитель у зятях, і дочка і мати (свекру ха). Унесли сундук у велику хату. Оце
на отакі устюки ковдря. Заслала я піл тією ко дрею, а Іван повів, чоловік повів коні на бригаду, а я стою.
Со ха стояла серед хати. Со ха — стовп. А Маруся, сестра його: «Саша, чого ти стоїш, ти ж наша.
Сідай, — кажу ть, — до нас». Ага, а сто лу не було, та машинка швейна, та Ярошенко писав на машинц і. А
тоді він (чоловік) сів в карти з хлопцями гулять і забув, шо мене привіз. Та побіг же ж до мене та гукає:
«Саша, Саша!» В вікно там де всігда мене гукав. А мама як почули та « Шо таке?» Та як вискочать: «Іван,
а де ти дів Сашу?!» «Простіть». І тікать до дому. Приб іг, а я вже плачу. Немає. Він нагулявся в карти з
хлопцями, а то ді ж здумав: піду ж до Саши. Забув шо одвіз мене, так я ніч виплакала. Отак я заміж ішла,
а розписалися уже як Володя найшовся. Завада і Циплу хін — голосували за їх оце як зараз голосуєм. І
кажуть: « Хто нерозписаний — не буду ть голосувать». У нас пів села хо дили в сільраду розписуватися.
Ч.Н. – А це хо дили повінчані, чи ті, хто просто жив сім’єю?
Ш.О. – Та нерозписані, жили собі та і все.
Ч.Н. – У шо о дівалися нівести на свадьбу?
Ш.О. – У ко го шо було.
Ч.Н. – А це були плаття чи кофта з юбкою?
Ш.О. – Платтями.
Ч.Н. – А фата була?
Ш.О. – Була. Довга -довга фата.
Ч.Н. – Вона щось знаменувала чи просто довга?
Ш.О. – Мода така була, старша дружка іде і несе фату молодій.
Ч.Н. – Чи подавались на весіллі особливі страви?
Ш.О. – Ой, хіба так, як тепер. Борщ, кар тошка з м’ясом оце й усе. [Пауза]. Кампот.
Ч.Н. – А гості приходили з по дарками?
Ш.О. – Гості з подар ками.
Ч.Н. – А гостей чимось обдаровували?
Ш.О. – Шишки давали.
Ч.Н. – Були раньше шишки?
Ш.О. – Були, були.
Ч.Н. – А що дарили гості молодим?
Ш.О. – Та хто шо. Чо ловік гроші, а жінки там чи тар ілку, чи миску. [Пауза]. Отако во.
Ч.Н. – А були пожеланія молодим?
Ш.О. – Ну, аякже не желали?! Щастя, здоров’я на багаті годи жизні. Так я й лаю, кажу: «Начорта мені
дали багато жизні». Вже мені обридло жить.
Ч.Н. – Ку ди їхали молоді після вінчання?
Ш.О. – До молодо го.
Ч.Н. – А як їх зустрічали батько й матір?
Ш.О. – З хлібом-сіллю. Благословили.
Ч.Н. – А що означали хліб і сіль?
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Ш.О. – Благословили. «Благословляю тебе, сину, не надійся на цю хлібину та старайся, приробляй».
Дають цю хлібину і рушник молодому. Іду ть до сосідів ночувати, а там свадьбу гуляю ть (вдома).
Ч.Н. – А чого так, шо до сосідів?
Ш.О. – Ну, дома ж мо гуляють.
Ч.Н. – А батьки виконували якісь обряди на свадьб і?
Ш.О. – Ну, поблагословили, пожелали та й усе.
Ч.Н. – А коли знімали фату?
Ш.О. – Це вже, як кончиться свайба. Увечері. Старша дружка знімає фату, роздівають, а свекру ха вже
застібає гребінок і платок одіває.
Ч.Н. – А чому так робили?
Ш.О. – Ну, такий обряд же був. Вже ж ти моло диця.
Ч.Н. – А платок який?
Ш.О. – Любий. Мені ось чіпляли. [Показує].
Ч.Н. – Ви пам’ятаєте весільні пісні, які співали?
Ш.О. – Співали весільні пісні. От я не вмію. Уже і всякі пісні, а весільних ні.
Ч.Н. – А хто співав?
Ш.О. – Хто вмів. Хто вмів весільні пісні.
Ч.Н. – А тости якісь казали моло дим?
Ш.О. – Горькая! Горькая! Горькая!
Ч.Н. – А музика була на весіллях? А не було скрипки?
Ш.О. – Була гармонь. Гармонь. Скрипок не було по свайбах.
№ 10. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Чернявською Марією Іллівною, 1927 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорізької
області, проведене Чернявською Наталією Волод имирівною (БДПУ ).
Чернявська Н.В. (далі – Ч.Н.) – Назвіть своє прізвище, ім’я та по батькові.
Чернявська М.І. (далі – Ч.М.) – Чорнявська Марія Іллінічна, чи Іллівна, чи як.
Ч.Н. – А як Ваше дівоче пр ізвище?
Ч.М. – Глянь Марія Іллівна (Іллінічна).
Ч.Н. – По національності хто?
Ч.М. – Та пишуся українка.
Ч.Н. – А коли Ви народилися?
Ч.М. – Двадцять шостого января двадцять сьомого году.
Ч.Н. – А де наро дилися?
Ч.М. – Оту т, у Скелюваті.
Ч.Н. – Скіки у Вас класів образованія?
Ч.М. – Восім класів.
Ч.Н. – А де Ви вчилися?
Ч.М. – У Чорнігівськім районі, та тоді не Чорнігівський був, а був Ротфронт. У Ро тфронті село, тепер
воно Річноє називається.
Ч.Н. – А то ді як називалося?
Ч.М. – А тоді називали Ротфронт. То німецьке село було, так воно називалось Ротфронт. Восім класів
кончила, а то ді зайшли… началась война. А ти ж пишеш? Началась война, тоді ми там тро хи пожили,
німці почали українців висилять у сво ї села, де батьки родилися, де ми родились. І вислали нас сюди в
Скелювату.
Ч.Н. – А про довжували потім навчання?
Ч.М. – Та вчилася тро хи в вечірній шко лі, так, тро хи. Я там і не кончила, бо воно після войни. Холо д,
голод, та приїхали бабуся, мама моя, та забрали мене назад сюди. Так я й не кончила. [...]
Ч.Н. – А Ваші батько, мати вони тут народилися?
Ч.М. – Та навєр … Бабушка не тут. Мама моя не ту т, а у Сіб ірі родилась вона.
Ч.Н. – А як дє душка з бабушкой зустрілись?
Ч.М. – Як вони зустр ілися? А дєдушкі посовітували. А вони із Сіб ірі переїхали усюди у Трудове, і
дєдушкі посовітували, і вони узяли сватів та й поїхали. Вони не зналися, а так просто. Тоді ра нше так: як
понравляться люди, хазяйновиті там чи які умні, так ту ди й посилали синів жениться. Ну, ото дє душкі
сказали, він і поїхав, і взяли сватів, і по їхали бабушку засватали.
Ч.Н. – А батька Вашого дід і баба звідки приїхали?
Ч.М. – Не знаю, вони ту тешні видно, а, може, приїхали, бо вони оцю хату, дід мій, дєдушка, купили у
купця в якогось. Він орендатором був чи шо. Ну, якось то ді іначе називали, так він закупив оцю землю
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той багач і оце йому строяли. Построяли хату, а то ді воно ж були ж і гражданські войни, і всякі. Він
бросив, а дє душка купив. Так я не знаю, дє д тутешній чи, може, відкільсь приєжжій так. [...]
Ч.Н. – А шось із ікон або книжок залишилося?
Ч.М. – Ікони, ікони... Був о дна ікона, так я ж як у школу хо дила, виступала дуже часто за каждим разом у
школі. Так зробила із неї, розібрала ту ікону. Нас тоді призирали, не давали оце понімать, шо Бог єсть.
Кажу ть: «Бога нема!» І хто буде вірувать, бу дуть нас наказувать , учеників. Так я і взяла. Кажу : «Мамо,
давайте я собі корону зроблю». Так я корону зробила: там такі ловкі зелені, такі із шерсті. Таке ловке
таке. Цвєти обрамльонні такі були. Так я собі корону зробила з неї, а єсть у ку хні там ото така о дна, та
одну мама чи папа забрали мужика. Ісуса забрали, а в мене Матір Божа осталася. Оце двойка : у Вас і тут
ото. [...]
Ч.Н. – Скажіть, бабушка, а як Ваші батьки ставились до віри?
Ч.М. – Та хтозна, вони так хрестились, як спать лягають. По хрестяться та й лягають, по душку
перехрестять, а так, шоб вони читали, оце неметали. Ніко ли було. Дньом на робо ті наробляться, а вечір
підійде, ото по душку перехрестять і там молитву якусь почитають та й лягають. То ді ж тако го не було,
як тепер.
Ч.Н. – А Ви хо дили в церкву? Як Ви ту т жили, була церква в Скелюваті?
Ч.М. – Чи тут цер ква була? Ні, ту т у Скелюваті, мабуть, не було, була вона в Остриковкі.
Ч.Н. – А о там, де Ви жили, у Ро тфронті, була церква?
Ч.М. – Там не було. У німців у Ротфронті була церква, так тільки німці ходили, а хахлів не пускали ту ди.
У їх якась віра була інача.
Ч.Н. – Ко ли Ви пішли в церкву вперше?
Ч.М. – Я в церкві? Ту т у Токмаці оце була, більш ніде [Сміє ться]. А хтозна, як жила тамочки та хо дили
паску святить, так ото бу ла. Так я не помню, в яком це го ду.
Ч.Н. – А бабуся з дідусем?
Ч.М. – Про шо? Як вони ходили до церкви? Та вони ходили. Вони ходили до цер кви то ді ше як молоді
були. Собируться парубки й дівки і пішли в Остриковку. Там вони й нагуляються і молитви разні
почують, і додому повертаються. Ходили батьки мої, а я не хо дила, я ото паску хрестить хо дила та
слу хать, як там співають у церкві.
Ч.Н. – А Ваші дє душка з бабушкой розказували про якісь релігійні празники?
Ч.М. – Та ніко ли, Наташа, було тоді. Тоді работали ми здорово після войни.
Ч.Н. – А до войни, до сорок першого?
Ч.М. – Та в шко лу хо дили, уроки учили, а оцього балакать ніколи було про оце.
Ч.Н. – А шо Ви знає те, бабушка, про знахарів, баб-шепту х?
Ч.М. – Знахурі? Та чуть чула, шо були й робили і уміли робить.
Ч.Н. – Розкажіть, шо вміли, шо робили. Знаєте?
Ч.М. – Та не знаю.
Ч.Н. – А шо Ви чули?
Ч.М. – Ну, чула, шо єсть такі лю ди, шо можуть поробить , шоб і корова молока не давала.
Ч.Н. – Це не ці, ба, це ті шо лічать?
Ч.М. – Ті шо лічать? Та возили нас, як шось заболить. Возили до бабів.
Ч.Н. – А в селі бу ли такі?
Ч.М. – Ні, в Остриковку мене бабушка возила, во дила. Хо дили ми до баби одніє ї там, баби Маюшки,
вона вичітувала. Я боялася. Мене перелякали, як у тім Гершаві я була. Жили ми там, так наші пішли. Два
хазяїна в домі жило і вони пішли гулять десь, а нам открили отак двері, вони там — діти двоє, а нас
четверко ту т було. І бандіт… І бандіти якісь залізли, а вони корову продали і нас приспали. А там ку хня
була і собака там спав. Вони впустили і собаку там в ку хню і ми не чули, як вони й камод одривали,
лазили, брали. Так я боялась . Так сюди вже як переїхали у сорок третьому году сюди, так бабушка мене
водила туди до тієї баби. Баба вичітувала, виливала чі вич ітувала. І тут була одна баба вичітувала. Я й
сюди ходила. Та мені не помогла, так я до ціє ї... баба тут Миниха була. Вона тоже виливала. Ото я так
знаю.
Ч.Н. – А помните, шо вони казали?
Ч.М. – Шо вона казала? Читала. «Отче наш» читала, а тоді ще якись молитви читала.
Ч.Н. – Мо литвами вона Вам помогла?
Ч.М. – Да. І на во ду. І во ду лила там, і віск упускала. Розігрівала і у воду пускала, хо тіла бачить, хто мене
злякав. Так о то «Отче наш» читала. «Отче наш» я знаю — молитву.
Ч.Н. – Може, Ви чули, як ко лдовством лічили? Магієй?
Ч.М. – Ко лдують як?
Ч.Н. – Да. Добрим колдовством?
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Ч.М. – Та я цього не знаю, шо вона там. Я знаю, шо вона віск розпалювала, а тоді воду ставила і віск той
лила, а в воску там вонож во да хо лодна, а воно розпливалося і показувало чі собака, ч і людина злякала,
чи шо. Ото виливалось. Вона каже: «То виливається».
Ч.Н. – А не чули про такі случаї, шо людина страшно хвор іла, а по том пішла до бабки і виздоровіла ?
Ч.М. – Та таке я чула, а не знаю, чи справді воно таке.
Ч.Н. – А Ви розкажіть. Коли? Шо було? Чим людина хворіла?
Ч.М. – А хтозна, я так чула од людей, а не знаю як розказать. Це якби я сама, так я б тобі розказала, а так
як люди.
Ч.Н. – А шо люди казали? Були такі случаї?
Ч.М. – Ну, так вичітували, ч італи. Молитвами о тчітали.
Ч.Н. – А чим люди хворіли?
Ч.М. – А хтозна?! То голови бо лять, то круте людину — те ремотізи оті бу ли. То голови боліли, то ноги, і
ото хо дили до цих знахарок, і вони ліч іли.
Ч.Н. – А о т як женщіна бєрєміна була, якісь були прикмети? Чи заборонялось їй шось робить?
Ч.М. – Ну, о то ж гукали цих знахурок. Ту т оце баба була одна, то отам баба Миниха. Так її гукали, вона
ото роди прийма і вона живіт розгладжує, і тут десь у пахві придавлю є , шоб дитинка рівно вийшла, шоб
там як нада там була. Це гукали ту бабу. До бабушки Каті пригу кували, як вона ро дила, то її пригукували
ту бабушку.
Ч.Н. – А об як ще женщіна бєрєміна була?
Ч.М. – Та хтозна.
Ч.Н. – А женщіни скривали, шо вони бєрєміні? Як до них относилися?
Ч.М. – Ну, тоді як вона в положенії, дома родили раньше, от пре… Ну, оце ж як война була. Чи як? Та й
ранше бабуся казали, шо … Мама моя казала, шо як оце жінка в по ложенії, так нагукували бабів. Там як у
неї, вона хо де в положенії і болить у неї. Бабів гукали тих, вони там масажирували. Помасажирує, мовби
тро хи пройшло, та й сидить жде, поки роде. А як уже роде, тоже бабків таких гукали, шо понімали. Вони
приходили і о то масажирували, направляли, шоб правильно вони вийшли, шоб не ножками, а головкою
зразу, а тоді ножками.
Ч.Н. – А як родила женщіна, приглашали гостей? Празнували рождєніє дитини?
Ч.М. – Як роде? Так а нашо її приглашали, як дитинка плаче…
Ч.Н. – Ну, о т як женщіна роде, празнували якось?
Ч.М. – Ну, при мені цього не було, Наташа, не празнували. І бабуся не казали такого. Та роде та й сидить.
Родила і дома баба прийняла роди та знахарка та й сидять. Не робе там днів [пауза] чи місяць, чи шо. А
тоді по хазяйству і їсти варе, і пече, і все робе, а дитинка спить.
Ч.Н. – Ко ли начинали крестить дітей?
Ч.М. – Я не знаю, Наташа, я цього тобі не скажу.
Ч.Н. – А кумів брали раньше?
Ч.М. – Брали, брали.
Ч.Н. – Так, а як брали кумів, а дітей не крестили?
Ч.М. – Носили, до церкви їздили, хрестили там їх, кумів собі називали.
Ч.Н. – А з ко го вибирали кумів? Ну, кого брали кумами?
Ч.М. – Як кого? Ну, чоловіка і жінку. Сусідів брали. То ді [пауза] кого хто схоче, того й брали.
Ч.Н. – А не було такого, шо опредільонну людину треба брать?
Ч.М. – Ні, кого я схочу, того я і беру. Як і тепер, так і тоді було. Ну, нас усих по хрестили, в наших кумів
багато було. І їх гукали, і вони людей гу кали. Ми всі хрещені бу ли, бо ті, шо хрещені, так кажу ть: «Як
підеш до церкви, там вимолювать болячку, так поможе». А як не хрещена, так кажуть: «Може й не
помогти». Це так раньше казали. Так хрестили, всіх хрестили.
Ч.Н. – А по том хрестили, ко ли совє тська власть бу ла?
Ч.М. – Хрестили, аякже, а так називали кумами та і всьо.
Ч.Н. – А не присікалося це?
Ч.М. – Та як же присікали, як я назвала собі та й усе?!
Ч.Н. – Хрестить їздили у церкву?
Ч.М. – Хтозна, я не помню.
Ч.Н. – А Ви їздили хрестить?
Ч.М. – Ну, напр імєр, як Томочку, так ми так назвали кумів та й усьо. І кумалися, а до церкви не хо дили,
того шо … Я не знаю чого. Чи були там у Запорожжі ті церкви, чи не були, не знаю. А так назвали кумів
та й усьо. [...]
Ч.Н. – А як раньше на селі празнували свайби?
Ч.М. – Свайби? Та обикновенно: так як і тепер, так і тоді.
Ч.Н. – А як сватали нєвєсту?
Ч.М. – Ну як, пішли посватали, сватів узяли. Посватали, свайбу гуляю ть.
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Ч.Н. – Шось казали свати, чи просто прихо дили?
Ч.М. – На сватання? Та прихо дять і кажу ть: «Чи Ви свати, чи не Ви свати? Ми приїхали сватать Вашу
дочку». «Ну, захо дьте в хату». Захо дять, приймають їх, ставляю ть випивать, їсти і сидять балакають.
Ч.Н. – А дівчина де нахо диться?
Ч.М. – А дівчину тоже забрали . І женіх, вони всі за столом сидять, гуляють, випивають, балакають. Чи
хату десь куплять, чи до себе він забирає, чи виїжжають у город десь. Договарюються.
Ч.Н. – А їздили до хлопця дивиться?
Ч.М. – А вони самі бачуться. Побачились, понравились і схо дяться. А от як бабуся, мама моя, заміж ішла,
тоді такого не було, тоді не знали. Вони кажу ть: «Я оцього вашого батька й не знала. Одного, —
кажуть, — я любила тамошнього, як переїхали з Сібірі у Трудове». Так кажуть: «Я там … Ми з одним …
Він… Я йому понравилася. І він... Ми хо тіли жениться, а батьки мої, — кажуть, — не розрішали. А цей,
ваш батько, — кажуть, — приїхав, він їм понравився і вони, видно ж, чу ли, шо з харошой сім ’ї. І, —
кажуть, — сказали: «Оце твій чоловік буде. Хо ть хоч, хоч ні, ми за його отдаєм тебе». «А , — кажу
мамі, — а він Вам понравився?» «Та, — кажуть, — він ловкенький» . Я тобі показувала? Він ловкий
дєдушка був, красивий і культурний такий був. Так вони кажуть: «Він мені мовби понравився» . І
согласилась. А ні гуляли, ні бачилися, а о то так приїхав. То ді раньше так заміж отдавали, а уже тепер як я
так, бач, ми бачимось, гуляємо.
Ч.Н. – А кого приглашали на свадьбу?
Ч.М. – Та сусідів, родичів.
Ч.Н. – А скільки днів була свадьба?
Ч.М. – Та й по неділі гу ляли. Хто як, коли як схотів. Як у кого багатство яке, як по хазяйству він живе. Як
багатий, так і неділя й місяць гуляють, п’ють, приливають, шоб харашо жили.
Ч.Н. – А по ложено скільки було?
Ч.М. – Скіки положено? Та я не знаю. Я тепер знаю, шо оце при мені так скіки... [пауза] посваталися,
свайбу згуляли, забрав він до себе чи хату десь купили, чи виїхали де в город і живуть собі.
Ч.Н. – А як прощалися парубки та дівчата з моло дістю своєю? Може, устраювали гу лянія чи пісні
співали, як прощались з хо лостою жизню?
Ч.М. – Та як, співали, танцювали, о то таке…
Ч.Н. – Ну, перед свадьбой устраювали якісь м єропріятія? [...]
Ч.М. – Та о то ж гу лянія, як прийдуть посватають о то ж погу ляю ть тут, а то ді сва йбу там намітять
скажуть коли. Згу ляють свайбу, порозхо дяться та й усе. Ото таке прощання бу ло.
Ч.Н. – А як раньше начиналася свадьба? Розписувалися чи вінчалися в церкві?
Ч.М. – [Усміхає ться]. І в церкві розписувалися раньше, це бабуся казали, а тепер же як я осьосьо, так
Закси єсть. У Закс хо дять чі везуть та розписуються, а як бабушка була, так до церкви хо дили, там
розписувалися.
Ч.Н. – Це їздили вони в Остриковку чі в Токмак?
Ч.М. – Розписуватся? А я вже це не знаю де. Бабушка казали, шо вони розписувалися, дєдушка на два
годи менший за бабушку, так, кажу ть, брали мої годи, а бабушка на два го ди старше. Кажу ть, мої го ди
брали та йому доточували, шоб розписаться. «А , — кажу ть, — якби я не согласилася, не розписали б
нас».
Ч.Н. – А шо, не можна було так, шоб він був моложе, а вона старше?
Ч.М. – Ну, видно ж, не можна, йому ж мать і восімнадцять год не було, дєдушкі. Чі восімнадцять було, я
не знаю. Ну, общім, бабушка казала, вона на два го ди, мама моя, старша за батька. Так, кажуть, мої годи
знімали, мені поставили, написали скіки, а батькові добавили ці два годи і розписали їх. [...]
Ч.Н. – Я к раньше вдівалися нівєсти на свадьби?
Ч.М. – На свайбу? Та всяк. У новеньке вдівалися, намазувалися в сажу, як гуляли [пауза], як [пауза]
циганів. Чи як?
Ч.Н. – А були свадібні плаття, фати?
Ч.М. – Ні, не було в їх такого. Тоді не надівали вони. Вони прибирались у ловку одежу, така у бабушки
вона була, я бачила фотографію, такі юбки красиві, довгі такі, кофти ту т і кружева в бабушки були. [...]
Ч.Н. – Об даровували на весіллях гостей?
Ч.М. – Я це не скажу тобі, не знаю.
Ч.Н. – Я к себе вели батьки на свадьб і? Шо вони робили? Може, шось казали чі якісь обряди іспо лняли?
Ч.М. – Ну, я не знаю. Я цього не можу сказать, ми просто не балакали, того шо то голо д був, то бєдность
після войни була. Балакать не було коли. Ми хо дили у степ, хо дили там, де миші понаривають купки,
розгортали, їсти шукали собі. Балакать ніколи було, прийдем голодні, полягаєм, укриють нас тими
ліжники, такі бу ли. [...]
Ч.Н. – Може, Ви знає те ще про домових, про чортів, про відьом?
Ч.М. – Та не знаю я. Я чула, шо єсть. Я оце, тут сусідка жила, казали, шо вона відьма була. Баба та
Галина, сусідка, мені казали, шо вона відьма. А хтозна, я ж так не бачила. А ти діда Петра знаєшь
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Кавуна? Ну ото, дід Кавун казав, шо як він ше парубкував, а тут село таке бур’янисте, довге, сім
кілометрів тяглось. Так казав, ішов і йому таке придвіділось, чі хтось ту т відьми були. Тут називали
відьми, а хто зна, ч і вони відьми, ч і ні. «Так, — каже, — по казується, я, — каже, — йду з гу льні, провів
дівку й іду, — каже, — показується ліс, ліс, ліс, а я йду і куди я йду, — каже, — сам не знаю. Коли
передо мною вискочіла шось таке у діте в б ілому, напнуте, — каже, — я аж так здригнувся, так, —
каже, — видно, якась відьма». Ото таке я чу ла от діда Петра, шо його о то хтось налякав.
Ч.Н. – А не чули, як бороться з ними?
Ч.М. – Ну, як побачуть, як оце ось дід побачів, шо перед ним біле, у б ілому. Так якось їх як не злякає ться,
так їх убивають, б’ють, убивають. Шо ж воно капость робе, ходе корови подоє но ччю, люди сплять, а та
відьма піде подоє корови.
Ч.Н. – А ще шо робили відьми?
Ч.М. – І натрусювали якусь землю людям. Підтрусювали шоб шось там чі ско т, ч і коні подо хли, чі шо.
Робили пагане вони або шоб люди боліли тоже шось посипали, начітували.
Ч.Н. – А як можна обєзврєдить відьму?
Ч.М. – Та хо дили ж до таких. Другі єсть — вилічували, а другі калічіли людей. Всяк було. Тоді пагані
люди були на щьот цього і тепер вони єсть. Ну, вже ж предки передавали, батьки та матері, єсть і тепер,
кажуть, роблять таке. Причаровують.
Ч.Н. – А про домових Ви щось чули?
Ч.М. – Так од людей чула. Кажу ть, нада плитки закривать, шоб откриті не були, бо домовик вилізе, а чі
вилазе він, ч і… Я не бачила цього.
Ч.Н. – А про русалок розказували?
Ч.М. – Та й про русалок казали, я чула, розказували, шо як купаються, випливають такі, волоси длінні і
розпущені, хватали людей, то топили, то їли їх, воно голо д тоді був, а чі було воно таке, чі ні, я сама не
бачила. А чуть — чула.
Ч.Н. – А про оборотнів Ви чули? Людей, які обарачувалися на собак, вовків?
Ч.М. – Та такого я не чула.
Ч.Н. – А не знає те, як бороться з русалками, домовими?
Ч.М. – Не знаю, не чула.
Ч.Н. – А про чортів балакали?
Ч.М. – Шо оце в церкві? А, про чортів? Та казали, шо єсть таке, і не лаяться, кажуть, не нада «черкаться».
Бабуся всегда казала, бабуся ніколи ні «чорт», ні «сатана». Кажу ть, сатана — це ще хуже як чорт. Шоб не
лаялися, бо кажуть це пагані люди, а хто зна, я ж йо го …
Ч.Н. – А шо ще казала бабуся не нада робить? Які вона давала совєти вам?
Ч.М. – Казала, шоб слу хали, одно одного любили, жаліли, заступалися, шоб рідні були такі, щоб одно
одного не обіжало. [...]
Ч.Н. – А ходили тоді люди ко лядувать?
Ч.М. – Хо дили. Німці ходили, як ми в німецькім селі жили. І тепер ось діти бігають.
Ч.Н. – А Ви ворожили на нового дні празники?
Ч.М. – Як ворожили?
Ч.Н. – Ну от, сапог бросали через хату та інше?
Ч.М. – А, це ми після войни чоботи перекидали через, ворожили, як носок упаде — оту ди, значіть, у той
край підеш заміж, а як сюди, до хати, значіть, у хаті сидітимеш, нікуди не підеш. Ворожили.
Ч.Н. – А ще які бу ли ворожіння?
Ч.М. – Курей уносили, зеркало ставили. Курей, пєту ха і курку... як курка зерно, посиплять і зерно, як
клює, знач іть хлібороб буде, а як піде до ручки чі до карандаша, значіть, писар, кажуть, буде. Ворожили.
І то ді забори тож вийду ть, хватають. Скільки там у хватять тих [пауза] отих палочок, як пощітають,
будуть парні, значіть, у парі житимеш, як пощітають, а одному парі ломачки нема, значіть, в одиночістві
будеш. Ворожили. [...]
Ч.Н. – А Паску о тмічали ту т?
Ч.М. – Паску? Ну, так наші ж знали. Наші робили: паску пекли, крашанки красили, озвар кажуть тоді,
тепер ми кажем кампот. А тоді озвар варили, сіно клали, це вже ту т наші робили дєдушка і бабушка. А я
не знаю, ч і люди робили, ну, наші робили. І паску пекли.
Ч.Н. – А зачем сіно клали і ку ди?
Ч.М. – Ну, так го дилося. Клали на табуретку сіно, ставили ку тю туди і кампот, і гукали як. Я помню,
дєдушка раз так при нас зробив. Як гукали [пауза]. Ой, забула. Якось на утро встають і гу кають, шо ідіть
[пауза]. Не знаю, вже забула.
Ч.Н. – А кого гу кали?
Ч.М. – Не знаю, уже забулася, а знаю, шо ходили і гукали. Шо на покуті кутя «кво -кво-кво», шоб квочки
сідали ч і шо. Так хо дили туди до то го, до ку ті, до озвара того. Шоб квочки сідали, кажу ть. Так робили.
Ч.Н. – А Ви, може, помнітє старі колядки?
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Ч.М. – Не знаю. Я ніде не хо дила. Я не знаю.
Ч.Н. – А Івана Купала празнували раньше?
Ч.М. – Празнували всі празники, бабуся казали. Не бу ло тако го як, а особенно оці великі празники ці
празнували і маленькі, і всякі празнували.
Ч.Н. – Постилися раньше?
Ч.М. – Постилися, [пауза] казали бабуся, шо це при їх. А при нас ніхто нічого не робив, бо голод був,
їсти не було. Піст все врем’я був. [...]
№ 11. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Чудновською Тетяною Федорівною, 1914 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорізької
області, проведене Чернявською Наталією Волод имирівною (БДПУ ).
Чернявська Н.В. (далі – Ч.Н.) – Назвіть Ваше ім’я, прізвище та по батькові.
Чудновська Т.Ф. (далі – Ч.Т.) – Чу дновська Тетяна Хведоровна.
Ч.Н. – А Ваше дівоче пр ізвище?
Ч.Т. – Тіщенко Тетяна Хведоровна.
Ч.Н. – А Ви по національності хто?
Ч.Т. – Тільки у країнка. Мєсна. Ту т.
Ч.Н. – А Ви скільки класів закінчували і де?
Ч.Т. – Чотир і в Скелеваті. [Усміхається]. Ой, та мо чотир і, мо три з половиною. У такі пори саме після
революції. Хто її там. Де ті шко ли були. Де ті вчителі були. Хто куди пішов. Хто куди прийшов. [...]
Ч.Н. – Ваші батько, мати, вони ту т народилися?
Ч.Т. – Да.
Ч.Н. – І батько, і мати?
Ч.Т. – Да. Батько в Скелюваті, мати в Очеретуваті.
Ч.Н. – А о т Ваші дід і баба тоже мєсні?
Ч.Т. – Оце я вже їх совершенно не знаю, бо я сама менша була. Хто в їх там батьки були, які, відкіль, я
цього нічого не знаю. [...]
Ч.Н. – А о т церква у нас була в селі?
Ч.Т. – Ні, не було. Оце в Остриковці церква. Значить, Рашовка, Остриковка й Скелювата, так кажу ть, шо
строяли її і так само були прихожани, і храм був на Покрову. Оце я таке добре вже знаю.
Ч.Н. – А Ви хо дили до церкви туди?
Ч.Т. – Ну, шо я хо дила. Я к це шо в тім селі живуть, то вони лучше знають. А я так хо дила: на Спаса, як
отакенні яб лука святять і груші, і там ше шось; на Маковія — отакі цвітки, букети і там разні, ну, різні
назви. Ой, які айстри! Ой, які красиві! Ой, а які яблука! Це ми, таке я і такі як я. І оце йдем з церкви і
балакаємо, які ми яблука бачили і які цвіти. А шо там читав батюшка, це ніхто й одна душечка не знала.
Ч.Н. – А Ви часто хо дили?
Ч.Т. – Ні, ото то ді тіки. На Паску, як паску святить.
Ч.Н. – А батьки Ваші?
Ч.Т. – Йо, батьки релігіозні були. Кажду неділю і який празник — іду ть у церкву. Це усі ту т обвалом
іду ть. Тут же в бер … перехо дка і у церков. Усі, всі ходили у ті го да.
Ч.Н. – Опишіть, шо Вам понравилось у цер кві?
Ч.Т. – Ну, оце ж я кажу, хтозна. Ну, чита батюшка по-своєму там, із розспівом та чи я його там
розбирала?!
Ч.Н. – А внєшнє убранство в церкві як Вам?
Ч.Т. – Да, як той, як хрестяться люди, то й я хрестись.
Дочка – Ні, вона питає, ма, як Вам красиво було у церкві?
Ч.Т. – Ой, конєшно, дуже наряд був у церкві. Десь і лучше був, но я не бачила, тільки в Остриковці, так
дуже гарне.
Ч.Н. – Кажу ть, в Очеретуваті була церква, Ви ту ди не хо дили?
Ч.Т. – Була, но мені туди не касалось. Там мені ніякого діла: і далеко, і ні с ким. А це ж ту т усі й хо дять
отакі по-сусідські на самий край, такі як я.
Ч.Н. – А вперше в церкву Вас хто зво див: батьки чи дід з бабусею?
Ч.Т. – Ну , з мамою це ж я йду. Тато й мама йдуть і я. Це як яблука святить, мак — Маковій. Це таке. На
Паску іду ть, паску несу ть і я з ними йду.
Дочка – Дідуся й бабусі в них уже не було, бо мама була моя сама ме нша дитина у родині. Уже діда й
баби не було, вони вже не знають.
Ч.Н. – Ну, а Вам як, Ви от вірили у Бога?
Ч.Т. – Шо я понімала, чи це правда? Ловко в церкві, оце я знаю, шо таке украшенія, а чи я вірила? Ну, та
вже як кажуть, шо середа чи п’ятниця, не будем варить борщу з м’ясом — це мама. Значить, все. Це я
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знаю таке, а як вже ми стали жить [сміється], так його не було ні в середу, ні в п’ятницю того м’яса, ні
серед тижня.
Ч.Н. – А о т дома до тримувалися всіх канонів церковних?
Ч.Т. – Да, ікони були, а де вони подівались, чи під войну … Я ко лись, як здумаю оце, так не знаю у кого
питать. Ну, де ж вони могли діться? Були ж ікони в кажній хаті і в нас були. Де вони ділись, я незнаю.
Ч.Н. – А до тримувалися посту?
Ч.Т. – Аякже. Да.
Ч.Н. – І Ви тоже постували дітьми?
Ч.Т. – Аякже, усяк бу ло.
Дочка – Батьки і діти.
Ч.Н. – Всім селом хо дили до церкви. А були такі, що не придєржувались церковних традицій?
Ч.Т. – Я не могу таке сказать. Хто шо робив, як кому вдавалося. Оцього вже я не знаю.
Ч.Н. – А були люди не православної віри?
Ч.Т. – Бу ли. Це були баптісти.
Ч.Н. – А що вони казали?
Ч.Т. – То я там нічого не знаю. Вони тіки не хрестилися. Оце я про це, а так я нічого про їх не знаю. А
знаю шо там десь, десь на тім краї була їхня церква, чи як там? Схо дились вони. Ну, я там й о дин раз і
нічого не знаю.
Ч.Н. – А Ви помнете, в які це було года?
Ч.Т. – Я таке… Я думаю…
Ч.Н. – А хоча б скільки Вам год було?
Ч.Т. – Ну, отож хтозна... дванадцять, тринадцять мені було год, як це я чула про баптістів. Я їх не бачила
і знать не знаю, шо у їх там за віра. А чую, шо вони не христяться.
Ч.Н. – А батюшку Ви бачили? Де він жив?
Ч.Т. – У церкві ж бачила. Ну, так хата у нього там була десь близько. Я не бачила тії хати. Ну, я тіки
бачила його на його службі, на роботі у церкві.
Ч.Н. – А як люди відносилися до батюшки?
Ч.Т. – Ну, конєшно, всі харашо і він харашо до всих.
Ч.Н. – А церква ще й досі там єсть?
Дочка – Нема нічого там. Там купа землі зараз навезена мо го дів чотир і. Страшна куча землі і хрест
стоїть, і обсажена ця земля вся цвітами. В Остриковці о туто як на Лисівці, ну, та батько зна де була
Лисівка. І зараз де бу ла стара больниця там його видно.
Ч.Н. – А Ви не знає те, коли і чого не стало церкви в Остриковці?
Ч.Т. – Оце вже я не могу знать.
Ч.Н. – А після войни вона ще була? Ви хо дили?
Ч.Т. – Хто? Та не було її вже.
Ч.Н. – А куди почали ходить люди до церкви?
Ч.Т. – Та це все кончилося! Заборонено було! Заборонено! Уже ні дітей не крестили, нічого.
Ч.Н. – І зовсім ніку ди не хо дили?
Ч.Т. – Ніку ди не хо дили. Так кончилось усе. Утром устають, тато мій був конюхом, устають рано чи
неділя, чи хто там. Каждий божий день досвіта й ідуть на конюшню вправляться. А мама коли ж піду ть
там, як оце ж качани чистять такі баби, як вони. Там почистять, а на роботу не хо дили, бо вже вони дуже
старі були.
Ч.Н. – А як жінка була в по ложенії, може, якісь прикмети були? Або їй заборонялось шось робить?
Ч.Т. – Ну, тако го ж не було, шоб не родили. Скільки було дванадцять дітей, дев’ять, десять — усіх дітей
родили. Таких не було, шоб запр …
Ч.Н. – А як о тносились до бєрєменной женщіни?
Ч.Т. – Ні, це ніяких тих законів не було. Ну, це ж як вона добре. Так, ну, не вийде на роботу, справок же
ніхто не давав, це всі знають. Та куди їй там уже йти?! Це так на бригаді жінки: «Ку ди їй там уже йти?!
Хай сидить дома!» І це ніхто не спрашував справки, шо це дєйствітельно їй не можна. Ніхто ніяких там
декретних не писав. Нічого. Зовсім по другому було.
Ч.Н. – А дома народжували дітей?
Ч.Т. – Да, дома. Це такі були бабки. Призивали бабок.
Ч.Н. – А вони знали, шо робить?
Ч.Т. – Ну, видно, вони понімали, воно мені не касалось тоді. Ну, видно ж, так кого попало не гукають, а ,
може, там одна чи дві було на село.
Ч.Н. – А Ви не знає те, вони шось шептали чи робили?
Ч.Т. – Ні, не приходилось ні с ким це таке балакать. Просто не приходилось.
Ч.Н. – А як народжувалась дитина, устраювали свято?
Ч.Т. – Я таке даже не могу сказать, бо, по-моєму, його нічого не було. Уже в мене родились діти.
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Ч.Н. – А крестини були? Кумівство?
Ч.Т. – Нічого цього не було. Було все заборонено.
Ч.Н. – А як ще батьки Ваші бу ли?
Ч.Т. – Так тоді ж, конєшно, було.
Ч.Н. – А Ви розкажіть, як тоді бу ло.
Ч.Т. – Так, а шо ж я знаю, як я народилась і хрестила мене. Шо ж я можу знать?
Ч.Н. – А брали тоді кумів кого?
Ч.Т. – Ну, вроді так большинство як... Ну, сродственика , батька і матер і сродственика. Там двоюрідна
сестра чи брат — це такі були. А ми нікого не брали і своїх не хрестили. Уже це кончилось.
Ч.Н. – А Ваші кресні? Вони іспо лняли якісь обязаності перед Вами?
Ч.Т. – Ні. Такого не було. Нічого, нічогісінько не було. І ніхто не вспоминав, шо це: «Здраствуйте,
кума!», чи там «Моя хрещениця!» — так, як тепер по телевізору. Ні, ні, ні. Ніхто не вспоминав, а як воно
вже отмінилося, як мої діти родилися. Ніяких кумів, ніякого хрестіння, нічого не було.
Ч.Н. – Кажу ть, на Святий вечір треба хо дить до кресних та носить вечерю. Ви ходили?
Ч.Т. – Да, це каке. Ні, я вже не носила, уже воно заборонено, та ще в мене батько хрещений там якийсь
був тро хи в канторі. Та його б вишвирну ли відтіль. Ніхто й не казав йому, шо в тебе хрещениця, і я не
казала, шо в мене оце батько хрещений. А мати така стара була, вона умерла давно. Я, можна ска зать,
добре й не знаю її. Чу ла тільки, шо отака. Отам вона жила, тепер і хати тії вже нема.
Ч.Н. – Я к Ви бу ли маленькі, о тмічали Різдво, співали колядки, щедр івки?
Ч.Т. – Да, це таке було. Ну, це вже мало я захватила. Уже мало, уже заборонено було. Совєтська власть і
заборонено було.
Ч.Н. – А з якого го да приблизно начали заборонять? Ну, хоч скільки Вам було го діків?
Ч.Т. – Ну, хто … я це. Ти нічого, Ніна (дочка)…
Ч.Н. – Ну, а взагалі хо дили?
Ч.Т. – Ну, я такого не знаю…
Дочка – Ходили посипать хлопці, як Ви були малими?
Ч.Т. – [Замислилась]. Я просто не придумую, чи це я його забула, чи не знала. Ну, от не приходилось,
шоб там прийшли в хату і там сипали зерно. Це так розказують, но я його... При мені вже тако го не було.
Ч.Н. – А о т паску Ви святить хо дили?
Ч.Т. – Да, оті… Ну, мама ж іду ть і я з ними.
Ч.Н. – А розкажіть, пожалуста, як начинали празнувать Паску?
Ч.Т. – Ну, як це воно мені не касалося, так мама там його з отим тістом. Я нічого не знаю, відкіль вони
начинали і чим кончали.
Ч.Н. – А як уже до церкви прихо дили, шо там робили?
Ч.Т. – Ну, принесли паску, там опредільонне м єсто. Люди йду ть і несуть паски. І поставили паску, і
батюшка читає, шо … І батюшка, і там дьякон, і ше мо хтось третій. Оце, вже я цього точно не докажу.
Воно ж там стоїш, а вже й спать хочеться.
Ч.Н. – А це було рано, чи пізно?
Ч.Т. – Ну, це ж звечора ідуть, а в досвіта прихо дять до дому. Так як там близькі, так вони ж рано
прийдуть, а в Скелювату поки ж дойдеш, так уже видно добре.
Ч.Н. – А по тім що робили?
Ч.Т. – Ну, розрізали і їли. Це ж прийду ть із церкви, і вже ж обідать там, чи, як їсти начинаєм. Борщ
ізварений з вечора, паска.
Ч.Н. – А празнували таке свято, як Масляна?
Ч.Т. – Я тіки чула. Ну, при наших оце не було го дах, оцього ніяко го, шо там масляного. Празнували там
шо. При наших го дах нічого.
Ч.Н. – А шо Ви чули про Масляну?
Ч.Т. – Ну, та казали, вареники варили три рази в день або разом наварять на цілий день із сиром
вареники.
Ч.Н. – А б линчики робили?
Ч.Т. – У нас не робили, це, може, в других селах. Це не скрізь однаково було.
Ч.Н. – А свята першої борони, засівання, або зустріч пташок?
Ч.Т. – Я не могу це вже змислить.
Ч.Н. – А таке свято, як Івана Купа ла?
Ч.Т. – Це я тіки чула і я його заразом і забувала. При чом це. Тепер й у газеті, ко ли Івана Купала. Думаю,
це я чула таке, а шо там роблять на того Купала, я нічого не знаю. У нас його у Скелюваті, отут де я
живу, ніхто йо го не вспоминав. Нічим його не о тмічали і нічого я не знаю.
Ч.Н. – А як справляли новосілля? Виконували якісь обряди?
Ч.Т. – Хто знає, хіба ж його прислу хався тоді, як такий був. А як ми вже сво їх женили, так це вже все це.
Ч.Н. – А мама не вішала обереги от злих сил?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

69

Ч.Т. – Ні, моя мама не казала. Будто би таке було, но це якісь баби, шо тро хи знахарки були. А моя мама
цим не занімалася, нічого в нас не було в хаті.
Ч.Н. – А о т баби-знахарки були в селі Скелювата?
Ч.Т. – Ну, були, так вони на тім краї, це я тіки про їх чула.
Ч.Н. – А шо Ви чули?
Ч.Т. – Да, я лічно. Ну, шо вона знахарька, шепче, як дитина хвора. А яка вона та баба, я до … дітей своїх
не носила й хворяли. Уже воно отміньонне це було. І були такі, шо казали: «Не нада видумувать отих
бабів. Грамотну людину — у больницю вези дитину». І такі були, і старі так казали.
Ч.Н. – А не чули про случаї «чудєсного виздоровлєнія»?
Ч.Т. – Ну, я за це не могу сказать, чи вона одлічувала, а шо була така бабка десь там. Та тепер тії хати
нема. Я знаю те место, а хати нема. А чи вона помагала?
Ч.Н. – А ім’я помните?
Ч.Т. – Хтозна, не могу сказать.
Ч.Н. – А в других селах такі були?
Ч.Т. – Ой, таке вже я не знаю. Я в своїм селі, це тіки тут знала ту ди до краю, до Михайлівки, а отуди вже
в той край, де Сашик твій жив — папа. Туди я аж до краю, я стільки людей не знала. Це ж аби хлопець
так воно, а шо там дівчина... Оце тут приб ігли сусідські у крем’яшків, у м’яча погуляли. То ді не було
діла і шко ла близько була.
Ч.Н. – А про відьом, ворожок Ви чули?
Ч.Т. – Не могу сказать. Та, може, і чула, та було, но я вже його не могу змислить.
Ч.Н. – А чули про нечисту силу?
Ч.Т. – Ой, ні! Нічого я такого не знаю.
Ч.Н. – А про о хоронців — домових?
Ч.Т. – Балакали: відьми там якісь були. Уже при моїй жизні цього вже не було і ніхто мені не згадував із
батьків. Старший брат був, ніколи не казав ні про яку відьму, а чую, шо та відьма там шось. Шо вона там
робила? Відьма та і все.
Ч.Н. – А не казали, як їх опреділяли?
Ч.Т. – Ні. Про це нічого не знаю.
Ч.Н. – Про домових чули?
Ч.Т. – Ні, ні, нічого ніхто не казав і я не знаю про це.
Ч.Н. – А про чортів Вам розказували?
Ч.Т. – Та я й не знаю. Це ж тепер по телевізору. Не могу сказать про це. Нічого не знаю тако го.
Дочка – Наташа, вона, може, й знала, так воно вже й не соображає.
Ч.Н. – А про весілля можете шось розказати?
Ч.Т. – Ну, хтозна. Ну, це ж і брат мій женився старший. Це я була мала. Ну, у хаті моло да й моло дий і
люди. Пообідали, випивали і музика — це скрипка була тіки. Це музика. Один седить же на скрипк і грає.
Дочка – Ну, а моло да надівала фату?
Ч.Т. – Да, хвата й цвіти. Да, а сестра старша за мене, держить мене на руках. Моло да прийшла, заплела
мене платочком. Це я добре знаю той платочок, вже й підросла, а все був, все був.
Ч.Н. – А в шо вдягалася молода?
Ч.Т. – Молода? Одівалися хто в шо. Не було так, шоб це одно. Спідниця й коф та це в неї і там воно
однакове, не однакове — це разниці не було. І гарні цвіти, і гарна фата — довга. Це я усе знаю, а…
Дочка – А кольця були чи ні?
Ч.Т. – Ой, а шо ж я про це не знаю. Це я забула.
Ч.Н. – А моло дий в шо вдівався?
Ч.Т. – Ну, це як мій брат женився.
Дочка – Шо він о дівав?
Ч.Т. – А! Обикновенну одежу — костюм. Обикновенне.
Ч.Н. – А вони розписувалися чи їздили вінчаться?
Ч.Т. – Я тіки знаю, шо вінчалися. Це казали: «По їхали в Михалівку вінчаться». Я не їздила і не бач ила і
ні разу, як це вінчаються. Ну, того шо в селі церкви не було, то я мало знаю, а ті вже, шо у яких церква
була в селі, ті вже лучше знають.
Ч.Н. А вже як вер талися, куди їхали?
Дочка – До молодої, чи до молодого?
Ч.Т. – До молодого.
Ч.Н. – Там збиралися всі святкувать?
Ч.Т. – Ну, кого приглашали.
Ч.Н. – А кого приглашали?
Ч.Т. – Ну, отож і старших, а молодих же товаришів своїх. А батьки старших, своїх.
Ч.Н. – А приглашали родичев чи сусідів?
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Ч.Т. – Да, приглашали.
Ч.Н. – А багато приглашали гостей?
Ч.Т. – Ну, я, по-моему… багато не було, може, п’ятдесят душ.
Ч.Н. – А скільки тривали весілля?
Ч.Т. – Ну, це як пообідають, до вечора. Погу ляли, а то ді розхо дяться. А завтра вже кури будуть,
собируться гулять.
Ч.Н. – Оце лише один день і кури?
Ч.Т. – Оце два дні і в понеділок о то кури зберуть, погу ляю ть і все кончилося. Це я бачила, як це
робилося.
Ч.Н. – А на свадьбі дарили по дарки гостям, чи і гості дарили?
Ч.Т. – Гості дарили молодим. Гості дарили.
Ч.Н. – А шо дарили?
Ч.Т. – Та мо носовий платочок, мо хто дві тарілки. Хто там дві чашки. То таке.
Ч.Н. – А шо казали на свадьбах, шо желали?
Ч.Т. – Не могу нічого знать.
Ч.Н. – А батьки молодого й молодої, що робили на свадьб і?
Ч.Т. – Ну, як оце ж моло дий, він брав женився , з Михалівки брав. Я там нічого не знаю, шо там було, а
тут його батьки, молодого, і приглашонні тут. А шо там, як там , то я нічого.
Ч.Н. – А Ваші батьки шо робили, як молодий приїхав з молодою?
Ч.Т. – Ну, це вже не могу сказать.
Ч.Н. – А мати Ваша совєршала якийсь обряд стосовно невістки?
Ч.Т. – Може, о то й було, так я його позабувала. Конєшно, повинно бу ть, шо платком запинала, як фату
знімають. Ну, я його просто не заповню, а чула, шо це таке.
Ч.Н. – А пам’ятає те, шо желали моло дим?
Ч.Т. – Я замічала, приходили на свадьбу хто в чому, у кого шо було те й надівали.
Ч.Н. – Я маю на увазі, шо казали?
Ч.Т. – Ну, я не могу сказать, а це так по думать тіки можна. Тіки добра і здоров’я, і все. Іначе нічого не
должні казать.
Ч.Н. – А Ви як вихо дили заміж, залишились звичаї та обряди як на весіллі Вашого брата?
Ч.Т. – Та нічого його не було! Ніхто його не балакав і не знав! Прийшов до мене мій жених, оце остався
й жив так. Поки до войни. Й після войни прийшов. Не було ніде нічого! Я ж кажу, шо заборонено було.
Тут одні справляли свайбу, так прямо ой… Не крич іть, не кричіть, не балакайте, тихенько, не хо діть. А
при мені ніде нічого не збирали ми.
Ч.Н. – А скільки Вам було років, коли Ви вихо дили заміж?
Ч.Т. – Дев’ятнадцять.
Ч.Н. – А то ді в скільки років дівчата вихо дили заміж?
Ч.Т. – Я такого даже й не знаю. Може, це й було поперед, но при мені такого не було. Це й сусідка моя
вихо дила в дев’ятнадцять і я.
Ч.Н. – А було таке, коли захо тіла, тоді й вихо дила дівчина заміж?
Ч.Т. – Ні, такого я не знаю. Не буду казать. При мені не було тако го.
№ 12. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Коцур Ганною Мосіївною, 1925 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорі зької області,
проведене Чернявською Наталією В олод имирі вною (БДПУ ).
Чернявська Н.В. (далі – Ч.Н.) – Назвіть своє ім’я, пр ізвище та по батькові.
Коцур Г.М. (далі – К.Г.) – Коцур Ганна Мосіївна.
Ч.Н. – А Ваше дівоче пр ізвище?
К.Г. – А моє було дівоче Рябушко Ганна Мосіївна.
Ч.Н. – А хто Ви по національності?
К.Г. – Українка.
Ч.Н. – А о т де Ви народилися? М ісяць, дату?
К.Г. – Двадцять пятого декабря двадцять пятого года. Оце ту т у цій хаті родилася.
Ч.Н. – А Ваші батьки де народилися?
К.Г. – Оце вже мати в Очеретуваті родилася, а батько — я й не знаю. Батько до нас пристав, так я Вам і
не скажу, це батько відкіля він, а мати очеретуватьська.
Ч.Н. – А Вашо ї матер і батьки тоже в Очеретуваті родилися?
К.Г. – Тоже в Очеретуваті родилися. [...]
Ч.Н. – А Ваші ро дителі як о тносилися до релігії? Чі молилися вони, ч і вірили в Бога?
К.Г. – Мати вірила в Бога, а більше ж я, більше ж у нас таких нікого не було.
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Ч.Н. – А ту т церкви не було в Скеліваті?
К.Г. – Нє, не було церкви. Церква була он [пауза] отам у Сінжієві, чі де воно там, чі Снігурівка. Ото там
церква була.
Ч.Н. – А Ви хо дили до церкви?
К.Г. – Ні, я не хо дила.
Ч.Н. – А Вам, може, мама розказувала, як в церкві?
К.Г. – Вони, може, туди й не хо дили, та й коли там хо дить, як нас батькових троє було та наших троє, та
цих троє та наших троє народилося? Ку ди там матері бу ло хо дить куди?!
Ч.Н. – А о т дома вона обрядів церковних до держувалась?
К.Г. – Постів мамка держались і празники справляли, і оце Рожество, і Паску . Це все чісто мамка
справляли.
Ч.Н. – Кажу ть, в Очеретуваті була церква. Вам не розказували, яка вона?
К.Г. – Ні, не розказували мамка нічого такого. Ну, може, й розказували, Наташа, так я його вже все
позабувала.
Ч.Н. – А в Скелюваті не було людей другої віри? Не сталкувались Ви з такими людьми?
К.Г. – Ні. Ні.
Ч.Н. – А после войни поощряли те, шо люди хо дять в церкву?
К.Г. – Я не чула.
Ч.Н. – А після войни справлялися в селі церковні празники? Хо дили люди щедрувать, ко лядувать?
К.Г. – Хо дили, і діти мої ходили щедрували. Я сама, правда, не хо дила, а діти мої вже хо дили.
Ч.Н. – А не притіснялося це?
К.Г. – Та ні, такого не було шоб то. Бігали діти рожествували.
Ч.Н. – А це було вобщем по селу, чі каждий хто хо тів, той хо див?
К.Г. – Та ні. Хто хо тів, той хо див. Та справляли ту т празники усі релігійні тоже.
Ч.Н. – А Ви до держувались разом з мамою посту?
К.Г. – Я [усміхається] ніко ли мені... всігда піст, і піст, і піст.
Ч.Н. – А о т як женщіна була бєрєміна, були якісь пр імети ілі їй запр іщалось шось робить?
К.Г. – Не знаю я цього.
Ч.Н. – А як вона рожала? Рожали раньше де?
К.Г. – Тоже не знаю цього. Я знаю, шо я родила [пауза] … Як хватало мене, баба Миниха прихо дила. Оце
ти, може, її не знаєш.
Ч.Н. – А вона хто була?
К.Г. – Ну, бабка так бу ла знахарка.
Ч.Н. – А Ви, може, чули, як вона робила, шо вона робила? От чього вона лічіла?
К.Г. – А оце шептала, от децкого шептала вона. Ну, як ізляканий, оце о таке. І я сама хо дила, в мене
желудок болів, так я хо дила, баба мені виливала на крашанку.
Ч.Н. – А ще як вона робила? Може, чули шо вона казала?
К.Г. – А вона шепче потихеньку. Услу х вони ніде не кажуть, миску поставе оце над го ловою і шепче,
шепче, то ді візьме воску, наллє туди. Ну, а шо ж я ж не понімала, ше ж невелика була так.
Ч.Н. – А кроми неї ще були в селі знахар і, баби-шерту хи? Ілі, може, десь по селах сусідніх?
К.Г. – Дід Федір — це Злиденний — цей знав о т су хотів. Я хлопця цього носила от су хо тів. Тоже він
шептав, так тоже не знаю, шо він шептав.
Ч.Н. – А де він жив?
К.Г. – А оце на ф торій бригаді він жив, та уже ж немає тепер нікого. Вони ж уже всі померли. Там уже
нема старих.
Ч.Н. – А не чули Ви про такі случаї, коли людина зовсім хвора пішла до знахаря або шепту хи і
виздоровіла?
К.Г. – Я ж Вам кажу, оце ось водила я оцього хлопця свого, носила до діда Федора . У його су хоти були,
децьке було. Ну, і пошептав, поліч ів. Й су хотів не стало в його.
Ч.Н. – А як він лічів су хо ти?
К.Г. – Шептав тоже. Шептали, ну, бач, вони ж не шепчуть його вслу х. І ото децьке виливав він йому
тоже так само. Я ж тобі кажу: так же, як баба ця Миниха.
Ч.Н. – А шо таке децьке?
К.Г. – Децьке воно ж ч і під лобик глаза пускає, витягується, пагано спить.
Ч.Н. – А Ви не знає те, от чього це було?
К.Г. – Не казали. Ну, хто його зна от чього. Воно ж, бач, кажу ть, на молодика буває тож децьке. А Бог
його зна от чього воно і шо воно.
Ч.Н. – А о т до врачів в город Ви не обращалися?
К.Г. – Нє.
Ч.Н. – А раньше люди не обращалися до врачів?
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К.Г. – Сама я тож їздила тоже по врачах. Ну, шо, врачі єсть врачі.
Ч.Н. – А о т женщіна, як рожала, приглашали ж оцю бабу Миниху. Вона повиту хой була?
К.Г. – Ну, шептала шо то там, балакала, живіт обмацує, ото отаке. Ну, в мене вже як перед родами живіт
заболів, а мамка моя пішла туди до баби Минихи. Нагукали бабу Миниху, баба пошептала там шось, по
животі по лазила. Каже: вона сього дні буде родить. Прийшла Мо тря, запрягла Вєтку і повезла мене у
Токмак.
Ч.Н. – А Ви у городі рожали?
К.Г. – У городі.
Ч.Н. – А мама Ваша тоже їздила в город рожать?
К.Г. – Не знаю цьо го я.
Ч.Н. – Бо кажуть, дуже часто женщіни рожали дома і до них приглашали баб -повиту х.
К.Г. – Наташа, ти, може, й бабу о ту тьотю Ніну знаєшь Корнієнчіху. Да, так вона родила сама дома, а оця
баба, не баба, а Катя Тищачка були якраз по лоли оце отут поза городами. Прийшла вона й обрятувала її,
зав’язала пупик Наді, Надю родила. І вона нікуди не їздила Нінка, ні в бо льницю, нічого. Ото так пупик
зав’язали, покупали, помили їй і все.
Ч.Н. – А приглашали гостей празнувать рождєніє дитини?
К.Г. – Ні, ні, цьо го не було.
Ч.Н. – А дітей крестили сразу чі то ді не було такого?
К.Г. – То ді такого не було, це тепер уже христять, а тоді не було. Мені вже, мабуть, я не знаю скіки год
було, і було в школі на фторій бригаді приїжжав батюшка, а в якім це году не знаю тоже. Та, навєрно ж,
оце як воно стало, шо почали люди тро хи вірувать, так мені баба Фрося вже здоровою водила, мать год
[пауза] год восім чі девять було мені. Побрискав батюшка, побрискав, помив мені мор… морду, голову
побрискав і пішла. Ото так мене хрестили.
Ч.Н. – А Ви своїх дітей хрестили?
К.Г. – Я не хрестила нікого. Не хрестила.
Ч.Н. – А кумів Ви вибирали?
К.Г. – А названі так: ти будеш кума, ти будеш кум, оце таке, а не хрестили й одне не хрещене, й одне не
хрещене в мене.
Ч.Н. – А кумів вибирали якось опредільонно?
К.Г. – Просто так кумою. І зараз кума, кума, та тепер уже ж нема, всі померли куми мої. Нема й кум и і
кума, й Андр ій Коцур помер. Та не тепер і Юхим.
Ч.Н. – А кумами їх просто називали ч і вони якісь обязанос ті ісполняли перед хресником?
К.Г. – Та нічого. Просто кума та і все.
Ч.Н. – А о т Ви казали: хо дили колядувать, щедрувать, а, може, Ви помнете якусь колядку або щедр івку?
К.Г. – Я не ходила колядувать, діти мої хо дили. Малі були, тож ще в школу хо дили.
Ч.Н. – А вони навч ілися в шко лі колядувать ч і дома?
К.Г. – Дома мать ко лядували, бабуся мать їх учіла. Оце Ніну, Вітю, Вєру.
Ч.Н. – А коли Ви були молоді, ворожили на Рождєствєнські празники?
К.Г. – Я не ворожила, не знаю. У нас ніхто не ворожив. Може, хто й ворожив, а ми ні.
Ч.Н. – А не розказували Вам подруги?
К.Г. – Ні.
Ч.Н. – А Масляну Ви святкували? Такий празник був то ді?
К.Г. – Бу ла така, так ми не те… я його не празную. Я його й тепер не празную.
Ч.Н. – А чого не празнуєте?
К.Г. – Нє , так вобще вірю не вірю, а так не празную ні посту. Є шо їсти, ага, сьо дні сала, завтра вареників
куплять чі там сиру куплять. Поїла та і все. Ото таке. Я його не празнувала, шоб там, ага, це Масляна,
вареники по їли чі там молоко, а там уже піст — вже не можна їсти. Та їли ми все підряд.
Ч.Н. – А мама Ваша до держувалась всіх празників?
К.Г. – Додержувалися, ну, а їли тоже. Шо було — їли.
Ч.Н. – А такий празник як Івана Купала, був популярний в те время?
К.Г. – Я цього не знаю.
Ч.Н. – А Вам в дє тстві розказували про русалок, про лісовиків?
К.Г. – Нє, не розказували.
Ч.Н. – А про відьом Ви шось знає те?
К.Г. – Ні. Про відьму? Ні.
Ч.Н. – Не сталкувались з таким.
К.Г. – [Усміхає ться]. Я к їх коло ли. Да? Ой, колись бабуся наша ішли до баби Фросі — це до Степана, до
Толіно ї матер і, може ж їх тоже немає. А йдуть же ж шляхом, біжить кішка, вони вдарять, воно
перевернулося та й пішла. Да, вдарили кішку, а на друге… у тром іде жінка крива. А йдемо ми рано на
базар, це вже ми: я вже йшла і сусідка Ганна Яцьківська. Да, ідемо ми, коли шось б іліє, а воно так
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місячно, а воно там, де Степани жили, де оце Сірьога зараз живе, Сірко кажу ть на його. Іде баба
Варивониха і б ілою простельню обіпну та. Це ж називає ться вже ж відьма у дванадцять час ночі, а ми
йшли. Якраз дід Корнієнко, покойний, жив там, де оце Дрофа жив раньше. Так там якраз воно було гарба
стояла, воли, і ми туди собиралися на базар їхати, а баба якраз о то йшла, б іля якоїсь корови хо дила.
Ч.Н. – А оці відьми якийсь клопо т робили?
К.Г. – Да, да клопо т робили, коров портили.
Ч.Н. – А якось обороняться од них могли люди?
К.Г. – Може, й могли. Може, хто знав. А ця баба Варивониха, так це було жабу впіймає, засуше так і піде
комусь підкидає.
Ч.Н. – А про чортів розказували Вам?
К.Г. – Ні, про це я не знаю. Ні, такого не бу ло.
Ч.Н. – А шоб дом защітить в новосєльє?
К.Г. – Не знаю цьо го, Наташа.
Ч.Н. – Кажу ть, нада обереги якісь вішать чи священика приглашали?
К.Г. – Може, може. Я цього вже не знаю. Не знаю, воно при мені такого не було.
Ч.Н. – Просто, може, Вам мама розказувала чи бабушка з дєдушкой?
К.Г. – В мене бабушки не бу ло, я не знаю бабушки. Оце о дна мамка в мене були, батько рано помер.
Ч.Н. – А про домових Вам розказували? Може, Ви шось чули?
К.Г. – Не чула я про домових. Бувать не бувала так ніде кроме дома, сиділа. Бєдность була в на с, я ніде
не хо дила і ніхто до нас так дуже не хо див, не розказував.
Ч.Н. – А можете розказати, як свадьби про ходили раньше?
К.Г. – Ну, хто його зна, Наташа.
Ч.Н. – Кажу ть, сватання було?
К.Г. – [Пауза]. Незнаю я.
Ч.Н. – А у Вас як сватання було?
К.Г. – Як там мене сватали? Мене ніяк не сватали. Прийшов мій у хажор, забрав та й повів до дому, а тоді
не понравилося мені. Прийшла додому, забрала свого діда та й прийшли ми тут і жили.
Ч.Н. – А Ви забрали свого чоловіка й прийшли сюди?
К.Г. – Да. [...]
Ч.Н. – А Ви з чоловіком розписувалися чі вінчалися в церкві?
К.Г. – Ні, так розписались і всьо. І вже ми розписувалися, знаєш, уже ми здорові були, він з армії
прийшов. Ні, до армії, до армії це було, уже ми здорові. Метріческі нам виписував, уже й не знаю, якась
Гончарова в Токмаці. Я о то вже все позабувала.
Ч.Н. – А о т раньше які були свадьби великі?
К.Г. – Не знаю я. Цього я не знаю. Я на свайбах ніде не була і не знаю, як вони там справлялись ті
свайби. У мене свайби тож не бу ло.
Ч.Н. – А то ді часто справляли свайби?
К.Г. – Хто, може, й справляв свайби, як були ресурси хароші, а як не бу ло ресурсів, то так поженилися,
поприхо дили та й живу ть. [...]
Ч.Н. – А були у Вашій сім’ї звичаї чи обряди, що передавалися?
К.Г. – А ні, такого не було. Я такого не знаю. Ніякого в нас обичая не бу ло і я не знаю.
№ 13. — 2007 р., серпень 8 – 10. — с. Мала Токмачка Орі хівського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Панасенко Валентиною Яківною, 1933 року народження, мешканкою с. Мала Токмачка
Запорі зької області, проведене Настасом Максимом Васильовичем (БДПУ).
Настас М .В. (далі – Н.М.) – Скажіть, будь ласка, своє пр ізвище, ім’я, по батькові.
Панасенко В.Я . (далі – П.В.) – Панасенко Валентина Яківна.
Н.М. – Рік, місце народження?
П.В. – Я народилася в селі Мала Токмачка в 1933 році. [...]
Н.М. – А Ви завжди проживали в селі Мала Токмачка?
П.В. – Ні, ніде не виїжджала, завжди жила ту та, хо тя і зпрошували перебратися, але я не захо тіла.
Н.М. – А яка у Вас освіта, професія?
П.В. – Закінчила сім класів, працювала на різних роботах у колгоспі: і на степу, і в бригаді. [...]
Н.М. – Відвідували Ви чи Ваші ро дичі в часи Вашого дитинства та юнацтва міста?
П.В. – Так, в дитинстві часто з батьком їздили до Запоріжжя, Ор іхова, а коли стала доросліша, їздила в
Київ, Львів, в Москві була, і в Ризі в Прибалтиці.
Н.М. – А чим вони [городяни] відр ізнялися від мешканців села?
П.В. – [...] Одяг відрізнявся і говорили вони по-російському, а ми в селі на своєму, хо хлятському; до
релігії відношення... ну, в селі якось більше дотримувалися, а в місті не дуже, бо партія забороняла, і

74

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

христили по тайки дітей, та й свята так особливо не святкували. Пам’ятаю, найкраще свято було Івана
Купала, бо можна було зібратися у компанії, плили вінки, стрибали через вогонь, по тім йшли на город,
вибирали найб ільшу капустину і клали на неї вінок, але й досі не знаю, чому клали. [...]
Н.М. – Чи віруюча Ви людина?
П.В. – Так, так, ми вірили, я вірю в Бога в одного, він у мене в душі.
Н.М. – Хто або що вплину ли на те, що Ви стали віруючою людиною?
П.В. – Ну, та з дитинства ми виросли в сім’ї, батьки ж були, молитви читали на ніч, і свята відзначали, і
нас до цього привчали, і того до ціє ї віри звикли, так кругом односельчани, та й то ді кругом всі вірили.
Н.М. – Як у Вашому селі ставились до атеїстів, тобто це люди, які не вірили у Бога?
П.В. – Та нормально відносилися, все ж таки кожен сам собі хазяїн, хочеш віриш, хочеш не віриш. А
може, їх заставили, щоб вони не вірили, воно ж тоді і партія забороняла, забороняла і в церкву ходити, та
й, може, вони через те і атеїстами стали? А ми до них нормально відносилися, з ними ми не сварилися.
Вони нас від віри не відвер тали, а ми їх не повер тали.
Н.М. – А як ставилися до віруючих людей?
П.В. – Ну, даже і не знаю, та, здається, нормально відносилися, та й всі свої були.
Н.М. – А до неправославних як ставилися?
П.В. – Ну, та були такі, секти були, де баптисти... Ну, вони намагалися нас закликати до своєї віри, та в
нас була одна віра, та й ми не переходили до них. Ну , ми до них нормально відносилися, а вони до нас
теж, та й працювали разом, і ніко ли конфліктів не було.
Н.М. – Чи були Ви знайомі з представниками інших вір, тоб то релігій?
П.В. – Та був же у нас один казах, приїжджав із Цілини, той вірив не в Ісуса, в ньо го свій Бог був, Аллах,
і молитви свої, і моляться якось по-іншому, у відповідний час молитви. Що в них там доброго чи
поганого у їхній вірі? Ну, мабуть, доброго те, що будинок — це святе місце, якщо до будинку прийшов
гость, то його вже ніхто не міг обідити, і взагалі в будинку не можна було лаяться, матюкаться. Це було
добре. А що не понравилося у їхній вірі, це те, що жінка у них считається нижча за чоловіка. Як свято
якесь, то жінки сидять у якійсь другій хаті, як не люди, та й женяться там не так як зустр ілися,
поко халися. А батьки назначили дівчину, значить, і женитися на ній бу деш.
Н.М. – А якийсь звичай Ви б хо тіли перейняти?
П.В. – Ну, мабуть, їх відношення до будинку, щоб не билися, не ругалися у будинку.
Н.М. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які змінили віру?
П.В. – Ну, були ті, що були православними, а потім подалися у баптисти; то, мабуть, у них віра така була
не тверда, то й перейшли у другу віру, та й було таких одиниці, що перейшли.
Н.М. – А як до них ставилися люди?
П.В. – Ну, що ми їм зробили? У кожно го своя голова на плечах, перейшов — то й перейшов, то ніхто й
ніко ли їх не обіжав, не було у нас з ними ніяких конф ліктів, та й часу у нас не було, щоб сваритися
[посміхається], бо потр ібно було робити.
Н.М. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як дотримуватись якихось обрядів? Що саме вони
розповідали?
П.В. – Ну, та розповідали, а ми дотримувались цих обрядів, це такі самі великі річні свята: Різдво, Паска,
Благовіщин, Івана Купала. На Різдво, перед Різдвом піст був, то готували на Різдвяний веч ір пісні страви,
готували 12 страв, по кожній страві на місяць, перша з них бу ла кутя, яку на стіл ставили першою, а коли
сідали за стіл, то батько брав ложку ку ті, о тхо див на вулицю і запрошував мороза кутю їсти, а то ді вже
їли. А вранці вже можна було їсти і нескромну страву. На Івана Купала збиралися, весело було, вінки
плели, через вогонь стрибали, а вінок клали на капусту, і легенду розповідали про цвіт папоротника.
Н.М. – Ви відзначали Новий рік і чи колядували Ви, щедрували?
П.В. – Ну, були і ко лядували і щедрували, то, пам’ятаю, бігали малі, колись хтось дасть цукерку, чи
пиріжок, то раді були, а як даду ть гроші, ой які ми щасливі були! То й знали, в якій хаті копійки давали,
та й бігли ту ди швиденько. Співали щедрівки.
«Щедрівочка щедрувала,
Де віконце припадало.
Що ти, тітко, напекла,
Неси до вікна.
Поки тітка донесла
Руки й ніжки попекла». [...]
Н.М. – А як Ви відзначали вечерю?
П.В. – А вечерю носили до рідних, до дідуся, бабусі і до їхніх родичів, а там давали чи конфетку, чи
пряника, чи гроші, або подарунок. Ну, подарунки давали батьки. До чужих не хо дили. А коли підхо дили
до дому, то казали: « Нас прислали тато й мама, нате Вам вечерю».
Н.М. – Розкажіть про забобони, тобто добрі та погані прикмети, віру в добр их і злих ду хів тощо, які
існували у селі?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

75

П.В. – Та як і в кожному селі забобони ці однакові. Якщо десь вирушаєм, а дорогу перейшла чорна
кішка, то це на невдачу, або як ідеш по дорозі і зустрів тітку з пустим відром то теж говорили, що не
повезе. Вер таться не можна було, як що вирушив десь, а якщо повернувся, то при вихо ді з будинку
потрібно було подивитися у дзеркало. Прикмети … Та як перед дощем ластівки низько літають, то
кажуть: це дощ буде, або якщо вноч і сняться мертві, то це теж на дощ. На щастя підкову вішали на двер і.
Були ще такі прикмети, що не можна було перехо дити дорогу, якщо покійника несли на кладовище, бо як
перейдем дорогу, то виросте шишка десь, і щоб та шишка то ді пропала, то, кажу ть, знову потрібно
перейти на по хорон, підійти до покійника і торкнутися цією шишкою до нього, і він повинен її забрати,
шишку.
Н.М. – Яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
П.В. – Ну, та я знаю, що у Ново данилівці на вечерю кутю носили с хати в хату, а по тім, знаю, у грудні є
такий день Спиридона, то у Гуляйполі рідня у нас там була, то казали, що у цей день надо обмести хату
віником, хоча би сніг там був, не був. То ді, кажуть, не бу дуть заво дитись у хаті криси, миші. Ще у нас
була сім’я із Західної України, так вони робили із сіна дідька такого, вони його називали діду хом, але не
пам’ятаю, яке це свято було. На Івана Купально го ми вінки клали на капусту, а з других сіл пускали
вінок по во ді, то це в нас такого не було.
Н.М. – Ви бували в церквах інших сіл, якщо так, то чим служби в них відр ізнялися від служб у Вашій
церкві?
П.В. – Та нашу церкву зламали у 1935 році. Була гарна церква. Мама розповідала. А бу ла в Ор іхові та й у
родичів була. Ну, чим відрізняються — кругом ікони, де хужі, де лучші, де батюшка краще співав, де
гірше. А колись їздила у Львів, то була не в церкві, а в кастолі була. Зайшли подиви тися. Красивий
костел, красиві вікна, і батюшка у білому, білому одязі вдітий, не так, як наш. А коли батюшка правив, то
музика грала. Та й зрівняти з церквами інших сіл не можна, бо їх не було.
Н.М. – Якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших ро дичів із місцевим
священиком? Яке було ставлення до нього? Чи у Вашому селі селяни довіряли священику?
П.В. – Та я не застала його, бо церкву зламали, а мама розказували, що священиків дуже поважали,
вважали їх першою людиною на селі. Якщо про ходив по вулиці, запрошували у гості, пригощали його,
поважали, вважали вченою людиною, божою людиною; вони і людей навчали, бо були грамотні, і
підказували, як поступать в різних ситуаціях. Поважно відносилися. І на сповідь хо дили люди, і довіряли
йому всі свої тайни.
№ 14. — 2008 р., лютий 24. — с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Різніченко Анастасією Пантелеймонівною, 1917 року народження, мешканкою
с. Воздвижівка Запорізької області, проведене Омесєм Євгеном Олександ ровичем (БДПУ).
Омесь Є.О. (далі – О.Є.) – Назвіть Ваше прізвище, ім’я, по батькові.
Різніченко А.П. (далі – Р.А.) — Різніченко Анастасія Пантелеймонівна. [...]
О.Є. – Національність?
Р.А. – Українка.
О.Є. – Назвіть, будь ласка, Ваше м ісце народження і дату Вашого народження.
Р.А. – Народилася я в селі Розівка Покровського району Дніпропетровської області. Народилася в грудні
19 числа на Мико лая у 1917 го ду.
О.Є. – Я ка Ваша освіта та професія?
Р.А. – Кончила три класи церковно ї школи та й пішла робить. Всю жизнь проробила в колхозі. [...]
О.Є. – А звідки ро дом Ваші батьки, Ваші предки?
Р.А. – Ой, родом ми з Покровського району... Ото в колективізацію нас розкуркулили... А які ми були
куркулі?! Просто тро хи хазяйства було. Та й одправили нас на Розянщи ну. В 30 го ду переїхали ми в
Воздвижівку. Ту т і остались, дали нам хату розкуркулених, та й осталися тут жить. [...]
О.Є. – А у Вашому домі були якісь речі, які б передавалися в спадо к: реліквії, ікони?
Р.А. – Ікони осталися... А так немає більш нічого.
О.Є. – А що Ви знає те про ці речі? Звідки вони, як вони Вам дісталися?
Р.А. – [Замислилась]. Були вони в нас, батькам передавалися. Ще матір мою заміж віддавали з цією
іконою. А тоді батьків благословляли. І мене, хоч я замужом не була, а чоловік був, ми жили не
розписані. [...]
О.Є. – Зрозуміло. А як ставилися Ваші батьки до християнства?
Р.А. – А віруючі були мої батьки. Віруючими були мої батьки. І в церкву ходили, і в Бога вірили, і
хрестилися, і молилися, і мене мамка молитов учила. Знала. Віруючими мої батьки були.
О.Є. – Я ке Ваше ставлення до віри?
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Р.А. – В Бо га я вірую. Хоч і було время таке, та в Бога я вірую. Я знаю, що Бо г є. В церкву я змолоду не
хо дила, а зараз ноги в церкву не носять, стара стала; а в Бога я вірю. Он в мене і ікона висить, і « Отче
наш» я знаю. А то шо нам сказали, щоб не було віри, може, й не було, ну, а я в Бо га вірю.
О.Є. – А якого Ви віросповідання?
Р.А. – Християнсько ї.
О.Є. – Розкажіть, яка подія вплинула на Вас, що Ви стали віруючою?
Р.А. – Бабушка мене вчила, вона мені і про Бога розказувала, вона мене в церкву водила... Оце, мабуть, і
все.
О.Є. – Ко ли Ви вперше почули про Бога?
Р.А. – Та от бабушки, я кажу, ще як маленькою була, було вечером зберемося ми малі на печі сиділи,
старші в хаті сиділи і бабушка нам оце розказувала. Вона мені про Бога розказала. А ще із маленького
Бозі я помню.
О.Є. – А як Ви його собі уявляли? Ким він був для Вас?
Р.А. – Чимось великим, святим. Старим, як оце на іконі, з бородою він був для мене, любили його , ну, і
боялися його трошки, скажу тобі.
О.Є. – А чи до тримувалися у Вашій ро дині обрядів, ну, там пости, Різдвяна кутя, Пасха?
Р.А. – Да. І ку тя в нас була, на Різдво го товили ми, із пшениці ми готовили: варили пшеницю, заливали
ми узваром; і пости ми постилися, батько в нас постився і нас постам вчив. Постили ми, перед Паскою
Великий був піст, а ми діти ж за батьками постили і найлучше нам було розгівляться. Ой, любили ми
тоді! [...]
О.Є. – А Ваші бабусі та дідусі розповідали Вам , як потр ібно правильно дотримуватися обрядів?
Р.А. – Да, вони нас і вчили цьому, і бабуся моя вчили, і мамка вчила, щоб ми дотримувалися всих цих
обрядів.
О.Є. – А можете згадати докладніше, що саме вони Вам розповідали?
Р.А. – Про обряди? [Замислилась]. Обрядів у нас додержувалися в нашій сім’ї. Найбільше обрядів на
Святвеч ір. Ми збиралися всі, хо дили до батька до хрещеного, до матері хрещеної вечерю носили. Тоді
було схо дилися родичі. Любили ми, діти, ко ли до нас схо дилися усі. Нас було на піч запруть, а ми
дивилися, як празнують старші. Оце у мене осталася з дє тства паска. Мама наші хо дили до церкви паску
святити. Любили паски, як усі діти люблять паски, як печуть. Крашанки красили. Бу ло бабуся красить
крашанки, а нам не дають їсти, а ми... нам до того ж так хочеться! Вони були такі добрі, не такі, як
прості. А нам не давали їх їсти, бо казали, як будеш багато їсти, перед Паскою будеш їсти, то будеш
падать. І ми так боялися, щоб цього не було... Оце таке. [...]
О.Є. – Розкажіть, як у часи Вашої моло дості ставилися до атеїстів. [...]
Р.А. – А як на їх казали? Безбожники на їх казали. Оце так. А більше не помню як. Це вже красні в Бога
не вірили. Так їх... безбожники на їх казали.
О.Є. – А як ставилися до тих, що вірили в християнську віру?
Р.А. – То ми всі в неї вірили. У церкву хо дили. Ото знаєш, у церкву ми хо дили. А як розваляли церкву...
Гарна у нас була церква, здоровенна церква, на пів села було видно її. І дзвони були, все там було. А
хо дили всі, молилися. А в ці врємєна при совєтській власті, так ми... уже не давали в Бога вірить. Так
ми... збиралися, сусідки збира лися, празники празнували. Отак оце бу ло...
О.Є. – А як у Вашому селі ставилися до неправославних? [...]
Р.А. – Ой, не любили євреїв. Не любили в нас євреїв. Був у нас на крайку єврей один. Жид на нього
казали. У нас б іля ставка була хата в його, так об хо дили його стороною. Про ньо го казали, що він з
нечистою силою водиться. А оце ось на другій вулиці у нас жив дід Лисенко, баптистом він був; нічого,
ми його уважали, нічого. Що він не тіє ї віри був. Уважали йо го. [...] Дід Лисенко та його син Іван
Лисенко. То простий чоловік був. [...] На роботу він хо див, робив, як усі. А що не так вірив, як ми, то ми
й не дивилися.
О.Є. – А Ви знайомі з якимись їхніми звичаями, обрядами?
Р.А. – Ну, що я знаю, що кажу ть, що вони не так, як ми, у Ісуса Христа вірять. А чи та к воно, чи ні, я не
знаю. Кажуть, що вони не хрестяться, і ще кажу ть, що вони не вірять, шо Ісуса Христа розпинали. Ну , я
не знаю. Уже не помню.
О.Є. – Опишіть детальніше, що Вам сподобалось з їхніх обрядів, звичаїв?
Р.А. – [Замислилась]. Ну, що дружні вони були, їх не багато в нас у селі, може, чоловік з десято к було.
Збиралися вони самі. Одне за о дного горою стояли, празники разом празнували. Не дай Бо г горя якого,
один одному помагали. Празники разом празнували, наче дружніші за нас були. А так я не зна ю, що у
них було.
О.Є. – А о т перейняли щось із їхніх звичаїв, обрядів для себе?
Р.А. – Ні, ні, ні. Ми не знаємо, що вони там робили. Вони про нас не знають. А ми про них не знаємо, що
вони робили, як збиралися.
О.Є. – А взагалі, як ставилися у Вас у селі до тих, що не вірили у православну віру?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

77

Р.А. – Ну, я ж ото кажу: жидів не любили... А до других... Не та віра... — якби люди хороші були... Щоб
побалакали, щоб помогли, а що віра не та — нам було одинаково. Я кби вони нас не трогали. Ото як уже
у войну було ішли до людей, значить, як ото вбивали євреїв у войну, то нам і євреїв було жалко. І були й
погані люди, а було жалко, що їх убивали. [...]
О.Є. – А чи були в часи Вашої юності люди, які прийняли іншу віру?
Р.А. – Ні не було... Я не помню такого. Якої це іншо ї віри, я й не знаю. В нас одні в церкву хо дили, Богу
молилися, хрестилися. А баптисти були, хто його зна, які вони. Я не знаю.
О.Є. – А коли Ви були дитиною, у Вас у селі була церква...
Р.А. – Була церква. Гарна церква була, стояла у парку, де зараз парк, де школа зараз, це в нас була
церква. Величезна церква була, гарна. А ко локоли які були на тій церкві, а дзвін який гарний був! Церкву
поламали, по трощили. А то ді пізніше у нас іще церква була. Де магазини в нас тепер, Бор тнік торгує
зараз. Оце там у нас була церква. Та люди ж мало тоді ходили. Нам же ж заприщали хо дить у цер кву.
О.Є. – А хто хо див до церкви?
Р.А. – Та більше старші хо дили, дітям же не можна було ходити. У мене... ми хо дили. Не можна було
хо дити. А ми ходили. Як я маленька бу ла, мене бабуся водила в церкву. А то ді я з мамкою хо дила. Ото
так. [...] І батьки хо дили. Батько менше ходив, бо сам в роботі був, а мати хо дила й бабуся хо дили.
О.Є. – А як Ви ставилися до їхніх по дорожей до церкви?
Р.А. – Мені ж самій було інтєрєсно, я ж сама бігала, любила, як мене брали в церкву. Було позаглядаєш
кругом, а найбільше я любила причащаться, як ото кажуть, ото таким венцем соло деньким.
О.Є. – А як ставилися до тих, хто ходив до церкви в часи Вашої моло дості? [...]
Р.А. – Так усі ж хо дили! До всіх однаково ставилися. Всі хо дили в церкви, як і нада було, а тільки як
оце... як ламали церкву та при комуністах, тоді вже кажу ть, що не можна було хо дити в церкву. А старі
хо дили в церкву. Ми не хо дили, моло дші.
О.Є. – А чи бували Ви в часи Вашої молодості в церквах інших сіл?
Р.А. – Ні, ото в мене щось таке, я ото й не помню... Щось ото як ми жили ще отам на Розянщині, я їздила
з батьком, я уже не помню, в церкві чогось була. І не знаю. Ну , оце щось мені за Розянщину помниться.
[...]
О.Є. – А яке було с тавлення Ваших до місцевого священика?
Р.А. – Всі люди уважали його. А тільки знає те, як його уважали... Він то священик був, батюшка був, ми
його уважали всі, а тільки ж Ви знаєте, грошей він багато брав. Про себе так тихенько балакали, що він і
не чесний, і дуре. А так боялися йому у очі казати.
О.Є. – А чи в усьому довіряли селяни священику?
Р.А. – Я не знаю. Сповідаться хо дили, а хто шо кому казав, ми не знаєм. І чи в усьому довіряли, ми не
знаємо. Я не помню тако го.
О.Є. – Розкажіть, що Вам говорилось у юнацтві та дитинстві про церкву, про обряди церковні.
Р.А. – Ото ж як у школу почала хо дить, то спочатку у нас щось і було про церкву, а тоді ж уже як була
совєтська власть, церкви ж не було. Нам не можна було ходить у церкву, казали: Бога немає . І вчителі
нам казали, щоб у церкву ми не хо дили. А не дай Бог чи вечерю понесеш перед празниками... То вчителі
розказували, що цього не можна було робить. А прихо дю було додому та й плачу, боюся, мамка ж на
роботі, немає, а я бабушці жаліюсь, що вони оце кажу ть. Що Бога немає. То бабушка й каже: «Дитино, не
вір у це. Бог є. А вони антихристи». І ото ж я було у школі одне, а прийду додому — друге. Та й ото не
хо тілось вірить у те, що нема. Ото так.
О.Є. – А скажіть, як вплинула на Ваше ставлення до церкви така пол ітика радянсько ї влади, яку вони
проводили в школі?
Р.А. – Яка політика... Вони ж одучували нас о д Бога і, мабуть, оце такими ми й поставали, що в Бога не
віримо. І на нас вплинуло, бо оце ж подивіться: зараз вже ноги не носять, а то ді ж таки молодша бу ла, а в
церкву не ходила. То молоді бу ли — не хо дили, то церкви не було — не хо дили, то тепер не хо димо в
церкву. Ну, що ж, нам товкли в голови і що нищили все, ламали все комуністи. Щоб церкви не було. Ну ,
вони, мабуть, нас і одучили од церкви. А хіба ж можна було... А церква яка була... краса яка була! Храм,
а не церква, а поламали ж, потрощили її, ту церкву, антихристи отакі. Ну , на весь район була в нас
церква, оце в Різдвянці ще церква була і в Успенівці ще церква велика була. Храм був. Знаєте ж празники
оце ж. Ото ж спочатку празник у Різдвянці був — правилося, то ді храм у Воздвижівці — правилося, тоді
Успенський храм — правилося. Так Воздвижівку нашу добре знали. Всі з’їзджалися в Воздвижівку, всі
попи були. Празник такий був. Об ід на всіх готовили, і з корогвами ходили, а то ді потрощили. Та добре
совєтська власть по трудилася.
О.Є. – А чи діяла церква у Вас у селі під час війни?
Р.А. – Була церква під час войни. Я ж о то й кажу. Як розламали ту церкву, то не було. А тоді була. Де
сільмаг церква у нас стала. Оце ми у церкву хо дили. Попа, правда свого не було, приїжджий, хто каже з
Успенівки, хто каже із Доброполля. Ну, тільки правив він якось так не по-нашому. А люди ходили в
церкву. А шо время отаке бу ло, скільки загинуло, скільки полягло. Хо дили і молилис я, за сво їх батьків
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молилися, за братів. І мама моя хо дила ту ди, хоч і братів в мене не було на войні, а хо дила вона, щоб це
время одмолить, щоб не було оцього страшного всього. І ото було зійду ться всі в церкву, моляться,
позбираються, і ото знаєте, люди ходили не скільки щоб розказати чи помолиться Богу, а побалакать між
собою, розказати скільки плачу, скільки горя було. О-йо-йо-й.
О.Є. – А як до цьо го, до церкви, ставилися фашисти?
Р.А. – Ну, а як ставилися? Ви знає те, я вже ото і не помню фашистів, щоб у нас були вони, ото так то
в’їзджали до нас, ото найстрашніше було, коли вони їхали і все палили. Ну , Боротьбу не дуже, вони
Чапаєвим пройшли, палили Чапаєв, так, ну... А церкву не тронули, і ходили ми в церкву. Вони нічого не
казали, не трогали ні батюшку нікого, а, мабуть, оце люди подейкують, шо вони хо тіли, щоб батюшка
віру нашу не проповідував, а розказував їхнє. Ото так вони нічого уже як палили село, то цер кву не
тронули вони, ні-ні-ні, даже і не дивилися в сторону церкви.
О.Є. – А Вами відзначалися релігійні свята під час війни?
Р.А. – Відначалися. Да, відзначалися свята. [Замислилась]. А як тільки відзначалося? Ото на Паску, у
Паску ходили, ну, іще на Кріщєніє піп приїзжав до нас. Ставок оцей що у нас зараз є в селі, ото ж
ополонку прорубували, воду хрестили, а так між собою празнували, між собою відзначали, празники всі
відзначали. Бу ло зберемося всі баби та й празнуємо. І Полька Гуцулівська, Марія Каташівська, і я, і
Полька приходила , Гуцулівська прихо дила друга, так оце було ж збираємося, посидим о, та їсти що не
було — нічого, кар топлі наваримо, та огірків. Ну, а сиділи, бо празників хо тілося, война, не война, а
жили ми.
О.Є. – А згадуючи минуле, скажіть, узагалі необ хідна була людям церква в 30 – 40-і роки?
Р.А. – [Замислилась]. В ці роки? Людям церква... Та, мабуть, людям церква потрібна була, та ми одійшли
од Бога. Одійшли ми то ді о д Бога, в ці го ди ой о дійшли. Невинних убивали, оцих же євреїв убивали, за
що їх убивали? О, і ось у сусідів наших було тоже: брата забрали, налетіли, забрали. Кажуть : проти
комуністів пішов. Убили. А, мабуть, нада була таки, нас учили не вбивать, Бога любить, людей любить.
Нада була, мабуть, а в 40-і та церква була найнужніша. Йшли, щоб Богу помолиться, часточку щоб якусь
отдать за батьків наших, які воювали. Та воно й зараз церква нужна. Та в нас є церква, хоч і маленька, ну,
якби зробили храм... Ото он мені невістка читала, що в Успенівці храм, чи ні, це не в Успенівці, це,
мабуть, у Полтавці чи де там. Ото храм де ти кажиш, а, в Тим іровці, кажу ть, ставляю ть церкву, храм
роблять, то хороший храм. Ото й нам якби таке зробили люди!
О.Є. – А як Ви вважаєте, заборонні дії радянської влади були ефективними, і чи взагалі багато людей
перестали вірити в Бога? [...]
Р.А. – Стар і осталися вірить, а молодьож ні-ні-ні, молодьож о дійшла од Бога, а що в шко лі не можна
було про Бога балакать, в школі балакали, щоб не ходили до церкви, боронь Боже, щоб хтось пішов в
церкву. [Замислилась]. А якщо хтось тихенько дома хтось і молився, то це, Ви знаєте, де старенькі бабусі
та дідусі то ще бу ло, а як уже оце отхо дили о туди, що батьки на роботі, то всі од церкви забулися. У мене
оце онуки і «Отче наш» не знають.
О.Є. – А як Ви гадаєте, чим в ті роки замінювалася віра в Бога?
Р.А. – Чим замінювалася? А Бог йог знає, чим замінювалася. Хто в Бога вірив, той і вірив. А хто не вірив,
я й не знаю. Як воно було та шо воно було... [...] Та, мабуть, вірили. Вірили ми і молоді були. І збиралися
до церкви. А гулять тоді ж куди ходили? Біля церкви збиралися. Гуляли. По ку тках, по ву лицях, хо дили
до церкви, нарядишся з самого утра, та й біжиш до церкви побалакать з своїми трошки. Вірили, вірили,
може, трошки не так, як наші батьки. А все ж таки вірили.
О.Є. – А скажіть, будь ласка, за якими прикметами визначали до лю майбутнього немовляти?
Р.А. – [Замислилась]. [...] Ж інці не можна було у церкву хо дити, ко ли була... такою хо дила. Бо це гріх був
великий. Шить жінці не можна було в празник, бо кажу ть: дитина німою буде. Не можна було жінці
лаяться... ага..., не можна було жінці їсти. Я к іде по вулиці. Це гріх великий був, кажуть: дитина
крикливою буде. [...] А щоб дитина була здоровою, щоб дитина була гарною, от й жінка повинна бути
доброю. Не можна було красти. Бо буде жінка красти — останеться те п’ятно на дитині, буде. Ну, що ще,
хто йо го зна, яка до ля буде дитини? Доля... Ж інці не можна було до сорокового дня на люди
показуватися, щоб доля добра була в дитини. Оце більш не помню нічого.
О.Є. – А Ви не знаєте, які обряди виконувалися після народження дитини?
Р.А. – Ну, наші діти уже родилися в больниці, а так дома ж родили ж дітей. Бабуся моя розказувала:
бабка-повиту ха була, і як я уже казала, жінці не можна було на вулицю вихо дити до сорока днів, ніхто її
не бачив, бо це гріх був... Ну, а ще... не знаю..., а главне, щоб син перший народився. Як син родиться, то
харашо. А ще кажуть: як кричить дуже дитина, то в нії нечистий усилився. Так ото бабку визивали,
одшепчувала бабка. [...]
О.Є. – А скажіть, як про хо дили самі хрестини?
Р.А. – Ну, хрестини... [Замислилась]. Як мене хрестили, я й не помню. А як хрестини, поки церква була,
то нас хрестили у попа, в церкву носили, тільки в самій церкві не хрестили, сторожка була, то у ній і
хрестили. Там миска стояла велика і дитину вкидали в ту миску. А тоді ж кума або кум держали на
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руках. Якщо хлопчика хрестили, то кума держала на руках, якщо дівчинку — то кум. І тоді ж крижмо
було — кусок матерії чи шось красиве — тоді дитину у те замотували і держали її. А тоді як піп покупає,
замотували ним дитину і кум та кума хрестили. Кажу ть же: поки дитина не хрещена (це старі казали,
бабушка казала) жінка не мала права піти на люди. На роботу вона не виходила. Дитині (ще і в нас було)
імена давав піп. Це вже зараз самі вибирають. То ді тільки піп давав імена. Це за бабушки моєї. За мамки
моєї. А так, ну, шо ще? Хрестили куми, батьків не було у церкві. Батьки не приходили. Не знаю, шо ще.
Тоді збиралися, посидять. Батько хрещений, як уже стали, це вже другі батько та мати. Названі, які
должні були дитині в чомусь помагать.
О.Є. – А кого запрошували в кумів?
Р.А. – Кого запрошували? Сусідів, ро дичів хто могли, знакомі. І у нас кажу ть: не можна отказувать, о т як
приходять хтось оце з кумів, о тказувать не можна тій людині, як у куми йшли. Бідно жили, так треба,
кажуть, щоб батько хрещений давав щось, як багатий — то більше брали, а бідного й ніхто не хо тів у
куми брати, та до бідних ніхто й кумами йти не хо тів.
О.Є. – А які обряди, пов’язані зі сватанням, у Вашому селі Ви знає те?
Р.А. – А які обряди зі сватанням? Старости … Йшов молодий з старостами, сватав, якщо батьки давали,
то дівчина повинна була рушники вишивать та ткать рушники. Ну , це вже розказують мені, а в мене
такого вже не було. Ну, рушники ми самі не ткали. Не вишивали. Ну, а старостів перев’язували.
Прихо дили старости; якщо ж оце старости побалакали, здалеку старости захо дили . Бу ло прийду ть
старости та й розказують: «У нас є купець, а у Вас товар, і ми хочемо купити цей товар. У нас парубок, а
у Вас дівка». Добалакувалися з батьками. А тоді вже питали в молодих, чи вони согласні, чи ні. Тоді вже
як приходили старости, то ді йшли батько та матір могорича пити, як ото казали. Прихо дили і то ді батьки
вже договорювалися про свадьбу, ко ли буде свадьба. А тоді вже і до свадьби готовилися. Як уже
добалакаються батьки про свадьбу. Яка вона буде, та яке придане за дочкою давать буду ть. Т о ді вже і
лаго дили свадьбу.
О.Є. – А як під час сватання поводила себе дівчина?
Р.А. – Я к у нас кажуть... У мене цього не було. Ми з Іваном зійшлися. Він уже жонатий був, розійшовся...
в нас цього не було. А кажуть старі, шо дівчина піч ко лупала, а я такого не помню, чи було, чи не було.
Не підхо дила вона до молодого, а до старостів. Вони питали, чи є в неї рушники, надбала вона шо. Як
надбала, то візьмуть її. А якщо не надбала, то не візьмуть її, а так мовчки стояла поки добалакаються, а
як добалакаються батьки, то тільки тоді дівчина слово своє скаже. Та ще й, як ото казали в нас, візьмуть
її за нелюба, то й піде, бо батьки добалакалися. А не хоче за нелюба, а батьки отдадуть, якби побагатше
був.
О.Є. – А хто і як запрошував на весілля?
Р.А. – Ну, запрошували у нас на весілля як? Моло да у дівалася, дружки у дівали молоду, пісень співали,
тоді молода йшла, своїх родич ів та сусідів гу кала, з дружками, а молодий собі їздив, чи хо див, на конях
ото ж їздили, на конякі. І ото ж збирали родичів і, як казали : «Приглашають тато та мама і я приглашаю,
приходьте до мене на весілля». Отак казали, так молоді і просили. Приходили на свадьбу, сідали стар іші,
а молоді не сідали, молоді співали на вулиці, не так як зараз, повсідаються молоді, старі, п’ють, гу ляю ть.
Такого не було. Стар і гу ляли, а молоді співали, танцювали, і до чарки не кидалися, як зараз кидаються.
О.Є. – А розкажіть, як парубки та дівчата «прощалися» зі своєю молодістю. [...]
Р.А. – Ну, я ж кажу. Ну, це ж у нас називалося дівішніком. Співали подружки, ко ли уд івали дівчину,
наряжали її і пісень співали про свекру ху, яка була свекру ха, як буде жить важко у свекру хи. Оплакували
її. Розплітали їй коси, так казали, дівчата ж з косами хо дили. А вже жінки з косами не ходили, бо їм коси
розплели. Ну, ото ж вони і співали. Ну, ми ж хо дили з дівчатами до дівчат, збиралися співали, а хлопці
збиралися співали, веселилися, та журних пісень співали, бо вже парубком не буде та гулять не бу де. Бо
тоді ж вони як віддавалися, женилися, то на всю жизнь було. Бо не можна було росходиться, бо як піп у
церкві повінчає, то вже до смерті. Треба було раз женитися, а чи було, чи ні, я й не знаю.
О.Є. – А Ви пам’ятаєте, скільки днів тривало саме весілля?
Р.А. – Да, у нас було так: у четверг пекли коровай, це був такий хліб, здобний, со лодкий, молодим його
на стіл ставили, пекли коровай. Гільце пекли, у нас тоже було таке раніше, о то на очерет намотували
тісто прісне, а тоді пекли в печі, украшали гільце, теж украшали. Шишки у четвер пекли, треба ж було
всім гостям роздавати. Тоді у п’ятницю збиралися у молодо ї по дружки, називали дружички, збиралися,
вони співали, веселилися, придане її складали та косу розплітали. І пісні були тужливі, ой тужливі. Я не
співала, а дівчата було як заспівають, так усі плакали, як косу розплітали. Як косу розплітали вже й не
помню. «Коси розпустила, жалю наробила...» Робили щось таке. Хочу вспомнить, як. У суботу вже була
свадьба, молоді їздили, старі збиралися. Тепер єсть таке. На другий день «кури» були, усі приходили з
курьми, так і зараз у нас є. І кашу вари ли, курей укидали у пшоняну кашу, батька й матір благодарили,
подарки їм давали, а ще ж молодий та молода должні були об дарить усіх родичів на свайб і. А на третій
день батьки наморилися, приходили та ноги мить. А ото знаєте, не чітаю я, а раніше читала, о то тиждень
музики грали, і в нас таке бу ло.
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О.Є. – А як прикрашали весільний стіл? Багато було страв?
Р.А. – Які тоді страви були? Все го товили, кабанця заріжуть, їсти все було. У пости не женилися . Борщ
варили, був обізатєльно, ло кшу варили. Огірки солоні, а в молодої і в молодого на сто лі ставили гільце у
хлібині. Прикрашали. Та коровай стояв. Ложки зв’язували моло дим і ставили дівер... дівень називає ться
воно. Це пекли круглий такий, усередині дірка , і ту ди ложки ставили зв’язані, щоб молоді не
розхо дилися. А їсти було як у всіх. Борщ та каша.
О.Є. – А як на весілля о дягалися молоді й що від них вимагалося?
Р.А. – А що від них вимагалося? Вести себе так, як треба. Невістка як прихо дила до свекру хи на перший
день, не їла, бо кажуть: як бу де їсти, то свекру ха буде їсти. А о дівалися в чому було. Не було тоді нарядів
як тепер. Ловке плаття вдівала. Чоловік вдівав бобочку чи жикет, вінок. У нас баба була, дай Бог пам’яті,
як її звати... не знаю, то вона вінок робила і лєнти були спочатку, а по том начали то шарф чіпляти замість
фати… Букети були. Моло дому пить не можна було на перший день, куди й годиться: молодий
нап’ється. Я, жінка моло да, не їла.
О.Є. – А яка роль відводилася батькам молодих?
Р.А. – А батьків благо дарили, що воспитали дітей таких собі, чи дочку чи сина, дякували їм за те, що
виростили, воспитали. А тоді на другий день більше почитали батьків. Як на перший день. І по дарки
батькам давали. А тільки на перший день був посажений батько, а вже на другий день рідний.
О.Є. – А що дарували молодим і що їм бажали в їхньому подружньому житті?
Р.А. – Дарували. Копійки дарували, гроші, а то хто кусок матерії, в кого що було. То ді не так дарували як
тепер. Людей то ді гукали не для то го, щоб дарували, а без по дарка йти не можна було. [...]
О.Є. – Я кі їм побажання були? Тости які, пам’ятає те?
Р.А. – Ну, тости які були? Дарували гроші, щоб були багатими, на дітей дарували, дарували цибу лю, щоб
невістка не давала свекрусі дулю. Ну, шо ще? На пільонки дарили, щоб рід продовжувався, ну, і желали
щоб до кінця були вдво х, щоб ніхто нікому не ізміняв, щоб вірними оставалися. Ну , і багато тостів було,
розказували ловко. Дарували кружку, щоб поцілував боярин дружку. І таке було в нас. [...]
О.Є. – А бу ли поширені у Вашій місцевості на Новий рік ко лядування, щедрування?
Р.А. – Да, це було. Було ми молоді, ми як зберемося, та з мішком попід хатами, у віконце стукали,
співали « Щедрик, щедрик, щедрівочка...» Щедрували. Як щедрували? Щедрували більше діти маленькі,
а ми колядували. До вікна бігали. « Коляд, ко ляд, ко лядниця, добр а з медом паляниця, а без меду те така,
дайте, дядьку, п’ятака. А не дасте п’ятака, візьму вола за рога, а кобилу за...» Ой не помню «А кобилу за
гриву...» А дальше вже й не помню. Ко лядували, бігали, ой весело було, назбираєм було... Ой весело
було... « Щедрик, щедрик, щедрівочка (це ж ми поки менші були), прилетіла ластівочка, стала собі
щебетати, господаря викликати: « Вийди, вийди, господарю...» Ой, не помню вже.
О.Є. – А хто хо див ко лядувати і до кого ходили?
Р.А. – Колядувать хо дили всі моло ді. Молоді ходили. До всіх хо дили. Було як заходимся, із хати в хату
бігали колядували, а ніхто не виганяв нас. Шо давали? В кого пиріжок, в кого бублик. В кого ще що. Ото
таке. [...]
О.Є. – А хто і чим засівав першого дня Ново го року?
Р.А. – Ну шо... Кажу ть, першим в хату должен увійти мужик. І мужик посівав. Ну, я ж тоже не знаю.
«Сію, вію, повіваю, з Новим годом поздравляю»... А ще як там не знаю. Посівали і житом і пшеницею,
чим було, і всякою пашницею посівали. А ще у нас кажуть уже, і давно це казали, що ходять п осівать як
зійде сонце. Попосівать першим у хаті должен хазяїн, піти спочатку до скотини, щоб пло дилася,
попосівать. А тоді він захо див у хату, а тоді прихо дили ті, кого приглашали. Ну , як чоловіків — як і зараз
у нас за стіл посадять, хто вже старший, а м олодшим чи п’ятака якого дадуть. Ото таке.
О.Є. – А Ви щось знає те про ворожіння або про гадання?
Р.А. – Да, ворожили ми і гадали. Це ж тобі розказати про те, як ворожили? Ну, оце ж у нас на Святвечір,
ні, шо я кажу... на Старий Новий год дівчата кидали через хату чобота: в яку сторону упаде носком, туди
й заміж піде. Ой було ж у нас одного разу! Взяли ж ми та й кидали валянки у нас. Та й остався однієї
валянок на криші. Ой і давав же їй тоді батько валянка! Думаєте шо? У нас же не бу ло то ді у що
вбуваться. Так батько давав їй валянка. По ки достали... Ще у нас було біля дзеркала сідали. Тільки треба
було, щоб сама була. Ставила свічку і дивилася: що покажеться у дзеркалі, то і буде. Або ж було ще й
таке. Рано утром поки ще ніхто не вставав, дівчина до лжна вийти на вулицю і послу хать: відкіля собака
погавка, відтіля буде молодий, із тієї сторони буде. Ото так ворожили, гадали дівчата.
О.Є. – А які повір’я пов’язані зі Святим вечором Ви знає те?
Р.А. – На Святвечір, це ж останній день посту, ще ж постили, це ж розговлялися на другий день, на
Різдво, а на Святвечір готовили у нас 13 страв, щоб було. Тільки все пісні щоб були. Вареники то з
картонкою, то з капустою наготовимо, із квасолею наго товим. То квасоля, то так капуста в нас є. А по
краях під клейонку з усіх 4 сторін клали часник, щоб нечиста сила не заводилася. Щоб обминала нечиста
сила. Сідали всією сім’єю, сім’я должна була збираться, сідали як зірка зійде на неб і. І вечеряли. А вже
на другий день, на Різдво, ото ді вже їли. Хіба ж то ді м’ясо їли як тепер їмо? Ні. Тоді перед Різдвом
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кабанчика заріжуть — і ковбаска є і сальце. Отоді вже розговлялися. Їли ковбаску, їли сальце. Так
празнували.
О.Є. – А як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
Р.А. – Я ка в нас Масниця була? Ви знає те, я й не знаю добре про Масницю. Це Масляна, да? Празнували,
гуляли хлопці та дівчата, вареники з сиром варили, з сметаною їли, блини пекли. Це вже не наше, але я
чула, кажу ть: зять до тещі на блини хо де. [...]
О.Є. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню пого ду, врожай?
Р.А. – А про врожай я тобі скажу: як на Стр ітєніє, у лютому 15 числа, кажуть, півень з калюжі во ди
нап’ється — козак у полі б іди набереться. А яка буде погода на год, то старі робили так: начинаючи з 26
числа в 12 місяці записували який день. Такий і місіць. 26 — такий буде январь, 27 — лютий, і так далі.
Це діди стар і пого ду визначали. [...]
О.Є. – А як визначали час, коли треба сіяти, садити, орати?
Р.А. – [...] А вообщє казали стар і: в поле треба виходити тоді, як святий Ілля вівці прожене, а це як земля
парує, возду х ворушиться, то кажу ть: святий Ілля вівці прогнав. Ото вже весна прийшла.
О.Є. – Я к святкували перший день вигону ху доби на випас?
Р.А. – [Замислилась]. Такого в нас не святкували. [...] Тільки як вигоне хто перший раз молоду коровку в
череду, то прив’язували до ріг красну лєнточку, кажу ть: у кого недобре око, буде дивитися на лєнточку і
не зглазе коровку. По ки привикну ть до неї, а то ді вже на неї й не дивився.
О.Є. – А як під час Великого посту у Вашій місцевості постилися?
Р.А. – [Замислилась]. Не їли нічого скоромного, їли все пісне. Це ж Великий піст, що перед Паскою?
Важкий, кажу ть, піст. Як піст перед Новим годом — можна було рибу їсти, а в цей і риби не можна їсти.
То люди перед весною, хто постив дуже, ой хляли! Їли картонку та квашену капусту. В нас дуже вдома й
не постили. [...]
О.Є. – Я кі обряди бу ли по завершенню будівництва?
Р.А. – Давай я тобі розкажу які обряди були перед постройкою хати. Спочатку закопували слупи, стовпи,
засівали пшеницею. Як зійде пшениця, то харашо, значить, не нечисте місце. І строяли хату. Як
достроювали хату, то піп святив, то ді в хату до лжен зайти першим хазяїн і кішку впускали першою в
хату. Я к приживеться кішка в хаті, то і добро буде. Ікону заносили в хату. З хлібом -сіллю захо дили, а
тоді вже всі. [...]
О.Є. – Я кі хатні обереги Ви знає те і хто вважався оберегом житла? [...]
Р.А. – Ікони в нас захищали; у нас захо диш у хату — в правому углу ікона. А вообще у нас кажуть (чи
так чи ні): домовий є, він захищає хату, Як усіх любе, то нікого не буде трощать, а як ні, то починає
мучить.
О.Є. – А розкажіть, якщо пам’ятаєте, про свято Івана Купала.
Р.А. – Весело було на цей празник, гу ляли ми, костьор палили, плигали, ой було як підсмалиться хто,
кажуть: очищалися. Пісні співали, дівчата плели вінки і у вінках прихо дили, тоді пускали на воду. В яку
сторону вінок попливе, або хто з хлопців улове, о то й бу де її молодим.
О.Є. – А що Ви знає те про знахарів і шептунів? Ви знали таких людей?
Р.А. – Да, знала. Бу ли в нас і шептуни, це хто ворожки, були, багато їх було. І на добре були й на зле. І
ворожили, хо дили до ворожок, молоді ж були. Було приб іжимо... хто за кого заміж вийде, який чоловік
буде. Хто перший умре. Чоловік чи жінка. А хороший був... чи він ворожив, чи , може, й калдував? Биб
на нього казали. Вони брати були, Василь і Ілько, два було. Ті добре знали. Сила в них була силища. Був
один случай, це вже при совє тській власті. Привезли їм зерно додому. Він висипав на вулиці, а люди
кажуть: « Нашо ти висипаєш на вулиці, а як хто ноччю забере?» А він каже «Ні». А о дин мужик думає:
піду та набиру. А у тром встає Василь Биб, а в нього по дворі хо де цей чоловік, поки той не вивів. Прийде
до них хто , він вислу ха, а то ді каже: «Будем так казать». І відправля додому. Ще були, а це сильні.
О.Є. – А Ви не знаєте, як вони проводили лікування, що говорили?
Р.А. – Так вони ж шепотом кажуть, там не почуєш. Я ходила до їх. Що з уривків почуєш, то це «Отче
наш». А ще що, ми не знаємо. Як переляк, я водила і дітей, і онуків своїх, так вони виливали на
крашанку, во дили над головою в дитини. Одробляли вони, а що казали, ми не знаємо. Була у нас іще
сильна баба Полячка. Та баба тоже хорошо знала, так вона ножиком. А що казала... [...]
О.Є. – А Ви знали випадки, ко ли шептання, замовляння комусь допомагали?
Р.А. – Не знаю... помогали... Було зуб болить — зашепчуть... Щось заболить, то куди хо дили раніше? До
шепту хів. Трави вони давали, пили — допомагало. Хіба всіх упомниш, як начнеш розказувать... Були
такі. І я хо дила. Ко ли помогало, ко ли ні. Дітей обо х носила. І Ваню і Васю. Вони о дшепчували їм од
младенського. [...]
О.Є. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки і чи робили вони людям шко ду?
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Р.А. – Відьм ів було багато, а чи відьми вони чи ні — не знаю. Розказують, баба була на селі І[...] 1 ,
кажуть, вона відьма. Це як колгосп був, вона кавуни сторожувала. Так ото як пішли діти по дивитися, чи є
і неї хвіст (бо відьми ж з хвостами), та хо тіли по дивитися, так кажуть: як задрали спідницю, хвіст з
долоню був завб ільшки. Так вона лаялася то ді. А ще в нас де Мірошниченки живу ть, тоже була.
Розказували хлопці, що вона перетворювалася на відьму. Один раз кажуть хлопці: «Давайте
попробуємо». Ідуть вони — колесо ко титься. « Візьмемо колесо та й уловимо». Вловили і одрубали одну
спицю. А утром баби немає, не вихо де. Шо таке? Вони туди, а в неї рука перев’язана, без пальця вона. А
в сусідки в нашої собака був б іленький, та йшов її батько з гульнів, це ще не за мене було, б іжить їхня
собачка, він узяв її на руки, несе до дому, приходить до хати, а з сіней як загавка їхній собачка, так він так
злякався, шо й двері вибив. Бу ли, кажу ть, відьми, а я не бачила. Ще кажу ть, що відьми як купалися,
виливали воду на перехрестя. Або як перетворювалися, на святий хліб ко ліньки ставали. Так кажу ть.
О.Є. – А що треба робити людині, щоб уникну ти впливу відьми?
Р.А. – Кажу ть, перехреститься нада. Щоб хрестик був у людини. І «Геть нечиста сила» сказать.
О.Є. – А які були способи боротьби із нечистою силою?
Р.А. – Забивали на порозі осиновий кіл. Свяченою во дою святили вікна й двері. Ікона шоб була. А більше
не знаю.
О.Є. – А Ви знає те якісь випадки, пов’язані з нечистою силою?
Р.А. – [Замислилась]. Не знаю... А, знаю! Казав мій батько, ко лись при хаті були конюшні, от він чує: до
того коні б’ють копитами! Захо де він, дивиться, а там щось сидить чорне. На гривах заплітає коси. То,
кажуть, нечистий робив.
О.Є. – А Ви не знаєте, хто такий чорт, і, в Вашому розумінні, він о дин чи їх багато?
Р.А. – Ну, чорт — це ж нечиста сила. Вони ж у пеклі живуть, там же самі чорти.
О.Є. – А Ви що-небудь чули про русалку, во дяника?
Р.А. – Про русалок чула. [...] Русалки, кажу ть, ті, хто повмирав нехрещений. Вихо дять вони як місяць
надворі... Кажуть, голі-голісінькі. І чуби в них зелені, і якщо хто їм попадається, то їх залоскочуть. А про
тих не чула нічого. Ну, мабуть, це видумки людські. А може й є. [...]
О.Є. – А хто Вам розповідав про них? Звідки Ви дізналися про них?
Р.А. – Та від бабушки своєї, бабушка казала.
О.Є. – А Ви самі дотримуєтеся захо дів захисту від цієї нечисті?
Р.А. – Як ми захищаємося... хрестик надінемо, Богу помолимося, «Отче наш» прочитаємо, оце і все.
О.Є. – А як Ви думаєте, ці захо ди є дієвими, вони працюють на практиці?
Р.А. – Да. Ану перехрести чорта, то буде тікать од усіх. І нечиста сила тікатиме. Недаром же кажуть про
осинові ко ли. Я думаю, шо є.
О.Є. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовкулаків? І вживають заходів проти них?
Р.А. – Оборотні хто такі?
О.Є. – Це ті, що перетворюються з людини на вовка.
Р.А. – Про таке не кажуть. А відьми, кажуть, є. Їх скільки в Воздвижівці, що ні в ко го такого нема.
Кажу ть, на празники вони хо дять у церкву, і їх можна впізнать: як хватаються за рясу попову, то, кажу ть,
відьма. А про вовків я не знаю. А на собак, знаю, перетворюються, на котів.
О.Є. – А як Ви думаєте, бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Р.А. – Можуть. Бо є такі боляч ки, які відроблять тільки бабки. Одчитають, бо скільки роблять такого
людям! Бабки можуть, як добра бабка попадеться, у якої сила велика. Одробе. Бо кажу ть, і на смерть
роблять. Свіч ки в церкві перевер тають.
О.Є. – А Ви вірите, що цер ква та віра захищає від нечисті?
Р.А. – Да. Я вірю. Треба вірить в Бога, у хароше вірить. І то ді не буде нечисто ї сили, не буде зла, не буде
зависті.
О.Є. – Кажу ть, у радянські часи деякі пар тійні кер івники дотримувались обрядів і тайн?
Р.А. – Ти кажеш, чи в церкву ходили? Хо дили, хрестили, кажуть, і наше районне начальство хрестило.
Тільки їздили у губернію. Або ще куди. Були , їздили, це людям не можна було. А в Бога всігда всі
вірили. [...]
О.Є. – А якісь погані прикмети Ви знає те?
Р.А. – Да. Кажу ть, людей можуть... і землею мертвою посипають, о, кажу ть, і багато поганого можуть
багато зробить, і на городі у нас і крашанки закопували, це, кажуть, щоб у людей хазяйство вимирало;
було у нас таке. [...]
№ 15. — 2008 р., січень 3. — с. Марфополь Гуляйпільського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Голотою Катериною Павлівною, 1932 року народження, мешканкою с. Марфополь
Запорі зької області, проведене Саутою Юлією В олодимирівною (БДПУ).
1

Прізвище.
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Саута Ю.В. (далі – С.Ю.) – Скажите, пожалуйста, Ваше имя, фамилию, о тчество.
Голота К.П. (далі – Г.К.) – Голо та Катерина Павловна.
С.Ю. – Какого Вы года рождения?
Г.К. – 1932 го да. [...]
С.Ю. – Какое у Вас образование?
Г.К. – 3 класи. [...]
С.Ю. – По профессии Вы кто?
Г.К. – Я?! Колхозниця. [...]
С.Ю. – А, кто Ваши бабушки, дедушки были по национальности?
Г.К. – Ну як, українці. [...]
С.Ю. – Где они жили?
Г.К. – Тут вони і були, тут вони і померли.
С.Ю. – В Марфополе?
Г.К. – Да.
С.Ю. – Как Вы о тноситесь к вере? Ваши родители как относились к вере?
Г.К. – Ну як, православні вони. І ми ж так.
С.Ю. – Тоже православные?
Г.К. – [Промовляє зосереджено, серйозно] Да.
С.Ю. – Расскажите, какое событие повлияло на то, что Вы стали верующей?
Г.К. – Я тобі розказати, дє точка, можу, квіточка моя. Значіть, ми православні були, а тоді, значіть, оце
було мамка каже: «Ставайте й моліться, бо й батька нема, моліться Богу». Стаємо ми й молимось. А тоді
моя мамка перейшла у віруючи, баптисти. Ну, а тоді вона вже мені нічого не казала. Ніколи вона не
згадала, то люди кажу ть, що принуждали. Вона каже: «Я сама собі віру взяла цю», а мене не принуждала.
А було, Ліда наша ходила до них, я ні. Вона каже: «Там нема нічого дурного, вообще». А тільки вона, як
той, вмерала та казала, що мене не печатайте, щоб як поминки були щоб не було водки, оцим копачам і
тим що труну роблять, тим дайте, каже. А отім, що будуть поминати, тим водки не ставляйте. А вони, ой
Боже, як найшли, ти віриш, оці верующі, з усих сторін і з Приазов’я. Я думаю: ой Боже, мать не хвате.
Коли ще й позоставалось. Люди то ді не дуже голо дні. Тепер уже голо дніші! [...]
С.Ю. – Как Вы себе в детстве представляли Бога? [...]
Г.К. – Я якось ніяк не представляла, тоді якось, як ми росли оте в школу, так уже ж опровергали Бога.
С.Ю. – Запрещали?
Г.К. – Да. А мамкі ото казала: «Як же ж Ви мені то ді казали моліться отак, а теперички пішли Ви отак?»
Оце я їм доказувала. Може, в мені і гр іх, я не знаю, а може й ні!
С.Ю. – В Вашей семье придерживались каких-нибу дь религиозных обрядов (посты, Пасхи,
Рождественская ку тя)?
Г.К. – Як, аякже?! Пасху, пости, я те ж поснічаю, я не їм нічого такого, це вже го ди! Яб лука на Спаса не
їм! В мене дітки померли, два хлопці, і брати в мене померли, і сестричка вмерла. Я не їм до Спаса яб лук,
ніко ли. А на Спаса вже, я вже так тоді о двикну [сміє ться].
С.Ю. – В детстве были у Вас знакомые других вероисповеданий? Или все православные?
Г.К. – Ні, в мене нікого такого не було, в мене не було. Я сама от себе. Ногу на велосипед і поїхала в
церкву. По тім автобуси стали хо дить.
С.Ю. – А здесь не было церкви?
Г.К. – Не було в нас, ні. Отож вона бу ла в Гу ляйполі о туточки і все, не було. [...]
С.Ю. – Как к священнику раньше люди относились?
Г.К. – Раніше? Ну, як, священик — це значить святе діло.
С.Ю. – Доверяли ему?
Г.К. – Довіряла я, да. [...]
С.Ю. – В детстве, в шко ле, ч то Вам рассказывали про церковь?
Г.К. – Ну, тоді ж, знаєш, вони ж принижували усе, не було нічого. Ніхто ж нічому не вірив. Все ж
хрестили і переписували, і виривали, ламали. Серце розривалося, таке робилось. А тепер вони хо тять,
щоб поставить, ніколи вони не поставлять, хо ть як не стараються! Уже люди побачили оте. Дивися: і
вінчаються, і все на світі, ну, вже не те, не те шо колись вірили в його. [...]
С.Ю. – И во время войны не действовала цер ковь?
Г.К. – Ні, не було, не було! При німцях десь отам [показує] була у якійсь хаті.
С.Ю. – Как фашисти к э тому относились?
Г.К. – А вони в церкву вірять!
С.Ю. – Разрешали?
Г.К. – Да, вони в церкву вірять.
С.Ю. – Во время войны отмечались какие-нибудь религиозные праздники: Пасха, Рождество?
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Г.К. – Його, дє тка, одм ічали все врем’я, а тільки ж тайком. І хрестили, ні о дної душі ту т нехрещеної
нема! Тайком повезуть, і комуністи всі-всі хо дили в церкву. Понятно? Ходили тайком. Ну, нам ще воно
дітям тоді не до хо дило. Ну, а що як мені тринадцять го д бу ло, я вже ланку поло ла, та хіба мені було до
церкви тоді?! Я прийшла, упала і сплю, і все.
С.Ю. – Как Вы считаете, действия советской власти были эффективными, люди переставали верить в
Бога, боялись?
Г.К. – Ну, так боялись. Вони ж судили, скіки вони репресіровали мужиків! Теперечки в газеті пишуть шо
вони невинні, а нашо ж Ви забирали о т діток, батьків, таке познущались, вони ж були молоденькі!
С.Ю. – Чем вера в Бо га заменялась? Во ч то люди верили?
Г.К. – Я к кажуть: «Як грім грякне, а крестьянин тоді хреститься». Да? А так же ні. Поняла? Оце так ми
вірили. [...]
С.Ю. – А как про ходили крестины, кого в кумовья выбирали?
Г.К. – Як я своїх хрестила, я возила в Запорожжя Олю. Брала куму — Ліда, а Гріша кум, він нас одвіз, бо
він на роботі був, а потім встр ів нас. А в вечорі посиділи, повечеряли і все, оце такі у нас були хрестини.
А Раю де ж ми хрестили?... У Пологах. Кума — З інка кумою, а кум Грицько Минак. А Грішу хрестили
кума, як її... Люська Маківська, а кум Женька, знакомих так брали і все. Хіба це там обр яди чи шо? Та
поїхали це ж у Пологи, та тоді ж і ночували там, автобуси як раз, чи праздники були, шо автобуси не
хо дили. [...]
С.Ю. – Как раньше Вы в детстве о тмечали Рождество и Новый год?
Г.К. – Ну, як. У нас як по традиції всігда узвар варили, кутю, пиріжки пекли, великі два пироги здорові. І
все складали на сіно.
С.Ю. – Почему на сено?
Г.К. – Ну, так Спаситель родився у яслах і тому на сіно клали. І зараз же люди ставлять. Я ку ті не вносю
сюди, я у сінях отам поприбираю і кладу сінце, це як по обичаю.
С.Ю. – Как вечерю Вы носили, как ко лядовали?
Г.К. – Ой! Вечерю це вообще хорошо. Я якось не носила по чужих. Ото до бабусі та до тьотки, і оце все. І
діти мої не хо дили по чужих хатах. А вже онуки — ці луплять, кругом хо дять. А ко лядувати, це ж я із
самого пуп’янку колядую, колядуєм ми. І машину наймали, їздили кругом по селах.
С.Ю. – Знаете колядки?
Г.К. – Давай я заспіваю.
С.Ю. – Давайте.
Г.К. – [Співає]:
«Що й у лузі йо ложечко стояли жиди у кружечку.
Радили раду жидівську, жидівську.
Ой, як би ж нам Христа й уловити, уловити ,
Його й умертвити.
Його вловили, йо го й умертвили
І у гроб’янок положили.
А із гроба винімали,
На клен древа йо го розпинали.
Ручки та ніжки гвоздем прибивали.
Терновий вінок на голівку клали,
Терновий вінок на голівку клали,
Шіпчиною підперезали.
Прийшла до його Діва Марія,
Діва Мар ія — Христова Мати,
Діва Мар ія — Христова Мати, стала й плакати:
«Ой! Синку ж м ій! Ой Боже ж мій!
Чом ти до мене й не говориш?
Чом ти до мене й не говориш?
Ні словечка не промовиш».
«Ой як мені, мати, слово промовляти?
Треба мені, мамо, муки принімати.
Прийняв я муки, прийняв я рани
За православні християни».
З праздничком!» [...]
С.Ю. – На Рождество гадали Вы в детстве, молодости, бу дучи девушкой?
Г.К. – Гадали! Чобіт як закину ла, а ту т на ферму нада йти, а в мене чобота нема. І так пішла, ногу
обв’язала, а тоді вдень найшла.
С.Ю. – Какие еще гадания знаете?
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Г.К. – Та всякі, дє тка. І півня вносили, ото щоб він воду і зерно вибирав. Якщо воду — то чоловік
п’яниця буде.
С.Ю. – Ваш пету х к чему подхо дил?
Г.К. – Прийшов — зразу зерно кинув, а потім в зеркало ще глянув — красавиць, значіть, хвастовитий
буде.
С.Ю. – А если к зерну подойдет?
Г.К. – Як зерно — хлібороб буде. А він прийшов, клюнув отак, а то ді хтось засміявся, злякали його, тоді
в дзеркало подивився, а тоді прийшов та во ди напився. Вобщєм, і всьо го і побуло, і хлібороб був, і усього
було.
С.Ю. – А воду святили на Крещение?
Г.К. – Да, всігда. А теперечки нам дочка оце возе, як я оце стала з ногою хворять, так дочка. А як дід, так
він бу ло піде та цілий бетон привезе, усіх напоє, усім поодвозе. Так, шо тоб і ще? Давай я тоб і защедрую?
С.Ю. – Давайте.
Г.К. – [Співає]:
«Що, в тій хаті, та й на поку ті.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Лежать паляниці з ярої пшениці.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Сів Ісус Христос рано вечеряти.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Прийшла до його Божая мати.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Ой, дай, синку, зо лоті ключ і.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Та й поодмикаю всі раї та пекла.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Та й повипускаю всі праведні душі.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Одна душа та не праведна.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Ота неньку та налаяла.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
Вона нила яла, тільки подумала.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
А те по думання гірш проклинання.
Щедрий вечір, щедрий вечір,
Вам і добрий веч ір!
С праздничком!» [...]
Та я знаю скіки щедріво к, скіки колядок! Ой, Боже мій! Я кажу, що мені оце дуже жалко, що по хо вала
всі оці пісні. [...]
С.Ю. – Масленицу праздновали в детстве?
Г.К. – В дєтствє праздновали, бо коров держали, а тепер нема с чого і пиріжка спекти, немає молока, оце
й не празднуєм. Як кажуть: «Маслениця, Маслениця, какая ты чудна, когда в тебе семь недель, а посту
одна»! Понятно? [...]
С.Ю. – Вот сейчас празднуют день Свято го Николая, а у Вас в детстве праздновали? [...]
Г.К. – Ні, раньше не празднували, в нас ніколи не празднували його. Це тепер вони... Западна
празднують, а в нас вообщє не знали, що це Мико лай.
С.Ю. – Какие еще религиозные праздники в то время Вы праздновали, помните?
Г.К. – Ну, оце начинає ться Пасха, то ді той... Вознєсєніє, Троїця, Івана Купала — оце такі ми празднували
праздники. Спас, Маковій, а тепер ононочки в мене календар, так немає там Катерини — це сьомого,
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Андрій є Первозванний, а Сави і Вар і нема, там багато нема, тільки де великі праздники оті є, а цих уже
немає. Ну, це Катерина Великомучениця, а то Андр ій Первозванний.
С.Ю. – В детстве Пасху праздновали?
Г.К. – Ну, а як, празднували все, тільки тайком. Паски, яйця красили. Вознесіння, оце ж на Вознесіння
паски печуть, красять крашанки всігда.
С.Ю. – Как Івана Купала отмечали в детстве?
Г.К. – Ну, як, оце збираються жінки, всі. [...] Оце була поспіваємо. Було, вінки кидали у ставок, оце таке
було.
С.Ю. – Хлопці ловили, чи кому воно нада було?
Г.К. – Та кому воно нужне було?! Кинули та і все, ку ди попливе. Як потоне, як важкий вінок, то, кажу ть,
не вийде заміж, а як легесенький вінок, та ще як вітер — поплив вінок! Ну, ото так. Скати, дров
наносимо, костри палили.
С.Ю. – Прыгали через костер?
Г.К. – Да! І зразу, і прошлий го д було, до у тра, до утра вони ще палять. Да, усього було.
С.Ю. – Какие Вы знаете домашние обереги, ко торые защищали о т нечистой силы.
Г.К. – Бог мене со храня і защіща. [...]
№ 16. — 2008 р., січень 5. — с. Марфополь Гуляйпільського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Мартиненко В алентиною Іллівною, 1933 року народження, мешканкою с. Марфополь
Запорі зької області, проведене Саутою Юлією В олодимирівною (БДПУ).
Саута Ю.В. (далі – С.Ю.) – Скажите, пожалуйста, Ваше имя, отчество, фамилию. Национальность.
Мартыненко В.І. (далі – М.В.) – Мар тиненко Валентина Іллінічна, українка.
С.Ю. – Как звали Ваших родителей?
М.В. – Домашенко Євдокія Філімонівна та Домашенко Ілля Захарович.
С.Ю. – Где и в каком го ду Вы родились?
М.В. – Тут, у тридцять третьому.
С.Ю. – Как Вы о тносились к вере, ч то она для Вас значила?
М.В. – Та Бог йо го знає! Хо дили до церкви!
С.Ю. – Как Ваши родители к вере относились?
М.В. – По ложительно, вірили та і все.
С.Ю. – В детстве как Вы себе Бога представляли?
М.В. – [Cміється]. А Бог його знає, як ми його представляли! Я не знаю, ми його не представляли. А
тільки було тьо тка моя поведе мене в церкву і каже: «Ставай на ко ліна, молися Богу, батько прийде з
війни». А батька ж не було, він на війні. Коли привезли вбитого, не прийшов. Так о то знаю, що тьо тка
ставляла мене навко люшки і казала: «Молися, батько твій прийде, як будеш м олиться Богу».
С.Ю. – Молитвы помните?
М.В. – Я не знаю, о то «Отче наш» знаю, а більше нічого не знаю.
С.Ю. – Кто Вы по вероисповеданию?
М.В. – Православна. Сповідаюсь. І зараз хо дила, тепер вже не ходю, нема ко ли мені.
С.Ю. – Придерживались ли в Вашей семье религиозных обрядов (посты, Рождественская ку тя, Пасха)?
М.В. – Да. І батьки, всі постували і перед Пасхою, і перед Різдвом. Їли все посне, м’яса не можна було.
С.Ю. – Как во времена Вашего детства относились к атеистам, неверующим?
М.В. – Та як, все ж заприщали і церкви, і Бога. Все одно всі вірили, тільки не показували.
С.Ю. – Во время войны были церкви?
М.В. – Та були, так їх же порозбивали. Після війни були, востановили церкви.
С.Ю. – Как фашисты о тносились церкви?
М.В. – А Бог їх зна, я не знаю. Я тоді не внікала. Знаю, що колись оту т була церква, недалеко. Так ми
хо дили ту ди після війни, це я вже знаю. [...]
С.Ю. – Здесь еще жили знахари, шептуны?
М.В. – Да, жили. У нас отут жила Заболодська. Дітей лічила малих, од переполо ху виливала, як зглазе
хто , вона о то лічила.
С.Ю. – Как она жила?
М.В. – Обнаковєнно жила.
С.Ю. – Были случаи, когда человек сильно больной был, а она излечивала?
М.В. – А хтозна! У центру була баба, оцієї мати, жила. Так тоже лічила всіх, приймала всіх, хто прийде,
приймає. А шо ж вона лічила? Не помню.
С.Ю. – Во время войны праздновали религиозные праздники: Рождество, Пасху?
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М.В. – Може й празднували, та знаєш як, бігом. Воно ж німці кругом і крашанки забирали. Тоді не було і
чим празднувать. Це вже після празднували. А під час війни, Боже, яке там празднування! Не дай Бог,
забирали все. [...]
С.Ю. – Советкая власть запрещала в Бо га верить?
М.В. – Да, запрєщала! Даже щоб на гробки діти не хо дили, запрєщали. Оце як поминати іду ть, щоб не
хо дили, і в церкву щоб не хо дили! Не дай Бог. І церкви вони ж позакривали. Це вже о дкрили церкву, я не
знаю в якім годі..., не помню, ну, пізно.
С.Ю. – А до войны была церковь?
М.В. – Була, і ловка ж була церква! А після війни була у центрі церква, так хата мала, невелика. А тоді,
до війни, в нас тут недалеко, третій переулок.
С.Ю. – Тоже в доме?
М.В. – Хата велика була. Построєна чи на два хазяїна, чи шо. І о то купили її і зробили церкву. [...]
С.Ю. – Как Вы считаете, действия советской власти были правильними?
М.В. – Ну, конєшо, шо не правильні. Люди обурювались на їх, шо ті закривали. І тоді як почули, шо буде
церква откриваться, люди раді були! Ну, а тільки тоже ж, знаєш, одвикли люди, хто хо див, а хто і не
хо див.
С.Ю. – Чем вера в Бо га заменялась, во ч то люди верили?
М.В. – Нічим. Матами — і жінки, і мужики, всі. І тепер вже й церква є, а ніхто не хо де. Воно, знаєш, уже
вийшло чи з моди, чи я не знаю. Тепер, бачиш, не дуже наклониш. Ну, багато і як паску святять, багато
молодьожі у церкві зараз, а чи хо дять вони просто по дивиться, чи ні?
С.Ю. – Ваша мама, бабушка, дедушка хо дили в церковь?
М.В. – Да, всі хо дили поки була церква, а тоді ж закрили церкву, не ходили, бо ніде було ходить. А тоді
вже після войни.
С.Ю. – Когда дети рождались, крестили детей?
М.В. – Да, аякже, і я хрещена, всі. [...]
С.Ю. – Были приметы, по которым определяли су дьбу ребенка?
М.В. – То були баби такі, шо приймали роди.
С.Ю. – Как они назывались?
М.В. – Ну, знахарки чи повиту хи. І як ро диться дитина, вона зразу скаже: чи втопленик, чи шо. [...]
С.Ю. – Были случаи такие, что она говорила у топленник, и он топился?
М.В. – Да. Казали, шо один случай був такий. Сказала у який день, у якім годі утопиться в колодязі, у
собственом колодязі. Так батьки все врем’я зав’язували колодязь одіялом і отак обкручували вірьовками.
Так він не втопився, а зліз на коло дязь, на одіялі і вмер. Отакої! Там йому смерть була, а воно зав’язане. І
він, кажу ть, звер ху на одіялі і вмер. Ото таке. [...]
С.Ю. – Как сватали тогда?
М.В. – [См іється]. Прихо дили старости і молодий, засватають, хлібом обміняютьс я, рушниками
обв’язала вона їх, а молодого платком. І пішли. Тоді ідуть батьки на розглядини до молодо го, її батьки.
Тоді вони прихо дять, тоже ж дивляться. Ну, вобщєм, шоб напиться [сміється]. То ді вже намічають на
коли свадьба і гуляють свадьбу.
С.Ю. – Невеста как вела себя во время сватовства?
М.В. – Та як? Смотря яка як [см іється]. Яка стіснітє льна, та стіснялася. Раніше, до войни, батьки самі
молодого вибирали. Хочеш, не хочеш, іди і все! Нравиться, не нравиться — привикнеш.
С.Ю. – Маме Вашей тоже родители выбирали?
М.В. – Ні, нє родітєлі, самі вони. Вони на о дній ву лиці жили.
С.Ю. – Как на свадьбу приглашали?
М.В. – Раньше тачанки були, дроги. Кіньми їздили дружки, співали з молодою. Їздили скликали людей.
С.Ю. – Родсвенников в основном приглашали, или все село гуляло?
М.В. – Та все село не скличеш, бо воно велике. Родственики, сусіди, куми.
С.Ю. – Сколько дней длилась свадьба?
М.В. – Два. Неділя і понеділок. Тепер же, бачиш, у суботу гуляють в основному. А раніше було,
неділя — забирають моло ду. А в понеділо к батьків катають, топлять, шо вони тільки їм не роблять!
С.Ю. – Какая роль отводилась родителям?
М.В. – На столи готовили, харчі давали. Оце у них м ісія бу ла така. А в понеділо к тоді вже нічого не
робили. Тягали їх, як собак. На другий день і катають, і до берега повезуть, були случаї, що і ноги
викручували. Ой! [...]
С.Ю. – В детстве праздновали вечерю, Рождество, Новый год?
М.В. – Помню. Невелика була, на Рождєство йдемо до діда, до батькового батька і матері на другу
вулицю. І там ото вечеряли. Понесемо вечерю, і там останемось ночувати. А утром прихо дять посипати
хлопці із звіздою. Баба двері одкриє і показує: на кровать кидайте, а ми на кроваті спали! А ми з
головами повкриваємось і ховаємось [сміється]. А вони ото сиплять на нас. Ходили із звіздо ю, колядки. І
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я хо дила ко лядувати. [...] Та пішли я і по дружка моя, а кози в нас нема. Так ми взяли мого брата, а він
козував, запнули, вдягли і пішли. В одну хату зайшли, у другу. А співали пісню, мать щє дрівку. Нам
кажуть: «Ідіть у хату, у хаті пощєдруєте», а він узяв і втік. Ми зайшли, а нам кажуть: «О! А де ж третя?»
А ми кажемо: «Та, не схотіла, втекла». «А хто ж то була?» А ми не знаємо шо казати, та кажемо, шо то з
Гурівки Лідка Домашенківська, вона не хоче йти в хату [сміє ться]. [...]
С.Ю. – Гадали на Рождество, Хрещение?
М.В. – Ой, гадали [сміється]. Догадаємось, шо полякаємось, та побігли, бросимо все [сміється]. Ну, це
таке просте було: розпатлати чуб, вмитися, не втиратися і лягти спати. Хто прийде втирати та заплітати
тебе, то твій су джений.
С.Ю. – А почему пугались, наверное, еще как-то гадали?
М.В. – Да. І півня вносили. Та на тьомну, та до того досидимось, та страшно робиться неначе й там стука,
й там стука, бросимо та підемо.
С.Ю. – А с пету хом что делала?
М.В. – Заносили півня, ставляли води, клали хліб , дзеркало. На шо перве кинеться. Як на хліб, то буде
хазяїн, а як на во ду, то п’яниця. Ой! Воно мать брехня. Чоботи кидали через хату.
С.Ю. – Но раньше верили же?
М.В. – Та вірили. [...]
С.Ю. – Как в Вашей местности Масленицу праздновали?
М.В. – Ой! Раніше, як Масленицю праздновали, так аби ти знала! Це сійчас люди стали. А раніше люди
празднували: оце Маслениця, а після неї перехо де у піст, заговини називались. Складалися. Хто шо
принесе до кого, складаються і гуляють, така гульня була, цілу ніч. Дружні люди були, не такі, як тепер. І
заговини, це як заговляють, це ж до Маслениці м’ясо їдять, а на Масленицю м’ясо не їдять, молочне
тільки: сир, вареники. Та тоже, начинають як гуляти, так оселедці, кар топля, хто шо принесе. Посідали, і
пісні, весело було, дружні були люди. А тепер! Люди як звірі.
С.Ю. – Пасху как отмечали?
М.В. – Ну, а Пасху так як і зараз. Пекли паски, тепер тільки купляємо. Пішли на базар, і голову не
морочим. А тоді пекли паски, обикновенно. І до войни, і після войни. Перед Па схою, в суботу яйця
красять, паску печуть, пир іжки, орішки. В вечорі ідуть святить, у суботу. А тоді прихо дять з церкви
розговляться, сідають усі за стіл, свяченого по тро ху поїли, то ді начинають усе. Хто поснічав і сало, все
їм добре, їдять, бо не їли ж скіки. Ото таке. [...]
С.Ю. – В детстве у Вас дома были обереги домашние, ко торые защищали о т нечистой силы?
М.В. – Ото вербу святять, а то ді застромляють її і на горищі, і так встромляю ть. Кажу ть, предо храняє і од
пожару. [...]
С.Ю. – В Вашей моло дости и детстве праздник Ивана Купала о тмечали? Как?
М.В. – Ой! Одмічали. Ми вже дівочки були, а в нас на нашій вулиці в о дних сад був, такий великий,
страшний сад! Він і до войни, і після войни ж був тро хи. І ми спитали у подру жкіно ї матер і, чи можна ми
у садку запалимо костер? «Можна, — каже, — тільки ж не довго». Ну, ми ж наклали, підпалили,
плигаємо. Коли біжить сусідка: «Ви шо оце робите, я Вам зараз дам!» А ми: «Нам баба розрішила». «Я й
бабі дам, і вам. Придумали в садку палить, щоб дерево зайнялося!» Так ми хто куди, тікали в берег
[сміється]. То на вулиці палили. Плели вінки, на во ду кидали, а для чого їх кидали — не знаю. Бачимо,
шо кидають, і ми кидаємо.
С.Ю. – В детстве верили в ведьм, чертей?
М.В. – Вірили, бо лякали нас, то ми і вірили.
С.Ю. – Кто пу гал?
М.В. – І дома лякали, і мамка, шоб довго не бовтались, бо відьма як схвате! А вони були ті відьми? Ми їх
бачили? [Сміє ться].
С.Ю. – А в русалок?
М.В. – Так само, чи вони були, чи тільки балакають? Бог їх знає ! Ми ж їх не бачили.
С.Ю. – Не было такого, чтобы вред людям они приносили?
М.В. – Ні, не бачили. Кажу ть люди, шо було ко лись. А чи воно було, не знаю. [...]
С.Ю. – Какие Вы знаете хорошие и пло хие приметы?
М.В. – [Сміється]. Не знаю ніяких. У нас ту т одна дуже щось знахарує. Покійник лежить у хаті, вона
прийшла тихо, рано прийшла, зайшла в хату з рушником, умиває його і витирає. На шо? А жінка з
конюшні йшла, та зайшла, а вона лазе біля його. Каже: «А це що таке?!» «Я прийшла Льоню вмить». «А
я шо не вмию, чого Ви прийшли? Ану ідіть звідціля! Я й без Вас вмию, як мені треба! Ти дивися!» «Ну
на ось мій рушничок, вмиєш його». «Заберіть, в мене свій є, Ви думаєте в мене рушників нема?! Забери,
шоб я його не бачила!» Ко ли розказують, шо через хату вбився чоловік, він п’яний їхав, впав і вбився. І
тоже хо дила вмивать. Вмила і рушник бросила там. А жінка: «А це шо?» «То рушничок, я Толю
вмивала». «На шо Ви його вмивали?» «Ну, такий же ж закон, нада вмивать». Навєрно, відьма, зна шо
робить, ото і хо де вмивать. Це півгоду як таке було. Так жінка на дев’ять днів розносила поминать, а їй
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не заносила, сусідці принесла, а їй не носила. А то ді обід був на сорок день, так сама нав’язалася. Я кажу,
та сказала б шо ненужна ти в хаті. Відьма! А невістка її живе біля баби нашої. І на городі цегла закопана
хрестом. Каже, поло ла скіки — не було, ціле літо. А тоді стала поло ть, одну цеглину видовбала, другу
цеглину видовбала, третю, хрестом! Видно ж закопали, принесли. Вона її викинула на стежку, а де вони
її діли не знаємо. Прибрали. Так чи ця сусідочка, чи свекру ха її таке поробила. І хворять начала. Так вона
сказала їй у вічі: «Ти мене запомниш на весь вік». А в неї мати така була, на заріччі вони жили. Страшна
мати була, і вона видно така, та ще й та помагає. Кажу ть, страшна бу ла людина. І ці такі самі.
№ 17. — 2008 р., січень 4. — с. Марфополь Гуляйпільського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Шийкою Євд окиєю Іванівною, 1933 року народження, мешканкою с. Марфополь
Запорі зької області, проведене Саутою Юлією В олодимирівною (БДПУ).
[...] Сау та Ю.В. (далі – С.Ю.) – Как Вашу маму звали?
Шийка Є .І. (далі – Ш.Є .) – Наталка Рижих.
С.Ю. – А папу?
Ш.Є. – Іван Рижих.
С.Ю. – А дедушку, бабушку?
Ш.Є. – То лстові, були у мами батьки. [...]
С.Ю. – А откуда мама родом?
Ш.Є. – З Росії, Во логодська область, і я сама оттуди.
С.Ю. – В каком году Вы родились?
Ш.Є. – В тридцять третім, як раз хороший год [сміє ться].
С.Ю. – А сюда в 1938 приехали?
Ш.Є. – Да. [...]
С.Ю. – Вообще Ваша семья была верующая?
Ш.Є. – Ми, той, не баптісти!!!
С.Ю. – Православные?
Ш.Є. – Да, да!
С.Ю. – По национальности русские?
Ш.Є. – Да, да, руські. [...]
С.Ю. – От кого в детстве узнали про Бога?
Ш.Є. – Мама ж розказувала. « Ну, — каже, — як вам сказать, Бог єсть на світі, но, ми не достойні його,
шоб ми бачили його».
С.Ю. – Как Вы себе его представляли в детстве?
Ш.Є. – Як тобі сказати, як я собі його представляла?! Думала, шо мужчина, ну, Бог, кажемо Бог, а шо
воно? А шо, Бог його знає !
С.Ю. – Боялись его в детстве?
Ш.Є. – Тоді ми боялись! Я знаю [сміє ться], на Пасху мама зварила хо лодцю. Покупала ж мене, то ді ж н е
було чого надіть, і з рушника пошила мені сорочку. Я сидю в сорочці на лежанці, а вона пішла
вправляться. Я думаю: холо дцю зварила, а не дає, каже, як розгнівляться будемо, тоді. Бо, каже, Бог
дивиться, не можна, він приказує, шоб не їли зразу, а як розгнівляться будемо, помолимось, тоді ж
навколюшки станеш, із мамою будеш хреститься.
С.Ю. – Молились?
Ш.Є. – Да, молились.
С.Ю. – Молитвы помнете?
Ш.Є. – « Отче наш» оце тільки і знаю, дитино.
С.Ю. – Про что Бога просили в детстве?
Ш.Є. – Просимо: «Поможи, Господи, дай нам хліба, щоб нам поїсти, щоб нам усі харчі були перед нами!
Господи, поможи, Матір Божа, Діва Марія, Ісус Христос, дайте нам поїсти». Бо голо да були то ді... Так я
полізла в той холо дець, я ж не доказала. Мама пішла вправляться, а я бігом рукою туди, в хо лодець. Я
тільки руку встромила, а тут мама іде, чую гуркотить дверима. Я тоді б ігом на лежанку, а рука масна, так
я її в сорочку замотала [сміє ться] і на лежанку. Коли мама заходе.
С.Ю. – Сколько Вам лет было?
Ш.Є. – Та шо там мені було, [замислилась] го д шість. І мама захо де, та каже: «Ну шо, не поміг тобі
Господь». А я кажу: «Не поміг, не дав кусочок м’яса достати. Ви ж наказали шоб не давав». А мати: «Я
тобі казала, шо не бери зараз нічого, а вже як сядемо розгнівляться, то ді воно буде все пе ред тобою. Чім
багаті, тім і раді».
С.Ю. – Придерживались постов, кутя Рождественская?
Ш.Є. – Да, да. Ну, кутю це ми, дє тка, тоже всігда ждемо. І, ти знаєш, якось ми тоді дущє, церквів не бу ло.
С.Ю. – Не было церквей?
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Ш.Є. – У нас, як ту т ми вже стали, у Новоселку хо дили до церкви.
С.Ю. – Пешком?
Ш.Є. – Пішки.
С.Ю. – Часто или только на праздники?
Ш.Є. – Ні, це ми ідемо тільки на праздники. На Троїцю підемо, та на Пасху , святить пасху . А так ми
росли, як вівці, не було нічого.
С.Ю. – Были иконы какие-то?
Ш.Є. – У нас були всігда!
С.Ю. – Разрешали их или прятали?
Ш.Є. – Нєт! Отако [показує] висіли всігда по углах, святі угли у нас всігда з іконами. І всігда мама
приказувала, щоб ікона не висіла голою, щоб рушничок на ній всігда був.
С.Ю. – Почему?
Ш.Є. – Про це я якось не допитувалась в неї. Но, оце вона мені приказувала.
С.Ю. – Как в Вашем детстве о тносились к неверующим, которые не верили в Бога? Или, может, других
религий были, не православные?
Ш.Є. – Я цього не помню. Я , напрімєр, росла до 18 го д, не знала, шо таке вєрующіє.
С.Ю. – Просто знали, ч то есть Бо г, и все?
Ш.Є. – Да. Це тепер я узнала, як по простому сказати, баптисти.
С.Ю. – Не было таких, ко торые перехо дили в другую веру?
Ш.Є. – У нас не було! А то ді вже, після 18 год, я вже почула. Оце ж, коли ти була у Голо тів.
С.Ю. – У бабы Кати?
Ш.Є. – Мати її так уже пішла перед смертю у баптисти! А мама моя чогось не любила їх. «Я, — каже, —
должна якою вірою я народилась, тією вірою я должна вмерти. Я к набрався гріха, так набрався, шо там,
шо ту т! Ми гр ішні, — каже, — всі, немає ні о дної душі не грішної».
С.Ю. – Как в церкви службы про ходили?
Ш.Є. – Це я вже тепер кожну Пасху хо дю. А раньше дуже далеко, і не дуже велика була. Мама була
зайнята, не хо дила, бо вона на роботі постійній була, не хо дила в церкву.
С.Ю. – А дедушка, бабушка?
Ш.Є. – Ті були, усі ж у церкву хо дили, усі в Бога вірували! Не так же як теперечки. Тепер вони... Я не
кажу, шо я хороша дуже і чесна за це, ні. Як ми виросли без церкви, і не хо дили в церкву, з дєтства ніхто
не водив, це раз у год шо сходю у Новоселу. А тепер вже трудно нахилить їх, нас! Ми запомнили, у душі
я держу бога, Юля. І всігда я просю Бога. А я як захворіла, обпекла ногу. І лежу тут на дивані [показує],
як раз де ти сидиш. Воно до того сонячно було, ловко! І наче не спала, а оч і заплющені, і я чую усе. Коли
заходе Матір Божа, Діва Мар ія, да. В усьому білому і така вже гарна, просто на обличчя гарна вона!
С.Ю. – Вы не спали?
Ш.Є. – Та кажу ж наче чую, чи мені привідє лось. Може, то я все лежала та Бога просила, щоб підня лася
швидше, саме таке врем’я шо у городі треба помагать, а я лежу, обпекла ногу собі. А вона до мене
підійшла, ввійшла у двері. І до мене о тако [по казує] на диван, а я перехрестилася сама собі.
С.Ю. – И ничего Вам не сказала?
Ш.Є. – Я дуже бистро кинулася . Лупнула на неї ж дивиться, ну, дуже ж гарна така! І сама собі і думаю:
оце ж я, мабуть, заробила, шо вона до мене прийшла Діва Марія сама. Помогла. Сама я бачила,
очевидець! Така вже гарна жінка!
С.Ю. – Интересно очень!
Ш.Є. – Так у всьому білому!
С.Ю. – Молодая?
Ш.Є. – Моло да, така гарна. Отак обіпер лася, за край дивана взялася.
С.Ю. – А Вы испугались?
Ш.Є. – Ні, я аж у либнулася!
С.Ю. – И после э того Вам легче стало?
Ш.Є. – Да. Мабуть, неділь через дві я вже, дє тка, піднялася. Хоч з табуреткою хо дила, а помагать же Тані
стала. [...] І ось тепер в мене шо заболіло, дитино. Я лежу, а то ді встаю, перехрестилася до Матері Божо ї,
попросила в неї ізвінєнія, шо, може, гр ішна, « Отче наш» прочитала, і де в мене болить те місто (в мене
часто голова ) я перехрестила, прочитала « Отче наш» три рази.
С.Ю. – А мама Ваша так делала?
Ш.Є. – Мамка моя, да. Мама помагала людям багато. Вона як хтось вивехне руку, ногу.
С.Ю. – Знахаркой была?
Ш.Є. – Оце вона таке помагала.
С.Ю. – Зашоптывала?
Ш.Є. – Ні. Просто як виб ’є палець, руку — вправляла. Оце вона таке робила.
С.Ю. – Было такое, ч то тяжелый человек был, а она спасала?
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Ш.Є. – Спасала! Багато, ту т немає у селі і о дного, щоб вона не спасала. Її всі любили.
С.Ю. – Благо дарили за э то?
Ш.Є. – Да, всігда. А було нічого не бере за це. А дітей вона вообще любила, чужих, своїх, онуків.
С.Ю. – Как тогда к священникам относились?
Ш.Є. – Все в добрі було. Все хорошо.
С.Ю. – Доверяли, уважали?
Ш.Є. – Да, да.
С.Ю. – А жили они как? [...] Может, багаче или беднее?
Ш.Є. – Та як і зараз. Хоча тепер вони, навєрно, багатші... А тоді, мама розказувала, я ж то не знаю, а
мама розказувала: «Я гр ішниця. Я у велику суботу всігда работаю до 12 часов, а тільки 12 часов дзвони
задзвеніли, сказали: «Христос воскрес». І я бросаю все, перехрестилася, умилася, перевділася і пішла в
церкву». І батюшки, які вони багач і були? Ні. Це прийде там крашанок, сала, м’яса, ковбаси, муки даду ть
і все. Це вони поживляться по ки у людей позбирають перед Пасхою, чи перед Різдвом. А так вони ні.
Тепер живуть.
С.Ю. – В школе ч то Вам про церковь рассказывали, повлияло э то как-то на Вашу веру?
Ш.Є. – Я ж в шко лу мало хо дила, я малограмотна.
С.Ю. – Сколько классов у Вас образования?
Ш.Є. – Два класи. В мене не було в шо вдіться, ми жили по кватирях. Мама, не могла сама цього зробить,
мене содєржать, шоб я вдіта була. Один бо тіно к одіну 36, а другий 26, і пішла в шко лу. І не сміялися. Ну,
зате мама заробила кожушину. [...]
С.Ю. – Во время войны церковь была?
Ш.Є. – Ні.
С.Ю. – А фашисты разрешали Вам молиться, иконы держать дома?
Ш.Є. – Вони по хатах тут не хо дили, я не бачила їх по хатах. [...]
С.Ю. – [...] Во время войны религиозные праздники о тмечали: Пасху, Рождество?
Ш.Є. – Да, да. Дома все равно його отмічали. Пасху, Різдво, Троїцю — це такі шо великі праздники, ми
всігда.
С.Ю. – Но, все равно советская власть запрещала все э то?
Ш.Є. – У нас такого не було, я якось не запомнила. І комуністи були, ну , якось не той. У нас он був,
шість душ дітей у комуніста, йому забороняли хрестить дітей. Він все равно о двезе, нишком по хресте.
С.Ю. – Как определяли су дьбу ребенка, когда он рождался? Были какие-нибудь приметы?
Ш.Є. – Були, моя мама розказувала, як народиться тільки дитина, і везу ть о дразу в церкву. То ді не ждали,
як тепер ждуть. А тільки народилося, обмили і повезли в церкву. Батюшка о дразу взнає, яка довговічна
дитина, яка ні. Вистригають чубик по головці навхрест. І вкачує волосся у віск, і кидає в воду де купає
малого. Як по тонає віск на дно із во лосом, дитина недовговічна, а як виринає, дитина довговічна.
С.Ю. – Праздновали рождение ребенка?
Ш.Є. – Ні, не було такого! [...]
С.Ю. – Кого в кумовья брали?
Ш.Є. – Ну, сво їх ровесників.
С.Ю. – Священников не брали?
Ш.Є. – Ні, тако го не було. Їх же не було тут. А маму мою хрестив священик. У її мами, у моєї бабусі,
було одинадцять душ дітей і мерли. Старші діти всі померли. А тоді священик сказав бабусі й дідусеві:
«Давайте я перехрестю дочку, і у вас востановляться діти». І після того ще двоє було. [...]
С.Ю. – Смотрины перед свадьбой были?
Ш.Є. – Були.
С.Ю. – Как они про ходили?
Ш.Є. – Прихо дять свати, як почнуть чудукувать на порозі або коло дверей.
С.Ю. – Это с детства Вы помните?
Ш.Є. – Да. Та і бачила, як вже дівчата старші йшли заміж. Та б ігаємо дивимось. І під вікнами, тепер
бачиш такого немає, тільки ідуть приглашонні. А тоді п ливом пливемо всі, хоч і в армію беруть, хоч
свадьба, усі йду ть дивиться. Бо людина трижди інтєрєсна на світі: родиться, заміж іде, помирає. Трижди
вона дивна людина. Так і ми побіжимо! А тепер так, тишком -нишком, самі зібралися знакомі.
С.Ю. – А то гда все село собиралось?
Ш.Є. – Да!
С.Ю. – Как приглашали на свадьбу?
Ш.Є. – Тоді я дружкувала багато. Сідаємо на тачанку, душ дванадцять на тачанку нач іпляємось. Тоді не
так брали, шо старша дружка і все. А тоді багато брали, по сім душ, по одинадцять душ, дружо к. Уже як
заспіваємо, так гуде все село. [...]
С.Ю. – Как девушки и парни прощались с молодостью?
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Ш.Є. – Я к я вже гуляла, то в нас такого якось не бу ло. Ми зберемося, гурт, як нас на свадьбу
приглашають, а надо ж потринируваться шоб знать які пісні співати. А так... То вже як їдемо на конях.
На правій стороні висить чоловіков попон красний і нашито білою матерією букви, як його фамілія, ім’я
та по батькові, а на лівій стороні нєвєсти тоже так само. І коні розкрашені, страшне. Гармошка, бубен і
нас дюжина сидить.
С.Ю. – Вы говорите, дружок много было и дружков также?
Ш.Є. – Ні, один. У нього один боярин, а в неї і по одинадцять душ і по тринадцять душ. То ді молодьожі
багато було. [...]
С.Ю. – В детстве ко лядовали, щедровали?
Ш.Є. – Ходила, колядувала, я бігала, страшне! Я і по ці пори, дитино, люб лю. Мені, як оце по телевізорі
співають, танцюють, я неначе аж молодію.
С.Ю. – Заспівайте щось! [...]
Ш.Є. – « Що й у хаті, та на поку ті,
Щедрий вечір Вам, і добрий вечір.
Що й на по куті лежать паляниці,
З ярої пшениці.
Щедрий вечір Вам, і добрий вечір». [...]
С.Ю. – А колядки помнете?
Ш.Є. – « Коляд, ко ляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
А пісна не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Як не дасте п’ятака,
Візьму вола за рога,
А кобилку за чупринку,
Тай поведу на могилку.
А з могилки на т’ячок,
Дайте, дядьку, п’ятачок.
Як не дасте п’ятака,
Візьму вола за рога.
З праздничком, будьте здорові!»
С.Ю. – Спасибо! И давали пятака?
Ш.Є. – У кого були, давали. Бублики давали, пряники печені домашні. Бігаємо під вікнами. А прянички
напечені, щоб солодкі були, натруть буряк, зварять і на тій во дичці місять тісто, то ді солодкі пряники
були. Із буряка варили канфети, давали нам.
С.Ю. – На вечерю что го товили?
Ш.Є. – На вечерю була кутя, компот, голубці, капусняк, кров’янка; це ж кололи раніше свиней, багато не
було, а одне для себе давимо — ковбаси, холо дець варять, капусту жарять, рибу жарять, рибу копчену
купляли.
С.Ю. – Вечеряти, коли сідали?
Ш.Є. – Я к переносять всі вечерю. Часов в одинадцять сідаємо вечеряти.
С.Ю. – Свечки зажигали?
Ш.Є. – Світили, ну, у нас якось їх не дуже, ото береш на базарі. Но мама моя цього не признавала, шо на
базарі брали свічки, того шо вона не свячена. А як єсть во да свячена, то вона то ді сама побризкає. Тоді як
було, в мене брат у Донецькому жив, а там церква була, і вони їздили. І невістка всігда передає нам
півлітрову баночку свяченої води. У мами всігда була вода. А тоді, як ото на Хрещення, церквів же не
було. А мама казала, шо во да кругом святиться, Господь святе кругом воду. Одкрий ко лодязь, чи басейну
хай одкрита. Набери у відро, тільки шоб не пила, непитой води, набери кружкою собі води в бутилу і
постав. І стоїть го д, даже ніде, нічогісінько!
С.Ю. – Гадали на Рождество?
Ш.Є. – Гадали. Я і досі згадую, як я гадала. Закинула бурок через хату в одних лю дей, а він не через хату
полетів, та на горищі впав до них, було дране горищє.
С.Ю. – Что э то значило, когда сапог кидали?
Ш.Є. – Взнаєш в яку сторону заміж підеш.
С.Ю. – В какую сторону носок сапога смотрит, в той стороне и жених твой?
Ш.Є. – Да. Ну, а мій провалився через кришу на горище до тьотки. Дурачилися. А тоді як же ж полізти
достати? Прийшлося гу кати хазяйку, шоб пустила на горище. Так я і не помню, куди мій лежав носом.
С.Ю. – Еще как гадали?
Ш.Є. – Піту ха, я лічно не робила. Люди розказували, дівчата, як напували во дкою його. А він то ді ж п’є
воду. А так більш не помню. [...]
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С.Ю. – Как Пасху о тмечали?
Ш.Є. – Раньше пекли паски дома.
С.Ю. – Яйца красили? Чем?
Ш.Є. – Красили цибулинням у суботу.
С.Ю. – По том в соседнее село святить?
Ш.Є. – Тоді ж не було церквів. Оце у Новоселу. Два рази я там була. Та вкрали в мене паску, так я не
стала й хо дить. Хлопці, видно, якісь. Ми зайшли в церкву, батюшка праве службу. А тут парубки зайшли
із о такими [показує] цигарками, поставали, задом обернулись до батюшки, стоять курять. Ко ли підхо дять
мужики, повиводили. А ми сміємось, а один підхо де та каже: «Дівчата, ви прийшли в церкву чи куди?
Грішно сміятися ту т». Ми тоді і перестали. А хлопці пішли на двір курити. Я одній подружці довірилася,
кажу: «На, біля моєї паски постоїш, а я схо дю в церкву, в середину зайду». Прихо дю, а в мене паски
немає — посвятила паску! Ну, все равно прийшла додому, мама не лаяла мене.
С.Ю. – Масленицу о тмечали?
Ш.Є. – Одмічали. Колодки ч іпляли, або лєнту, як коси в тебе були, мені, напр імєр, лєнту чіпляли, то
косинку причеплять, у ко го шо було.
С.Ю. – Что э то означало?
Ш.Є. – Це, як тоб і сказать, по старінному так одм ічали цей праздник. Дівчатам особєнно в’язали
незамужнім. То батістовку причеплять до косинки. Ой, як причеплять батістовку!
С.Ю. – Блины пекли?
Ш.Є. – Пекли, це у кого було з чого. Вареники варили, у кого із сиром були, у кого з картошкою, в кого з
капустою.
С.Ю. – Как постились до Пасхи?
Ш.Є. – То ді, дитино, більше всього пости і були все врем’я.
С.Ю. – И до, и после Пасхи?
Ш.Є. – Да, да. Тоді було, як брат приїде з Донецька, привезе нам і сахарю, і масла, і те, і те. Та мама й
каже: «Ти б собі оставляв, шо його везеш нам, вже ми якось переб’ємося, ми постуємо». А він каже: «Ви
годами постуєте, а ми без м’яса ніколи не їмо, ми грішні, бо не будем їсти, не будем работать». Він же ж
у шахті робив. [...]
С.Ю. – Домашние обереги были?
Ш.Є. – Ікони були у нас. Ми як купили хату, ікона була. Хазяйка, шо продала нам хату, оставила, вона
була все врем’я у нас. А тоді зовсім полиняла, облізла, і ми купили другу. [...]
С.Ю. – Какие-нибудь обереги были о т нечистой силы, о т домового?
Ш.Є. – Не було. І хай Господь отводе! І ти не дуже вір.
С.Ю. – Не верите ни в ведьм, ни в чертей?
Ш.Є. – Не то шо балакать, а для мене про це страшне й думать! Не хочу я цього. І не желаю нікому
цього, шоб оце в це вірили. Я думаю шо єсть ще самі в себе внушають. Може й єсть такі. А тіки я про це
не думаю. Не нужне воно те, і все. Лутше шось хороше. Лучше пісню давай. [...]
С.Ю. – Праздник Ивана Купала отмечали?
Ш.Є. – То вже було дурачимось, на вигін повиходимо, вже як жінками були і молодими. Ну, молодими
якось ні, злидні заїдали. А то наробимося на степу і дома поробимо. І вийдемо на вигін погуляємо, жінки
позбираються.
С.Ю. – Вы говорили Ваша мама людей лечила, а были еще какие -нибудь знахари, шептуны здесь?
Ш.Є. – Бу ла в нас бабушка, тільки вона стара була. Я к я ще малою була, так вона недалеко од мене жила.
Ми жили з мамою на птахарні, коло курей мама робила. І по сусідству жила бабушка, їй то ді вже около
90-та го д було. Так вона волос виливала, бешиху шептала, сиб ірку ліч іла, ну все.
С.Ю. – Были случаи, ч то тяжело больной был человек, а она помагала?
Ш.Є. – Помогала. Я це дуще запомнила волос, сибірку, бо сибірку в мене мама носила.
С.Ю. – Сибірка, это ч то за болезнь?
Ш.Є. – Воно таке ч іпляється, як пшонинка, а навко ло прищика робиться таке синє -синє, а де і красне. І
воно дуже сильно пече. І вона ото шепче, а тоді го лкою пронизує, прошиває його із ниткою. Прошила
його, тоді мазі приклала, і все. Помагала вона здорово. А волос тоже, я бачила на пальці, ще й нас
нагукала, каже: «Ідіть, дівчата, по дивіться». Онуку свою лічила, а я дружила з онукою її. І вона нас
нагукала. Шепче, а то ді налила у миску води, поклала віск. Ллє розтоплений віск, це переляк, як зля кана
дитина. І вона то ді ножем лічє його і взнає од чого в нього таке получілось. А волос отак віском ллє, і
колоски із жита, отак завдовжки [показує], і вона кладе палець в оці ко лоски і в во ду, і шепче. І це ж вона
при нас взяла, склала цей пучечок ко лосків із жита, а тоді у во ду опустила і палець о так же ж [показує]
поклала у ті ко лоски. І шепче ножем, такий невеличкий ножичок. Ну, вже яку молитву вона читала не
скажу, дитино. Вона соб і тихенько. Коли витягає ті колоски, не роздереш тих колосків, во лосу у тих
колосках не роздереш! Я к хтось чуб чесав. Ото таке робила, помагала здорово. Це я сама бачила.
С.Ю. – И к ней много людей хо дило?
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Ш.Є. – Ой! Їздили, хтозна звідкіля привозили.
С.Ю. – Деньги платили?
Ш.Є. – Та тоді не бу ло грошей. Платочок привезуть, чи там на кофточку, чи на сорочку.
С.Ю. – Как она жила?
Ш.Є. – Жила з дочкою, з онукою. Маненька хатинка, менше чим тепер у нас зараз, дві кімнатки і все.
Соломою топили, і добро було!
С.Ю. – А Вы знаете какие -нибудь заговоры от болезней?
Ш.Є. – Ні, і не хочу знать. Юля, я тобі кажу, шо я даже пр ізєраю таких людей, шо таким знімаються.
Рішаються на таке, не бояться гр іха, ні бояться Бога. Молоко одбирають у коров, людям, кажу ть,
роблять. Це грішно, не доведи Господи. [...]
С.Ю. – Как Вы считаете, цер ковь защищает от нечистой силы?
Ш.Є. – Я к лягаю спать, молюся. « Отче наш» прочитаю, то ді перехрестю собі по душку і сплю . [...]
С.Ю. – Забыла спросить, ко гда про свадьбу спрашивала, раньше венчались?
Ш.Є. – Це раньше вінчались. А ми вже, та ті шо за мене старші дівчата, 24-й, 26-й год, не вінчались. Це
отам до войни, а то ді вже ніхто . Ото вінок надіне, лєнтів нач іпляє, біле плаття, а в кого розове . [...]
№ 18. — 2008 р., сі чень 12. — м. Пологи Пологівського району Запорізької області. — Інтерв’ю із
Сивирин Од аркою Романівною, 1911 року народження, мешканкою м. Пологи Запорізької області,
проведене Солохою Павлом Павловичем (БДПУ ).
Соло ха П.П. (далі – С.П.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Сивирин О.Р. (далі – С.О.) – Сивирин Одарка Романовна.
С.П. – Дівоче прізвище?
С.О. – Моє дівоче призвіще Сунна.
С.П. – Дата і місце народження?
С.О. – 20 марта 1911 року, село Пологи По логівського району Запорізько ї області.
С.П. – Яка Ваша освіта і професія?
С.О. – Я безграмотна, в школу не хо дила.
С.П. – Ваші батько та матір хто були за національністю?
С.О – Мої батьки по національності бу ли українці. [...]
С.П. – Звідки родом Ваші батьки і предки?
С.О. – Мої батьки звідсіля, з Поло г. Вони ту т народилися і ту т померли. [...]
С.П. – Які існують у домі особливі речі, які передаються від старших до моло дших?
С.О. – Тоді вони не передавали мені ніяких особливих речей. В домі були тільки ікони. А ще я знаю, що
в нас в хаті була ляда, як лісти на горіще, і там був намальований Ісус Христос. І батьки говорили, що це
намалював мій дід. [...]
С.П. – Як ставилися до віри Ваші батьки?
С.О. – Мої батьки віруючі люди, кожно ї неділі і на свята хо дили до церкви. Я теж хо дила до церкви. В
нашому селі майже всі ставилися до віри і до цер кви добре.
С.П. – А як Ви ставилися до віри?
С.О. – Так як мої батьки були віруючі, то й мене з дитинства привчали до віри в Бога. І тому я теж вірю в
Бога і на цей час. Я вірю, що в житті є, що таке дивовижне, і я думаю, що це Бо г.
С.П. – Що таке для Вас віра?
С.О. – Для мене віра це щось надзвичайне, надприродне. Таке, що люди не можуть пояснити. Для мене
віра це Бог, а я вірю в Бога.
С.П. – Якого Ви віросповідання?
С.О. – У нас віра християнська.
С.П. – Розкажіть докладніше хто або яка по дія вплину ла на те, що Ви стали віруючою?
С.О. – Щодо питання хто , то це мої батьки та родичі, які всі вірили в Бо га. А щодо подій, то в моєму
житті нічого не було особливої події. Але в церкві я багато чула розмов про дивовижні по дії. І хоч я не
бачила такої події, то все р івно вірила.
С.П. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
С.О. – У мене таке відчуття, що про Бога я знаю з самого дитинства. В нашій сім’ї всі розмовляли про
Бога і всі хо дили до церкви. А церква велика, розписана, з багатьма іконами. Особливо мені подобалось
хо дити в церкву на Пасху. Бачила як винося ть Ісуса Христа на плащаницю.
С.П. – Як у дитинстві Ви уявляли собі Бога?
С.О. – Ми розуміли, що звер ху хтось над нами руководить. Що це вище над нами руководство. Ми всі
хо димо під Богом.
С.П. – Ким він був для Вас?
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С.О. – Для мене він був звер хлюдиною, надприродним і святим. Я знаю, що він існує, але не можу це
пояснить.
С.П. – Чи до тримувалися у Вашій родині обрядів: пости, Різдвяна кутя, Пасха?
С.О. – В нашій сім’ї дотримувалися всіх обрядів, так як наша сім’я була віруючою. На пости їли все пісне
і скоромне. І батьки казали, що ось іде піст, і треба його дотримуватися. А Різдвяну ку тю го тували з
пшениці, а не з рису, як зараз. Сахарю тоді не було, і щоб була солодка во да, в ній варили цукровий
буряк. А на Паску пекли паску, красили яйця. І йшли до церкви щоб посвятити. До Паски був піст. І ми
до Паски нічого не їли жирного. А на Паску було все. На Причисту нічого не робиш, ходили в гості і
відпочивали.
С.П. – Розкажіть докладніше, що було обов’язковим у до тримані обрядів?
С.О. – Залежало від того який празник, такий і обряд. Я важаю, що обов’язковим є те, що ко ли,
наприклад, якийсь празник, то потр ібно до тримуватися тих традицій, які були з покон віку. І яких мене
навчали з дитинства.
С.П. – Ваші батьки, бабусі, дідусі розповідали Вам як слід дотримуватися якихось релігійних обрядів?
С.О. – Обов’язковим було те, щоб вірити в Бога, ходити до церкви та молитися йому. В нашій родині, як
я пам’ятаю, були віруючі і тато і мама. І тому я з дитинства вчила всі обряди щодо свят, що до постів.
Хоч я і не пам’ятаю дідуся та бабусі, але думаю, що моїх батьків теж вони вчили всім обрядам та
заповідям.
С.П. – Пригадайте й опишіть, яких обрядів Вас навчали мешканці інших сіл?
С.О. – Взагалі якщо села були розташовані близько один до одного, то і обряди були однакові. І як
пам’ятаю, ніяких різниць не було. Може, в деяких сім’ях і було щось не те, я таких людей не знаю. Були
всякі люди: такі що в Бога не вірили, і, напевно, в них і обряди були інші. А в нашій сім’ї в Бога вірили і
старалися до тримуватись обрядів. А так все залежало від сім’ї і виховання. Як дитину вихо вали, така
вона і є.
С.П. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до атеїстів?
С.О – Не знаю як щодо інших, а наша сім’я їх не любила і ставилась до них отріцатільно.
С.П. – А чому Ваша сім’я так до них ставилася?
С.О. – Напевне тому, що я вірила в Бога, а ті хто його не признав і не вірив в нього — я не люблю таких
людей. В них була своя віра, свої обряди. На мій погляд, вони в Бога не вірили, а вірили в свого Іуду.
Атеїсти і християни, як я знаю, р ізні люди.
С.П. – А як ставилися до віруючих?
С.О. – До людей, які вірили в Бога, наша родина ставилася до них добре. Інко ли з деякими разом ходили
до церкви і інколи святкували з ними церковні свята.
С.П. – А до не православних?
С.О. – Ті, хто вірив в Бога, і до неправославних ставилися не дуже добре. На таких людей навіть по
іншому дивилися. А були і інші, все залежало від людини і її ставлення.
С.П. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір та релігій?
С.О. – Знала я таких людей, були в нашому селі такі як баптисти. Наша сім’я ставилася до них погано.
Такі люди дуже швидко втягували в свою віру. Таких людей ми обходили стороною. В нашому селі були
такі люди і можна сказати багато.
С.П. – Опишіть поподробніше , що Вам сподобалося у їх звичаях і обрядах?
С.О. – У баптистській сім’ї нам нічого не по добалося. Ми з такими людьми не спілкувалися і подробно
про їхні звичаї нічого особливого не знаю.
С.П. – Чи були в Вашому селі такі люди, які перейш ли в іншу віру?
С.О. – Я таких людей не знала і не знаю. Але чула від інших, що були такі люди, які перехо дили з однієї
віри в іншу. І люди з християнською вірою не поважали таких людей.
С.П. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл? Якщо так, то опишіть, чим
відрізнялися служби від Ваших?
С.О. – В нашій церкві був хороший батюшка і певча гарно співала. До людей відносилася гарно. Піп не
був грабітільом, хоч в інших церквах були і такі. В іншому селі я була один раз і мені не спо добалося, і
тому я туди б ільш не ходила. Мені дуже не спо добалося як там правили службу. Церква була маленька,
ікон в ній теж було мало. Дещо пригадую з розповіді дідуся, що були такі попи, які використовували
церкву заради своєї виго ди. Наприклад, була Паска, люди давали пожертву, піп забирав все собі до дому
і всим кормив свою ху добу.
С.П. – Розкажіть до кладніше, якими були взаємини Ваші, Ваших родич ів в часи Вашо го дитинства та
молодості з місцевим священиком.
С.О. – Я не пам’ятаю вже як звали нашого священика. Особисто я і мої родичі не були з ним знайомі, але
ми всі відносилися до нього добре.
С.П. – Яке було до нього ставлення?
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С.О. – Він був добрий, все понімав, нікому не відмовляв. І тому всі, хто хо див до його церкви, поважали,
довіряли йому, сповідали все що в кого на душі. Він був простяком, простим і щирим, до всіх ставився
однаково.
С.П. – Чи в усьому люди довіряли священику?
С.О. – Бу ли такі, які в усьому йому довіряли, прихо дили за порадами. Були ще безграмотні люди, вони
приходили до священика щоб він їм все пояснив. І він не відпускав людей без гарної поради. Але були
такі, що й не довір ли йому. В кожно ї людини були свої думки щодо довіри священику.
С.П. – Розкажіть, що Вам говорили в школі в роки Вашого дитинства чи юнацтва про обряди і наскільки
це впливало на Вас і Ваше ставлення до церкви?
С.О. – Я вже говорила, що до школи не хо дила. А вже пізніше я відвідувала лікбези. І там людей вчили
розписуватися і тро хи читать. Ось, наприклад, було на будинку написано «Крамниця» і ми могли
прочитати і знали, що нам там потрібно. Що до обрядів, то я всьому вчилася вдома від своїх батьків і в
церкві також. А в лікбезах про церкву і обряди не говорили.
С.П. – Чи діяли у Вашому селі церкви під час війни?
С.О. – Тоді під час війни церкви майже не діяли. Я к може вона діяти повністю в таких умовах? Коли всі
стреляють, самольо ти літають і скидують на людей бомби. Деяких людей евакуювали в другі міста.
Німці все розрушували, навіть цер кви.
С.П. – Хто в церкві на той час правив службу?
С.О. – В той час церкву майже розвалили. Священик урятував деякі цінності з церкви і зробив її в себе в
хатині. В той час це було таємно, бо люди були дуже налякані. Таємно про ходили р ізні обряди:
відпівання, хрещення. І завдяки цьому люди продовжували вірити в Бога. Також я чула: де ще не
зруйнували церкви, їх закривали для самозбереження. Бо там збиралося багато людей, і коли б ту ди
попав снаряд, загинуло б багато людей.
С.П. – Як ставилися до цер кви фашисти?
С.О. – Як де. Де церква була ціла і закрита, то вони все там грабували, а потім все спалювали і церкву і
всі будинки. В інших просто грабували. А були й такі села, але дуже мало, що там нічого не трогали, а
просто дивились і йшли далі завойовувати.
С.П. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Якщо так, то розкажіть.
С.О. – Все залежало від сім’ї і який був пер іод. Я к могли ми намагалися відзначати. Але за час війни це
було рідко, бо всім було не до цього. З їдою було дуже тяжко, інко ли голо дували.
С.П. – Пригадуючи минуле, скажіть, чи була по трібна церква людям в 1930 – 1940-і роки?
С.О. – Церква була по трібно віруючим людям в усі часи. А особливо в той час людям найбільш була
потрібна віра. Багато людям вижило завдяки цій вірі і своїм молитвам.
С.П. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставало
вірити в Бо га?
С.О. – Всеякі були люди. Хто вірив в Бога з малку тим Бог і допомагав. А такі які не вірили і відр ікалися
від ньо го, їм було важко і погано жити, чомусь я так гадаю. Насправді віруюча людина ніколи не
переставала вірити в Бога, які б не були часи.
С.П. – Як Ви гадаєте, чому змінювалася віра в Бога?
С.О. – Люди, які були дійсно віруючі, вони не змінювали свою віру. І їм було все р івно, що про них
думали. А ті люди, які зм інювали свою віру, можливо на них діяли якісь події, або на них впливали інші
люди. Я не поважаю тих людей, які це робили.
С.П. – У що в радянський час, у пору Вашої юності люди продовжували вірити?
С.О. – Ті, які вірили в Бога, продовжували в нього вірити, продовжували хо дити до церкви. Кожен віри в
в те, в що привикли вірити. Вірили хто в кого хо тів. [...]
С.П. – Які обряди виконувалися після появи на світ нової людини?
С.О. – Через деякий час як людина народилася її крестили. Везли до церкви, віддавали батюшкі, щоб він
її окрестив. Треба обов’язково щоб дитина була крещена. [...]
С.П. – Як про хо дили крестини?
С.О. – Спочатку вибирали кумів, названих батька та матір. Йшли до церкви, щоб піп її окрестив. На
голові у дитини батюшка вирізав крестик і свяченою водою мазав по голові. І ще чимось він маз ав по
голові, по ножках, я вже не пам’ятаю як воно називає ться. Це був цер ковний обряд, який він виконував
над дитиною. Тоді приїжджали додому, сідали за стіл, бажали дитині всього найкращого в її житті.
С.П. – Ко го запрошували в куми?
С.О. – В куми брали чужих людей, а не родичів. Ось кого я вибрала в куми, прийшла і говорю їй, щоб
вона була хрещеною. Вона не могла відмовитися, бо від хреста не можна відмовлятися.
С.П. – Як пово дили себе куми?
С.О. – Куми були задоволені, що їх вибрали названими батьками на все життя. І батюшка говорив, що
колись з батьками щось трапиться, то куми на все життя ставали батьками. Але бували й такі куми, які
відмовлялися від дитини після смерті батьків.
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С.П. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
С.О. – Був такий обряд як молодий іде сватати дівку, бере з собою сватів, бере хліб -сіль і несе на
рушнику. Приходять до молодої в хату, віддають свій по дарунок батькам молодої і говорять , що
прийшли свататися. Сідають, обідають. Якщо батьки згодні, то продовжували домовлятися далі. А якщо
відмовляли, то дівчина виносила хлопцю гарбуза. А якщо погоджувалася, то батьки обмінювалися зі
сватами хлібом-сіллю і рушником. [...]
С.П. – Як відбувалися оглядини?
С.О. – Оглядали все, навіть ходили дивитися і на хазяйство. Дивилися, чи є коровка, чи коняка на якій
можна пахати землю. В кого яке було хазяйство і визначали чи заможна сім’я чи ні. Заможний ніколи не
одружувався з б ідною. А в той час майже всі були б ідні.
С.П. – Хто і як запрошував на весілля?
С.О. – Запрошували моло дий і молоді згоди батьків. Вже знали ко го запрошувать і скільки буде людей.
Кількість залежала від то го, які батьки в молодих заможні чи б ідні. Скільки в кого родич ів, друзів.
С.П. – Як парубки і дівчата прощалися з моло дістю?
С.О. – Співали жалібні пісні. Пам’ятаю, у дівчат ще був дівич веч ір. Ходили дівчата по хатах і співали
про прощання з молодістю. А як хлопці прощалися, я не знаю.
С.П. – Скільки днів тривало весілля?
С.О. – Обично гуляли три дні, з суботи по понеділок. Гуляли два – три дні. А готували майже тиждень. В
суботу та неділю гуляли свадьбу, а в понеділок пили чай з р ізними соло дощами.
С.П. – З чого починалося весілля?
С.О. – Спочатку молодий приїздив на конях до нареченої. Сідає вона у візок, гарно вбрана з вінком на
голові. Поїхала , розписалися.
С.П. – Як проводилося?
С.О. – Після того як розписалися, їхали по селу і співали під гармошку, бо нічого не було більше. На
весіллі всі разом танцювали в кружку. [...]
С.П. – Як прикрашали весільний стіл?
С.О. – Біля столу весіли ікони, обвішані рушниками. Стіл був накритий гарними ковдринами з
вишивкою. Були квіти. Люди придумували багато всього цікавого. [...]
С.П. – Чим обдаровували гості?
С.О. – В першу чергу обдаровували батько та матір. Дарили традиційно вишиті сорочки з льону, а матері
дарували тканину, з якої вона шила і сорочку і юбку. А гостям давали шишки і платочки.
С.П. – Що одягали молоді?
С.О. – Тоді був такий обряд: наречена одягала традиційний український костюм, на голові був вінок.
Весь одяг був вишитий: А в молодого вишита сорочка і гарні штани. На голову хлопці нічого не вдягали.
В них була гарна стрижка. [...]
С.П. – Які батьки виконували обряди під час весілля?
С.О. – При цьому батьки напучували дітей у доросле життя. Благословляли іконою та хлібом і сіллю,
обсипали зерном, конфетками. Як заможня родина — обсипали ще грошима. [...]
С.П. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування, щедрування на Новий рік, Різдво?
С.О. – Авжеж, ходили і щедрували, і ко лядували. Це був великий празник, всі люди впускали дітей до
хати. Таких щоб не впускали не було. Навпаки, люди гукали до себе, благословляли. Щоб захо дили
щедрувати обов’язково до хати.
С.П. – Розкажіть, як ко лядувати?
С.О. – В це свято всі діти збиралися кучками. І хлопці, і дівчата, щоб було веселіше. Ходили по хатам,
стукали в вікна і запитували, чи можна колядувати. А господар і зустр ічали ко лядників словами:
«Заходьте, ко лядуйте, любі дітки». І діти колядували, і їм давали конфетки, печеня, пиріжки.
С.П. – До кого ходили колядувати?
С.О. – Село було дуже велике, тому ходили тільки по сусідам, по родичам. А були і такі, що хо дили по
всьому селі і вітали з колядкою, щедрівкою всіх людей. [...]
С.П. – Як, хто засіває першого дня Нового року?
С.О. – Засівали зерном. Беруть в кого яке є зерно: кукурудза, пшениця, насіння. Хо дили тільки хлопці. В
карман клали зерно і засівали в людей в хаті. Вітають господаря і господиню з Новим роком. Засівали
зерном в хаті, щоб родила пшениця і всяка пашниця. Люди дякували їм, що вони в них посівали.
Винагороджували посівальників і виправоджували на вулицю.
С.П. – Хто і як ворожив під Різдво, Новий р ік, Хрещення?
С.О. – Були разні ворожіння і всі ворожили по-різному. Я знаю деякі ворожіння під Новий рік. Вночі
кидали чобіт через хату, і ку ди був повернений носок — звідти і буде чоловік дівчини. Я кщо чобіт
перекиниться і не буде стоять, то дівчина залишиться в дівках. Ще з подругою одно го разу ворожили на
курей. Заходила дівчина в курятник, брала якусь птицю. Якщо був піту х, то дівка вийде заміж в цьому
році. А якщо вибире куриня, то в цьому році заміж дівчина не вийде. А ще одне ворожіння: дівчина
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брала в курятнику дво х курок, одну мені, іншу подрузі, ставили біля себе зерно і воду. В мене куриця
сиділа любувалося в зер кало, скубла собі пір’я, і пшеницю їсть і їсть, і казала моя мама, що я вийду заміж
за хлопця з села і він буде хліборобом, буде веселий. Бу де в тебе веселе життя з ним. Воду не пила, отже
чоловік не буде п’яницею. А в подруги дивилися в зеркало і пила воду. І моя мама говорила: буде в тебе,
доню, чоловік хліборобом, але п’яницею. Так наш і ворожіння і справдилися: в мене був гарний чоловік, а
в подруги п’яниця. Було ще одне ворожіння, яке я пам’ятаю. Брали зеркало, ставили його під стіл; кого в
цьому зеркалі вночі побачиш — то і буде твій чоловік. В декого справджувалися ворожіння, в ко го ні. Я
в молодості дуже любила ворожити і ворожила щороку, поки не вийшла заміж. Напевно, що так любила,
тому й помню деякі до цих літ. [...]
С.П. – Як у Вашій місцевості святкували Масницю?
С.О. – На Масницю в нашій родині варили вареники з сиром і капусто ю. Пекли пиріжки з картошкою і
капустою. Ставили все це на стіл і обов’язково до цьо го ставили сметану. В кого не було корови, йшли
празнувати Масницю до сусідів. В цей празник гостів не виганяли, бо був великий гріх. Ще на стіл
ставили молоко, масло. Більш ніяких особливих страв не було, готували все масне і молочне. [...]
С.П. – Як постували у Вашій місцевості під час Великого посту?
С.О. – Під час Великого посту люди нічого м’ясного не їли, їли все скоромне. Придержувалися — не
різали ніякої птиці, ні свинини. Хто вірив, той і постував, бо розумів, що це великий гр іх. Наша родина
була набожна і придержувалася всіх постів. Великий пост був перед Паскою, який тривав сорок сім днів,
або сім тижнів. Недарма він називається Великий, тому що після нього йде Вос кресіння Господнє.
С.П. – Які го тували страви під час посту?
С.О. – Варили галушки, ловили рибу, по тім варили у ху , інші жарили, варили супи, борщі, каші з зерна.
[...]
С.П. – Які дії виконувалися з останнім снопом ?
С.О. – Після завершення жнив і всіх святкувань брали останній сноп і клали його в середину великого
костра і підпалювали йо го. І хо дили навкруги цього костра і просили Бо га, щоб майбутній рік був такий
же врожайний. [...]
С.П. – Як святкували входини?
С.О. – Гукали в гості сусідів, накривали стіл і сідали, відмічати, танцювали, співали. А насамперед
будинок освячував піп. По тім в дім запускали кота і захо дили батьки, а потім і всі інші. [...] Перший
входив батько і вносив в хату хліб з сіллю на рушнику. [...]
С.П. – Які хатні оберіги Ви знає те?
С.О. – Ми як віруючі люди вішали в углу ікони, над іконами рушники, або вишиті скатертини. Хто
вішав, а хто ні. В кого як було заведено. Ще над вхідними дверями вішали підкови.
С.П. – Як захищали житло від злих сил?
С.О. – Ми захищали так: коли лягали спати, обов’язково молилися, щоб Бог захищав нас від злих сил.
Також хрестилися, крестили постіль. Робили р ізні обереги з підков, сіна і маленьких ікон, які по тім
вішали б іля дверей.
С.П. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в часи Вашого дитинства чи
юнацтва?
С.О. – Коли празнували свято в моєму дитинстві, я завжди залишалася вдома. А коли я підросла, почала
хо дити теж святкувати. На березі р ічки чи ставку розкладали багато кострів. Ввечері їх запалювали,
стрибали через них, святкували, співали, танцювали. Собирали дівчата квіти, а потім плели з них вінки,
які потім пускали на во ду. Якщо вінок відплинув дуже далеко, то чоловік тіє ї дівчини буде з іншого села,
або з далеку. А якщо вінок закручувався на місці і дальше не плив, то хлопе ць тієї дівчини буде з її села.
При всьому цьому дівчата співали і дуже сміялися.
С.П. – Які легенди і повір’я про нього існували?
С.О. – В молодості чула таку легенду, не знаю тільки, чи правда чи брехня. Чула, що в ніч на Івана
Купала зацвітає квітка папороті. І хто її знайде, обрете вічну любов і велике щастя. А чи були такі люди,
що знахо дили цю квітку, я не знаю. І скільки я себе пам’ятаю, це була легенда.
С.П. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів?
С.О. – Бу ли такі люди, що щось шептали про ти боляч ків. Кому помагало, а кому ні. Але люди вірили, що
їм допоможуть, і ходили до таких людей. Ще чула, що в кожного знахаря і шептуна різні замовлення і
примовки. І при замовленнях вони супроводжувалися різними ритуальними дійствами. Можливо
танцями, притоптуваннями, молитвами, палінням свічок.
С.П. – Чи знали Ви таких людей?
С.О. – Була одна така людина, яка вилікувала мою сестру. Вона була дуже хвора і нічого їй не
допомагало. Ніхто не знав, чим вона була хвора. І коли до нас прийшла ця жінка, вона залишилас я з
сестрою сама в кімнаті. Що вона там робила з сестрою і що говорила я не чула. А сестра говорила, що не
пам’ятає що з нею робила ця жінка. Через деякий час моя сестра вилікувалася. Ми навіть не знаємо, як
було звати цю жінку. Всі її називали бабка-шепту ха.
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С.П. – Який спосіб життя вони вели?
С.О. – Як саме вони жили, я не знаю, бо ми з такими людьми не спілкувалися. Знаю тільки, що такі люди
були не багаті і де заробляли я не знаю. Якщо знахар справжній, а не жулік, то такі люди гроші не брали.
А говорили: дайте чого не жалко. В таких випадках все залежало від людей. І залежно від цього такі
люди були не багаті. Хто сальця дасть, хто крашанок. Хто що.
С.П. – Як вони проводили лікування?
С.О. – Як вони проводили лікування я не знаю. [...] А від інших людей чула, що вони щось шепчу ть,
чимось махають над хворими. [...] Як говорили інші, то такі люди шепчуть про себе, ніколи вголос вони
нічого не говорять. Можливо, вони не хо тіли, щоб хтось чув їхні слова.
С.П. – Чи знає те Ви шептання чи замовлення проти хвороб?
С.О. – Я проста людина, ніяких замовлянь не знаю. А ле в мене є віра в Бога і можна сказати, що це мій
знахар. [...]
С.П. – Чи жили у Вашому селі відьми чи відьмаки?
С.О. – Казали, що є відьма в нашому селі. Ходила вночі видоювала коров. Вранці хазяйка встала, сіла
корову доїти, а вона вже здоєна. Ко ли пішли вночі і захо валися, щоб побачити де дівається молоко, а
вийшло, що то сусідка прихо дила і доїла її корову. А всі казали: відьма та відьма. Ось Вам така і відьма.
А чи взагалі були справжні відьми, я не знаю. Слу хи хо дили.
С.П. – Що треба знати людині, щоб уникнути її впливу?
С.О. – Щоб були якісь занадто способи проти уникання цих людей ми не знали і вірили, що нам усим
допомагає Бог.
С.П. – Які способи боротьби з нечистою силою?
С.О. – Ми завжди ходили до церкви. А як на ніч лягали спати, обов’язково молилися і хрестилися. Ту ди
пізніше я вже взнала, що по трібно носити на шиї крестик від нечисто ї сили, одягати на нижню білизну
булавку від зглазу і від нечисто ї сили. [...]
С.П. – Що чули про русалку, лісовика?
С.О. – Було дівчата поплету ть і повдягають вінки, пороздягаються і йду ть роздягнені купатися. Тихенько
плавають, голови з вінками звер ху. А хтось як побачить то й починає причитати, що він бачив русалку.
Так само і про лісовика. Перевдягнеться хлопець в листя і хо дить по лісі лякає дівчат. А дівчата кричать
що за ними лісовик гониться. Так само і водяник пішов від людей. Я гадаю, що все це люди
попридумували. [...]
С.П. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідки Ви дізналися про русалок, відьом, вовку лаків?
С.О. – Розказували дід і баба, тато й мама у вигляді казок. А чи насправді воно є ніхто не знає, бо ніхто
не бачив. [...]
С.П. – Чи вважає те, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
С.О. – З і мною такого не було, але було по друга, яка пішла до бабки, і та їй відливала на воску, і їй
допомогло. А що там ще було вона не говорила. [...]
№ 19. — 2008 р., січень 15. — м. Пологи Пологівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Донець Марією Онефанівною, 1913 року народження, мешканкою м. Пологи Запорізької області,
проведене Солохою Павлом Павловичем (БДПУ ).
Соло ха П.П. (далі – С.П.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Донець Марія Онефанівна (далі – Д.М.) – Донець Мар ія Онефанівна.
С.П. – А дівоче?
Д.М. – Гавриленко Марія Онефанівна.
С.П. – Ваша національність?
Д.М. – Українка.
С.П. – Дата і місце народження?
Д.М. – 15 лютого 1913 року, село Пологи, По логівський район, Запорізька область. [...]
С.П. – Яка Ваша освіта та професія?
Д.М. – Три роки хо дила до шко ли, то ді працювала в колхо зі. [...]
С.П. – Якої були національності Ваші бабусі і дідусі?
Д.М. – Українці. [...]
С.П. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Д.М. – Всі вони о тсюда, з По лог. Тут всі народилися, хрестилися. [...]
С.П. – Які існують у домі старі, особливі речі які передаються від старших до молодших? Сімейні ікони,
Біб лії?
Д.М. – Ікони були, і дуже багато. Від батьків мені попало багато ікон. То я вже сама їх пораздавала
родичам, близьким. [...]
С.П. – Як ставилися до віри Ваші батьки?
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Д.М. – Мої батьки були віруючі. До віри вони ставилися як по ложено. Признавали віру, хо дили до
церкви. Мо ї батьки завжди вірили в Бога.
С.П. – А Ви?
Д.М. – Як положено. В Бога вірила, вірю і буду вірити. До церкви хо дила, бо дуже любила, особливо як
була молодою дівчиною. І до сих пір Бога признаю і розумію все.
С.П. – А в які дні хо дили до церкви?
Д.М. – На свята хо дила, тому що церкви правились по святам і у вихідні. А як празник — вся молодь іде
до церкви. Раніше було празник, оце так не дадуть їсти, поки з церкви не прийду ть батьки, як ми малі
були. І як попідростали, теж цього дотримувалися. Наприклад, голо дна кутя, так оце було їсти не даду ть,
поки з церкви не прийдемо. До церкви хо дили всі, а прийшовши стаємо молитися, а потім сідаємо їсти
кутю, все що мама наготовлять. Як вже були невістками, скажу ть нам кому корову доїти, кому пасти, а
кому до церкви йти про все розпоряджалися батьки. Тоді дуже слу хали батьків. Тоді ставали всі
молитися Богові, бо куті не даду ть по їсти.
С.П. – На які свята хо дили?
Д.М. – Хо дили на всі божественні свята. І Різдво, і Пасха, Троїця. Празників було багато і в усі ці дні в
церкві правилося. То ді люди понімали, не працювали. Хоч і треба було йти пасти ху добу, годувати її,
кому топити, варити, але при всьому цьому люди все рівно йшли до церкви.
С.П. – А якщо, наприклад, сього дні голодна ку тя? Які страви ставили на стіл?
Д.М. – Все пісне: кутя, картошка, пир іжки, риба. Оце з церкви прихо дять, якщо не дадуть їсти, випий
свяченої води, а тоді іди до церкви. А в той час мати або невістка го товлять їсти. Тоді хто прихо див з
церкви, всі разом дома помоляться і сідають їсти. А ми тепер цього не признаємо, тепер говорять, що все
можна їсти, а то ді такого не робиш. Було таке, що кажу татові: «Як празник сього дні, то гріх робити», а
вони кажу ть: «Помолись Богу та й ставай роби, язиком менше мели і йди роби».
С.П. – У який час хо дили до церкви? Вранці, ввечері чи в об ід?
Д.М. – І вранці ходили і ввечері. Оце як сього дні голо дна кутя, то починали править з часів дво х. І тоді
до дво х часів їсти не дають. А тоді як прийдуть з церкви, їдять і гуляють увесь день. Схо дяться сусіди на
вулиці, а якщо холо дно — то в хаті. Тоді всі хо дили один до одного до хати, не було такого, щоб сусіди
не мирилися. З ібралися та й празнують. [...]
С.П. – А що таке для Вас віра?
Д.М. – Можу сказати о дним словом: для мене віра — це віра в Бога. Я дуже боговірна людина. Я вірю і
все, більш мені від неї нічого не потр ібно.
С.П. – Якого Ви віросповідання?
Д.М. _ В мене одна віра в Бога.
С.П. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія стала причиною, що Ви стали віруючою?
Д.М. – Хто знає, що воно вплину ло... Я к батьки жили і вірили в Бога, то по їхньому прикладі і
наслідували їх. Віру ніколи не міняли.
С.П. – А батьки Вас чогось навчали?
Д.М. – Аякже. Було тато, ко ли були малі, розказував про те , як вірувать, як не об іжать друг друга. А
тепер і самі знаємо що і як робити.
С.П. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Д.М. – [См іється]. Я к почала розуміти коли підросла, то батьки почали брати до церкви і в ній ми про все
дізналися. Так з кожним разом хо дячи до церкви , я її і полюбила.
С.П. – Як Ви уявляєте собі Бо га у дитинстві?
Д.М. – У дитинстві ще про Бога не понімала, а в юнацтві понімала що поганого нічого робити не можна.
Я його собі не з чим і не з ким не порівнювала.
С.П. – Ким він для Вас був?
Д.М. – Богом та і все.
С.П. – Як до тримувалися в Вашій сім’ї обрядів?
Д.М. – Дуже, ми це все не понімали. Все дуже добре празнували. Відносилися як треба. Бу ли такі обряди,
що було їсти гр іх поки не схо димо до церкви. І щоб їсти хтось почав — такого не бу ло. А після церкви
вже можна. То ді пости були великі перед Різдвом — це цілих шість неділь. Не їли нічого скоромного, все
пісне. Було багато риби. Була бочоночків наберуть івасі, кар тошка, узвар. Оце так їли у піст. А Пасха
тоже великий празник — сім неділь посту перед нею. Теж нічого скоромного не їли, хо дили до церкви
святити. А по тім прихо дили з церкви розгівлялися і їли все що в кого було.
С.П. – А Причисту як святкували?
Д.М. – Причиста теж великий празник. Нічого не робили. Хто до церкви йшов, хто н а базар. Я к став
колхоз, то тоді так сильно не празнували празники. А працювали в степу. В дитинстві в степу і днювали
й ночували. Скир ти були великі, молотило була одне і його перетягували з міста на місто вручну бо
машин не було. І я все время в барабан давала. Була дуже слу хняна, всіх поважала. Тепер не годиться
ніку ди підти, ні в цер кву ні ще ку дись. І вже не думаєш.
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С.П. – Розкажіть докладніше, що вважалося обов’язковим у дотримувані обрядів?
Д.М. – Обов’язковим було поминать старших, Бога. Це нас так вчили. А так щоб щось було обов’язковим
у виконані обрядів, ми такого не до тримувалися. Під час якогось празника були певні правила. [...]
С.П. – Пригадайте й опишіть, я ких звичаїв та обрядів Вас навчали мешканці інших сіл?
Д.М. – З мешканцями інших сіл ми общалися тільки на роботі коли працювали в селі. А святкували
кожен собі вдома в своєму селі. І тому ні про які звичаї ми не говорили.
С.П. – Розкажіть, як у Вашому селі під час дитинства чи молодості ставилися до атеїстів, до невіруючих,
до безбожних?
Д.М. – До таких людей ставилися не хорошо. Вони ж не понімали Бога. Ті, хто їх не понімав, старалися
їх сторонитися, не водити дружбу, не розмовляти. І взагалі не общатися з такими людьми. А до віруючих
ставилися дуже добре.
С.П. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства чи молодості з представниками інших вір, релігій?
Д.М. – В моє время в нашому селі, як я знаю, були всі о днієї віри. Всі хо дили до церкви молитися Богу. А
людей, які представляли іншу віру чи релігію, я не знаю. [...]
С.П. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Д.М. – То ді як хтось і переходив в іншу віру, то намагалися робити це таємно, щоб ніхто про це не знав. І
не говорили нікому, що він хоче перехо дить до іншо ї віри. Все було дуже таємно.
С.П. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас в селі була церква?
Д.М. – Була у нас в селі цер ква. Дуже здорова і красива. І коли за річ кою стало місто Поло ги, там
з’явилась теж церква. А в селі у нас церква була, а на цей час її там немає, бо її розвалили. І на тому місті
стоїть пам’ятник.
С.П. – А церква була до того як Ви народилися, чи її строїли при Вас?
Д.М. – Коли я народилася, церква вже була. І я не знаю коли її построїли.
С.П. – А в церкві був один батюшка?
Д.М. – Ні, було двоє батюшок: Андрюшка і Терешко. Терешко був дуже строгий, а Андрюшка був дуже
хороший, його всі любили. Терешко не так ставився з людьми. Як понесуть до нього хрестити, він дуже
був строгий, а дітей тоді хрестили обов’язково. І ко ли я народила другу дитину, церкви запретили і її вж е
не було. І то ді нам Андрюшка дозволив прийти по хрестити дитину. Ми принесли дитину вночі, бо
забороняли всіх хрестити.
С.П. – Хто хо див до церкви?
Д.М. – Багато до неї хо дило людей всіх років, навіть хо дила молодь. То ді було якщо не підеш до
церкви — був великий гріх. А гр іху тоді боялися і всі ходили до неї. А як свята немає — в церкву не
підеш, бо вона закрита. А іно ді хо тілося і просто так піти до церкви.
С.П. – Хто із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви були молоді?
Д.М. – Всі хо дили до церкви: і та то, і мама, сестри. Нас в сім’ї було аж п’ять дітей — дівчат, а я
найменша. Вони мене брали і вели за руку, а як стала більша — сама хо дила з задоволенням. [...]
С.П. – Ви були в часи Вашого дитинства чи молодості в церквах інших сіл?
Д.М. – В церквах інших сіл я не була. А коли за річкою появилося місто, теж з’явилася церква, дуже
маленька в обикновенній хаті. Їхня і наша церква відрізнялися дуже сильно. В місті була церква в хаті з
перестінками, а у нас дуже велика, гарно розписана, з багатьма іконами. А в маленькій були тільки ікони.
С.П. – Розкажіть докладніше, в часи Вашого дитинства та юнацтва були знайомі Ви чи Ваші родич і з
місцевим священиком?
Д.М. – Ладили з Андрюшою, це наш місцевий священик. І ми до них в гості хо дили і вони до нас:
батюшка, матушка. Батьки хо дили до нього не тільки по святам, а і так якщо надо спитати,
посовітуватись. [...] Да, Андрюшка був добрий, всіх людей розумів. Нікому не відмовляв, завжди
приймав людей, ко ли б вони до нього не прийшли. А Терешку був не такий — до нього і по-іншому
ставилися. Може, він був і хорошою людиною, але був дуже строгий. Як відносився до людей, так і люди
ставилися до нього.
С.П. – Тоді довіряли священику?
Д.М. – Вірили то ді священику, бо боялися як великого начальника. Такий преданий до Бога. Вважа ли
його великим і святим чоловіком.
С.П. – А він далеко жив від церкви?
Д.М. – Недалеко. Тоді як церква закрилася, він із свого дому зробив маленьку, таємну церкву.
С.П. – Що говорилось Вам в дитинстві в шко лі про церкву? Про церковні обряди?
Д.М. – Тоді було і в церкві і у школі читався Закон Божий. Прийдемо було у школу, «Цар небесному»
помолимося, а тоді розпочинаємо вчитися.
С.П. – А про обряди церковні розповідали?
Д.М. – Та хіба тоді все запам’ятаєш, звичайно розповідали. То ді вчили богову науку і пр о обряди теж
розповідали. В наші часи кожен молитви напам’ять знали.
С.П. – А наскільки це впливало на Вас і Ваше ставлення до церкви?
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Д.М. – Дуже добре ставилися до церкви, а як ставилися люди, я не знаю. Як тоді можна було не люб ити,
як всі про неї розповідали?!
С.П. – А в школі як молитви читали, Ви на цей час їх пам’ятаєте?
Д.М. – «Царю небесний, утишитель небесний душі нашої, і вознесися і сяй сяй і спом’янь сокровища
ближей нашей, прийди, утиши нас , от всякої скверни спаси нас». А після молитви сідали і вчилися.
С.П. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Д.М. – Церква в той періо д була вже закрита, тоді вже правили в хаті. А то ді як закрили і розвалили
церкву, а для чого це зробили я не знаю. Можливо із-за совєтско ї власті. А церкву розвалила влада, більш
нікому. Я даже не розумію навіщо було валяти церкву, вона була здорова і красива.
С.П. – Хто в ній правив службу?
Д.М. – Правив в церкві батюшка, помагав йому дьякон, півча. Він там сам не був. Певча в нього була
дуже дорога. Бу ло як заспівають, аж го лос до гори йде. В нього було багато помошників. [...]
С.П. – Чи відзначалися Ваші релігійні свята під час війни?
Д.М. – Так само відмічали як до війни так і під час війни. Хоч було вже заборонено, а все одно
готовилися і відмічали. Хто понімав до війни, понімали і в час війни, а хто не понімав, то тому не дійшло
і під час війни.
С.П. – Згадаючи мину ле, скажіть, чи була потр ібна церква людям в 30 – 40-і роки?
Д.М. – Церква людям була потрібна завжди, я ж кажу, що як церкву були розвалили, були зробили в хаті
і всі ходили туди молитися. Церква в ті роки теж бу ла потр ібна: хто помер, а ко го хрестити.
С.П. – А як Ви гадаєте, змінювалася віра в Бога?
Д.М. – Нічим не змінювалася. В той час в Бога вірили майже всі, але були такі, що не вірили. Комуністи
не вірили в Бога. Лисичурка була дуже невіруюча. Повне ім’я Ганна Лисичурська — була велика
активістка. Так її в якій церкві хрестили в тій і розстр іляли.
С.П. – А чому вона не вірила?
Д.М. – Вона не признавала нічого, а сама була дуже активна при тій власті.
С.П. – У що в радянський час, у пору Вашої юності люди продовжували вірити?
Д.М. – У це время хто вірив в Бога — про довжував вірити; інші вірили в партію, а другі — в чорта. [...]
С.П. – Які обряди виконували після появи на світ ново ї людини? Я кі повір’я пов’язані з народженням
дитини?
Д.М. – Було по хрестять дитину та гуляю ть. А хрестять так: несли до церкви дитину куми, а тоді хрестили
дитину малою, як тільки народиться. Це як ідуть в баптисти, то ді хрестять у великому віці. Ішли до
церкви, о хрестять, а по тім ідуть до дому і гу ляю ть. [...]
С.П. – Як про хо дили хрестини?
Д.М. – Там тоді в церкві не правили. Приносили дитину. Піп брав її на руки, вмочав в воду, вода тепла,
читає молитву. Куми стоять б іля дитини. Потім піп віддав дитину кумам, вони його витира ли, о дягали і
йшли до дому пити водку.
С.П. – Ко го запрошували в куми?
Д.М. – В куми запрошували знайомих людей. Чужих не брали. А коли вмирають діти, то брали
встречних кумів. Хто йшов, вихо дили і брали ту людину в куми. Тоді говорили, що дитина не вмирає
коли встречні куми. Куми не мали права відмовлятися, хоч і встречні.
С.П. – Які обряди пов’язані зі сватанням були у Вашому селі?
Д.М. – Прихо дили старости з хлібами сватами. До мене як прийшли свататися, а брат кричить: «Не
віддавайте її, бо нікому в колхозі робить. Хай ще дома сидить». Всяк було; якщо договоряться —
обмінювалися хлібом. А як ні — старости беруть свою хлібину назад і йду ть. А як пішов заміж, так далі
хлібом і мінялися.
С.П. – Хто був у ролі старости?
Д.М. – Хто кого хо тів то го і брав. [...]
С.П. – Як відбувалися оглядини?
Д.М. – Ну як, прихо дили свати і вони знали до кого йти, дівчина цього стидилася, що її прийшли
спочатку розглядати. А свати прийшли, побалакали, запитали в дівчини чи вона зго дна. І якщо дівчина
згодна, довго не балакали, зразу перехо дили до діла. Так в той час домовлялися.
С.П. – Хто і як запрошував на весілля?
Д.М. – Моло да або молодий. Моло дий гукав своїх ро дичів і друзів, а молода сво їх до себе додому. Також
могли приходити на весілля всі знайомі кого запросили. Прихо ди ли навіть чужі люди, але з умови, що їх
запросив хтось із знайомих.
С.П. – А могли прийти ті кого не запрошували?
Д.М. – Ні. Такого не було. Такого ніхто не робив. Прихо дили тільки ті, кого запросили. [...]
С.П. – Скільки днів то ді тривало весілля?
Д.М. – О, то ді весілля тривали довго . В п’ятницю пекли каравай, в суботу шишки, а потім збираються
гуляти: спочатку в молодо ї, а на другий день у молодого. Тоді гуляли майже тиждень. В понеділок
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вареники з картошкою, капустою, деякі з чорним перцем. У вівторок мо лодий межу показує. І все
вихо дило шість днів весілля. [...]
С.П. – З чого починалося весілля, як про ходило і як закінчувалося?
Д.М. – В день весілля молодий приїджав, забирав молоду. Забирали на тому в кого що було: коні, во ли.
Машин не було. Ми з дружкою як молодували, то було як дорогою везуть молодих, а позаду них їде три
брички, на бричках доски, а на досках хлопці і дівчата сидять. Їдемо на бричках та весело і гучно
співаємо, щоб чуло все село. А люди вихо дять і дивляться як молоді по їхали. Приїдемо в сільсовє т,
розпишимося і їдемо назад гуляти. Закінчувалося весілля завжди хорошо, але інколи було і з бійками. [...]
С.П. – Чим обдаровували гостей?
Д.М. – Дружок обдаровував шишками. А інші люди просто дивилися. Тоді розрізали карава й і роздавали
тим кого нагукали. [...]
С.П. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування, щедрування на Різдво і Новий рік?
Д.М. – Були, є і будуть. І посівальники, і посипальники, кутювальники, і щедрувальники. Колядки
колядували різні, хто які знав. А я сама знаю таку колядку : «Ой сів Христос, та й сів вечеряти; щедрий
вечір; Ой прийшла до нього вечеряти мати; щедрий вечір...» Ко лядка була довга, всю не пам’ятаю.
Ходили колядувати і хлопці і дівчата. Хлопці хо дили колядувати, щедрувати, рожествувати.
С.П. – А до кого хо дили?
Д.М. – Хо дили до сусідів і до родичів. Село велике бу ло і тому далеко не ходили. Рожествувати хо дили
хлопці: зроблять зірку з сита, що сіють борошно, в середині ставлять ікону і обробляли квітами. Тоді на
палиці приб’ють і йду ть рожествувати:
«Рожество твоє, Христе Боже наш,
Осіяй свє т миру і радості,
Небо звьоздам служащєє
Звєздой утягуйся, тебе відє ть
З висоти востока,
Тебе кланяться сонцу правди,
Господі, слава тєбє».
І вийду ть тоді хлопці, і в мене брат був гарний хло пець, і зірка в ньо го гарна була, і почали у нього
віднімати, і стріли такі міцні. А він почав кричати на улиці і тато почув та побігли і відняли в них та
нагнали. А його не пустили до дому, захватили.
С.П. – Яку нагороду о держують посівальники і колядники?
Д.М. – Давали по-разному: чи гроші, чи конфети. Бувало, що й вареники виносили, а інші пиріжки. Було
як гроші дали — то хороша людина. Одному дядьку було понесли ку тю, його вже на світі немає, так він
говорив, що зараз винесе по три карбованці. А ми радіємо, коли витягує по три копійки, вийшли лаємо на
дворі [cміє ться].
С.П. – Як ворожили на Різдво, під Новий р ік, Хрещення?
Д.М. – Сиділи були, ворожили дівчата, ставлять воду в миску і клали палочку, кладку робили, і хто буде
через цю кладку йти, то він і буде твій чоловік. То ді ворожило багато дівчат сидівши до півночі, щоб
побачити чи хто йтиме через кладку. Були бажання справджувалися. Побачила хто пройшов і заміж за
нього вийшла. Була й брехня, що й не справджувалася. Усяк було.
С.П. – Які Ви ще знає те ворожіння чи гадання?
Д.М – Можна було гадати на свічку, на воду. А ще одне ворожіння: йшли в курятник, брали півня на
помацки. Заносили його в хату, ставили дзеркало, воду, зерно. Якщо півень дивився в дзеркало —
хлопець буде хвалькуватий, пив во ду — п’яниця, їв зерно — багатий буде.
С.П. – Які повір’я пов’язані зі Святими вечорами?
Д.М. – Ну, раніше було як у суботу після обіду вже не робили, схо дилися і гуляли. А тепер роблять не
наробляться. Навіть в неділю працюють. А тоді як було тепло, виходили і гуляли на вулиці. Палили
костри, розмовляли. А взимку гуляли по хатам.
С.П. – Як у Вашій місцевості відмічали Масницю?
Д.М. – На Масницю цілий тиждень хо дили з однієї хати в іншу. Сиру діжечка, посолене масло, вареників
наварять. [...]
С.П. – Як постували у Вашому селі під час посту?
Д.М. – В той період ми не їли нічого скоромного, ні молока не пили, ні м’яса не їли. Їли тільки все пісне:
картошка, квасо лю, рибу. Рибу брали в коробці — пузанок. Великий піст тривав шість – сім неділь.
Перед Пасхою — сім, перед Різдвом — шість (Пилипівки), то ді можна було їсти картошку, мокаючи в
олію. [...]
С.П. – Які обряди справляли при завершенні будівництва?
Д.М. – Як побудували хату, її по-перше святили. Привозили батюшку, а він хо дить скрізь кропить і
молитву читає. А по тім гуляли.
С.П. – Які повір’я пов’язані з будівництвом житла?
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Д.М. – Дім не можна будувати на освяченій землі, де раніше були могили, які на цей час вже зрівнялися з
землею. Також не можна було будувати де були ями чи погр іба, де були солонці. [...]
С.П. – Хто першим входив і що вносив у нову хату?
Д.М. – Батько та мати перші вхо дили з хлібиною і водою свяченою. Покропивши хліб поклали на стіл. А
дехто з людей, хто вхо див в нову хату, першу впускали трьо хкольорову кицьку. А такого б ільш нічого не
знаю. [...]
С.П. – Які Ви знаєте оберіги?
Д.М. – Знаю декілька оберігів, про які дізналася від сво їх батьків. І які вони теж виконували. Закопували
підкову під порогом не глибоко. Також в хаті було багато ікон. В хату вносили першу ікону і прибивали
її в у глу.
С.П. – Ко го вважали о хоронцем житла?
Д.М. – Охоронцем житла ми вважали Бога.
С.П. – Як житло захищали від злих сил?
Д.М. – В нашій ро дині будинок захищали від злих сил так: ставили ікони і молилися Богу, щоб ніяка
нечість не входила у будинок.
С.П. – Опишіть свято Івана Купала. Якими обрядами воно супроводжувалося?
Д.М. – Вдень купалися в річці і зносили гілки для вечірнього костра. Дівчата ще збирали польов і квіти, з
яких плели вінки. А ввечорі разом із згорівшою свічкою пускали на р ічку. Куди і в який бік попливе
вінок, звідти буде й сужений. Коли темніло, розпалювали костри, через які по тім стрибали і біля яких
танцювали. Оце, мабуть, і все, б ільш ми нічого не робили. [...]
С.П. – Чи жили у Вашому селі відьми чи відьмаки?
Д.М. – Були, балакали про таких. А чи такі люди існували, я не знаю. А ле були такі люди, що казали —
це відьма. Про них таке казали інші люди, тому що вони були дуже злі, погані — вони страшні. [...]
С.П. – Що треба знати людині, щоб на неї не впливали відьми чи відьмаки?
Д.М. – Щоб така людина обов’язково була хрещена, щоб носила хрестик, чи шпильку. І щоб вірила в
Бога. Це моя така думка. [...]
С.П. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Д.М. – Кажу ть, що є, то точно не знаю; говорять що відробляю ть. Був у нас дід Олесь, він відробляв, і в
корови якщо хтось молоко забере, або якась відьма поробить [замислилася]. Хтось у нашої корови
молоко забрав, от я до цього діда нашу корову і повела. Він щось пошептав, а тоді дав маку і каже: «Оце
на і посип від р іг до хвоста. І хто цей мак позбирає — у корови молоко забере». А ти ж мак не збереш. От
і допомогло.
С.П. – Чи вважає те що церква і віра захищає від нечісті?
Д.М. – Як віруюча людина я вірю в таке. [...]
№ 20. — 2008 р., січень 23. — с. Семенівка Пологівського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Сімаковою Альвіною Миколаївною, 1932 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізької
області, проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
Якименко А.О. (далі – Я.А.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Сімакова А.М. (далі – С.А.) – Сімакова Альвіна Миколаївна.
Я.А. – Національність?
С.А. – Українка, а батько росіянин. Не знаю, як воно будить.
Я.А. – Дата і місце народження?
С.А. – 18 серпня 1932 року, місто Моспіно Макіївсько го району Донецької об ласті.
Я.А. – Яка Ваша освіта і професія?
С.А. – Освіта вища, Запорізький педагогічний інститут. Учитель українсько ї мови і літератури. [...]
Я.А. – Звідки родом Ваші батьки?
С.А. – Мама з Семенівки, а батько з Крима, з Сімферополя. [...] Мама народилася в Семенівці. Оце наше
село, яке воно є. Тоді воно ще було невелике, бо діда мого, не діда, а прадіда мого, вислали із Запорізької
Січі сюди, як Катерина ІІ розігнала козаків отам. І оце діда сюди поселили, прадід тут поселився.
Прадід — Дідусь Тарас Тихонович. Оце він поселився тут, поселення їх тут було. Ну, і мама ж ту т, усі
тут так ро дилися. Дід мій — Дідусь Василь Тарасович, в 1905 році був в армії і воював з Японією. Дід
воював аж у Порт-Артурі. Оце там … Да, далеко воював. А бабуся жила тут із дітьми. Хату построїла.
Оце тут усе. Так шо ми с тарі-старі жителі села. [...]
Я.А. – Як ставились до віри Ваші батьки?
С.А. – Ми — атеїсти. [...]
Я.А. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
С.А. – Ну, в першу чергу, не роби людині зла, це раз. Я скільки і вчителювала, я ніколи не принижувала.
Я більш працювала в старших класах. Ну, ніко ли я не принижувала гідності дитини, ніколи не ображала,

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

105

ніко ли не обзивала. Ну, і віра, я щітаю, буть чесним, буть совісним, доброзичливим. Ну , оце якась віра, а
те, шо там існують, особливо я не вірю оцим батюшкам тому, шо я надивилася на них, які вони можуть
робити всякі подлості, то я вже не знаю. Я вірю в Сковороду, шо він тож не вірив не в шо, і як його
запросили в один монастир його там читати, так він шо сказав: «Хватить вас там, стовпів необтесаних».
Так шо я не дуже. А от жить за принципами моралі тако ї високо ї, оце, я щітаю, бу де віра. А їхні, я теж
щітаю, заповіти, я завжди слу хаю оце батюшки виступають по радіо. Попи ото все там, я завжди слу хаю,
бо я завжди пам’ятаю слова Горького, який казав шо «Якщо хочиш перемогти ворога, то ти повинен
знати його добре». Ото ж я не прихильник то го, шо там єсть якась віра, я атеїст і мене ніхто не
переконає.
Я.А. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
С.А. – Ну, давно дід у мене ще був, бо батька мого забрали дуже рано, його репре сували і розстріляли
(мама так мені казала), а я жила з дє душкой, і о т дє душка, дє душка був атеїстом, він не дуже вірив у
Бога, ну, він дуже гарно співав і це церкви, ко ли там правилося, він ніко ли не пропускав, бо там же
співав хор і він співав у хор і.
Я.А. – Як Ви собі уявляли у дитинстві Бога?
С.А. – Та ніяк його не уявляла. У нас були ікони якісь там ще бабусині, бабуся рано померла. Так
дєдушка взяв і зробив з тієї ікони мені гойдалку, а то ді вже побачили дочки та й кажуть: « Шо Ви оце
зробили?» А я гойдаюсь. Так шо мені про його ніхто не розказував. Я кажу: у нас уся родина якось була
атеїсти такі.
Я.А. – Чи до тримувалися у Вашій родині обрядів?
С.А. – Та обряди, те шо люди робили в селі те і ми. На вечерю там ку тю варили. Паски пекли, яйця
красили, ну, це ж такі обряди. Особливо я любила, найкращим мені був, було оце свято релігійне, оце й
мама його ну, шоб якось не із-за віри, а шоб підтримувати оці обряди. Тройцю. Того шо оце квітчали, в
хаті пахло оце свіжим, трусили травою. Оце мені найкращий був праздник.
Я.А. – Розкажіть докладніше, що вважалося незам інним у дотриманні обрядів?
C.А. – У нас тако го не водилося. Шо це було обізательним. Ну , ми шо, кутю варили, паски пекли. Ніби
це таке шо треба.
Я.А. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватися якихось релігійних обрядів?
С.А. – Ні, ніяких.
Я.А. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
С.А. – Не знаю, я ніде не була там у селах.
Я.А. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до віруючих?
С.А. – Ну, з повагою; у нас сусідка, бабушка була віруючою, така віруюча була людина, і ми її поважали
всігда.
Я.А. – А до атеїстів?
С.А. – І до атеїстів так само, бо ми були атеїсти.
Я.А. – А до неправославних?
С.А. – А хто його знає, я з ними не зустр ічалася, мабудь. [...]
Я.А. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
С.А. – Та тако го я не знаю. Баптисти тут у нас оце ж були. Так вони обикновені люди були і все. У них
були свої свята, а у християн свої.
Я.А. – А як до них ставились односельці?
С.А. – Ну, на нашій території у Семенівці не було баптистів, чи ще якихось. А о т у Чапаєвці бу ла така
група, я навіть бачила як вони молилися, бо їхній молитвиний дом стояв б іля ш коли. І ми часто б ігали,
заглядали до них. Я була десь в 9 класі. В Є ліпаєві була в церкві, у Кобиляках. У Кобиляках дуже добре
співають. Ну, так я була не за того, шо я вірила, а просто мені було цікаво подивитися шо там, як там. А
баптисти — ці зовсім не так моляться.
Я.А. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
С.А. – Да, була в нас церква при німцях, нас водили причащатися з сестрою старшою, но не я, не вона не
знали; це де в нас школа — була там церква. Так ми як захо дилися говіти, та, мабуть, люди йду ть і йду ть.
Батюшка каже нам: «Дівчата, хватить вам». Так ми отгуділись на цілий вік [сміється].
Я.А. – Хто хо див тоді до церкви?
С.А. – Тьотка моя ходила і дід мій ходив, бо він співав. Хор Генварів називався, Бабенків хор. І дід ото
хо дили із-за того, що співав він. А тьо тка моя, маміна старша сестра, вона хо дила до цер кви.
Я.А. – Як Ви до цього ставились?
С.А. – Та ніяк не ставились, я туди не ходила: мене ніхто не брав.
Я.А. – А як ставились в селі до тих, хто не хо див до церкви?
С.А. – Ну, ми уже ж, бачите, жили в такі часи, коли церква була відділена від держави. І то ді в нас ту
церкві ліквідували і її вже не стало. Тіє ї церкви і не було. В якійсь хаті в Григорівці була церква. Може,
хто ближче був, той хо див, а наші ні. [...]
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Я.А. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
С.А. – Нічого про неї ніхто не згадував в мої роки навчання, бо церква була відділена від школи, від того,
і ніхто нічого не казав не хорошого і не поганого.
Я.А. – Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
С.А. – Ну, та ми про неї не думали, тому шо ми не були втягну ті у ту атмосферу.
Я.А. – Розкажіть, як діяла у Вашому селі церква під час війни.
С.А. – При німцях, отож як бу ла окупована... В нас же ж була два роки окупація, була, так церква о то там
була, а тоді як уже звільнили, ту церкву, той будинок десь його... Я не знаю шо там стало.
Я.А. – Хто в ній правив службу?
С.А. – Батюшка, а як його звать я не знаю. Я тільки знаю, мені тітка розказувала, шо оце в нас по
сусідству о тутовочки, як їхав Махно, як заїхав у село і він заїхав, кажу ть, тачанка у його бу ла, троє коней
запряжено, оцей Нестор Махно. І він зупинився ось по -сусідству і оце ж у йо го такий лозунг був: « Бий
жидов, спасай Россію». Шо за лозунг, до кого він оце стосувався? Ніхто нічого. І він ту т зупинився, і тоді
привезли якось батюшку на ім’я Андроніка. Його Маруся, шо з ним їздила, так вона навіть тьоті
подарувала платок, о ткралений, це значить і крамниці тоді ж не було, люди жили сільські бідно і не було,
він їй по дарував. Вона гляділа меншу сестру та подарувала. І вони привезли того, батюшку, привезли і
там було десь у сусідів клуня, і шо вони його дуже били, до того знущалися з його, із отого, шо він
втрачав свідомість, шо він... Ну, одливали, но дуже били. А бабушка була ж віруюча, і вона ото йому то
води дасть, то шо небудь. Тоді вони хотіли повісить його отут, у тому домі прямо чи в клуні чи шо. А
вона дуже просила ця баба Марфа, просила, шо «Не нада тут у нас його тут унічтожать, у мен е тут діти».
Так вони його взяли, зробили на наших гробках два стовпи, перекладину і повісили на гробках і сказали,
шо ні в якому разі шоб не знімали, бо люди ж хо дили молилися, це ж святиня була, батюшка. І ніхто. А
тоді хтось з наших єменівців, син у його десь був, і вони переказали синові, що він уже провисів там
скільки то днів, так о то син приїхав і зняв його і по ховав. Де по ховав тоже я незнаю. Ото такий Махно. А
його тепер чуть на герой України роблять. [...]
Я.А. – Чи відзначалися Вами релігійні свя та під час війни?
С.А. – Може, які і відзначалися, но не пам’ятаю, це широко так не відзначалися. [...]
Я.А. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
С.А. – Мені оце правильно. Ото шо церква відділена від держави — це правильно.
Я.А. – Як Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога?
С.А. – Один в одного. Довіряли. У совість вірили, в справедливість. Ну, знає те, був колись моральний
кодекс, і там перечислялись багато таких, бо в них і в шко лі вісів це. Там перечислялось, я б сказала,
досить позитивні якості людські: і шоб і чесним був, і шоб працював, і шоб не робив зла. Всякі о такі
високі моральні якості виховували в нас. [...]
Я.А. – Ко го запрошували у куми?
С.А. – Серед б лизьких людей; а є такі, шо запрошували встр ічних людей. От вийшов з ро ддому — кого
встрітив з людей, ото, значить, будуть куми. Ну, як у селі у нас усі свої, каждий на виду, а як у місті, то
там стр ічних ні, там вибирали людей.
Я.А. – Як вони себе поводили?
С.А. – Обикновенно, звичайно. Дякували, раділи люди, шо їх узяли у куми, якось воно уже кумів і
зближувало людей, свята, наприклад, які відзначалися, збиралися разом. Наприклад, вечерю носили, на
Різдво носили, на Паску приходили, на день Перемоги збиралися чи там на Нови й рік, зустріч Нового
року чи тоді відзначалась Велика Жовтнева революція, теж праздник відзначався два дні, 7 – 8
листопада, теж збиралися люди. [...]
Я.А. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
С.А. – Поширені дуже [сміє ться]. І цей рік хо дило хтозна скільки. В нас, наприклад, багато було, вечерю
дітки приносять, я їх обдаровую усим чим можу. Цукерками, яблуками. Я к є — й гроші даю, все. [...]
Я.А. – Хто хо дить колядувати?
С.А. – На Новий рік, на Старий оцей Новий рік прихо дили оце хлопці чи то посівали, но в кожного якось
по-своєму пісні були. З дорові посівали. « Сію, вію, посіваю».
Я.А. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення?
С.А. – Я не знаю, ми ніколи не ворожили. [...] Пам’ятаю, шо розказували: якось валянок кидали через
хату, а тепер такі хати шо через них ніщо не перекиниш. Я к валянок упаде куди носком, то в ту сторону
заміж підеш.
Я.А. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
С.А. – Ну, це я трошки знаю. Вареники варили, з сиром в основном. Це тиждень ціє ї Масниці було, а
потім випроважали, востаннє варили вареники, собиралися, співали.
Я.А. – Які страви готували?
С.А. – Ну, млинці всякі були з сиром, сирники, молочного багато готували. [...]
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Я.А. – Як постували у Вашій місцевості під час Великого посту?
С.А. – У нас не постували. Можливо, хтось постував... я знаю о кремих людей, шо постували, о тут
Чепіжки, вони постили, а ми не постували. [...]
Я.А. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
С.А. – Ко ли ми формувалися, в роки нашого дитинства та юнацтва його не було і ми цього не знали.
Я.А. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів?
С.А. – Нічого. Я знаю тільки, шо мій дід шептав зуби і бородавки. Оце я знаю, того шо зуби — це саме
болючіше, так до діда прихо дило дуже багато людей. То ді ж стоматології не було, то ді шептали їм зуби.
Як вони шептали, я не знаю. І бородавки теж. Дуже багато діток приво дили, і все це на руках, а один
дядько, пам’ятаю, так у нього бородавки на ліці були біля носа, така якась чорна. Но не об іщали, шо
зроблять, но дід узявся чорну таку бородавку погану, якось вони вишептали. Яким способом це зробили?
[...]
№ 21. — 2008 р., січень 21. — с. Семенівка Пологівського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Багутою Надією Степанівною, 1917 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізької
області, проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
Якименко А.О. (далі – Я.А.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Багу та Н.С. (далі – Б.Н.) – Багута Надія Степанівна.
Я.А. – Національність?
Б.Н. – Українка.
Я.А. – Дата і місце народження?
Б.Н. – 5 января 1917 року. Село Семенівка По логівського району Запорізької області.
Я.А. – Яка Ваша освіта [...]?
Б.Н. – 7 класів. [...]
Я.А. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Б.Н. – Відсіля, з Семенівки. [...]
Я.А. – Як ставились до віри Ваші батьки?
Б.Н. – Харашо. [...]
Я.А. – Розкажіть, що таке для Вас віра.
Б.Н. – Ну, віра — це… треба вірить, що це правда, що це святе.
Я.А. – Якого Ви віросповідання?
Б.Н. – Православна.
Я.А. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Б.Н. – Батьки. [...] Ну, вони ж у церкву хо дили і нам розказували. І ми бігали у церкву.
Я.А. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Б.Н. – У церкві. Та мати ж казала: «Гріх, гр іх…» [...]
Я.А. – Пригадайте й опишіть, чи навчили Вас мешканці інших сіл яким ось звичаям і обрядам?
Б.Н. – Ні. [...]
Я.А. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
Б.Н. – Були, казали. Но я тім не вірила, я своїй вірі вірила. [...]
Я.А. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців?
Б.Н. – Я до них не касалась. Вони, було, кажу ть і зараз оці католики, но я до їх не касаюсь.
Я.А. – А як до них ставились у Вашій родині?
Б.Н. – Нічого так. Вони собі, а ми собі. [...]
Я.А. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Б.Н. – Да, в церкву хо дила.
Я.А. – Хто хо див до неї?
Б.Н. – Я хо дила, батьки хо дили. Я хо дила і паску носила.
Я.А. – Як Ви до цього ставились?
Б.Н. – Харашо. Там лучче, як у клубі. [...]
Я.А. – Ви бували в часи Вашо го дитинства та молодості в цер квах інших сіл?
Б.Н. – Була. Це ж Григорівка і Кирилівка. Я б ігала туди й ту ди.
Я.А. – Чим відрізнялась служба у Вашій церкві та в їхніх?
Б.Н. – Однаково. [...]
Я.А. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Б.Н. – Шоб Богу молились. Шо гріх скрізь, шоб молились. Не обіжались, сміяться. Кажу ть: «Гріх, ідіть в
церкву, моліться». [...]
Я.А. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
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Б.Н. – Я к война була, вони після того розібрали. Цер ква була, так, у хаті. [...]
Я.А. – Згадуючи минуле, скаж іть, чи була необ хідна цер ква людям у 30 – 40-і роки?
Б.Н. – Була. Того, шо мертвяків носили в церкву. А то ді ж не стали.
Я.А. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Б.Н. – Були такі, вірили. Воно ж уже як начав вірить, так не перестаєш.
Я.А. – Як Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога?
Б.Н. – Більше ні в кого не вірили. [...]
Я.А. – Як про хо дили хрестини?
Б.Н. – [...] Так по хрестили, понесли до батюшки. І я так носила. То ді церкви не було. Батюшку нагукаєм
у хату, посвяте чи по христить [сміє ться].
Я.А. – Ко го запрошували у куми?
Б.Н. – Можна і р ідню, а можна стр іть — хто вийде на улицю, той іде в куми. [...]
Я.А. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення?
Б.Н. – Я не ворожила і не знаю. Кидали через хату чобіт, під вікнами хо дять, слу хають. Но я такого не
робила [сміється]. [...]
Я.А. – Що робили з першим снопом?
Б.Н. – В’яжу ть, поставлять на поку тті, там, б іля Бога, там і кутю ставляю ть з тим снопом, молотять, кутю
варять. [...]
Я.А. – Хто першим входив і що вносив у нову хату?
Б.Н. – Батько і мати. Хлібину, віник несли у хату. [...]
Я.А. – Які хатні обереги Ви знає те?
Б.Н. – Ікони, кар тинки, рушники вішали. [...]
Я.А. – Опишіть свято Івана Купала. Я кими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Б.Н. – Ну, це ж на Івана Купала плели віночки і дітям чіпляли, а діти бігали. [...]
Я.А. – Чи жили у Вашому селі відьми і відьмаки?
Б.Н. – Та казали, шо ота відьма, відьма. Шо на ній хвіст. Як умирає, кажуть, стелі пробиває, бо вона не
вмирає. [...]
Я.А. – Які були способи боротьби з нечистою силою?
Б.Н. – Богу молються, о дмолюють. [...]
Я.А. – Чи вірите Ви в русалок, оборотнів, вовкулаків, відьом та відьмаків?
Б.Н. – Ні.
Я.А. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізналися про них?
Б.Н. – Ну, старі люди кажу ть, ще старіші. Батьки кажуть: о то відьма. [...]
Я.А. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовку лаків?
Б.Н. – Та, кажуть, що й тепер є відьми. [...]
Я.А. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Б.Н. – Да, я вважаю.
Я.А. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті, відьом, перевертнів та інших?
Б.Н. – Да, вірю.
Я.А. – У радянські часи партійні та радянські керівники до тримувались церковних обрядів та таїнств?
[...]
Б.Н. – Вони погано, вони хитр і були. Дітей вони то святили, так нишком. [...]
№ 22. — 2008 р., січень 20. — с. Семенівка Пологівського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Іващенко Лідією Іванівною, 1932 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізької області,
проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ ).
Якименко А.О. (далі – Я.А.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Іващенко Л.І. (І.Л.) – Іващенко Лідія Іванівна.
Я.А. – Дата і місце народження?
І.Л. – Село Семенівка Пологівського району Запорізької області. 15 лютого 1932 року.
Я.А. – Яка Ваша освіта [...]?
І.Л. – 7 класів. [...]
Я.А. – Якої Ваші батьки, дідусі, бабусі були національності?
І.Л. – Українці. [...]
Я.А. – Звідки родом Ваші батьки?
І.Л. – Ну, відціля, з Семенівки. [...]
Я.А. – Як ставилися до віри Ваші батьки?
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І.Л. – Ну, як до віри ставились? Вірили в Бо га, в гр іхи вірили, в празники вірили, в вс е вони вірили.
Я.А. – Яке Ваше ставлення до віри?
І.Л. – І моє так, як в батьків.
Я.А. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
І.Л. – Ну, віра — таке… Ну, щось таке святе.
Я.А. – Якого Ви віросповідання?
І.Л. – Православна.
Я.А. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
І.Л. – Ну, батьки ж віруючими були і нас учили так. В церкву йшли і нас вели.
Я.А. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
І.Л. – З самого дитинства.
Я.А. – Як Ви його уявляли собі у дитинстві?
І.Л. – Це шось таке, ну, як сказать, таке, як людина, яка дуже знаюча. Ну, не знаю, як це сказать, що вона
можить і вилічить, і наказати за гр іхи. Нам казали: « Оце гр іх, оцього не робіть, ту ди не йдіть». І ми
слу хали і вірили, що це Бог, що покарають.
Я.А. – Ким Він був для Вас?
І.Л. – Ким був? [Замислилась]. Усім.
Я.А. – Чи до тримувалися у Вашій родині обрядів?
І.Л. – Да.
Я.А. – Розкажіть докладніше, що вважалося обов’язковим у дотриманні обрядів?
І.Л. – Це ж празники були, вірили, ку тя була, обізательно на Пасху паски пекли, крашанки красили,
вечерю носили. Усе це робили. Усі оце ж у селі. [...]
Я.А. – Пригадайте докладніше, що саме розповідали Вам Ваші батьки, бабусі, дідусі про те, як слід
дотримуватись якихось релігійних обрядів?
І.Л. – Ну, шо вони? Шо оце ж, як паску красять — це Ісус Христос воскрес. Ну, багато казали.
Я.А. – Пригадайте й опишіть, яки х звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
І.Л. – А ту т і сіл… Я кі? Тут два села. Так воно однаково було шо ту т, шо там. [...]
Я.А. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців.
І.Л. – Казали: оце баптисти. А так, щоб з презирством відносилися — ні.
Я.А. – А як до них ставилися у Вашій родині?
І.Л. – І в нашій ро дині так ставилися, як до людей.
Я.А. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
І.Л. – Були.
Я.А. – Розкажіть з прикладами, як до них ставилися о дносельці?
І.Л. – Ну, так. Дивилися хто зна-як із у дівлєнієм, чого ж вони перейшли, вихрестилися і перейшли.
Я.А. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
І.Л. – Була.
Я.А. – Хто хо див до неї?
І.Л. – Усі хо дили. І дідусь, і бабуся, батько і мати, і нас во дили, малих. Особ єнно паску святить. Так
поведуть — і ми там у гольчику позгинаємося і сидимо, др імаємо. А вони слухають до у тра, поки паску
посвятять. [...] І нам дуже хотілося йти і тож слу хали. Слу хали, як батюшка читає, поки і поснемо у
гольнику.
Я.А. – А як ставилися до тих, хто ходив до церкви?
І.Л. – Нормально ставилися, бо тоді пошти всі хо дили.
Я.А. – Ви бували в часи Вашо го дитинства та молодості в цер квах інших сіл? [...]
І.Л. – Ні, не була.
Я.А. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості бу ли взаємини Ваші, Ваших
родичів та знайомих з місцевим священиком?
І.Л. – Так, як і до всіх. Бу ло таке: їде підвода, і він захо де з хати в хату, читає молитви, і виносять хто там
шо, хто гроші, хто картоплю — шо в кого було, дають за те, що він молитву прочитав.
Я.А. – А яке було ставлення до нього?
І.Л. – Особе. Як до великого чоловіка, що він же багато знає.
Я.А. – Чи в усьому селяни довіряли священику?
І.Л. – Довірялися, було ж хо дять сповідаться, так розказували усі гр іхи, де, хто, шо наробив, де, хто, шо
украв чи полаявся, чи ще щось. Вони все це розказували, а він читає молитву і очищає гріхи їхні.
Я.А. – Розкажіть, що говорилося Вам у дитинстві та юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
І.Л. – А у шко лі це запріщалося. Щоб не хо дили, шоб не вірили, щоб вечерю не носили. Було із школи
виключають, як хто вечерю понесе або посіває. І ставляли спочатку у вугли, а тод і виключали з школи на
тиждень, на десять днів за те, шо хо дили.
Я.А. – На скільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
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І.Л. – А воно ж совсім не так було. Дома ж казали, шо це не так, і ми привикли, шо це ж Бо г є, і церква
була. А тоді пізніше цього не було.
Я.А. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
І.Л. – Ні, вона була розбита.
Я.А. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Якщо так, то як відзначалися?
І.Л. – Всі відзначалися, що і були. Уже ж не так, як оце до войни. Уже ж не було такого, шо і паску пекти,
і крашанки красить, і вечерю носить. Тоді вже такого не було.
Я.А. – Як Ви гадаєте, чим замінювалася віра в Бога у радянські часи?
І.Л. – Чим? Оце ж доказували, шо це ж немає ніде ніко го і нічого, потрібно вірити в те , що космонавти
полетіли, он і те, і те не вірили, були такі, що не вірили [замислилась].
Я.А. – За якими прикметами визначали долю немовляти?
І.Л. – Стар і люди розказували: раніше баби-повиту хи приймали роди, больниць же не було. Іде так,
загляне в вікно і побачить його долю, як він житиме. [...]
Я.А. – Ко го запрошували в куми?
І.Л. – А в куми запрошували, в куми кого захо тять, а тоді ж церкви не було, батюшка дома. І йду ть до
батюшки додому батько та матір, і він хрестить.
Я.А. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
І.Л. – Ідуть на сватання до молодої додому, йдуть батько та матір, і хрещені куми, там ще сусіди, чи що ,
несуть хлібину і рушник, а та ковиряє комін, стидиться. [...]
Я.А. – Чим і як їх зустрічали?
І.Л. – Ну, то теж зустр ічали хлібиною. Обмінювались хлібом.
Я.А. – Як відбувались оглядини?
І.Л. – А ті ж свати скрізь хо дили, заглядали і казали, як оце ж у батьків ту т, у неї дома, так бу де і вона
хазяйнувати, молода.
Я.А. – Хто і як запрошував на весілля?
І.Л. – Запрошували молодий і молода, не було о ткриток як тепер, а вони б ільше пішки ходиме по селі, а
де дальше — так підво дою їздили.
Я.А. – Як парубки і дівчата «прощалися» із моло дістю?
І.Л. – Ну, о тож так і прощалися, моло дій косу розплітали, платок на голову одівали і з моло дої букетик
знімали. Отак і прощались.
Я.А. – Скільки днів тривало весілля?
І.Л. – Три дні. [...] Перший день же ж гуляю ть, молоді на другий день курей збирають, перевдягаються в
циганів і хо дять. Хто гуляє на свадьбі, до того йдуть додому і ловлять курку, і несу ть сюди, і ріжу ть,
варять м’ясо. А сходилися пошти все село не гулять, а дивитися — інтєрєсно ж було подивитися на
молодих. А третій день поклонять.
Я.А. – Які обряди виконувалися при цьому?
І.Л. – Оце ж уже свадьбу кончили. Казали: повезем батьків купать. Брали повозочку, сажали їх ту ди,
передітих у циганів, і казали: то вішать повезуть, то утоплять. А моло ді до лжні були викуплять.
Я.А. – Як прикрашали весільний стіл?
І.Л. – На столі дивень був, брали гілку, р ізали, обліпляли її тістом і пекли у печ і з шишками вм істі і
зав’язували красною лєнтою, клали коровай і дивень цей. [...]
Я.А. – Чим обдаровували гостей?
І.Л. – Матір запинали платком, ще ж тещу. Матір моло дої запинали платком і плаття давали чи на плаття,
а батькові — сорочку.
Я.А. – Як о дягалися моло ді?
І.Л. – Молоді одягалися так, як і кожного дня. Вона у платку, як холо дно. Оце ж зимою у пальті чи
плюшці і навер х платка вінок із бумаги зроблений. Вінок надівали молодій, фати не було, підв’язували
рушником і рушник на руці вішали, і ті йшли, ікону несли з молодим, як хо дили гукать із іконою.
Я.А. – Що вимагалося від молодих?
І.Л. – А моло дим межу показували, щоб у чужий город не залізли. [...]
Я.А. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
І.Л. – Да, були. [...] Збиралися гур том і хо дили під вікнами ко лядували. [...] Усі підряд хо дили: і хлопці, і
дівчата, — кому схочеться, той і йшов.
Я.А. – До кого ходили?
І.Л. – До всіх, у каждий двір. [...]
Я.А. – Як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
І.Л. – Чоловіки хо дили, хлопці ходили, дівчата не хо дили. Пшеницею, житом там сіяли. [...]
Я.А. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік і Хрещення?
І.Л. – Ворожили дівчата. Чоботи кидали через хату. Ку ди носком упаде — туди й заміж піде. Бумагу в
хаті палили. Шо на стіні по кажеться — те і буде чоловіком. [...]
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Я.А. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
І.Л. – Варили з сиром вареники, в кого був сир. [...] Варили вареники, гуртом збиралися в о дну хату.
Наліплять гуртом вареників, а тоді сідають їсти, бутилу на стіл, но не напивались. [...]
Я.А. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню пого ду, врожай?
І.Л. – Ну, на Стрітення казали, як із стріх капає, півень води нап’є ться, так косар жита нажнеться.
Я.А. – Як визначали час, ко ли по трібно було орати, сіяти, садити?
І.Л. – Це перед Паскою такий празник — Благовіщення. Казали, що земля спить, а на Благовіщення Бог
благословив землю. Після Благовіщення вже можна було садити, сіять. Все. [...]
Я.А. – Які повір’я пов’язані з будівництвом житла?
І.Л. – Ну, отож усе як кончили, тоді посвятили хату батюшка, і двір, усе, шоб добре було, злих ду хів шоб
не було, шоб у всьому везло. [...]
Я.А. – Хто першим входив і що вносив в нову хату?
І.Л. – Першим у хо див чо ловік, уносив у хату ікону, а то ді і всі інші. [...]
Я.А. – Які хатні обереги Ви знає те?
І.Л. – Ікони, во да священа.
Я.А. – Хто вважався о хоронцем житла?
І.Л. – Це ж казали — Бог.
Я.А. – Як житло захищали від злих сил?
І.Л. – Святили і бризкали скрізь свяченою во дою, свічки там ставили.
Я.А. – Опишіть свято Івана Купала. Я кими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
І.Л. – Вінки дівчата плели, на воду пускали, на капусту клали.
Я.А. – Які існували про нього повір’я і легенди?
І.Л. – Як дівчина утопиться чи дитина не хрещена, так перетворюється в русалку. Так о то ноччю кричать
русалки, то плачуть, вихо дять на берег, на гілках гойдаються.
Я.А. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів?
І.Л. – Ну, лічать же. Молитви читають, на воск виливають.
Я.А. – Чи знали Ви таких людей?
І.Л. – Да.
Я.А. – Який спосіб життя вони вели?
І.Л. – Нормальний, такий, яке і всі. Тільки шо шептали. Ну, о тож виливали на воск, розтопляли воск,
лили у воду його. У посудину нальють води холо дної, а воск у другу, і шептали, виливали. І о то так, як
кого злякався, так те і виливали.
Я.А. – Що при цьому говорилося?
І.Л. – Ну, Богу молилися, молитву читали. [...]
Я.А. – Чи знає те або чули щось про випадки раптового чудєсного видужання? [...]
І.Л. – Ну, як хворий був, привозили батюшку. Батюшка пошептав, соборує тоді, шоб босою ногою не
ставали на землю, то видужають скоро, а то вмруть швидше, шоб не мучаться.
Я.А. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки.
І.Л. – Ну, казали, що жили. Но не знаю. Це стар і люди казали.
Я.А. – Яку шкоду вони робили людям?
І.Л. – Ну шо, коров доїли. Там таке, калдували, казали.
Я.А. – Які вони з себе?
І.Л. – Ну, казали, шо вони перетворюються і в кішку, і в собаку.
Я.А. – Що треба знати людині, щоб уникнути її впливу?
І.Л. – Казали, шоб у хату не ввійшли, треба голку в двері вставлять.
Я.А. – Які були способи боротьби з нечистою силою?
І.Л. – Ну, о тож тільки такі і способи, шо молитва. [...]
Я.А. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
І.Л. – Можу ть.
Я.А. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
І.Л. – Да.
Я.А. – У радянські часи партійні та радянські керівники до тримувалися церковних обрядів та таїнств?
[...]
І.Л. – Ну, да. Ну, отож, шо вони там робили, тоже ж хрестилися, молитви читали, самі собі так. [...]
№ 23. — 2008 р., січень 22. — с. Семенівка Пологівського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Якименком Іваном Макаровичем, 1932 року народження, мешканцем с. Семенівка Запорізької
області, проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
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Якименко А.О. (далі – Я.А.) Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Якименко І.М. (далі – Я.І.) – Я кименко Іван Макарович.
Я.А. – Національність?
Я.І. – Українець.
Я.А. – Дата і місце народження?
Я.І. – 3 августа 1932 року в селі Шевченко – 1 По логівського району Запорізької області.
Я.А. – Яка Ваша освіта і професія?
Я.І. – 11 класів. Професія — механізатор. [...]
Я.А. – Звідки родом Ваші батьки?
Я.І. – Із села Шевченко Пологівського району Запорізької області. [...]
Я.А. – Як ставились до віри Ваші батьки?
Я.І. – Батьки були віруючі в православіє. Вірили, в православну церкву хо дили. У дитинстві хо див з
батьками до церкви. Як церква була в селі. [...]
Я.А. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючим?
Я.І. – Мо лився за родич ів, за батька і сестер, які померли.
Я.А. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Я.І. – Розказувала мати.
Я.А. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
Я.І. – Не можу знать, як я його собі уявляв.
Я.А. – Чи до тримувалися у Вашій родині обрядів?
Я.І. – До тримувалися посту.
Я.А. – Що вважалося обов’язковим у дотриманні обрядів?
Я.І. – Не грішить.
Я.А. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось релігійних обрядів?
Я.І. – Розказували, як вести себе в піст, на Великдень, на свята.
Я.А. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
Я.І. – Такого не бу ло, ніхто мене не вчив. [...]
Я.А. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
Я.І. – Не було такого. [...]
Я.А. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Я.І. – Не знаю. Не було таких.
Я.А. – Ви казали, що коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква. Хто хо див до неї?
Я.І. – Була церква. Хо див дідусь і баба. Батьки хо дили і мене водили.
Я.А. – Як Ви до цього ставилися?
Я.І. – Ставилися хорошо. Носив паску святить, воду.
Я.А. – Ви бували в часи Вашо го дитинства та молодості в цер квах інших сіл?
Я.І. – Ні, не бував.
Я.А. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого ди тинства та молодості бу ли взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком.
Я.І. – Дєдушка і бабушка були в хороших стосунках з батюшкою. [...] Хо дили в гості. [...] У всьому
довірялися.
Я.А. – Розкажіть, що говорилося Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву, про обряди церковні?
Я.І. – В шко лі говорили, що церкви не буде, говорили, що це все нісенітниця якась. І одурманюють
людей.
Я.А. – Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
Я.І. – Став атеїстом.
Я.А. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Я.І. – Священик хрестив діток удома.
Я.А. – Як до цього ставилися фашисти?
Я.І. – Фашисти ставились хорошо. Не запр іщали батюшкі проводити службу.
Я.А. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Я.І. – Відзначалися. Носили вечерю, рождествували. [...]
Я.А. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Я.І. – Так, багато людей перестало вірити в Бога.
Я.А. – Як Ви гадаєте, чим замінювалось віра в Бога?
Я.І. – Наукою.
Я.А. – У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди про довжували вірити?
Я.І. – В радянську ідеоло гію. [...]
Я.А. – Ко го запрошували в куми?
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Я.І. – Запрошували близьких друзів, сестрів чи брата. [...]
Я.А. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
Я.І. – Були поширені, багато діток хо дило. [...] Приходили до вікна, питали дозволу і співали колядки.
[...] Ходили дітки ко лядувать, хлопці і дівчата десь до 12 років.
Я.А. – До кого?
Я.І. – Хо дили по селу. Раньше ходили до своїх хрещених, дєдушки, до бабушки. Тепер хо дять по всім в
селі, в кажду хату. [...]
Я.А. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення?
Я.І. – Ворожили дівчата. Кидали чобіт через хату. [...]
Я.А. – Як постились у Вашій м ісцевості під час Великого посту?
Я.І. – Не їли скоромного. От, а тільки варили о двар, кутю, с квасо лею борщ, з горо хом пісний борщ без
м’яса. [...]
Я.А. – Хто першим входив і що вносив у нову хату?
Я.І. – Першого вкидали ко та і входили хазяйни.
Я.А. – А кота нащо пускали?
Я.І. – Щоб добре жить було у цьому домі. [...]
Я.А. – Опишіть свято Івана Купала. Я кими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Я.І. – Свято Івана Купала ми не празднували ніколи.
Я.А. – Чи знає те щось про знахарів, шептунів?
Я.І. – Була бабушка в селі, яка шептала і помогала від хвороб, лічила і нас.
Я.А. – Який спосіб життя вони вели?
Я.І. – Спосіб вели так, як і всі селяни.
Я.А. – Як вони проводили лікування?
Я.І. – Шептали молитву і давали трави. [...]
Я.А. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
Я.І. – Писали хрестики на дверях, світили свічки. Світили лампадки і свіч ки ставили б іля образів. [...]
Я.А. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовку лаків?
Я.І. – Не вірять.
Я.А. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Я.І. – Трошки вірю.
Я.А. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
Я.І. – Не вірю. [...]
№ 24. — 2008 р., січень 18. — с. Улянівка Пологівського району Запорізької області. — Інтерв’ю зі
Скрипкою Петром Михайловичем, 1923 року народження, мешканцем с. Улянівка Запорізької
області, проведене Солохою Павлом Павловичем (БДПУ).
Соло ха П.П. (далі – С.П.) – Назвіть своє прізвіще, ім’я, по батькові.
Скрипка П.М. (далі – С.П.М.) – Скрипка Петро Михайлович.
С.П. – Дата народження?
С.П.М. – 15 червня 1923 року
С.П. – Село, район, область?
С.П.М. – Село Пологи, Пологівський район, Запорізька об ласть.
С.П. – Яка Ваша освіта, професія?
С.П.М. – Сім класів. Спочатку вчився на бу хгалтера. [...]
С.П. – Якої національності були Ваші батьки, дідусі, бабусі?
С.П.М. – Українці. [...]
С.П. – Звідки вони родом?
С.П.М. – З По логівського району. Басанці. [...]
С.П. – Як ставилися до віри Ваші батьки?
С.П.М. – Ставилися тоді нормально, а то ді заборонили це діло.
С.П. – Розкажіть це докладніше.
С.П.М. – Ну, тоді були церкви. А як стала партія, Ленін, це діло запретили. Закрили церкви. А так
молишся десь тихенько. А тепер все поломалось. Позаводили церкви, ідуть до церкви, моляться.
Празнують. А так який періо д — туди й хрестяться. І наче ще ж тоді забороняли, а тепер своє, свої
церкви, батюшки скр ізь. [...]
С.П. – А розкажіть, що для Вас таке віра?
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С.П.М. – Єсть. Кажу ть: молись Богу. Знач, Бог єсть. Хто, де то єсть Бог — святий знає. Так воно чи не
так? Ку ди тебе направили, ту ди і вірили. Одна каже: «Я помолилася, мені все й прошло». А друга каже:
«Мені не помогло, хоч я й помолилась». А так віра єсть віра. Хочеш вір, хочеш не вір.
С.П. – А як Ви відноситесь до віри? Вірите чи ні?
С.П.М. – А я ж вірю. Ранило мене ж було, під час війни, снаряд упав прямо біля мене. Відібрало челюсть,
попало в плече, ключиці і потилицю. Після таких ранєній залишиться живим — значить є Бог на б ілому
світі для мене. І в той момент я вірив. А як так щось сильно придавить, так і починаєш вірити в Бога. А
зараз як би було кимось командувати, то щось в хаті зробити, або щось принести, а так все прихо диться
самому.
С.П. – Якого Ви віросповідання?
С.П.М. – Яка ж віра, Божа. То ж коли баптисти і ще якісь віри, а я вірю в Бога. [...]
С.П. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
С.П.М. – У церкві як пасху возили святити. Приїхали з дідом на конях, зайдиш було в церкву, там багато
ікон, всяких рисунків. Ото малі і почути про Бога.
С.П. – А скільки Вам було тоді років?
С.П.М. – Шість – сім год. Вже бу ла почалася коликтивізація. В тридцятих роках коняку забрали.
С.П. – А в кругу сім’ї згадували про Бога?
С.П.М. – Бу ло в церкву підеш, чуєш, всі говорять «Боже, Боже». Так розповідав дідусь.
С.П. – Як Ви його собі уявляли у дитинстві?
С.П.М. – Якби я його бачив, то, може, і розказав. А так взагалі єсть десь Бог.
С.П. – Ким він був для Вас?
С.П.М. – Був він для мене Бог. Бо г і все, ото як щось заболить і кажеш: «Боже, Боже», а воно болить і не
прохо де, а як тро хи про ходить, то і віриш.
С.П. – Чи до тримувалися у Вашій сім’ї обрядів: пости, ку тя, Пасха?
С.П.М. – Бу ло, підтримували тоді. Зараз є і то ді було. Пости то ді підтримували і проводились так. Якщо
пост — я м’яса не їм. Тільки їм не м’ясне. А так ко ли що є те і їм. А так пости сильно не празнуємо. Ось
як почув там на Пасху , на Проводи о дні їдять те, другі інше. А тоді Різдвяну ку тю теж р ізні обряди:
наприклад, щоб були пісні страви, не закидаєм, бо є ці свята і ми їх празнуєм. Я ж не буду кричать:
«Дайте мені ку тю, а інше все заберіть». Є різні обряди і ми стараємось хоть трішки їх до тримуватися. А
на Пасху їздили у церкву. Святили пасху , крашанки і ще хто що візьме. Приїжджаючи с церкви,
розгівлялися і увесь день святкували.
С.П. – А хо дили люди сповідуватися до батюшки?
С.П.М. – Хо дили і хо дять. Субота, неділя ідуть у церкву сповідувать свої гріхи, або пом’януть когось.
С.П. – А Ви чи Ваші батьки хо дили сповідатися?
С.П.М. – Авжеш хо дили. І я хо див: ставив свічки за хлопців, які погиб ли на війні. Аж в город
добиралися, щоб попасти до церкви. [...]
С.П. – Ваші батьки, дідусі, бабусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось обрядів?
С.П.М. – Не було такого. Ніхто тоді не розповідав. Ото тільки ходили до церкви і я з ними, побули в ній,
помолились і все. А так ніхто ніколи про обряди не розповідав.
С.П. – Пригадайте й опишіть, яким звичаям і обрядам Вас навчали мешканці інших сіл?
С.П.М. – Ніхто нічого не навчав, всі про це мовчали. Ото сам по собі знаю, ото якийсь празник, ото того
не можна робить. Но кому сильно надо — той працює, каждому не докажеш, що, наприклад, сьогодні не
можна робити. Кожен дотримувався різних обрядів. А якщо хоч побач ив що хтось з іншо го села робить
на якись празник те, що ми не робимо, ніхто цих звичок з них не переймав.
С.П. – Розкажіть, як у Вашому селі в час Вашого дитинства та молодості ставилися до атеїстів? До
неправославних?
С.П.М. – Та обикновєнно. Вони мені не м ішають, не злобять. У них віросповідання своє, а у мене своє.
Ніхто ні до кого не мішався, їм оте нравиться, а нам щось інше. Я ж не буду до них лізти і вчити чогось
свого, це без то лку. До неправославних теж ставились обикновєнно, як до нормальних людей.
С.П. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства чи молодості з представниками інших вір?
С.П.М. – То ді таких багато людей не було і в той час про це ніхто не згадував. І як хтось з ним дружив,
не питали, яко ї ти релігії. Хоч тоді і баптисти, я до них не косався. Я ж не буду казати йому: «Бросай
свою віру і переходь в мою». Він би все рівно мене не послухав. А взагалі в різних рег іонах каждий ішов
по різних вірах. Я до них не касаюся; хай що хочуть те і роблять.
С.П. – Що із звичаїв та обрядів представників інших релігій Ви собі перейняли і почали застосовувати?
С.П.М. – Ні. Ніхто не від кого не переймав ніяких звичаїв.
С.П. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновір івців?
С.П.М. – Ставились нормально. І в нашій родині до таких ставились теж нормально. Як хто хоче хай і
молиться. Кому що нравиться. Не нравиться — його діло.
С.П. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли у іншу віру?
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С.П.М. – Вобщє були, но я конкретно не знаю, хто перехо див. Наприклад, людина була християнином, а
перейшла до баптистів. Може, не тому, що в той час баптистам присилали одежу. А в той час з одягом
було трудновато. У нас тут був молитвений дом, і ту ди привозили одежу, і в ньому роздавали. Ось,
наприклад, хтось із баптистів роздає одежу, і та одежинка, яка поганенька, її давали хр истиянам. А якщо
одежа в гарному стані, то той хто роздавав подавав знак, що цю одежину отримає та людина, яка в
баптиській вірі. Оці тенденції були договорені. І на той час було бути найкраще ба птистом. Все зараз по
блату, що хочеш те можна і дістати, а то ді прихо дилося переходити до іншої віри.
С.П. – Як до них ставилися?
С.П.М. – Нормально ставились. Поміняв він, наприклад, віру — то його рішення. Мені він нічого
поганого не зробив, чого мені до нього лізти?
С.П. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була церква в селі?
С.П.М. – Біля нас була церква велика аж у центрі села. По Пологівсько му районі була ще церква в
Шевченках, в Роздорах, де на цей час стоїть. У місті Пологах була. У Семенівки і Григоровкі було. Ото
кому ближче було до якої церкви, той в ту і хо див.
С.П. – А хто хо див до неї?
С.П.М. – Усі кому нада, той і ходив. Ходило багато людей на Пасху святити продукти. Я з батьками теж
хо див. А як став юнаком, багато церков вже розвалили. Ото як нада був батюшка, до нього їздили. А
туди пізніше перестали їздити по нього.
С.П. – Як ставилися в селі до тих, які хо дили до церкви?
С.П.М. – Нормально ставились. Може, десь і ставились погано, в нас такого не бувало. Може, десь і
було, що сусід на сусіда говорив: «Іди до церкви», а він не хотів.
С.П. – Ви були в часи Вашого дитинства в церквах інших сіл?
С.П.М. – Як був малим, їздили до іншого села в церкву. Порівняти не можу, бо в нас в селі церкви не
було. А ко ли підріс, перестали їздити до церкви. Почалася колективізація, у діда забрали коней. Навіть
коли треба було крестити дитину, то це робили крадькома. Батюшка приходив до хати там і хрестив. Бо
робили репресії.
С.П. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості бу ли взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевими священиками?
С.П.М. – 3 місцевими священиками, може, і общались, але ми їх не знали. Знаю говорили люди, що були
хороші священики і в селі Кінських Роздорах, але я з ними не общався. А взагалі до священиків люди
ставилися добре. Особливо в Пологах в двадцять второму году батюшка переїхав до Тарасовки. Там
довго він не прожив, його забрали на фронт. А так батюшка обращався до людей як до сво їх. А як кому
не вго див, то їх діло.
С.П. – В усьому довірялися люди священику?
С.П.М. – Хто довірявся, а хто ні. Одні люди говорили о дне, а в душі ставилися по іншому. А взагалі
сильно не довірялись. Каждий ставився по -різному.
С.П. – Розкажіть, що говорилось Вами в дитинстві та юнацтві в школі про церкву та церковні обряди?
С.П.М. – Як церкви вже позакривали, то говорили: «Вас обдурюють, щоб ні в що не вірили. Оце як зараз
брешуть цигани, оце так і вам брешуть».
С.П. – Чому вони говорили так дітям?
С.П.М. – А робили це все з верху. Ленін, Сталін все це забороняли. А якщо підеш до церкви, то підеш і в
тюрму. А в тюрму нікому не хо тілось. Було таке, що позабирали людей і розстріляли не за шо [сумує].
Оце так було. Раз сказали — треба було робить. Було ще й таке в часи репресії Чубарівку хо тіли
переімінувати, Главкомандуючим був Чубар. А Нестор Махно було приїде уб’є тебе що ти молотиш
зерно. Тебе уб’є, коняку забере. Так йому пам ’ятник зроблять бо він хороший, а тому, що був у
Сіроркомі біля Сталіна, тому із’ятіє щоб переімінувать і не було Чубарівки. І тоді як сказали, треба
робить що вони говорять.
С.П. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
С.П.М. – Так не чув, не знаю, бо коли німці окупували цю територію тут не було. Бо я воював у другому
місці.
С.П. – А як фашисти ставилися до церкви? Ви не знаєте?
С.П.М. – Фашисти до церкви ставилися хорошо. В них на батьківщині теж були віруючі люди. В те
время партія більше руйнувала церкви чим фашисти. А так точно я не знаю, бо був на фронті.
С.П. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
С.П.М. – Празнували все время. А ті, хто не празнував до війни, не празнував і під час. А інші
празнували.
С.П. – Як вони між собою відрізнялися?
С.П.М. – Відр ізнялися тим, що до війни, наприклад, Пасха — люди не працювали, а у війну в якому місті
була відбудова — люди працювали і в свята. Тоді на Пасху хо дили на кладовище, в той день коли
попадала Пасха, а ось, наприклад, у Григорівкі чи в інших селах привозили батюшку і він попадав у різні
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села в різні дні. А в нас в селі коли був ко лхоз, під час війни, то Пасху відзначали у неділю, коли всі
вихідні. А зробили так для того, щоб хто хо тів із людей йшли на гробки, а це був вихідний день, неділя.
Щоб не було такого, що хтось захоче підти в понеділок — робочий день.
С.П. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людьми у 30 – 40-і роки? Я кщо так, то
навіщо?
С.П.М. – Може, де й була по трібна, а в 40-і роки вже почалася війна. Багато церков вже не працювало.
Але все одно люди ходили молитися у якусь хату, де був батюшка. І в ті роки хо дили люди молитися хто
і вірив до цього.
С.П. – Чи важає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставало
вірити в Бо га?
С.П.М. – Конєшно, були. Було таке, що підростав і вже казали: не вір. [...]
С.П. – А у що в радянський час, у пору Вашої юності вірили?
С.П.М. – Ну, та конєшно, багато людей вірило у свого Бога. А багато так буває: тобі кажуть інше, а ти
робиш по-своєму. А віра була — так вона і бу де. [...]
С.П. – А в той час христили кого-небу дь? Як це було?
С.П.М. – Да, хрестив: хлопців, дівчат. А взагалі на той час хрестили як і зараз. [...]
С.П. – Як про хо дили хрестини?
С.П.М. – Хрестини про ходили так, як хто проведе. А так як і свадьби чи виряжання. Пр оводили так:
зібралися, випили, побажали всього хорошого та й попорасходились.
С.П. – Ко го запрошували в куми?
С.П.М. – Запрошували тих, хто кого захоче. Хто хо тів — родич ів, знайомих чи чужих. Такого уставу не
було. Хоч і далеко людина живе, запросять її в куми, вона й приїде. Відмовлятися не можна. [...]
С.П. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування, щедрування на Різдво та Новий рік?
С.П.М. – Бу ло як ішли колядувать чи щидрувать, наріжемо лози щоб відбиватися від собак. Ото тоді
приходим і колядуєм.
С.П. – 3 дитинства ніяких колядок не пам’ятаєте?
С.П.М. – Та як: «Ко ляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця». А то ще є всі разом собираються
колядують, щедрують, посівають. Хто як знає, хто віршами, хто піснями. А як рожествувати, то ці слов а
мало хто знав. На посівання був добрий і гарний врожай. А то ді посівали так як і зараз. Це на Рожество
співали не так як зараз. Рожествували так:
«Ой Різдво Хритове,
Дай здоров’я й щастя в хату».
А посівали так:
«Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю».
С.П. – Хто хо див ко лядувати?
С.П.М. – Всі кому не лєнь. А так бувало собираються стар і жінки і йдуть колядувати. Колядувать
починали з сусідів і йшли далі хто по ки хо тів.
С.П. – Як, хто і чим засівали першого дня Нового року?
С.П.М. – Засівали зерном, в кого яке: ку курузою, ячменем. Пшеницею сильно не посівали. [...]
С.П. – Як і хто ворожив на Різдво під Новий р ік?
С.П.М. – Ворожили дівчата, а так я не знаю. Не в курсі діл. Може, в яких регіонах ворожили, я не знаю.
[...]
С.П. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю? [...]
С.П.М. – Обикновєнно. В нашій сім’ї наварили страви, посідали, випили, закусили. Із страв ставили ще
борщ і сало. [...]
С.П. – А як постували в Вашому селі під час Велико го посту? Чим харчувалися?
С.П.М. – Постували як хто велів. Посту дотримувалися хто як. В о дній родині посту дотримувалися, їли
всі пісні страви, скоромного нічого. В інших родинах їли те, що було, і кожна людина відноситься до
цього по-різному. [...]
С.П. – Чи залишали на полі невижаті стеб ла?
С.П.М. – Такі обряди, навєрно, проводились на Западній, а щоб у нас таке було я не спостерігав. [...]
С.П. – Як дім захищали дім від злих сил?
С.П.М. – Може, інші люди якось і захищали, в нас в сім’ї такого не було. Ікони весіли обов’язково,
підкови закапували під порогом. Мабуть, так і захищали.
С.П. – Опишіть свято Івана Купала? Якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
С.П.М. – На Івана Купала пішов покупався в річкі і пішов до дому. А більш я нічого не чув, як і що треба
робити. Може, які дійства чи обряди були десь на території України, а в нас в сім’ї не було. [...]
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№ 25. — 2008 р., січень 30. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Примак (Шелучко) Марією Василівною, 1928 року народження, мешканкою с. Панфілівка
Запорі зької області, проведене Гапоненко Яною Олександ рівною (БДПУ ).
Гапоненко Я.О. (далі – Г.Я.) – Назовите свою фамилию, имя и отчество.
Примак М.В. (далі – П.М .) – [...] Девичья — Примак Мария Васильевна, а в сорок девятом году пятого
марта расписалася и стала Шелучко Мария Васильевна.
Г.Я. – Национальность?
П.М. – Украинка я.
Г.Я. – Дата и место рождения?
П.М. – Дата… двадцать… документально у мене 1 апреля 1928 го да, Киевская область, Полеский район
сейчас, село Бывший Варович, а теперь нема. Он попал под Чернобыльскую, под знос. Нема цього села.
Г.Я. – Какое у Вас образование и профессия?
П.М. – Образование у мене шесть классов, а профессии нема ниякой. Шо возьму в руки, те й роблю. [...]
Г.Я. – А родители?
П.М. – А родители мои сами из Киевской области, тоже ж Полеский район, село Варович, и мама, и папа
отту да — и там они, там жили до 34-го го да. С 34-го го да по 50-й годы жили ту т, на Запорожье,
Коларовский район был тогда и село Бо городицкое. И по том через 20 лет уехали назад. Я тут, кон ечно,
осталась, замуж уже ж вышла. Там пожили тоже 20 лет и приехали они сюда снова в 70 -м году,
поумерали ту т уже в Панфиловке.
Г.Я. – А какой они национальности?
П.М. – Чисто украинцы. [...]
Г.Я. – А со хранились ли в доме старые у Вас особые предметы, ко торые передаются от старших, ну, из
поколения в поко ление? То есть, Биб лия, иконы… Что -то такое со хранилось?
П.М. – Мои родители не дуже верующие были, и у нас ни Библии, ни икон, ничего такого. [...]
Г.Я. – А теперь вопросы дальше пойдуть про веру. Как о тносились к вере Ваши ро дные?
П.М. – Очень хорошо, очень... и я сейчас только для ней и живу. Мои родители как относились к вере? И
верили, и не верили. Так и я. Не були они дуже верующими.
Г.Я. – А Ваше какое отношение к религии?
П.М. – А мое.. я к религии о тношусь с верою.
Г.Я. – А что такое для Вас вообще вера?
П.М. – Помочь в жизни и всегда вера мне по дсказует в моей жизни. Всегда и всю жизнь.
Г.Я. – А како го Вы вероисповедания?
П.М. – Християнского.
Г.Я. – Расскажите поподробнее, кто или какое событие повлияло на то, ч то Вы стали верующей?
П.М. – Тяжелая жизнь и болезнь.
Г.Я. – Где и когда Вы впервые услышали о Бо ге?
П.М. – От своей матери. Мене мама навчила молитви і у войну я сама молилась.
Г.Я. – А какие именно молитвы?
П.М. – Ну, «Отче наш», « Вірую», «Отче наш». Вона их знала. Вона їх богато знала, бо вона у певчі
хо дила. А ми ж? Тепер одна корупція. Віри нема. Не було, нема і не буде, по тому шо ніхто в Бога не
вірує тепер! У нас у селі вірують, так оні побудували церкву. Так воно церква і школа рядом. Потім із
церкви зробили школу. А ще оно люди хо дили і по сто рублів по двісті давали і на них поставили церкву,
так хоч сейчас іди молися. А ту т не бу ло, нема і не буде церкви.
Г.Я. – А Вы помните, придерживались ли в Вашей семье посты, Рождественскую ку тю, исповеди,
причастия?
П.М. – Причастия — ну, шоб немного од людей не отставать, а так, о т души — нет.
Г.Я. – А как отмечали вот эти праздники? Посты, например. Постились раньше?
П.М. – Ми поста ніколи не пр ідєржувались. І матер і наші не прідєржувались постів.
Г.Я. – А вот ку тя Рождественская?
П.М. – Ну, вот ку тю варили. Во т, так праздник же — празднуем.
Г.Я. – А с чего именно го товили?
П.М. – С чего? Товчена пшениця була. Кутя була из товченої пшениці.
Г.Я. – А паску?
П.М. – А паску с муки пекли здобну, хорошу. [...]
Г.Я. – А причастие? Причащались ли Вы ко гда-нибудь в цер кви?
П.М. – Ко лись було. Церкву открили там на 2 года — хо дила.
Г.Я. – А как причащались?
П.М. – Ну, там ложечки дают. Так їсти незя. А я еще в детстве причащалась. Помню, так мамка з утра
нічого їсти не давала. Пришли, даєш ложечку, такую маленьку як мізинчик, шоб пить, і просиню кусочок
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дают, шоб закусить. А я хо дила в цер кву при н імцях. Но го лодной никогда не ходила . Бо в мене батько
був такий; просто вони (по дружки) були віруючіє і їм не давали до обіду їсти, а вона приб іжить до нас.
«Сідай!» То наїсися і поїдеш у церкву, хо ть на цілу ночь. Отак ми вірили в Бога.
Г.Я. – А что-то рассказывали Вам в детстве бабушки, дедушки, может, родители о каких-то религиозных
обрядах?
П.М. – Я при бабушках же не була, того шо мои ж бабушки жили там, а я как приехала в 46 – 45 го ду, вот
я там була. Так бабушка моя верующая такая как и я. Вєрує не дуже.
Г.Я. – Расскажите, пожалуйста, как Вы о тносились к атеистам? То есть, ну, к тем людям, ко торые не
верят?
П.М. – К баптистам этим? Они в Бога верят, ну, я их не дуже признаю верующими. Верить в Бога – это
совесть человека. Ну, а вони тіки Бога бояться, а людей нє. Я як була в Київщині, так оні там, їх називали
штундами. Я не знаю, чи дразнять їх так у лічно, чи так. Я кщо дівку ніхто зам іж не бере, так вона за
штунду, бо ніхто не бере. А штунді вона легко женою стане.
Г.Я. – А к верующим как Вы относитесь?
П.М. – Одинаково. Так як до людей.
Г.Я. – А к неверующим?
П.М. – Неверующим тоже. Єсть нєвєрующіє люди, а вони ж такі люди совістні. У нас девки неверующие.
[...]
Г.Я. – А были ли такие обычаи или обряды, которые Вы приняли с других сел или других
вероисповеданий?
П.М. – Нет. Не была.
Г.Я. – Как в Вашем селе о тносились к иноверцам раньше?
П.М. – А мы и не знали, кто верующий, а кто не. Тоді запрєщали. Вообще после войны запрещали
верования. У нас даже учителям не можно було свадьбы сделать. Валя вийшла заміж, то її Федя пожалів.
А учителя свадьби не робили.
Г.Я. – А скажите, пожалуйста, были такие люди, которые перешли в другую веру?
П.М. – Та нас тут багато поперехо дило в молітвєнний дом. А я там ни разу не была, приглашали, но я
возьму себе книжку божественную.
Г.Я. – А когда Вы были ребенком у Вас в селе была церковь?
П.М. – У нас в селе — не. Ми ж ту т уже 60 років живем. А раньше де я жила, в Богородицьком селі — не
було. В Юрьевке була, но мы туда не хо дили.
Г.Я. – А Вы не знаете, кто ее построил, чья э то была церковь?
П.М. – Казали, шо її 20 лє т строїли в Юрьєвкє ту церкву. От ко лись, так це ще до революції стро їли, а
потом її вже в 37 году розваляли. Хо дила я вже тоді в 3-й клас і знаю, що стояли і ми вишли з учителями
на крильцо, а вона далеко була, кілометров 5, навєрно, де церква та бу ла, вона була далеко видна,
хороша. І видно було, вона велика була, всю войну стояла, ц і вікна, так крєпко складена була, шо не
можна було кірпіч от кірпіча о тдє літь.
Г.Я. – А кто-то из родни Вашей хо дили в эту церковь?
П.М. – Ну, мама хо дила ко гда -то. Мама моя вообще ходила в церкву певчей, бо певчей була. Она
молитвы все знала, у нее го лос був хороший и она все время хо дила спивала.
Г.Я. – А Вы в семье придерживались каких-то обрядов церковных? Например, там, когда нельзя было
пить что-то или кушать…
П.М. – Ну, посты такие? Не, не. По тому шо попи самі їли, а ми бачили те й тоді собі їли.
Г.Я. – А Вы говорите, вот, в селе в Юрьевке была церков, Вы когда-то сами за всю свою жизнь бывали в
церкве?
П.М. – У той церкви? Вообще в цер кви я была. Бачила церкву, як вона построєна. Хорошо в церкві.
Г.Я. – Вы помните как батюшка проводил службу?
П.М. – Помню. Проводив службу там, читав, співав. Стояли все крестились. Все хо дили в церкви. У нас
там церкви ж розваляли, а сторожка осталась, при немцах, ко гда ок купированы были, сделали
слесаровики церкви. Там батюшка проповідував и я ходила ту ди.
Г.Я. – А ту т не были в селе, в Панфиловке?
П.М. – А тут я й не жила тода. Немцы ж были. Ту т же ж немцы жили. Вони ж, у них же ж вєра така, що
вони там, мабуть, і сидять. Я там ни разу не была. А там у нас християнская ж вера, так выстаиваешь до
обеда. И го лодный же ! Я голо дна не хо дила, правда, бо у мене батьки, батько лиш 3 класа кончив і його
пригласили читать, он хорошо читав. Он пішов, побачив у церкві несправедливість і не схо тів хо дить до
тої церкви и не вєрив. Бог есть Богом, а церква есть церквою. Поп такой человек как и мы.
Г.Я. – А в школе в детстве Вам говорили что-нибудь о религии, о вере?
П.М. – В шко ле о религии — то по том, а я школу закончила ще до войны. То пришли немцы,
оккупировали, школу закрыли. Наши знания им не нужны були, так шо мы в школу при немцах не
хо дили. [...]
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Г.Я. – А как фашисты относились к вере?
П.М. – А кто знае т как они там относились? Наших не було в селі, того шо вони пришли та й пішли, а
дво х своїх оставили молодих. Ну, молодые парни…
Г.Я. – А Вы праздновали какие-то религиозные праздники?
П.М. – Так все ж праздновали, абы погулять. В будние дни работать заставляли, а в праздник же не, так
ото мы сидим и ждем праздник.
Г.Я. – А какие именно праздники? Все?
П.М. – И Пасху , и Рождество, и Воскресение, и Троицу — все праздники праздновали.
Г.Я. – Как Вы думаете, была ли церковь людям нужна в 30 – 40-е годы?
П.М. – Людям... Пожилым людям церква всегда нужна. Они там схо дятся и там… А для молодежи
церква ни тода, ни тепер не нужна. Вона тоді молодьож у церкві, розсказувала мама була, ото як в церкві
так и женіхів нахо дять и вже сватів засилають. Понравилась дівчина красива и засилають сватів, а вона
не піде, так він і піде з гарбузом. Тоді вмєсто були церкви, так, бо більш не було гдє общє, бо гу ляли й
танцювали на вулиці в пилякє, о так.
Г.Я. – А как Вы думаете, чем заменялась вера в Бога в советское время?
П.М. – Ну, чем... На это т вопрос я и не могу ответить.
Г.Я. – Ну, во что верили в советское время? Может, в какого-то правителя?
П.М. – Люди верили в Бога, не в правителя, а в Бога, а не в Сталина. У своїй душі усі вірили в Бога.
Г.Я. – А вообще кому верили? В правительство?
П.М. – Нет. У правительство никто не верил. Ніколи ніхто не верив в правітєльство. А верили в Господа
Бога. Оце ми токо знали його, він один єдиний на весь мир. [...]
Г.Я. – А хрестины как раньше проводились?
П.М. – Як був батюшка — крестили, а як не було — так і не носили. Багато ж було нехрещених. У нас у
самих ето уже як теперь крестить стали, а тогда … Ото батюшка був у Юрьевке, так ото в Юрьевку
крестить носила. Вс іх трьо х у Черніговку : Ліду, Вовку, Валю. [...]
Г.Я. – А песни свадебные знаете какие-нибудь?
П.М. – Не, не знаю. Может, там одну – две. Там песни значит було так оце, так я була подружкой на
свадьбе у Богородицком, так лет 15 мне було. Старий женився. Так во т ето ввечорі « діви – веч ір».
Г.Я. – А як його справляли?
П.М. – За сто л приглашала меня, а потом за сто л там сели, выпили. Раньше як свадьбу отбыли, так 4
литры водки выпили, вот такими бетонами.
Г.Я. – А ще як о тмечали? Шо там за обряды были?
П.М. – А потом утром дома остаются. А гості додому їду ть, так я не бачила. І шо було я не
интєрєсовалась. А тоді утром бачила, як їдуть у церкву. А вже ж мені 15 років було, поїхали в церкву,
повінчались і повезе він її вже до дому до себе, там уже она дома. А тут уже тільки родичі, пріглашонниє
нєвєстою, у нєвєсти гу ляють. А там уже женихові всі, батько з матір’ю благословляю ть там іконою. Не
знаю, як вона там робить шо, бо мнє ніколи било. Там, коли у друге село вихо дить, так забрав та й повіз.
Г.Я. – Как раньше отмечалось в Вашем селе ко лядование, щедрование, Рождество?
П.М. – На Рождество хо дили пос івать хлопці, ну, а по том отож кричать, ми ж у руськом селі: «Хозяйка
тутай» – открывай вроде . А як то на украинском, то й не знаю. Я росла... мене ж привезли сюда в руське
село, шість років мені було тогда, і той, захо дять у хату і: «Рождество Христове пришло Боже наше,
небом, землею...» Что-то там такие слова, что я их не запомнила. Це проспівають і посівають... Нє, на
Рождество ж не пос івають. А як? Вечерю носили до крещено го, по сусідам, по знакомим. Нам по дарки
давали, кто что мог. А оце 6 января, а 7 января все село на службе. А перед Новым годом щедруют,
посевают девочки, не мальчики. А утром мальчики посевают. Так девочки щедровали, давали: «Хо лодне
несем вам, а гаряче нехай нам!» Це я ходила щедровала, ну, там, може, мала я була. Це я вже забула, як у
сні воно все.
Г.Я. – Шо давали, когда щедровали?
П.М. – У кого шо є. У кого шо... печене є. Смотря ко ли яка жизнь. В кого хороша жизнь, так те й дєньгі
дають, а як погана жизнь... разно було в нас. Мы за свою жизнь пережили го лод, всего бу ло.
Г.Я. – А перед Рождеством, Новым годом и Крещением?
П.М. – Гадали.
Г.Я. – А як гадали не пам’ятає те?
П.М. – Я пам’ятаю, я раз гадала. Оце ми шли, зеркало поставили, во ду в блюдєчкє. Ну, і позаносили ми,
кому шо попаде. Мені попався пєтушок біленький. И сто їш його в зеркало виглядаеш, кажуть, наречений
чепурний буде, а блюдце — так шо чоловік попався п’яниця і хвастько. Оце такий буде чоловік.
Г.Я. – А какие поверья, связанные со Святым вечером, Вы знаете? Шо это за вечер?
П.М. – У нас его не дуже … Сказать? Ро дители у нас не дуже верующие были. Повечеряли та й усе. Діти
принесли там які вечерю, та, може, збирались ку дись, так я не помню. [...]
Г.Я. – А от злых ду хов хату защищали?

120

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

П.М. – Мы его не защищали и у нас их нема … мабуть. Я їх ніколи не бачила, так шо не знаю.
Г.Я. – А вот Ивана Купала у Вас отмечали?
П.М. – Люди о тмечали. Но я єго ніко ли не отмєчала. Як молода була, то ді не отмєчали. Ну, я в таком
селе жила, русском, что у нас ничего не о тмечали, не признавали его.
Г.Я. – А что Вы знаете о знахарях и шептунах?
П.М. – Я ніколи ні цей, не хожу не гадаю н іде. Ничого я не знаю. Я вірю только у сон собі. Мне,
например, у сне шо приснится, я могла себе погадать. Было як приснится, так знала, что скоро замуж
выйду. А учительница мне о тгадала. Знала. Так шо я бо льше в сны.
Г.Я. – [...] Существуют в наши времена ведьмы?
П.М. – Їх нема. Я вєрю: їх нема. Я в їх не вірю, їх нема. То просто сам і. Я колись у больніце лежала у
Приморську, а женщіна тоже рожала, ото ведьми були, вона корову во дворі прив’яже, а та бєлим накине
корову, і надоїть корову, ото ведьма била. Або скільки я хо дила ноччю, де і не хо дила, і по кладбищам...
Вообще с самого детства не боюсь ночью ходить… І в степу, и вєздє, і ніко ли ніде ніякой ведьми не
бачила. Бойся ведьми на дво х ногах. Так як тепер ми боїмось, а так, скіки я прожила всю жизнь, і біля
кладбища у нас тракторна бригада була, н іколи нічого такого я не бачила. [...]
Г.Я. – Выдумки все? А как Вы думаете, в селе вообще верят в ведьм? [...]
П.М. – Люди? Есть шо верят, но я тех людей считаю ненормальными. То просто люди, то их, как
сказать? Безграмотные просто люди, по правде сказать. [...]
Г.Я. – Как Вы думаете, а чем... церковь защи щает нас о т злых ду хов? [...]
П.М. – Може, й є над нами якась сила, но ми її ніколи не бачили, не знаємо і ніколи не бу дем знать! Но
церква — э то все для общества сделано. [...]
№ 26. — 2008 р., січень 24. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Александ ровою Ганною Костянтинівною, 1927 року народження, мешканкою с. Панфілівка
Запорі зької області, проведене Гапоненко Яною Олександ рівною (БДПУ ).
Гапоненко Я.О. (далі – Г.Я.) – Назовите свою фамилию, имя, отчество.
Александрова Г.К. (далі – А.Г.) – Фамилия — Александрова Анна Константиновна.
Г.Я. – А девичья?
А.Г. – Карапеева.
Г.Я. – Национальность?
А.Г. – Болгарка.
Г.Я. – Дата и место рождения?
А.Г. – Приморский район, село Зеленовка, Запорожская область. [...] Год рождения 1927.
Г.Я. – Какое Ваше образование и профессия.
А.Г. – А образование 8 классов, профессия — разнорабочая. [...]
Г.Я. – Откуда родом Ваши ро дители, Ваши предки?
А.Г. – Наши предки, их вывезли оттуда, с Болгарии. Они как немцы-переселенцы. [...] [Ро дители] рано
умерли, мне было 4 го да. Я ничего не знаю, ничего не помню, может, еще и рассказывали, но я ничего не
помню. Я еще маленькая была. [...] Ро дители, они уже ту т родились; э то предки о ттуда, с Болгарии. [...]
Г.Я. – Верили ли Вы в Бога?
А.Г. – Я тебе откровенно говорю, что в наши годы э то исключалось. Нам это все опровергалось. Сейчас
хо ть чуть-чу ть немножко услышишь по телевизору. [...]
Г.Я. – Как о тносились к вере Ваши родители?
А.Г. – Я не знаю, но родители моих подруг, что я до них хо дила, они да, верили и они Богу молились,
хо дили в церкви, даже нас во дили.
Г.Я. – А в какую церковь?
А.Г. – Мои родители жили в Зеленовке, так они хо дили. В Зеленовке церковь была, православная.
Г.Я. – Какое Ваше о тношение к вере? Как Вы относитесь к ней?
А.Г. – Кто его знает, как сказать.
Г.Я. – Нужно ли верить?
А.Г. – Да, или в Бога, в общем, я не знаю.
Г.Я. – И как именно Вы думаете, вера э та помогает?
А.Г. – Мне, например, эта вера ничего не помогает. Хоть верь, хоть не верь, как говорится: «Бери
побольше, кидай подальше». Если тру да не приложишь, так вера тебя не накормит, не напоит.
Г.Я. – Какого Вы вероисповедания?
А.Г. – Ну, о то, православного.
Г.Я. – Расскажите поподробнее, какое событие повлияло на Ваше отношение к вере?
А.Г. – Ну, если сказать по правде, я как-то о тношуся к ко леблющим, не то верю, не то не верю.
Г.Я. – Вера пошла еще от родителей?
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А.Г. – От родителей, но от меня она еще не укоренилась. Я не привила ее, може , есть Бог, может, был
этот Иерусалим, но я как-то к этому делу не очень.
Г.Я. – Расскажите, где и ко гда Вы услышали о Боге? В детстве?
А.Г. – Конечно, в детстве. Нас тетка учила «Отче наш». Учила.
Г.Я. – А где именно, в доме малютки?
А.Г. – Нет, в доме малютки нет, а до дома малютки, а там, в детдоме. Да. [...]
Г.Я. – Как Вы представляли в детстве Бога?
А.Г. – Не имею понятия.
Г.Я. – Как просто го человека крестьянина или как какого-то волшебника?
А.Г. – Ну, який там волшебник? Ну, Бог в виде Свято го Ду ха. Он же не по казуется. Мы верили в Ленина,
не то, что верили, он был вождь. А Бог, кто его знает, как миф. Его же никто не видел.
Г.Я. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов (посты, Рождественская ку тя, Пасха)?
А.Г. – Тетя — они да, они постились. Боже збав. Вот э то когда подхо дит день поста или великий пост. Я
до сих пор помню. Или…Они знаешь что делали? Даже они чистили посуду, чтобы там ничего не
оставалось. Очищают посуду, начинают Великий пост. Ничего не едят, кроме рыбы, свое все скромное.
Так же они ждали, например, этот Великий пост. Там 8 недель, нет 7, такое ч то -то. Они так ждут, когда
кончится пост. То гда уже зарежут поросенка — э то обычный пост, а э тот пост перед Пасхой – Великий
пост, тоже постились.
Г.Я. – А вот, например, Рождественская ку тя, не помните, с чего варили?
А.Г. – С пшеницы варили.
Г.Я. – С медом или так?
А.Г. – У кого был мед, с медом. Когда уже трудно было во время войны, так сахарный буряк натрут на
терке и его там поваришь, попекут, выжмут. Во дичка сладкая -сладкая. Сладкие пряники пекли. Мы же
жили в такие го ды, ч то абсолютно ничего. В голо д и военные годы.
Г.Я. – А знаете, ч то такое причастие?
А.Г. – Знаю.
Г.Я. – Что э то и как именно праздновали?
А.Г. – Я раз за всю жизнь, когда немцы были и церковь о ткрыли в Зеленовке, и мы тогда, тетка нас
водила маленьких. Так, ч то я знаю.
Г.Я. – А как именно это делали?
А.Г. – А как именно это делали? Вот подхо дишь до попа, о ткрываешь рот, он такую чашу держит, там чи
вино чи сладкая водич ка, ложечка маленькая такая, и он берет, черпает, рот раскрывает, как наши
говорили, ч то это же не по ложено, то лько разносится болезнь, инфекция , одной ложкой. Ложку давав
всем в рот, а потом опять в чашу.
Г.Я. – Раньше, наверное, доверяли как бы людям?
А.Г. – Да. Уже потом когда я уже подросла, стали рассказывать. Одной ложечкой, там столько народу
возле церкви 30 или 40, может, 50 человек. Серебряную ложку, та всем эту ложку дает!
Г.Я. – Припомните и опишите, каким обычаям и обрядам Вас научили жители других сел?
А.Г. – Других сел? А нигде в других селах не бывала, кроме Зеленовка, Панфиловка [сміє ться]. А обряды
здесь одинаковые. Ту т в этой Панфиловке тоже люди после немцев понаезжали, сброд со всех сторон. У
каждо го свой обряд. Ско лько лет живем, я таких обрядов о тличительных не у кого не вижу. Отмечаем,
конечно. И кутю варим и узвар.
Г.Я. – А подруги Ваши так же варят?
А.Г. – Конечно, обязатель но. Только сейчас не пшеничку варим, а рис.
Г.Я. – Вы знаете, кто такие атеисты?
А.Г. – Те кто Богу не верует. Такие как я.
Г.Я. – Как Вы к ним относитесь?
А.Г. – К ним нормально, по ложительно. Ну, у каждого своя воля — хочешь верь, хочешь не верь. В
сердце надо быть хорошим человеком, а то можно... Как наша мать, свекровь, не ест до обеда, Богу
молится перед иконой на вко люшках, а по том стала, пошла и ругается. Лучше Богу не молились и не
ругались и оно было б лучше. А мы в церковь поехали, с церкви приеха ли и ругаемся (споришь,
скандалишь, обсуждаешь). Тоже неправильно.
Г.Я. – А к верующим как о тноситесь?
А.Г. – Молодцы, то ихнее такое желание. Пускай веруют, только веруют честно, а не то, что на язык
можно сказать 100 раз: « Ой, я такая верующая!»
Г.Я. – А, например, к неправославным?
А.Г. – К этим разным сектам? У меня соседка была, баба Лена, сразу была баптисткой, а по том перешла
в служители Иеговы.
Г.Я. – Правильно она поступала?
А.Г. – Она была и православной и баптистка. [...]
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А.Г. – Она сама немка, была строгая. Ну, вообще молодец. Она языком не лялякала. Была, не обсуждала.
Хорошая была женщина, а ч то меняла веру, э то ж опять ее дело. А я думаю, если Бог, то он везде о дин
Бог. А каждый по -своему его понимает.
Г.Я. – А, например, были ли Вы знакомы в годы Вашего детства и моло дости с представителями других
вероисповеданий?
А.Г. – Нет. Тогда даже мы еще не знали, что есть другие вероисповедания. Э то сейчас, а тогда такого не
было. Знали то лько православную и все.
Г.Я. – А вот, например, завлекали Вас к какой-то вере?
А.Г. – Пытались. Мне, во т, например, когда баба Оля была жива, соседка вот сколько раз ее, что ходили
к ней, вот давай до нас. Нет, я нет. Я крещенная в православной церкви и я веру свою не меняю, как не
верю, как могу, так и верю.
Г.Я. – А есть какой-то именно обычай, который Вы как бы сами воспринимали от другой веры и
сохранился ли у Вас он?
А.Г. – Вот, например, я тут не знаю никого, но баба, моя соседка, они веруют в Иисуса Христа, розпяли
на кресте, да. Я долго с ними вступала в спор. Вот, например, мне говорит женщина, ко торая приезжала
до нее, взяли твоего сына и розпяли не на кресте, а на двери, и ты что будешь Богу молиться? Мне такой
вопрос задавали. Моя и кресты носите и крестились, а свекру ха, моя бабушка, даже водички не напьется .
Набирает с ведра во ды и крестит чашку, вечером крестит окна, крестит двери, кругом крестит. А баба
Лена — это баптистка, она это презирала. А вот насчет мнения у меня, оно менялось. А почему менялось
мнение? Потому, что у них одно хорошо, у тих баптистов , они друг за друга, очень они дружные. Не так
как мы, православные, можем только обсудить, напакостить. Они, если у тебя какое -то горе или бедная
ты или что не получается, они все собираются гуртом и помогают не только советами, даже материально
помогают. [...]
Г.Я. – Когда Вы были ребенком, у Вас в селе была церковь?
А.Г. – Церковь была, и она до сих пор стоит. Церковь была, а по том ее закрыли.
Г.Я. – Кто в нее ходил?
А.Г. – В основном, до рево люции, наверное, ходили все. Матери шли и детей своих вели, а потом уже,
когда закрылась…
Г.Я. – Вы говорили, у Вас была тетя, ходила она в э ту церковь?
А.Г. – Конечно, они там и подушки крестили.
Г.Я. – А как относились в селе к тем, кто хо дил в церковь?
А.Г. – Нормально.
Г.Я. – Бывали ли Вы в годы Вашего детства и молодости в цер квях других сел?
А.Г. – Нет, я раз была в Зеленовке и все, один раз. Я люб лю только по телевизору службу послу хать.
Г.Я. – А бывали в нашем селе в церкви Дом молитвы?
А.Г. – Нет, приглашали, но я нет. Вона: «Та Вы хо ть раз прийдите!» Кажу: « Та нет. Если я православная,
то й бу ду православная дальше».
Г.Я. – Расскажите поподробнее, какими в го ды Вашего детства и молодости были взаимоотношения
Ваши, Ваших родственников и знакомых с местным священником?
А.Г. – С священником все общались и уважали, он священник, боялись, чтобы Бог не наказал. Даже
священника надо уважать, понимать. [...]
Г.Я. – Во всем ли селяне доверялись священнику?
А.Г. – Ну, видишь, рассказывается такое понятие – причастие, и от тогда, конечно, у кого, ч то на душе,
может, какой грех со творил, он должен признаться, исповедоваться. Если он расскажет попу свои грехи
или неу дачи, а попу он расскажет все до гроша. Поп при этом должен со хранить все в тайне.
Г.Я. – Расскажите, ч то говорили Вам в детстве и юности в школе о церкви и цер ковных обрядах?
А.Г. – Ну, ту т я тебе сейчас скажу, такого нас в школе не учили, религия — нет. [...]
Г.Я. – На данный момент знаете какие-то молитвы?
А.Г. – В детстве меня научили, ну и знаю.
Г.Я. – А какую?
А.Г. – Учили «Отче наш», учили «Пресвятая Троица», «Богородица». Три молитвы я знаю и все. Бывает,
когда почитаю молитву, когда и забуду.
Г.Я. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
А.Г. – Да.
Г.Я. – А какая именно, Вы не помните?
А.Г. – Церковь православная, потому, что во время войны (во время оккупации) и мы собрали кто с дома
икону и для церкви, ч то надо было там.
Г.Я. – А Вы не знаете, как к этому относились фашисты?
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А.Г. – Немцы? Хотя у них другая вера, но они не говорили; пожалуйста, идите, молитесь. [...] Я была
маленькая, мне тогда было 12 лет, раз единственный нас тетка сводила чи перед Пасхой чи перед
Рождеством, и все, я больше там не была. Вскоре немцы ушились и церковь разбомбленная.
Г.Я. – Отмечали ли Вы праздники (Рождество, Пасху ) во время войны?
А.Г. – И во время войны и все время, все время. С начало и до конца. Даже лучше, чем сейчас. Тогда
хорошо о тмечали, тогда люди постились и перед Пасхой и перед весной. А сейчас уже не то. Может, в
некоторых селах и празднуют. [...]
Г.Я. – Вспоминая прошлое, скажите, нужна ли была цер ковь людям в 30 – 40-е го ды?
А.Г. – Понятно, нужна. Церковь всегда нужна, а как же, кто желает, пусть себе идет во льно.
Г.Я. – Считаете ли Вы, что запретительные действия в советские времена были эффективными и много
людей переставало верить в Бога?
А.Г. – Во власть верили — э то сейчас во власть не верят, то гда все верили. А если ты говоришь, не
разрешали Биб лию держать, то иконы были в каждом доме. Это вранье. И Библии в каждом доме были.
Кто хо тел читать, кто хотел молиться, а кто не хо тел, он и сейчас не молится, хо ть и разрешают.
Г.Я. – Как Вы думаете, чем заменялась вера в Бога? Во ч то в советское время, в пору Вашей юности,
люди продолжали верить?
А.Г. – Тогда заменялась вера идеологией. Конечно, ты ч то?! Ну, вообще они верили в идео логию по тому,
что была разру ха, голо д. [...]
Г.Я. – В селе не было шепту х [...]?
А.Г. – У нас там была на поселке Красном баба Шуменчиха, она и ворожила, понимала. У меня Юру
сына баба приняла. Как было 8 марта, все гуляли, а утром мне надо было рожать, куда не обращались ,
нигде никого нет, и пришлось рожать дома. Привезли бабу Феню. И пришлось ей роды принимать, все
сделала, как положено, а потом на у тро приехала врачиха. Нормально.
Г.Я. – Какие обряды проводились после появления на свет нового человека?
А.Г. – Как всегда. Я четверо дома родила. Народишь, у тебя ребенка заберут, нагреют воду, моют. А ты
откуда знаешь? Ты лежишь больная. Дома вода священная, ребенка сбрызнут. [...]
Г.Я. – Как про хо дили крестины?
А.Г. – Крестины? Мы Вову крестили, привозили попа в село. Багато таких детей набралось, и специально
привезли попа в о дну хату, более-менее приличную, и мы все ту да своих детей сносили и он их курнал.
Г.Я. – Кого приглашали в кумовья?
А.Г. – Я приглашала сама кого желала, кто ко мне хорошо относился, их и приглашала. [...]
Г.Я. – Во сколько Вы первого ребенка крестили, в год?
А.Г. – Положено ребенка крестить, как то лько наро дится. Раньше два – три дня и уже крестили. Юру и
Надю я уже крестила, они уже хо дили. А Вовку крестила маленьким. [...]
Г.Я. – Что говорят, когда сватаются?
А.Г. – Там у них и без нас все договорено. С папой, с мамой договариваются, где и когда назначают
свадьбу.
Г.Я. – Как во время сватанья вела себя девушка?
А.Г. – Раньше, бедненькая, нагнется, покраснеет и слова не скажет. Как отец и мать решили, так и будет.
Ты там ничего не значишь.
Г.Я. – Как проводились смотрины?
А.Г. – Есть такое... сейчас, наверное, уже и нет. Ну, как приезжают или сын или дочка, чтобы не взять
какого-то зятя ло дыря, а чтоб нормальная семья была, дом чтобы был в порядке — это называют
смотрины.
Г.Я. – Кто и как приглашал на свадьбу?
А.Г. – Ну, если свадьба совместная, то уже там договариваются и делают списки, назначают, кого
пригласить. А раньше сами ходили. Сама молодая с подружками и хо дят, кланяю тся и приглашают маму
и папу. [...]
Г.Я. – Как девушки и парни «прощались» с моло достью? [...]
А.Г. – Девочка своих подружек собирает, готовит. Молодой, тоже своих товарищей.
Г.Я. – Раньше строго было с тем, ч то можно было то лько после свадьбы, иметь контакты с моло дым
человеком?
А.Г. – Да, раньше было строго, только после свадьбы. Если вдруг на следующий день заметят, ч то все
хорошо, то гуляют еще три дня, а если нет, то девушку об ливают во дой или плюют в нее.
Г.Я. – А сколько дней про хо дила свадьба?
А.Г. – У кого как, и два дня, и есть и третий день еще приду т. [...]
Г.Я. – С чего начиналась свадьба? [...]
А.Г. – Раньше начиналось, что они поеду т и повенчаются. Сразу после церкви приезжают к моло дой, а
потом, в последнюю очередь, забирает парень и везет домой. [...]
Г.Я. – Раньше каравай играл большое значение на столе?
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А.Г. – Это обязательно, без этого не об ходилось. Каравай уже на другой день (называется, привезли
молодой завтрак) всем раздавали по кусочку.
Г.Я. – Как украшали свадебный сто л? Какие блюда го товили?
А.Г. – Раньше лапша обязательно, холо дцы, салаты. У балгар всегда брынза была, даже о тдельно
молодым готовят, они едят вместе. Для них специально. Уже они за сто л садятся, они уже сыты.
Г.Я. – А что дарили гости?
А.Г. – Еще раньше, вот, например, идешь на свадьбу берешь бутылку водки, берешь бу ханку хлеба, а кто
хлеба не взял, можешь взять курицу живую. У Зеленовки каждый шел и нес. Вот, например, 20 – 30
человек приглашенных, каждый принесет по ведру пшеницы, то уже ско лько ! Значить, молодым хватит
перезимовать. А уже когда я сюда переехала, ту т на другой день свадьбы, приходят у тром и одеваются,
кто в чем, в основном в наряды, и хо дят по селу, что хозяин даст. Если не даст, сами поймают и украдут
[смеется]. С гармошкой хо дят, с песнями. Все приносят, курей рубают, тушат, жарят. [...]
Г.Я. – Раньше проводили веселые игры во время свадьбы?
А.Г. – Если есть во дворе брычонка, то поймают отца или мать, в брычонку посадят и будут тебя возить.
А молодые бежат следом, чтобы выкупить, 100 грамм нальют и все, по том опять. Сейчас не возят уже.
[...]
Г.Я. – Как именно колядовали?
А.Г. – Я, например, нику да не хо дила. Мне стыдно было, и детей своих не пускала.
Г.Я. – А кто в основном хо дит колядовать? Девушки или парни?
А.Г. – Такие как ты. Дети хо дят, щедруют, а взрослые хо дят с мешками. Кто бросает сало, кто колбасу,
кто калачи и деньги.
Г.Я. – А до кого должны обязательно прихо дить, до молодых или ходили в каждый двор?
А.Г. – В каждый двор.
Г.Я. – Кто засевает в первый день Нового го да?
А.Г. – Это в Старый новый го д ходят вечером посевают. Прихо дят хлопцы — э то не взрослый возраст,
только не женщина. Девушка не положено, чтобы хо дила. Если она придет, значит, целый будет весь год
неудачи.
Г.Я. – Как и кто гадал перед Рождеством, Новым го дом, Крещением? Какие Вы знаете способы гадан ия и
ворожбы?
А.Г. – Раньше перекидывали сапог через дом, но раньше дома были не такие высокие. Через дома, чи
туфлю, в какую сторону упадет. А на Рождество вообще не гадали, э то считался день, ко гда Божья
Матерь была на муках. В это т день мы даже постились.
Г.Я. – Как в Вашей местности праздновали Масленицу? Какие обряды испо лнялись? Какие блюда
готовились?
А.Г. – Это громкий праздник. Пекут блины, катаются на тройках — это когда были кони свои. И
вареники с сыром, и мелена. У нас не про хо дил праздник, ч то бы не качать мелены.
Г.Я. – Как ее готовили?
А.Г. – Накачают тоненько, несколько коржей побольше, смотря, какая семья, потом посыпают творогом,
маслом, свертывают и пекут. [...]
№ 27. — 2008 р., лютий 16. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Івановою Марією Іванівною, 1925 року народження, мешканкою с. Панфілівка Запорізької
області, проведене Гапоненко Яною Олександ рівною (БДПУ ).
Гапоненко Я.О. (далі – Г.Я.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Іванова М.І. (далі – І.М.) – Іванова Марія Івановна.
Г.Я. – А дівоче?
І.М. – Бойко.
Г.Я. – Національність?
І.М. – Українка.
Г.Я. – Дата і місце народження?
І.М. – 1925 р ік 18 березня, село Тарасівка, Приморський район, Запорізька область.
Г.Я. – Яка Ваша освіта і професія?
І.М. – 7 класів, а професія швея.
Г.Я. – Як звали Ваших батька та матір, діда та бабу?
І.М. – Маму — Є лена, батька — Іван, а дєда — Савка, а баба — Горпина.
Г.Я. – Якої вони були національності?
І.М. – Українці.
Г.Я. – А їх батьків знає те? Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
І.М. – На той час вони проживали в Приморському районі село Чиклі, а тепер Олексіївка. [...]
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Г.Я. – Ви в якому році переїхали в Панф ілівку з Тарасівки?
І.М. – 1940 року з Тарасівки переїхали в Красне. [...]
Г.Я. – Як ставились до віри Ваші батьки?
І.М. – Дуже добре і нас приучили.
Г.Я. – А молилися?
І.М. – Мо лилися в хаті в домі б іля угла.
Г.Я. – Яке Ваше ставлення до віри?
І.М. – Чесно, добросовесно, вєрую, вєрувала і вєрувати буду.
Г.Я. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
І.М. – Вєра Господня — надія на Всевишнього.
Г.Я. – Якого Ви віросповідання?
І.М – Християнського.
Г.Я. – Як мати Вас навчала? Що вона казала при цьому?
І.М. – По їсти — надо Бо гу помолитися, що робить — надо Бо га попросить, щоб поміг, а я робила на
общіх роботах, дуже матюкалась. І ко ли мені дали путьову, там мене гусі-лебеді розтягали під потолок, а
її питаю, за що. Захо де в хату дідусь, старенький, така гарна бородка в нього, вот. А я кажу: «Дідусю,
допоможи, як вони мене розтягли метрів, мабуть, 2 чи 3». «А за те, дочечка, що ти матюкаєшся.
Поклянися, що ти не будеш матюкатися». Я поклялась, що не стану матюкатися. Вєру все одно я
порушила, тепер вже не буду матюкатися.
Г.Я. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
І.М. – Від мами.
Г.Я. – Як Ви його собі уявляли в дитинстві?
І.М. – А ми уявляли в дитинстві... Батько носив бородочку. Мама казала на нього: Мико лай Угодник.
Г.Я. – І Ви увляли по батькові.
І.М. – Так.
Г.Я. – Ким він був для Вас?
І.М. – Святителем.
Г.Я. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів? Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим
при до триманні обрядів?
І.М. – Все воно це дотримувалося, а більше всього батьки придєржувалися поста, Рождества, Паски,
причащалися.
Г.Я. – А як саме пам’ятаєте? Як постилися?
І.М. – Постилися: картошка, капуста, оселедці з Бер дянська привозили. Не було не м’яса, рідко було олія,
печене.
Г.Я. – А Ви дотримуєтесь постів?
І.М. – Ні. [...]
Г.Я. – А Різдвяну кутю як робили раніше, пам’ятає те як робила матір?
І.М. – Обикновєнно, як і зараз. Зараз більше з рису. А то ді товкли, такі ступи були, товкли пшеницю, і з
цього кутю варили, очищалася пшениця і промивали, і з цього ку тю варили.
Г.Я. – А що добавляли до пшениці?
І.М. – Сахар, во да. [...]
Г.Я. – А Ви самі причащалися?
І.М. – Так.
Г.Я. – А де була саме церква?
І.М. – Зараз я причащалася в Чернігівці. Года два назад.
Г.Я. – А раніше, як молоді були, як причащалися?
І.М. – Розповісти батюшкі всі сво ї гріхи, він накриває таким чорним і розказуєш всі свої гріхі що ти
знаєш, що в тебе на душі, а то ді він прощає, тоді молитву читає, тоді береш свічки, ставиш і причащаєся,
потім дається тобі чашечка і наливають туди вино. [...]
Г.Я. – Пригадайте і опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
І.М. – Ну, паски пекли у сковорідкі, а у нас спеціальні для пасок горшки, так все як є. [...]
Г.Я. – Як Ви ставитесь до неправославних?
І.М. – Теж не вірю і не хочу навіть про них розмовляти.
Г.Я. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір (релігій)?
Якщо так, то опишіть поподробніше, що Вам сподобалось у їх звичаях, обрядах.
І.М. – Раніше вірили тільки в Бо га.
Г.Я. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
І.М. – Не було.
Г.Я. – А, може, десь у сусідньому селі?
І.М. – Була аж в Каларовці. Ні, в Юр’ївці.
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Г.Я. – Ви хо дили ту ди чи матір ходила?
І.М. – Їздили туди на биках [посміхає ться], бики у ярма запрягали, бричка і цоб -цобе. [...]
Г.Я. – А яка з себе була ця церква, тому що кажуть, зараз її немає?
І.М. – Обикновєнна церква. Вона зараз є. Дом, в домі — церква, а раніше обикновєнна церква була,
невелика така цер ква з крестами.
Г.Я. – А батюшка був?
І.М. – Батюшка був і певч і, все було.
Г.Я. – Розкажіть докладніше , якими в часи Вашого дитинства і молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із м ісцевим священиком ? Яке було ставлення до нього? Чи у всьому селяни
довірялись, може, матір підтримувала стосунки?
І.М. – Ні, це в Юр’ївці було. У Юр’ївці всіх вона хрестила, всі ми хрещені. А після війни, навіть батюшка
приєзжав хрестить, я кума у нього була...
Г.Я. – Так Ви з ним мали зв’язки?
І.М. – Так.
Г.Я. – Яке було ставлення до нього, може, він чимось відрізнявся від простого люду?
І.М. – Нічим він не відрізнявся. Він був дуже хороший батюшка, він був простий, не гордий, він м іг
розповісти, посовітувати.
Г.Я. – А селяни йому довірялися?
І.М. – Довірялися.
Г.Я. – Розкажіть, що говорили Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
І.М. – Навіть слово боялися сказать.
Г.Я. – А чому саме?
І.М. – Вони при Совє тскому Союзі церкви ламали, все ламали, ці всі церкви були підпалено. Боялися, що
вчителька нам сказала, що Бог є. Це нє, запрєщєно було.
Г.Я. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
І.М. – Діяла, це ж і розбили її. Цей священик правив в ній.
Г.Я. – Як до цього ставилися фашисти?
І.М. – А фашисти церкви не били, а наші руйнували. [...]
Г.Я. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
І.М. – Ні.
Г.Я. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? Я кщо так, то навіщо?
І.М. – Конєшно, надо було по днімати ду х людям, вєру, надіжду так настояну. А во т зараз в церквах і
вєрують і все, а скільки того бандитизму! І не було цього. І днем, і ноччю ніхто тебе не троне, а сєйчас у
хату зайдуть — за трояк задушат. Та хіба це справедливо, що зараз такі церкви? І не можуть собі люди в
голову взять: ти ж перед Богом грішна навсєгда бу деш. [...]
Г.Я. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
І.М. – Це бу ло недобре, а моя сестра вчилася в Тарасівці і в Тарасівці вчитель послал її по книжку, щоб
вона принесла, а вона зайшла в хату, а в углу так як тумбочка накрита, а там оказуються дві ікони
здорові, настоящі ікони, а на уроках він казав, що Боже упасі вспоминать про Бога, нельзя, це гріх, це
неправда, а самі вірили в Бога. [...]
Г.Я. – Як Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога? У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди
продовжували вірити?
І.М. – Люди вірили в пар тію. Сталін забороняв.
Г.Я. – А в що взагалі люди в радянський час продовжували вірувати?
І.М. – В віру соціалістіческой партії, у власть вірили. [...]
Г.Я. – Які обряди виконувалися після появи на світ нової людини? Я кі повір’я пов’язані з народинами?
І.М. – Більше всього що не хрещені, тому що забороняли хрестити. Поїду ть в Бердянськ в церкву чи в
Юр’ївку та дізнаються, що хрестили, особливо такі як пар тійні — вигоняли з роботи. [...]
Г.Я. – Як про хо дили хрестини? Кого запрошували у куми? Як вони себе пово дили?
І.М. – Гуляння, як і зараз — до церкви хо дили. Дєвочку хрестять так, а хлопчика у вівтар заносять, щоб
був він мущіною.
Г.Я. – А кого запрошували в куми?
І.М. – З б лизьких родич ів, друзів.
Г.Я. – Як вони себе поводили? Що вони при цьому повинні робити?
І.М. – Пити, гуляти [посміхає ться]. Дарили подарунки, кум і кума держать дитину на руках, тоді
батюшка їм молитву каже і вони повторюють. І з купелі дитину витягну ть, кума повинна обов’язкова
закутати б ілим полотенцем і куму передать.
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Г.Я. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі? Що приносили із собою свати? Що
говорили? Чим і як їх зустрічали?
І.М. – Раніш сваталися не так як завжди: вони встрєчалися, потім посилали сватів, договорювалися, а
тоді свати приїжали до сватів сюда — до жениха. А то ді договорювалися за весілля. Так весілля як
весілля, було не так як зараз «бух-бу х, тринді-тринді», що. А тоді були: баян, бубен, сопілки. То були
весілля. А на другий день ходили курей забирали. Перевдягалися в циганей, як йдуть, так хтозна звідкіль
чути!
Г.Я. – Як під час сватання поводила себе дівчина?
І.М. – Скромно.
Г.Я. – Як відбувалися оглядини?
І.М. – Ну, оглядини є оглядини, прийду ть, по дивляться. Другий раз було так, что засватають, а прийшли
на оглядини і разочарувалися, бо вона б ідна.
Г.Я. – А що ще дивились: чи багата, чи б ідна?
І.М. – Чи багата, чи б ідна, чи умна.
Г.Я. – Хто і як запрошував на весілля?
І.М. – Жених з боярином, а невістка з дружкою хо дили по селу і приглашали. [...]
Г.Я. – А тости якість пам’ятаєте?
І.М. – «Копієчка хлоп, Ко ля Маню чмок». Копійок 20 і так копійка за копійкою кидали, поки заморяться.
[...]
Г.Я. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
І.М. – І зараз є .
Г.Я. – Як саме відвідбувалося це колядування?
І.М. – « Коляд, ко ляд, колядин,
Я у батька один,
В мене не питайте,
Ковбаси давайте!»
Г.Я. – На колядуваннях хто повинен прихо дити?
І.М. – Повинен бути на Новий рік хлопець, щоб корови велися, свині. А вечором — дівчата.
Г.Я. – А на Різдво? Що бажають госпо дарям колядники?
І.М. – Щастя, здоров’я.
Г.Я. – А на порозі співають?
І.М. – Співали на Різдво : «Рождєсто твоє хрести Божого сина».
ГЯ. – А Ви самі ко лядували раніше?
І.М. – Так, меланкували.
Г.Я. – Як саме?
І.М. – «Меланко хо дила, Василька просила:
Василько, м ій татко, пусти мене в хатку,
Я жито в’язала, золо тий хрест держала,
Схо дитесь всі люди, до Вас Меланка прийшла,
Застілайте столу, замітайте двори.
З праздніком!»
Г.Я. – Які Ви знаєте ворожіння , гадання?
І.М. – На Новий р ік во ду ставили, замок замикали. Хто прийде відмикати замок, той і жених буде.
Поставлять кружку й замок. Це одне. Друге — через кришу кидали взу ття, під вікна бігали: «Тьотько, як
мого чоловіка звать?» Другий раз як пошле...
Г.Я. – Які повір’я пов’язані зі Святими вечорами?
І.М. – Збиралися, в’язали, в карти гуляли, ко халися, вибирали о дин о дного [посміхається]. В ремешка
гуляли: бистро щоб сказать ім’я, як тільки чуть -чуть пропустили, так ремешка получили. Бистро надо
було, або получиш 20, 15 ремешків. Раніше добре гу ляли.
Г.Я. – Як у Вашій місцевості святкували Масницю? Які страви готували?
І.М. – Пекли б ліни, вареники варили, сметана була. [...]
Г.Я. – Які повір’я пов’язані з будівництвом житла?
І.М. – Я к зроблять фундамент, ставили 3-літровий бу тель самогонкі, от ето робили.
Г.Я. – А що це?
І.М. – Й закуску. А як не поставлять, то бутилу пусту поставлять в стіну: то як житиме той хазяїн, то і
дутиме на дворі.
Г.Я. – Як святкувалися вхо дини? Хто першим входив і що вносив у хату? Чим обдаровували господарів?
Що їм бажали?
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І.М. – Там вже й не один 3-літровий бутель. Перший повинен вхо дити хазяїн, вхо див з хлібиною та
сіллю, а те, що казали котів впускати — це погано. Бажали здоров’я, щоб добре жили в цій хаті, щоб
затишно було, мирно в хаті було.
Г.Я. – Які хатні обереги Ви знає те?
І.М. – Батюшка не приїжав. [...]
Г.Я. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалось в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
І.М. – На р ічку дівчата ходили, хлопці.
Г.Я. – А Ви відмічали раніше?
І.М. – Ходила, вінки в’язала. Пускали на во ду, співали. Одне тіки, що ми то ді не пили. Танці, ігри,
співали.
Г.Я. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів? Чи знали Ви таких людей, який спосіб життя вони вели?
І.М. – Прізвище треба казати?
Г.Я. – Не обов’язково.
І.М. – Ну, шептала вона молитви. Вона сама про себе шептала, знімала сглаз, від переляку, ноги
боліли — она зашепчувала. Вона все шептала тихо. Грижу лечила пальцями.
Г.Я. – А Ви взагалі добре до цього відноситеся?
І.М. – Так, вірю. [...]
Г.Я. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки? Що треба знати людині, щоб уникну ти їх впливу?
І.М. – В нас не жили, я цьому не вірю. [...] Якщо вона каже: «Ой, мені наробили, ой, мені підлили!», це ж
надо удостовериться, що тоб і зробили, а так як телепать язиком і хо дить другому робить. Я цьому не
вірю і не хочу вірити. Даже мені яйця сир і підкидали у городчик, я їх побила, згорнула і пішла далі.
«Отче, наш» прочитала і хай.
Г.Я. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
І.М. – З нечистою силою я не знаю, а ось з домовиком було. Даже сьогодні хо див він. А раніше так часто
душил. Такий, як кіт, а кошкі нема в хаті, потрогаю, як хо дить, або к ху ду, або к добру.
Г.Я. – А як перший раз дізналися, що він — домовик?
І.М. – Я сказала мамі, а вона: «Домовичка тебе любе!»
Г.Я. – Ви його не бачите?
І.М. – Просто відчуваю, що він на мені. [...] Воно як ко т, пушистий.
Г.Я. – А навіщо він хо дить?
І.М. – Дом о хороняє.
Г.Я. – Хто такий чорт?
І.М. – Не знаю і не хочу знать. У нас за це слово получали по губах. Загалом у нас в домі цього слова
навіть не говорили. [...]
Г.Я. – Чи вірите Ви в русалок, оборотнів (перевертнів), вовку лаків, відьом та відьмаків? Чи до тримуєтеся
Ви захо дів захисту від цієї нечисті і яких саме?
І.М. – Я читаю « Отче наш» і в мене Біблія, книжки молитвенні, і я читаю їх. Я не вірю.
Г.Я. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів (перевер тнів), вовку лаків? Чи вживають захо дів
проти них?
І.М. – Я тобі недалеко скажу, приклад. Ось Нінка каже, що я колдунья. А їй казала: «Якби я колдунья
була, я Богу не молилась би і не вірила». В церкву раз в Зеленівку поїхали, що вона сміється в їй. Хіба
можна в церкві сміятися? Нельзя.
Г.Я. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
І.М. – Так. Допомагало це.
Г.Я. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
І.М. – Так, вона проти них. Проти відьом. Саму людину церква захищає. [...]
№ 28. — 2008 р., січень 27. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Коряковою Катериною Іванівною, 1931 року народження, мешканкою с. Панфілівка Запорізької
області, проведене Гапоненко Яною Олександ рівною (БДПУ ).
Гапоненко Я.О. (далі – Г.Я.) – Назовите свою фамилию, имя и отчество.
Корякова К.І. (далі – К.К.) – Корякова Катерина Іванівна.
Г.Я. – А девечье?
К.К. – Костенко Катерина Іванівна.
Г.Я. – Национа льность?
К.К. – Українка.
Г.Я. – Дата и место рождения?
К.К. – Київська область, Баришивський район, село Будницьке.
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Г.Я. – А дата?
К.К. – 1931 рік.
Г.Я. – А число и месяц?
К.К. – 17 березня.
Г.Я. – Скажите, пожалуйста, в каком году Вы переехали в село жить?
К.К. – В 1933 році, якраз в голо довку, коли був великий го лодомор в Києві. [...]
Г. Я. – [...] Я б хо тела узнать еще, какое у Вас образование и профессия?
К.К. – Образованіє в мене одинадцять класів, з них п’ять класів закінчила у школі, а шість, а п’ять —
вечірньої. [...] Професія у мене швії, пішла на швею вчитися і швією роботала. [...]
Г.Я. – А имена дедушек и бабушек помните?
К.К. – Мамини Скринник Агафія Никифоровна, а дєдушка Сергій Скринник, Сергій, а по батькові не
пам’ятала. [...]
Г.Я. – Какой они национальности?
К.К. – Українці, усі ми з Київщини, самі ми ки ївляни з Київсько ї області, Баришевський район, село
Будницьке. [...]
Г.Я. – Как о тносились к вере Ваши родители?
К.К. – Вірили Богу, вірили. І нас учили вірить. І казали: «Діти, без Бога — не до порога. Без Бога ви поріг
не переступите, бо з вами Бог і ваш ангел. Лягаєте спать — моліться Богу, читайте « Отче наш». І вчили
мене і навчили і я знаю молитви. «Вєра» там, «Богородиця», ну, вобщєм нас учили і вони вірили. Церкви
у селі не було, но вони Богу молилися самі для себе. Ікони у мами, лампадочка така горіла . І це всєгда на
праздники лампадочка горить. Цілу ніч горить. Так вони о тносились дуже хорошо до віри. При
совєтской власті що не робили, як не робили, а вони кажуть: «А то нам єрунда. Ми знаємо своє, ми
родилися при вірі і помрем будем вірить».
Г.Я. – А Ваше отношение к вере какое?
К.К. – Тоже самоє. Якби тут була церква, я б хо дила в церкву.
Г.Я. – А вот молитвенный дом?
К.К. – Нє т, я про ти. Я його не люблю. Молитвений дом він тоже, як... Я тепер з ними балакаю, вони
кажуть, що Бог один, тільки ми Богу віруєм і христимося, а вони не христяться. А мені... я вже привикла
до такої віри.
Г.Я. – А како го Вы вероисповедания?
К.К. – Християнська.
Г.Я. – А можете поподробнее рассказать, какое событие повлияло на Вас, ч то Вы стали верующей?
К.К. – Ето мамине воспітаніє. Потому шо мама, я уже була така дівчинка, уже підросла, здоровенька, уже
замужем. Приду, вона стоїть, молиться, а ще вийде на двір і на дворі вона перечислить і моря , і океани і
все-все… Щоб Господь Бог со храняв, ось вона і нас учила, каже: « Віруйте Богу і буде».
Г.Я. – То впервые Вы услышали про Бога от мамы?
К.К. – От мами, тіки от мами.
Г.Я. – А как Вы себе представляли его в детстве? У Вас было какое-то представление о Бо ге?
К.К. – Я прєдставлєнія нє імєла такого, що Бог, а такі кажу так: « Що я не знаю, єсть Бог, чи немає Бога,
но над нами якась сила єсть велика». Ну, кром є сила, яка, ну, кромє сила Господня. Значить, Господь
єсть. Ну, я такі не балакаю з біб лістами. Ходили до м ене, хотіли, щоб я пішла до них. Я кажу : «Ні!»
Матвієнко ходить і казав мені. А я кажу: «Ні, Фролович, я свою віру вже не то… Мої батьки, діди,
прадіди, всі такої віри, я такої віри і діти ідуть по моїй стопі, а я піду? Сяду , — кажу, — вечеряти,
празднік, а віра друга». Пр ічьом у нас Рождєство справляють, Паску, паску печем. На Рождєство
готуємо, сходяться, вечерю носять, а в баптистів цього немає. «Так єслі ми вірюємо в одного Бога, так
чого Ви не празднуєте це?» «Не положено». Тепер ще я їм за День народження задавала вопрос. «Не
можна справлять Дєнь рождєнія. Що він заслужив цей чоловік що йому справлять День народження? Це
надо благодарить Бога , що він создав таке, щоб була бєрємєнна женщіна. Родить дитину і матері треба
Дєнь рождєнія справлять, но не тому, кому справляють ці года». Уже я проти цього. Ми любим День
рожденія справлять і праздники справлять усе.
Г.Я. – А Вы сможете по дробнее рассказать, как у Вас отмечались Рождество Христово, посты?
К.К. – Пости і зараз відмічають.
Г.Я. – А раньше?
К.К. – Строго.
Г.Я. – А как?
К.К. – Строго, бо батьки були вєруючі і то ді люди забиті були, не такі грамотні, як зараз. Сама наука
відбила від цього усього. А тоді ж не було таких опитних науковців і вони йшли по своїм ступенькам і це
так, а сього дні... Начинається піст, все… Уже м’яса на столі немає, яєчок, молока, масла. Олія на столі,
капуста, огірки, картошка, квасоля, горо х. І кожен день все на сто лі нове. Не о дна капуста, а цих всіх
овочах роблять і проживуть. Ну, вже як праздник, тоді вони го товлять все.
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Г.Я. – А Рождєство, з чого робили ку тю? Раніше як його святкували?
К.К. – Ку тю робили раніше. Бу ли ступи такі зроблені, а ту т така ступа, а сюди отак товкач. Вона оце
отак. Вона на таких ножках, перехилили і товчем кутю в ступі, потовкли, просіяли, помили пш еницю і
оце була кутя. З рису варим.
Г.Я. – А як раніше заправляли ку тю?
К.К. – Ор іхи клали, ізюм клали, а то так чисту робили, а звер ху узваром. Узвар робили тільки із су хої
фрукти: груші, сливи, ябука. Оце було — узвар називали. Цим узваром заливають і кладу ть конфетки
звер ху і ложечка. Зав’язують — і іді по селі.
Г.Я. – На Різдво як сідали за стіл, багато страв було? Готовили щось на Різдво?
К.К. – Скільки могли, стількі готовили. Багато, багато.
Г.Я. – А Паску як відмічали?
К.К. – «Христос Воскрес» на Паску кажу ть. На Паску пекли паску. На Паску теж пост, Великий пост,
особливо перед Паскою в суботу, та не їдять аж до вечора, як це Боже збав з’їсти крашене. Паски
напікають, але ніхто не їсть.
Г.Я. – А раньше была возможность печь паски?
К.К. – Пекли як уже після війни. Нам почали в колхозі давать зерно.
Г.Я. – А як малі були, Ви відмічали ці праздніки? Або у Вас не було можливості?
К.К. – По бідності. У кого що було, той то й зробив, а все одно схо дилися до рідні і вечеряли так як
положено. Бідність, пон імаєте, велика була. Не було такого зажиточного на столі, но празднік вони
ніко ли не пропускали. Водку варили з буряка. Оце натруть на терку, у піч попекли, видавили сок, ту ди
дрожді, зварили водку і ото усе празники, куплять нема за що було в магазині. Хо ч вона була дуже
дешева по тепер ішньому. Три рублі, так це о…е…е… По 3.60 — дуже дорога. Була по 2 і по рублю, і по
1.80, і по 2.80 «Московська», 15 копійо к і руб бутилка вина. А водка з буряка і бекмес варили, повидло з
кавуна, з буряка, варили із дині, з гарбуза варили, з пасльону. І оце всяких оцих повидлів на столі було!
Як могли. Багачі звичайно, багаче відмічали. Ми не жили багато.
Г.Я. – А ось рідня, дідусі, бабусі, Ви кажете, що під час голо ду померли, розповідали як ще відм ічають
багато релігіозних обрядів?
К.К. – Ні, не було такого.
Г.Я. – Одинаково отмічали праздники і в селі Тарасовка, так і в Панфіловкє о тмічали обряди?
К.К. – Да, нічого не мінялось. Кругом оце усі одинаково. [...]
Г.Я. – А к неправославным как о тноситесь?
К.К. – Я з ними балакаю, тіки кажу їм так, що у нас віра, хоч Бог один. «Ви по-своєму, а я — по-своєму.
Ну, я Вас не обсуждаю, Ви мене. Я Вам не буду грубіянити, а Ви мені, ми як зустр ілися так і
розідеймося. Ви — по своїй дорозі, а я — по своїй. По хорошому. Не скандали, не упрьоки, не докори, а
просто по хорошому». Другий раз їм кажу: «Ну от чому у Вас так роблять: такі праздніки а Ви сидете
дома?» А вони кажуть: «В Біблії такого не написано».
Г.Я. – Так як не написано, якщо Бог народився на Різдво?
К.К. – В мене Валя в январє народилася, ото й Господь і забрав, що вона в той день народилася, що й
Христос. Мені кажеть: «Ото він ангела забрав». Так що хрещення... Чого вони не христяться? Ісуса
Христа христили в річці Йордан і ми христимся і христять у церкві. А вони не христять ся. І вони мені не
хочу ть об’яснить. «Не хочем до Вас іти і казать не будем». [...]
Г.Я. – Скажите, пожалуйста, у Вас были такие люди, которые перешли в другую веру?
К.К. – Єсть.
Г.Я. – Хто?
К.К. – Оборотиха, Матвієнко, Васько Бондаренко. Но Бондаренко бросила за їхню брехо ту, за їхню таку
несправедливость. Получать помощь, Валя розказувала — це ж баптистка. Я ж кажу: «Ти віруюча?»
«Я — віруюча, но бросила їх, поки неку ди не йду». Почєму? Значить, так оце вони ходять не хрестяться,
а співають, щось там роблять. Прихо дить їм поміч, дуже велику поміч присилає Америка. Пришлють,
каже, отакий ящик, а там все. Єсть, каже, такі вещі, що з етикеткою і ношене. Так він, цей начальник, що
робе. Бере цей ящик додому, вибирає хороші вєщі, везе на Бердянськ, продає, а поганеньке, що таке
стіране, підержане, приносе і роздає. «Я, — каже, — раз подивилась. Приніс запечатане, там — каже, —
даже проду кти є. Даже, — каже, — одіяла пу хо ві, костюми. Я, — каже, — со гласна за віру, не так як за їх
подарки. Третій раз дають там тільки для внуків (штани, маєчки, трусики). А я, — каже, — їм кажу : «А
де те?» «А то, — каже, — не Ваше дєло». А хмед-Амар поїхав у Бер дянськ, а Волька, тоже хо дила, тоді
бросила. А він стоїть і продає ці вєщі, нові. Він підходить до його і каже: «А это ч то?» «Это не твое
дело» — каже баптист. «Ну, — каже, — хорошо, придешь ты домой». І сів і поїхав домой. Приїхав домой
Тімур. І вони приїжджають. Тімур іде до нього і каже: «Ти ж вєрующий? Чого ти, — каже, — так
робиш?» А той против. Тімур по морді. Він визивав міліцію, приїхала міліція, забрала Тімура. Це Тімур
мені розказував. Приїхала Валька, а начальник міліції питає, а Валька каже: «Я бросила їх через оцю
брехню. Вони набирають, наживаються і очки надівають на глаза». Начальник міліції каже: «Їдьте
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додому, я Вас су дить не буду, ні 15 су ток не даватиму, нічого, тільки просто не зв’язуйтесь з ними». А
Тімур каже: «Я як приїхав додому, так ще раз як взяв його за душу, як приліпив йому і сказав: «Пару з
рота пустиш — приб’ю». А так він і уїхав. Так через що Валька і каже: « Вони хами. Вони тільки
стараються нажити собі». Так вона каже, що оця О[...] 1 каже: «Я як бариня хо джу, а що мені, не роблю, у
мене 105 пєрємєн». Так ось зачєм ту да люди хо дять. Брать ло хмотя американські.
Г.Я. – А когда Вы были ребенком, у Вас была церковь в селе?
К.К. – Ні, не було. [...] В Києві була. В Тарасівці не було.
Г.Я. – А як в Києві була, там матір хо дила?
К.К. – Ходили і на всю ночь. Мама і бабушка Агафія. Хо дили на всю ночь. Це ж паски святить теж на
всю ночь. Вони іду ть з вечора, і цілу ніч там стоять, стоя не сплять. І не сідали і навколюшки стояли
даже. Оце всю ніч і хорошо, ми любимо пісні. Дуже трудно на коліна. Стоять, він починає править,
батюшка, всі стоять, він отак стоїть, як тільки то, вони по клони б’ють, а тоді каже він, баче, що люди
устали. Він перехо де на другу молебень, молитву читає, люди попіднімаються, постоять. А єсть, каже,
такі кріпкі, що всю ніч стоять там. Всю ніч на ко лінах стоять. Такі, каже, були. Так що вони хо дили!
Г.Я. – Бывали ли Вы в годы молодости в церквях других сел?
К.К. – Ні, ні, ні, не була тут, бо ту т не була. А в Бердянськ я їздила нєско лько раз. Печатать мужа — це
вже у возрості в Бердянськ. І хо дила тоже на всюночну, паски святить, тепер же з Чернігівки хо див. А як
не було, ми їздили. Оце я дітей залишаю дома, а машина, якщо шофер захо титься. Ми сідаємо в машину і
їдемо в Бердянськ. І в Бердянську ми святили паски. Привизем звідтіля свічки, прийдемо розговляться,
бо не їли жирного. На столі розкладаємо, ставляємо свіч ку, запалюєм, свічка горить, а ми — вся р ідня,
всі діти, посходяться і сідаєм за стіл і розговляємося.
Г.Я. – Во время войны Вы молились Богу? Вера была к э тому?
К.К. – Нам тоді було не до Бога, потому шо німці зайшли, у нас у хаті були три німця. Ми позабиваємося
отак у куточок, на лежанку на ту, солому настелем і ліжники такі, рядно застелемо. А там німці в залі. У
нас маленька бу ла землянка, а все на двоє була перебита, тут хатина і там, так ми зігну лися з матір’ю та з
батьком на однім лежанці, все чисто. Так то ді не думали. Чую, м ати каже: «Господи, та ко ли вже це
закінчиться?» Так мама молилася, а я..., коли там мені, я й не думала.
Г.Я. – [...] А Вы не знаете, фашисты хорошо о тносились к вере?
К.К. – К вере? Э то я не знаю.
Г.Я. – Вспоминая прошлое, скажите, нужна ли была цер ковь людям в 30 – 40-е го да?
К.К. – Обєзатє льно до лжна бути. Понимаєте, що таке церква? Я лічно считаю: церков — це таке
заведіння, чесне, вроді добросовісне. Віра якась, надєжда на щось. Ну, вроді як вона якоїсь культури, до
культури вона відноситься. Я к зайдем в церкву, як красиво, які ікони, які рушники, блестить усе, які
люстри висять, лампочки горять; ето ку льтура. Я считаю, що церква нужна і всєгда она нужна.
Г.Я. – А для Вас для чего она была нужна, помолиться за родных?
К.К. – Просто помолиться і на кра [...] 2 подивиться. Я балакаю те що думаю.
Г.Я. – Как Вы считаете, запретительные действия были эффективные? Вот Вы рассказывали про икону,
что запрещали.
К.К. – Запрєщалі и даже казали, що забери, бо ми уберем. А мама їм сказала: «Єслі будете убирать ікону,
то убирайте і мене. Я от ікони не о ткажусь і не дам зі своєї хати свою ікону».
Г.Я. – А для чего убирать иконы?
К.К. – Ну, вони думали що нема Бо га, щоб не було їх. Щоб Леніна, Сталіна. І до мене раз прийшов кум
чоловіка, наш мєстний, та каже: «Катя, я зроблю тобі прєдложеніє». Кажу : «Яке?» «Давай я принесу тобі
красивий портрет Леніна, а ікони убери, зараз не те время». А я кажу йому: «Слу хай, друг мой, принось
мені Леніна, принось мені Сталіна, хо ть і п’ять і десять пор третів, я їм місто найду, у мене б агато углів. Я
кругом порозвішаю, а ікони будуть на своєму місті».
Г.Я. – Как Вы думаете, заменялась в Бога вера в какую-то другую веру?
К.К. – Ні. Скільки ми на пропаску хо дили і так все балачки про Бога. А яка може буть друга вєра? Оце
баптисти. [...]
Г.Я. – [...] По каким приметам определяли су дьбу будущего ребенка?
К.К. – А оце кажу: хто його знає? Був такий случай. Якщо родиться дитина, значить, єслі сто їть хтото за
вікном, він побачить судьбу цієї дитини, яка народиться. І був такий случай, що тітка взяла, стала, коли
родила сестра хлопчика. І вона їй сказала, що до 18 го д буде жить твій Сер ьожка, а дальше його не стане.
А як не стане, вона їй не об’яснила, побоялася, а коли прожили 18 год, вона і каже їй: «У той день
позамикай басейну, коло дець, бо в ін у топиться». Вони позамикали і самі наблюдали , щоб він не пішов до
річкі, а він не йшов до річ кі. А він, цей хлопець, хо див дуже смутний, невеселий, болєзнєний і хо див
понад ко лодцем, а ко лодець замнутий, і коли прийшла та минута умирать, він нахилився н ад ко лодець і
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вмер. На колодязі. І душа його … Як хоронили, казали: «Значить, душа ішла у воду, вода забрала вашу
дитину».
Г.Я. – А скажите, пожалуйста, а когда на свет рождается ребенок, были какие-то обряды после это го? [...]
К.К. – Ну, як обично, обмили та й усе. А казали, що 6 неділь (це був обряд), 6 неділь після рєбьонка не
должна ти спать з мужем, після 6 місяців пішла в церкву і причастилася. Для того, щоб тоді Бог розр ішив
жить з мужем. І хлопчика заносили у вівтар, там обносили кругом і о тдавали хр ещеній, а дівочку тут
коло вівтаря христили і отдавали. І о то причастили маму і мама свободно жила з мужем. Оце такий був
обичай. [...]
Г.Я. – Як раніше хрестили, як і зараз?
К.К. – Я к і зараз. Це так до війни, а в війну не давали крестить. Наказували батю шку. І учителя, і
парторги, начальство, комуністи їм забороняли дітей крестить. Вони не крестили, а так, мовчки.
Наприклад, я сама так зробила, наказала го товить їсти. Самі найняли машину, сідаємо у машину, я і мій
чоловік, і Наташа, Люба і Серьожа племінник. І двоє дітей у нас, Люда і Танічка. Їдемо у Приморськ,
ставляємо машину і ми сидемо у машині, а мужчини пішли договорюватися з батюшком. Він каже:
«Хорошо». Хазяїн каже: «Не переживай, ми будем писати на своє ім’я». Я в комбінаті роботаю, а він
комбайнер, хай знімають з роботи ! І ми тих двоє дітей записали на себе. Покрестили там, батюшкі
заплатили, сіли в машину і приїхали додому. Дома заходимо — уже сваха наго товила стіл. Сіли,
пообідали.
Г.Я. – Кого в куми приглашали?
К.К. – Ми два куми брали.
Г.Я. – Рідню?
К.К. – А ето кого хочеш. Це не обязатєльно рідню. У мене почті вся рідня куми, ну, в основному беруть і
чужих. А чужі, було мама мені каже: «Катько, не бери чужих кумовів». А я кажу: « Чого?»
«Большенство, — каже, — кум з кумою починає гулять і розхо дяться, і сім’я розходиться» .
Г.Я. – Какие обряды были связаны со сватовством в Вашем селе?
К.К. – Ну, я ж кажу, плаття. Вечором собираються молоді, сама молодьож, стариків нема. Сама
молодьож собирається. Йде до нєвєсти, з нєвєстою йду ть до жениха, гільце в’ють і там гу ляю ть.
Погуляли, покрасили гільце. Ті приходять до нєвєсти, погуляли і молодьож розхо диться. Нєвєста
остається дома, а жених йде до дому. Утром бере він, поять свого друга – дружка, а дружка прихо дить до
нєвєсти і йду ть по нєвєсту, а по нєвєсту як йдуть, треба викуплять могарич. Дохо дять до воріт. Ворота
всі запресовані, стоїть о храна на воротах: «Не даємо». Скільки требує, стільки і треба дати. Єслі
зговоряться на менше, той… Уступить дружок, значить, дають. Бідний ти чи багатий, но свадьба ту т не
касається. Ага, ту т викуп вони дали, пускають їх, пускають. Йде вся свадьба до хати. На порозі опять
викуп. Викупляють. До ходять до нєвєсти, а коло нєвєсти і требує викуп за сестру. «Як, — каже —
викупиш, даси те і те, забереш сестричку, а як не даси, я не дам сестру». Жених опять дає викуп і тоді
вже стає його нєвєста. І починають гу лять свадьбу. [...]
Г.Я. – А что должна была делать девушка? Обязательно ч тоб она еще не спала с э тим парнем?
К.К. – Це надо було так. Но ніхто нікого не провіряв, чи во ни спали чи не спали на гулянці, а приймали
все за хороше. Друг другу нікому ніхто не виказував і ніхто не знав, чи вона спала чи не спала з
кавалером.
Г.Я. – Как во время сватанья вела себя невеста?
К.К. – Дєвушка до лжна бути скромна. Стоять даже іще коло груби і пальцем шкребти по грубі, а чого
так, я так і не допитала. Оце сто їть коло плитки і шкребе. Тут же договорюються матер і, чи отдадуть чи
не отдаду ть. Коли вже договоряться, тоже сідають за стіл. [...]
Г.Я. – А кто и как приглашали на свадьбу?
К.К. – Молоді беруть, шишки печуть, багато шишок. Знають скільки було приглашонних і лишні печуть.
Оце беруть вони шишки і йдуть по дворах, і приглашають на свадьбу. Вручають шишку й приглашають
на свадьбу. [...]
Г.Я. – Сколько дней длилась свадьба?
К.К. – Считай три дня. Вечором у суботу це вони святять, красять гільце. У неділю настояща, цілий день,
свадьба, до самого вечора, а на другий день похмеляться прихо дять. А на другий день — це в
понеділок — в бричонку. На третій. Усе вспомниш отак в суєті. Нарядяться усі оці приглашоні.
Наряжуються у разні костюми, і циганські, і козлячі. Но всякі, всякі. Беруть бричонку і приїжджають.
Дохо дять до воріт, а у нєвєсти на воротях теж стоїть о храна і сажа. Не викупишся — сажою обмажуть, а
єслі ти викупився — пройшов так. Усі як б іси вони, що наряжені, та ще й сажою поналіплюють. А там
музика грає — гармошка, раніше не було баянів, а ручна гармошка — баян. А там хто в сажі та костюмах
вже танцюють. Коли всі пройшли, ворота освобождають, а ззаді тягну ть бричонку, ловлять ба тька,
ловлять матір. Сажають у бричонку і вивозять, а батьків должни викуплять, а вони спішать, щоб
побільше і подальше проїхати ту ди. Та як залуплять та півсела проїду ть, а нєвєсту трішки предержують.
Вони ж рвуться бистрєй налить могорич та викупити. Так цілий день тягають ту бричонку. У мене єсть
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фотографії. Оце як вони викупили, тоді відтіля, хто попав на бричку, везуть. І до самого теж смерку.
Гулянки. І оце субота, неділя, понеділок. А у вівторок всі йдуть по хм іляться. Не всі. Ото беруть по рублю
і йдуть. Прийшли, так по хмелка. Уже на столі стоїть водка з буряка і вино по 80 копійок. [...]
Г.Я. – Как украшали свадебный сто л?
К.К. – Хто чим зміг.
Г.Я. – А є такі страви, що зараз не готовлять, а раніше були?
К.К. – Воно по возможності. Зараз большинство гуляю ть по ресторанах. А тоді дома що є, то й готовили.
То порося заріжуть, то козла, то птиці понар ізають. Холодців понаварюють, кар тошки, котлети. Ето
послєдній день молодості, а завтра все. Вона ж йде в платті і квітах, а на другий день на неї о дягаю ть
фартух. Уже ти, значить, женщіна. Одягають і йди до горшків, по давай. І вона на другий день подає на
стіл.
Г.Я. – Як Ви вихо дили заміж? У Вас було?
К.К. – На мені багато нічого не було. Бєдность. У нас дуже багато дітей, батька немає. І ми як могли так і
одягались. Я сама шила, пошила платьє рожеве, б іло го батіста не знайшли. Блідно -блідно рожеве, туфлі
чорні, чулки шолкові, а фата з марлі, біла марля накро хмалена. Квіти робили іскуствені. 3 магазина
купили дрібненьких квіточок. На проволоку нам отаєм, посередині велику розу зробимо і до цієї
проволочки прищепляли фату. Марлю зроблять длину-длину і маленькі дітки двоє несуть фату. А йому
пошила штани коричневі бастовані, мій брат вислав з Германії, і батистову сорочку і туфлі. Первим
долгом ми з ним пішли на кладовище, пригласили мого батька і пішли по дворах.
Г.Я. – А що, обов’язково треба йти на кладовище?
К.К. – Помер мій батько. Його треба первим долгом пригласить, його на свадьбу. І ми пішли на
кладовище: я, дружка моя, Ваня і боярин. Прийшли, помолилися, поцілували, пригласили. [...]
Г.Я. – А гості були, на них щось ч іпляли?
К.К. – Так, перев’язувалися. Сватів перев’язували. Їх перев’язували, ще як прийду ть сватать. І на свадьбі
перев’язували. Й родичів тоже пов’язували, ну, як обичай такий, кому плаття, кому ковту. Всі-всі
перев’язані. І дарили , наприклад, я дарю свекрусі і сестрам його, а він дарить моїм.
Г.Я. – А що дарили?
К.К. – Я мамі, наприклад, на плаття, хло пцям на сорочки, бо купили, і вони так само. Ну, старалися
купить таке, щоб воно нужно було. Сього дні по дарили, завтра наділи і носили. Як матерію дарили, так
молодих родичів перев’язували. [...]
Г.Я. – Были ли распространены в Вашей местности колядование, щедрование на Рождество, на Новый
год?
К.К. – Да, це всєгда. Це як праздник, так надо.
Г.Я. – Як колядовали?
К.К. – «Ко ляд, коляд, ко лядин,
А я в батька о дин,
По коліна кожушок,
Дай мені, тітка, пиріжок».
Г.Я. – Як ходили?
К.К. – Хо дили калядувать дівчата, хлопці, перевдягалися як цей год. Теж по старинному хо дили.
Передягались дівчата по хлопчачому, а хлопці — в дівчаче. І стр ічку нашли. Бу ли і «козли».
Перевдягалися і красиво хо дили, ну, це на Новий го д, а колядували попід вікнами. [...]
Г.Я. – А хто лучше щоб прийшов, хлопець чи дівчина?
К.К. – В основному — хлопці, а особєнно на Новий рік посівать — тільки хлопці, дівчата не ходять. Ще я
цей год даже забула, а посля вс помніла, як перві прихо дять посівщики, треба йти посадить на поріг його і
обсипать конфетками. Для того, щоб сідали квочки і хорошо лупили [сміється]. [...]
Г.Я. – Ви пам’ятаєте , як і хто гадав перед Різдвом? Перед Новим роком?
К.К. – Це гадають перед Старим Новим роком. [...] Гадають, значить: йду ть увечорі перед 12:00 на стіл
ставлять зеркало, як не бояться, і накриваються чорним платком . І в 12:00 часов, р івно в 12:00 єй щось
покажиться у зеркалі. Єслі покажиться жених, значить, вона цей год вийде заміж; не покажиться —
значить, не вийде. Робили під кроватями мостики, хочеш з деревця, хочеш з спічок. Беруть отак і
перехрестять мостик, під своєю краваттю, і ти спиш і кажеш: «Хто мене переведе через міст, той буде
мій жених». І лягають спать і заказують сон: «П’ятниця сестриця, приснися, не з тим з ким ніч ночувати,
а з тим з ким вік вікувати». І оце приказують до того мостика. І лягають спать. Вихо дять на двір до того,
поки спать лягать, беруть сапог або черевик і кидають через хату, перехо дять і дивляться . Ку ди
передком, носом, значить, у той край вийде заміж. Вийдуть на смітник і слу хають, ку ди собака гавкає.
Прикладів дуже багато. Воно уже вишибло. Стукають у вікно : що відповість хазяїн? Друга хазяйка: «Хто
там?» А хто каже: « Кого там?» А друга каже: «Вийди». А єслі скаже хазяйка «Вийди», вона знає, що це
стукає той, хто вороже. Хазяйка, єслі вона добросовісна, вона старається сказать «Вийди». «Вийди» —
значить вийти заміж. Понімаєш?
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Г.Я. – Какие поверья связаны со Святым вечером?
К.К. – Це родствений вечір, всі їду ть до батька і до матір і за одним столом вечеряють, так як на вечерю і
утром приходять, а утром рождєствують. Зараз не рождєствують, а раньше собіралісь стар і, так як Ваня,
мама твоя там, і в їх є вожак, який запіває. Беруть такі м єшкі на плечі нав’язують — на те, що
даватимуть. Гармошка або баян впереді і вони йду ть і співають по всій вулиці і захо дять у двори. І
співають під вікном, пока не кончать пісню співати. Кончили, хазяйка вийшла, обдарила їх: і сало
давали, і хліб давали, і гроші, і різні печево, і даже пекли, і пироги пекли, і здобне пекли, і водку давали.
Обійду ть село часов до дву х дня, уже мішки повні. Захо дять до одного і як сідають і ще цілі сутки
рождєствують. Їдять і п’ють що насобирали. А зараз цього не роблять.
Г.Я. – А Масленицу как отмечали?
К.К. – Печуть блини у виді сонця. І ото вони отмечають. Це Масляна, де храми у селах. У нас немає і
ніхто не о тмічає. А там це називається як помінки, Масляна — храм. Всі з’зжаються до когось, столи
ставять і їдять. І після Масляной іде пост. [...]
Г.Я. – Как постились в Вашей местности на Великий пост? Что ели?
К.К. – Бо льшинство все постне чисто їли. Даже розрішали там на якісь дні рибу, якісь там дні... субота,
неділя, а то все постне. Це огірки, картошка, помідори, квасоля, горох.
Г.Я. – Це Ви так о тмічали Великий піст?
К.К. – Це як мама жила. А я ко ли як прийдеться. Ко ли о тмітю, коли не отм ітю. Що батюшка пише, що
особень понеділок, середа і п’ятниця. Це три дня постують. За це ти не умреш, єслі поїси картошки в
шкурках з о гірочком чи з капусточкой, чайку нап’ємося і переживеш, а завтра суп звариш. Єслі схочеш,
то будеш поститись. Піст дається для очищення організму, тому що організм засорюються шлаками,
жиром. [...]
Г.Я. – Какие обряды проводили по поводу строительства? Ось коли Ви построїли хату, обряди якісь
проводили?
К.К. – Ко ли даже починали копати фундамент. Первим ділом прийшли, помолились, по хрестились,
розмітили усе уже опять на углах. Святили свяченою водою угли, а потом начали копать. Покопали,
полили фундамент свяченою водою і начали строїть. Построїли, опять побризгали, побризгали. Й зайшли
в хату і даже батюшку привозили. Й батюшка святив хату і на дворі, і в середині. [...]
Г.Я. – Я знаю, иконы вешают.
К.К. – Ікони ми зразу повісили. Без ікони ми сюда б не зайшли. Тіки залу пощекатурив і ікони повішали.
Г.Я. – Как оберегали дом от злых ду хов?
К.К. – Робили, що хата посвячена, батюшка посвятив, а то ді брала я мак і маком йшла , і обсипала
хрестиком кругом хати і аж на вулицю. Оце на 14-те, на Меланки. Оце вночі обсипаємо, щоб оці нечисті,
вони кажу ть: як іду ть нечисті і запу таються в макові, він же дрібний, і не дойде до хати.
Г.Я. – А Івана Купала якось отмічали у Вашому селі?
К.К. – Відм ічали. Просто у кого є Іван, сходяться до його, умивають його, приносять мило, одеколон,
полотенце і вмивають його, а хазяїн угощаєт. [...]
Г.Я. – Расскажите, Вы ч то-нибудь о знахарях, шептуньях знаете?
К.К. – Знахар і були, єсть і будуть.
Г.Я. – А Ви знає те таких людей?
К.К. – Знаю таких, у мене заболіла дєвочка-онучечка. Детське . І вона… А знахарка у Руднуваї жила —
Зибарька. І я повезла, понесли ми з мужем, понесли до неї. Вона мені каже: «Вобщ єм так, — каже, —
щоб не сказали, що я щось там наколдую. Принесіть з дому яєчко своє і во ди. Тіки води витягніть з
колодця. Витягли і зразу наберіть стакан води. Вилийте баночку і привезіть мені». Ми приїхали з мужем,
узяли і поїхали до дому. Приїхали до дому, значить так, я починаю, ну, шептать. Начала вона шептать,
Людочку так обкачувала і каже: «Зараз я Вам скажу, єслі я вилічу її, значить, воно покаже у тому, єслі не
вилічу — тоже скажу». Значить, вона качала, все качала, а тоді у стакані во да і вона встала. Розбила яйце
і кругом його зробилося намисто. З намиста показались разні фігури: ведмедики, зайчики, а до його
пішли стр ілки і звер ху стакана получилося намисто. «Скажіть мені, — це вона спитала нас на 9 раз. — А
тепер, — каже, — я вас спитаю: де вона заболіла, злякалася?» Я кажу: «У садику. Це Шашанчиха знає і
Аня Маврова, вони ж няньки були. А вони гралися і, видно, хтось чи крикнув і вона злякалася». А тут
звірки ці. Тепер раз пішли стр іли, вона вилічиться. Тільки воду і яйце візьм іть, заматайте в чорний
платок і на перехресто к викинь у 12:00 часов дня. Тільки минута у минуту. Киньте, щоб воно розбилося.
Дитина виздоровіла, дав Бо г. [...]
Г.Я. – Жили ли в Вашем селе ведьмы и ведьмаки?
К.К. – Це точно не знаєш. Тому що не бачивши не скажеш.
Г.Я. – Но вообще сплетни ходили?
К.К. – Ходили і ходять, но вона вже померла, а як помирала, так пришлося бить пото лок, не могла
кончиться: зіває, зіває. День зіває, два зіває, а тоді зайшли люди та кажуть … А слу хи за неї хо дили, що
вона це робить, вона тут живе, но я не буду казати хто. Зайшла одна жінка та каже: «Бийте отам у
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потолку дирку. І зараз, — каже, — мати кончиться». Він, син, — матом, а вона каже: «Матюкайся, ще
днів 5 і вона буде лежать. Вона не вмре, вона з нечистими зв’язана — це нехороше діло. Це сатана її
водила, не Господь Бог, а сатана». А ця жінка каже: «Вийдіть усі, хай проб’є». Він узяв якийсь лом,
пробив, щоб ломик пробив. Поки зі столу став, а мати руки опустила і померла. Може, кому вред робила,
но ніхто не знав.
Г.Я. – А что нужно делать, ч тобы избежать их влияния (ведьм)?
К.К. – Ну, хто йо го знає. Ну, булавки, кажуть, треба носить так, до гори ногами. [...]
Г.Я. – А сейчас в Вашем селе верят в ведьм?
К.К. – Єсть, конєшно.
Г.Я. – Как Вы думаете, бабки-шепту хи могут отделать поделанное ведьмами?
К.К. – Да, оце відьма — це о дне, а шепту хи — це зовсім інше. Відьма вред робить, а шепту хи
отговарівають. Вони там знають якісь там молитви. Вони тоже єсть у словниках і вони о то шепчу ть,
дають воду, воду дають свячену, у дворі поливали, у городі поливали, у хатах, вмивалися утром, щоб
промивали лице. Шепту хи є.
Г.Я. – Как Вы думаете, церковь и вера защищают от нечести (ведьм, оборотней и других)?
К.К. – Защищает.
Г.Я. – Как Вы думаете, в советское время неко торые партийные соблюдали церковные обряды и
таинства?
К.К. – Ні, вони розбивали, розгромлювали церкви і на те місто якісь гаражі ставили. [...]
Г.Я. – А ніколи не було тако го, як наво дять порчу, в по душках находять го лки?
К.К. – Бу ло, таке є. Бувало так: прийде хороший. Вийшла я утром на двір і на вулицю іду. Г лянула, у
дворі насипано пшоно. Стою я, дійшла до пшона і стою, і пшоно просипано аж туди. Я думаю: я не
купляла пшона, його не сипала, курі я ще не випустила, так єслі раніше було насипано, так курі б поїли.
Я стала і дивлюся і не знаю, що робить. Я думаю, що це не добро, а це ху до. Іду до Шаталінчихи, вона
умерла. І кажу: «Марковна, Ви знаєте, у мене фокус». «Який?» «Насипано пшоно на дворі». «Ану
пішли». Прихо дим ми, откриваємо калітку. «Да о тку да это? А разту ди твою м… Я этому не верю». Раз раз ногами, топтала, порозтоптувала: «Э то если тебе делалось, на меня не перейдет». Порозтоптувала:
«Давай веник». Взяла, вимела це все, і винесла туди під мост. Як буде іти вода, щоб воно змило. Другий
раз: виходю, стікло набите і опять по вхо ду. Я к будеш вихо дить з калітки, н іяк не вийдеш через стікло.
Опять іду кругом до Ша талінчихи, а вона матюком. «Я, — каже, — зараз візьму совок і віник». Прийшла,
позмітала не тільки де було сміття, півдвора позамітала. Це лічно у мене було. К добру не насипають. [...]
№ 29. — 2007 р., вересень 4. — смт. Чернігівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Панюца Галиною
Сергіївною, 1928 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізької області, проведене
Куркі ною Оксаною Олександ рівною (БДПУ).
Куркіна О.О. (далі – К.О.) – Ваше пр ізвище, ім’я, по батькові.
Панюца Г.С. (далі – П.Г .) – Панюца Галина Сергіївна.
К.О. – У якому році і де Ви народилися?
П.Г. – Я народилася в селищі Чернігівка, тоді це була Дніпропетровська об ласть. [...] Мені зараз 79 років.
[...]
К.О. – З якого року і з яких причин Ви ту т проживаєте, у цьому населеному пункті?
П.Г. – Та я ту т і народилася в Чернігівці. Ту т і заміж вийшла. Куди мені їхати? Раніше і ту т по добалося.
К.О. – Яка у Вас освіта, професія?
П.Г. – Шко лу закінчила, а після школи вивчилася на вихователя. Працювала 21 з половиною рік в
дитячому садку. Ще працювала бу хгалтером у відділі ку льтури. Це вже в останні роки перед пенсією.
К.О. – Ви віруюча людина?
П.Г. – Так, я вірю в Бога ще з дитинства. Один час це тр ішки всі прихо вували, але зараз я ходжу до
церкви на свята. Стою там всю службу, сповідаюся, причащаюся, питаю у нього поради. Вдома в мене є і
іконки, і молитвослов лежить. Читаю молитви, кожної неділі хо джу до церкви.
К.О. – Хто чи що вплинуло на те, що Ви стали віруючою?
П.Г. – Батьки в мне були віруючі. Вони мені розповідали. Та і бабуся моя була сильно віруючою
людиною. Церкви тоді не було, але дома мене бабуся навчала. Разом з бабусею, я так пам’ятаю, як сідали
ми за стіл обідати чи вечеряти, завжди читали молитву перед тим як їсти. Казали: «Дякуємо, що дав нам
хліб цей до столу». І наніч бабуся мене навчила читати перед сном молитву «Отче наш» — це сама
перша моя молитва.
К.О. – А як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до невіруючих людей?
П.Г. – Тоді ж такі часи були, що всі були ніби невіруючі. Якщо працював хтось начальником і сказав би,
що він вірує, то його б зняли з тіє ї посади. Вчителя повинні були казати дітям, що Бога немає.
Незрозуміло тоді було хто віре, а хто не віре. Всі це приховували.
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К.О. – А як ставилися до віруючих?
П.Г. – Як хто був віруючим і не хо тів цього приховувати, то прості люди нормально до нього ставилися,
а ті, що з влади чи комуністи — дуже погано ставилися, придиралися. Багато було таких людей, які за
віру свою поплатилися — звільняли чи по тюрмам саджали. Над дітьми з віруючої сім’ї сміялися, вчителі
до них погано ставилися, інші діти тикали пальцями. Тому дитина повинна була в школі мовчати, що в
неї батьки віруючі. Не можна було святкувати Різдво та Пасху — за це теж насміхалися. І оце як зараз
діти іду ть на Пасху на гробки, збирають цукерки, пряники — таке раніше не можна було робити. Це
зараз все змінилося…
К.О. – А до неправославних як ставилися?
П.Г. – Знаєте, я весь час в Чернігівці жила, а ту т люди або віруючі, або невіруючі. А за неправославних я
нічого сказати не можу, цього не знаю.
К.О. – А чи були у Вас знайомі, які сповідували іншу релігію?
П.Г. – Був у мене знайомий мусульманин. Трішки я за їх віру знаю. Знаю, що у них не Бог, а Аллах.
Живуть вони по Корану — це як у нас Біб лія. Як там записано, так вони і живуть. Дуже сильно во ни
вірують, а невіруючих вони не приймають і інші віри не приймають. Вони вважають, що тільки Аллах є,
а хто в когось іншого вірить — той невірний, так їх називають. Все, що написано в Корані, вони чітко
виконують. Задля А ллаха вони можуть і життям пожер твувати, і щастям сво їм. У нас же не так.
К.О. – А що Вам сподобалося у їхніх звичаях та обрядах? Можливо, Ви щось від них перейняли?
П.Г. – Я добре не знаю їхніх звичаїв та обрядів. Так ото трішки спілкувалася з тим мусульманином.
Знаю, що у них не о дна жінка, а у нас о дна і перед Богом, і перед людьми. А у них Коран дозволяє і не
одну жінку. По добається те, що у них по Корану чоловіки не п’ють як наші пияки, бо за це дуже суворо
карається.
К.О. – А чи були в часи Вашого дитинства чи молодості у Вашому селі люди, які змінили віру?
П.Г. – Може й були, та я не знаю. Не можу Вам цього сказати.
К.О. – А Ваші батьки, бабусі й дідусі розповідали Вам, як дотримуватися якихось релігійних обрядів?
П.Г. – Так. Можу розповісти Вам про весільні обряди… Спочатку було таке: хлопець засилав до дівчини
сватів з хлібом. Свати приносили відповідь. Якщо дівчина не хотіла йти за цього парубка, то вона давала
парубку гарбуза і хліб сватам вертала, то ді з хлопця на селі сміялися. Навіть в фільмах таке показують.
Якщо дівчина зго дна, то починали готуватися до весілля. Були оглядини. Знайомилися з господарством
молодого, а за два тижні до весілля влаштовували заручини — це було ніби укладання договору про
шлюб. Прихо дили на заручини батьки і моло дої, і молодого. До оселі молодо ї при хо дили родичі
молодого, сідали до сто лу, а дівчину й хлопця виво дили на посад. Старший староста накривав рушником
хліб, клав на ньо го руку дівчини, а звер ху руку хлопця і перев’язував їх рушником. Після цього молода
перев’язувала старостів рушниками. Напередо дні весілля влаштовували такі вечори відокремлення
наречених від несімейної молоді. Дівчата плели вінки. Прикрашали голову нареченої весільним вінком.
Існувало навіть таке повір’я, що дівчина не повинна була знімати вінок аж до самого шлюбу, бо якби
вінок пропав, то наречена зазнала б великого нещастя. Старша дружка чіпляла молодому вінок, садовила
біля нареченої на кожу х, що лежав догори вовною, і покривала їх рушником. На вінчання молоді
відправлялися нарізно. Перед тим вони просили у батьків благословення їх і бажали їм ніко ли не знати
нужд та жити в мирі. Власне, саме весілля починалося із запросин, урочисто виряджали дочку та сина на
село. У неділю молодий готувався їхати до молодої, його проводжала мати, обсипала на щастя зерном та
дрібним грішми. На його шляху влаштовували перейму, вимагаючи викуп за наречену. Потім свекруха
починала розплітати їй коси та покривала го лову молодої очіпком. Далі відбувався розподіл короваю.
Потім збирали наречену у дім молодого і перевозили туди її посаг. Весілля закінчувалося у понеділок.
Через день-два молодий кликав гостей на пропій, через тиждень наречені йшли до батьків моло дої на
міни, під час яких тесть віддавав молодому те, що обіцяв, коли укладали шлюбну угоду. Останній
весільний ритуал — калачини. Відбувався він через місяць після весілля. Молодий купував калач і та
напої і запрошував гостей, щоб запити свою господарність. Зараз, я знаю, вже зм інилися ці обряди.
Просто ж мене бабуся більше виховувала.
К.О. – Розкажіть щось про по ховальний обряд.
П.Г. – Мерця не можна було залишати на ніч о дного, бо казали, що лихий ду х увійде в нього і буде
турбувати людей. На по хоронах самогубців чи відьом в їх груди вбивали осиновий кілок, ще коло ли його
тіло шипами, посипали очі маком, завалювали їх могили камінням. На знак того, що в хаті померлий, на
вікні знадвору вішали білу перемітку, дівчата розпускали коси, а чоловіки хо дили без головних уборів.
Померлих обмивали й обряджали у нове вбрання. У день по хорону родичі та знайомі прощалися з ним,
ніби просячи у нього пробачення. Потім сім’я роздавала людям на згадку його речі. Після по хо вання
влаштовували поминки. Запалювали свічки. Поминали через 9, 40 днів та через р ік. Щор ічно після
Велико дня відбувалися громадські колективні поминки – гробки (проводи). Люди збиралися сім’ями на
кладовищі, впорядковували могили і влаштовували причащання.
К.О. – Можливо, Ви ще щось знає те?
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П.Г. – Раніше, як тільки починалися роди, то завжди запрошували бабу -повиту ху. Її запрошував чоловік,
він прихо див до неї з хлібом. Бабка теж прихо дила з хлібом, приносила свячену воду, зілля. Вона
відчиняла всі замки, відкривала вікна, у породіллі во лосся розпускала, розв’язувала вузелки всілякі і то
вважалося, що тоді легше бу де родити. Породіллю бабка обкурювала зіллям, всі дії вважалися ніби
магічними. Якщо роди були тяжкі, то бабка-повиту ха робила масаж і компрес з навару льону чи маслом
розтирала. Знала вона і спеціальні вправи, щоб полегшити роди. Примушувала породіллю пити з
пригорщі воду : «Як ота во да легко схо дить, так би ота дитина легше з тебе зійшла» — таке нашіптувала
бабка. Хлопчикам відсікали пуповину на сокирі, щоб був господарем, а дівчині — на гребені, щоб
доброю пряхою бу ла. А як першого разу дитину купали, то обов’язково в свячених травах, щоб була
здоровою. Як дівчинку купали, то до давали мед та квіти, щоб гарною була, а хлопчикам клали корінь
дев’ясину, що сильним був, чи сокиру, щоб вмів майструвати. Якщо під час купівлі хтось приходив, то
мав кинути у купіль монету «на щастя». Скупану дитину обсушували біля палаючої печі.
К.О. – Розкажіть про забобони, добрі чи погані прикмети, віру в добрих чи злих ду хів чи щось подібне.
П.Г. – По народному віруванні, як людина померла, то її існування не закінчується. Як ду х людина живе
далі, просто без тіла. Ду х може мати різні вигляди, показуватися живим людям у постаті трупа чи таким,
яким він був за життя. Ду х може перекину тися в іншу живу істоту. Наприклад, у ко та або у неживий
предмет, у дерево. Кажу ть, що мерлець ходить, бо його земля не приймає, тому що за життя не об хо див
ніко ли з процесією довко ла церкви. Ж інка може являтися, ну, її ду х, бо їй не вложили до рук свічки, коли
вона вмирала. Як чоловік являється по кійний, то по народній прикметі, він домагається, щоб відправили
у церкві службу за нього. Дуже часто прихо дить мрець, бо сумує сильно за полишеною родиною і
знайомими, за тими, ко го любив. Мати може прихо дити до своєї дитини, аж поки по тім не найде спосіб
без неї об ходитися. Буває й таке, що померлий батько прихо дить дитину колисати. Померші є поради
дають як і що робити. Буває, що мерці хо дять аби помститися живим, як хто дуже зоб ідив. Мер твець
може і душити. Мстять також, як хто як-небудь зачіпає їх. Дуже рідко вони роблять живим різні збитки.
Можуть повний ганок каміння нанести, тоді живі мусять рано його повиносити. Можуть лякати коне й
або заїздити їх уночі, сіно порозкидати, повідкривати двері або навіть задушити вночі корову людину.
Мерці, буває, випалюють на речах до лоні з пальцями і залишаються від них сліди. Існує повір’я, що за
мерцями плакати не го диться, бо вони їх повинні збир ати і носити з собою. Ко ли мертвець сильно
надокучає, то потрібно піти в церкву до священика, поставити свіч ки. Священик знає, що робити. Є ще
один спосіб, але він дуже давній. Якщо мертвець сильно дуже дошкуляє, то потрібно вбити в нього
осиновий кол. Чула я ще є по кутникти. Ну, це такі люди, що по причині гр іхів, які на цім світі робили,
вони і на том світі не мають спокою. Аж по ки хтось із рідних не загладить їхньої вини. Навіть коли
мусять не раз покутувати. Час покути неозначений. Знаю, є ще опирі і вр оджені, і ті, що ними зробилися.
Та я про них не дуже знаю. Є ще вовкулаки. Вони періо дично перемінюються то в вовків, то в людей.
Люди по всякому про це все думають. От раніше одні вважали, що душа людини у го лові, деякі — що в
лиці під шиєю, інші що в крові або в грудях, печінці. Душа дуже прив’язана до чоловіка. Кажу ть, що
коли людина спить, то душа покидає її увісні, а потім, як проснеться, знову приходить. Як щось сниться
людині, то душа її перебуває десь далеко від того місця, де вона спить. Чула, що це так у відьом. Після
похорону душа померлого знову прилітає до хати, вечеряє з ними, а по тім навідується тоді, коли її
поминають. А так душа ніколи не показується, хіба що покутувати на землі якісь гр іхи. За народним
повір’ям, щасливі душі поводяться дуже добре. Вони сидять за столом, їдять, п’ють, а напитків не
зменшується. А от душі гр ішників мучаться в аду, го лодують, кормлять їх золою. Ко ли їх на цьому світі
поминають, то їм стає там легше.
К.О. – А яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших с іл?
П.Г. – Була я і в інших селах, спілкувалася. Та, мабуть, у них і на весіллях, і на по хоронах так, як і у нас. І
обряди такі, як у нас. Як у б лижніх селах була. Може, там десь далі якісь інші звичаї.
К.О. – Ви бували в цер квах інших сіл?
П.Г. – Так, була, у Вер хньому Токмаці церква є. Я була там декілька раз. Подобається мені там, і
священик по добається. Як у нас не було з рік священика, то ту ди возили мене. Ще я була у Великому
Токмаці — це місто. Там була в церкві, теж гарно і ікон багато, і служба сподобалася.
К.О. – Чим служби в цих церквах відрізняю ться від служби в Вашій церкві?
П.Г. – У місті Токмаці о то, може, що довше тр ішки йшла, ніж у нас. Я не дуже розуміюся. Мабуть, і
немає різниці великої, все так як і в нас.
К.О. – Якими раніше були Ваші та Ваших родич ів взаємини зі священиком?
П.Г. – Батьки не спілкувалися з священиком. А як я була маленька, то в нас у Чернігівці церкви не було.
Тоді мало було церков. В Оріхові була. Я к треба було по хрестити дитину, то треба було наймати машину
і їхати десь далеко. У наших селах церкви не було, тож в дитинстві священика й не бачила. Це вже
останні роки церкву відкрили. Я ходжу постійно ту ди. Водила ту ди дітей, поки не попідростали. Зараз як
іду до церкви, то і на сповідь, і на причастя, і поради у священика питаю. Я священика поважаю. Як який
гріх, то я йому покаюся і він мені його відпустить, дасть пораду як бути. Я у всьому йому вірю.
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К.О. – Раніше у всьому селяни довіряли священику?
П.Г. – Так, довіряли. Все розповідали.
№ 30. — 2007 р., вересень 4. — смт. Чернігівка Запорі зької області. — Інтерв’ю з Матвієць Ольгою
Олександ рівною, 1924 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізької області,
проведене Куркіною Оксаною Олександ рівною (БДПУ ).
Куркіна О.О. (далі – К.О.) – Ваше пр ізвище, ім’я, по батькові?
Матвієць О.О. (далі – М.О.) – Матвієць Ольга Олександр івна.
К.О. – Де Ви народилися і в якому році?
М.О. – В 1924 році, в селищі міського типу Чернігівка.
К.О. – Розкажіть про свою родину.
М.О. – Ну, що я можу розказати... Було у мене три брата. Всі дуже працьовиті. Жили ми дружньо, не
лінувалися, у всьому один одному допомагали. Брати працювали у колхозі і я там працювала. Жили
дружньо і бідно. [...] Росла я без батька. В 6 років зосталася сиротою. Виростили мене брати і сестра,
вони мені допомагали доки я не встала на ноги.
К.О. – Де Ви навчалися?
М.О. – В Чернігівській школі навчалася.
К.О. – Яка у Вас професія?
М.О. – Професія в мене швеї. Я була майстром чоловічого пошиву. Працювала в селищі міського типу
Чернігівка. [...]
К.О. – Ви віруюча людина?
М.О. – Так, я дуже віруюча. Я постійно ходжу до церкви, кожного дня молюся. Бог — це наш спаситель.
Він допомагає нам у всіх наших начинаннях, прощає нам гр іхи наші.
К.О. – Що вплину ло на те, що Ви стали віруючою?
М.О. – Ко ли забирали в Германію, то всі спасалися хто як міг. Ну, і я теж, звичайно, ховалася. А ту т,
коли вже почали відступати ці фріци, я захо валася під стінку моста. А вони ж через цей міст їхали і один
помітив мене. Відразу ж він почав з автомата строчити по мені. Не знаю, де Бог послав силу, що я упала
в цю яму. Я не знала, чи я вбита, чи я жива. Скільки я там пролежала не знаю, та ко ли отямилася, німців
вже не було. На мені не було жодного поранення. Оце з тих пір я почала вірити в Бо га, бо під во гнем
була і залишилася жива. В Біблії написано: «Праведный верой будет жить». Тому потрібно вірити і
іншим людям розповідати слово Господнє. Потр ібно хо дити до церкви, тому що там ми вшановуємо
Господа. Це абсолютно по трібно для нашо го ду хо вного життя.
К.О. – Як раніше ставилися до атеїстів?
М.О. – Я не розділяю людей на віруючих і не віруючих, поганих чи хороших. Кожен робить те, що йому
більше до душі. Я завжди роблю людям добро, не залежно від того, віруючі вони чи ні. А теїстами люди
стають з різних причин. Кожен прихо дить до цього по -своєму. Віруючі люди, звичайно, намагаються
переконати атеїстів у існуванні Бога, читати їм слово Господнє. Та різкого ставлення до таких людей
немає. Вони зробили свій вибір, хоча й неправильний.
К.О. – Як в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до людей віруючих?
М.О. – Тоді була радянська влада. І цим все сказано. Всі так би мовити були атеїстами. Свою віру
показувати не можна було. Хоча всі мої знайомі вірили в Бога, але на люд це не виносили, щоб не
ув’язнили. Тому на людях віруючими бути не мо жна було, тому що й відношення до них було м’яко
кажучи не схвальним. Скрізь йшла пропаганда атеїзму. Розповідали, що Бога немає, що це все лише
уявне. З тим, хто продовжував вірувати, активно велися бесіди. Якщо бесіди не допомагали,
застосовували радикальніші методи. Наприклад, ув’язнення.
К.О. – Як ставилися до неправославних?
М.О. – Ну, що я можу сказати? От у нас в селищі таких не було. А взагалі, так як йшла пропаганда
атеїзму, то до представників інших релігій, напевно, відносилися так як і до православних.
К.О. – Чи були у Вас знайомі, які мали іншу віру (були представниками других релігій)?
М.О. – Бу ли у мене знайомі мусульмани. І я можу сказати, що іслам дуже відрізняється від хр истиянства.
Головний девіз ісламу — все в ім’я Аллаха. Головна задача людини — служити Богу, восхваляти його.
Зрілість людини залежить від її набожності. Є у них багато схожого з нашою релігією. Наприклад, для
очищення від гр іхів потрібно молитися, до тримуватися обрядів та постувати. Хоча у Корані зовсім інше
відношення до невіруючих, ніж у Біб лії. Там ясно написано, що всі невіруючі — то вороги, які хочуть
віруючим напакостити. Коран закликає віруючих боротися з невіруючими, доки вся релігія не буде
належати Аллаху. У них є принцип «душа — за душу, й око — за око, і нос — за нос, і у хо — за у хо, і
зуб — за зуб…» й так далі.
К.О. – Що Вам сподобалося у їх звичаях, обрядах?
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М.О. – Мені подобається те, що вони дуже набожні, багато часу присвячують молитвам, дотримуються
всіх норм ісламу. А не по добається те, що вони дуже жерстоко відносяться до не віруючих і взагалі, на
мій погляд, це досить таки сильно зациклені на сво їй вір і люди, які дуже швидко ображаються.
К.О. – Можливо, Ви щось перейняли від них?
М.О. – Та ні, я з дитинства вірую лише в Бога і їх звичаї б ні за що не перейняла. Тим більше іслам —
дуже сувора релігія, навіть занадто сувора.
К.О. – Ви мали знайомих, які зм інили віру?
М.О. – Бу ла одна знайома, яка познайомилася з євреєм. Потім вони одружилися і виїхали на постійне
місце проживання до Ізраїлю. Я з нею багато листувалася і тому знаю дещо про їхню віру. Знаю, що віра
їх називається іудаїзм — це державна релігія Ізраїлю. Вони вірять в єдиного Бога. Якщо я не помиляюся,
якийсь Я хве. Так як і ми вірять в безсмертя душі та існування потойб ічного світу. Ще вони вірять в
прихід Мессії. Наскільки я зрозуміла, Мессія — це спаситель, що прийде для того, щоб роздати людям
по заслугам. Про іу даїзм вона не дуже багато писала, бо для неї ця віра чужа і вона все одно продовжує
вірити в єдиного Господа Бога. До цього її привчили з дитинства.
К.О. – А як до ціє ї жінки відносилися односельці?
М.О. – Ну як, змінила та й змінила віру. Вона ж тепер вважає ться єврейка, а у євреїв своя віра.
К.О. – Ваші бабусі й дідусі чи, можливо, сестра й брати розповідали Вам, як дотримуватися якихось
релігійних обрядів?
М.О. – Я виросла сиротою, а сестри й брати не на багато старші від мене. Роскошів у нас ніколи не було,
грошей на книги теж. Тому ніякої літератури я не читала. Церкви в молодості й не бачила, бо її
зруйнували за радянсько ї вла ди. Так що ніяких релігійних обрядів розповісти не можу. Знаю, що грошей
на роскоші ні в ко го не було, тому все було дуже скромно.
К.О. – Можливо Ви знає те якісь забобони, прикмети, що існували у Вашому селі?
М.О. – Я у все це не вірю. Чула багато різного, та вважаю все це вигадками.
К.О. – Розкажіть те, що Ви чули. Можливо, знаєте про добрих чи злих ду хів, чи щось по дібне?
М.О. – Знаю такі прикмети. Наприклад, знаю, якщо підр ізати коси сидячи, то й коси сидітимуть. Кр ім
того, не можна кидати волосся під ноги, бо свекру ха по тобі топтатися буде. Також його не можна
палити, бо голова болітиме. 20 липня вважається за гр іх картоплю їсти. А на Спаса говорять: «Прийшов
Спас — держи рукавички про запас». Бабуся багато розповідала мені про відьом. Раніше вважалось , що
відьми є вчені та ті, що народжуються відьмами. Якщо в сім’ї було сім дівчат, а хлопця не було — то
одна з них мала бути відьмою. Родима відьма має хвіст, який уві сні висуває ться. У дорослої відьми він у
шерсті, а у маленької голий. Бабуся казала, що коли хто схоче побачити відьму, то повинен взяти поліно,
в якому випав сук, і дивитися крізь ньо го. Є багато способів прикликати відьму до себе. Навіть
вважалося, що якщо жінка не йде до церкви — то відьма. Відьми злітаються на збори і звітують перед
чортами. Смерть таких жінок дуже тяжка. Вони помирають у великих муках. Потім треба зірвати чи
краще сказати прорубати дірку у стелі, щоб швидше померла. Але це все не серйозно, це, я вважаю,
вигадки.
К.О. – Розкажіть ще щось таке.
М.О. – Зараз, дайте згадаю… Розповідала мені ще за чортів, домовиків, русалок…
К.О. – Що саме розповідали?
М.О. – Ну, чорт, казали, має вигляд невисокого чоловіка з собачими ногами та коротким хвостом, очі у
нього аж горять, волосся звичайно чорне, а ще має довгі нігті та роги. Жили чорти ніби поряд з людьми.
Хвіст у штани ховали, а роги під капелюх. Родяться вони як люди, хоча чортами могли також стати
нехрещені діти, які померли. Ще чорт не має п’ят. Бояться вони грому, бо він може їх вбити. Одначе самі
по собі, тобто своєю смертю, вони ніко ли не помирають. Ось так...
К.О. – А домовики?
М.О. – Домовики — це домашні духи. Бувають добрі та злі домовики. Добрі допомагають по
господарству, пильнують дім. Виглядає він ніби маленький хлопчик або старенький дідок з борідкою і
люлькою в зубах. Поганий домовик робить здебільшого маленьку шко ду, ховає дрібні речі і тому
подібне.
К.О. – Розкажіть щось за русалок.
М.О. – Якщо дівчина купаючись втопилася, то вона стає русалкою. Живуть вони на дні ріки. Це дуже
вродливі дівчата, вночі русалки одягають вінки і вихо дять на берег співати пісень та танцювати. Ходять
вони голі з довгими розпущеними косами, а очі у них зелені-зелені. Ко ли хто піде на їх спів, то вони його
залоскочуть до смерті та й затягну ть у воду. Коли дівчата вдосвіта хо дили за водою, то русалки їх
перестрівали і питали: «Полин чи петрушка?» Я кщо скажуть «полин», то ті утікають, а як «петрушка»,
залоскочуть дівчину до смерті і затягну ть у воду … Таке мені розповідали…
К.О. – Можливо, Ви ще знає те про якихось ду хів?
М.О. – Знаю, що коли людина помирає, то не завжди душа відлітає на той світ. Іноді душа продовжує
існувати окремо від тіла. Вона не може відлетіти, бо на землі залишилися якісь незакінчені справи або з
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деяких інших причин. Покійний не дає живим спокою до ти, доки йо го не відпом инають. Найчастіше
причиною прихо ду мерців буває смуток за покинутою родиною, за своєю домівкою. Мати, що померла,
приходить побавитися зі своєю дитиною, щоб нагодувати, помити чи переодягти її. Так само і померлий
батько. Буває, що мерці приходять до нас, щоб попередити про небезпеку чи дати пораду, що дуже нам
допоможе. Але трапляє ться, що покійні прихо дять мститися. Це буває рідше, але ж буває. В такому
випадку вони, в кращому разі, починають снитися, а в гіршому — можуть і задушити. Ось в це вірю.
Розповідала мені знайома один випадок, який трапився з нею. Бу ла у цієї знайомої моло да дочка, дуже
гарна. Не пам’ятаю причину, але вона рано померла. Була дівчина незаміжня, тому поховали її у білій
весільній сукні та у білих туфлях на високих підборах, бо та так любила. Через декілька днів прийшла ця
дівчина уві сні до своєї матер і і говорить: «Все у мене добре, тільки сумую я дуже за вами. І ще є у мне
до тебе одне про хання. Коли ви мене ховали, то взули мене у дуже вузькі туфлі та ще й на високих
підборах. Мені тепер дуже незручно в них хо дити. Ось піди завтра на базар та купи мені зручні б ілі
черевички». Мати запитала, я к їх їй передати. То ді донька розповіла, що завтра опівдні буду ть в якомусь
там селі хо вати молодого хлопця. Сказала в якому саме селі, на я кій вулиці та номер будинку і попросила
покласти черевики до його труни. Сон був настільки реальний, що жінка повірила і зробила все так, як її
прохала дочка. Наступної ж ночі вона прийшла знову до неї уві сні і подякувала їй за турботу. Знаю ще
один випадок. Я кось тут, в сусідньому селі, помирала одна жінка. Перед смертю вона попрохала, щоб їй
на голову не одягали косинку. Родич і, звичайно, пообіцяли, що виконають її про хання. На по хороні було
багато людей по хило го віку, і от одна старенька жіночка взяла і одягла косинку покійній на голову. Рідні
намагалися пояснити, що не треба цього робити, але… по ховали її в косинці. Відразу після по хорону
покійна вночі почала прихо дити до тіє ї жінки у снах. Спочатку вона запитувала, навіщо та жінка так
зробила. Пізніше почала нарікати. І от одного разу після такої ночі жінка не прокинулася. Лікарі сказали,
що у неї зупинилося серце. Односельці кажуть, що це її так покійна налякала. Багато р ізних випадків є.
Люди ще за життя нагр ішать, а потім не можуть потрапити на небеса, доки не споку тують свою провину.
К.О. – Розкажіть ще якісь забобони.
М.О. – Що ж іще розповісти? Мені, наприклад, дуже подобалися розповіді про відьом. Не пам’ятаю чи
казала, що кожна відьма має хвіст, хо дить вона у довгих сорочках з розплетеними косами , доять по
ночам чужих корів, можуть перетворюватися в кішку чи щось інше. Чу ла, що є такий собі, можна
сказати, лісовий чоловік. Називають його чугайстер. Він дуже високий і хо дить в довгім одязі. До людей
відноситься добре, розмовляє з ними. Він хо дить лісами і його неможливо вбити. Шкіра покрита
волоссям. Чугайстер вбиває мавок, а потім їх їсть. Мавки ж з’являються як молоді дівчата. Заманюють
людей своєю красою, а потім залоскочуть до смерті. Я к розтають сніги, мавки насаджують квіти, які
потім рву ть, щоб прикрасити своє волосся. Одяг їх прозорий. Спереду вони ніби звичайна дівчина, а от
ззаду в тілі якась дирка. На зиму вони кудись ховаються, та час від часу виходять, щоб заманити людей
чи щоб ті заблукали. Ще є міфи про водяника, який теж дуже схожий на чоловіка, але має ще хвіст і
крила. Він допомагає ловити рибу, заганяє її у сітку. Не любить п’яних, тому заводить їх у болото або ж
робить якісь пакості. Він вважає ться головний над русалками.
К.О. – Добре, а в інших селах Вас навчили якимось звичаям та обрядам?
М.О. – Раніше все зовсім не так бу ло. Тоді не було можливості часто ку дись їздити. Бувала я лише в
сусідніх селах. А там і весілля, і по хорони, і все інше про ходить по таким самим звичаям як і у нас. Це
десь там на Западній Україні обряди чимось відрізняються від наших. У них, наскільки я знаю, більше
збереглися всі традиції і місцеві люди їх до сих пір до тримуються.
К.О. – Чи бували Ви в церквах інших сіл?
М.О. – Я була в Києво-Печерській Лаврі, в Соборі Святої Софії та в Київській По кровській церкві. Це
дуже гарні, величні споруди. А о т в церквах інших сіл мені не доводилося бути.
К.О. – Якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших родич ів, знайомих з
місцевим священиком?
М.О. – Батьки мої були дуже віруючі люди, були в гарних взаєминах зі священиком, постійно хо дили до
церкви, на сповідь, багато молилися і мене до віри приучали. А я в моло дості зі священиком ніколи не
спілкувалася, адже йо го у нас не було. Ні священика не було, ні церкви… все радянська влада.
К.О. – Як ставилися до нього?
М.О. – Коли вже відбудували церкву, то люди почали до неї прихо дити. Не всі, але багато хто ходив. Всі
його поважали.
К.О. – А чи довіряли у всьому селяни священику?
М.О. – Знаєте, довіра залежить від багатьо х речей. Насамперед від того, яка людина є сама по собі, від її
внутрішніх якостей. Бо ж зараз бувають і такі священики, що шукають собі в церкві лише наживи. Рідко
трапляються нормальні священики, до яких можна дійсно піти на сповідь і не боятися, що твої слова
вийду ть за межі церкви. Зараз буває, що священики б ільше шкодять людям, ніж допомагають. Є й таке,
що ті кошти, які люди здають ніби на храми чи на нужду церкви, йду ть на якусь машину чи дачу для
священика. Це, я вважаю, вже не священик. Але й такі бувають. Як я вже сказала, дуже рідко
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трапляються такі, що дійсно служать в церкві для людей. Ось чому у нас у церкві дуже часто змінюються
священики, адже люди повинні довіряти йому, а не боятися, що їхні кошти підуть кудись в іншу справу.
Священик — це повинна бути така людина, яка б ще й по характеру підхо дила, вона повинна вміти
вислу хати, дати правильну пораду, якось піддержати людину. А зараз 1 із 10 нормальний священик
трапляє ться. Хоча у нас зараз, здається, нормальний священик, та я до церкви не хо джу — сил немає і
часу, здоров’я вже не те!
№ 31. — 2007 р., вересень 4. — смт. Чернігівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Ємельяновою
Дариною Петрівною, 1925 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізької області,
проведене Куркіною Оксаною Олександ рівною (БДПУ ).
Куркіна О.О. (далі – К.О.) – Ваше пр ізвище, ім’я, по батькові?
Ємельянова Д.П. (далі – Є.Д.) – Ємельянова Дарина Петр івна.
К.О. – В якому році і де Ви народилися?
Є.Д. – 1925 року 16 лютого в Чернігівці. [...]
К.О. – Де Ви навчалися?
Є.Д. – Навчалася ту т, у школі, 7 класів до війни. Потім в кооперативному технікумі в Запоріжжі.
К.О. – Де Ви працювали?
Є.Д. – Я все життя працювала в торгівлі, з 1956 по 1989 р ік. [...]
К.О. – Ви віруюча людина?
Є.Д. – Я пам’ятаю ще з дитинства, що мої батьки привчали мене до Бога. Хоча вони це прихо вували від
усіх, навіть від сусідів, а то не дай Бо г хтось би про це дізнався, то було б дуже багато б іди. В дитинстві я
не знала жодно ї молитви, але інко ли батьки розповідали про Бога. В школі нас научали, що ніякого Бога
немає і бути не може, і всіляко подавляли будь-які прояви віри в Бога. Церкви у нас не було, її закрили,
тому і хо дити було ніку ди. А якби і була, то я б до неї не хо дила, адже за це сильно наказували. Коли вже
церкву відкрили, то я кілька раз тут хо дила. Зараз не хо джу, вірую вдома — здоров’я вже не те, щоб до
церкви хо дити. Але я досі вірую, адже якась сила над нами є і вона допомагає нам легше переносити всі
біди та незгоди. Коли помер у мене син, то я думала, що не перенесу цього. Я почала хо дити до церкви і
молитися за його покійну душу, потім пішла на сповідь і мені дійсно стало легше. Звісно, біль від утрати
пройшла, але думка про те, що мій синочок поряд з Богом, втішала мене. Та й взагалі я вірю, що Бог мені
у всьому допомагає, тому що для Бога всі р івні.
К.О. – Як в часи Вашого дитинства у Вашому селі ставилися до атеїстів?
Є.Д. – Тоді якраз встановилася радянська влада і нас змушували відр ікатися від Бога. Казали, що все це
вигадки. Ті родини, що не приховували свою віру в Бога, всіляко цькувалися. А якщо свою віру вони ще
й намагалися нав’язувати іншим, то їх могли за це навіть заарештувати. Через це навіть віруючі казали,
що вони атеїсти. А дже на високу посаду не брали віруючих. Та й взагалі в суспільстві до атеїстів
ставилися набагато краще, ніж до віруючих. Люди приховували свою віру в Бо га, щоб жити спокійніше,
щоб мати друзів, щоб залишатися на своїй посаді.
К.О. – А як ставилися до неправославних?
Є.Д. – У нас село не дуже велике, а раніше було набагато менше. Люди здебільшого взагалі відр ікалися
від будь-яко ї віри, лише деякі були православними. А інших вір у нас не було. Я знаю, що до євреїв
погано ставилися, бо вони казали: « Ви у нас уже в мішку, тільки залишилось зав’язати». Через це їх
люди боялися і зневажали. Навіть зараз у багатьо х залишилась якась злоба на них.
К.О. – Ви мали знайомих, які були іншої віри?
Є.Д. – Більшість моїх знайомих були християнської віри як і я. Я все своє життя була християнкою і
нізащо б не змінила віру. Хоча була у мене о дна знайома католицько ї віри, але я з нею рідко спілкувалася
і майже нічного про їхню віру не знаю.
К.О. – Що Вам сподобалось у їх звичаях, обрядах?
Є.Д. – Я мало що про їх віру знаю, та й те, що знала, вже не пам’ятаю. Та й взагалі я мала свою віру,
вони — свою. Нащо мені заглиблюватися в їхню?
К.О. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які змінили віру?
Є.Д. – Так, була одна. Вона ще змолоду поїхала до По льщі працювати. Там, наскільки я знаю, працювала
у хазяїна і познайомилася з якимось поляком. Так вона звідти і не повернулася, зосталася у Польщі і
одружилася з отим по ляком, що з ним у хазяїна працювала. Коли о дружилася, то й віру зм інила з
християнсько ї на като лицьку.
К.О. – А як ставилися до таких людей, що змінили віру, о дносельці?
Є.Д. – Знаєте, у нас тут взагалі люди добрі та розуміючі. Звичайно, є й такі, що інших вір, крім своєї, не
приймають. Та все ж б ільшість наших односельчан до цього відносяться нормально. Адже кожен має
право сам робити свій виб ір у житті.
К.О. – Ваші батьки чи бабусі й дідусі Вам розповідали, як дотримуватись якихось релігійних обрядів?
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Є.Д. – Розповідали.
К.О. – Що саме розповідали?
Є.Д. – По ховальний обряд розглядався як остання шана тілові й душі покійного. Заборонялося залишати
мерця одного. Померлих, як і зараз, обмивали й нар яджали у нове вбрання. Літніх — у темні кольори,
молодих — у світлі. Нео дружених дівчат о дягали у весільний одяг, їм розпускали коси, і до правої руки
прив’язували весільний рушник. Нео друженим хлопцям до пояса прив’язували хустиночку червоного
кольору. Після по ховання влаштовувалися поминки. Поминали також через 9 днів, 40 та через рік — це
називалися роковини. Казали, що після смерті душа покійно го 9 днів відвідує ті місця, де ще живою
побувала людина. А 40 днів дається душі, щоб вона покаялася. Я кщо покає ться — то по трапить до раю, а
якщо ж поганих вчинків було більше, ніж добрих — то у пекло. Вважалося, що на 40-ий день душа
небіжчика востаннє прощається з р ідним, зі своїм домом та зі своєю могилою. Знаю, що погано
ставилися до самогубців, адже це вважалося великим гріхом. На ніч до покійника для виконання го лосінь
звали плакальниць. Частіше всього це були знайомі або ж родичі по хилого віку.
К.О. – Розкажіть ще про якийсь обряд.
Є.Д. – Ну от, весіллю передувало сватання, коли батьки моло дого йшли до батьків обраної дівчини
домовлятися про шлюб. Я кщо дівчині не по добався хлопець, то вона повертала старостам принесений
ними хліб . Якщо все складалося добре, то за два тижні до весілля влаштовувалися заручини. На вінчання
молоді відправлялися порізно. Перед тим вони просили у батьків б лагословення і ті благословляли їх
хлібом і бажали їм ніколи не знати нужди. А ще нареченому влаштовували перейму, вимагаючи викуп за
наречену. Потім розплітали їй косу і накривали очіпком голову. Далі збирали наречену у дім молодого і
перевозили посаг. Ко ли народжувалась дитина запрошували бабу -повиту ху. Її, за звичаєм, запрошував
чоловік, який йшов до неї з хлібом. Всі дії баби-повиту хи вважалися магічним. Коли вперше купали
дитину, то використовували різні трави, щоб росла здоро вою та красивою. Потім обсушували її біля
палаючої печі, щоб була загартованою. Пізніше обов’язково влаштовували хрестини. Запрошували
кумів, які мали принести з собою подарунок малюкові. Кум із кумою мали нести немовля до церкви.
К.О. – Розкажіть про добрі чи погані прикмети, які існували у Вашій родині чи селі.
Є.Д. – Існує дуже багато прикмет. Звичайно, всі я не знаю. Знаю, що вважається поганою прикметою,
поминаючи небіжчика, стукатися чарками. Також не можна було, щоб у хаті був кіт, доки труна
покійного знахо дилась у ній. Закривали всі дзеркала, щоб душа там не заблукала. Воду від миття тіла
виливали в яму подалі від фруктових дерев і кущів. Вважалося, якщо хтось ненароком вип’є цієї води, то
до року він помре. Покійно го виносять вперед ногами, щоб більше не повер тався до домівки. Ніко ли не
перехо дять дороги і не йду ть назустріч по хоронній процесії. Щоб не накликати біду, не можна навіть
дивитися на неї через вікно. Небіжчика не слід лякатися, бо буде снитися вночі. Ще говорять, що якщо в
один день співпали по хорони і весілля, то моло ді довго разом не проживу ть — розійду ться. Ще
забороняється голосно розмовляти та сміятися у хаті, де лежить покійник. Під час по хоронної процесії не
можна нічого садити, бо неврожай накличеш. Також є забобони на весіллях. Вихо дячи з церкви, молоді
мали з’їсти цілушку хліба, щоб солодко жилося. А раніше, мені розповідала бабуся, віз з молодими та
посагом мав переїхати через во гонь, щоб запобігти лиха. Коли народжувалася дитина, то баба -повиту ха
розв’язувала всі вузли, відкривала всі двері та вікна щоб роди були легшими. Також поганою прикметою
вважалося, якщо батьки не благословили дітей на шлюб. Багато прикмет на свята. Наприклад, на свято
Введення гарною прикметою було, якщо в цей день до хати першим зайде чоловік. А о т на с вято Варвари
Великомучениці гр іх прати та білити. На Во до хреща дівчата б ігають до річ ки вмиватися, щоб бути
красивими. На Стр ітення існувало багато прикмет щодо погоди. Наприклад, якщо ясна погода — буде
добрий врожай. Вітер — погана ознака. Відлига — жди пізньо ї весни. Ще існував такий забобон, що на
Стрітення свячена во да цілюща. Її пильно зберігали, натирали нею хворі місця і вірили в її силу. Ще
багато є забобонів та прикмет, але я їх навряд чи згадаю.
К.О. – Яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканц і інших сіл?
Є.Д. – У мене майже і не було знайомих з інших сіл, хіба що з ближніх, а у них звичаї такі ж самі як і у
нас.
К.О. – Ви бували в цер квах інших сіл?
Є.Д. – Ні, якось не доводилося. В селах інколи бувала, церкви бачила, але всередину ніколи не захо дила.
То часу не було, то потреби… Навряд чи вони чимось відрізняю ться від нашої.
К.О. – Якими були взаємини Ваші, Ваших родичів, знайомих з місцевим священиком?
Є.Д. – Батьки, я знаю, були віруючими людьми. Але я рано залишилася сиро тою, тому про це багато не
знаю. Мене б ільше виховував дідусь, який теж научав мене вірити в Бога. Я до церкви, після її
реконструкції, декілька раз хо дила. Та після того, як перемерзла під час служби в церкві, більше туди не
хо джу. Ще розповідала сусідка, що їй хтось поробив в церкві і вона по тім довго хворіла. От я вирішила
вірувати вдома. Зі священиком майже не спілкувалася, так як в церкві була лише кілька раз.
К.О. – А як Ви ставилися до нього?
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Є.Д. – Я на сповідь не ходжу та й в церкві не буваю, я це вже казала. Відносюся до ньо го як до всіх
інших людей. Я вважаю, що священик — це просто професія, як бу хгалтер, лікар, вчитель, повар та інші.
К.О. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
Є.Д. – Є люди, які готові віднести останні гроші до церкви. Вони у всьому довіряють священику,
вважають його наближенням до Бога. А о т я священику не сильно довіряю. Це залежить від того, який
священик.
№ 32. — 2007 р., листопад 7. — смт. Чернігівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Савон Марією
Гаврилівною, 1923 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізької області , проведене
Куркі ною Оксаною Олександ рівною (БДПУ).
Куркіна О.О. (далі – К.О.) – Ваше пр ізвище, ім’я, по батькові?
Савон М.Г . (далі – С.М.) – Савон Марія Гаврилівна.
К.О. – Де і в якому році Ви народилися?
С.М. – 23 серпня 1923 го ду. [...] Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька область.
К.О. – Розкажіть про свою родину.
С.М. – Кристьянами батько і мати були. То ді ще не було колективізації. Це ж у 30 году був ко лхоз, а то
тоді хозяйнували. У батька конячка була, плу г, землі скільки -то було — хозяйнували. А то ді вже в 30
году, це вже мені 7 год було, була колективізація і всих отих селян, що багаті були, виселяли на Сиб ір. А
ці оставалися. Забирали у нас усе: і конячку, і коровка була, і робили такі колхо зи. Це все, дєтка, мені
розказували, так і я розказую тобі. А то ді вже в 29-му, 30-му колективізація була, хто що поздавав в
колхози. Та йшли робити туди. Батьки робили в ко лхозі. В 36 году репресії накладали на людей і батька
мого репресіровали. Осталися без батька. Мати, брат і я. Робили ми. В шко лу я хо дила всього 6 год. Брат
сказав, що більше не бу де обєспєчувать. Отоді вже я конч іла 6 класів і пішла робить в ко лхоз. З 36 року я
робила в колхозі. Яка там у мене робота була, а я робила, дєтка. Робила так важ ко, а то ді в якому ж году
мене з колхоза послали в Оріхов навчатися. Я вчилась. Посадили мене, корочє говоря, в бу хгалтерію
работать учєтчіком. Ну, трошки я понімала. А тоді побачили, що то лк з мене буде, так вони по слали мене
в Ор іхівську школу. Тоді школа то була, а тепер тє хнікум. Так я там го д о то вчилася, то ді приїхала,
начала работать у бу хгалтерії. І так я проробила в бу хгалтерії до пенсії, дєтка. [...] Дє тка, я була у
Германії. Забрали мене у Германію. Там була. Робила. На фабрикі була, а то ді приїхала після війни —
хлопців уже толкових нема. Хто були хороші — поженилися. А такі, як подивися — зачєм? А якби тепер,
то хо ть би якийсь був, аби хазяїн був. Кажу : «Ма, я того, хло пця прийму!» А вона каже: « На грець він
тобі здався, лучше як того приймать, так самій жить». Думала коли молода й здоров’я було: буду робить.
Ото так воно в мене й склалося. Дітей не бу ло. Я не розгулювала. Можна було, та я стіснялась і брат мені
сказав: «Я тобі не знаю, шо зроблю». А тепер думаю, була б, жила із дитинкою.
К.О. – Ви віруюча людина?
С.М. – Віруюча.
К.О. – Що вплину ло на те, що Ви стали віруючою людиною? [...]
С.М. – Мама. У мене сім’я була, і ще коли батько був. Це ще 30 -і роки бу ли. Мати й батько до церкви
йшли, а ми вдома. Прихо дять із церкви, ми вже повправлялися все. Кажуть: «Так, сідайте й молимося».
Батько читає, а ми сидимо, слу хаємо. А ще були такі о ті Псалтирі. І було неділя, йде батько до церкви.
Встане рано, нас побуде й каже: «Ану давайте, моліться!» І це мене призвело. І я так стала вірувати. А
тоді батька репресіровали. Мати казала: « Слу хай, дитино, нехай, ти людям не кажи, що ти віруєш, а собі
молися». Я так і молилася. І церкви не було, я й не знала, що таке казали, що от «Отче наш». Вєрую,
вєрую, осталася сама.
К.О. – Ви до цих пір віруєте?
С.М. – До цих пір. А тоді вже в 2001 році відкрилася церква. А до цього не було. Була така собі велика, з
якої з парашутом спускалися, плигали до долу. Открилася церква. Ту т бабочок таких як я не було і ми
хо дили до церкви. А тепер я не ходжу, і до церкви довго. А то ходила. Зібралась і пішла. Багато жіночок
таких хо дило, і з 20-го, і з 23-го року. А кажу: «Підем, дівчата?» «Підем». Пішли, послу хали. По лобі
ніхто не б’є . Ото так, дє тка. І вірую, і вірую. Я не боюсь нічого. Так ту т одна сусідка купила собі
книжечку. Прийшла до мене та й каже: «Бабо, Ви знаєте, я тепер не боюсь. Оце як тільки лягла, Сергія
(чоловіка) нема, я книжечку почитала. Я тепер не боюсь». Я кажу: «Люба, як ти сама останешся дома,
перехрести вікна, двер і і лягай спать. І до тебе ніхто не постука. А постука — не відкривай. Питай хто,
шо треба. Кажи: «Завтра прийдеш у тром». Ото так, дє тка, я вєрую і по сей день. До церкви не хо дю, бо
це як іти, то треба на вісім і часів до дванадцяти, ко ли й до дво х. А я же й не вистою, а сідать на лавки
для стареньких... Одно встане — друге сяде, трошки посиде. Оце тоб і, дє тка, так. [...]
К.О. – Як в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до людей, які не вірили в Бога?
С.М. – Запрєщали. То о то сміялися комсомольці. Я не бу ла записана в комсомольці. Я нікому н ічого не
розказувала. Мама каже: «Менше болтай, а сама собі ото віруй». Ти по -своєму живеш, а я по-своєму. І
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тепер одне вірує, друге не вірує. Я книжок багато читала: і Євангеліє, і Псалтир, і Біблію. Усе вони
пишуть. Зараз ніхто не запрєщає в церкву ходить. По лобі ніхто не б’є. Піди в церкву, постав свічечку за
здравіє чи за упокой. Хочеш слухать — постій, послу хай. Не хочеш — іди. Захо деш — перехрестися і
вихо деш — перехрестися. Перехрестись і іди собі спо койно.
К.О. – А до віруючих погано ставилися?
С.М. – Ту т по первах… Я колись пішла хрестить з моїм братом його дітей. Мене кумою взяли, а якось
бригадира — кумом. А це ж не так, що прийшли до церкви як зараз. Церкви не було. На дом носили. Як
похрестили та й пішли на роботу. Так нам як давали, як давали — страшне. Як завели мене до
предсідателя. Якби тепер, то я б сказала, а тоді мовчала, боялася. А тепер ото хто як хоче. Бу ло ходила я
до церкви, як великий празднік. Ой ловко правлять! Прийшов, став, послу хав, заморився, сів, посидів,
встав, пішов. Тільки заморюєшся. Ще як молодий, то посто їш, а так... В церкві тихо , чисто, уютно.
К.О. – А до інших релігій як ставилися?
С.М. – Однаково. Вона хо дить у цер кву, а вже сповідує свою віру вона. Понімаєш, розрішає ться так:
якою ти вірою хрестилася, таку і сповідуєш. А в церкву можеш ти хо дить будь -яку.
К.О. – А у Вас були знайомі, які мали іншу релігію?
С.М. – Не було в нас таких. Гуцули в нас були. Так вони окремо. Вони дуже вєруючі.
К.О. – А як у гуцулів віра відр ізнялася від нашо ї?
С.М. – Вона нічим не відрізня лася. Просто балакають вони по-іншому. А віра одна. Бог один і віра одна.
Була я два раза з подружкою ото тоді в церкві в Австрії [під час війни]. Там в середині церкви стоять
парти. Я ка свободна, то ти за ту сідаєш, тобто присідаєш б іля неї навколішки. Складаєш руки. На парті
лежить листочок і ти по ньому співаєш.
К.О. – А яку вони релігію сповідували?
С.М. – А я й не знаю. Така, мать, як і в нас.
К.О. – А були у Вас знайомі, які змінили віру?
С.М. – Ні, не було у мене таких.
К.О. – Ваші батьки, бабусі й дідусі розповідали Вам, як до тримуватись якихось релігійних обрядів?
С.М. – Казали: не вбий, не вкради, не пий, нічого по ганого не роби. Ото так нас учили. Не лайся. Боже
спаси! Всі обряди проводились так само. Ото р ізниця лише, шо зараз на по хоронах ду хова музика, а
раніше не було. Як хто умер, то є у церкві така жінка чи чоловік, який сидить цілу ніч біля покійного.
По ховали. 40 день справили і то ді, і тепер справляю ть. Год справляю ть. Оце як батюшка казав: «9
день — лише сво ї, 40 день — можеш уже приглаша ть р ідню свою, сусідів і б лизьких, а вже в год —
простягай ножки по одьожкі, як є в тебе за шо справить — справляй». І тепер воно так. Свадьби
справляли тоже поч ти так. То ді фати не надівали. Це вже тепер от стали. Ну, бачиш, дєтка, тільки тоді
строгіше було.
К.О. – А в чому «строгіше» було?
С.М. – Тепер ви наживетеся поки заміж вихо дити, а тоді такого не було. Раніше, як дізнаються, шо
дівчина вже спорчена — і обминають, і обпозорять кругом, шо хочеш зроблять. А тепер... А обряди було
я у мати розпитувала. Було свати як іду ть. Різдво справляли. Засівать як хо дили хлопці, то звізду таку
зроблять. А мужчини було 10 – 15 як увійде в хату, як заспівають! Ой ловко ж до чого! Ото
рождєствували і засівали, а дівчата щедрувать б ігали та колядувать. Обряди були такі . Ну, вже так зараз
не проводять, як раніше при совєтскій власті крестити запрєщали. [...]
К.О. – А Ви бували в цер квах інших сіл?
С.М. – Ні, я оце тут і ото у Австрії була. Ото шо тобі розказувала. А ту т була. Тоді церкви не було — ото
примітивне поміщєніє. Ото аж у «Росії» церква єсть у нас. Там настояща церква, не то шо у нас — Дом
Культури. Воно ж раніше, дєтка, їх і не бу ло. Тоді сміялися, як хто -то в церкву хо де.
К.О. – А служба у тій церкві відр ізняє ться від нашої?
С.М. – Чого ж вона бу де відрізнятись? Я не знаю, дєтка. А ле в православних цер квах одне й те ж саме.
Батюшка може переставить шось місцями, а так одно й теж. Спочатку відправлялися в церкві до дев’яти,
а потім ідуть. Батюшка накриває голову і питає, другий раз допитує ться до мєлоч єй.
К.О. – А батюшкі довіряли люди?
С.М. – А як! Прихо диш, а він тобі й каже: «Ану вилажуй свої гріхи!» І я розказую, що робила. Шо
можна — розкажу, а шо і не розкажу.
№ 33. — 2008 р., січень 18. — с. Верхній Токмак Чернігівського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Гусак Марією Маркіянівною, 1921 року народження, мешканкою с. Верхні й Токмак
Запорі зької області, проведене Жолоб Наталією Миколаївною (БДПУ).
Жолоб Н.М. (далі – Ж .Н.) – Назвіть своє прізвище, ім`я, по батькові, дівоче пр ізвище.
Гусак М.М. (далі – Г.М.) – Гусак (Я хно) Марія Маркіянівна.
Ж.Н. – Дата і місце народження?
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Г.М. – Село Вер хній Токмак, Чернігівський район, Запорізька область. Ну, я не знаю, то ді, мабуть, була
Дніпропетровська, Токмацький район. [...] 1921 года 28 июня.
Ж.Н. – Ваша освіта?
Г.М. – 6 класів.
Ж.Н. – Яку професію здобули?
Г.М. – Ніякої професії у мене не було. 6 класів, і після того пішла робити у колхо з, а потом от
комсомольської організації послали у Запоріжжя на роботу. У Запоріжжі я робила на авіаційному заводі,
де мотори для самольотів виробляли. [...]
Ж.Н. – Якої були національності Ваші батьки?
Г.М. – Українці. [...]
Ж.Н. – Де народилися Ваші батьки?
Г.М. – Народилися вони тоже тут. Ну, батько народився там же, в тому селі. А мати народилася в цьому
селі. Ну, воно то і то Вер хній Токмак. То ді називались Низяни, Трудіволя. [...]
Ж.Н. – Які існують у домі старі особливі речі, що передаються від старших до молодших (сімейні
реліквії, ікони, Біблія), книжки?
Г.М. – Ну, як тоб і сказати, зразу в мене нема нічого. Була та ікона, і ту я отдала у церкву.
Ж.Н. – А що про неї відомо?
Г.М. – Вона стара, така, що ще батьки мої ще женилися давали оце. [...]
Ж.Н. – Як ставилися до релігії Ваші батьки?
Г.М. – По ложитє льно. Вірили вони в Бога, хо дили до церкви.
Ж.Н. – Яке Ваше ставлення до віри?
Г.М. – І я хо дила до церкви.
Ж.Н. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Г.М. – Ну, знаєш, Наташа, тоді воно не таке, шо було во время війни — вірили. Казав мій батько: «Я не
знаю, є Бог, немає Бога, но хтось нами руководить». І ми його піддєржували, ми його слу хали, може, що
казав — підчинялися.
Ж.Н. – А якого Ви віросповідання?
Г.М. – Християнського.
Ж.Н. – Розкажіть детальніше, що або яка по дія вплину ли на те, що Ви стали віруючою?
Г.М. – От батьків. Батьки хо дили, і ми з батьками хо дили до церкви.
Ж.Н. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Г.М. – Дома, де ж?! От батьків. У церкві. Пішли до церкви — там розказували.
Ж.Н. – А як Ви його собі уявляли у дитинстві? Ким він був для Вас?
Г.М. – Я уявляла так, як я тобі кажу, як батько казав, так і казала. Чи єсть хто над нами, чи нема? Чи є
Бог, чи нема, ну, хтось нами руководить.
Ж.Н. – Чи дотримувалися у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя, Пасха)?
Г.М. – Всігда до тримувались.
Ж.Н. – Розкажіть докладніше, що вважалося обов’язковим у дотриманні обряді в?
Г.М. – Раніше держали піст. Це піст нічого, скромно їли. А на Кутю і на Вечерю всігда го товили ку тю,
озвар, вопще 12 страв тоді готовили: і суп, і риба, і все — 12 страв.
Ж.Н. – Ваші батьки, бабусі й дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватися якихось релігійних обрядів?
Пригадайте детальніше, що саме вони розповідали?
Г.М. – А шо вони розповідали? Шо нада в Бога вірить, вірувать, нада всіх слу хать, батька і матір
почитувать, бабу і діда почитувать, старших і вірить Бога. Оце вони нам казали.
Ж.Н. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
Г.М. – А яких інших сіл? Ніде я в другому селі не була, кромє в одному селі – у цьому. Більше ніде я не
була.
Ж.Н. – Може, як сусіди приїжджали? Або до сусідів?
Г.М. – Так воно в кожному селі свій обичай, іначий. Там так, а там так. Ну , я кажу так, як у нас було воно
в селі. [...]
Ж.Н. – Чи були за часів Вашого дитинства та моло дості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Г.М. – Не признавали іншо ї віри ні батьки, ні я, ніхто . [...]
Ж.Н. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців? А як до них ставилися у Вашій родині?
Г.М. – Не признавали їх. То ді інших вір не хо дили. Була о дна — православна.
Ж.Н. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Г.М. – Бу ла церква. Гарна церква.
Ж.Н. – Хто хо див до неї? Хтось із Вашої родини ходив?
Г.М. – Всі хо дили. І батьки, і ми хо дили. Всі діти ходили. Скільки нас було. [...]
Ж.Н. – А як ставилися до цього ті, хто не хо див до церкви?
Г.М. – А у нас в селі таких не було. Ото вже як почали валять комуністи церкви, тож були такі, шо... [...]
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Ж.Н. – Розкажіть детальніше, якими за часів Вашого дитинства та моло дості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком? Яке ставлення було до нього?
Г.М. – Яке ставлення? Ну, а яке може ставлення до нього? Ходили до церкви, та і все. Коли нада було
шо, які обряди нада, по хорон, чи шо, приглашали батюшку.
Ж.Н. – Чи у всьому селяни довіряли священику?
Г.М. – Довірялись.
Ж.Н. – Розкажіть, що говорили Вам в дитинстві та юності у школі про церкву, про церковні обряди?
Г.М. – Це було до війни. Одним словом, ще хо дила у школу то ді. У шко лі урок був, батюшка правив,
розказували за Бо га, розказували, поясняли, шо таке і як у школі.
Ж.Н. – На скільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
Г.М. – Конєшно, це тоді впливало. Вірили, знаєш, не так, як тепер же, шо не вірують. Тоді ж вірили —
ето Бо г єсть, він над нами руководить. [...]
Ж.Н. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? Якщо так, то
навіщо?
Г.М. – Чи вона нужна була, чи ні — ходили до церкви, значить, нада бу ло, вірили у Бога. Значить, нада
була церква. Руководить — нада підчиняться Богові. [...]
Ж.Н. – За якими прикметами визначали долю майбутнього немовляти?
Г.М. – Дітям давали у той день, о днім словом, кажень день, «День Ангела» по церковному. Кажень
Божий день єсть День Ангела. І в який день, наприклад, сьогодні там як хлопець — так Пилип, Пилипа
день, так його і називають. Як дівчина там Христина — так її і називають ім’я, в який День Ангела.
Батюшка називав і христили. Приносили хр истити і батюшка називає, дає ім’я. [...]
Ж.Н. – Як про хо дило хрещення? Кого запрошували в куми?
Г.М. – Кумів запрошували. Куми возили в церкву, перехристили і приїжджають із церкви, дають
батькові і матері дитину кажу ть: « Брали в вас новорожденне, а привезли вам ново хрещьонне». І сідають
тоді обідати.
Ж.Н. – Ко го запрошували у куми?
Г.М. – Ну, дє да і бабу. Кресний і кресна батько і мати. Тоді не созивали таких гулянок, як тепер.
Ж.Н. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
Г.М. – Приходять старости. І сватали то ді не так, можна сказать, не по любові, а так. Десь багата там
нєвєста у другому селі — їдуть, беруть старостів, їдуть у те село і засватують: чи вона согласна, чи не
согласна — батьки сказали: «Виходь за цього заміж і все». Так і було. А тоді уже назначають, на коли
свадьба. Їдуть у церкву, вінчаються, тоді вже, коли приїжджають із церкви, тоді гуляють дома два дня —
це саме мало. [...]
Ж.Н. – Що приносили з собою свати?
Г.М. – Свати я не знаю, що вони з собою приносили, а як люди, ті шо запрошені, ішли на свадьбу, вони
всігда несли з собою хліб і подарок якийсь. Без хліба на свадьбу не прихо дили.
Ж.Н. – Як відбувалися оглядини?
Г.М. – Ну як? Їздили ці ж свати, ці старости їздили сватать, і їздив же батько і мати, а відтілля вже свати
приїжджають сюди до молодо ї на розглядини. Як вона там живе? [...]
Ж.Н. – Як починалося весілля, як про ходило і чим завершувалося?
Г.М. – А чим весілля? Ну, ідуть до церкви, зразу вінчаються, потом прихо дять до дому. Або ще не так.
Приїжджає моло дий за молодою. Ідуть до церкви. Обсівають тут молодого, як забирає молодий, молодий
іде до моло дої, тож його обсівають, і то ді ідуть до церкви, вінчаються і после того їду ть до молодого із
церкви. [...]
Ж.Н. – Чим обдаровували [...] гостей?
Г.М. – Гостям не давали подарків. А гості давали. Моло ді оце батькові, крьосному батькові і крьосній
матері — цим давали по дарки, дідові і бабі дарували подарки. А остальним гостям не давали подар ки.
[...]
Ж.Н. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво та Новий рік? [...]
Г.М. – Хо дили. На Новий рік посівали хо дили, щедрували. На Рож дєство ко лядували. Ну, а щедрівку я
знаю ще ту. А ці колядки — ці дєтські. А то щедрівка:
«Як сів Ісус вечеряти,
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Та прийшла до нього Божая Мати.
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Одай мені, синку, золо тії ключі,
Та й повипускаю неправильні душі».
Оце я таку щедрівку помню, це вона ще і довша.
Ж.Н. – Яку винагороду одержували колядники, засіва льники?
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Г.М. – Тоді які були, дєтка? Пиріжок і всьо. Пекли пиріжки і пиріжками угощали. Не було ні канфета, ні
грошей, а гроші якщо і давали, так це таки тільки крьосному чи племянниці — по дві, по три копійки.
Ж.Н. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий р ік, Водо хреща?
Г.М. – Дівчата і хлопці чоботи перекидали через хату і під подушку клали, щось писали, скрізь хату
обписували так, шоб вроді б ганяли нечисту силу. То була Голодна ку тя. Хрещення — на лід хо дили,
вирубували хрест, по ливали квасом, брали там свячену во ду і купалися такі у тому ополонку. [...]
Ж.Н. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували?
Г.М. – Обряди виконували. Стала Масляна — тільки вареники варять цілий тиждень, а тоді вже у
понеділок кончилась Масляна, починається піст, копають хрін, натирають хрін, печуть корж прісний і
оце в понеділок це їдять після Маслениці. [...]
Ж.Н. – Як святкували перший день вигону ху доби на випас?
Г.М. – Тоже святили. У полях святили, ху добу освячували, кропили во дою свяченою.
Ж.Н. – Як постували у Вашій місцевості під час Великого посту? Чим харчувалися?
Г.М. – Риба. Це було з Бердянського привозять хуру риби і о то цілий піст — риба. Риба, суп тільки ж з
олією зажарений, ні молока, ні масла, сиру — нічого не употрєбляли. Це, конєшно, первий тиждень
посту, ото другий — ще можуть, а тоді вже молодьож, стар і — ні, а молодьож употребляли рибу. Бо я
знай, і наші було привозять хурою. З Бер дянська хурою привезу ть, понавішують і о то … [...]
Ж.Н. – Які хатні обряди Ви знаєте?
Г.М. – Я ж кажу, і коли в хатах були і багато ікон було. Ікони, рушники . Вірили. Тепер, бач, пусто, нема
нічого. Тоді вишивані рушники вішали, ікони. Ікони були. Я кажу, годів три як оддала до церкви. Хо див
батюшка з молитвою, так я йому і оддала в храм, церкву.
Ж.Н. – Опишість свято Івана Купала. Якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юності?
Г.М. – Ну, які обряди у дому я не знаю. А моло дьож було іде на річку, плету ть вінки і кидають на річку. І
це вони застерігали же, шо ку ди віно к попливе, ту ди вона заміж вийде в той край.
Ж.Н. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів? Чи знаєте Ви таких людей?
Г.М. – Знахарів знаю, бо прихо дилось і мені ходить до баби. Соняшниці заварювать, лічили о т сибір ки.
[...]
Ж.Н. – Що Ви чули про русалку, лісовика, во дяника?
Г.М. – Ну, русалка… Русалка, кажу ть, єсть. Я ж її не бачила. Чи бачив її хто, чи не бачив? А кажу ть, на
воді русалка є. В березі там русалка є. Не йдіть пізно в берег — там русалка. Бу ло і дітей лякають
русалкою. [...]
Ж.Н. – Хто розповідав Вам про це в дитинстві та звідки Ви про них дізналися?
Г.М. – Ну, хто ж? Батьки, діди, баби казали, щоб не хо дила на берег пізно. [...]
Ж.Н. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, перевертнів, вовку лаків?
Г.М. – А Бог його знає. Я лічно не вірю. А тоді ще й було це нечиста сила, я сказала, замирала в нас ту т,
не в цьому селі. Одна бабка замирала на 3 дня. Була лежала, а то ді проснулася. А то, кажу ть, я не знаю,
що отам отака жінка умерла і її так мучіло, що вона така б на подобі відьми, і її так мучило і вона так
умирала, так пробивали стелю. [...]
Ж.Н. – Як думаєте, чи бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Г.М. – Бог його зна. Такого мені не случалося бачити. А кажуть, шо одробляю ть що пороблено. Та
кажуть, що єсть такі бабки, що о дробляю ть, та зразу в Зеленовкі одна ж єсть, шо одробляє.
Ж.Н. – Чи вважає те, що церква і віра захищають від нечисті: відьом, перевер тнів та інших?
Г.М. – В чомусь захищають.
№ 34. — 2008 р., січень 15. — с. Обі точне Чернігівського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Перепелицею Миколою Петровичем, 1925 року народження, мешканцем с. Обіточне Запорізької
області, проведене Жолоб Наталією Миколаївною (БДПУ).
Жолоб Н.М. (далі – Ж .Н.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Перепелиця М.П. (далі – П.М.) – Перепелиця Ніко лай Петрович.
Ж.Н. – Дата і місце народження?
П.М. – Село Обіточне Чернігівського района Запорожской області. [...] 1925 го д, 12 ноября.
Ж.Н. – Як звали Ваших батька та матір, діда і бабу?
П.М. – Батька звали Перепелиця Петро Гаврилович.
Ж.Н. – А матір?
П.М. – Перепелиця Парасков’я Івановна.
Ж.Н. – А діда?
П.М. – Діда по матері Псьол Іван. Бабу Псьол. По батькові Перепелиця Гаврило .
Ж.Н. – Якої були національності Ваші батькі, діди і бабусі?
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П.М. – Чистокровні українці.
Ж.Н. – Яка Ваша освіта і професія?
П.М. – Агроном-полєвод.
Ж.Н. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
П.М. – Ну, батьки: з села Обіточного — батько, мати — з ху тора Об іточенського.
Ж.Н. – Що вони Вам розповідали, що Ви знаєте про населені пункти, де вони народилися?
П.М. – Ну, як населений пун кт… Батько, напрімєр, село Обіточне. Год там 150 вони були переселенці із
Попівки Куйбишевсько го району, переселилися сюда. І батько розказував: поселилися в Обіточне і
Салтич ія і була одна церква на два села, оно в конце Салтичії дерев’яна церква. [...]
Ж.Н. – Я кі існують у домі стар і особливі речі які передаються від старших до менших (сімейні реліквії,
ікони, Біб лія)?
П.М. – Ну як, з того времені мало осталось, ікона о дна только в спальні там висить. [...]
Ж.Н. – Чи бажали Ваші родич і оселитися в селі?
П.М. – Бажали, а ніякий сатана не пускав.
Ж.Н. – А чому так сталося?
П.М. – Ну, потому шо сатаністи були, ніку ди з ко лхозов не відпускали. [...]
Ж.Н. – Як ставилися до віри Ваші батьки?
П.М. – Православну віру соблюдали. Вони ту т христилися, тут жили. Я, ко нєшно, до віри с
удовольствієм относився, тут христився, а потом работав я в диких степах Казахстана, там читав закон
Корана — Боже вірування о динаково. Я читав і Коран, і Євангеліє, і Толмут єврейський — кругом
одинакові трєбованія. До людини людина по-лю дськи относиться.
Ж.Н. – Якого Ви віросповідання?
П.М. – Православний, конєшно, і знаю закон мусульманський. У їх хороший обичай. От я був, один
учитель мені казав мусульман (а я в диких степах, о т района 200 км, а о т області 350 км), та о т учитель
мені мєсний казав: «Якщо людина буде о тноситися до мене по -человєческі, в ту віру ми і віри ли».
Ж.Н. – Ваші батьки, бабусі, дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватися якихось релігійних обрядів?
П.М. – Ну як, совє тували і самі соблюдали оце релігійні обряди, і ми совєтовали, так і робимо. [...]
Ж.Н. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв і обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
П.М. – Ну, як звичай сіять доброту.
Ж.Н. – Розкажіть як у Вашому дитинстві та молодості ставилися до атеїстів?
П.М. – Були атеїсти Дзюба, які ламали церкву, та їх призирали, з прєзрєнієм до них відносилися.
Ж.Н. – А до віруючих?
П.М. – До віруючих с уваженієм относилися.
Ж.Н. – А до неправославних?
П.М. – І до неправославних. До всяких відносилися с уваженієм.
Ж.Н. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та юнацтва з представниками інших вір?
П.М. – Да. Я познакомився як попав агрономом в дикі степи Казахстану, там много було вєр. І мені
нравилася їхня вєра, мусульманська вєра.
Ж.Н. – Що саме з цих звичаїв і обрядів Ви самі перейняли і почали застосовувати?
П.М. – Доброту і чєловєчєскіє отношенія, вони мене виручали. [...]
Ж.Н. – Чи було у Вас в селі в часи Вашого дитинства люди, які перейшли в іншу віру?
П.М. – Не бу ло.
Ж.Н. – Ко ли Ви були дитиною, у Вашому селі була церква?
П.М. – Да, була, в ній я хр истився, і ця церква називалася Тро їцькою церквою. Вона красива, крєпка . Її
розбили отам, дє то в 80-м го ду дурачки, мєсні дурачки розламали.
Ж.Н. – А хто хо див до неї?
П.М. – Почти все село. Всі жителі села, кромє атеїстов, ну, таких дурачків небагато бу ло.
Ж.Н. – Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви?
П.М. – Ходили: батько і мати. І, впрочєм, і батька батько Гаврило, так він о то пив, а по том поїхав Богу
молиться в Новофака на Кавказє гдє-то. А потом з Новофака в Єрусалим і там заболів і йо го в морг
вкинули.
Ж.Н. – Як Ви до цього ставитеся?
П.М. – С уваженієм относився. [...]
Ж.Н. – Ви були в роки Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялися від служби у Вашій церкві?
П.М. – В нашому селі не було церков других. Тільки православні. [...]
Ж.Н. – Чи довіряли у Вашому селі люди священику?
П.М. – Да, всі жителі, кромє комуністов.
Ж.Н. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву, церковні обряди?
П.М. – В шко лі казали, що це опіум для народа, ну, ми їм не вірили.
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Ж.Н. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
П.М. – Під час війни як вона діяла тро хи, я навєрно не був. Як война началась, я був на окопах. Да перед
войною склад з неї здєлалі. Не була. Була, тільки ж не работала, стєни одні. [...]
Ж.Н. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
П.М. – Була необ хідна. Вона привчала людей до людей.
Ж.Н. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей перестали
вірити в Бо га?
П.М. – Вона не бу ла ефективною, заборона, а вопщєм перестали вірити тільки хто носив партійний білет.
А дітей все о дно христили пар тійці незаконно. [...]
Ж.Н. – У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди про довжували вірити?
П.М. – Що буде лучше жить. Шо сатанінське врємя пройде скоріше. 33-й, 32-й р ік було сатанінське
врємя. [...]
Ж.Н. – Як житло захищати від злих сил?
П.М. – Ну, сказали: «Ухо ди, сатана [сміє ться], не мішай жить».
Ж.Н. – Чи знає те щось про знахарів та шептунів?
П.М. – Таких у нас не було. Тільки у великих селах ведьми всякіє чорниє. [...]
№ 35. — 2008 р., січень 12. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Безуглою Марією В асилівною, 1931 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорі зької області,
проведене Морозовою Світланою Ві кторівною (БДПУ).
Морозова С.В. (далі – М.С.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество, девичью фамилию.
Безугла М.В. (далі – Б.М.) – Безуглая Мария Васильевна, девичья — Жейнова, рождения — 1931 го да.
М.С. – Национальность?
Б.М. – Национальность — болгарка. Родилась в селе Гюновка Запорожской области, Приморского
района. Раньше э то был Ногайский, а ко гда я родилась – Ко ларовский район.
М.С. – А какое Ваше образование и профессия, где Вы работали?
Б.М. – У меня образование средне-специальное. После окончания я была направлена в Асканью-Нову, в
научно-исследовательский институт, работала лаборантом. А после замужества я уехала и работала
здесь, в Приморском районе, в Нельговке на хлебоприемном пункте, я работала техником-технологом.
М.С. – А скажите, пожалуйста, Вы помните своих ро дителей, дедушек, бабушек?
Б.М. – Да. Родители мои — Жейнов Василий Кириллович — отец, мать — Жейнова Лукерия
Кирилловна. Дедушка — Жейнов Кирилл Николаевич, а бабушка — Елена Нико лаевна. Они родились и
жили все время в селе Гюновке.
М.С. – Скажите, а о тку да родом Ваши предки?
Б.М. – Ну, родители, я уже сказала, а предки наши были родом из Бо лгарии. Но в те времена, когда
Болгария была по д турецким игом, они вынуждены были переселитьс я. Переселились они в Бессарабию,
а потом, через несколько лет, в общем, они переселились на юг Укра ины, в Бердянском районе (тогда
был Бердянский уезд). И село, назвалось оно потом Гюновкой, а сначала оно было татарский аул
Краклия. [...]
М.С. – Скажите, а у Вас в доме есть старинные вещи, какие -нибудь особенные?
Б.М. – Старинных особых вещей не было, потому что у нас семья ра скулаченных, и когда
раскулачивали — увозили все. Нас выгоняли [каже засмучено], единственное что — у нас иконы были.
Мать их относила где-то, потом забрала. Они были как бы такие, подаренные еще родителям во время
свадьбы.
М.С. – А что известно об истории э тих икон?
Б.М. – Ну, о этих иконах историй особых не было, еще с Болгарии пр ивезены и передавались они как-бы
от родителей детям. И вот так, как мать со мной жила, эти иконы, они остались у меня. [...]
М.С. – Скажите, Бердянск был религиозным центром Приазовья в Вашем детстве?
Б.М. – Ну как, во -первых, когда я родилась, у нас в селе церковь разобрали по кирпичику, и была
закрыта. И вот, с религиозной точки зрения, я все воспринимала от бабушки, потому что у меня бабушка
была очень религиозная. [Замислилась]. От нее такая доброта исхо дила, что мы считали, ч то во т люди ,
которые верующие, они, как боги и все… Мы в церковь не хо дили, но как каждый праздник (Рождество
там или Пасха), мы все делали дома. Она нас молитв учила, мы все от бабушки узнавали.
М.С. – А как родители о тносились к религии?
Б.М. – Ну, отца я своего не помню — был репрессирован, расстрелян. А мама — она была верующая, но
ей некогда было. Мы маму знаем, что она всегда была на работе.
М.С. – А в селе во т исповедуют православную, в основном, веру?
Б.М. – Да.
М.С. – Иноверцев не было?
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Б.М. – Не было. Хотя у нас были эвакуированные поляки. Ну , они свою церковь знают, мы свою. В нашу
церковь они не хо дили. Во время немцев у нас в школе организовали, как бы оборудовали один класс
вроде церкви. И в нем румынский священник (румыны православные). А мы только понимали «Домне
мило ешти» — вот это у них «Господи, помилуй». Священник вел на румынском языке. Но потом, когда
уже румыны прошли, а в соседнем селе была церковь — за 3 километра, в Радо ловке. А там церковь
сохранилась, не была разобрана, ее открыли и вот э ти два го да, когда немцы были, там была церковь. И
вот бабушка нас организует и мы туда пешком хо дили в церковь.
М.С. – Скажите, пожалуйста, а что повлияло на Вас, ко гда Вы стали верующим человеком?
Б.М. – Конечно, бабушка, потому что если церкви нет, то Бог в каждом. Бог — это есть любовь, это есть
добро.
М.С. – Припомните, каким Вы себе в детстве представляли Бога?
Б.М. – Я даже не могу тебе объяснить, как я его себе представляла. Как мне бабушка говорила по иконе,
что это — Бо г, э то — Матерь Божья; во т такое у меня и представление.
М.С. – То есть образ создавался по иконам?
Б.М. – По иконам.
М.С. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов?
Б.М. – Обязательно. Хоть церкви не было, никуда мы не хо дили, а все равно все обряды соблюдали.
М.С. – Какие обряды были обязательными?
Б.М. – Сейчас я тебе скажу. Самые обязательные — это было Рождество и Пасха. И вот на Рождество у
нас колядовали. Раньше, до коллективизации, колядовала молодеж такая взрослая; они ходили. А уже во
время коллективизации, в наше детство, хо дили по у трам колядовать мальчики. И нас бабушка все
обучала, какие надо колядки.
М.С. – А святцы, допустим, Варвары или Петра и Павла?
Б.М. – Ну, мы знали эти праздники, но у нас церкви не было, мы не ходили, на богослужении мы не
были. У нас ч то было — во т перед Пасхой, перед Вербной неделей есть суббота. Вот э та суббота — это
день Лазара. В э тот день девочки хо дили по дворам и пели песни. Для ка ждого в доме была своя песня —
для дедушек, для бабушек. У меня они в памяти не остались. Мы ходили петь один раз. А при советской
власти оно запрещалось. Мы в школу хо дили, и э то нам нельзя было делать.
М.С. – А какие обряды в селе переняли от жителей других сел? Болгары жили изолированно?
Б.М. – Нет, у нас было много и русских, и украинцев, но они приде рживались болгарских обычаев…
Единственное, ч то различия были — в украинских села х э то Святвечер вечерю носят крестным, а у
нас — нет. [...]
М.С. – А в семье были атеисты?
Б.М. – Все были верующие.
М.С. – А Вы не встречали людей, ко торые перешли из о дной веры в другую?
Б.М. – У нас православные в селе все были.
М.С. – Вот Вы говорите была церковь, а по рассказам, кто туда хо дил?
Б.М. – При немцах?
М.С. – Нет, еще до Вашего рождения.
Б.М. – Посещали все. Раньше, когда церковь была и был священнослужитель, всей семьей в воскресный
день собирались и шли.
М.С. – А как в селе о тносились к тем, кто не ходил в церковь?
Б.М. – В то время, конечно, осуждали. В основном весь народ были верующие. Да даже в нашем селе
после революции, ко гда прошла коллектвизация, в 30-м го ду разобрали церковь, убрали все и батюшку
куда-то увезли, Бо г его знает ку да... Все разбито, все изъято, тогда все кончилось.
М.С. – В школе Вам что говорили о церкви?
Б.М. – Ну, в школе как говорили, ч то Бога нет и э то опиум. Но каждый в душе верил в Бога.
М.С. – А во времена войны у Вас цер ковь действовала?
Б.М. – Да, действовала, в Радоловке.
М.С. – А Вы туда не хо дили?
Б.М. – Почему не ходили?
М.С. – Опишите внутреннее убранство.
Б.М. – Там настоящая церковь была. И там убранство было очень… и росписи, и иконы все. Все, что у
кого было — все люди посносили и церковь открыли.
М.С. – А как относились о ккупанты к церкви?
Б.М. – У нас немцев не было, были румыны. Относились хорошо.
М.С. – Когда была война, о тмечали церковные праздники дома?
Б.М. – Дома, да, постоянно о тмечали.
М.С. – А как отмечали?
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Б.М. – Мне всегда помнится, во-первых, и Рождество, и Пасха. Мама всегда нас очень рано будила.
Вставали ни свет ни зоря, раньше — у хо дили в церковь. Э то же перед каждыми праздниками были
посты, все постились. Мы встаем рано — уже и яички крашеные и пасхи напеченные.
М.С. – Вспоминая детство, рассказы взрослых, скажите, по каким приметам определяли судьбу
будущего младенца?
Б.М. – Во-первых, тогда был такой разговор, мол в «рубашке родился». Тогда не было ни акушерок, ни
врачей, вот. Были бабки. Вот, например, роженица есть и роды уже начались, вызывают э ту бабку. Э та
женщина — не обязательно, чтоб стару ха была — э то были и молодые женщины. [...] И когда уже после
трех дней [...] и тогда пекли, в общем, по-болгарски называлось «топла турта» — из пресного теста корж
пекли и созывали всех соседей. Все соседи прихо дили и кроме коржа были и угощения. Каждый же ж
несет этой роженице подарок. И это уже отмечалось на третий день рождения ребенка. А потом у болгар
еще был праздник бабы — « Бабин ден» — это было 21 января. На это т день все роженицы иду т к этой
женщине, что принимала роды. И обязательно несут кусок мыла, на платье ткань, еще какой-нибудь
подарок. И го товят. Там собирается 15 – 20 женщин и устраивается просто гулянье. А потом, когда они
уже «в настроении», все запрягали лошадей в тачанки, садят э ту женщину , сами садятся. В общем,
катаются по селу все. Э то был праздник акушера. И э тот праздник со хранился и при советской власти, но
это было до 39-го го да. А потом у нас открыли роддом и была акушерка. В э тих бабках уже не было
нужды и оно само по себе отошло. [...]
М.С. – Как про ходили крестины? Ко го звали в крестные?
Б.М. – Крестные были семейные у болгар. Вот, например, в нашей семье были Касаповы. Из э той семьи
крестили о тца — это по о тцовской линии, о тцовых детей они крестили, у брата о тца детей крестили. И
вот э ти кумовья на всю жизнь. И вот ко гда женятся дети, э ти люди — кум и кума. А на свадьбе кроме
кумовей есть еще «пительджия». И еще назначали женщину, которая после первой брачной ночи
проверяла простыни молодых — определяли, девушка ли была молодая. А «петельджия» исполнял роль
шута. У него всю свадьбу был пету х, его (пету ха) наряжают. И «петельджия» все время танцует и
выступает с э тим пету хом. По-болгарски «пител» — э то пету х.
М.С. – А во т сватанье перед свадьбой как про хо дило?
Б.М. – Присылают сватов, обговаривают с ро дителями, у невесты спрашивают согласия.
М.С. – А приданное обговаривалось?
Б.М. – Я что-то не помню, чтобы на сватанье решались материальные вопросы.
М.С. – А как происхо дили смотрины?
Б.М. – При сватанье приданное не сильно обговаривалось, а вот на свадьбе, когда моло дые с церкви
возвращались, а мать с отцом их встречали, бросали зерно, копейки, благословляли их. Все приданное —
домотканые одеяла, различные вещи, сундук — выставлялись на показ. И во т все э то ее приданное
находилось в определенной комнате. Все захо дят и смотрят — богатая невеста или бедная, много у нее
приданного или нет.
М.С. – А накануне свадьбы проводили девич-вечер или парубочий вечер?
Б.М. – Свадьба начиналась в воскресенье, а в пятницу собиралась молодеж, подружки и вили венки для
всех приглашенных из цветной бумаги.
М.С. – А сколько дней длилась свадьба?
Б.М. – А во т, считай, в пятницу вились венки, в субботу готовились угощения, свадьба в воскресенье, в
понедельник — у кого сколько средств хвата ло. Хо ть всю неделю гуляй! Но э то было до революции, а
уже при советской власти в э тот период, о котором мы говорим, до 45 -го года, это не возможно было
сделать из-за материального бедс твия: то голод, то война. Богатые свадьбы были до революции , потому
что люди жили зажиточно.
М.С. – А во т праздничный стол, как он накрывался, ч то го товили?
Б.М. – Свадебный сто л — это, в основном, болгарская ку хня. Ну, надо, ч тобы было побольше мяса, а
если мясо будет, все будет. Ну, а в понедельник хо дили, проверяли молодую, хорошая она или нет.
«Сладка ракия» называлось это. Если молодая была нормальная, то пили сла дкую водку, а если с
молодой что-то не так, то водка была несладкой. Это был позор для девочки — выхо дить замуж не
девушкой.
М.С. – А что в основном дарили?
Б.М. – Смотря в какой период времени. До коллективизации дарили и лошадей из хо зяйства родители. А
остальные — разное, если зажиточные. А когда я, в свое время, выходила замуж — дарили посуду.
Вообще, в наше время жили очень бедно, по своему достатку так и дар или. Например, помню отрезы
какого-то материала, посуду какую -то. А чтобы с хозяйства — нет. Какое хозяйство может быть, когда
все в колхо зе работали?!
М.С. – Скажите, пожалуйста, во что о девались молодые?
Б.М. – У болгар были — называлось «було». Это должны были, фату не о девали, а во т покрывали
красной материей. Э то называлось «було» и молодую называли по -болгарски «булка». И когда ее вели от
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ее родителей к мужу, то ее накрывали по поверью, чтоб не вернулась назад. Ее накрывали этим красным
как бы платком, и моло дой вел ее за руку. И свадьба идет за ней — танцует, прыгает, а она идет
накрытая.
М.С. – А в каких обрядах принимали участие молодые?
Б.М. – Во т я говорю, в пятницу вот эти венки, там пожилых людей не было. После венчания молодые
приходят, кланяются родителям, родители их благословляю т. И когда провожают дочку, раньше
плакали. А потом приводят к свекрови, кланяются ей; она отвечает, ч то принимает в свою семью и
одаривает ее. По дарки приглашенные дарят здесь. И три пары: «петельджия», кумовья, «баба лэк» и
«бабалэчка» собирают подарки. «Бабалэк» и «бабалэчка» — это те, которые в понедельник проверяют
молодую.
М.С. – А во т у болгар нет такого обычая, ч тоб утром свекровь невестке задания давала? Ну, например,
чтоб убрала что-то?
Б.М. – Это не обязательно. Э то не обряд. Это кто как. Я хочу сказать, что старинные обряды не вошли в
нашу жизнь. Это все было по-новому. Почему? Потому что сама жизнь очень изменилась. Для того,
чтобы все обряды исполнять, надо иметь какие -то возможности. А послевоенные наши пары, они шли в
сельсовет, расписывались — и никакой свадьбы. Нигде ничего не было, потому что в эти послевоенные
годы родителей часто не было, семьи были большие, по 5 – 6 детей. Отцы в трудармии. И матери не
знали, как их сберечь, а не то, что свадьбу делать!
М.С. – А во т в Вашей местности были распространены ко лядки, посевания, как у украинцев?
Б.М. – Да, я же говорю, ч то были. Посевание было к Старому Новому году. Оно происхо дило так:
малолетки хо дили к каждому двору и их о даривали. А вот были взрослые — они после 12 часов
собирались компаниями и хо дили посевать. Им давали хо зяева каравай и деньги какие-то, они пели
песни. Хо дили в основном хлопцы, а девочки не участвовали. А потом эта молодеж нанимает квартиру,
собранные караваи несут в магазин, меняю т на другие угощения и выпивку. И устраивают уже с
девушками гулянье.
М.С. – А чем посевали на Новый го д?
Б.М. – Зерном.
М.С. – Каким?
Б.М. – Пшеница или ячмень.
М.С. – А не можете припомнить болгарские колядки?
Б.М. – «Сурва, сурва, нова гу дина!
Червена абалка в градина!
По живу, по здраву
Пак ду гудина!»
М.С. – А во т гаданиями на Святки занимались?
Б.М. – Говорят, ч то раньше было, а в нашей моло дости — нет.
М.С. – Может, вспомните какие поверья, связанные со Святвечером?
Б.М. – Это самый веселый вечер. Это как бы День рождения Христа, а вот на Пасху всю ночь идет
служба.
М.С. – А во т Масленицу болгары о тмечали?
Б.М. – Отмечали, но раньше. Были и катания на лошадях и пища жирная, мясная, но все было до
коллективизации. После коллективизации все было запрещено.
М.С. – По каким приметам в старину определяли по году?
Б.М. – В Новый год делали срезы на луке. Разрезали его пополам, из долек делали 12 «чашечек» — 12
месяцев, насыпали туда со ли. И в каком срезе будет больше влаги — тот месяц и будет дождливым. Их
больше всего интересовало летнее время, когда велись сельско хо зяйственные работы.
М.С. – А как определяли, когда нужно сеять, пахать? «На глаз» или все-таки придерживались какого -то
календаря?
Б.М. – Раньше говорили так: до Покровы нужно все убрать и все вспахать, ч тобы земля зимой отдыхала.
А весной… [замислилась] это зависит от пого ды. Весной говорили, что раньше Благовещенья нельзя
выходить, а после — пожалуйста. [...]
М.С. – А праздник Ивана Купала у бо лгар отмечался?
Б.М. – До коллективизации отмечался, а в нашем детстве его уже никто не праздновал.
М.С. – А что Вы знаете о ведьмах, знахарях, шептунах?
Б.М. – Ну, знахари были. Дети маленькие часто болели: то сглаз, то еще ч то -нибудь. В каждом селе были
бабки, даже не старые, знали заговоры. И вот к ним водили детей и они помогали.
М.С. – А какой способ жизни они вели?
Б.М. – Ну, ч тоб сказать, ч то они заметно отличались — нельзя. Люди их очень уважали и их считали
помощниками в хозяйстве. Они и живо тным помогали.
М.С. – А Вы не знаете, ч то использовали шептуны: воду, огонь или еще что-то? Каким был ритуал?
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Б.М. – Они шептали, молитвы читали, травы знали. Страх они выливали на воде воском. Распаливали
воск и выливали в во ду, и определяли, о т чего испугались дети. Выливали при новолунье, при полной
луне и на самый спад. Мне с дочкой бабка помогла избавить ребенка от испуга. Я не могла ее одну дома
оставить, она плакала сильно, а после шептуньи ребенок успокоился.
М.С. – А в Вашем селе жили ведьмы или ведьмаки?
Б.М. – Особо не слышали. У нас по соседству жила женщина, то у нас всегда боялись, когда она заходит
во двор. После нее то корова молока не даст, то цыплята подо хну т. Открыто о таких людях боялись
говорить. Очень.
М.С. – А что в старину делали, ч тобы уберечься от них, застраховаться, избежать их гнева?
Б.М. – Чтобы избежать их, нужно с ними не общаться, не спорить, не злить.
М.С. – А какие Вы знаете способы борьбы с нечистой силой?
Б.М. – Я не знаю. Не могу сказать… Перекреститься надо и молитву почитать. Вся защита — э то Бог.
М.С. – А Вам известны случаи действия нечистой силы?
Б.М. – Мама моя рассказывала, что еще когда они жили частно, то о дна из лошадей каждое у тро, когда
входят кормить — мокрая, вся в мыле была, грива спутанная. И говорили, ч то это работа домового, и
вызывали бабок. Отговаривали. Но многие пользовались такими случаями и пугали друг дуга. Не
столько этой нечистой силы было, сколько один другого могли пугать. И вот я могу рассказать, как такое
случилось. Во т жили на одной улице две девочки и вечерами они ходили веять молоко. А рядом жила не
их сверстница, а чуть старше. И во т она решила их напугать. Вот она увидела, ч то они прошли, а назад
они уже иду т поздно. И она взяла, о дела рубаху длинную, б елую. По том взяла простынь и когда они
подошли уже ближе — как выскочит к ним давай за ними бежать. И девочки сказали, ч то в селе за ними
гонялась ведьма. А потом прошло время, эти люди уже состарились, она призналась им, что гоняла их
она. Так что нечистая сила, может, она и была, но , может, было и много людей, ко торые занимались вот
этим. [...]
М.С. – А если, допустим, ведьму хоронят?
Б.М. – Говорят, вообще-то, что ведьмы и умирают очень пло хо. Для то го, чтоб ведьма умерла, такое
поверье есть… И даже на Нельговке рассказывали: одна бабка была и все думали, что она ведьма, знает и
может делать разные гадости. Так во т по толок прорубывали, она м училась, не могла умереть неделю. А
потом сделали дырку где-то на чердаке, и она только тогда могла ду х выпустить. [...]
М.С. – В Вашем селе верят в ведьм, русалок?
Б.М. – Да, конечно!
М.С. – Церковь способна защитить о т нечисти?
Б.М. – Да.
М.С. – Как?
Б.М. – Молитвой, как. [...]
№ 36. — 2008 р., січень 20. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Буцановим Іваном Степановичем, 1929 року народження, мешканцем с. Гюнівка Запорізької
області, проведене Морозовою Сві тланою Вікторі вною (БДПУ ).
Морозова С.В. (далі – М.С.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество.
Буцанов І.С. (далі – Б.І.) – Буцанов Иван Степанович.
М.С. – Национальность?
Б.І. – Болгарин.
М.С. – Дата и место рождения?
Б.І. – Село Гюновка. Дата рождения — 1929 года, 8 января.
М.С. – Скажите, какое Ваше образование и профессия?
Б.І. – Семь классов. Профессия — шофер.
М.С. – Как звали Ваших о тца, мать, дедушек, бабушек?
Б.І. – Деда звали Борис Ильич Буцанов, о тца звали Степан Борисович Буцанов, бабушку звали Буцанова
Ева Лазаревна, мать звали Буцанова Варвара Лазаревна.
М.С. – А по национальности кем они были?
Б.І. – Все болгары.
М.С. – А что Вы знаете о родителях? Отку да они ро дом?
Б.І. – Дед родился здесь, а прадед из Одесской области, Измайловский район, село Каркли, а сейчас —
Лощиновка.
М.С. – А с какой целью Ваши предки переехали сюда?
Б.І. – Их Екатерина переселила сюда. [...]
М.С. – Скажите, у Вас есть в доме старинные вещи, доставшиеся о т предков?
Б.І. – От бабушки иконы. [...]
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М.С. – Какого вероисповедания были Ваши родители?
Б.І. – Православные.
М.С. – Как Вы относитесь к религии?
Б.І. – Верю, но на показ не выставляю.
М.С. – Кто повлиял на то, ч то Вы стали верить в Бога?
Б.І. – Дедушка с бабушкой, старики.
М.С. – А они были религиозные?
Б.І. – Да, да.
М.С. – Когда Вы впервые услышали о Боге и каким его представляли в детстве?
Б.І. – Ну, ч то же, дети как дети. Никак я его не представлял.
М.С. – Скажите, каких обрядов придерживались в Вашей семье? Допустим, на Рождество?
Б.І. – Отмечали, конечно, пока старики были, отмечали. Ну, а молодежь — не особенно.
М.С. – Как в Вашем детстве относились к атеистам в селе?
Б.І. – [Замислився]. Конечно, нормально, никто никого не притеснял.
М.С. – Вы были знакомы в детстве с представителями других религий?
Б.І. – Каких?
М.С. – Других религий: мусульмане или католики, например.
Б.І. – Нет, нет. У нас не было таких.
М.С. – А были ли люди, ко торые перешли в другую веру?
Б.І. – Нет.
М.С. – Когда Вы были ребенком, в селе была церковь?
Б.І. – Была, но я ее мало помню. [...]
М.С. – Кто хо дил в церковь?
Б.І. – В основном старики больше всего хо дили.
М.С. – Вас, может, ко гда -то с собой брали?
Б.І. – Брали, но мы тогда пацанами были.
М.С. – Что случилось с цер ковью?
Б.І. – Школа была, четыре класса. И во т, в 35-м или в 36-м году не было материалов, церковь разорили и
построили десятилетку. Пятьсот шко льников там было. Из Елисеевки прихо дили, из Петровки, из
Нельговки, из Радоловки, из Софиевки. З десь русская школа была и все прихо дили.
М.С. – А в церквях других сел бывали?
Б.І. – В Елисеевке церковь большая была.
М.С. – А что с ней случилось?
Б.І. – Разорили ее и все. После войны.
М.С. – А были ли священники в нашем селе? Может, помните, или мама с бабушкой рассказывали?
Б.І. – Были, были. Я тоже помню. В общем, жили они во т здесь, где сгорел дом и там, где сейчас
больница.
М.С. – А как у них о тношения с односельчанами складывались?
Б.І. – Нормально.
М.С. – Во время войны в селе действовала церковь?
Б.І. – У нас не было. В Радоловке была, в соседнем селе. Я помню, как туда пацанов отвозил бричкой.
Туда с нашего села многие хо дили — венчаться, креститься. Там был румынский батюшка.
М.С. – Как Вы думаете, людям в 30 – 40-е года, во времена репрессий, нужна была церковь?
Б.І. – Тогда — конечно!
М.С. – Правильно поступили советские власти, убрав церковь?
Б.І. – Неправильно. [З ітхає]. Церковь — реликвия, стояла уже сотню лет. И людям она нужна. И село
даже украшала, она была красивая такая, обустроенная. [...]
М.С. – Вспомните, какие обряды испо лнялись, когда ребенок появлялся на свет?
Б.І. – Ну, как… [Замислився]. Не было ни акушерок тогда, ничего. Женщины были, стару хи —
принимали роды. Был праздник «Бабин ден» — женщины собирались и праздновали без мужиков.
М.С. – Кого приглашали в кумовья?
Б.І. – Из родичей кого-то или кого пожелаешь. [...]
М.С. – Скажите, пожалуйста, Вы помните какие-нибудь обряды, связанные с Рождеством, Новым годом?
В детстве Вы ходили колядовать?
Б.І. – Я — нет, а молодежь хо дила. Девочки хо дили на Лазаря с кошелками, пели.
М.С. – Кто хо дил ко лядовать?
Б.І. – Отцы наши собирались, еще в то время, где-то в 15-м или 16-м году. Во т они собираются, взрослые
мужчины, человек 6 – 7, и идут, учатся петь. И хо дили по всему селу. К каждому хозяину захо дили. [...]
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№ 37. — 2008 р., січень 20. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Буцановою Надією Василівною, 1929 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорізької області,
проведене Морозовою Світланою Ві кторівною (БДПУ).
Морозова С.В. (далі – М.С.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество и девичью фамилию.
Буцанова Н.В. (далі – Б.Н.) – Теперешнюю? Буцанова Надежда Васильевна. Девичья фамилия —
Жейнова Надежда Васильевна.
М.С. – А национальность?
Б.Н. – Болгарка.
М.С. – Дата рождения?
Б.Н. – 1929 год, 23 мая. Село Гюневка.
М.С. – Ваше образование и профессия?
Б.Н. – Образование у меня общесреднее. Профессия у меня – агролесомелиоратор.
М.С. – А кем работали?
Б.Н. – Я немножко работала лесомелиоратором, а потом перешла в колхоз. На разных работах работала
после замужества. И работала в колхозе, в бу хгалтерии секретарем была и так до пенсии доработала. [...]
М.С. – А откуда ро дом Ваши предки?
Б.Н. – Ну, мой дедушка переехал из Бессарабии сюда, в село. В Гюновку сюда переехал.
М.С. – А родители уже здесь родились?
Б.Н. – З десь родились, в Гюновке. Да, уже здесь ро дились. [...]
М.С. – Как к религии относились Ваши родители?
Б.Н. – Ну, родители верили в Бога и нам прививали эту веру. В осно вном, у нас бабушка была очень
религиозная. В церковь хо дила и нас водила. Но у нас церковь рано закрыли. Г де-то в 38-м году закрыли.
Разорили церковь — построили шко лу. А когда церковь служила, хо дили с бабушкой туда, верили в
Бога. И все обряды, все, ч то надо было, мы делали.
М.С. – Какое событие повлияло на то, что Вы стали верующей?
Б.Н. – Родители нас к этому приучали, мы э то воспринимали и верили в Бо га. И знали, ч то когда
бабушка нам говорила, что сегодня праз дник и надо то делать и то делать. И мы все испо лняли, знали,
как делать.
М.С. – Скажите, когда Вы в детстве слышали о Боге, как его себе представляли?
Б.Н. – А я его никак не представляла.
М.С. – Скажите, придерживались ли обрядов в Вашей семье?
Б.Н. – Да, придерживались.
М.С. – А каких именно? Что обязательно соблюдали?
Б.Н. – Рождество — всегда. Вот вечером у нас кутья, свечки зажигаем, молитвы читаем, все за столом
сидим. И э то, считай, на протяжении всего поста взрослые постуют. Мы, дети, не постуем. И всегда было
такое событие, когда Рождество прихо дит.
М.С. – А Пасха?
Б.Н. – Мы красим яйца, печем паски — тоже праздник. А детям что надо? Нам это очень приятно. Мы и
до сих пор так делаем, как раньше — и паски печем, и яйца красим.
М.С. – А этим обрядам Вас больше обучала мама или бабушка?
Б.Н. – Большинство — бабушка. Дедушка наш умер рано, мы его не знаем. А бабушка, в основном. Чер ез
нее мы узнавали. Мать, конечно, она все время работала, ей некогда было с нами заниматься, а бабушка с
нами занималась. Она до нас доводила всю э ту религию.
М.С. – А до войны в нашем селе переняли какие-то обычаи у соседних сел, например, у украинских?
Б.Н. – У нас были свои обычаи.
М.С. – А как в селе о тносились к атеистам, людям, ко торые не верили в Бога?
Б.Н. – Ну, не верит и пусть не верит. [...]
М.С. – Вы были знакомы в детстве с представителями других религий?
Б.Н. – Нет. У нас в селе не было, и я до сих пор не знаю, какие религии были в селе.
М.С. – Скажите, когда Вы были ребенком, в нашем селе была церковь? Можете ее описать?
Б.Н. – Ну, была очень высокая, красивая, обгороженная. Кругом посажены были деревья — топо ля,
сирень. Все обгорожено железным забором. В середине я уже не вспомню какая она была. Считай, ну ,
сколько там мне было?! А вообще, она красивая была. Она выделялась в селе — очень большая была.
М.С. – А было обязательным ходить в церковь?
Б.Н. – Кто желал, ходил. Что я помню... Знаю, ч то хо дили каждое воскресенье на службу. Бабушка идет и
нас с собой берет.
М.С. – А в детстве ходили на службы в другие села?
Б.Н. – В Радоловку мы хо дили во время оккупации. То лько там служили не наши, а румыны. Туда
хо дили венчаться, крестить детей.
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М.С. – Старшие люди рассказывали о местном священнике? Он тут жил? Какие у него были
взаимоотношения с людьми?
Б.Н. – Здесь они жили, священники. И даже во т один священник был захоронен возле церкви. И его дети
работали в Елисеевке учителями. И здесь работали и там. А потом, когда разорили церковь, они
перезахоронили его у себя, в Елисеевке. Их семья была дружной. Очень их почитали, помогали им во
всем. Я этих детей не знаю, конечно, но разговор такой был.
М.С. – Что Вам в шко ле говорили о церкви?
Б.Н. – Никто нам не запрещал ничего. Во т дети хо дили, и колядовали, и никто ничего не говорил, ч то не
надо хо дить.
М.С. – А во времена оккупации у нас в селе была церковь?
Б.Н. – Да вроде бы была. Во т в школе была. Но не было постоянного батюшки, и они так организовали .
Ходили в церковь.
М.С. – А кто вел службу?
Б.Н. – Православный священник, но он не наш был. Приезжий.
М.С. – В селе немцы были?
Б.Н. – У нас в основном румыны были.
М.С. – Как о ккупанты о тносились к цер кви?
Б.Н. – Они же и правили службу, они же тоже православные. Правили и в соседнем селе — Радоловке. И
наши туда ездили, и креститься, и венчаться. И служили на румынском языке.
М.С. – Вспомните, как во время войны о тмечали религиозные праз дники?
Б.Н. – Отмечали. То лько ж бедно. Но все равно мы отмечали. Мы никогда эти праздники не о твергали.
М.С. – А во времена репрессий, в 30 – 40-е года людям нужна была церковь?
Б.Н. – Конечно, нужна была. Она всегда нужна.
М.С. – Как Вы считаете, советская власть правильно поступала, разрушая церкви?
Б.Н. – Конечно, не правильно. Построенное — пусть оно себе стоит, никому оно не мешает.
М.С. – А чем заменялась вера в Бога в советское время?
Б.Н. – А я знаю, чем? Мы ходили в школу, пели, танцевали, выступали.
М.С. – А во т во время советской власти много людей верило в Бога?
Б.Н. – Верили и не скрывали. Не было у нас церкви — люди ездили ту да, где были. И молились.
Конечно, у кого была такая возможность. Только и того было, ч то вот если ты коммунист — надо
справку брать, ч то будешь крестить ребенка. Но э то было уже попозже. Люди все равно крестили всех.
[...]
М.С. – А какие обряды исполнялись при рождении?
Б.Н. – Ну, при рождении раньше было, называлось «топла турта». Ро дители пекут, ну, как пирог, и
приглашают то лько женщин. И это они как ребенка по ддерживают, ч то он родилс я. И вот эта бабкаповиту ха и несколько женщин отмечают э то событие. [...]
М.С. – Кого брали в крестные?
Б.Н. – В болгарских семьях в крестные берут из семьи кумовей, ко торые держали венцы во время
венчания. Когда рождается ребенок, они берут из этой семьи кого-нибудь в крестные. Если, например,
мы с дядей Ваней были на вашей свадьбе кумовьями, то вы в крестные б ерете кого-нибудь помоложе из
нашей семьи.
М.С. – Какие о тношения были между кумовьями и крестниками?
Б.Н. – Крестники на Рождество, Пасху несут испеченные дома караваи, какую-нибудь посуду к
крестным, а те в свою очередь о даривают крестников.
М.С. – А какие обряды, связанные со сватаньем, Вы знаете?
Б.Н. – Жених сватает невесту — это у нас называется «гудеж». Жених со своими родственниками иду т к
невесте, и там их садят за стол, угощают и договариваются (если невеста согласна), когда будет свадьба.
Это тоже гулянье, то лько в меньшем объеме, и гуляю т только самые близкие родственники. [...]
М.С. – А как должна была вести себя девушка во время сватанья?
Б.Н. – Она до лжна была быть не здесь. Ту т родители до говариваются, по том зовут невесту и спрашивают
ее согласия.
М.С. – А кого и как приглашали на свадьбу?
Б.Н. – Перед свадьбой, в пятницу, собирались девочки у невесты и делали венки. Э то называлось
«венцы». Их делали из цветной бумаги. Девушки пели, угощались и ночевали там. А утром, в субботу,
невеста с подружками берет коромысло и идет за во дой к ко лодцу. Невеста набирает воду, а по дружки ее
сопровождают. Это называется «венцы». На свадьбу приглашает м олодежь. Сколько улиц — сто лько пар
идет приглашать. Заходят в каждый двор и приглашают. Э то в субботу днем. А вечером в субботу жених
приходит к невесте, приносит ей наряды. Он покупает ей фату, платье и раньше наших невест накр ывали
красным покрывалом. «Було» это называлось. [...] Так вот, вечером жених принес наряд, а уже у тром со
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всеми гостями идет за невестой. И сажают за стол утром только родственников жениха. За стол
посадили, угощают. И где-то до обеда они встают.
М.С. – А традиция «выкупать» невесту была?
Б.Н. – Выкупают невесту, вот как захо дит жених. То стоят на воротах и торгуются, чтоб дали пол-литра,
а потом уже, как договорятся.
М.С. – А когда ро дители благословляют молодых — до венчания или после?
Б.Н. – Я не помню этого, не знаю , по тому что при нас уже не было церкви, не венчались.
М.С. – Сколько дней свадьба была?
Б.Н. – Ну, вот э то в воскресенье, в понедельник еще гуляют. А по том там еще опять ходят в гости то к
невесте, то к жениху. А потом уже, в субботу следующую, невеста со своим уже му жем ночуют у матери
невесты. И опять же начинают гу лять, теперь уже самые близкие. И там они накрывают стол. А невеста
неделю голову не моет у свекрови, а вот она идет к матери и там ночует, и там помоется, покупается. И
потом с мужем идут домой.
М.С. – А такой обычай, как у украинцев — прилучение невестки к дому жениха. Ее заставляли на показ
«работать»?
Б.Н. – Да. Это в понедельник молодых о даривают. Потом заставляю т ее подметать, только она
подметет — весь мусор раскидают и говорят: «Во т видите, какая пло хая невестка, даже не умеет
подметать». Шу точки такие все. Гости со стороны жениха дарят подарки в понедельник. Дарили то овцу,
то теленка, то улик — хозяйственное что-то, ну, там посуду какую-нибу дь. А были такие, кто свои
подарки гвоздем на стене выцарапывал, ч тоб невестка потом стену забеливала.
М.С. – Каким было приданое невесты? Как она его собирала?
Б.Н. – Приданое невесты у нас, ну, как… Стоит сундук, где вся постель сложена, по душки. По том
приезжает жених, они с невестой все время стоят возле этого сундука, возле приданого ее. А потом,
когда уво дят молодых, приезжают подводой и забирают ее приданое. Но за это родственники невесты
выкуп берут, за э то приданое.
М.С. – А что готовили на свадьбах?
Б.Н. – У нас готовили раньше, как… Капусту тушили, картошку готовили, лапшу го товили, такое вот-то
«каварма», то «курбан». У нас очень много из баранины делали.
М.С. – Как стол украшали?
Б.Н. – Цветы не ставили. Раньше водку на стол не ставили , и стаканчики на сто л не ставили. Идет
человек с по дносом и наливает.
М.С. – Что -то дарили гостям на свадьбе? У украинцев, допустим, невеста должна перевязать всех
рушником.
Б.Н. – Было тоже, только они материалом, по лотенцем перевязывали.
М.С. – А что моло дые должны были подарить родителям?
Б.Н. – Тоже дарили. Дарили, я знаю, в наше время свекрови на платье материал, а свекру — рубашку. И
жених так же дарил.
М.С. – А какую роль на свадьбе играли родители молодых? Они пр инимали активное участие или были
только организаторами?
Б.Н. – Ну как, они садились со всеми за стол. В понедельник прихо дили угощать невесту ее ро дные. И
закрываются, никого не пускают, только свои родичи.
М.С. – А кумовья как должны были себя вести?
Б.Н. – Кумовья раньше были хозяевами свадьбы. Они руководили свадьбой — когда прийти, ко гда уйти.
Что скажу т кум и кума — все э то делали. [...]
М.С. – А развлекали на свадьбе как?
Б.Н. – Играли где гармошка, скрипка, у кого что. «Петельджия» был. Ко гда невесту вели к жениху, у нас
был «вируглица». У невесты делали венки для всех женихо вых гостей. А «петельджии» делали большой
венок — там и перец, и лу к, и кар тошка. У него пету х в руках. И он идет перед свадьбой — танцует,
музыка играет.
М.С. – А как одевались молодые?
Б.Н. – Ну, я помню, одевались в болгарские наряды. Позже стали уже надевать белое платье. [...]
М.С. – Как б лагословляли моло дых?
Б.Н. – Когда невесту провожают, обязательно, мать их иконой благословляет.
М.С. – Какие Вы знаете ко лядки времен своего детства?
Б.Н. – В детстве ходили и колядки у нас не особенно пели. «Слава ти ли Бо га» — кричали и «Рождество
твое, Христе, Боже наш». Во т это они пели. Раньше девочки не хо дили, одни мальчики хо дили тол ько,
колядовали.
М.С. – Колядовать хо дили ко всем подряд?
Б.Н. – Ко всем подряд хо дили. [...]
М.С. – А Вы знакомы с гаданиями на Рождество? Гадали сами или , может, что слышали об э том?
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Б.Н. – На Рождество, вроде, мы и не гадали. А вот на Старый Новый год, помню, мы ходили под окнами.
Девчата хо дят по д окнами и слушают. Скажут: « Сядь!» — значит, ты не выйдешь замуж в этом году. А
если скажут: «А ну, уходи!» — значит, уже выйдешь замуж. Ходили под чужими окнами. Но если кто -то
знает, что ты слушаешь, то дразнит.
М.С. – А как в нашей местности праздновали Масленицу?
Б.Н. – В наше время почти и не было такого. А раньше — катались на санях молодежь. Готовят целую
неделю блины, милину, молочное все. И каждый вечер в центре села собиралось « хуро» — там ходила
вся молодежь. Там они развлекались, у них там разные игры.
М.С. – А по каким приметам ворожили на погоду?
Б.Н. – Ну, в основном, на Рождество или на Новый го д ложили соль в лук. 12 месяцев — 12 луковиц. И
узнавали, какой месяц будет су хой. Вот такое я знаю.
М.С. – А как относились к постам?
Б.Н. – Ну, постились. Но мы уже не постились. [...]
М.С. – Праздник Ивана Купала у нас праздновали?
Б.Н. – Праздновали.
М.С. – А как?
Б.Н. – Собираются девчата, собирают цветочки, плету т веночки. Пр ихо дят к реке, поют там песни и
пускают э ти веночки в реку. А песни я те не запомнила.
М.С. – Какие-то легенды существовали про русалок?
Б.Н. – Да. Говорили, что русалки на Троицу вы хо дят. Целую неделю нельзя на речке, на море купаться,
потому что там русалки. Они тебе могут что -то сделать. И даже у нас была такая женщина, у
Пантелеевича тетка. Так говорили, что она на Троицу пошла на речку, а пр ишла — и стала инвалидом на
всю жизнь. Кто знает, так рассказывали.
М.С. – А Вы знаете ч то-нибудь о знахарях, шептунах, целителях?
Б.Н. – В детстве, я знаю, вот ходили, когда сглаз. Нас, детей, во дили по бабкам. И вот эта бабка шептала
нам. Еще говорили, когда живо т болел, ч то это пуп развивается, и тоже во дили к бабкам. Они делала
массаж, и все проходило. У нас баба Надя Чипчиха это делала. Я лично ходила и неско лько раз. В
детстве у меня живо т сильно болел.
М.С. – Какой образ жизни вели вот эти люди?
Б.Н. – Обыкновенный. Ни чем не о тличались. [...]
М.С. – А как в лечении и раньше, и сейчас применяются огонь, вода, земля или минералы?
Б.Н. – Говорят, что святая вода организм очищает. И когда вот ско т болеет, тоже помогает. И когда
ребенок пришел с у лицы — его надо помыть свяченой во дой, ч тоб сглаза не было. [...]
М.С. – Скажите, были ли у нас в селе ведьмы, ведьмаки?
Б.Н. – В детстве у нас была. По соседству жила — Виктора Ивановича бабушка. Она даже не бабушка, а
прабабушка. И она, говорят, у коров молоко брала. Жили мы рядом. Во т она придет ве чером к нам и
говорит: « Ой, где Ваша коровка, где она стоит, сколько она Вам молока дает?» И мама всегда говорила,
что она ведьма, у коров молоко берет. [...]
М.С. – А что делала бабушка, ч тобы избежать с ней контакта?
Б.Н. – Бабушка накричит на нее и она уйдет.
М.С. – Бабушка боялась ее?
Б.Н. – Нет, но надо же было как-то о твадить ее о т двора.
М.С. – Какие Вы знаете способы борьбы с нечистой силой?
Б.Н. – Не знаю, какие способы. Ну, вообще-то, надо молитву какую-то прочитать, «Отче наш», например.
В детстве, конечно, мы боялись вот э той нечистой силы. Нас просто пу гали. [...]
М.С. – В детстве Вас пугали русалками, ведьмами, оборотнями? Рассказывали о них ч то -то?
Б.Н. – Да, рассказывали. Я помню, у нас соседка была, там где сейчас дома нет. И нам она все вре мя
рассказывала, что ее муж (он работал чабаном на овчарне) шел домой ночью и в огороде соседском
видел женщину в белом. Но я ее никогда не видела, но боялась. [...]
№ 38. — 2008 р., січень 19. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Новаковою Надією Миколаївною, 1929 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорізької
області, проведене Морозовою Сві тланою Вікторі вною (БДПУ ).
Морозова С.В. (далі – М.С.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество, девичью фамилию.
Новакова Н.М . (далі – Н.Н.) – Новакова Надежда Нико лаевна, девичья – Ончева. Родилась 28 мая 1929
года.
М.С. – А место рождения?
Н.Н. – Село Гюновка.
М.С. – Ваше образование и профессия?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

159

Н.Н. – Десять классов, вечерняя школа. Я кончала дневную — восемь, а вечернюю — два го да училась.
Образование – агролесомелиоратор. Училась год.
М.С. – А где работали?
Н.Н. – Работала в совхозе « Коммунист» три го да. [...]
М.С. – А откуда ро дом были Ваши ро дители?
Н.Н. – Местные.
М.С. – А предки, Ваши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки тоже местные?
Н.Н. – Да, местные. [...]
М.С. – А скажите, у Вас есть какие-то старинные вещи, доставшиеся Вам от предков?
Н.Н. – Ну, сундук, икона досталась. Когда я выхо дила замуж, меня м ама и папа благословили. [...]
М.С. – Скажите, а как о тносились к религии Ваши родители?
Н.Н. – Отец был атеистом, а мама была верующей. У нее было Евангелие, она его читала.
М.С. – Ей не запрещали?
Н.Н. – Нет. Нас не заставляли. Кто хо тел, мог креститься, молиться. Церкви у нас в селе уже не было.
М.С. – Вы кто по вероисповеданию?
Н.Н. – Православная.
М.С. – А что для Вас лично религия?
Н.Н. – Когда человек становится старше, ему во что-то нужно верить. И мы верим в Бога. Если раньше
заботы о детях и проблемы отвлекали, то теперь больше свободного времени для размышлений. И
появилась вера.
М.С. – А кто повлиял на Вас, что Вы стали верующей?
Н.Н. – Возможно, частично эта вера передалась и от мамы. Я сейчас больше стала читать, и молитвы
читаю. Верю.
М.С. – Мама рассказывала Вам о религии, о Боге. А каким Вы его представляли в детстве?
Н.Н. – Представляла его таким, каким видела в цер кви — изображенным на кресте, распятым.
М.С. – В образе Иисуса Христа?
Н.Н. – Да.
М.С. – Скажите, пожалуйста, а каких религиозных обрядов придерживались в Вашей семье?
Н.Н. – У нас все время мама придерживалась религиозных обрядов (даже в самое тяжелое время). И на
Пасху, и на Новый год. На Крещение, например, мы должны были пойти на речку, не оглядываясь, и
умыться до восхо да со лнца, ч тоб не было у нас никаких прыщей, у грей на лице. Была примета: если
крест на речке на Крещение не замерзнет, значит, люди не будут умирать.
М.С – А как колядовали у болгар?
Н.Н. – Делали звезду, ко лядовали и у тром, и вечером.
М.С. – А кто — мальчики или девочки?
Н.Н. – Мальчики, мужчины, а девочки не ходили. Перед Пасхой есть праздник — Лазарев день. Тогда
мы, девочки, собирались вчетвером: твоя тетя Надя, Маринка, моя соседка и другие. Берем корзину и
хо дим по дворам. Только когда прихо дили во двор, по заказу хозяев поем песни для каждого. Были
специальные песни. Если в семье был один сын, то пели «Перстен гряда пудпира». Для каждого момента
были свои песни, и все их нужно было знать. За пение нам давали по яйцу и стакану муки со двора,
копейки. Мы э то соберем и приходим к самой высокой девочке (она ведет хор это т). Ее мама готовит
угощение и делит между девочками то, что дали.
М.С. – В селе были иноверцы до войны?
Н.Н. – Были баптисты. Это Баснарева тетя Дуня, Катя бабы Филюицы, Проичев Михаил Николаевич. У
них было много детей. Катя прихо дила к нашей сестре Ане. Она кино не смотрела, говорила, ч то это
обманные картинки. В клуб не хо дила, кроме религиозных, других книг не читала. Свои книги она могла
читать и по полдня — настолько это ей нравилось.
М.С. – А в Вашей семье как относились к таким людям?
Н.Н. – Мама ей говорила: «Ты же знаешь, что есть Бог. Почему ты веришь в это т обман?» А она ей
отвечала: «А мне это нравится».
М.С. – А эти баптисты кого-то сагитировали в селе перейти в свою веру?
Н.Н. – Нет. Агитировали, но никто с ними не соглашался.
М.С. – Скажите, когда Вы были ребенком, в селе была цер ковь?
Н.Н. – Да, была и очень красивая. Очень много людей туда хо дило. Все люди там венчались, детей
крестили. Очень почитали церковь. Но во время коллективизации ее взорвали, унич тожили. Но не наши
люди. Был у нас председатель Грибов и по д его руково дством взорвали церковь.
М.С. – А в церковь все хо дили обязательно?
Н.Н. – Да, обязательно. Дедушка, папин о тец, был цер ковным старо стой — Кирилл Николаевич.
М.С. – А как относились к тем, кто не хо дил? Кому разрешалось не хо дить?
Н.Н. – Если человек повесился или утопился — церковь его не печатает.
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М.С. – А как относились к тем, кто не хо дил в церковь сознательно?
Н.Н. – А то твое дело . Никого не заставляли хо дить в церковь. Все было на добровольных началах.
М.С. – Скажите, были ли церкви в соседних селах?
Н.Н. – Да, в каждом селе была церковь. Не было села без церкви. В Радо ловке до сих пор стоит, а в
Елисеевке тоже разобрали в 30-е годы.
М.С. – А когда не стало церкви в селе, ку да хо дили верующие? В Радоловку?
Н.Н. – Когда разобрали церковь, религию запретили, и в Радоловке церковь не служила. Там был
зерновой склад. И сегодня эта церковь стоит, но не работает.
М.С. – А в нашей церкви был священник? Как у него складывались о тношения с людьми?
Н.Н. – Э того я не знаю, мне об этом ничего не говорили.
М.С. – А во время войны была церковь?
Н.Н. – Нет. А в Елисеевке было помещение, не церковь. Там служили, мы хо дили и даже
исповедовались.
М.С. – Как о ккупанты о тносились к религии? Не запрещали?
Н.Н. – Нет.
М.С. – А во время войны кто оккупировал наши села?
Н.Н. – Немцы и румыны. Немцы были в Елисеевке, а румыны у нас стояли. [...]
М.С. – Как Вы считаете, советская власть правильно поступала, уничтожая цер ковь?
Н.Н. – Нет. Церковь никогда не мешала, она создавала больше ду хо вности у людей. Люди привязаны к
друг другу, готовы прийти на помощь, не обижать, не оскорблять человека. Эта ду хо вность, по -моему,
очень хорошо влияет на всех людей.
М.С. – Скажите, а веру в Бога чем заменяли в советское время?
Н.Н. – Ничем не заменяли. Грубостью. Я не боюсь это го сказать. Когда стала советская власть, э ти люди,
репрессированные которые, не им ели права даже посмотреть тебе в глаза. Хо ть эти люди, может быть, в
десять раз были умнее тех, кто их раскулачивал. Они умели хорошо трудиться, не воровали, н е
обманывали. Они создавали свое благополучие своим трудом. А э ти коммунисты разорили все!
М.С. – Скажите, а в шко ле вам, детям, говорили, что религия — э то пло хо?
Н.Н. – Да. Все время нас отталкивали о т веры. Чтоб мы не верили, шло учение против церкви, р елигии.
Было запрещено о них говорить.
М.С. – Вы можете рассказать об обрядах, сопровождающих рождение ребенка?
Н.Н. – Сейчас детей можно крестить в церкви, а тогда не разрешалось это делать. Если ты окрестишь
тайно, и об э том узнают, то тебя могут с работы выгнать, это считалось преступлением. [...] У нас было
так: после рождения ребенка до 40-а дней мать не имеет права никуда хо дить. Такое мнение есть — где
мать до 40-а дней после родов ступает, там даже трава не растет. Она всегда должна быть во дворе. Я ,
когда ро дила дочь, даже к соседям не выхо дила. Когда ребенок начинает хо дить, пекли калач, мазали
медом и раздавали соседям, ч тоб он хорошо хо дил. [...]
М.С. – А во т до войны как про ходили крестины у болгар и кого звали в крестные?
Н.Н. – Детей не крестили, а крестных так записывали родители, по своему усмотрению, из б лизких.
М.С. – Я слышала мнение, ч то крестных берут из о дной семьи.
Н.Н. – Да. Вот у вас, например, родилась ты – берете тетю Дору Буцанову; потом родился Юра — берете
дядю Кирюшу и так далее. Во т все крестные из одной семьи. А по том ваши дети берут крестных из
одной семьи. Когда вы женитесь, они будут вашими кумовьями на свадьбе.
М.С. – А кумовья как-то помогали своим крестникам?
Н.Н. – Очень даже. Они считались близкими родственниками, почи тались.
М.С. – А Вы знаете старинные обычаи, связанные со сватаньем?
Н.Н. – Раньше, еще в старину, не так было, как сейчас — молодые понравились друг другу и
поженились. Ро дители смотрели, из какой семьи девушка, какой образ жизни веду т родители, не
пьяницы ли. Если родителям не понравилась семья избранницы сына, могли и не разр ешить. Иногда
материальная сторона играла большую роль, землю сами обрабатывали. Невестка должна была быть
работящей, послушной. Вообще, женщины были в бо лее низком положении. [...]
М.С. – Как о девались молодые?
Н.Н. – На счет белого платья – не знаю. Невеста надевала кофту, платье и ее накрывали красным
платком — «було». Даже я была в «було». Невесте его одевали, когда вели к мужу, закрывали им лицо,
чтоб не вернулась домой. Такое бы ло поверье.
М.С. – То есть, в Вашу молодость еще со хранились старые обычаи?
Н.Н. – Э то захо телось куме, Ко линой крестной. Я была в фате, хо лодно было, шел ноябрь. Она была
главной на свадьбе — решала, когда выводить невесту, когда что делать.
М.С. – А «петельджия»?
Н.Н. – Он и его жена веселили свадьбу, вроде современного тамады, два дня. Свадьба начинается у
невесты. Целый день до вечера гуляют у невесты. А вечером забирают невесту к жениху, и веселье
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продолжается там. Вечером с жениховой стороны идет пара к родителям невесты — приглашать гостей,
сватов к жениху. Когда они прихо дят, жених и невеста встречают гостей на вхо де в дом. Гости молодым
дают монеты, денежки. Утром с невестиной стороны приходят гости «кормить невесту завтраком».
Приносили с собой милину, жареную курицу. За стол садятся молодые, кумовья, сваты со стороны. Они
угощаются 1,5 – 2 часа и ухо дят, а по том садятся гости жениха. А утром еще кума дает невестке
различные шуточные задания. К примеру, подм етать в комнате. В субботу я была в белом платье и фате,
в воскресенье тоже. А в понедельник кума говорит: «Что э то такое: невестка спит и до сих пор не
убрано?!» Я начинаю подметать, то лько мусор соберу, а кума его откинет. Начинай все заново. Все
вокруг шутят, смеются. Испытывали, какой характер у молодой. К этому я была готова и могла хо ть
целый день подметать. Э то было 3 – 4 раза, а потом я у хитрилась вынести мусор на улицу, и испытание
закончилось. По дарки со стороны невесты дарят перед входом в дом жениха, а у жениха — когда
молодые приходят. Собирает их кума и складывает в узел, а по том в сундук и запирает его. Впереди
свадебного шествия на подводе везут сундук с приданым в дом жениха, а по том веду т молодых.
Молодых встречают свекор и свекровь и их дети (если они есть). Невестка должна их о да рить:
свекрови — о трез на платье, свекру — рубашку и детям что-нибудь. А потом свекровь одаривает
молодых. Если есть бабушка, бабушка должна по дарить. Свадьба длиться два дня, а на тр етий все
становятся на трудовую дорожку. [...]
М.С. – Ворожили на Новый го д, на Рождество? Гадания какие-то были?
Н.Н. – Наше по коление э тим не занималось. [...] У нас на Рождество мама пекла хлебец, делила на
четыре части. Сто л накрывала скатертью, по д ней было сено, чеснок. На столе была кутья, постные
блюда. Когда мы все садились, мама брала жар из печки, на него ложила ладан и об хо дила все комнаты,
читая молитву. Перед образами и горящей лампадкой ставились компот и ку тья, бу ханка хлеба, выпечка
разная. После этого отец разламывал хлебец об угол стола двумя руками, определяя , на что будет
большой урожай. Если кусок в правой руке больше — значит будет урожай на озимые, а в левой — на
яровые.
М.С. – А гаданья на пого ду знаете?
Н.Н. – 26 декабря берут луковицы, разрезают их на 12 чашечек, расставляю т на окне, насыпают по одной
чайной ложке соли и смотрят. Где выступит больше влаги, тот месяц и будет дождливым. Так они
приблизительно ориентировались. [...]
М.С. – А об оборотнях, русалках рассказывали?
Н.Н. – Мама говорила, что Пантелеевича тетка Ксения со своей по дружкой на Троицу купались на речке.
И когда она вышла из речки — она стала калекой. А на сколько э то правда — не знаю. Но слу хи были.
[...]
М.С. – А среди партийных людей не встречали Вы верующих, ко торые ходили в церковь?
Н.Н. – Нет. Э то было строго запрещено, и каждый не был врагом себе. Они о треклись от всего. [...]
№ 39. — 2008 р., січень 23. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Ончевим Михайлою Миколайовичем, 1931 року народження, мешканцем с. Гюнівка Запорізької
області, проведене Морозовою Сві тланою Вікторі вною (БДПУ ).
Морозова С.В. (далі – М.С.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество, национальность и дату рождения.
Ончев М.М. (далі – О.М.) – Я — Ончев Михаил Нико лаевич, родился в 1931 году, 26 сентября. По
национальности и о тец, и мать — болгары, значит, и я болгарин.
М.С. – Ваше образование, профессия, где работали?
О.М. – Значит, я по образованию – экономист. Оканчивал Одесский институт планирования сельского
хо зяйства. Ну и работал, в основном, экономистом. Хотя я до этого окончил техникум механизации и
работал инженером. В основном я работал главным экономистом и главным бу хгалтером.
М.С. – Вы помните своих маму, папу, бабушек и дедушек с обоих сторон?
О.М. – Значит, болгары приехали в Запорожскую область в 1862 го ду. В том числе и наше село —
36 семей приехало. И в том числе мои предки — бабушка Рада и бабушка Стянка. [...]
М.С. – Как Ваши родители о тносились к религии?
О.М. – У меня и мать, и о тец… [Замислився]. Значит, мать рождения 1899, а отец — 1900 го да. Они
окончили сельскую приходскую шко лу, четырехлетнюю. Верили в Бога и мать , и отец. Но отец, он
быстро «переквалифицировался» [сміє ться]. Ему было одинаково. А мама верила, она читала Биб лию,
верила в Бога. Она не могла ругаться, считала, что это глупо. Она сильно верила, до конца своих дней
верила в Бога.
М.С. – А Вы как о тноситесь к религии?
О.М. – А я, значит, в детстве, до школы тоже крестился и верил. А потом, когда начал хо дить в школу,
закончил семь классов, видел уже сто лько в жизни, что не сильно верил в Бога. И в да нный момент,
знаю, ч то есть какие-то природные силы, ко торые не от нас зависят. Но я неверующий.

162

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

М.С. – Скажите, пожалуйста, где Вы впервые услышали о Боге? Как Вы его себе представляли в детстве?
О.М. – Впервые я услышал о т матери. Я его представлял так, как нарисовано на картинках. Во т э тот
ареол был и ангелы, что они летают. И что мне было внушено : ч то его не увидишь, но он следит за тобой
все время. И вот я когда сам игрался, знал: он меня видит. Э то мне было внушено исключительно. Мать
мне внушила. Хо тя, она просто рассказывала.
М.С. – У Вас в семье придерживались обрядов?
О.М. – В обязательном порядке! Все праздники христианские, нач иная с Рождества — Новый го д, Пасха,
Троица, «Никул ден», это по-болгарски. Мама верила даже в самые голо дные годы. Мама держала, гдето хранила что-то. Она накрывала сто л, варила ку тью, делала м илину. Соседи у меня были, такие же, как
и мама, даже старше, но, тем не менее, они не соблюдали. А мы, дети, всегда ждали эти праздники,
потому что знали, ч то накушаемся [сміє ться].
М.С. – Что мама обязательно делала во время этих праздников?
О.М. – Скажу, скажу. Вот, пусть, Рождество. Мать приго тавливает во т это т столик круглый, накрывает.
Берет жар на железку, ложит воск — тимьян называется, и об ходит все комнаты. То есть она святи т дом.
Потом, значит, печется такая бу ханка хлеба, а на вер ху делается крест и такие бубончики. И вот
посредине ставиться свеча и зажигается. И во т, когда посвятили все комнаты, то гда отец берет эту
буханку, свечу ставит возле иконы, а хлеб ломает на голове. Если в правой руке получится больше кусок,
значит, пшеницы будет больше, а если наоборот, значит, может быть голод [сміється]. И вот э тот
кусочек, крест, давался корове.
М.С. – А какие обряды исполнялись, например, на Крещение?
О.М. – У нас огород упирался в речку. И я всегда перед э тим вырубывал во льду крест, беру ломик и
вырубаю. В период советской власти у нас попа не было, никто не хо дил к нам, во ду не святили. А мы
просто с этой во ды, что в кресте, брали. Или же старались передать знакомым в город. Там же церковь
всегда была, во все времена, хо ть одна, но была. И о ттуда привозили бутылочку свяченой во ды.
М.С. – Скажите, были ли в селе иноверцы, те, кто другую религию исповедовал?
О.М. – Значит, до войны я не знаю. А в тот период, когда молодежь была угнана в Германию, и
вернулась отту да после войны, к нам приехали баптисты. Баптисты, они ж тоже христиане, ты же
знаешь. И тогда я в первый раз увидел этих баптистов. У нас их было о дна или две семьи. Были татары,
но они были такие, как и мы; не соблюдали свои обычаи. Были греки, но они православные. Но баптисты
не проповедовали свою веру, ни к кому не приставали. Они приехали после войны, имели свои секты,
собирались там, но к себе никого не агитировали.
М.С. – А как относились к атеистам?
О.М. – Тогда не можно было явно верить. Как мама относилась? Это было личное дело каждого. Во т у
меня был такой случай. Меня принимали в пионеры. Идет пионервожатая, она жила на нашей у лице. А
таких, как я, 31-го го да, было четыре человека. И она говорит: «А может, всех и не примут». Она имела
ввиду меня. Почему? Потому что мы были из очень богатой семьи, понимаешь. Я пришел и сказал маме,
а она сказала: «Пусть не принимают. Ты хорошо учишься — тебя примут». И меня таки приняли.
Поэтому, высказываться о вере или об атеистах нельзя было. Плюс к этому, существовала 58-я статья,
58 – А. Сажали в тюрьму за агитацию против советской власти. Что такое агитация? А вот я скажу, что
есть Бог и советская власть пло хая. Этого хватит, чтобы меня посадить в тюрьму. Поэтому люди,
особенно старшее поколение, были очень-очень напуганы. Э ти репрессии... Можно я расскажу о
репрессиях?
М.С. – Да.
О.М. – В 1930 году организовали колхозы, и была раскулачка, так называемая. Тем не менее, в 29-м году,
9 мая выслали наших. Высылка и раскулачка — это две большие разницы. Наши собрали все добро на
две гарбы, запрягли трех лошадей и выслали их в Донецк. Уже там их еще раскулачивали. И
организовался колхоз. Теперь, ко лхоз существует уже семь лет. И ко ллективизация на столько снизила
урожай, что правительство Советского Союза было вынуждено закупать зерно за границей. И они не
поняли, в чем дело. Вро де должно быть лучше, а оно все хуже. Оказывается, что люди понимали, что
работают даром и стали работать хуже. Так вот для то го, чтобы запугать их, э то была одна из причин
репрессации. Во-вторых, из-за то го, ч то не хватало рабочей силы для индустриализации, так называемой.
И вот, значит, 1936 – 37 го д, началась репрессация, появилась вот э та статья, за агитацию.
Репрессировали всех взрослых мужчин, правда, были и женщины репрессированные. И во т эта
репрессация отобрала у ко лхоза самых трудолюбивых [зітхає ], тех, ко торые понимали в сельском
хо зяйстве. Кроме того, что раскулачивали их до коллективизации — теперь еще раз раскулачили...
Поэтому вот эти люди, которые остались после раскулачки и репрессации, не то что там агитировали за
какого-то Бога, ненавидели этих атеистов, а они боялись, как бы ничего не сказать. Теперь, такой вот
страшный, характерный случай. 1950 год. Где 37-й и где 50-й год?! Уже и голод прожит, все. Я учусь в
Обиточном на агролесомелиоратора. Туда принимали с четыре хклассным образованием. И вот там были
две девочки с Обиточного: Катя, забыл фамилию... Были две девочки: Лидка Легеда и Катя Иванченко. А
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у нас был предмет «Конституция», мы ее учили на ровне со всеми предметами. Конституцию давал
директор шко лы Чиргинский, он сам с Западной Украины. Обычно занимались парами, на первой паре
он спрашивает, а на второй объясняет. И она, Катя, вышла к доске уже в конце урока. А он ее
спрашивает: «Назовите членов политбюро». Когда, раз — и звонок. Она вышла на перемену и думала,
что больше не спросит, села на место. А он говорит: «А хто там був біля дошки?» Катя: «Я». Он и
спрашивает, какой ей был задан вопрос. А она и говорит: «Та про отих правителів» . Он на нее зыркну л,
сказал: «Сідайте», и продолжил урок. На второй день Лида пришла на занятия, а Кати нету. Ну нету, так
нету — заболела, может быть. По том она пришла, никому ничего не рассказывает. Ну, вот кончили мы
годичную шко лу лесомелиораторов и не делали вечер, а просто так собрались. Сидим и она говорит: «Я
ніко ли більше в Чернігівку не вернуся». «А чому?» — питаємо. «А ви ж не знаєте, що зі мною було».
Оказывается, ее тогда взяли в КГБ и спрашивают: « В какой организации ты состоишь?» Катя говорит,
что они спрашивают: « В какой организации?» А она даже не знает, что такое организация. Трое суток ее
продержали, били ее и добивались, ч тоб она сказала, что в школе существует организация какая-то,
которая против советской власти. А ты спрашиваешь, как люди о тносились к атеистам! Да никак они не
относились, потому что люди были запуганы. [...]
М.С. – А что Вы знаете о церкви , ее разрушили до Вашего рождения или она была?
О.М. – Я не знаю точно, когда ее построили, а разрушили в 1936 году. Мне было пять ле т.
М.С. – Вы ее помните?
О.М. – Помню. Как ее помню? На Пасху идем я, мама, она несет Аню на руках, а я держусь за нее. Идем
причащаться. Был 1935 го д. На дверях стоят поп и дьяк, и мне в рот суют ложечку с чем -то сладким. Как
сунул мне поп ложечку, я начал кричать. Мама меня долго успокаивала. Помню этот зал высокий. В 1936
году, когда церковь разорили, из э того кирпича построили шко лу. А наша церковь была по ра змерам
такая, как в Радоловке. На том месте сейчас стоит памятник Ленину.
М.С. – Как в Вашем детстве относились к людям, ко торые не хо дили в церковь?
О.М. – До тех пор, пока существовала церковь, хо дили почти все в праздники, в воскресенье. Когда
разорили церковь, многие плакали, крестились, говорили, ч то в селе теперь будет несчастье. Церковь
была как совесть села. Ну а потом, в период оккупации, в школе в о дном классе была цер ковь. Там был
румынский поп, люди посносили иконы, сделали небольшой алтарь, и там два го да была церковь. А
потом, когда у хо дили, они ее сожгли. А потом, при советской власти, о религии никто не говорил.
М.С. – А в соседних селах были церкви?
О.М. – Ко гда я стал взрослым, церкви уже не работали. Я был в настоящем храме, в Одессе, там я
заканчивал институт.
М.С. – Как люди о тносились к священникам? Может, Вам мама что -то рассказывала?
О.М. – Все называли его батюшкой, относились очень хорошо. Но, между прочим, наш священник,
фамилия его была Добровольский, очень был по ложительный человек. Ему доверяли все -все. Кроме
того, что он был священником, он еще и понимал в сельском хозяйс тве. Он говорил, когда сеять. Короче
говоря, очень положительно к нему относились. Хо тя я встречал старых людей из нашего села, так они
говорили, что разные попы бывали в других селах — и пьяницы и что хочешь. Но наш был
исключительный.
М.С. – Когда Вы в шко ле учились, говорилось что-то по пово ду религии? Как говорили о церкви?
О.М. – Везде и всюду говорили против! И в нашей школе.
М.С. – Как о ккупанты о тносились к цер кви?
О.М. – Они хо тели, чтоб она была. Они по ложительно о тносились. Кроме этого они насаждали
национализм немножечко. Что они делали: приехали сюда, в Украину, значит, все должны быть школы
украинские. И мы учились на украинском языке.
М.С. – Во время войны о тмечали религиозные праздники в семье?
О.М. – Даже на фронте отмечали. Мы всегда отмечали так, как я рассказывал. Старались все наго товить.
Между прочим, я тебе скажу, на фронте не запрещали религию, не презирали тех солдат, ко торые
молились.
М.С. – Как Вы считаете, людям была необ ходима церковь в 30 – 40-е го да?
О.М. – Вообще, религия, какая бы она не была… [замислився]. Человеку всегда надо во что -то верить. В
обязательном порядке. И в советское время люди верили. А мы, молодежь, свято верили в коммунизм. И
идеология эта, в общем, была непло хая. Кстати, «Ко декс коммуниста» — это те же десять заповедей из
Библии, только переделанный. [...]
М.С. – Скажите, были ли распространены в нашей местности колядки на Рождество?
О.М. – Значит, я тебе скажу так, если ты видела по телевизору гуцульские колядки, так во т у болгар
точно вот так. Во т вечером делали звезду, переодевались и старались пойти к багатым. Почему? Те
накрывали стол. Их прихо дит человек 7 – 8. Они пели песни специально для этого хо зяина, для каждого
члена семьи. Потом их приглашают, они садяться, угощаются и у ходят. Мама мне рассказывала, что
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вечером ходили взрослые, а утром — дети. Они тоже пели, рассказывали, им давали бублики, копейки.
[...]
М.С. – Были какие-то гадания на Рождество, Новый год, Крещение?
О.М. – Мы не гадали никогда, но я слышал, это на Новый год. Ну, например, так: п ервого января
девушка выносила золу, бросает и слушает, какое имя назовут. Где -то кричат: « Ваня!», значит, ее жениха
будут звать Ваня.
М.С. – Скажите, пожалуйста, Масленицу у нас праздновали?
О.М. – Да, да, да.
М.С. – И после коллективизации?
О.М. – После ко ллективизации за это дело вызывали в сельсовет и могли оштрафовать. Во т если на
Пасху женщина не вышла на работу, ведь уже полевые работы ведуться, говорили, что это саботаж. И
запрещали на май работать.
М.С. – Как про ходили гулянья на Масленицу?
О.М. – Скажу тебе. Я лично в перио д оккупации видел. Значит, в центре села там э то было. Во т там было
место, где было хуро когда-то. Там делали костер, собирались моло дые и прыгали через это т костер.
Прыгали, в основном, мужчины. Там же пели, гуляли, все. Когда -то катались на санях, до революции.
[...]
М.С. – Были ли в нашей местости обычаи, как у у краинцев в Карпатах, когда праздновали первый день
выгона ско та на пастбище?
О.М. – При мне не было и б лизко. Летом есть «Янив ден» — или 24 июня, или 24 июля.
М.С. – А что э то за праздник?
О.М. – Так и называется — «Янив ден». Значит, что делается в этот день? Все собираются и иду т в поле.
Молодеж во дит хороводы. [...]
М.С. – Где в доме устанавливали иконы?
О.М. – «Кунишник»? При советской власти икон не делали. А в детстве всегда были. В зале на самом
видном месте, в углу с внешней стороны. И там все время висела лампадка. Мама ее по воскресеньям
зажигала. [...]
М.С. – В детстве Вам рассказывали, были ли в селе знахари, шептуны, целители?
О.М. – Значит, были в селе ведьмы! Э то я говорю так, как оно есть. Те, которые могли сделать и
хорошее, и пло хое. Значит, что они хорошее делали? Ведьма, если у женщины тяжелые роды, могла
прийти, присутствовать, и роды облегчались. Но я думаю, что это она ее своей силой воли заставляла .
Что пло хое? Она могла взять коровье молоко. Могла сделать «магию» — это как порча. Кусок женского
волоса закапать там возле тебя или же подкинуть под одежду, под постель или под кровать. Но я
понимаю, что это у ведьмы сильное биополе, это своего рода гип ноз. И у нас не о дна ведьма была — и
баба Славица была, и еще одна была. А бабы-шепту хи? Были те, ко торые от сглаза лечили. Значит, со
мной такой случай был: меня сглазили. Я был маленький по лным. Мы пошли в гости и я пришел
домой — температура. И один день, и второй. Когда мать меня берет и к этой шепту хе повела. Она меня
на кужух на полу положила и веником из комыша машет. Ходит, хо дит, раз — по голове меня ударит,
потом — по но гам. Я лежу у э той шепту хи и говорю: «Я не боюсь Вас». Она мне тыкает веником в глаза.
И ч то? Я пришел домой — и все прошло. Так ч то и шепту хи и ведьмы были.
М.С. – А какой они образ жизни вели?
О.М. – Обыкновенный.
М.С. – Никак не о тличались?
О.М. – Абсолютно. Даже вот э та шепту ха была очень хорошая женщина. Самые обыкновенные люди .
[...]
М.С. – Было ли в Вашем детстве ч то-то такое свехъестественное, ч то Вы не можете до сих пор
объяснить?
О.М. – Было это у меня не в детстве. За всю свою жизнь я учился 1,5 года на стационаре в техникуме. А
так все время я учился, и в институте я учился заочно. И вот в 52-м году летом у меня были одни
каникулы за всю мою жизнь. Я сижу на пороге у себя дома. И у моего друга, Вельчева Виктора, тоже
каникулы. Мы собираемся идти на ставок купаться. Я окончил первый курс на агронома, перешел на
второй. И тихо кругом, жара. И вот оса вот так «д-з-з-з», и на одном месте. А я смотрю на нее, когда ктото говорит: «Ты не окончишь техникум». Я повернулся туда, сюда, а никого нет. Меня облило по том.
Думаю, интересно, почему я не окончу техникум? Я учился нормально, не был отличником, но был в
первой пятерке. У меня упало настроение и я поверил, ч то я его не окончу. Но я не мог найти причину.
Пришел Виктор, мама пошла доить корову, а мы пошли на ставок. Идем. Но это ж была советская власть,
я не мог ему сказать э того. Думаю, будет смеяться надо мной. Не стал ему говорить. Это был август
месяц. Пришло первое сентября, я пошел в техникум. Учусь, забыл обо всем — сентябрь, октябрь,
ноябрь. Первого декабря прихо дит повестка в армию. Меня взяли на четыре года в армию. По лу чается,
техникум я не окончил. Я после армии перевелся на механика, а на агронома я так и не выучился. Что это
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было? Кто мне сказал? Я до сих пор, во т уже прожил сколько лет, я не могу тебе сказать. Но насто лько
это явно было! Во т такое у меня в жизни было. Поэтому в какой-то степени я верю в высшие силы.
Наверное, что-то есть. [...]
№ 40. — 2007 р., грудень 28. — с. Єлисеївка Приморського району Запорі зької області . — Інтерв’ю
з Білаш Ніною Микитівною, 1931 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Запорізь кої області,
проведене В’юн Світланою В олодимирівною (БДПУ).
В’юн С.В. (далі – В.С.) – Назвіть своє прізвище, ім’я та по батькові.
Білаш Н.М. (далі – Б.Н.) – Білаш Ніна Микитівна, дівоче — В’юн Ніна Микитівна.
В.С. – Яко ї Ви національності?
Б.Н. – Національності — у країнка.
В.С. – Дата і місце народження?
Б.Н. – Село Єлісєєвка, ранше було Чіклі, 31 го ду народження . [...]
В.С. – Яка Ваша освіта і професія?
Б.Н. – Освіта моя — 7 класів, професія — робоча. [...]
В.С. – Як звали Ваших батька та матір, діда та бабу?
Б.Н. – Батька мого звать В’юн Микита Самсонович, маму — В’юн Явдокия Яківна, а дєдушку і бабушку
я не помню, бо вони рано померли.
В.С. – А яко ї вони національності були?
Б.Н. – Українці, українці.
В.С. – Звідки родом Ваші батьки і прабатьки?
Б.Н. – Із України, всі-всі мєсні, єлісєєвські. [...]
В.С. – А як ставилися Ваші батьки до віри?
Б.Н. – Ну, то як, як до війни, то вони вєрували в Бога, шо Бог єсть. Церква була у нас до війни, здорова
була, хароша церква. А то ді як війна, то трошки її розбили, послє війни стали запрєщать хо дить в церкву,
в Бога вірувать, церкву совсім розбили. А тоді там маленьку церкву зробили. Ходили ми туди яблука
святили, посвятимо. Піп красивий, побризка, то ді ідем до дому, сядем біля річки, по яблуку з’їмо святого
і пішли далі до дому. Приносили і дома ж давали усім, як каже, святе яб луко, чи груша, слива шо
святили.
В.С. – А як Ви ставитесь до віри?
Б.Н. – Як я ставлюся? Ну, нормально ставлюся. Є , кажу ть, Бог і я кажу : є Бог, я нє отрікаюся од його. Є
Бог, значить є Бог. Ми як, православні ми люди, так шо ми віруємо. Зараз уже багато таких шо вірують,
ну, тільки нада було його раньше не допускать до отакого хаосу, шоб люди вірили і молодьож, шоб не
було отакого, як кажу ть, бєздєлія, цього убійства разного, насильства. Тоді тако го не було, а тепер
зробили таке.
В.С. – А от Ви своє життя, свій побут пов’язуєте з вірою? Ну, от Ви кажете «насильство», це все тому,
що віри не було?
Б.Н. – Конєшно. Оце роспутство зараз через шо? Роботи нема. Молодьож не работає, гуляю ть, п’ють. А
раньше, як каже, роботи і дітям маленьким хватало, по сім год хо дили літом по стерні босіка збирали
колосочки діти, ко лосочок до ко лосочка, шоб їм щось дали поїсти. Ну , дітям щоб дали поїсти.
В.С. – І віра на це впливала саме?
Б.Н. – Ну як, і віра впливала, понімали старших, всігда, ну як, батьки ж було христяться, там празники
готовлять, от вечеря була, так це всігда було в нас арновку садили, і такий, в нас бочка була, воно не
бочкою, а так зроблено длінне високе і ступа, і оце ми ту арновку там товкли, товкли, щоб оце оту всю
шулу ху отшугать, а тоді посушить, її провіять, мили, варили кутю. Це тільки кутя, як каже, була для нас
дуже великий празник. Були ж там і пиріжок який спечуть, дадуть , чи коржик медом помажуть, кутю,
вечерю носили, так вечерю носили, ну, як канфетів тоді не було, не доступно було за шо купить. Ну , в
кого було, може, коржичок спечу ть там, помажуть медом , дадуть, як єсть — то дасть. [...]
В.С. – Що саме вплинуло на те, що Ви стали віруючою, якась, може, подія? Може, війна вплинула на те,
шо люди стали віруючими?
Б.Н. – Ну та як, ну, о т люди кажуть, ну, Бог єсть, ну, ми думаємо, є значить єсть, як каже. Зараз тепер вже
начали от попи і по телевізору виступать, вєрующі хо дять книжки дають. Єсть і єсть Бог, ми от його, як
каже, не отрікаємося. В селі в нас церкви немає, в церкву ми не хо димо, ну, а так є Бог значить є Бог.
Паска там чи празник святять, хрестять, це ми, як каже, вже вроді чи віруємо, чи принімаємо, шо це воно
должно так і буть. Таке шо, ну як, вобщє-то, як каже, церква до поганого не уче, не уче церква поганого.
От помагають щас же, бачиш, церковні хо дять, помагають б ідним, то одежу якусь дають, то ще харчі
привезуть якісь, у яких нема шо їсти.
В.С. – Хто Вам вперше розповів про Бога?
Б.Н. – Ну, вперше розповів про Бо га... батьки розповіли, мама розказувала.
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В.С. – А що вона Вам розказувала?
Б.Н. – Ну шо... шо Бог є і шо в церкву хо дять. Вони хо дили, раньше більше старі люди хо дили в церкву,
Богу вірували все, а тепер як оце не стало такого .
В.С. – А як Ви собі Бога уявляли?
Б.Н. – Ну як уявляли... я не знаю. Ну, так як вродє людина у тому з крилами літає, десь прилітає, з
крилами десь вимахує. Одна казала у нас тут сусідка: «А мені приснилася: Бозя прилітала, мені ручкою
махала». Так значить шотось то є, раз воно шось є, шось є, конєшно, як каже, його ніхто не бачив, його
не це. Ну, шо то є, значить, є Бог. А якби Бог прийшов на землю, може б воно лучше би було.
В.С. – А от ким для Вас був Бог — захистником чи ким?
Б.Н. – Ну як, ну, вро дє як чи защітник, чи помошник от як тільки вродє хтось чи заболів, чи вдарився —
«Ой, Господи, поможи!» Вро дє ти, ну, як душевно обращаєшся до його : « Ой, Господи, поможи!»
В.С. – Чи в Вашій сім’ї до тримувалися Різдвяної куті, Пасхи, постів?
Б.Н. – Ну як, пости раньше були такі, шо добре не було шо істи, піст сам по собі був, бо їли таке: гарбуз,
бурячок, якась кашка, борщик. Ну , а уже Паска — це, конєшно, мама печуть у печі, у тому багато пасок,
високі. Так це ж тільки як з церкви прийдуть, посвятять, то ді вже можна їсти. А нам то хочеться! Яйця,
ну, яїч ка красили, ну, як каже, ну, поділять по скільки там припаде, ну, по два яїчка, чи по три. Так не
було, шо, ага, лежить їх і ти скільки хочеш їх і їси, скільки даду ть.
В.С. – А яких ще церковних свят у Вас дотримувались?
Б.Н. – Я кі це церковні свята?
В.С. – Ну, Водо хреща, може?
Б.Н. – Водо хреща була. Раньше ж р ічки були не такі, як зараз — позаростали тим камишем. На річкі
хо дили, вирубували льод, приносили, так кажуть: свята вода. Наливали в бутилки, прихо дили вдома, в
хатах святили, ско тину, птицю, вобщєм усе-усе. Було це хворим даже давали пить свято ї води, чи
покупають, лийнуть святої води.
В.С. – А от на Щедрий вечір не хо дили Ви щедрувати?
Б.Н. – Ходили і щедрувать, ходили і колядувать. Ну, як каже, у кого шо є, ті пускали. У кого нема шо
давать ті казали: « Не нада», не пускали.
В.С. – А до Вас прихо дили діти?
Б.Н. – Прихо дили до нас тоже. Ми, як каже, батько уже у нас держав уліки, у нас був мед. Там напечуть
коржиків, медом намажуть. Ну, зайдуть діти там чи пощедрують, чи поколядують, їм винесуть. А тоді ж,
як каже, стали лучше жить, хо дили ті, ну, жінки пожилі, бабочки, дє душки хо дили оце щедрували по
хатах, колядували. Обряд був: захо дять так у хату, щедрують, це їм нада було дать як по закону хлібину
хліба, ну, шо є, є гроші там скільки ти можеш дать, руб там чи два рублі. Ну, давали їм оце таке.
В.С. – А наряди спеціальні були для цього?
Б.Н. – У нас не було нарядів, у кого шо було вдіться, у кого шо було вдіться. Таких, ну, шоб в масках
хо дили — ні. У кого шо було, хто шо вдів, те і хо дили в тому.
В.С. – А Ви якусь ко лядку чи щедр івку пам’ятає те з дитинства?
Б.Н. – А як:
«Коляд, коляд, ко лядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така.
Дайте, дядьку, п’ятака.
Не дасте п’ятака,
Візьму кобилку за чубринку,
Поведу на могилку, напасу, напасу.
Давай, дядьку, ковбасу.
Не даси ковбаси...»
Далі забулася як. «Не даси ковбасу… чи хату рознесу». Уже забулась як.
В.С. – А що Ваші батьки, дідусі розповідали, що цих обрядів треба дотримуватись? [...]
Б.Н. – Ну, як вони дотримувались, то і ми до тримувались. Праздник значить це, ну, як обряд, празник
великий це, як каже, всігда до празника було це, яке є шо перестірали, поприбирали, позамітали . Ранше
полів не було, долівки мазалися глиною, це всігда ж було помажемо. Тоді ж не бу ло коврів, дорожок не
було, соломкою трусили. По трусимо соломкою, а тоді ото полеже так соломка недільку, змітаємо , в
плиті топимо, опять до лівочку мажемо глинкою, опять свіжою соломкою. А як Тройця була, то це ми
вже тоже мазали, хо дили травич ку рвали, в хаті трусили травичкою, в ха ті вішали гілочки, біля хати
вішали гілочки разні. Ну, харашо було, бо це ж великий празник, великий гр іх було все робить, ну , ми, як
каже, празнували усе.
В.С. – А, може, яких обрядів Вас навчили мешканці з інших сел?
Б.Н. – Ну та як, в інших селах тут рядом з нами, ну як, вони вроді щітаються , ну, одної нації, ну, одне
було, такі празники, там таке — Івана Купала … Ранше річки були, зараз комишом позаростало, а ранше
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річки здорові були. Ходили ми із одуванч іків віночки робили, то такі синенькі сокирки росли багато біля
річки, віночки о то робили, кидали в річ ку, костьор палили, чере костьор плигала . Ну, ловко було, як
молодьож гуляли ми. Харашо було. Це празника тільки і дожидали, бо було багато роботи, все в нас дома
було, надо було все дома робить.
В.С. – А от поряд болгарські села знахо дяться, у них Ви нічого не переймали?
Б.Н. – Ні, ми їх туди не дуже хо дили. Ми не переймали в них.
В.С. – А як у Вашому селі ставились до невіруючих, до атеїстів?
Б.Н. – Та нормально ми односилися до всих. Як каже, люди як люди, кажде по -своєму, хай хто хоче як.
Хоче вірує, хоче не вірує, як хоче.
В.С. – А чи були у Вашому селі не православні, а іншого віросповідання?
Б.Н. – Та не було в нас, в нас всі православні, не було в нас таких ранше. То в городах там разні, а в селі
всі о динакові.
В.С. – А чи були у Вас у селі люди, які перейшли в іншу віру, з православ’я в якусь іншу?
Б.Н. – Ну, та, ну, як в нас не було такого, о дна православна віра була. Бо як, одна церква була. Одна
церква і всі вірували, як каже, всі в о дну церкву ходили і в о дне вірували.
В.С. – А ко ли Ви бу ли дитиною, цер ква була в селі?
Б.Н. – Була церква, мене і хрестили в цер кві, даже в мене в м ітр ічєскій записано, коли хрестилася.
В.С. – Здорова церква була?
Б.Н. – З дорова церква була.
В.С. – А от Ви ко ли вперше потрапили в церкву, Вам там спо добалось?
Б.Н. – Спо добалося, так попа було страшно, як я малою була.
В.С. – А чому страшно?
Б.Н. – Ну, така борода в його, така одівачка, ризи, ризи такі на йому одіті. Вроді такий, ну як, як ми,
такого дуже добре не бачили, то бу ло вроді якось той. А тоді вже стали самі хо дить, бігать ту ди. Як
празник, то ми туди біжемо.
В.С. – А хто ту ди хо див, старі чи молоді?
Б.Н. – Старі хо дили, ну, батьки наші хо дили, ну, молодьож хо дила, а дітворою ми, конєшно, бігали ту ди,
бігали.
В.С. – А до тих, хто не хо див в цер кву, як ставилися?
Б.Н. – Та нормально ставилися, так як оце і зараз. Зараз хо де хто хоче в церкву, нормально ставляться, а
хто не хо де тоже нормально. Хто, як каже, хто шо хоче. Хоче віруй, хочеш не віруй.
В.С. – Може, їх називали безбожниками чи якось ще?
Б.Н. – Та це мог там дід якийсь на когось сказать: «Антихрист ти». Бо вони там балуються, щось чи в
садок залізли, лазили по дереві тому [посміхає ться]. Мог дід якийсь такий старий сказать, а так н іхто не
казав шо там безбожники чи шо.
В.С. – А от коли Ви були дитиною чи в юності, Ви були в церквах інших сіл?
Б.Н. – Ні, не була я. У Юрієвці була в церкві. Село Юр ієвка. У Юрієвці була в церкві. Ну , тоже таке село
як і наше, церква тоже православна.
В.С. – Там було гарніше, ніж у нас?
Б.Н. – Та такий обряд тоже таке саме: і ікони красиві висять, і рушники, свічки горять. Таке саме.
В.С. – А от служба відрізнялась наша від їхньої?
Б.Н. – Та одинакова служба, одинакова. Шо там, як каже, піп читає чи батюшка, шо ту т.
В.С. – А от які відносини були Ваші і Ваших родич ів, батьків з попом? Ви до нього часто ходили там
сповідуватись чи ще щось?
Б.Н. – Ну, та як, як празник чи там неділя, вихідний, то хо дили, а як на роботі, то ніко ли було ходить.
В.С. – Піп був поважною людиною на селі, до нього з повагою ставились?
Б.Н. – Ну а як, конєшно, з повагою. І до попів, і до врачів, і до вчителів. Бо це считались що це, ну,
грамотна людина, за всім ішли до нього, як каже, комусь там шось нада написать, комусь там шось чи
пісьмо написать, чи якусь заяву ку дись, чи комусь шось розказать, чи комусь шось десь нада, то
обращалися до таких людей, до попів, до вчителів.
В.С. – А от селяни у всьому довіряли, все могли розповісти священику?
Б.Н. – Канєшно, могли, дітей носили ж хрестили, розказували. І причащаться хо дили, і ми ж бігали —
причащав піп, так маленька ложичка, дасть сладенького щось, і хрестик поцілуєш, ложечкою дасть.
В.С. – Ви думали, що попу розкажеш — він до Бога донесе чи як?
Б.Н. – Ну, та як вроді ж, вро ді і до Бога вони, вроді за тебе вони бу дуть, ну, чи молиться, свічку як
поставиш, за здравія, вони ж вроді за твоє здоров’я будуть молиться, читать. А як за ко гось ти поставиш
там, хто там у вас покійний, бабушка чи дєдушка, значить, вони молитву будуть читать за упокоєння.
В.С. – А ко ли Ви до школи хо дили, Вам щось про церкву розповідали?
Б.Н. – Ні, про церкву то ді вже не розповідали, тоді вже запр єтіли. Сказали, шо церкви нема, це не Бог,
шоб не вірували, запріщали і вечері носить, і запрещали на провода чи на поминки , щоб не хо дили і на
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кладбище. Це все запріщалося. І в шко лі, вобщє запріщалося. І такі люди, які були, ну, як більше
грамотні, вчителя, врачі — це вони не імєлі права хо дить у церкву, їм запрєщали. Це вже такі, як каже,
колхозники, які не грамотні, ті хо дили, а такі, їм запрєщали хо дить.
В.С. – А Ви як до того ставилися, до того, що запрєщалі хо дить?
Б.Н. – Ну та як, як каже, ми то хо дили, нам то в школі конєшно, а вечерю все рівно носили. І вечерю
носили. І бігали попід вікнами колядували, щедрували. То ді ранше снігу було багато-багато, і ми було
бігаєм попід вікно, постукаємо і кричемо: «Бабушка, як мого чоловіка чи ковалєра буде звать?» А вона
там скаже: Іван, Степан, чи хто . А ми: «А мого? А мого?» Вона скаже і ми побігли далі, під друге, в
другу хату заб ігли під вікно, тоже так само.
В.С. – Коли забороняли, а в душі все р івно віра залишалась?
Б.Н. – Конєшно, залишалася віра, залишає ться віра і понині, і понині віра, шо Бог єсть, шо церква до лжна
буть. Вона залишається, так як наші батьки вірували, і нас приучили до цього, тепер і ми привикли давно
і давно, шо Бо г єсть, церква должна буть.
В.С. – А під час війни церква була, діяла?
Б.Н. – Ну, як під час війни не було, бо її розбили, і як війна, хто ж, всі ховалися, ко го забрали на фронт, а
вже такі пооставалися. Церкви не було. [...]
В.С. – А от церкви не було і попа?
Б.Н. – Ну, і попа то ді вже не було.
В.С. – І службу не справляли?
Б.Н. – Ні, не було. Цер кву як розбили — і попа вже не було. А то ді вже як маленька церква стала, а тоді
вже як совсім запр ітили, я к каже, совє тська власть запрєтила, то вже не бу ло ні церкви, ні попів не було.
В.С. – А під час війни куди дівся піп, він по їхав чи його вбили?
Б.Н. – Ну та в’їхав же, навєрно, в’їхав.
В.С. – А під час війни Ви справляли релігійні свята?
Б.Н. – Ні, не справляли, не було то ді вже добре чим справлять, і де справлять, бо кажде боялося, у хаті
сидіть не то справлять, ховалися усе. [...]
В.С. – А от коли Ви згадуєте минуле, як Ви думаєте, по трібна була церква під час війни і в 30 -ті роки?
Б.Н. – Ну та конєшно, церква должна була, но тоді, як каже, вро ді і запріщали, і не запріщали, а не було,
не було церкви.
В.С. – Для чого вона по трібна бу ла?
Б.Н. – Ну, як вроді ж, вроді як ідеш, як увроді там тобі, ну як, прочітають, чи Богу помоляться, чи теб е
попричащають, вроді це ти там побув вроді як у театрі, як на отдихі ти побув, пообщався. Людей там
багато було, ну, дітвори, молодьож. Ну, б ільше, як каже, тоді більш, ну, клубів не було, тілівізор ів, не
радіво не було, ні свєту не було. Нічого не було, не було нічого, ото так, ото шо в церкву схо диш, а так
все время дома.
В.С. – Коли в радянські часи проводили політику проти церкви, вона була ефктивною, багато людей
перестали вірити в Бога?
Б.Н. – Ну як, вони самі запрє тілі, щоб люди не вірували, Бог сказали, шо це нем ає, церква вообщє не
нужна. Запрєтілі і церкви порозбивали, порозбирали, усе повивозили, де вони його спалили. Ну , вобщєм
нема. Були такі, служителі такі бу ли, шо вони все розбирали, вивозили, палили, трощіли.
В.С. – А багато людей перестало вірити?
Б.Н. – Ну, та перестали тоді вірити, ну, як кажде собі в душі віре, но а церкви то нема, ну, було зійду ться
там на веч ір, ну, бабочки, якийсь празник, то вони пісні самі, о то сядуть і співають ко лядки чи такі пісні.
В.С. – А от запріщали вірить в Бога, а чим замінювали те?
Б.Н. – А чим замінювали? У хатах сиділи, на вечоринки хо дили тоді, насіння понажарюють,
позбираються, то вовну скубуть, то пряду ть, то насіння хто луска, то так сидять, шось співають, яку
церковну, а якусь таку народну пісню співають.
В.С. – Влада прибирала церкву, а замість цер кви нічого не ставила, в що треба вірити?
Б.Н. – Нічого вони не ставили, ну, вони то ді у партію заставляли вірить, що це комуністи, шо вони
правільно йду ть, правільно роблять, ну, як каже, комуністи були комуністи, а які віруючі — ті були і
віруючі. Як каже, комуністам не дуже вірили, не дуже піддавались, а вірували в Бога та й усе, в Бога та в
церкву.
В.С. – Все одно вірили?
Б.Н. – Вірували, ну, а як кажин для себе вірував.
В.С. – А от ко ли народжувалась дитина по яким прикметам визначали її майбутнє життя, долю; були
якісь прикмети?
Б.Н. – Ну як, тоді ж, як кажуть , були бабки-повиту хи, то ді дитина народжувалась, больниць не було,
дома родили, дома родили. Це бабку якусь гу кають і бабка приймає роди; мене приймала Тєрєхова вже
прабаба, прабаба приймала, а були такі старі, шо як дитина родиться, вона в вікно гляне, яка в неї до ля.
В.С. – А по чому вона судила?
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Б.Н. – Ну, хтозна. Вони не признавалися, вони не признавалися, просто о т гляне — вона знала. От були
раньше бабки, як каже, шепту хи. Там захворяла дитина чи шось таке: не спить там, плаче все время, їх
одно було бабку гукають, бабка бере цю дитину і іде до курника, шо вона там читає якусь молитву,
приносять дитину, дитина совсім друга стає.
В.С. – От вона сказала, що доля буде така , чи справджувалось це? Чи насправді було так?
Б.Н. – Було, справджувалося, справджувалося, було, каже: «Оця дитина ось родилася, її нада берегти, бо
воно должно десь втопиться», все р івно пройде якесь время і.... справджувалось.
В.С. – Коли появилася дитина, що робили з нею, які обряди були?
Б.Н. – А які обряди, бабка купала, та шо.
В.С. – А як купала, щось примовляла, щось добавляла у воду?
Б.Н. – Та молитву, те, читала, це їх називали баби -повиту хи, вона молитву читала, купала у травичкі,
заварювали, лила травичку. Це бабки все було роблять.
В.С. – І пуповину вона перерізала?
Б.Н. – Усе, все вона робила. Та ранше було на степу роблять, в степу та під скир дою роде, ніде нічого,
прийняла бабка.
В.С. – Що платили бабці за це?
Б.Н. – А платили, хто шо дасть, вона плату не брала і не требувала нічого ніколи, хто шо дасть, даси —
спасіба, не даси — тоже спасіба. У нас тут була бабка, на неї казали Бульгарчиха, вона старенька жінка
була, вона дуже помагала дітям оце, дітки маленькі б ільше як хворял и младенським, до неї носили.
Понесуть, вона оце молитвою на воск виливала, вона ніколи плати не требувала, не просила, даси —
спасіба, чи платочок там якийсь носовий чи головний, шо є в тебе, вона ніко ли не требувала, даси —
спасіба, не даси — тоже спасіба.
В.С. – А Ви носили сво їх дітей?
Б.Н. – Носила, Сашу носила.
В.С. – А що з ним, хворів він чи що?
Б.Н. – Ну, хтозна, воно в його було як вро ді чи зляк чи щось таке. Я носила його, мабуть, рази три його
носила, так воно ото, понесу вона розмотає його, положе, воск розтопе, і мисочка в воду ллє , молитву
читає, три рази, а тоді замота опять, ну, тепер каже: «Дочко, іди додому». Ну, даю шо їй там, тоді вже
лучше стали жить, давали то пятьорку, то чулки, то якусь рубашечку, на плаття ситчику носили.
В.С. – Хто ставав бабками-повиту хами, воно в спадок передавалось чи хтось когось вчив?
Б.Н. – Воно більше в спадок передавалося, ну, не всим, не всим, кому воно давалося, понімаєш, кому
давалося, обично, як казали, шо нада передавать у спадок самому меншому, самому меншому, не
старшим, а самим меншим. [...]
В.С. – Коли хрестили, як про хо див сам обряд хрестин?
Б.Н. – Ну як, у церкву їздили крьосний і крьосна, чи ходили. Крьосний і крьосна заносять у церкву, це ж
там хрестик давав батюшка дитині і крьосну, і крьосного ж там. А тоді прихо дили до дому, ну, дома уже
там варили раньше кисіль, кар тошка, сметана, орішки, ну, і макайду ж робили, макайдичка була випить.
В.С. – А кого брали в куми?
Б.Н. – Ну як кого, хто кого хо тів, хто кого хо тів. З чужої сім’ї кума, куму брали. Ну, як із товаришів, з
товаришів, хто з ким товаришував.
В.С. – Чи був якийсь певний обряд, щоб запросить у куми?
Б.Н. – Не було, не було тако го обряду.
В.С. – А в церкві, як було в церкві, батьків впускали чи не впускали? Як себе там вели куми?
Б.Н. – Ну, як каже, хрестить батьки, батькам не положено, до лжен кум і кума під хрестом стоять, а
батькам ні.
В.С. – А хто ніс дитину до хреста: кум чи кума?
Б.Н. – Ну, кум чи кума, ну, більше кум ніс і кума ж іде з ним. То ді ж уже як покрестили, вже кума тоді
вмотує дитину та ідуть до дому.
В.С. – А після хрестин, коли вже вдома були, щось обов’язково потр ібно було подарувати? Кум, кума
дарували щось?
Б.Н. – Це ж вони дарували, вони ж в церкву носили, кума брала ж цей, кажуть, крижма, це , ну, матер ія,
це ж кума даре. Ну а кум там платив же.
В.С. – А в гості приглашали на хрестини?
Б.Н. – Ну, це не всі, як укого є, у кого є до чого. На хрестини у кого є гроші — справляю ть хрестини.
Гукають, гості ідуть, а як нема, то, значить — сіли батьки, куми пообідали там , чи поснідали, чи
повечеряли і хрестини кончились.
В.С. – В церкві платили за оцей сам обряд?
Б.Н. – Ну да, той, платили за хрестик. Платив це кум, мати хрещена крижма купляла.
В.С. – Як у Вашому селі про хо див обряд сватання?
Б.Н. – Ну як, вже ж прихо де жених до батьків нівєсти і каже шо я...
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В.С. – Сам приходе чи з кимось?
Б.Н. – Сам прихо де, прихо де раньше, каже: «Я прийду сватать».
В.С. – А далі що?
Б.Н. – А тоді вже ж договорився він з батьками, на коли прийду ть, то ді прихо де, там, обично на суботу
ілі на не ділю на вечір приходять.
В.С. – З ким?
Б.Н. – Ну, кого він возьме, старосту, одного або двох, бере і йде. А тоді там як, батьки і ще якісь свати на
вулиці стоять, в першу очірідь до лжні зайти мужики, договоряться, захо дять, постукали: «Здраствуйте!»
«Здрастуйте!» «Ось ми йшли, у Вас ту т там чи телич ка продається чи коровка, теличку ми хочем купить,
скільки буде стоять?» Ну, так хто вміє які шу тки.
В.С. – Що вони з собою приносили?
Б.Н. – Ну , приносили вони з собою хліб, хлібину хліба, перев’язані рушниками старости, ну і випить. А
тоді вже як договорилися, тоді нєвєста перев’язує старостів рушниками і міняю ться хлібом, вони свій
дають хліб, а ми — свій.
В.С. – Чим зустрічали старостів?
Б.Н. – Ну як, захо дили вони, захо дили, а то ді ж гукали останніх, вже ж готовили шо нада, шо там, сідали
вже тоді, договорялися, пили, їли, сміялися, співали.
В.С. – До того як договоряться, як вела себе дівчина, вона захована десь була чи слу хала?
Б.Н. – Та у другій хаті стояла, а тоді ж уже як той, гукають, питають: «Чи ти со гласна чи не согласна?» А
тоді вже договарюються ко ли буде свадьба, на яке число, коли, як , шо.
В.С. – Бувало таке, що дівчина відмовляє?
Б.Н. – Бувало, бувало й таке, шо отказує, гарбуз давала.
В.С. – Замість хліба гарбуз давала?
Б.Н. – Да, гарбуз давала, вони тоді, старости, конєшно, з недово льством йшли додому.
В.С. – А придане вона собі сама готувала?
Б.Н. – Я к, го тувала, ранше рушники вишивали, хто як і хрестиком , і гладдю, і цепочку в’язали, в’язали
кружево, це в наволочки подушки, прошви робили, а то ді ті простині, у простині в’язали кружево, така
було, ранше не було коврів, оце таке подушки.
В.С. – Як відбувались оглядини?
Б.Н. – А як оглядини... прийшли, які оглядини то ді були, воно оглядини у всіх о динакові були.
В.С. – Хто запрошував на весілля?
Б.Н. – Моло дий і молода запрошували.
В.С. – Як це було?
Б.Н. – Ну, о т вже ж догаварюються, кого беруть, кого буду ть приглашать, йдуть моло дий і молода,
гукають: « Батько і мати і ми просимо, щоб прийшли до нас на весілля».
В.С. – Вони щось там давали?
Б.Н. – Нічого не давали, просто приглашали так, а тоді вже як приходили на весілля, вже ж там їли, пили,
ну, молодий і молода, тоді шо давали, ну, молодий водки наливав, а молода шишку давала
приглашонним. Приглашонні вже хто шо подаре.
В.С. – Можна було о тказуватись від то го, щоб прихо дити на весілля?
Б.Н. – Ну, та як обично прихо дили, ранше шишки пекли дома, тоді пекли дома такий , ну, каравай
великий, і таких із то го робили, із тіста, таких три вєточки: на вер ху два голуба, шо два голуби, там одне
і друге. Боярин і дружка стоять, боярин — по цю сторону, дружка — по ту сторону біля молодої, а тепер
боярин должен поцілувать дружку, ні, дружка должна поцілувать нєвєсту, а боярин сто їть із ремньом, в
руках ремень держе, як тільки вона, він її, значить, ремньом, з усієї, добре вдаре [сміється], і о то той
каравай шоб у хватить. [...]
В.С. – Бу ли якісь хлопчачі чи вечорниці для дівчат?
Б.Н. – Це як вже на свайбі, так це в суботу всігда вечоринки, тільки моло дьож гуляє, у суботу. Ну як, до
молодого ідуть хлопці, він з хлопцями прихо де до нівєсти, тут дружки і вони тут гуляю ть. Погуляли
вони, тоді всьо ухо дять молодьож, то ді вже остається ту т тільки молодий, молода, дружка, боярин ну і
приглашонні то ді вже такі гуляють, от. Гармошка грає, танцюють, співають, передіваються і в цигани, і в
усього, все шо, хто в шо нарядиться.
В.С. – Скільки днів весілля тривало?
Б.Н. – Та весілля тривало, як начнуть, як є випить макайди бочка, можуть і тиждень хо дить пить . Як
обично це в суботу начинають вечоринки, в неділю свадьба — ще забирають молоду, в понеділок
приводять молоду снідать, це вже так, вже всі гуляють, а тоді вже в ті дні вже хто прийде, хто прийде
доїдать, хто прийде допивать, хто шо.
В.С. – Може, ті дні якось по-особому називались?
Б.Н. – Ну як називали ті дні, свадьба та й усе. А після свадьби вже через тиждень це було покалачення,
кажуть. Зразу йдуть, забулася, мабудь, до молодої батьки молодого, молодий ідуть до молодої, ну , так
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покалачення кажуть, ну, їдять, п’ють. А то ді на другу неділю її батьки іду ть до його, там як вроді чи
зв’язують чи Бог його знає, покалачення кажу ть.
В.С. – А чим починалось весілля?
Б.Н. – А чим, приїжає молодий до молодої, або пішки прихо дять як недалеко, ну , більше приїжали.
В.С. – Він, може, щось казав?
Б.Н. – А шо він казав? Воротню беруть, у молодої стоять на воротах, перекрили ворота, требують у
молодого ворітню, шо там скажуть — літру водки чи дві, чи скільки там, ще шо, грошей. Як дасть,
заплате оце, ну, впускали. А хто як ку ди, хто через загату, ранше ж загати були, хто через город, хто як
може пробраться в двір.
В.С. – А закінчувалося чим весілля? Куди ішли: до молодо го чи до молодої?
Б.Н. – Кажен в себе гу ляли, а як вже молоді, по обичаю молода ішла до молодого. Так, він забирав,
погуляли ту т, він приїжає із сватами, прийшли туди до молодої, ту т посидять, погу ляють, по дарили
молодої, тоді молоду забирають і до молодого їдуть, там дожидають уже. Сідають уже за стіл, дарять,
п’ють, гуляють і це вже молода там. Ото приведуть у понеділок молоду до батьків поснідать, посиділи
тут, погуляли і пішли ту ди до молодого, вже там. Ці ту т гу ляю ть, ті там гуляю ть. А тоді вже як свадьба
кончіться, вже тоді мий тар ілки, вимітай, вишкрібай, долівку маж, шо хочеш роби.
В.С. – А такі, може, якісь обряди бу ли саме під час весілля?
Б.Н. – Ну, а які обряди? Хто шо придумає. І ту хлі крали, і в сажу вимазувались.
В.С. – І що за туфлі просили?
Б.Н. – Ну, гроші або бутилку.
В.С. – А хто давав?
Б.Н. – Ну, а хто? Моло дий, боярин розчитувався.
В.С. – А от коли молоді вхо дили в двір, батьки їх якось зустр ічали?
Б.Н. – В хату як захо дять, вже ж молодий на вулиці, молода вихо де, стоять, вихо де моло дої батько і
мати. Рушник, хліб . Батько держе рушник, хліб-сіль і те, а мати іконку держе, б лагословляє молодих. А
тоді вже як молоду забирають до молодого, там тоже його батьки вихо дять, тоже встрічають молоду і
молодого обсипають і зерном обсипають, як були конфети — і конфетами обсипають.
В.С. – А молоду не крали на весіллі?
Б.Н. – Та крали. Чого там не крали?!
В.С. – А хто крав?
Б.Н. – Тьотку Свєтку були і те, не тьо тку Свєтку, а матір як були украли, так вона б ідна, чу ть серце не
розірвалося.
В.С. – Чо го?
Б.Н. – Ну, злякалася ж, уже ж вродє кончилась свадьба, уже полягали чи спать, чи шо. А дєд і хто ще,
Ісакович (хлопці гуляли ж ту т, у Білашів), а мати і каже: «Хлопці, як привезете, украдите сваху, то літру
водки». Вони і пішли на Піту хову, посту кали, ну, та « Хто там? Шо там?» А дєд каже: «Свахо, о ткрийте,
покажіть ку ди мені до дому іти». Вона открила, жінка вийшла. Тільки вона вийшла з хати, вони її
підхватили і в бричку. А вона ж жінка злякалася, злякалася жінка. «Ой, Боже, рятуйте!» А дєд каже: «Та,
свахо, не кричіть, не крич іть !» Привезли її сюди, а вона: «Ой Боже, ой Боже!» А мати каже: «Свахо, це я
послала, шоб Вас украли, привезли. Вони Вас одвезу ть». Та вона ото жінка побула, а то ді в бричку
посадили, одвезли назад.
В.С. – А як прикрашали стіл чи хату, у якій було весілля?
Б.Н. – Прикрашали, ну, шо, ми деревце робили обично.
В.С. – А що таке деревце?
Б.Н. – Ну так, як тоб і сказать, оце цвітки як, ну, о тако три гілочки, ломачки, і оце б ільше як іскуствєнні
ранше були, ой як вони називались — стружки, по-моєму, стружка, такі бомажняні лєнти були,
разноцвєтні, красні, розові, ну, разні були, зелені. І ото робили цвітки, і ото прив’язували проволочкою
до оцього дерева і називалось воно гільце. Це як молодий забира молоду, молода беруть оце гільце і
везуть до молодо го.
В.С. – А які страви го тували?
Б.Н. – О, страви крєпкі готувалися то ді!
В.С. – А що готували?
Б.Н. – Кисіль фруктовий, ну, холо дець варили, сметана, орішки, ну, трошки м’яса там де-не-де було,
капуста квашена, огірки, кампот іще, оце всі страви були, орішки варили, ну , орішки з муки, оце всі
страви.
В.С. – А пили що?
Б.Н. – Шо пили? Самогонку та макайду робили.
В.С. – А макайда — це що?
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Б.Н. – Макайда шо? Сахар, ну, там дрожджі чи ягоди там задє лували , чи з обрикосту, і оце, воно вино,
ну, казали макайда на його. І ото бочками задєлували, а тоді наливали у грахвини, чи ставили . Пили не
маленькими, великими стаканами пили, двістіграмові.
В.С. – А гостям щось дарували?
Б.Н. – Ну, як гості, ну, це матері должна молода подарить, йо го батькам.
В.С. – Що должна по дарить?
Б.Н. – Ну, батькові — сорочку, матері — на плаття, а моло дий должен її батькам тоже так само, матері —
на плаття, батькові — сорочку, ну, там як є брат чи сестра, і тим, шо там на плаття чи сорочку, чи шось
таке.
В.С. – А іншим гостям нічого не дарували, ну, кр ім шишок?
Б.Н. – Ні, нічого не дарили, о то кроми шишки давали.
В.С. – А музика була?
Б.Н. – Музика була, гармошка була.
В.С. – А хто співав?
Б.Н. – Хто співав... ну, оті, шо на свайбу поприхо дили , понапивалися, ті й співали, співали самі,
танцювали самі, гармошка грала, о то така бу ла.
В.С. – А як одягались молоді?
Б.Н. – Ну, в нівєсти плаття біле як обично, вінок, хвата, у молодо го костюм.
В.С. – А ті наряди вони купували десь чи шили самі?
Б.Н. – Шили, шили самі, ну, шили чи в когось брали, як каже , позичали, позичали. Я як заміж виходила, в
мене плаття було, тьотка Майка Малахова брала, в моєму платті вихо дила заміж. [...]
В.С. – Які пісні весільні Вам відомі з молодості Вашої? [...]
Б.Н. – Та співали, «Ой, люлє» якесь, бу ло багато весільних пісень. [...]
В.С. – Ви самі вибирали собі чоловіка, чи було таке, що батьки вибирали?
Б.Н. – Ну, при нас уже не бу ло, щоб батьки обирали, не було.
В.С. – А раніше було таке?
Б.Н. – Раніше було. Раніше це батьки договорялися, а при нас уже не бу ло, кожен для себе вибирав.
В.С. – Під час свадьби на другий день переодягалися чи які обряди бу ли?
Б.Н. – На другий день, це обично в понеділок чи у вівторок, паре дівалися, одівалися в циганське, сажою
мазалися. Оце хто гу ляв, приглашонні на свайбі хо дили в їх по дворах, брали по куриці, ловили, самі
ловили. Ловили курей скільки наловлять, приносили додому, то ді сюди до молодого, до молодо ї, хто де
гуляв. І в моло дого так само, і в молодо ї. Ріжу ть тих курей, варять і далі продолжають гулять, п’ють,
гуляють поки... [...]
В.С. – А у Вашому селі були поширені обряди колядування, щедрування?
Б.Н. – Ну, хо дили, як каже, колядували, щедрували . Це обично щедрують, колядують дівчата, а
посівають тільки мужики, хлопці, посівають.
В.С. – А як ко лядували?
Б.Н. – Ну, колядували обично під вікном.
В.С. – Що казали?
Б.Н. – Ну як: « Коляд, колядниця...», хто як, виносе тоді, хто канфети там , пряники, хто гроші дає, як є в
кого, а як нема, то не давали. А посівальники заходили у хату, посівали в хаті мужики, обично приходять
хлопці, жінкам не положено хо дить, а мужики і хлопці хо дили, в хатах посівали, їм заплатили, давали
там випивку, гроші, хто шо.
В.С. – А що казали ко ли посівали?
Б.Н. – Ну, та посівали, зерно кидали, хазяйнів поздравляли з Новим го дом, здоров’я желали, щастя, шоб
у їх все було харашо.
В.С. – А ворожили на Різдво?
Б.Н. – Ну, ворожили попід вікнами, через хату, ну, кидали чоботи через хату чи ту холь. Куди попаде
чобіт, упаде носочком, куди повернеться — туди і заміж вийдеш. А було, кинеш чобіт через хату або
ту холь, хлопці підстережу ть та вкрадуть, украдуть ту холь або чобіт, а тоді требують з тебе викуп, щоб
викупила його.
В.С. – А ще робили?
Н.М – А шо, під хатами, під вікнами бігали, питали , як жениха звать буде, до кого підійдеш, багато ж
нас, і кажда: «А як мого?», «А як мого буде звать жениха?», «А як мого?», тоді там бабушка чи тьотя у
вікно каже, шо твого так, тво го так буде звать.
В.С. – А на Новий р ік ніяк не ворожили?
Б.Н. – Ну, та на Новий рік піту ха вносили в хату, як кажуть, як нап’ється піту х во ди, то буде чоловік
п’яничка [сміє ться]. [...]
В.С. – А які Ви ще знаєте ворожіння, гадання?
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Б.Н. – Ну, Івана Купала тоже ворожили, віночки кидали, через те переплигували, ну, палили костьор, хто
переплигне — заміж, або як на свайбі кидають цвітки, як уловиш ти — значить скоро заміж вийдеш, хто
первий уловив цвіток — той заміж скоріше вийде.
В.С. – А як в селі святкували Масленицю?
Б.Н. – Ну, Маслениця, це всяткували харашо. [...] Шо робили? Ходили по дворах де парубок, дівка
в’язали колодку.
В.С. – А що таке коло дка?
Б.Н. – Ну, колодка, як каже, хто носки прив’яже там чи лєнту, чи платок, а хто дрючок прикруте, а
заплату нада давать, а то ді ото збиралися, це все зносили до когось в хату і гуляли Масляну.
В.С. – Які страви готували на Масляну?
Б.Н. – Ну, страви готували, як каже, більше вареники.
В.С. – З чим?
Б.Н. – З сиром і з картошкою, з капустою, го товили таке б ільше, готовили таку страву.
В.С. – А в церкву хо дили на Масляну?
Б.Н. – Та в цер кву не ходили, тоді в нас церкви не було вже. [...]
В.С. – Як от визначали ко ли нада садить щось, сіять?
Б.Н. – Ну, визначали як на дворі яка погода, сонце, земля пропарувала, тожі вже садовлять. Обично після
празника це городи садовлять, озьди, забула як він називає ться [замислилась], а після Благовіщання, це
як кажу ть, Бог землю б лагословив, можна вже все садить тоді. Садять вже картошку, це вже Бо г землю
благословив.
В.С. – Може, щось примовляли при цьому?
Б.Н. – Та нічого не примовляли, на те Благовіщення. Ну, після Провід, це було, кажу ть, ну, старі люди,
шо нада посадить кавуни, гарбузи, у Жилявий понеділок — дині. Це воно то ді роде харашо. [...]
В.С. – Під час Великого посту як себе поводили?
Б.Н. – Ну, як пово дили, ну, не їли такого, як каже, жирного, все скоромне їли.
В.С. – А що їли?
Б.Н. – Ну, рибу там розрішали їсти, а так пісненький борщик, супик, яєчка і ті не їли, бо гр іх. Таке все
слабеньке їли. Не сала не їли, не м’яса, нічого, таке все бу ло.
В.С. – А танцювати, веселитись можна було під час посту?
Б.Н. – Ну, та воно то ді ніко ли було, веселиться, ось тепер уже ось це ж, ось до Вечері це ж піст у нас
називається, це ж піст, а тепер Вечеря пройде. Новий год справляю ть — все го товлять: і катлє ти, і м’ясо.
А тоді тільки це на Вечерю го товили. [...]
В.С. – А вхо дони як святкували?
Б.Н. – Ну, а вхо дини тоже так само святкували. Уходять, як кажуть, заносить нада хліб -сіль, в перву
чергу кота пускать, кицьку, ну, посвятить водичкою святою, а тоді вже захо дять, вже на стіл го товлять і
сідають. [...]
В.С. – Які обереги хатні Ви знаєте?
Б.Н. – Та не знаю я вже, Боже, обереги, ну, шо... ікона продавалася ранше, та й тепер же іконки
прибивають, було в нас на стелях як у кого ці, сволока, хр исти випалювали, щоб у хаті було. Да, ще ж ті
підкови на дверях прибивали, шоб велося хазяйство.
В.С. – А хто вважався о хоронцем хати?
Б.Н. – Ну, як охоронцем, як той кажуть, Бог о хороняє і собака [посміхається]. В перву чергу Бог должень
охоронять, це хату хазяїнів і в хаті, в першу чергу Бог хазяїн у хаті.
В.С. – Можливо, вішали щось у хаті, якийсь оберег, щоб від злих сил захищатись?
Б.Н. – Ну, та такого шо вішали... іконки там, сіль сипали, ну, як розсипли на столі ставили, сіль в першу
очірідь це, а то ді вже остачу.
В.С. – А Ви знаєте що-небудь з дитинства про знахарів, про шептунів?
Б.Н. – Ну та бу ли знахарі, були шептуни, вони як, більше знахар і були, шептуни, вони лічили людей. Там
ото от було сибірська язва, сибірська, лічили це бабки, лічили, вишептували; зуби болять було — бабки
вишептують тоже.
В.С. – А чим вони лічили?
Б.Н. – Мо литвами, молитвами вони лічили. Ілі так було : другий раз з носа кров іде, вони як то молитвами
замовляють, оце все перестає.
В.С. – А вони жили так як і всі, чи якось окремо були?
Б.Н. – Ні, вони жили так обично всі, в своїх хатах, своє хозяйство, як обично всі жили.
В.С. – Чи знає те Ви якісь шептання, якісь замовляння проти хвороб?
Б.Н. – Не знаю я такого. В нашій сім’ї ніхто не шептав, ніхто нічого тако го не робив, не знаю я такого.
В.С. – А Ви знаєте що-небудь про лікувальну магію?
Б.Н. – Не знаю я це тоже. [...]
В.С. – Може, з землею щось було пов’язано?
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Б.Н. – Ні, не знаю я цього. Ну як, дерево вроді як наіменоване, якась деревина, чи сосна, чи дуб. Ну , шоб
підійти, стать б іля неї там спиною чи обняв її там, о то воно, кажуть, це полєзна та береза, береза по лєзна,
тоді нада постоять б іля неї, пообщаться з єю, тоді як у хо диш поблаго дорить її.
В.С. – Чи не знаєте Ви, щоб ось людина була хвора-хвора і раптом видужала?
Б.Н. – Ну, та як, ну, це обично хвора-хвора, а шоб видужала — це нада або бабку якусь, ну, смотря ж яка
хвороба.
В.С. – Бувало таке?
Б.Н. – Буває таке, буває. Бабушки-знахарки є, вони ото прихо дять, як не в силах піти хвора людина,
гукають хто, там батьки чи тьо тки, брати, сестри, вони гукають, бабка прихо де, тоже ж так само
молитвою, свяченою водою і лічать.
В.С. – А у Вашому селі жили відьми, відьмаки?
Б.Н. – Кажуть, було ранше відьми, то в ко та чорного, те, біжить, то корову подоє відьма прийде у
хазяїна.
В.С. – Може, вони ще якусь шкоду людям робили?
Б.Н. – Ну, такої шко ди, о то б ільше так о то кажуть то корову доїла, відьма приходила, то чорна кішка там,
чи воно правда, чи ні, може, кішка так б ігла, а казали: відьма біжить [сміє ться], перебігає.
В.С. – Може, якесь зло людині робила, на здоров’я впливала?
Б.Н. – Ну, оце обично було як, ну, хто на кого злий, хто на кого злий і якесь зло і вміло, і могло зробить,
шоб там щось чи корова, чи хворяла шоб людина. Або є підсипають і землю, і воду підливають, ну ,
разне.
В.С. – А вони до церкви хо дили, ці відьми?
Б.Н. – Вони не хо дили до церкви.
В.С. – В дитинстві Ви в них вірили?
Б.Н. – У відьми вірила. Ну як, кажу ть: ко ли відьма умирає, вона дуже трудно умирає, нада тільки
потолок пробивать, щоб відьма вмерла, а так вона трудно вмирає. Бо я знаю ось Льоні Сам ойленко
тьотка жила там на Руській, і в неї свекру ха, мого дєда двоюрідна сестра Маруся жили, її сина, і вона оце
робила людям, хорошого вона не робила, а погане робила. Так вона як умирала, мабуть, суток троє
лежала, поки пото лок не пробили.
В.С. – І то ді вмерла?
Б.Н. – Да, тоді вмерла. І було свекру ха її, вона ж тьотка прихо дилась, каже: « Ой, Маруся, Маруся, вона
тобі шось зробила, шо ти за нею так впадаєш, о д матері от своєї рідно ї, вро ді аж одталкуєшся, а за нею
страшне впадаєш».
В.С. – Що треба було людині зробити для того, щоб відьма на неї ніяк не впливала?
Б.Н. – Так цеж були такі бабки, що вони ставили чи обереги, молитви читали, хрестики; в церкву нада
було іти і там оце священий хрестик був.
В.С. – Можливо якісь засоби боротьби з цією нечистою си лою Ви знаєте?
Б.Н. – А як ти з відьмою, як вона тут появиться? І нема. Ти ж її не вловиш. [...]
В.С. – А Ви що -небудь про русалку чули?
Б.Н. – Русалку? Ну, кажу ть, русалка обично як дівчат моло дих лове та залоскочує. Дуже лоскоче, що
залоскочує. [...]
В.С. – А русалки це хто бу ли, моло ді дівчата чи жінки?
Б.Н. – Ну, обично молоді дівчата. [...]
В.С. – Ви вірите у русалок, вовку лаків? Раніше вірили?
Б.Н. – Ну, та як, та вірила . Зараз, конєшно, їх, мабуть, нема в нас, а ранше ж було там і бабушки, дєдушки
було розказували, шо там русалки такі, такі.
В.С. – А що вони Вам розказували? Розказували як о д їх захищатись треба, розказували?
Б.Н. – Розказували, щоб не хо дили вечорами, а сиділи дома в хаті.
В.С. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, перевертнів?
Б.Н. – Ну, та зараз, мабуть, їх б ільше як ранше було. [...]
В.С. – Як Ви вважаєте, бабка-шепту ха може відворотити те, що зробила відьма?
Б.Н. – Може, може бабка-шепту ха зробить, но не кажда бабка, смотря у кого яка чи енергія, чи, ну , яка в
неї енергія, шоб вона змогла допомогти. [...]
В.С. – В радянські часи керівники партії — вони вірили в Бога, як ставились до нього?
Б.Н. – Ранше пар тія не вірила в Бога і людям запрєщала вірувать в Бога, запрєщали і цер кви закривали,
усе не давали в нього вірувать. [...]
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В’юн С.В. (далі – В.С.) – Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім’я та по батькові.
Злиденний А.М. (З.А.) – Злиденний Андр ій Максимович.
В.С. – Яко ї Ви національності?
З.А. – Українець.
В.С. – Дата і місце народження Ваші?
З.А. – Я народився: село Черетувате Мелітопольського уєзда Тавр іческой губернії, а зараз значить село
Очеретувате Токмацький район Запорізька об ласть.
В.С. – А зараз проживаете?
З.А. – В селі Є лисеївка.
В.С. – Яка у Вас освіта і професія Ваша?
З.А. – Значить, у мене освіта средньо технічна, [...] агроном-зоотє хнік, в общєм, агроном. [...]
В.С. – А пам’ятаєте дідуся і бабусю?
З.А. – Дідуся я пам’ятаю, дідусь мій народився в 1862 році в селі Крутий Берег Полтавської губернії, от
переїхали вони, то ді значить годи були, що йшли на ровну землю, на Дон, на Ставрополь, от і вони всією
родиною Злиденних. Це було два клана, один клан був Сюкалівський, а той клан — Стерписький
[сміється], і то З лиденні, і то З лиденні, це були дід Ванько, чи прадід Ванько, у його було два сини ,
Павлик і Іван. І оце вони, значить так, перейшли сюда. Значить , клан Сюкалів перебрався і помістився в
селі Очеретуватоє. [...] У годи коліктевізації, от ко ли началась ко лективізація, їх пощитали багачами. У їх
своєї землі не було, а вони обробляли орендну землю, от хазяйство землеробське . Ну, у нас зараз
інстіту т, ну, а там було шко ла така , і вони там, вони брали землю і на ту землю нада було справних
трударів. Ну, а староста посовітував Сіденка Івана Івановича. Це мама моя була сама молодша дочка. Ну,
вони обробляли ту землю, і за щот цієї аренди вони жили. От тяжко, правда, було, варить їсти нічого
було. Коли мама приїхала до нас в село жить, вона перелякалася : ту т як цигани, батько на матір, на сина,
син на батька матом пруть, от, а мама була з божественной сім’ї, батько мамин, Сіденко, а по вуличному
Саїд, саме дужче лаявся. Це: «кат його бери», «кат ма», може, ще, він каже, не говорив «сатана» і
«чорт» — це гріх бу ло, от. [...]
От, ну ще шо, да, мама, ко ли приїхала в село Черетуватоє, уже батько перевіз її, вона чуть не побіліла:
мужики всі гнуть матюки, а баба Олександра ще жива була і каже: «Ти, Манько, не обращай вніманія,
вони всі не від добра, вони всі з млина». А в млині, це повір’я було, у млину, у млину чорти водяться,
водилися. Так «всі із млина» [посміхається]. [...]
Родився я 13 грудня 1927 року, от, мама моя була невінчана, бо годи не прийшли, а вже коли я родився в
мами, вони повінчались. Я ро дився в хо ло д. [...]
При німцях жили ми, а німці... Ще був дуже інтєрєсний епізо д. Коли началась война, начали о тступать з
Західної України, а у нас , де ми жили, була така площадка велика, ну, там було старе кладбище, гробки
старі, ну, вже хрестів не бу ло, не видно було нічого, там собиралися молоді хлопці, дівчата, та й молоді
поженившися гуля, в квача гуляли, в ремня, в пояса, вечіром так . [...] Оце ми всіх учителів любили. У нас
якось до войни були вчителі Расюк Ніна Никифорівна, модниця була, одівалася в шовки, атласи, а вона
зустрічалась з Імченко, а ми не хотіли, щоб вона з ним хо дила, о т, а вони хо дили через наше кладбище.
Іду ть із клуба, він її проважав через наше кладбище. Ну, ми договорилися налякать їх. Понадівали б ілу
одежу, серпи взяли в руки, із гарбуза зробили чортика, там свічку поста вили, от, і на кладбищі при вході
і при виході посідали, і по центр і; я в центрі сидів. І о т, значить, ко ли вони тільки зайшли на кладбище,
помаленьку начали йти, там ето «Ого-го-го-го-о-о-о», і світять гарбузом. Я подхвачую ту т і «Ага-га-гага-га-а-а-а!», а вони ж уже про хо дять, а там і ті ззаду тоже. Так він її бросив, цю Никифоровну, і тікать
[сміється]. А вона, правда, сміливіша була, вона пройшла і пішла далі. [...]
В.С. – А в дитинстві Ваші батьки у Бога вірили, як до віри о дносились?
З.А. – Мама вірила до тих пор, поки тата не вбили, вірила, вона нас вчила релігії, вона нас вчила молитв,
вона ніколи не лаялася тоже, оце є дине «на біса». Батько говорив, шо Бог єсть, ну , я ніко ли не бачив, щоб
хрестився або молився, ніколи не бачив.
В.С. – А Ви як відносились до церкви?
З.А. – При німцях я в церкву хо див, батько ще маму лаяв: «Чого ти його пусти ла? Хлопці приїду ть,
будуть здіваться з нього». Ну, я хо див. Після того я в церкву ніде не хо див. Ну, в релігію я вірю, яка -то
сила над нами єсть. Бог чи ду х, ілі ето, як кажуть, гематогенні енергетичні лінії, ну , хто-то нами
управляє. [...]
В.С. – А яко го Ви віросповідання?
З.А. – Православна, хр истиянська віра.
В.С. – А хто Вам вперше розповів про Бога?
З.А. – Мама.
В.С. – А що вона Вам про нього розповідала?
З.А. – Ну, як релігійний чєловєк вона розказувала, оце Ісус Христос, оце Бог, оце Микола Угоднік, як це,
Матір Божа. Ну, розказувала, значить оце, про Віфліємову звізду , де родився Ісус Христос, ну , вона
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розказувала ранше, як їх учили то ді. То ді у тюрмі встрітив я Хвєру Міша, він сам із Івано -Франківська,
називався Славгород, чи ні [задумався], ну, вобщєм, забувся як називався, у його строк був 25 років. Він
вечіром молиться і утром молиться, встає ранше всіх. Я кажу: «Міша, і воно тобі помагає?» «Та, —
каже, — помагає». Ну, я не перейняв у нього нічого, я просто з повагою до ньо го ставився, що він
вєрующий. І не тільки до його. Там були мусульмани вєрующі, були лютерани нємці, я до всіх віруючих
відносився з повагою. Як це так, людина повинна в щось вірити, бо без віри — це вже не людина.
В.С. – У Вас у сім’ї до тримувались релігійних свят: Різдво …?
З.А. – Як не важко було при радянській владі, ми відмічали і Новий рік, і Вечерю, Рожество, і Паску. Як
було заборонялося, я должен сказать, шо у селі не дуже, навпаки, після Паски, в Поминальну неділю,
Проводи, і собралися, в нас городах гробки були, і в нас через город ото воду носять, самовари гріють, в
нас на гробках готовили їсти, і простилали рядна і там сідали, по старому обичаю. І от, значить, приїжає
предсідатєль сільсько ї ради, Муліта Сергій Пантілєєвич, а я вже стояв на ногах як комуніст, і в партії зі
мною счіталися, і люди довіряли мені, всі секретарі райкома партії, я хочу сказать, шо були мені пошти
друзья. Той секретарь, що переводив із Токмака у Во льнянськ, він сам із Новомихайлівки, через наше
село їде, мені всігда привозе Натанін рибу, простікому, дорогі риби, балики, вони там в партії беруть, так
він бере і на мене.
В.С. – А у Вашому селі були атеїсти, ті що не вірили, в церкву не хо дили?
З.А. – Та всі пошти були, потому шо заставляли, комуністи всі занімалися атеїзмом, і я числюсь атеїстом,
но не одной лєкції не прочитав. Да, так ото хотів сказать, так ото він приїхав і начав кричать: « Шо Ви
дома не можете поїсти, приїхали сюда, давате собирайтесь!» А я так до нього підійшов, кажу: «Сєргєй
Пантілєєвич, ти в якому вєкє живеш, ти чого сюда прийшов, ти, — говорю, — знаєш, що це не тобою і не
мною установлено, це обичай слов’янський, слов’яни о тмічали це, і будуть о тмічать, будеш ти живий чи
не будеш, но слов’яни бу дуть о тмічать». Він розвернувся і поїхав, поїхав, і в райком партії звоне: о так і
отак я хо тів, значить, щоб прикратили, а Злиденний вмішався і мене опозорив. Там йому сказали:
«Скажеш, шоб він мені позвонив». Ну, я вечіром вийшов, ку дась ішов, то Надя Мороз каже: «Андрюша,
то попросили передать, щоб ти позвонив у райком партії». А тоді тє лєфон був тільки в сє льсовєті, ну, я
пішов набрав номер райкома партії. «Здрастє, — кажу, — шо Ви хо тіли?» «Ти розкажи, — говорить, —
як ти там опозорив нашого предсідатєля сє льського совєта?» Кажу — «Чого я його опозорив? Я йому
просто сказав, шо ето народний обичай і його ніхто не о дміняє, і одмінять не бу де. Живі будемо чи ні, ну ,
і після нас будуть отмічать, ето люди поминають сво їх усопших, а де вони їх поминають, це вже друге
діло, чи дома, чи на гробках, це вже їхнє діло. Обряд був заведений, так воно і буде!»
В.С. – А в селі були люди іншої віри?
З.А. – Баптисти були.
В.С. – А як до них люди відносились?
З.А. – Вороже, даже партійна організація наша осудила: «Лучше б Ви занімались вірою пр авославною,
чим баптизмом». І я сам казав: «Ну хай вже, — говорю, — христьянська віра, це ж все таки наша віра, а
то баптизм, це середньовіков’я осталося». А по том я подумав, думаю: а яке я мав право ? Це їхня віра, хай
вірують, вона не вредна, вона ж нікого не вбиває, не ущімляє.
В.С. – У дитинсиві у Вас в селі церква була?
З.А. – В нас церква була розібрана, її розбирали по кусочкам, ми біля церкви училися, в сторожці ми
училися, до четвертого класу, а у церкві гралися, вилазили навер х і по кругу хо дили, учились, хто боїться
висоти — той не влізе, а хто не боїться...
В.С. – А в інші села в церкву не хо дили Ваші ро дичі?
З.А. – Ні... ми коли у Баренкі жили, на Тотоцьком Комиш-Зорі, то в Андріївкі церква була, о т ми з мамою
туда в церкву хо дили раз.
В.С. – І що там, гарно в церкві?
З.А. – Очєнь гарно, очєнь.
В.С. – А ікони у Вас в домі були?
З.А. – Ікони були у нас, оце ж мама вмерла, сестра старша забрала їх до себе, вони пішли із сестрою . Ну,
я не брав, потому шо я говорю: куплю, оце там на календарі там ікони єсть . У мене там стоїть
календар — весь іконостас.
В.С. – А священик у Вас у селі був?
З.А. – До революції був Євгеній, очєнь, кажуть люди, хороший був, помагав багатьом людям, лікарства в
його були, багатьом, де лікарства нада, давав . Його цигани вбили. А при німцях був піп, тільки не з
нашого села, а з сусіднього села, ну, у нас правив в церкві, в сусідньом селі не було церкви.
В.С. – Як ставились до попа? Йому довіряли?
З.А. – Ну, довіряли, нормально односились, з почотом односились. Єсть анікдот: Стоїть піп на воротях,
біжить Іван, не б іжить, а іде, піп говорить: « Стой, Іван». «Чого?» «Та куди ти біжиш, ану збреши шо
небудь». «Ой, батюшка, ніколи брехать , — говорить, — на край села чумаки привезли рибу, і міняють на
сухар і, так я оце біжу жінці, хай приготове су хар і там, мішок , може, буде чи півмішка, о днесу». І побіг.
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Піп зайшов у двір. «Матушка, давай запрягай бричку, збирай су харі», — у нього було багато су харів.
Нагрузив бричку, поїхав на о дне край села — німа нікого, на друге — нема нікого, ніхто нічого не знає.
На другий день Іван іде. «Іван, шош ти, — говорить, — збрехав батюшкі?» «Так Ви ж просили, щоб я
Вам збрехав, так я Вам і збрехав». «Іван, Іван, — говорить, — я ж священик, аж дві, — говорить, —
церковні академії закончів». «О, батюшка, який Ви дурний, шо прийшлось Вас два рази вчить»
[сміється].
В.С. – От до попа коли хо дили, йому горе своє розповідали чи що?
З.А. – Ну, в Андріївку ми як хо дили з мамою, я не знаю, що мама казала, а мене він простиничкою
накрив і говорить: «Грєшний, раб Божий?» Кажу : «Грєшний, батюшка». «Ну, всі гр іхи тво ї знімають ся».
Ні, ще сказав: «А який у тебе гріх?» Я коли був пацаном і приніс букварь, і там Лєнін і Сталін, мама
каже: «Давай я їм очі виколю» А я кажу: « Он своїм богам повиколюй». Так оцей гр іх супроводжує мене
усе життя, оце шо я сказав.
В.С. – А в школі Вам що про церкву розповідали?
З.А. – Ну, в нас учителі були атеїстки, вони нам про церкву не розказували. Розказували, ну, міфи
єгипетські, грецькі міфи, і це релігіозні, де родився Ісус Христос, це приобщається до міфів, а вобще то,
розказували про Віфліємову зірку, шо, мол, її стр ітили пасту хи, то, говорили, родився месія, но вони так
вокруг да око ла, ну, це більше директора шко ли, а вчителі, учителі — ні. Директора шко л — вони ж
історики, поетому вони розказували. Я помню, як говорив німецький письменник Генріх Гейне, ні, Гейне
Генріх… ні, Генріх Гейне, а переклав його, мабуть, Рильський, навєрно . Вірш називається «Батько і
син»:
«То їду ть в него ду у лісі темнім
Батько із сином, хлопцем малим.
Чого ти боїшся, любий мій сину?
Говорить старенький батько сину своєму...»
Це я розказував, а мені Вєра Степанівна говорить: «То йому вважалося, що є цар у свої сір і піреї,
що він його зве, то він уже замерзав». Або оце ж про Мавку Лесі Українки: в природі вона не існує, ця
мавка, русалка. Або оце ж про Прометея: « Щоніч ворон чорний прилітає, довбе ребра і печінку, серце
розбиває». Він викрав вогонь, за це його цар наказав, прикував на Кавказі. Це тоже міф. Або потоп от,
Ноєв потоп, ну, а зараз доказано, що був по топ. [...] Пускають у хату нову, як входять в квар тіру,
пускають ко та, люди не знають, для чого пускають кота, пускають, бо так заведено. Ко та пускають, де
негативне поле, кіт всігда лягає на негативне поле, на цьому полі нельзя ставить ні кроваті, ні стільці,
нічого. А собака навпаки, лягає на позитивному полі, собака лягає.
В.С. – А під час війни була церква, діяла?
З.А. – У нас в селі діяла.
В.С. – А хто там в ній службу правив?
З.А. – Піп, я ж казав, з другого села приїжав.
В.С. – А фашисти до цього як ставились? До цер кви, до попа, взагалі?
З.А. – Ну, фашисти тоже православні, якби вони католіки були, а вони тоже в Ісуса Христа вірили,
поошряли церкву. В нас церкву, це клуб був, мужики зібралися, ліс найшли, розібрали амбар якийсь, і із
того лісу поробили іконостаси, там крила все поробили, пєвча, місце для п євчой зробили, все оце
зробили. Ну, а дзвін був, конєшно, на вулиці із підв’язаного буфера, шо паразоз, вагона, шо поламався,
так дзвон.
В.С. – А релігіні свята в війну відзначалися?
З.А. – В війну всі відзначалися.
В.С. – Всі так, як і раніше?
З.А. – Так.
В.С. – У 30-і роки, під час війни потр ібна була церква людям? Можливо, вона якось допомагала
морально?
З.А. – Людям церква весь час потрібна. Почєму? Потому шо я говорю, шо тільки нелюдина ні в шо не
вірила, а люди в шо то вірили. Вірили в Бога і прихо дили, щоб помолится Богу, щоб він попросив
захисту, щоб ізлить йому свої біди, розачаруванія. Так шо віра, церква для людини весь час долж на будь.
Но в 30-ті года, ко ли начали рушить церкви, скільки людей умирало з переляку просто, од ростройства,
багато гинуло, як цер кву зривають, вони йду ть туда, щоб з церквой по гибнуть.
В.С. – Чи ефективні були дії проти церкви в радянські часи? Переставали люди вірити в Бо га?
З.А. – Старі люди не переставали, а подростаюче покоління розоч аровувалось і не принімало віри,
большинство молодих людей. Люди, які родились при Сталіні, хо тя я тоже ро дився при Сталіні, но я
перейняв багато прошлого, а о т уже там з 30 – 37 го ду люди начали розачаровуваться, влада поступила
без всякого сраму, до Бога повертаються, а він не помагає, р озачаровувалось людей багато, а особенно
молодьож.
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В.С. – От влада забирала Бога, партія, комуністи забирали, а щось замість давала, в що вірити? Заміняли
чимось?
З.А. – Комунізмом: «Ви будете жить при комунізмі».
В.С. – І люди вірили?
З.А. – Ніхто не вірив. Почєму? Потому шо для того, шоб був комунізм, нада шоб було ізобіліє пітанія,
продуктов, ізобіліє вєщєй, і нада шоб труд був по трєбностью, а не принуждєнієм, а піща должна будь для
того, шоб жить, а не об’їдаться. А то погано було. А при совєтской власті такого не було на протяженії
всіх 70 років. Хоч, кажуть, «при Брєжнєві жили, при Брєжнєві жили», так ето самоє, за щот чого — за
щот брехні. Я ото робив же мастіром, до мене прихо дять , кажу, що не виполнили норми, а в мене ж
сім’я, сидиш по том, видумуєш, шо ж йому написать, щоб у його була зарплата, рублів 600 чи 800. [...]
В.С. – Ви самий старший, от за якими прикметами жінки визначали, яка доля бу де у дитини?
З.А. – Не знаю. Я знаю, що в моїй сім’ї всі хрещені, всі брати і сестри, і мої діти, Нінини не хрещені, а
мої хрещені.
В.С. – Коли народжувалась дитина, Ви не знаєте, хто приймав роди, уже врачі?
З.А. – В селі приймали повиту хи, та й після войни повиту хи були, хоча лікпом ощі були, но до лікпомощі
рідко зверталися. У нас у селі був роддом спеціально , і була Тамара, ну, жінка, ну, врач, ко тра принімає
немовлят, но до неї мало хто звертався, більше до бабки. Вони було і пуп зав’яжу ть, і було помиють, і
вдихну ть, єслі дитина не жива рождається, тоді дишу ть через рот, через нос. Після войни вже начали
возить в То кмак в роддом.
В.С. – Коли були бабки-повиту хи, до них як відносились, їх поважали чи їх, може, боялися?
З.А. – Ніхто їх не боявся, до них односились з почестю і з повагою, і дарили їм … от єсля Дєнь рождєння
в мене єсть і о дмічають мої рідні Дєнь рождєння, то ту бабку, ко тра мене приймала, гукають.
В.С. – Коли перший раз до дитини прихо дили в гості, щось приносили з собою?
З.А. – Завжди приносили, як йдуть в гості до дитини, должні нести щось. [...]
В.С. – А, може, якісь побажання особливі казали?
З.А. – Ну, то матері там казали: рости здоровий, кр іпкий, слу хай батька і матір, не роби шкоди, не крадь,
почитай старих. Оце такі були побажання каждий раз на День народження.
В.С. – Ви не пам’ятає те як хрестини про хо дили, як хрестили дітей? Кого в куми брали?
З.А. – Я ж розказав, як мене хрестили. А мене брали кумом до Сергія в Запорожжя. Сєрьожа народився,
мене брали кумом, Чайку Маринку матір’ю хрещеною, а мене батьком хрищеним, ми в Запорожжі в
церкву ходили. Вона крижму розкрила, Маринка, піп узяв його, у миску, серебряна миска така, тільки
головка осталася, витащів в крижму, свічку засвітили, живе так, кругом по ходили, молитву почитали,
вийшли, попові заплатили. А то ді дома вже собиралися б лижні.
В.С. – А батьків у церкву пускали?
З.А. – Пускали, ну, не обов’язково вони хо дили, батько і мати хрещині були і більш ніхто .
В.С. – А хто платив за хрещення?
З.А. – За хрещення? Ну, батько хрищений.
В.С. – Які обряди були пов’язані зі сватанням, Ви не пам’ятаєте?
З.А. – Які обряди я не можу сказать окремо, отдєльні. Бо в кажній місцевості були свої.
В.С. – А у Вас які обряди були?
З.А. – У нас у селі… Наприклад, мені понравилася Ніна, я кажу батькові та матері, що хочу жениться на
Ніні. «А вона согласна?» — питає батько, кажу, — «Я не питав». «Так поспитай, а силою ненада». Ну, я
стісняюсь спитать, іду до тітки якої-небудь там пожило ї, постарше моїх р ідних, і кажу. Я , наприклад,
приходив до баби Насті, і кажу , їй кажу: «Мені засватайте оту і оту дівчину». «Харашо, пішли». Вона
пішла перва, переговорила з ними. Тепер я беру в свати кого, хоч не я, а батьки вже мої, беруть сватів.
В.С. – А кого брали в свати?
З.А. – Ну, я не про себе, це, напрімєр, говорю обичай. Значить, батьки беруть сватів, обично родичів
беруть в свати або друзєй. І ідуть свати, беруть парубка і йду ть, з хлібиною, із рушником, перев’язані
рушники, і ето, бутилку самогону. Прихо дять: «Здрастє». «Здрастє». «Ми йшли по дорозі, — ну, там
прибаутки. — Бігла куниця, а ми б ігли за нею з боярином, боярин побачив, що ця куниця до Вас
прийшла, і він хоче на ній жениться. Чи згодні Ви?» Ну, вони кажу ть: «Зараз спитаєм у куниці». Ну,
гукають її, вона вихо де. « Согласна?» Вона нахилила голову і рушники дала.
В.С. – А якщо не согласна?
З.А. – А якщо не согласна — то гарбуз; рушників не давала.
В.С. – Хто запрошував на весілля гостей?
З.А. – Молоді.
В.С. – А як вони ходили?
З.А. – Ходять по дворах, до кого приглашали.
В.С. – А можна було не пого дитись, не прийти на свадьбу?
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З.А. – Можна було, ну, це сч італося, як сказать, негарний вчинок, що це вас приглашають, а ви
отказуєтесь, значить, ви не хочете поважать моло дих. [...]
В.С. – А як одягалися молоді?
З.А. – Ну, так як і зараз. В національне обично одягалися ранше. Обізатє льно вінок був, віно к був із
шовкових нито к виплетений і головами уквітчаний, це розтаплювали галувій із етого, ну, таке як воск
він, таке як воск, ну свіч ки робили, сьєрін. І оце на квіточки капільок багато, багато, на віночок. [...]
В.С. – А як ко лядували?
З.А. – Ну як, б ігали попід вікнами: « Щедрик-ведрик, дайте вареник, кільце ковбаски...»
В.С. – Діти хо дили?
З.А. – Діти хо дили.
В.С. – Багато хо дили?
З.А. – Ну, пошти все село. Напечуть коржиків там сладких, пряників, оріхи. От зараз оріхи як іду, а вони
під ногами валяються, а тоді було, оце ідеш, вечерю несеш, три оріхи хтось дасть, два. О як! Скільки
оріха зараз, а то ді не було оріха. От узвар, я до дядька Романа носив, згадую, це узвар був, вечерю
носили, узвар, якась та каша, кутя . І мама пекла коржики, мама в мене харашо пекла. Пундик такий
пекла, пундик.
В.С. – А хто посівав?
З.А. – А посівали, це на Старий Новий рік, це прощання з годом. Я ходив і жонатий був, так хо див
посівать. Набереш в карман пшениці, і йдеш до ікон, де весіли. [...]
В.С. – І що Вам за це господарі давали?
З.А. – Ну, хто шо давав. Хто два – три канфети дасть, хто там тоже прянечки. А вже як взрослі були, 100
грам вина нальють.
В.С. – А Ви не знаєте як ворожили на Різдво там, на Новий рік?
З.А. – Знаю, бо в нашому дому жили дівчата на виданні, ну , сестри, дві двоюрідні сестри, і моя рідна
сестра, це одногодки, по том старші були ще дві сестри, тоже в цьом домі жили, четверо це двоюрідних і
наша Галя була. Так шо я знаю. Я к веч ір, то дзеркало ставлять у печ і і свічку, і дивишся який прийде, ото
дивишся, щоб ніку да не о двер таться, дивишся, пока чортиків не побачиш [сміється]. Або чобіт через
хату кидають, кидають через хату, ку ди чобіт упаде, відтіля тобі жениха ждать нада. Ну , я вже позабував
багато. На кольцо, ми дівчатам робили перстні із 20 копійок, або з 5 копійок, з 3 копійок. Його начистеш,
вони блистять, б листять, і ото на них нада дивиться: якщо місяць є, а якщо місяця нема, на свічку
дивишся. Дивишся, дивишся, покажеться образ людини, віриш у людину, людина і показується. А вобще
то на зер кало большинство, кажен р ік у зеркало бу ло. На дзеркало дівчата ворожили. [...]
В.С. – Масленицю у Вашому селі святкували?
З.А. – Масленицю? Ну, Масленицю... вареників наварять та ходять по дворах, п’ють мужики, я не
пам’ятаю, на Масленицю. Дівчата сужених шукають.
В.С. – А як вони шукають?
З.А. – Ну, от виходять і дивляться, хто вийде, хто не вийде заміж. Єслі глянув на неї який парень,
подивився і став, то, значить, вийде заміж, і це він. А єслі пройшов, значить, вона не вийде заміж. Або
парні обично знають де красиві, де некрасиві, б іля красивих стане, посто їть, а біля некрасивих — мимо
пройшов. [...]
В.С. – Великого посту до тримувались у Вашому селі?
З.А. – Ніхто ніколи не дотримувався. Старики до тримувались, а моє покоління вже не до тримувалось
ніяко го: не Великого не Малого посту.
В.С. – Ви не пам’ятає те був обряд пов’язаний з першим снопом, діду х?
З.А. – Ну, діду х, це заговини були, це вже в кінець урожаю, це празник урожая, заносили діду х, ставили
на стіл б іля нього і ковбаси, і бу тилку горілки, і м’ясо, все шо було, ставили на стіл. Читали молитву
урожайну, зараз не пам’ятаю її.
В.С. – Ви не пам’ятає те, на полі не залишали спеціально невижаті снопи, невижаті стеб ла?
З.А. – Я не пам’ятаю, шоб оставляли, ну а чув, що оставляють на до лю, щоб на слє дущий рік опять щоб
родило, но я не бачив, у нас не оставляли. [...]
В.С. – Як святкувалися вхо дини? Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
З.А. – Ну, святили, попа гукали, піп освятить нову хату, пускали кішку, зі свічкою про хо дили по всіх
кімнатах, це ту т начинається нове життя.
В.С. – Які обереги ставили в хаті, які обереги Ви знає те?
З.А. – Ікони були, у кой-кого розпяття було, дехто ставив, а такого...
В.С. – А підкови не вішали?
З.А. – Підков — це в любий час вішали, або внизу прибивали, або з боку. [...]
В.С. – У русалок Ви вірили в дитинстві?
З.А. – Я вірив в русалок, вже й парубком був та вірив усе.
В.С. – А що Ви про них знаєте?

180

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

З.А. – Ну, що русалка — це у топлена дитина, нехрещена дівчина, і вона звідтіля вихо де і парубків
затягує, загаварює, загаварює, затягує до себе і топе йо го. Або залоскоче.
В.С. – Ви боялися їх?
З.А. – Ну, боявся, конєшно. Хо дить понад ставком боявся.
В.С. – Ви знаєте що-небудь про знахар ів, шептунів?
З.А. – Ну, в нас знахарь Іван Павлович Шевченко, це він шептав од себір ки. Баба Паласька рожу
загаварювала, тоже сибір ку і рожу замовляла, баба Паласька бу ла.
В.С. – Вони якось жили по-іншому?
З.А. – Одинаково, так як і всі жили. У мене ось годи чотори тому назад на нозі, на правій нозі і сибір ка і
рожа була, я їздив до баби, Сичової матер і. Вона шептала, вона пошептала, красной матерійой
забинтувала, через время пропало.
В.С. – А шептуни передавали свій дар цей своїм дітям, чи як?
З.А. – Значить, вони передавали свій дар тим, кому вони счітали нужним, може дітям передавать, а може
кому-небуть з ближніх, сусідів. Потому шо, якщо вона не передасть, вона дуже довго вмирає,
пробивають кілок в углу на покуті. Кілок забивають, щоб вона вмерла. Ну , я не знаю, це правда чи
неправда, ну, таке повір’я було. Ну, а передача, передавала вона, читає пісню яку-небудь. Од ч іряка моя
сваха оце, моєї сестри свекруха це читала: «Біг собака через міст, чотири ноги один хвіст, у зубах ніс, те,
що мені не по трібно, забери туда, де люди не хо дять, де звір не хо де, і брось там, хай воно пропадає». Ще
вона ворожила от бешихи.
В.С. – Воно допомагало людям?
З.А. – Допомагало. [...]
В.С. – А в відьом і відьмаків Ви вірили?
З.А. – В школу, було, йдемо з пацанами, і летить на вітру стара газета ілі бумага. «Нада порвать, нада
порвать, бо це — відьма!» [сміється]. Ну, ми дітьми були. Уже взрослими — ні. Я коли прочитав
«Приключения Геккельбери Фина», там про відьом усе, і послє того перестав у відьми вірить.
В.С. – А в дитинстві вірили?
З.А. – Да, в дитинстві вірив.
В.С. – А якими Ви собі їх уявляли?
З.А. – Обикновєнна жінка переходе із одно го существа в друге. [...]
В.С. – Що Вам розповідали, що відьма робила людям? Зло якесь?
З.А. – Ну, в селі большинство казало: відьма коров доє. Оце кажуть: корова не дала молока, це відьма
подоїла. І баба Параска в нас по сусідству жила, С[...] 1 , Пріська, баба Пріська була, її називали, що вона
відьма була.
В.С. – Чо го так називали?
З.А. – Ну, вона така була, хо дила неопрятна, ліцом некрасива якась така була, химерна вона на ліце. І
кой-шо вона шептала діствітє льно, було прийде, я пам’ятаю, в нас кішка така була хароша, вона
прийшла, каже: «Яке красиве кошеня! Я, мабуть, його заберу». На другий день воно здо хло.
В.С. – Може, якісь способи боротьби з нечистою силою Ви знає те?
З.А. – Хрестик і « Отче наш».
В.С. – І воно допомагає, як Ви вважає те?
З.А. – Оце допомагає.
В.С. – А в чорта Ви вірите?
З.А. – Вірю й зараз.
В.С. – А як Ви собі його уявляєте?
З.А. – Значить, коли Святий Ду х царствував сам, то сатана був у його слуг. І от вони з одной сторони
добро, а сатана робила зло, і от вони розкололися і люди начали вірить, багато людей начали вірить
сатані, а в сатани створився свій судом, як то кажуть, цар, слу ги, були і сатани. Так же і в Бога, єсть же
ангели, святі, там ото Петро святий, Микола святий, такі Савка, Ілля — такі прозвища. Так і у сатани. І
сатана старається перемогти. І от вони все время между собой враждують, і зараз враждують вони все
время. Но Бог, в смислє Святий Ду х, Бо г — це поняття саме високе, у нас це — Іісус Хрестос, а Святий
Дух — він невідимий, він прису тній скрізь, цей Ду х. Він веде весь час війну із сатаною, з нечистою
силой, і хто кого побідить. Оце і зараз воюють — це князя сатани. Так шо вони сущєствують, вони
сущєствують скр ізь тоже як ду хи, як невідимі ду хи сатани. От часто я роблю, от і вдарився. «Ах ти ж, —
кажу, — гад, сатана». Перестає боліть. А часто було: роблю шо -небудь, а в мене ця рука больна, і часто
начну брать, не возьму і все, і я: «От гад, сатана». Як я його обругав, він бачить, шо я не підчиняюсь
йому. От о таке, так я вірю.
В.С. – Ви чули що-небудь про лісовика, во дяного в дитинстві?

1

Прізвище.
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З.А. – Ну, у нас лісовика нема, тому шо лісів у степу не було, ми ж степна зона. А про водяного — де
ставки, там во дяний живе. Но ми не зовсім в нього вірили, і ввечорі купалися, і ноччю купалися.
В.С. – А Ви не знаєте , які обряди були, щоб мрець не встав з могили? [...]
З.А. – З могили може встать тільки той, хто заснув літаргічєскім сном. А якшо людина вмерла, вона вже
не встане. А вообщє-то, вообщє-то в апрє лє місяці сильно душні вечора, душні, воло гі і душні, теплі,
після зими. І коли на гробки по їдеш і сядеш так дивитимешся, то будеш бачить умерших, хто піднявся :
лежить чоловік звер ху, вродє б то чоловік. Це значить іспаряється фосфор і показується ето, іспаряється
фосфор і це людина. І цим часто лякають. « Он там, — говорять, — мрець, він тебе з’їсть». Мене батько
все время лякав, оце піде в магазін, купе, раз купив обода на вє лісопє д, шини, і взяв і бросив, свіжа
могилка, вже не помню чия, він взяв і бросив, і каже: «Андрюша, я не доніс шини тобі, покришки із
вєлісопє да, піди возьми, це нада в цетр кладбища іти, тільки гляди, як будуть гукать, не обзивайся і не
оглядайся. Скоренько йди» . Це я, значить, йду і боюся, взяв і бігом назад, от. Або батько вечіром начне
розказувать, що його посилають по ліс або шо іде, а то, каже, як обізвешся, то нечиста сила і кісточки
тво ї розкида. Все время лякав. Ну, ми на гробках гуляли, виросли. Ото бачили фосфорні тіні, бачили і не
раз, ну, ми вже знали, що воно таке.
В.С. – А в оборотнів, у вовку лаків вірили?
З.А. – Ну, це ми односили, може, й вірили, ну, це ми односили до відьом.
В.С. – А зараз як Ви вважає те, по трібно вірити в те, що є відьми, чорти, вовку лаки?
З.А. – Якби вірили, менше було б зла. Може б люди боялися і менше робили зла, а то зараз не вірять
нікому, ні в Бога, ні в чорта не вірять. І через це такий розгар діяж. Зараз нема ж нормальної людини, щоб
вона могла будь, як сказать, як людина, як не п’яниця, так матершиник, так вор, забіяка о т, так хитрець
от, обманщік, а нормальних людей немає зараз. Як це так можна жить?! Через те, шо не вірить ні в Бога,
ні в чорта.
В.С. – Як Ви вважаєте, бабка-шепту ха могла відворачувати те, що зробила відьма?
З.А. – Бабка-шепту ха — це така ж сама відьма, тільки з добром, тільки добре людям робе. Це та сама
відьма. Відьма зло робе, відьма ніколи харошого не зробе, а шептуха -бабка — це добра відьма, веде
війну із нечистою силою.
В.С. – Як Ви вважаєте, церква захищає від нечисті, відьом там , перевертнів?
З.А. – Значить було таке повір’я в те время, шо на Пасху всі відьми біжать у церкву замки цілувать, щоб
Бог їм простив, шо вони відьми. Ну, я ні разу не бачив, ми і діжурили у церкви на Пасху, і ні разу не
бачили, щоб відьми біжали [сміє ться]. А вообщє-то церква захищає, вона рассказує, шо відьми — це все
діти дьявола, а хороші люди — це люди від Бога. [...]
В.С. – А які прикмети у Вас в сім’ї були, якісь погані чи добрі прикмети?
З.А. – Ну, які прикмети? Добрі застереження були... Батько було все лає: «Гляди, на вогонь не пісяй, а то
піська боліть буде». Мати кричить вслід: «На плитку не плюй, а то виразки на язику будуть». От отак і
прикмети були. Ну, ще були які прикмети? Не подавай во ду лєвой рукою навиворот, не подавай воду, не
лий воду навиворот, не передавай через поріг, особєнно жінка, які в по ложенії, нельзя подавать; жінка,
котра в пологах ходе, вона не повинна нічого ніде красти . Ось у мене тут на нозі, вона правда розбита,
осколком попало, квасолина, о така завбівшки, її осколком розбило, так баба Настя було каже: «Манько,
ти де фасоль крала? Дивись, он в дитини квасолина» [сміється]. Правда це чи не правда, ну , вона в мене з
дитинства. Ну, ще які прикмети були? Ніко ли не бажай зла другому, бо воно повернеться до тебе. І ще:
ніко ли не лай воду, бо ми самі з води, ми лаєм себе. [...]
№ 42. — 2008 р., січень 3. — с. Єлисеївка Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Лисенко Раїсою Іллівною, 1931 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Запорізької області,
проведене В’юн Світланою В олодимирівною (БДПУ).
В’юн С.В. (далі – В.С.) – Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім’я та по батькові.
Лисенко Р.І. (далі – Л.Р.) – Лисенко Раїса Іллінішна.
В.С. – Дівоче прізвище?
Л.Р. – Воронцова Раїса Іллінічна.
В.С. – Яко ї Ви національності?
Л.Р. – Українка.
В.С. – Де Ви народились?
Л.Р. – Село Єлісєєвка Андріївського району Запорізько ї області.
В.С. – Яка дата народження?
Л.Р. – 31-го, 1 октября.
В.С. – Яка у Вас освіта?
Л.Р. – Середня. [...]
В.С. – Професія у Вас яка?
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Л.Р. – Штатна робоча. На всяких, на всяких роботах робила. [...]
В.С. – А Ваші батьки, дідусі і бабусі якої національності були?
Л.Р. – Тоже української. Всі українці.
В.С. – А вони наро дились у нас в селі?
Л.Р. – Тоже. Да, в Є лісєєвкі. [...]
В.С. – А Ви в Бо га вірите?
Л.Р. – Я імєнно в Бога не вірю, знаю, що єсть — значить єсть, нема — значить нема. Я ніко ли не
молилася Бо гу, в церкву не ходила, бо церкву німці спалили, я не ходила, і в нас у сім’ї ніко ли не було
богомольних, таких, що дуже Богу молились. Одна тьо тка була, звали її Шура, вона їздила в Бєрдянськ у
церкву молилась, так коли празник який. А тоді поїхала, а там повісили лампочки електричні, і вона як
побачила, сказала, що Бога нема, всьо, так і не по їхала б ільше. Так і ми. Єсть він, ми не протів, що він
єсть. Ну, я його не бачила, не знаю, я його не трогаю. Но я не увєрєна, єслі б Бог був, він би з нами не
поступав так.
В.С. – А в яку віру хрещені, в православну?
Л.Р. – Православні, конєшно.
В.С. – Що впливало на те, що Ви перестали вірити в Бога? Чи Ви в ньо го ніколи і не вірили?
Л.Р. – Раніше, поки моло ді були, ми на нього не обращали вніманія. Кажу ть: «Боже», і ми кажем:
«Боже», а тепер прийду ть на лавочку: « Йдіть, ми Вам почитаєм Івангелію». Ну, в мене не хватає даже і
сил їх слу хать, шо вони, значить, проробили, а тепер всі полізли в попи, та в дяки, та в Бога віруйте, в
Бога віруйте . Ми йо го не трогаєм, Бога, а щоб я імєнно, той...
В.С. – А Вам в дитинс тві хтось розказував про Бога?
Л.Р. – Ну, так, розказували і читали, я читала книжки і приносила книжки. Ну , я ж то його не бачила, не
бачила. І я... який він на лиці, я не знаю.
В.С. – А як Ви його собі уявляли?
Л.Р. – Нє, ніяк не уявляла. Я думаю, шо небеса — це хтось придумав так, видумав, є він, нема — не знаю.
Єслі він, Бог, о дин, він должен Бог один, а тепер церква православна, церква така, церква така, і там
моляться, і там моляться, тепер не поймеш нічого. Так шо лучше так: ми його не трогаєм, а він хай нас.
В.С. – Як Ви думаєте, він хто: захисник чи той, хто карає навпаки?
Л.Р. – Я точно не можу сказать, ну, мені кажеться, карає правітєльство більше, як Бог. Бог карає чи не
карає, а ті гроші забрали, забрали, де не той, дурять, дурять, дурять. Так шо на Бога надіяться, що Бог
зможе от них захистить, та нє в коєм случає.
В.С. – У Вашій родині до тримувались релігійних свят?
Л.Р. – Ну так як... люди паску пекли, ну, в церкву не ходили, бо церкви ж не було, а в город їхать — ніхто
не їздив, бо не бу ло грошей.
В.С. – А яких свят обов’язково дотримувались?
Л.Р. – Ну, це Паска, Вечеря, Новий го д... Ялинку ставили, вирубають десь сосну, поставимо, бумажечок
як є навішаємо, і ялинка, канфетів не було, так шо... Це тепер уже, жирно дуже.
В.С. – Ну, може, бабуся чи дідусь казали вам, що свят треба дотримуватись?
Л.Р. – Ні, вони нас навчали роботи. Щоб ми робили, щоб не крали нічого, щоб не брехали нічого, а
такого — ні.
В.С. – А, може, із сусідніх с іл люди приїжали, щось про релігію розповідали чи Ви ку дись їздили,
можливо, у них якісь свята перебрали?
Л.Р. – Ні, ні. Я нікуди не їздила, такого не знаю, і до нас ніхто не приїжав із релігіозних, не знаю я такого.
Тоді робили ми, тоді нада було робить, і робить, і робить. А тепер ось бачиш, як тільки празники,
празники, вихо дні, вихо дні в людей, а то ді, я як не вийду на роботу, ставили «н.б.», а тоді ще в кінці го да,
ще і прочерк можуть поставить, що в тебе стільки виходів нема. І зарплату не дають. [...]
В.С. – А в селі багато було таких, що вірили в Бога, до війни в церкву хо дили?
Л.Р. – Ні, не багато. По-перше, церкви не було в нас, церква була, ну, вона бу ла, а то ді розтрощили.
Може, хто в город там їздив, ну, так залюб ки, як той. А такі вєрующі в нас... не багато було.
В.С. – Як ставились до тих, хто не вірив в Бога?
Л.Р. – Однаково, всьо равно.
В.С. – А були такі, з іншої віри, мусульмани чи баптисти?
Л.Р. – Ні. От зараз хо дять, зараз баптисти, а то ді баптисти не ходили попід дворами і не заставляли:
«Читайте та вір те, що встану ть мертві». Вроді ми вже такі совсім забиті, що встануть мертві, як встану ть
мертві, так вобще Земля то ді ру хне зразу.
В.С. – Може, були такі, що вірили в о дного Бога, а то ді почали вірити в іншого?
Л.Р. – Та я ж кажу : раніше вони робили в пар тії, тепер познімали, тепер вони стали всі вєрующі, хо дять
читають. «Ось підождіть, ми почитаєм...» Та нашо нам читать, ми прекрасно знаєм, заробив хліба — буде
хліб, не той — ніхто не дасть.
В.С. – А ко ли Ви бу ли зовсім маленькі, у Вас в селі була цер ква?
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Л.Р. – Була. Красіва, здорова, така церква була, там і піп був. Ну, ми ще маленькі були, ми ще не могли
так хо дить, хо дили так з взрослими, но вже їх давно нема, може, вони щоб і розказали, но нема. А тоді
спалили церкву, а другі, де хто такі, їздять в Бєрдянськ, там на Паскі святить паску, вербу святить.
В.С. – А з Вашо ї родини хто хо див до церкви?
Л.Р. – Тьотка моя хо дила, їздила до церкви, святила паску, нам привозила.
В.С. – Вона їздила в Бердянськ в церкву? Що вона Вам про неї розповідала?
Л.Р. – Ну, що там дуже красиво, що пєвча дуже красиво співає, дуже їй нравилось. А тоді одного разу
поїхала, а там не свічки, а лампочки були вкручені, і вона решила, що нема Бога, що це церква
несправедливо робе, і не поїхала більше.
В.С. – І що, перестала вірити в Бога?
Л.Р. – Вона вірила в душі, я не можу сказать, конєшно, вірила, вона всю дорогу вірила, то, може ж,
вірила. Ну а всьо равно, так як ми, так і вона робила, заробляла.
В.С. – В селі був піп?
Л.Р. – Був. І даже вже ж церкву розбили, вже й той, а коли по хорони були, то піп був у нас. Наш
сільський чо ловік правив, молитву якусь читав.
В.С. – Ваші родич і були з ним знайомі?
Л.Р. – Да, да, були знайомі, ну, так о дносились як і до всих, ніко ли там протів не ішли, читає, читає...
В.С. – А до нього хо дили гріхи замолювать, чи у всьму йому довіряли?
Л.Р – Ну, хто хо тів — довіряв, а хто не хотів — не довіряв. Так як і щас.
В.С. – А Ви в школу ко ли хо дили, Вам про церкву щось розповідали?
Л.Р. – Та тоді не можна було щось за церкву і балакать. То ді вобщє строго було... [...]
В.С. – От Вам розповідали, що немає Бога, Ви вірили, що це правда?
Л.Р. – Нє... ми той, нам казали: «Нема Бо га, не вірте в Бога». А ми прихо дили до дому, батьки н ам казали:
«Бог же ж вас не трогає, і ви його не оскорбляйте. Ви ж його не бачите, він над вами там літає». Ну , ми
вірили, Боже — значить Боже. На Паску: « Ой, Боже!» Чи як шо случилось: «Ой, Боже!» Зразу до Бога, а
таких щоб молитвів — ми не вчили, це зараз учимо, а тоді ж ми не вчили. Тоді як -небуть конч ів школу і
на роботу.
В.С. – А під час війни церква діяла?
Л.Р. – Під час війни? Як вона діяла, як її спалили?
В.С. – Хто спалив?
Л.Р. – Німці, німці спалили. Хароша, красива церква була, но спалили. А то ді построїли, не построїли, а
там школа була, в школу хо дили, ну, тоді не правилося так, а просто там як яблука святить, тоді як паски
святить, там ото, як зараз, приїду ть, посвятять і по їхали назад.
В.С. – Як до цер кви ставились фашисти, до віри взагалі?
Л.Р. – Погано. Якби непогано, вони б не спалили, а то палили і людей убивали. А вона ж нікому не
мішала, нікому не мішала. Ходили, хто хоче — хай ходе, хто не хоче — хай не ходе.
В.С. – А під час війни релігійні свята святкувалися?
Л.Р. – Святкувалися, тільки не всі святкувалися. Налог наложать на курей, на м’ясо, на все налажували, і
такий був свят, шо спекли, зварили — ото було святкування. Так шо не у всих було святкування, так як і
зараз. Яйця як красили, десяток як покрасять, а то нада однести за налог . Налоги накладали великі на
людей, і дерево, і все чисто нало гом обкладали. Так шо не дуже святкували люди, а тільки думали, як
його отсвяткувать.
В.С. – Як Ви думаєте, в 30-ті, у 40-і роки під час війни по трібна бу ла релігія, церква людям?
Л.Р. – Война єсть война, і нікому тоді нічого, каждий хватався як -небудь, щоб спастися. Ку ди там ще
думать було про церкву?! Конєшно, як була война і ми жили, там коло нас , рядом, був млин хазяїна
одного. Ну, і наша мама взяла, винесла вікону і поставила, молилась Богу, щоб хата наша не згор іла, бо
була друга хата о т того млина, а нас одвели далеко, десь там в якойсь ямі сиділи. А мама стояла коло тої
вікони, молилась, щоб не згоріла. Ну, вітер не туди йшов, то вона і не згоріла, може, й Бог поміг, ну , не
згоріла, остались ми з хатою. А так в людей в багатьо х погоріли хати, попалили все на світі. Так шо я не
можу точно сказать, там то ді не помниш, хто шо думав, і хто за шо думав.
В.С. – У Вас в домі були ікони?
Л.Р. – Да, були.
В.С. – А ку ди вони ділися?
Л.Р. – Куди ділися? Вони старенькі були, а вони на бумажкі нарисовані, там такі ті дерево було, а дерево
потрюхло, і воно розсипалось, і всьо, і не стало, так бумажечка єсть. Там у мене ще одна вікона єсть така,
ну, її уже як взять, вона розсипеться.
В.С. – Так у Вас це ж вважає ться реліквія?
Л.Р. – Та яка то реліквія?!
В.С. – Ну, вона ж Вам від мами дісталась.
Л.Р. – То не од мами, а хто знає від кого.
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В.С. – Чо го?
Л.Р. – Навєрно, від бабушки, а, може, і прабабушки.
В.С. – Так вона у Вас дома є?
Л.Р. – Є , стоїть. [...]
В.С. – От радянська влада забороняла вірити в Бога, як Ви вважає те, це ефективно діяло?
Л.Р. – Ні, це неефективно. Може, хто хо тів вірить, а хто не хо тів вірить, а вобще-то вони заприщали, щоб
не вірили люди, затуманювали, що буде комунізм, що будем жить при комунізмі, партійні були, в партію
вступали, а ми боялися і балакать, і ніхто ніку ди не хо див. А хто хотів — дома молився та і все.
В.С. – Чим заміняли: от Бога забирала пар тія, а що замість Бога ставила?
Л.Р. – Об іщанія. Обіщанія. Об іщала, що буде дуже харашо нам жить, під одним одіялом спать. Навєрно,
таке все обіщали. Що в людей все буде. А налоги накладали такі, шо... Хто партійний — гроші брали,
гроші брали з тих пар тійних, заставляли, шоб поступали у комсомол, у партії щоб вступали. А ку да, як
босий, а нада 18 кілометрів іти, щоб вступить в партію, в Андр іївку. Тоді обуві тако ї не було як тепер,
тепер все хароше, а тоді шо у кого, постоли. У кого там ботіночки, а в кого чоботи були кирзові, і більше
ніяко ї не було обуві. Може, десь в городах було, но в нас в селі не було. Всі хо дили бідно . І нало гами
дуже здорово обкладали, налогами. [...]
В.С. – Ви не знаєте, за якими прекметами визначали долю майбутньо ї дитини?
Л.Р. – Ну, раніше ж врачів не було, а бабки якісь там були, прихо дили. Дитина рождається, і каже, шо так
і отак, дитина то те , то те, ну, вобщєм, видувала до лю. Правильно це було чи не правильно, ніхто не мог
точно знать, ну, було схо дство там десь шось, ну, казала, значить правильно. Ми їй вірили, бо це ж бабка,
це ж дитину до дво х місяців не по казували нікому, ту дитину як той десь там у пилюшках, та які там
пелюшки були. Там у платку якомусь замотана та дитинка лежить і ніхто на неї і не дивиться. [...]
В.С. – А що бабка-повиту ха робила як тільки дитина родилась?
Л.Р. – Ну, зразу ж пуповину, перерізають пуповину. Да, ро диться дитинка, пуповину переріжуть, тоді
замажуть, льняною там ниткою, купають ту дитинку, шоб виросло більшеньке, у травах, у разному, шо
там придумають, купають, то го шо мила то ді не було. [...]
В.С. – Може, при цьому щось приказували?
Л.Р. – Ні, там молитву якусь читають, конєшно, читає якусь молитву, щоб легше рожать. Як дитина
рожається, було, о ткривають двері і той підуть і з вікна виглядають і кажу ть: «Оце дитина буде
щаслива», «Оця дитина нещаслива». І дуже дотримувались якогось обряду, що діти рожаються, що це на
харашо, і кажуть, що будуть ще в Вас дітки, ще буду ть рождаться. Скільки не той — рожаються. А тепер
одне-двоє, о дне — це вже хвате на всю жизнь. [...]
В.С. – А молодій мамі, може, казали щось особливе?
Л.Р. – Ну шо, вони тільки читали мораль, ну, розказували, як той, як купать, як у хажувать, там щоб не
лежало на бочок чи на спинку, чи як його положить, бо мамка є мамка, перве ж не знає як і розказували,
це все бабки робили повиту хи.
В.С. – А у нас в селі були бабки-повиту хи?
Л.Р. – Були.
В.С. – Ви їх знали?
Л.Р. – Знала.
В.С. – А бабкам дуже вірили? Поважали їх?
Л.Р. – Та вірили, конєшно, бо приглашали кого? Врача ж немає, це 17 кілометрів нада за врачом їхать, а
бабка як бабка, бабка все вона вже знає. Вона ж знає як одрізать, як за той, молитву читає, заговорить чи
як, я ж не знаю, що вона там читає.
В.С. – А од хвороб дитину вони лічили?
Л.Р. – Лічили, лічили. Од младенського. Я тоже багато знаю, бо на собі іспитувала, тоже дітей своїх
носила. Дитина од переляку, от вона читає молитву. Прочитає і дитина не боїться . А тепер немає таких
бабів, і так получається, тоді дитина маленька чи велика вже, а вона впісюється, стидно вже на ву лицю
вихо дить, а воно не може вийти, і бабку гукають, бабка прийде, порозказує, прочита молитву і ще раз
прийде якшо не той, і все про хо де, і все харашо, дітки росту ть здоровими і харошими.
В.С. – А бабці за це плати ли щось?
Л.Р. – Конєшно, платили, в кого шо було, в кого там, ну, грошей не було ні в кого, в кого молочко там
було, в кого там кукурузяной крупи, та давали бабкам, в кого там як лежить, то платочок бабушкі, ну ,
вона не требувала нічого.
В.С. – Свій дар бабка-повиту ха передавала своїй дочці чи внучці?
Л.Р. – Я точно не можу сказать, но я як балакала з бабушкой, бабушка сказала мені, шо вона не може
передать, це дається їй дарствєнно просто в жизні, о д Бога, шо вона не може передать. Вона може
научіть, но вона не може передать, вона може тільки так, ну , молитву якусь, а так вона не могла
передать. От, наприклад, у нас була баба одна і в неї було дві дочки, і в обох дочок не було чоловіків, ну ,
не вихо дило в них. В о дной дочки було шестеро дітей, а в другої не тот. І от на неї казали, це баба,
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навєрно, калдовниця, а вона і отвічає людям, каже: «Я не вмію, не вмію калдувать, як там поробить, я, —
каже, — вмію одробить, те шо люди погане поробили, а зробить погане я не можу, того шо якби я могла,
так я б свом дочкам попричаровувала б чоловіків, а то в одно ї єсть, а в другої нема». Так прожили вони
до старості, до 70-ти го д. Так шо і ми так вірили, шо це бабушкі все дарствєнно, від Бо га, і вона могла б
передать, а вона не може передать.
В.С. – Коли Ви носили їй дитину, Ви присутствували при цьму?
Л.Р. – Да я присутствувала. Принесли ж ми: «Я свою дєвочку принесла, вона, ну як, плаче, випинає ться і
плаче, чого не знаю». Мені кажеть: «Понеси до бабки». Ну , я і понесла до бабки. Принесла я до бабки, а
вона сидить, картошку чисте, я їй кажу, що о так і отак принесла, бо вона... А вона каже: «Ой, не
переживай, ти думаєш, шо воно вмре, воно не вмре», — каже. А я кажу : «Я й не хочу, щоб воно вмерло».
Бабушка взяла його на ручки, розпилінала і понесла, полізла в курник, а я злякалась, думаю: ну, це ж там
в курнику, як у курнику. Вона відтіль вилізла, тоді положила на подушечку і взяла ножик, і навхрест,
молитву читає і сама до себе, не мені, а сама до себе читає, і я забрала. Прийшла до дому, дєвочка спала.
Другий раз собралась, таке було в роддомі рожали дітей, вже начали рожать, і о т моя кума принесла
дєвочку, родила, принесла дєвочку, а в неї оце по пояс, вобщем вся дитинка не можна торкнуться, а
бабушка і каже, ми понесли до, а вона і каже: «Повезіть у церкву, перехрестіть, а тоді я буду ліч іть». Ну,
повезли в церкву, перехрестили її там, батюшка боявся даже до неї, кладу ть же ж у миску, а він не клав
її, побрискав водичкою і всьо. Ми привезли звідтіля, з церкви поїхали, прийшли до бабушки до тої. Вона
молитву якусь почитала, почитала. А то ді дала... во дичка така жовта, світла жовтенька. Ми ж думаєм: що
ж то за во да? Понюхаєм, а воно не пахне нічим, вроді як гарбузом сирим пахне. Ми покупали її — вона
начала спать, на другий день обратно ж по купали — пільонка вже отстала, а то не можна пільонку було
знять. Ну, і ми повірили, що бабушка уміє. Видно, таки Бог дав їй дарствєнно. А так о ті, що учаться, у
тих не получається, і воно не таке. У нас було на тому, ну , вона совсім інакше, як дитина впісювалась,
так вона і впісюється, поки аж прийде їй время, шо не нада вже впісюваться, а ті бабки вилічували. Ну ,
зараз в нас в селі нема не одной.
В.С. – Як про ходили хрестини, як хрестили дітей?
Л.Р. – У нас же ж був піп в селі, ну, погукають його: «Микола, прийди дитину по хрестить». Ну , він
прийшов, молитву почитав, во дичкой священой побризкав, все той, там в кого що було, що дали йому,
шо не дали, я знаю. Ну, нальють йому 100 грам самогонки (раніше самогонку гнали). В кого самогонка,
стаканч ік самогонки нальють. І ото такі були хрестини, гульні не було.
В.С. – А в церкву не возили?
Л.Р. – Далеко до цер кви, 60 кілометрів в Бєр дянськ.
В.С. – У куми кого запрошували?
Л.Р. – Ну, кумів. Куми самі набивалися: « Ось я буду, кумо, я буду кумом». Тих і брали. Я кийсь вечір
посидимо, побалакаємо, то той. Ну, там випили свячено ї во дички потрошку, та й все, отгуляли так.
В.С. – А кум, кума — вони щось дарували?
Л.Р. – Приносили, приносили. Ну шо, то ді ж тако го не було, матєріалу вобще не було. Нада було це аж у
Запорожжя їхать, щоб там якоїсь матерії набрать. Ну а хто не їздив, то так тому дали, тому дали. І так
приносили. Як мати, то на крижму приносила, кусочок матерії, або платочок який, ну а батько, як батько
хрещений, я знаю, навєрно, бутилку приносив.
В.С. – А хрестик не купували?
Л.Р. – Купляли.
В.С. – А хто купляв, батьки?
Л.Р. – Нє, ну, батьки купляли, тільки ми давали гроші, коли хто їздив у то т, коли там Паска, який празник
і там у церкві хрестять і вони тоді привозять хрещені, і ми надіваємо вже.
В.С. – Так піп дома крестив?
Л.Р. – Дома, да. У нього хрестиків не було, ну, був той, шо він ним хресте. А ми должні самі купить, ну а
ми тоді вже заранше знаєм, шо будем хрестить, отдамо там, хтось привіз вже по хрищені. І піп надіва цей
хрестик.
В.С. – А потім як святкували після цього хрестини?
Л.Р. – Та ніхто не святкував. Це зараз святкують, а тоді такого не було. Може, десь у людей таких
зажиточних, може, і святкували, но у нас такого не було.
В.С. – Ви не пам’ятає те як про хо дило сватання?
Л.Р. – Прихо дили старости, запрошували старостів. Старости прихо дили, прихо дили чоловіки, а тоді
гукають їхніх жінок ще, як уже договоряться. Ну й прихо дять і розказують же: «Ми прийшли до вас, ми
знаєм, шо у вас є дівчина, а в нас хлопець там єсть, хочем посватать». Дівчина та хо вається, стісняє ться .
Не так як тепер, конєшно. Тоді ховалися, стіснялися. Тоді гукають молодьож чи жениха, чи його назвать,
він прийде , ну а то ді назначають тоді свайбу, на коли свайба.
В.С. – А що несли з собою? [...]
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Л.Р. – Старости несли, конєшно, самогонку, випивку, а тоді ще на рушнику хліб несуть, обмінюються
хлібом, якщо со гласна нєвєста — вихо дить, обмінюються ті хлібом, хлібина з рушником, і ті хлібом.
В.С. – А єслі не согласна?
Л.Р. – Єслі не согласна нєвєста — виносе гарбуза. І розходяться. Ну, раніше соглашались, того шо закон
такий був, і протів старших людей нічого не можна було казать, шо сказали: « Вийди за оцього заміж»,
значить ти виходиш, як ти там житимеш, харашо чи погано , не возражають.
В.С. – Так батьки вирішували?
Л.Р. – А хто, молоді хіба? Молоді тоді не вирішували, то ді батьки вирішували. Я к хтось посватає ться,
там батько з батьком, мати з матірью, а тоді вже посилали старостів і сина. Не питають: «Будете ви чи не
будете?» Раз сказали, значить...
В.С. – А якщо не згодні жить разом, то що тоді все одно через силу?
Л.Р. – Через силу не було такого … та і через силу.
В.С. – А під час сватання як себе дівчина пово дила?
Л.Р. – Вона заховає ться у тому, десь комірчина, така хатина, шо вікна нема, вона там заховає ться аж поки
не гукну ть її. Вже все обдумають, оббалакають, аж тоді.
В.С. – А чого так?
Л.Р. – Чого? Ну, я не знаю, такий обряд.
В.С. – Як відбувались оглядини? Бувало таке, що молодий перший раз баче дівчину?
Л.Р. – Бувало, но це багаті так робили, це де багаті були, люди ж були багаті, були, і вони прихо дили і
дивилися, як там шо, до бідних вони і не йшли. Багаті йшли до багатих. А як б ідні, вони знали, що в тих
немає, там корова, там курі та й усе. Так вони вже і знали. І по хаті бачать, що яка хатинка, в кого лучшалучша, а в кого хужа-хужа. [...]
В.С. – Хто запрошував? Молоді чи батьки?
Л.Р. – Та нє, молоді, молоді ходили. Молоді ходили і казали : «Батько і мати просили, щоб Ви прихо дили
до нас на весілля». І то ді люди прихо дили на весілля і гуляли. Тоді не було тако ї музики, то ді була
гармошка, балалайка, грали, танцювали, люди гу ляли в кого була возможность, а в кого не було
возможності, тихенько посиділи, забрав молодий молоду та й пішли до дому.
В.С. – А можна було не прийти на весілля? Ось Вас запросили, а Ви не прийшли?
Л.Р. – Ну, не знаю, можна, не можна. Конєшно, нада було. Приглашали ж не так, шо там сто чоловік, а
приглашали там трошки, у хаті гуляли свайби. І у нєвєсти була з марлі хфата. З марлі хфата була, як
надіне з марлі хфата, так це лучшої молодо ї немає. Ну, та якесь платтячко, платтячко — і вже нєвєста.
В.С. – Скільки днів тривало весілля?
Л.Р. – Ну, в кого як. Де багатші, там більше весілля було, а в кого не було за шо, там менше . Там отбули,
вечір посиліли, розійшлись і всьо. А де багатші, там, конєшно, може, і неділю гу ляли, бо є за шо гулять.
Дуже бідували, дуже бідували то ді, не до свадьом було. Ну , все одно було дуже весело, і всі одне одного
поважали. Як той думали, шо нада жить.
В.С. – Чим починалось весілля? Що молодий забирав молоду, чи чим?
Л.Р. – Нє, ну, приїжає молодий, ну, там же ж канфети, ну, більше горіхи. Ор іхами. Заходе молодий, сюди
заходе, іду ть до батьки. Тут же ж батьки вихо дять і нєвєста вихо де, встрічає молодого, захо дять в хату,
тоді як впустять, захо дять в хату, зайшли в хату. Начінають ту т же ж обряд вести, там: « Сідайте за стіл,
дорогі гості». Дорогі гості сідають, батьки поздравляю ть молодих, начинають поздравлять молодих, тоді
начинають... нєвєсту крадуть. Та десь повиду ть ту нєвєсту, а женіх біга, біга пока найде [сміє ться]. Ну,
було всього. Ну, я ж кажу: весело було то, весело було. Так жилають усього: і дітей, і багатства, і всього
жилають.
В.С. – А тоді куди їхали?
Л.Р. – А тоді їхали до дому, до молодого. Якщо молодий забирав до себе, то вони їхали до молодого. Ну,
тільки не машинами, і не льогковими, а як у кого є бричка — бричкою, а в кого нема — пєша йду ть.
Приданого багато не було, там скриня була, так в скриню маленьке там кину ть і все. [...]
В.С. – Молода сама собі, можливо, рушники вишивала?
Л.Р. – Вишивала, хто вмів вишивали, і якшо було на чьом — вишивали. Я кшо не було на чьом — не
вишивали.
В.С. – А в моло дого в домі далі продовжували святкувати?
Л.Р. – Ну, да, то ді ж у молодого гуляю ть, молодий привіз, і тоді вже в моло дого гуляю ть свайбу. А в
молодої, там вже їхні родич і остаються і там гу ляю ть. А на другий день тоді ведуть снідать. Прихо дять,
наряжаються, обмазуються, так нічим нарядиться, так вони кожу хи на виворіт понадівають, це снідать
приводять молоду, це вже молодого жінка, вона там в нього.
В.С. – Чим прикрашали стіл?
Л.Р. – Ну, на столі всьо го було. Бо тоді варили і холо дець, і... та, ну, всього, і кісілі варили, не було як оце
зараз, тоді було шо могли, те й придумували, і орішки варили, і пекли коржечки якісь, все таке, шо могли
самі видумать. В магазін не хо дили.
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В.С. – Що дарували молодим?
Л.Р. – Тоже, хто шо мог. Хто в кого шо мог, те і дарали, той каже: «Дарую Вам пару го лубов і вєчную
любов». І більш нічого, бо нема шо в чоловіка подарить. Другі подарять там телятко, як народиться,
другі — ягнятко, як народиться, тоді по дарують. І так батьки казали: « Своїй дочці даруємо теля
новорождьонне», а молодого тоже так само.
В.С. – А молоді щось давали гостям?
Л.Р. – Аякже, пекли шишки, конєшно, о то я й хотіла сказать, шо шишки пекли, і коровай пекли, і
вгощали всих чисто, а як, так надо, це ж обряд такий.
В.С. – А деревце робили в нас в селі?
Л.Р. – Робили. Як так не робили?! Все робили, шо можна було, те і придумували.
В.С. – А як одягалися молоді?
Л.Р. – Моло ді... ну, на молодому костюмчик, такий не імєнно новєнькій, а який був, такий і надівали. А
молода тоже, можуть там з ситьця пошить платтячко біленьке з цвіточками, а з марлі оце ж хфата, а
цвіточків так же ж не було, так вони зелену таку травку брали, робили віночок — і це моло да була.
В.С. – Вони як пово дили себе під час весілля?
Л.Р. – Ну як, стіснялися, було кричать «Горька!», а вони даже боялися і цілуваться, бо стидно було, а тоді
привикали. Ну, стіснялися. Обряд такий був. Що молоді не дуже себе вели розв’язно. Ну а дружка вже,
конєшно, та боярин, ті вже танцювали, співали, шо хотіли витворяли. Та ще як той, як свадьба
поставлять на стіл пшеничні ко лоски, поставлять у баночку і зв’яжуть до кучки, хто первий, значить,
возьме — дружка ілі друг, наливається стаканчик там винця, і хто первий возьме, то, значить, на її
стороні, вона заміж скоро піде, і було начинають, хто кого переможе. Ну, конєшно, більше хлопці
вигравали у дівчат, бо клопоту не обберешся у дівчат. [...]
В.С. – А музика яка була на весіллі і взагалі в селі?
Л.Р. – Я ж кажу, шо була балалайка і була гармошка, не баян, а гармошка. І такі частушки співають під
ту гармошку. Краков’як, полька, тоді вальс, то ді факстрот, він вже пізніше начався. Оце полька на два
боки, гармошка грає, всі танцюють поголовно, дуже красиво було, дуже красиво було. [...]
В.С. – А в нас селі щедрували, колядували?
Л.Р. – Да було, но в нас не щедрували, а рожествували, баби хо дили рожествували, співали дуже хароші
пісні, божественні співали, і така молодьож наряжалася.
В.С. – А в що наряжалися?
Л.Р. – Ой, та в шо хто хотів. І в вовка, і кожу хи повивер тають, то ді шапки повивертають, прийду ть в сажі
вимазані, страшно, а дітки маленькі, хо ваються всі аж на піч.
В.С. – Чо го?
Л.Р. – Ну, боялися, вони ж поприхо дять, ну, як не впустить не можна, а впускали. А давали шо, орішки
оце варили давали, пиріжки з гарбузом пекли, як мука була. Ну, не грошей не давали, не канфет, бо їх не
було у нас.
В.С. – А дітки маленькі хо дили колядувать?
Л.Р. – Нє, в те время дітки не хо дили.
В.С. – А вечерю носили?
Л.Р. – І вечерю носили тільки туда, до мамки крьосної, і то, як уже взросле, як уже в школу ми начали
хо дить, то ді начали; ну, наприклад, моя мама мені зробила, там для крьосної косиночку вибила і
фартушок біленький пошила, бо вже матерію начали випускать, і ми тоді, я оце несу вечерю. Ну , крьосна
мені дає там яблучка, може, канфет, о так, а то все. [...]
В.С. – А хто посівав?
Л.Р. – Мужики прихо дили, вони посівали, з Новим годом поздравляли. Мужики прихо дили, посту кають:
«Можна?» «Можна». Заходять, ідуть там в залу чи як, де вікона, і посівають пшеницю, хто пшеницю, хто
кукурузу, ну, в кого шо було. [...]
В.С. – А господарям що бажали?
Л.Р. – Ну, щастя, здоров’я, прибилі в домі щоб було, щоб було все харашо, щоб не в чім не нуждали сь,
щоб усе було дуже харашо, щоб родилась пшениця і жито, і все-все, і картошка , і кукуруза, щоб було все
у хазяйнів. Щоб і телятка маленькі були, щоб і ягнятка маленькі були. І діток побільше, а то і було по
шестеро, по семеро в дворі каждому.
В.С. – А от важко, ко ли 6 – 7 дітей, важко було то ді?
Л.Р. – Конєшно ж, важко, ну, як можна сказать, ми ж нормально не могли поїсти, то ді шо, зварили каші,
мамалига називались, зварили, молочка там по тому, по стаканчіку налили, всьо вже всьо, пообідали. Ну ,
борщик варили, в кого було з чого, а в ко го не було з чого. Отак і перебивались, то в того, то те, то в того,
отак і жили. Люди ділились. От в других нема кукурузки, а в нас цілий гектар, значить, ми должні давать
людям, бо не можна було не давать, казали, шо Бог накаже.
В.С. – А Ви не знаєте, хто ворожив на Різдво, на Хрещення?
Л.Р. – Дєвушки.
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В.С. – А Ви не пам’ятає те як?
Л.Р. – Чо го ж не пам’ятаю?! Вийшла на двір. «Давайте поворожимо». «Давайте». Вийшли дівчата, ну ,
через хату нада кинуть, ку ди черевик падає, ту ди і я вийду заміж. Я ж шуронула, а він раз, аж на димарі
зачепився. Тоді хати були солом’яні, і по соломі воно не попливло, бо не той. І лежить мій черевик на
хаті, а нада ж ще ж комусь кидать, а ми одним черевиком пользувались, бо більше не було чим, найшли
старий — «Давайте!» Ну, ось той, ну, шо ж робить, ну, давайте попросим, ну, кого ж ми попросим, ну,
зайти батькові казать, що мій черевик на хаті, вроді, не у добно. Ми зайшли, кажемо отак і о так, о дин
черевик і застряв на тому. «Хто ж кидав?» «Та я кидала». Ну, каже батько: «Бу деш ти дома сидіть». Ну,
та харошо, ну, черевик нада знять, бо надо ворожити. Поліз батько, заклав коло ду, достав черевик, каже:
«Кидайте, так здорово кидайте». Ну, і так кидали, ну, канєшно, я хочу сказать, може, правда, може, ні,
ну, так вро ді. А тоді, поворожили, давай дальше ворожить, занесли в хату, пішли впіймали курицю і
піту ха, поставили во ди і пшенички, пустили курицю, як буде, значить, куриця пить водичку, значить
чоловік буде п’яниця, якшо буде клювать зернечко, це ха зяїн буде. Ми ж пустили, та куриця як
стриблула і на вікно і все, ну, нічого, винесли курицю, не понравилось нам. Занесли піту ха, поставили
піту ха, держіть його за но ги, держіть за ноги, щоб він хоч не попалив все і лампу перекине, лампа ж
горить, ладно поставили. А він недурний був, думає: раз поставили при лампі, це він думає, шо сонце
зійшло, він стоїть, пшеницю їсть, виїв пшеницю, став води напився і «кукаріку -у-у», а ми кажем: «Оце
здрастє». А воно вже дванадцять часов ночі, вже нада лягать спать, а ми ще ворожимо, так шо було
інтєрєсно [посміхається]. А то ді ще другі ворожили, не так ворожили, вобщєм, всі.
В.С. – А як ворожили по-іншому, Ви не пам’ятаєте?
Л.Р. – Чо го не пам’ятаю? Тільки сіли ку тю … Голодна ку тя казали, ку тю нада було їсти надвечір ось, сіли
їсти. Перву ложку тільки взяла у рот, а другу ложку то т, і зразу вибігай на ву лицю і дивися, як хто йде.
Як мужик — то на хароше, як його звать, так і чоловіка звать буде, як жінка — то на пло хе, то на другий
год нада ще ворожить. Оце така ще була та. Тоді іще не так ворожили. Було, загадуємо під по душку,
напишиш скільки там які хочеш імена, а тоді під по душку положиш, і утром прокинешся — витягай, як
винятеш як звать, то так твого чоловіка буде звать. Ну, на моїй жизні, на моїй жизні справдилося, шо
чоловік в мене буле Борис звать. От я витягла, я раз витягла, не получілось в мене, другий раз витягла —
не получілось, третій раз як витягла, а там Борис. А я думаю: в селі Бориса нема, там один єдінствєнний
Борис був, дід уже, дядько, думаю: нєужелі той дядько до мене прийде жить?! А це справдилося. А так...
В. С. – А ще, більше не пам’ятає те як ворожили?
Л.Р. – Та і на кар ти гадали, ой, як тільки не гадали, ну, це ж був празник, це наш був празник, який не
гроші не платить, ніде нічого, що хочеш те і роби.
В.С. – А Масленицю в нашому селі святкували?
Л.Р. – Масленицю, да, конєшно.
В.С. – А що робили?
Л.Р. – Шо робили? Вареники варили.
В.С. – З чим?
Л.Р. – З сиром. В нас коровка була, ми збирали сир, його складали, така кадушечка, складали, бо відра
емалірованого не було тоді, тако ї посуди не було, у дерев’яну кадушечку, складали ту ди масло, сир і
держали. Тоді варили ж це вареники на той, на Масленицю, і їли, пригощали. Хто там сусіди,
пригласимо, хай з нами поїдять, бо в них коровки немає . Так шо празнува ли. А то ді одного разу ми так
же ж раді, шо в нас і сир, масло є, все. А до моєї сестри старшої прийшли хлопці гуляли вечіром, коло
двору так гуляли, ну, погу ляли та й пішли. Сестра прийшла, лягла спать, а погр іба були такі землею
накидані, і всьо. І вони пішли. А у тром мама устала, пішла, буде зараз вареники ліпить, тісто замісила,
вареники, Масляна ж називає ться. Ко ли кинулися: нема даже і діжечки той, вона невелика так, ну , там на
відро. Нема її, ко ли її хлопці вкрали. Ото була Масляна, попоплакали. Прихо дили ті на Масляну,
приносили, коло дку в’язали, хто не замужом.
В.С. – А що таке коло дка?
Л.Р. – Ну, то лєнточку, може, як дальше, а даже дерев’яну коло дку можуть принести тобі зав’язать, а то
там носочки куплять до неї прив’яжуть, ну, в каждого разне.
В.С. – І що це означало?
Л.Р. – Викупляй. Коло дку тобі прив’язали — викупляй. Я , наприклад, прийшла, вже на роботу ходила, а
прийшла на роботу, а мені бригадір там і другий дядько , гоп, і прив’язали ко лодку, прив’язали, ду хів
малесенька така баночка, і, мабуть, тройний притом, і лєнточку, шоб коси зав’язувала, нада йти в магазін,
бо мені колодку прив’язали. Ну, а тепер коло дки як в’яжу ть, тепер, конєшно, коло дку в’яжу ть таку, як
прив’яжу ть, так уже ко лодку.
В.С. – А на Святий веч ір що робили?
Л.Р. – Вечеряли, вся сім’я збиралась, всігда приїжали родичі або діти приїжали всігда, сідають за стіл, ну ,
батько там каже, мати тоже додасть, шоб діти слу хали, хто заміж вийшов, шоб слу хали сво їх чо ловіків,
чи свою жінку. Ну, вобщєм, все приказували таке. [...]
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В.С. – Ви не знаєте, як визначали, ко ли починать сіять, що сіять, садить?
Л.Р. – [...] А як на Благовіщення, то кажу ть, нада вже все садить і картошку, все, бо вже Бог благословив
землю. І зараз ми думаємо так, а другі так, так і про хо де, і вихо димо у степ, знаєм о, шо ко ли садить, не
так шо вийшли і садять, а знають, що в цей день можна садить, а в цей — не можна. А чого така була
прикмета, ми не знаємо. Да на Прово ди тоже так само . Підемо на Прово ди, підем на кладбище, ну, ми ще
малі так були, а було підем на кла дбище, а то ді з кладбища йдуть, і кажу ть так: давайте садить гарбузи.
Дуже гарбузи родили. І ще як шо той, де людей багато було, сади гарбузи, тоже гарбузи буду ть хароші.
[...]
В.С. – А Великий піст, дотримувались Велико го посту?
Л.Р. – Коє хто до тримувався, но дуже мало дотримувалось, бо в піст нада постувать, не работать . А як
будеш работать і постувать, ти не в силах будеш, того шо раніше харч і такі слабуваті були, та ще як не
їсти. Ну, м’яса так не було шоб кажний день р ізали м’ясо, там у год колись пор осятко там зарізали, так
воно не дуже, конєшно, ну, курі держали, тоже ж налог накладали, курей нада, яйця… Курицю зарізав —
нада яйця здать, а той там м’ясо нада здать . А де ж м’ясо взять? Нада курицю р ізать.
В.С. – Що по трібно було їсти під час посту?
Л.Р. – Ну, казали, щоб не їли не жирного, не молочного, не м’яса, ніде нічого. А чим нада було жить?
Дома в нас, наприклад, казав: «Вар іть з квасолею борщ». Там крупа ку курузяна, кидали в борщ чого не
хватало, якшо картошки не хватало. А постувать — дуже так постували нє, нада їсти, бо нада робить.
В.С. – От як тільки починали зажинати хліб, жати, з першим снопом ніякі обряди не були пов’язані?
Л.Р. – Бу ли, були. Ранше всі перші снопи забирали до дому, забирали о так на тому, ну , в степу, то ді ще як
перві обряди були, ми на городі були, як тільки той, там чи жито, чи пшеницю садили, оце було перві
колоски назбираємо, пов’яжемо їх, лєнточкой перев’яжемо, і вішали там на покуті, казали, повісили і він
там.
В.С. – А тоді що з ним робили?
Л.Р. – А тоді, виносимо, як уже той, так весной, на весну курям сипали, там коровкі трошки дали, щоб
молочко було, а курям сипали щоб яйця несли. [...]
В.С. – А що було, коли закінчували будівництво, якісь обряди були?
Л.Р. – От як будувать хату, не помню який обряд був, а ко ли тільки начинали — на угли клали копійки,
хо ть десять копійок, хоть двадцять копійо к клали; тоді ж хати робилися не на фундаменті, бо не було
фундаменту, а просто розчистять землі і кладу ть цеглу і всьо, і то ді як положать цеглу о т первий ряд, і
тоді кладу ть копійки.
В.С. – А для чого?
Л.Р. – Ну, щоб гроші були. А як уже той, рушник вішали. Хоть на шо той рушник вішали? Ну, такий
обряд був. А тоді о т кончають строїть хату, тоді рушник той отдають тому, хто клав цю хату. [...]
В.С. – А Ви не знаєте ніяких оберегів, що в хаті вішали?
Л.Р. – Ну, кромє ікони ж вішали це ж обереги. Вішали ікони. А з надвору вішали підкову, тоді ж робили
в кузнях підкови. Як найдеш підкову, це на щастя. Прибивали до дверей, щоб з двору ніде нічого не
йшло, а тільки в двір все прибувало.
В.С. – А Ви не знаєте, хто вважався о хоронцем житла, хати?
Л.Р. – А, да, да, да, да, да. Я знаю, шо як отой, на горище полізеш, і кажу ть, шо на горищі домовик живе.
І от домовик той і о хороняв, но я скільки лазила — не бачила. Бу ло, полізем на горище, батьків немає, а
ми полізем, хоч раз нам його побачить, хоч раз нам його побачить ! А о дного разу я на своєму житті
полізла на горище і от заснула я на горищі і лежу, щось ворушиться, думаю: ну , всьо, домовик, о т і
побачу. А воно мишенятко вискочило і біжить. Я ж вийшла і розказую: «Я вже побачила домовика».
«Який він, він такий ло хматий?» А я кажу: «Та ні, мишеня б ігло». А вони кажуть: «Так о тож такий і
домовик». «О-о-о-о!»
В.С. – А Ви не знаєте як от злих сил захищали хату?
Л.Р. – Да, о т як освятять во ду на Паску, прихо дять до дому, ходять кругом хати сіль ото по трусюють
потрошку і во дичкою святять, о т всякого пожару, от всякой ненависті, і от всього . І як випускають
скотину у череду, тоже так само робили, святили водичкой священой, на Вербну неділю особенно , і ото
брискають, щоб все було харашо.
В.С. – А Ви не пам’ятає те, як святкували Івана Купала?
Л.Р. – Я так по розговорам тільки чула, ну, в нас ту т річки не було, а так казали, що вінки о дівають і
пускають на воду, і там пісні співають і хло пці, дівчата, костри палять, через костри стрибають, таке
чула. Ну, в нас такого не було, бо річки не було.
В.С. – Що Ви знає те про шептунів і знахарів? Бу ли в нас такі?
Л.Р. – Та були, конєшно.
В.С. – А Ви знали їх?
Л.Р. – Я їх знала, но тільки з ними не общалася.
В.С. – Чо го?
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Л.Р. – Ну, чогось мені не приходилось. Знахарі чи шептуни людей лікували, а знаю, що були у нас в селі.
В.С. – Як вони лікували?
Л.Р. – Ну, молитвою, молитвою вони лікували. От якісь вони молитви знають, ось напало на когось, вона
може там той, зашептать, напало вона там, такі були.
В.С. – Вони тільки погані були чи хороші?
Л.Р. – Ні, і хароші, хароші є. От паганих тікали всі.
В.С. – А вони жили так, як всі? Вели такий же спосіб життя?
Л.Р. – Да, вони такий вели, ну, тільки вони вред робили. От, наприклад, я знаю, шо тут жінка жила у нас,
вона як надумала, пішла до когось і корову здоїла, вже корова не дає молока. Тоді ту бабу приглашають,
чи кого там бабу чи діда, ну, б ільше бабу. Пригласять і вона шось пошепче, молитву почитає, і коровка
начинає обратно давать молоко. А то немає молока. [...]
В.С. – Ви не знаєте, які були способи, щоб боротися з нечистою силою?
Л.Р. – Ну, це баби казали, шо нада тільки молитву читать, тільки молитву читать, ну , яку, вони ж не всі
молитви однакові. Якусь молитву читать, і вони до тебе не прикасаються.
В.С. – От Ви казали, шо корову доїла відьма, може, ще щось погане вона робила по господарству?
Л.Р. – Та все вона робила по госпо дарству, не тільки це, а вона даже і людей розво дила. От , наприклад,
чоловік і жінка живу ть, вона надумала розвести, розвела. І вони розійшлись.
В.С. – А Ви не знаєте, хто такий чорт?
Л.Р. – Ні. Так я бачу, як надіваються в чорта. Но самого лічно чорта не бачила. Колись ми поїхали на
річку, річка в нас була тут і ми поїхали там , де річка якось, чи ні, там, де начинає ться та р ічка чи шо, вона
там глибувата річка і трава. Ми поїхали, ну, я бачила, як хлопці повдівалися, поробили роги, чортинята і
чорт, і ото ми бачили так. А так я живого не бачила, і хоч би я ніколи в жизні йо го не бачила. [...]
В.С. – Ви щось чули про русалок?
Л.Р. – Да, про русалок чула. Ну, казали, на Івана Купала купаться не можна, бо русалки вилазять на берег
і ловлять, залоскочують людину. Людина може потонуть і все.
В.С. – А хто такі русалки, Ви не знаєте?
Л.Р. – Знаю, це казали, шо дівчатка були маленькі, це дітки, які нехрещені по топилися і ото вони
русалки. [...]
В.С. – А Вам у дитинстві розповідали, що відьом треба боятися, що русалок?
Л.Р. – Конєшно, так це цим тільки і лякали нас.
В.С. – А хто лякав?
Л.Р. – Ну, хто? І старші нам таке казали, ну, батьки, канєшно, не казали, вони не хо тіли брехнею
заніматься, а ті старші, шоб ми нікуди не пішли: «Не ходіть, не хо діть» . От ми і боялися. А чого ми їх
боялися? Якби ми їх бачили, ми б їх не боялися. Ну, канєшно, як ото захо дили рожествувать, то ми
бачили чортів, шо їх страшно було.
В.С. – А дотримувались якихось захо дів, щоб там русалка не залоско тала?
Л.Р. – Та нє. Боялися ми, конєшно, русалок, но нада було обряд казали: полинь як возьмеш до себе, то
вона до тебе ніко ли не припливе, а того, шо він гіркий дуже, так вона навєрно і боялася.
В.С. – А зараз в селі вірять у відьом, у відьмаків?
Л.Р. – Та я зараз не знаю, шоб вірили, бо тепер уже не відьмаків, не відьмів не осталося, уже село таке.
Вимерли люди, немає, молодьожі мало в селі в’їжають, а не приїжають ніхто, село заброшене. Так шо які
там відьмаки? !
В.С. – Як вважає те, бабка -шепту ха могла одворотити те, що зробила відьма?
Л.Р. – Могла, могла, тільки я ж тоже кажу, це давалось дарствєнно цій бабкі, а єслі так, яка береться
тільки наживиться на тобі, значить не буде дєла, а якшо та бабка, шо їй далося о т Бо га, значить вона
могла.
В.С. – Як Ви думаєте, церква захищала він нечисті всякої?
Л.Р. – Може й захищає, я у церкві не була так шоб той, а , може, ні. Ну, люди ж вірять у церкву, навєрно
ж захищає.
В.С. – А от у радянські часи партійні керівник чи якісь голови до тримувались обрядів, релігійних свят?
Л.Р. – Та де там вони до тримувались?! Вони на Паску сіяли, ку курузу було сіємо на Паску, і в церкву
вобщє, тільки як той не в яку, тільки в клуб уже ж ходили, тільки старші, ну а ми ж не хо дили, і вони
партійні, всі пар тійні. У моєї сестри був чоловік . Вони були в Германії, і він був партійний. От вони
приїхали з Германії, з моєю сестрою поженилися, і жили партійні. І от їм нада піти у церкву захо тіли на
Паску, а не можна ж — партійний. Ну, і каже той чоловік її: «Я взяв, і книжечку дома положив, і усе».
Вобщєм пішли. Передівся у таку гіршу одежу і пішли, ну, хо тілося в церкву, жили у Харькові. Зайшли ж
туди в церкву, зайшли, поставали, послу хали як пєвча харошо співає, як той, все поспівали, все. Ну ,
прийшли, тоді ж через нєско лько год пар тію ж начали увольнять, чи як воно там було. Сер гій і каже
тепер: « Бач, тоді не можна було, а я як зайшов і по дивився, скільки начальства стої ть, попередівалися, і
стоять, церкву слу хають. А нам не можна було тоді в церкву ходить. Це прямо гріх, це протів власті, такі
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партійні були». Тепер всі партійні, всі во власті, всі попи стали. Раніше казали, шо піп должен знать оці
молитви напам’ять. І вчиться на золоту медаль. А тепер піп … Який двоюшником був, став попом. І от
послу хать, як оце попи зараз читають, раніше було слу хаєш, як піп читає, святе там шось, читає й читає,
все далі, продо лжає. А тепер одне отак шо написане читає: «Амінь. Амінь». Пос лу хать, обратно
перевернув: «Амінь» і всьо. Бо він не піп, а він пар тієць прошлого дній [говорить сер дито]. [...]
№ 43. — 2008 р., січень 5. — с. Єлисеївка Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Мирошниченко Галиною Федорівною, 1927 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Запорізької
області, проведене В’юн Сві тланою Волод имирівною (БДПУ ).
В’юн С.В. (далі – В.С.) – Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім’я та по батькові.
Мирошниченко Г.Ф. (далі – М.Г.) – [...] Мирошничеко Галина Федорівна.
В.С. – А дівоче?
М.Г. – А дєвіче — Сітало Галина Федорівна.
В.С. – А яка у Вас національність?
М.Г – Українка.
В.С. – Дата і місце народження?
М.Г. – 1927-го году 19 августа.
В.С. – А село, район?
М.Г. – Село Є лісєєвка, я нікуди не виїжала, Приморький район.
В.С. – Яка у Вас освіта?
М.Г. – Шість класів, до войни.
В.С. – А професія, де Ви працювали?
М.Г. – Ким працювала? І уборщіцьой працювала, і на лісополосі працювала, в’язала віники под розщо т.
[...]
В.С. – А звідки родом Ваші предки?
М.Г. – Діди? Дід з Є лісєєвки, а баба з Салтич ії. [...]
В.С. – А як Ви ставитесь до віри в Бога?
М.Г. – Ну, я харашо, я вірую в Бога, шо він є чи нема, ну, вроді ж люди всі вірують, так і ми віруєм.
В.С. – А батьки Ваші вірили в Бога?
М.Г. – Вірили в Бо га.
В.С. – І бабуся?
М.Г. – І бабуся, і прабабуся.
В.С. – А що для Вас віра, о т що таке Бог?
М.Г. – Ну, це, бачиш, якась сила над нами є.
В.С. – Яка над нами править, чи яка керує нами?
М.Г. – Да, яка нами... або як захворяєм, так «Ой, Боже мій, поможи» — оберігає.
В.С. – А яко го Ви віросповідання, православні?
М.Г. – Віра? Да, да.
В.С. – Ви не могли б докладніше , може, якась подія вплину ла на те, що Ви стали віруючою, може, щось
підштовхнуло Вас вірити в Бога?
М.Г. – Ну, так вірили батьки наші, прадіди, і такочки і ми вірим, десь якась сила над нами єсть.
В.С. – Хто Вам і ко ли вперше розповів про Бога?
М.Г. – Ну, бабуся розказувала, як ми ще маленькі були, про Бога.
В.С. – А що саме вона Вам розповідала?
М.Г. – Що Бог єсть, така сила над нами, помагає нам і в житті, і в горі, таке.
В.С. – Ким він був для вас, можливо захисником, чи тим , хто допомагає, чи тим, хто карає?
М.Г. – Захисником, бо він захищає нас.
В.С. – От як Ви його собі уявляли, Бога?
М.Г. – Ну, ми його не бачили, а знаємо, що якась сила єсть, його не должен ніхто бачить.
В.С. – І Ви його не представляли собі, може, там дядько якийсь?
М.Г. – Ні, не представляла.
В.С. – А у Вашій родині до тримувались релігійних свят?
М.Г. – Об ізатєльно.
В.С. – Яких саме?
М.Г. – І гріха боялися, в празники не робили, почитали Бо га.
В.С. – А які свята дотримувались?
М.Г. – І Різдво, і Паску, і так як Мико лая, і там ще якісь другі празники, всі старалися не робить, вроді
каратєльні празники були.
В.С. – Ваші бабуся, дідусь розповідали, що це обов’язково треба їх до тримуватись?
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М.Г. – Об ізатєльно.
В.С. – Чи хто захоче?
М.Г. – Об ізатєльно, ми вірили в Бога, так і батьки наші вірили.
В.С. – От як вони казали, якщо будеш дотримуватись, то Бо г за це щось дасть?
М.Г. – Да, Бог тебе защітить, здоров’я тобі Бог дасть.
В.С. – Мешканці інших сіл не навчили Вас не яких обрядів, релігійних свят, можливо? Нічого не
перейняли у сусідніх с іл чи там де Ви їздили?
М.Г. – А, ні. Моя сестра двоюрідна у Запорожжі, і вона у іванголістів оце вступила, ну , і нам предлагала,
шоб ми всі поступили туда, ну а ми ска зали: «Ти нам хоч, Іріна, сестра, ну а ми своєї віри не ізміним».
В.С. – А вона зм інила віру?
М.Г. – Да, вона змінила віру.
В.С. – А чим відр ізнялась Ваша віра від євангелістів, вона Вам не розповідала?
М.Г. – Ну, у них не такий обичай, ми христимося, і придержуємся празників разних, а вони тільки
моляться і все.
В.С. – А ікони в них, у є вангелістів, є?
М.Г. – Ні, немає.
В.С. – Як в селі ставились до тих, хто не хо див до церкви, хто не вірив в Бога?
М.Г. – Та всі ходили.
В.С. – Всі хо дили, не було таких?
М.Г. – Всі хо дили, не було таких, шо хто хоче. Всі вірили в Бога і ходили в церкву.
В.С. – А були такі, що не вірять в Бога, що проти нього; як би до них ставились? Засуджували б їх?
М.Г. – Та засу джували не так, а совсім друге б отношеніє було.
В.С. – А яке?
М.Г. – Ну, на них у нас говорили: вєдьми.
В.С. – Бу ли в селі представники інших вір, не православні, а іншої?
М.Г. – Бу ли, тільки дуже мало.
В.С. – А хто, мусульмани чи хто?
М.Г. – Ну, оце євангелісти, оце такі.
В.С. – А як до них ставились?
М.Г. – Ну як, не так, не чистосердечно, казали їм, шо бросайте свою, переходьте в нашу.
В.С. – Вони до церкви не хо дили?
М.Г. – Хо дили. Так як ми і паски святили, і во ду святили.
В.С. – Коли Ви були дитиною, до війни була церква в селі?
М.Г. – Бу ла.
В.С. – Гарна була?
М.Г. – Гарна.
В.С. – Опишіть її, будь ласка.
М.Г. – Гарна була церква, тут де дом культури, оце отут бу ла церква, а тоді ж в 43 году як пішла
колективізація ота, її зруйнували. [...]
В.С. – А дзвони бу ли?
М.Г. – Дзвони були, а як.
В.С. – Часто дзвонили?
М.Г. – Часто до вечерні, оце як проти празника вечіром, на цей день дзвонять до вечерні, а завтра
празник, то всі йшли, дітей вели.
В.С. – А хто ходив до церкви?
М.Г. – І бабушки, і мамки наші, і ми, нас водили всіх.
В.С. – А хто з Вашої родини хо див? Вс і ходили, і чоловіки?
М.Г. – Всі: і чоловіки, і жінки, і дітей водили.
В.С. – Як Ви ставились до того, що треба йти в церкву, це для Вас було як свято , чи як обов’язок?
М.Г. – І як свято , і як обов’язок, шо ми должні в церкву. Це наша віра.
В.С. – Ви йшли як обично туди одіті чи наряжались?
М.Г. – Наряжались, ну як, то ді не було такого харошого наряду, а чистеньке, в кого новеньке, а в кого не
новеньке, старе.
В.С. – А в церкві багато людей працювало чи служило там?
М.Г. – Ну, о то піп і дяк. І о то була сторожка. Була. В ній ото дітей хрестили, і тоді заводили ту да в
церкву і вінчалися. Як оце зараз, так і тоді було.
В.С. – Піп був у нас в селі, які взаємини були у ньо го з о дносельчанами?
М.Г. – Ну як, хрестив і дітей же ж він, і вінчав, і гроші ж на покупку, щось церкві там купить нада,
купляли.
В.С. – А ікон у церкві було багато?
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М.Г. – Багато.
В.С. – Цер кву зруйнували, а ікони ку ди діли?
М.Г. – Порозбирали, порозграблювали односельчани. [...]
В.С. – А в школі Вам щось говорили про церкву, про обряди церковні?
М.Г. – Ні, то ді нам нічого не розказували. Тожі ж про церкву не казали. [...]
В.С. – Як впливало на Вас те, що руйнують цер кву?
М.Г. – Бо ляче було, боляче, но ми були не в силах нічого зробить.
В.С. – А під час війни церква діяла?
М.Г. – Під час війни не було в нас.
В.С. – А піп був?
М.Г. – І попа не було. Їздили, привозили попа, щас тут як хто умре, так з Єлізавє товки чи з Приморська.
В.С. – А ку ди наш піп дівся?
М.Г. – Ну, десь виїхав, найшов собі роботу другу. [...]
В.С. – А хто зруйнував церкву — фашисти чи наші?
М.Г. – Та наші, тут зруйнували, вони були протів віри, стерти віру хотіли.
В.С. – Як Ви думаєте, в 30 – 40-і роки людям потр ібна була віра в Бо га?
М.Г. – Конєшно.
В.С. – А для чого?
М.Г. – Ну, люди ж отак на душі держали Бога і їм хо тілося, щоб була і церква, і попи. [...]
В.С. – От в радянські часи забороняли вірити в Бога; як Ви думаєте, це ефективно було, багато людей
перестало вірити?
М.Г. – Ні, було хто пар тєйці, то ті, а бу ло такі, які вже пожило го віку, ті вірили.
В.С. – А молодьож?
М.Г. – Ні, молодьож не сильно, їх начали то сюди, то ту ди, то в пар тію ідіть, в Бога не віруйте. [...]
В.С. – Ви продовжували вірити в Бога чи відмовлялися?
М.Г. – Вірила все время.
В.С. – І батьки Ваші?
М.Г. – І батьки, і прадіди тоже вірили.
В.С. – Ви в дитинсві не бу ли ні в яких інших церквах, сусідніх селах?
М.Г. – Чого ж, була, була в тому, в Радоловкі, церква, хо дили туди . Тоді в Єлізавє товкі була в церкві,
туди хо дили. Я к на великі празники, так ідем ту ди.
В.С. – Наша і їхня церква відр ізнялась?
М.Г. – Конєшно. В нас була красавиця.
В.С. – В нас краща була?
М.Г. – Краща.
В.С. – І піп краще був?
М.Г. – Краще і піп був, і церква краща була. У них там маленька така, невеличка, а у нас церква бу ла така
богатирська.
В.С. – Чим Ви до тіє ї церкви добирались?
М.Г. – Пішки, ту т 6 кілометрів.
В.С. – Багато людей хо дило?
М.Г. – Хо дили бабочки старі, та й малі.
В.С. – У які дні Ви хо дили в церкву?
М.Г. – А у суботу, проти неділі, вечірня правилася, дуже гріх, нічого не можна робить. Як празник на
вечір — півдня нічого не роби.
В.С. – Ви як в церкву приходили, Ви там причащалися чи що робили?
М.Г. – Причащалися, свічки брали за упокой і за здравіє.
В.С. – Обов’язково це треба було?
М.Г. – Об ізатєльно. І говіли.
В.С. – Що таке говіли?
М.Г. – А так батюшка молитву читає, ту т таке фарту хом накриває, і читає молитву, а тоді причащає, і
таке вино церковне, оце по скільочки давав батюшка, це як кажу ть: якшо ти говілася і причастилася, ти
вже не кажеж ніякі погані слова. [...]
В.С. – Коли народжувалась дитинка можна по якимсь прикметам визначити, яка в неї буде до ля?
М.Г. – Це бабки як приймали роди, так було бабка прийме це роди і вийде на ву лицю і ввійде, і гляне у
вікно і скаже, яка в йо го буде доля. Чи повіситься, чи втопиться.
В.С. – А за якими прикметами це визначали?
М.Г. – Ну, бабки такі були старенькі, вони добре знали, тоді ж роддомів не бу ло, а приймали бабки.
В.С. – А справджувалось те, що вона казала?
М.Г. – Справжувалось.
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В.С. – А можна було якось відвернути? От вона сказала, що дитина повіситься, можна було відвернути
це?
М.Г. – Можна і одвертали, а воно всьо равно раз іменовано, должно так і случ іться. [...]
В.С. – Куди хрестить носили?
М.Г. – А така була та у церкві, ванночка, і ото у ту ванночку тепленької водич ки, пільоночку клали,
замотували дитятко ту ди і по ливали, а тоді як по хрестили, то ді причастили.
В.С. – А кого в куми брали?
М.Г. – Брали хто кого схо тів, хоч молодших за себе брали, або таких.
В.С. – А можна було брати чоловіка і жінку в куми?
М.Г. – Ні, не можна було.
В.С. – А чому?
М.Г. – Ну, з о дніє ї сім’ї не можна було.
В.С. – А що кум і кума дарували?
М.Г. – Кума крижму щоб хрестить, коли хрестять беруть цю крижму, кума перемотує в крижму.
В.С. – А кум що?
М.Г. – А кум тоже якусь простиночку.
В.С. – За це платили церкві?
М.Г. – Ні.
В.С. – А батюшці нічого не давали?
М.Г. – Ні, нічого.
В.С. – А хрестик купували?
М.Г. – Хрестик купували.
В.С. – А хто купував?
М.Г. – Ну, кума з кумом. [...]
В.С. – Коли народиться дитина, відразу можна було приходить дивиться на неї чи ні?
М.Г. – Кажуть, аж через 6 неділь, мамка не должна хо дить нікуди, із чужого ко лодязя во ду набирать.
В.С. – А чого?
М.Г. – А то го, шо не положено.
В.С. – Під час вагітності що не можна було вагітній жінці робити?
М.Г. – Все можна робити.
В.С. – А от кажу ть на кладбище можна було хо дити?
М.Г. – Не можна, не положено.
В.С. – А сваритись можна?
М.Г. – Не можна, а сварились — нашим хо хлам все можна.
В.С. – Красти не можна?
М.Г. – Да, красти не можна і позичать нічого не можна. [...]
В.С. – А Ви не пам’ятає те, хто ворожив на Різдво, на Новий р ік?
М.Г. – Ворожили. І чобіт кидали за хату, ку ди впаде чобіт — ту ди вийдеш заміж.
В.С. – Дівчата ворожили?
М.Г. – Дівчата. І на воду ворожили, наливали во ди і дзеркало клали, і ворожили, це в двінацять часов
ночі ворожили. Я ко лись ворожили, так воно як ляпнуло о так пятернею! Гріх.
В.С. – Чо го гріх?
М.Г. – Гріх ворожить. Це Бо га гнівають.
В.С. – А ще як ворожили?
М.Г. – Ворожили, вінки пускали на во ду, куда попливе — ту ди заміж вийдеш. Разні ворожили.
В.С. – Тільки дівчата ворожили чи й хлопці?
М.Г. – Та й хло пці хо дили.
В.С. – А, може, якось гадали?
М.Г. – Гадали, й на руку гадали: скільки по лосок на оцій рукі — стільки буде і чоловіків... Багато було,
но я не помню вже. [...]
В.С. – А Масленицю святкували?
М.Г. – Святкували. Вареники варили з сиром.
В.С. – І ще що?
М.Г. – І коло дки в’язали.
В.С. – Як це «коло дку в’язали»?
М.Г. – Ну, от прийшли, у нас в дворі є дівчина, значить, їй должні прив’язать.
В.С. – І що потім?
М.Г. – А то ді веч іром прийдуть гулять ті, хто прив’язав, вечіром прийдуть гу ля ть.
В.С. – А в церкву хо дили на Масляну?
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М.Г. – Ходили і в церкву. Оце Масляна, а тоді тиждень Масляної, а потім начинається піст. І вже заміж
дівчата не виходять, бо піст. [...]
В.С. – А ко ли вперше збирали снопи, з першим снопом які обряди були?
М.Г. – Ну, оце ж було, оставляють о дин сноп, так коли вечеря, так його рубають і на по куті ставлять, там
де ікона, ку тю і озвар. [...]
В.С. – А важко було дотримуватись посту?
М.Г. – Нічого, привикали, баби ж постилися, старі люди, а молодьож — та ні. [...]
В.С. – А попа не гукали святить хату?
М.Г. – Та ні, не гу кали, це зараз.
В.С. – А хто вважався о хоронцем житла, можливо, домовик?
М.Г. – Да, даже читали молитву : «Домовик, домовик, не лякай мене...»
В.С. – Боялися домового?
М.Г. – Боялися, но ніхто його не бачив.
В.С. – А яким Ви його собі уявляли?
М.Г. – Уявляли, що він десь на горіщі чи в димарі.
В.С. – А що він робив: погане чи хороше?
М.Г. – Кажуть, що хороше. [...]
В.С. – А свято Івана Купала Ви не пам’ятає те?
М.Г. – Пам’ятаю.
В.С. – А як його святкували?
М.Г. – Святкували, діти збирали квіти, кидали на воду, це Івана Купала. [...]
В.С. – Може, Ви якісь легенди знаєте про Івана Купала? Хто це такий?
М.Г. – Ні, я не знаю це, я чую просто, що на Івана Купала плели вінки, пускали на воду .
В.С. – А щось про знахарів і шептунів Ви знаєте?
М.Г. – Ну, знаю, в нас в селі і шептуни були.
В.С. – А що вони робили?
М.Г. – Ну, от як дитина боліє , або плаче, носили до бабки, вона пошепче і то ді дитина засина.
В.С. – А Ви знаєте цих людей?
М.Г. – Да.
В.С. – Багато їх в селі бу ло?
М.Г. – Та чимало.
В.С. – І всі вони допомагали?
М.Г. – Да, всі.
В.С. – А вони жили так, як і всі?
М.Г. – Да, так як і ми, як і всі.
В.С. – Як вони проводили лікування?
М.Г. – Ну, та читали якісь молитви.
В.С. – Може, якусь травку давали пить?
М.Г. – Да, давали. Травку давали, або давали купать, ну, в воду добавлять.
В.С. – От бабки-шепту хи, бабки-повиту хи, вони як ними ставали, у спадок передавали чи Бог їм давав?
М.Г. – Ну, кажу ть, Бог дав.
В.С. – А вони могли других навчить цьому?
М.Г. – Ну, передавали. По-свійськи передавали.
В.С. – А Ви не знаєте ніяких шептань, замовлянь про ти хвороб?
М.Г. – Ну, та «Господи Боже, храни тебе Господь».
В.С. – Тільки молитви?
М.Г. – «Отче наш» читають.
В.С. – Як Ви думаєте, як молитву Ви прочитає те, вона допомагає?
М.Г. – Допомагає, я знаю, шо допомагає.
В.С. – А щось про лікувальну магію Ви знає те?
М.Г. – А ну, це вєдьми і шептуни, вони там калдують.
В.С. – У нас були такі?
М.Г. – Бу ли.
В.С. – Вони погані були?
М.Г. – Погані.
В.С. – А що поганий шептун міг зробити людині?
М.Г. – Може і поробить, а одробить уже не можна. Поробить може, а о дробить не може.
В.С. – От за що могли поробить?
М.Г. – Ну, хтозна за що, може, хтось злий на когось, може, хтось зіллячка зварить та підлить і людина
чахну ть начне. [...]
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В.С. – А Ви не знаєте якісь випадки, може, раптового видужання, коли людина була хвора -хвора, а потім
раптом видужала?
М.Г. – Хо дили ото в церкву, та батюшка сповідав та причастив — і полегшало.
В.С. – [...] А бувало таке, що кажу ть, що біс у неї вселився, чи щось таке?
М.Г. – Та бувало. Шукали хто б його о дробив, бабка яка.
В.С. – І бабка одроблювала?
М.Г. – Одроблювала.
В.С. – І що бабка просила за це, їй платили якось?
М.Г. – А як!
В.С. – І що їй платили?
М..Г – Гроші.
В.С. – Вона казала скільки платить?
М.Г. – Да. Вона казала ціну яку платить. [...]
В.С. – Як Ви думаєте, у нашому селі жили відьми чи відьмаки?
М.Г. – Не бу ло, не було … подейкували там було про одну.
В.С. – Яку шкоду робили відьми чи відьмаки?
М.Г. – Ну, це ж ті, варили траву та підливали. Підливали в хату тим, кому хо тіли зробить погане.
В.С. – І що було тим?
М.Г. – Погане: або розхо дяться, або боліють.
В.С. – А які відьми були з себе, як Ви думаєте, вони чимось відрізнялись від людей?
М.Г. – Ні, ні.
В.С. – А в господарстві нічого поганого вони не робили?
М.Г. – У коров молоко отбирали. Як відьма поробила, нада шукать щоб хтось отробив.
В.С. – Можна було о дробить?
М.Г. – Можна було, були сильні бабки.
В.С. – Може, якісь захо ди були проти того, щоб відьма нічого не зробила?
М.Г. – Та ні, вона ж така хитра, прийде оце, ко ли корова отелиться, раз вона прийшла, то вже молока не
буде, вона крала молоко.
В.С. – Які мето ди боротьби були з нечистою силою?
М.Г. – Лаялись, хо дили лаялись: «Це тільки ти забрала!»
В.С. – Могли сказать на когось?
М.Г. – Да, да. І оце як забрала молоко, вона должна як корова отелиться, оце ця жінка обізатєльно
прийде. [...]
В.С. – А хто такий чорт, Ви не знаєте?
М.Г. – Чорт, ну, його ніхто не бачив.
В.С. – А Ви його соб і як уявляєте?
М.Г. – Ну, ми кажем: «Чорти», «Іди к бісу». А моя баба сама з Салтичія, пішла заміж за мого діда, і
погано вони жили, і вона йшла до дому, так каже: «Йду, обмотала свого старшого хлопчика халатом, та й
іду, ту т як вискочить таке маленьке і крутиться, крутиться, а я кажу: «Господи, забери од мене цю
нечисту силу, дай мені покоя». І зникло».
В.С. – І Ви думаєте, що це був чорт?
М.Г. – Да.
В.С. – Як Ви думаєте, чорт о дин чи їх багато?
М.Г. – Та хтозна, та, може, і багато. Він як почує молитву, так зразу ховається.
В.С. – А Ви щось чули про русалок?
М.Г. – Та тож русалок у нас не було.
В.С. – Ви в них вірили?
М.Г. – Та то ж розказують : вихо дять в двінацять часов ночі русалки на річку і співають.
В.С. – А вони щось погане людині могли зробити?
М.Г. – Могли.
В.С. – А що?
М.Г. – Мотли заворожить, ото таке.
В.С. – А як боротись з русалками?
М.Г. – Та нада було молиться.
В.С. – А що ще поганого вони робили людям?
М.Г. – Ну шо, виходили ноччю на дорогу, і людей гукали до себе русалки. [...]
В.С. – А про водяного Ви нічого не чули?
М.Г. – А, так старалися не плавать, де дуже глибоко, щоб не забрав. [...]
В.С. – А хто Вам в дитинстві розповідав про різну нечисту силу?
М.Г. – Бабуся.
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В.С. – Вас лякали цим?
М.Г. – Да.
В.С. – А що казала?
М.Г. – І Богом лякала.
В.С. – А чого?
М.Г. – Як який гріх, то кажу ть: він все баче, кажу ть: не можна брехать і красти.
В.С. – І Ви боялися?
М.Г. – Та боялися, поки малі, а то ді вже великі.
В.С. – А русалок не боялися?
М.Г. – Боялися, но я їх не бачила.
В.С. – Може, були якісь захо ди проти відьом, домовиків?
М.Г. – Та оце молитви читали. [...]
В.С. – А як ставали відьмою, передавалось у спадо к?
М.Г. – Да, із покоління в по коління.
В.С. – А бабки-шепту хи, як Ви вважаєте, могли відробити те, що робили відьми?
М.Г. – Могла, як кріпка баба, то одробе. І вгадували бабки, оце дитина кричить, кричить, так понесеш,
гляне, положе дитину, пошепче, дитина спить і пересипає.
В.С. – А до бабок-шепту х тільки дітей носили чи і дорослі хо дили?
М.Г. – Та і доролі.
В.С. – А вона тільки хрещених чи і нехрещених приймала?
М.Г. – Та ні, тільки хрещених.
В.С. – Як Ви думаєте, бабки-шепту хи і церква були пов’яні між собою?
М.Г. – Ні, ні.
В.С. – Як Ви думаєте, віра і церква захищала від нечисті?
М.Г. – Навєрно, захищає. [...]
№ 44. — 2008 р., січень 7. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю зі
Скуйбед ою Дар’єю Іванівною, 1929 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Запорізької області,
проведене В’юн Світланою В олодимирівною (БДПУ).
В’юн С.В. (далі – В.С.) – Назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім’я та по батькові.
Скуйбеда Д.І. (далі – С.Д.) – Скуйбеда Дарнікія Іванівна.
В.С. – А дівоче прізвище?
С.Д. – Лилик, фамілія українська. [...]
В.С. – Яко ї Ви національності?
С.Д. – Українка. Тато українець і мама українка.
В.С. – Де Ви народилися?
С.Д. – [...] Село Ворошиловка Гуляйпільський район (тепер Розівський).
В.С. – Яка у Вас освіта?
С.Д. – Ну, освіта у мене тє хнікум кончала агрономічний, [...] по професії сама агроном-шовковод. [...]
В.С. – Як звали Ваших батьків?
С.Д. – Лилик Наталя Степановна, а батько Лилик Іван Некифорович.
В.С. – А діда і бабу пам’ятаєте як звали?
С.Д. – Баба Васька, а дід, єслі Некифорович, значить, Некифор.
В.С. – Вони всі українці були?
С.Д. – Українці. І жили вони корінні у тому селі, там їхні батьки жили і вони.
В.С. – У Вас в домі існують якісь стар і речі, які дісталися Вам у спадок від матері чи від бабусі?
С.Д. – Ну, ікону дали, так ікону дали Ісуса Христа, і Благословення. Ну, як приїхав раз Жук: «Давайте
шо-небуть мені і все!» І забрав ту ікону Ісуса Христа туди у шко лу, а ця осталася. [...]
В.С. – А ікона у Вас ця від мами?
С.Д. – Да, від мами. [...]
В.С. – Як ставились до віри Ваші батьки? Вірили?
С.Д. – Вірили. Тато і мама. Мама даже у церкві була у цій якійсь, ну , там була команда у церкві, що
правила в церкві і пекли проскурки. Ти знаєш, що таке проскурки? У церкві є такі із тіста, є проскурочки
такі невелич ки, і на них маленька шапочка така і на них пєчать покладена. Оце оці проскурочки там
подаються і тоді ламаються , і дають людям поминать. І я оті проскурки ще пекла, бо його нада раз тільки
тісто, шоб вийшло і було пріснувате. І місить в круту нада, а мама уже була старенька, руки не гожі, так я
ото замісю і пороблю з сестрою і попечемо , і в церкву однесем, а там ті, шо треба продають на
поминання. Оце і називає ться проскурки. Не знаю Ви хоч бачили чи н і.
В.С. – А яке Ваше ставлення до віри?
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С.Д. – А це ніхто нікому не запріщає. Я у душі. Віра. Казала моя мама, її уже сорок девять год як нема,
вона оце якраз одинадцятого января померла, так вона казала: «Ніхто не скаже, є Бог чи нема, ну, якась
сила є, яка нами руководить, якась сила є». А одна ко лись по радіо, радіо ще в мене грало, казала, це
давно казала, що раніше не знали як назвать оцю силу, ті назвали Богом, а це космос. Ми під космосом
находимось, і якась сила нами керує, і не знали як назвать, назвали Богом, хай бу де Бо г. Я вірю в того,
шо шось є, шось нами керує. Чогось сни присняться, чогось сни як по гані спо лняю ться, як хароші — ні.
Ні на хароше сьогодні мені сполнилося, я вро ді як стірала, мабуть, штук десять б іленьких платочків і
вішала, а тут вроді дощ іде і бігом познімала, і я думала, шо ще пісьмо буде, а воно нема. Так шо сила є
якась, сила нами керує і оце ця сила космос. Хай бу де Бог, хай бу де.
В.С. – Якого Ви віросповідання?
С.Д. – Християнська.
В.С. – Православна?
С.Д. – Да, православна християнська, не мусульманська, ніяка, я не приймаю отих вір за віри. От чого ви,
оці ієгови, ну, ви вірите тоже в Ісуса Христа, ну чого ви так себе ведете? Значить, ховали ось недавно
Маричівську їздили сестру хо вали, значить, ні свічки, ні хреста, ні о ціє ї про хо дної, ні вінця, це вони не
признають. А ось невісткі сниться сон. «Мамо, як Вам там?» — питає, а вона каже: «Та мені, — каже, —
дуже темно». Свіч ки не світили. Так вони то ді у хаті дома, на сорок день чи шо, посвітили свічки і о ті шо
неподогорали однесли на кладбище, і то ді і вінець, і про хо дну закопали в землю. Бачиш, приснилось, шо
«мені темно», не світили свічок. Ну, ви ж вірите в Ісуса Христа і ми віримо, ну, бач, в них не так.
В.С. – Ви не пам’ятаєте, що вплину ло, може, чи якась подія, чи хтось Вам щось сказав, що Ви почали
вірити в Бо га?
С.Д. – А тато і мама, сім’я, вони ж вірили, вони ж до церкви ходили і малими ми із ними бігали до
церкви. Уже як старші стали, вже церкви не було, розорили і те, уже ж не хо дили. А поки мали ми — ми
бігали. Я к несуть паски святить і нас беруть маленьких, от. Беруть і там ми ото сиділи цілу ніч , воно ж
перве правиться в суботу, тоді вже в чотири часа кругом церкви стають, свічки горять . То ді вже як
старші стали, так ми вийдемо на двір, дивимося, а воно видно, небо все світиться о д тих свічок, свічки
горять красиво-красиво і пєвча співає ловко -ловко. Так шо ми о т батьків.
В.С. – Вам батьки вперше розповіли?
С.Д. – Да, бачимо, шо, дєточка, ти не повіриш, я за свій вік, за 79 го д не зашеркалася, і в хаті в нас цьо го
слова не було, мама казала: « Шоб я його цього слова не чула. Хлопці, оце ви там, де хочете можете
матюкаться, там на степу не без цього, десь шось не ладиться, а в хаті шоб я не чула». І без цього слова
можу обійтися, я його не упо трєбляю, того чорного слова.
В.С. – Як в дитинстві Ви уявляли собі Бога?
С.Д. – А ніяк не уявляла. Нам казали, шо Бог — це Дух Святий, як образ. Оце як Ісуса Христа, так
показували нам, а Бога невозможно відить. Я його не могла уявить собі, я не уявлялала, шо таке Бог . Ісус
Христос — це чоловік, а Бог — це ду х. І піп як скаже, каже: «Бо га невозможно увидеть».
В.С. – Ким для Вас був Бог, каратилем чи захисником?
С.Д. – Ну, ми боялися його, шоб нічого, поганого слова не сказать, бо покарає. А так ми думали, шо Бог
це хароше, но не людина, не шось таке, ну, шось хароше, як його понімать, його слу хать, він не покарає.
Захища да помагає.
В.С. – А чи дотримувались у Вашій родині церковних обрядів, Різдва, Пас хи?
С.Д. – Обізатє льно. Мама моя, оце ж пости є, оце був піст перед Різдвом, вони не видержували усі неділі,
а перву неділю не їли і послідню не їли. А оця баба Васька, татова мати, вона було як піде на всюношну в
четвер перед Паскою, і оце вона як повечеряла, і вона прийшла в п’ятницю, не їсть і в суботу не їсть, а аж
утром у неділю у чотири часа розговіється. І вона лічила людей, і людям помагала, дуже помагала
людям. Оце переполо х, оці всі дєтські болєзні, вона лічила і дуже помагала. І вона оце придержувалась
посту, бо, кажуть, пост і молитва спасають людину. Оце так.
В.С. – А оці обряди, Вам казали, обов’язково треба до тримуватись чи це по бажанню?
С.Д. – По бажанню, дє точка, насильно не заставляли. І в нас оце скоромне, ми з’їли, вони готовили, а
самі вони, тато і мама, не їдять, а нас вони не примушували цього робить. По бажанню. Ну, бувало, їли,
кому, може, молочко нада їсти, кому шось таке, не силували.
В.С. – Можливо, мешканці сусідніх сіл навчили Вас якихось обрядів чи Ви їх?
С.Д. – Обрядів таких, у нас оце Миколай осінній і Миколай весняний дев’ято го, і в нас церква
празнувала Храм, на Миколая, ну, з сусідських сіл до нас приїжали, це поки церква сущєствовала і люди
і попи і о то правили. Но вони шоб шось тако го свого... яке у нас — таке і у них. Таке і у їх, такі обряди.
Готовили їсти, у мами у торбинкі було сто дерев’яни х ложок — красиві-красиві дерев’яні ложки із
цвіточками, і вони о то як принесуть їх на обід, оцих людей, шо всі поприїжали, вони должні наго дувать .
Ростилають клійонки, варять борщ, варять кашу і годують, і оце вони приносять ложки, як принесуть
додому — перемили, пересушили до другого Миколая.
В.С. – Як у Вашому селі ставились до тих, хто не вірує в Бога?
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С.Д. – Я не замічала нічого.
В.С. – Так як і до всіх?
С.Д. – Да, да, так як і до всіх, вражди ніякої не було, хочеш вірь, хочеш не вірь.
В.С. – У Вас в селі були представники інших вір?
С.Д. – У нас у селі не було, ту т я бачу є, а в нас усі були християни. Бу ло не приїжали не відкіль, а
насилялися і розмножувалися люди сільські. От як і нас одинацять душ, вони всі у селі женилися там.
Віра ця була християнська, а так не приїжали ніхто у село, це при моїй пам’яті. Може, тепер і наїхало, і
болгарів. Ну, болгари, бачиш, вони тоже, християнська віра у них. Це я цих ієгових не можу переносить.
Ото такі діла.
В.С. – Чи були такі, що перейшли з о днієї віри в іншу?
С.Д. – Не чула, не буду запевнять, но не чула, щоб оце могли перейти . Усі христіяни.
В.С. – А ко ли Ви бу ли дитиною, в селі була церква?
С.Д. – Бу ла церква, вона, як розбили її, і хата така була, при німцях ця хата стояла, а то ді вже
ліквідірували, бачиш, за релігію начали, то те, то те — і її закрили. А як мала бу ла, я ж кажу, хо дила з
батьками в церкву.
В.С. – А хто до неї ходив, старі чи молоді?
С.Д. – І стар і, і молоді, як паску святить, так молодьожі ніде і ступнуть. Та погулять і старі, і молоді.
Вінчалися, вінчалися, було по дві і по три пари вінчає ться, це шо я так помню, і при німцях вінчалися, а
тоді вже як не стало, так і ліквідірували.
В.С. – А хто із Вашої ро дини ходив?
С.Д. – Ну, тато і мама, і дівчата поки померли, а тоді на тім світі хо дять.
В.С. – А як ставились до тих, хто не хо див до церкви?
С.Д. – Ну, щітали, шо нехарашо вроді. Нада хо дять . Ну, як не хо дять, хай не йду ть, це ж воля, воля
каждо го, хочеш іди, хочеш не іди. Оце було таке, ніхто насильно нікого не заставляв, ну , і так з
призирієм, конєшно, ставилися, шо в Бога не вірили.
В.С. – От коли Ви були дитиною, Ви чи Ваші батьки бу ли в інших церквах, в сусідніх селах, можливо?
С.Д. – Ні, нікуди не їздили, це б я вспомнила, шо тато і мама поїхали кудись в церкву. До нас приїжали, і
угощали о то всих, а наші ніку ди не їздили.
В.С. – З других сел приїжали бо у Вас церква була б ільша?
С.Д. – Да, да. Велика церква була, хароша, ну, розорили, а при німцях ото у хаті була.
В.С. – Які взаємини були, коли Ви були маленькі, односельчан з попом?
С.Д. – Понімали його, понімали і зверталися до нього як кому шо допомогти, хто больний дуже,
понімали, цінили, попа цінили харашо.
В.С. – Чи у всьму йому могли довіряти, всі свої гр іхи чи секрети могли розповісти?
С.Д. – Як піду ть сповідаться, то там же шось розказують. [...]
В.С. – А що Вам в школі розповідали про церкву?
С.Д. – Ніколи так щоб шось таке про церкву було, таке ядовите не було. Ну , казали, шоб не вірить у Бога,
не те, а шоб шось таке жистоке бу ло — не було.
В.С. – Як на Вас це впливало, на Вашу уяву, на Вашу віру?
С.Д. – Ну, ми думаєм: «Хай вони кажу ть, а я буду вірить, а я буду вірить, хай кажуть вони, їхнє діло
казать».
В.С. – Під час війни церква у селі діяла?
С.Д. – Діяла, оце ж я кажу, дом пристроїли, хоч не пристро їли, а построїли дом, і там шо положено — і
крила, ну, вобщєм, устроїли, де вівтарь нахо диться, де те, де те, так як і в церкві. І люди ж оце при німцях
бачила як вінчалися.
В.С. – А хто службу правив то ді, ко ли німці були? Той же піп що і був?
С.Д. – Прислали другого, не знаю, де той, а прислали другого з сім’єю, і він оце правив.
В.С. – Як до цер кви ставились фашисти? До віри в Бога?
С.Д. – Вони-то вірили, вірили, у них віра єсть, у німців, а о ті італьянці були, ті безбожники, а німці
хароші, один зайшов, такий весь в ординах. [...]
В.С. – А релігійні свята святкувались під час війни?
С.Д. – Да. А вони у нас і не прикращалися. Не прикращалися, Різдво празнували, Пасху празнували, і
люди так же ж м іж собою ніде так ні те, а празнували, о тмічали, не забували релігійні свята.
В.С. – І так же само як і раніше святкували?
С.Д. – Да, да, да.
В.С. – Згадуючи минуле, як Ви вважає те, церква потр ібна була людям в 30 – 40-і роки як для підтримки
чи як для захисту?
С.Д. – Для дисципліни, для дисципліни. Бо церква нічому ж поганому не уче, да, а там тільки кажу ть шоб
слу хали, шоб понімали, для дисципліни. А то ді навів дисципліну Сталін, навів, тоді уже не нужна.
В.С. – У радянські часи забороняли вірити в церкву і це було ефективно, багато людей перестало вірити?
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С.Д. – А хто його знає, каждого не спитаєш, чи ти віриш чи ні, не спитаєш, віриш ти в Бога чи ні, да.
Празнували всі празники, а значить люди понімали все. [...]
В.С. – Як Ви вважаєте, комуністи чим замінювали віру в Бо га, у щось людей заставляли вірити [...]?
С.Д. – Хто хоче, у комсомол приймали — йшли, ще й я була в десятому класі секретарьом
комсомольської організації, ішли ми, ішли, бо так нада, так нада. Знаю, брат о дин тоже в партію
поступив. Я ким путьом, шо вони їм казали — не знаю. [...]
В.С. – А от коли народжувалась маленька дитина, немовля, за якими прикметами, можливо, визначали
його долю?
С.Д. – Один дядько пішов, подивився і сказав , як родилася дитина. І кажу ть, як родиться дитина, то
показується і як умре вона. І от коли родила о дна жінка і пішов , і побачив він, шо яка смерть у нього
буде, а тоді каже.
В.С. – А як, куди треба було дивитися?
С.Д. – Десь показувалося. От, кажу ть, народилася дитина і хтось може прєдвєщать, о т кажуть: «Вона у
вас утопиться». Берегли ж, страшне берегли дитину. Колодязя позакривані, до ставка н е пускали. Ось
уже ісполнилось три годіка, і о т коло дязь закритий, басейня закрита, усе закрите, на ко лодязі накрито
таке як вязане, як парусина. Пройшов дощ, і вони всі у хату побігли, а ця дитина пішло і втопилося у тій
калюжці, шо во да наб ігла. Були такі, що прєдвєщали чи знали якось, чи шо, ну от тобі і збулося.
В.С. – А раніше бабка-повиту ха приймала по логи?
С.Д. – Повіту ха, да. Я оце родилася якраз двадцятого, бабка прийняла мене і уже сходу на другий день
несуть крестить, бо не можна, бо це не дай Бог якась хвороба, умре дитина — і дівчина це вже русалка.
Не можна, нада тільки хрестить. А тепер можуть і через год хрестить, то нема грошей, то ще шо. А на
другий день і понесли хрестить.
В.С. – Які обряди виконували о дразу після народження дитини? Купал и її перший раз?
С.Д – Розказую, шо таке купіль, така діжка, і роженицю було скупає в гарячій воді, і дитинку скупає, те
треба підрізали, замотали, сповили і бігом, кажу ть, на піч.
В.С. – Баб ка-повиту ха коли приймала роди чи коли купала, може, вона якісь молитви приказувала?
С.Д. – Може, так вона не скаже. Може, так вона не скаже, може, вона і бачила, предвіщала, яка смерть у
цієї дитини буде, вона не скаже, це ж тоже секрет, не можна усим це казать, це знає те як отлажується у
людини, як людина оця … Як ті ж слідкували, не дай Бог, на тобі, дощ пройшов, воно пішло і в калюжі
втопилось, о то таке.
В.С. – Багато бабок взагалі по селу було?
С.Д. – Ну, були такі старенькі, шо понімали, були, кажуть: «Отам оту бабку візьміть, дєточка».
Дванадцятого сєнтября кончається уже у нас у селі, німці вийшли, а наші ідуть. Ідуть наші, а я сама сижу
дома із братом, а мама через дорогу, пішли туди приймать роди, а снаряди через нас гух-гу х-гу х, на утро
заходять со лдати у пиляці, з автоматами. «Німці є?» «Та їх уже два дні, — кажем, — немає». А мама
приймала роди, гукнули маму, бо не було де страшно, і мама приймала роди.
В.С. – От бабці-повитусі за те, що вона приймала роди, щось платили чи щось давали?
С.Д. – Не знаю. Та, мабуть, платочок там … Ти знаєш, дєточка, і я роди приймала. [...]
В.С. – От коли до породіллі вперше приходили гості, вони щось із собою приносили, якісь по дарунки?
С.Д. – Обізатєльно, з голими руками не йдуть, можеш нести називається крижма, два метри білої матерії,
можеш нести платок, можеш нести канфет, ну, шо тільки не з порожніми руками. Тільки породіллі не
можна було виходить чи дві неділі через дорогу, забулася, чи б ільше, через дорогу, бо вона ще, кажу ть,
мокра, незя переходить, там чи по воду. Це такі прикмети були. А іти — це до лжна тільки іти із чимсь,
іди із чимсь, із голими руками не можна. [...]
В.С. – А як про ходили хрестини?
С.Д. – Ну, хрестини ж, де там піп збирався і по христе, а ту т уже ж дома наготовили, у нас один піп, так
казали: « Батюшка, чим же Вас угостить: чи винце чи во дочка?» А він каже: « І пиво» [сміється]. Отаке.
В.С. – А в куми кого брали?
С.Д. – У куми знакомих брали, шоб хароші були.
В.С. – А можна було брати з одніє ї сім’ї кумів?
С.Д. – Дуже не можна — гріх великий, щоб чоловік і жінка були хрещені батько і мати з о днієї сім’ї.
В.С. – А чому?
С.Д. – Гріх. [...]
В.С. – А чи були Вас в селі поширені обряди колядування і щедрування?
С.Д. – Да. Це хароша робота, аякже! Посівання, це ж дають, вечерю носить. У нас мама казали, поки
були живі, так кажуть: «В морі живе чоловік, як він називає ться там не знаю, і от перед вечерею
вискакує, і питає: «А ще діти вечерю носять?» А йому кажуть: «Носять». « О, іще поживу». Так шо вечері
не нада забувать носить».
В.С. – Хто носив вечерю: діти чи дорослі?
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С.Д. – Дорослі вже як схочуть посидіть, погуля ть, а так діти, приглашають і без приглашенія приносять.
Колядують попід вікнами моди шось зразу немає, колядувать, бо ніхто не прихо див, а так і на посівання
я жду, два хлопці в мене сусіди, прийдуть посівать, я приготовила канфетів і грошей приго товила.
В.С. – А в часи моло дості Вашо ї хо дили хлопці посівать?
С.Д. – Ходили, хо дили, нас не пускали вечерю носить, мама кажуть: «Чого ви бу дете б ігти, людям в очі
драться». «Ма, а чого ж Ви дожедає те?» «Це моє діло». І там по 20 копійок приго товлять, і о то якесь
шось спечуть, якісь прянички і ото дають. Хай іду ть. І багато було дітвори, багато. «І ми підем хоч до
матері хрищеної». Ну, бач, до матері хрищеної шось нести нада, або на плаття, або рушник, або ще що, а
нема з чим іти, о то і не пускали.
В.С. – Може, переодягались якось?
С.Д. – Ні, не передягалися, не було моди в нас. Переселенці ходять, ось на Меланку будуть хо дить,
понамазуються, платками пообвязуються, так я кажу: «Дівчата, ви хоч шось кажіть, а то прийшли —
тільки погігікали. Меланка, так меланкуйте». «Так ми не знаємо». «А чого Ви ходите, як не знаєте, я ж за
Вас не бу ду мелакувать».
В.С. – А раніше як Меланку святкували?
С.Д. – Тоже хо дили, ось при мені ту т, а раніше старі баби, ну , вони заходили в хату і там ото ко ло того
довго співали, меланкували, уже виносиш їм, хто сало дасть, хто хлібину хліба, канфети, гроші, це
хароша була, і ту т оце, і дома там у нас старі баби хо дили співали.
В.С. – От коли хлопці засівають першого дня Нового року, вони, можливо, якісь слова кажуть? [...]
С.Д. – Та це вже кінець:
«Сійся, родися, жито-пшениця,
Жито-пшениця, всяка пашниця.
Сєю, вєю, повіваю,
З Новим роком поздравляю».
А там вони ще кажу ть:
«Діва Марія їсти носила,
Їсти носила, Бо га просила,
Вроди, вроди, жито-пшениці,
Жито-пшеницю, всяку пашницю.
Сєю, вєю, повіваю,
З Новим годом поздравляю».
Тут не має моди, в нас ще мода була: хлопчики оце утром на Різдво хо дять рождєствують, хлопчик, він
заходе в хату та каже:
«Маленький хлопчик зліз на стовпчик,
На дудочку грає, Ісуса Христа забавляє.
Ісус Христос дав йому копійочку,
Щоб він пішов купив сопілочку,
А він не купив, та так у хватив,
Солдат нагнав, чубринку нам’яв,
Я йду плачу, стежки не бачу,
Через поріг переступаю,
З празником поздоровляю».
На Різдво, да утр ічком, с празником поздоровляють, і то ді вже тоже гостинці дають. Но тут нема моди, я
вже скільки разів казала: «Та дівчата, нехай хлопці, те». Нема, а у нас дома те, дома робили оце.
В.С. – А ко лядок чи щедр івок Ви не пам’ятаєте?
С.Д. – А чого ж не пам’ятаю?!
«Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала ,
Чи ти, тьотю, напекла?
Чи ти, тьотю, наварила?
Неси нам до вікна,
Поки донесла, ручки й ножки попекла».
«Меланка хо дила, Васильку носила,
Василько, м ій татко, пусти мене в хатку,
Я жита нажалася, сніп я ж держала.
Кадітеся, люди, до вас Христос бу де,
А нам калач дайте, та цілий давайте,
Та не починайте».
Це Меланка ось буде, перед Новим годом, да Меланка оце бу де і хо дять меланкують оце.
В.С. – Як і хто ворожив на Різдво, на Новий р ік?

202

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

С.Д. – Я ворожила, вийшла — хо лодно-холо дно, і нам мама кажуть: «Вийди, на пречілок стань, ку ди
собаки загавкають, ту ди ти заміж вийдеш». Я вийшла, на пречілок стала, чую там гавкають собаки,
захожу, кажу: «Мамо, до Вільховсько го Петра заміж вийду, до його собаки загавкали». А воно на
Єлісєєвку собаки загавкали [см іється], да, ото так ворожили.
В.С. – Можливо ще якось?
С.Д. – А записочки клали під той, під по душку, імена понаписуємо і кладем, а то ді переспимо, тоді
витягуємо, який бу де... Я забулася вже, шо я витягла.
В.С. – Це на яке свято?
С.Д. – Перед Новим го дом.
В.С. – А що ще, чобіт через хату не кидали?
С.Д. – Та кидали, та о дні вкрали [сміється] і осталася без чобота, о то дєла.
В.С. – А ще, можливо, якісь ворожіння Ви знаєте?
С.Д. – Ото єсть якість ті? Шо якось на зеркало, та пєту ха, та пє ту х клює, но я цього не ро била, да. А то
ще зеркало, та дивишся і гр ібішок якось кладеш і в зеркалі должно показаться. Чи во да сто їть, і должно
показаться і кажеш: « Сужений мій ряжений, прийди розчешися», чи шо . Но я цьо го не робила, не можу
розказать. А шо ото хо дила слу хала, куди собаки гавкають, то попала в Єлісєєвку [сміє ться]. Точно
угадали.
В.С. – Які повір’я були пов’язані зі Святою вечерею, з Щедрим вечором?
С.Д. – Які повір’я, дєтка? Вечеряють дванадцять страв, щоб було дванадцять страв пісних, пісних. На
день не можна їсти . І оце було: як поїмо, ложки не можна мить. Не можна мить; прийдуть наші покійні і
будуть. І оце отак на столі хліб отаково, ложка позложку, нас шість душ було . Но було ще таке повір’я:
оце як ч хне хто, тільки повну ложку Ви взяли ку ті, і ч хне, схо жу дару ють, у кого там шо є. Татова мати
чхнула, а дід каже: «Дару, дарую те, шо корова приведе». Ну, а шо він буде казать, а вона каже: «Та ні,
діду, вже воно мені не нужне буде, я до Голодної куті умру». І вмерла, оце тобі повір’я, значить, шось
таки є, за первою ложкою ч хнула, а дід хо тів їй теля подарувать, «А ні, — вона каже, — не доживу». [...]
В.С. – А Великого посту до тримувались Ваші р ідні чи односельчани?
С.Д. – Наші, я знаю мама дотримувалась тільки перву неділю і послідню, а так не витримували. М ’яса,
його і не було їсти, а той, конєшно, до тримувалися.
В.С. – А чим харчувались під час посту?
С.Д. – Під час посту, ну, оце тобі кашу зварять, борщ пісний із квасолею зварять, та де узять риби, рибу
беруть, олійкою зажарюють, не зажарюють смальчиком, да олій кою зажарюють, гарбуз. Дє точка, на
Святвеч ір як зварять мама узвар, це перве, натруть буряка солодкого, та покипить, сладость у нього
википить, а тоді туди накидають, ну, сушка хароша, цілі яблука, цілі груші, і ото узвар, ото така сладость
була. А кутю вже із пшениці, із арновки товкли. У о дного діда ступа була, часа два товчеш, по ки вся
шулу ха не обте. Ото така кутя була, ку тя настояща була.
В.С. – Які обряди виконували ко ли перший раз зажинали хліб? Що з першим снопом робили, діду х не
робили?
С.Д. – Не робили, бо не було у них посєву свого, усе колхозне, не робили діду ха, а раз не було свого, то
ні з чого було, це іти на степ та снопи брать, я знаю, не робили в нас. Оце там Львівська область — так
там передавали, ой яке там, і ко лоски, шоб було тридцять ко лосків, бо тридцять місяців, двінадцять шоб
стояло на сто лі, бо дванадцять місяців у го ду. [...]
В.С. – А які обереги хатні Ви знаєте?
С.Д. – Ну, обереги, ось бачиш, я на Новий год, йолочка оце ж постоє, я виносю її, і сюди застромлю,
свячена верба, можна вона святиться. Посто їла вона скільки і свячену вербичку сюди можна перед
порогом, щоб у хату ніяка зла сила не зайшла, оце так, свяченою вербою ще можна первий раз корову в
череду виганять, як є корова, то береш гілочку і через поріг чи через ворота поси паєш пшоном. Якшо
погана душа шось схоче зробить, то як оте пшоно собире, то то ді вона аж зробе.
В.С. – А підкови не вішали?
С.Д. – Підкови є. Он на порозі є підкова, є обов’язково, в нас батько було , де тільки те, і на погр ібі
прибив, і тут на порозі прибив. Підкови є.
В.С. – Хто вважався о хоронцем житла? У домових не вірили?
С.Д. – А домовичок є, і празничок домовичка є, у ноябрі місяці. І його нада почитать, його нада вілічать,
да, його нада вілічать, він дуже хароший пареньок, цей домовичок. Нада йому їсти поставить у той день
наніч, хлєбчика покласти і водички поставить, щоб він покушав і запив . Домовичок є, він о хороняє, так
шо про домовичка забувать не нада.
В.С. – Як святкувалось Івана Купала?
С.Д. – Івана Купала це ми було в’яжемо, та дівчатами, дітворою вінки, оце рожа цвіте, то ді цуренички
цвітуть, орішки на степу, нема ніяких цвітків, ми ще малі були, то нарвемо, нав’яжемо і коло нас ставок
близько, і вечіром тоді купаємося, купаємося — на головах вінки, а то ді пускаємо на воду. Огню, я знаю,
не палили, а чого не знаю, чи ніхто не підказав нам, шо о гонь нада палить, а вінки в’язали.
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В.С. – І що це означало коли пустиш вінок на во ду?
С.Д. – Ну, нам сказали, шо нада пускать та й усе, а ніхто не сказав, шо воно означає, чи куди воно
попливе чи шо. [...]
В.С. – От раніше бабки-шепту хи були?
С.Д. – І в мене бабка -шепту ха була, лічила людей.
В.С. – До неї прихо дили лікуватись?
С.Д. – Обізатєльно, приходили і помагала. Оце як зимою баби Васьки вже нема дома, оце забрали на той
ху тір, з того ху тора вже підво дою повезли на отой хутір, як хто приїде до баби, кажуть, шо отам баба,
отам баба, там шукайте баб, дальше їдьте, питайте де баба. Дуже помагала.
В.С. – А що вона лікувала?
С.Д. – Оце м ладенчиське лікувала, тоді сибірку лікувала, рожу лікувала, оце нога, не дай Бог, шоб ніколи
не було. В мене на пальці, ну, це мама мені вже лічила, во лос був, один шрам остався, вони лікували
колосами якось, і ту т стиржень як вирос, вирвала так шрам і остався, а зараз больниці та зразу р ізать. Так
шо дуже помагала баба.
В.С. – Якими мето дами вона лікувала?
С.Д. – Молитвами. Молитвами. Ну, в неї була ще отак Євангелія, і Євангелію вона откриває, тільки
скажи, коли родилася, вона скаже, шо в тебе бо лить. То ді лічила.
В.С. – Може, при цьому використовувала трави якісь?
С.Д. – За трави я не знаю, бо я то ді ще мала була і не знаю. І вона жила більше у дочки, не в тата, а у
дочки жила, і як вона вро ді травами нічим вона не було діла, а оце молитвами.
В.С. – А Ви не знаєте якихось замовлянь проти хвороб якихось?
С.Д. – Я багато знаю.
В.С. – А Ви можете розказать?
С.Д. – Ні.
В.С. – Це не розповідає ться? Це вона Вам розповіла?
С.Д. – Вона передала мамі моїй, передала мама, но мама за ойю Євангелію каже: «Я не хочу проти Бога
вгадувать, я не хочу», а вони кажуть: «Ну в тебе є діти, будеш сво їх дітей учить, о т младенчиського, от
сибірки, от рожі і замовляння крові». А мама мені ці молитви передала. Так я оце як лежала у больниці, і
дуже слаба стала, ну, і там Серьожка признався, і врачіха одна каже: «Ні в коїм разі шоб вже не
занімалася цим». Я хвора, в мене біопо ле слабе, і я сво їм біополем тепер не вилікую.
В.С. – А раніше Ви допомагали людям?
С.Д. – Багато людей приїжало, оце зараз кажний йде, кажний те, кажу шо: «Я не можу, нема в мене сили,
я не можу». Да, я енергію свою буду о тдавать і моя енергія, моє біополе не переборе. Є моливи в мене,
но я отим тьоткам не скажу, ой нашо ж я. [...]
В.С. – Як у лікуванні використовувалися дерева, во да?
С.Д. – А оце ж я... в мене є дерево, для того, шо перед тим, як до мене хтось прийде, я до лжна піти
зарядиться, в мене моє дерево бєрьот і я іду, і я енергію поповнюю, оце так, а так б ільше я нічого не
знаю, а поповнюю я за щот нього.
В.С. – Ви знаєте шоб люди раптово видужала, тяжко хвора і раптово видужала?
С.Д. – Ні.
В.С. – А за допомою шептань , замовлянь було таке?
С.Д. – Ну, так не раптово, а видужує постіпєнно, да. Ось до мене, ще я не хворяла, Пашки привозили
дитинку, з младенчиським, воно плаче, плаче і плаче, ну, я там шо треба, я зробила. Ось воно це ж скоро
йому годік, вони цей го д звоня ть, позвонив батько, дє д позвонив, кажу: «Ні, я не можу». Ось баба звоне,
не віриться бабі, баба Пашчиха, кажу: «Я ж сказала, не можу я, не можу, в мене немає, кажу, сили, я не
можу». І виздаравлівають, значить, то ді виздоровіло, пагане стало — нада повести дитинку до бабки,
шоб бабка пошептала. Видужують так.
В.С. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
С.Д. – Не було в нас, не було при моїй пам’яті, поки я там ото була, не було.
В.С. – А от взагалі, що відьми поганого людям роблять?
С.Д. – А шо, усе можуть зробить. І у нас корова була. І одна сусідка отако жила, вона кормила колхозних
утят, це ще ми малими були, бабі допомагали. І, значить, вона трудоспособна, і в неї забрали: хай баба
няньче, приносили до нас, бо в нас ставок недалеко. І вона одібрала у корови молоко, не стала корова
давать молоко, первий день і другий день. А нам і кажу ть: «Вона, та жінка, прийшла, о дібрала молоко».
Ну, і ми тоді шукали таку жінку, шоб одробила.
В.С. – А на здоров’я людини може вона впливати?
С.Д. – Може, може. Ну, то ді нада одроблять.
В.С. – От відьми, як Ви вважаєте, вони якісь по зовнішності інші чи ні?
С.Д. – А хто його знає. Я ж їх... якби я знала, шо ото відьма, я її оприділила б, яка вона. Ну , от Саша мій
як був у Киргизії, він закончів інститу т медичний, направили його ту да на роботу, а там баба киргизка, у
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Киргизії поселився, та була вє дьма. В них, внучка в неї, і вона хо тіла, шоб він її взяв, та й і приїхав він
відтіля додому, і пороблено ж йому, і я (може, мама і не знає) у тому, за станцією за Нєльговка, там баба
була, і я його туди возила, вона одробляла. Та й каже, як дав він фотографію, їй нада бу ло фотографію,
так вона на ньго гляну ла та й каже: «Поробила, бодай тобі і руки повсихали».
В.С. – Які були методи боротьби з нечистою силою?
С.Д. – Ну, з нечистою силою, о то тобі метод боротьби, о то оберіг весить, шоб нечиста сила не ввійшла.
На той, на Хрищєніє. Ну, це не метод боротьби, а то раніше мама бувало як прийдуть, і хату крейдою
обводять до половини отак хати, шоб це такий урожай був зерна, і на ту як з церкви свічки поприносять і
отам свічками на вікнах хрестики понамальовують . Нада донести оту свічку додому, огонь цей, а як
вони, беруть вони з лампи скло, і оце із церкви несуть додому, тоді свічкою ото те. То тоже, як шось таке
погане, ото нада нашкр ібать того воску, його винести.
В.С. – Хто такий чорт Ви не знаєте? Я к Ви йо го собі уявляєте?
С.Д. – Якась нечиста сила, нечиста сила якась. Я ка старається оце так, як празник, «Роби, роби, роби!» Та
сьогодні ж празник, не буду. «Роби, роби, роби!» — так і штовхає нас, оте шо не можна його робить, оце
він, оце та нечиста сила штовхає робить. [...]
В.С. – А про русалку Ви щось чули?
С.Д. – Не чула так, шоб те, но одні їхали … Раніше по сіль їздили чумаки, це Чумацький Шлях, їздили по
сіль. І от приїхали до моря, і ночувать, варять кашу, і кажуть «Шо воно таке? Ти чув голос якийсь?» Той
каже: «Та вроді чув, а шо воно таке?» Той каже: «Должна буть і нема». Ось стемніло, коли біжить жінка
розпатлана і в море, русалки її гукали шоб втопить, а вона припізнилася, по ки дітей у клала, і
припізнилася, і вони її схватили, хотіли її те, вона вмерла, на руках умерла. Оце русалки гукали.
В.С. – А хто ставав русалками?
С.Д. – А русалками ставали оці дітки нехрещені, оце як народилося і не вспіли хрестить. Я ж кажу, я
народилася 20-го, 21-го мене вже понесли хрестить. Бо схо ду несіть хрестить, бо як нехр ищена умре
дитина — то русалка. [...]
В.С. – Як треба було боротися з тим, шоб русалки не загукали?
С.Д. – А уже з ними не поборишся, шо вони намітили зробить — вони зроблять. У всих оцих нечисих
сил, у них сила велика, важка їхня робота. Ото таке. [...]
В.С. – Чи вірили Ви в дитинстві чи зараз вірите в оцих русалок, відьмаків?
С.Д. – Вірю, раз таке случається, значить вони є, значить вони є.
В.С. – А хто Вам в дитинстві розповідав про них?
С.Д. – Мама, оце за цього водяного мама розповіла, що вилазе з води і питає , і за русалок мама тоже. Та і
в книжкі шось я читала.
В.С. – Ви дотримуєтесь мето дів захисту проти нечисто ї сили?
С.Д. – Дотримуюся, а як, як лягаю спать, я перед тим як спать, перехрестю всі вікна, і постіль хрестю, і
сама перехристюся. Це захист від усього цього. Ще до вікна: «Да воскреснит Бог, да розточатся враги
его» три рази сказала, коло каждих дверей, а на постіль: «Во имя Отца, и Сына, і Святого Ду ха,
аминь» — перехрестила три рази. Це захист уже мій.
В.С. – Як Ви вважаєте, це по трібно вс ім робити?
С.Д. – Потр ібно. Це воно не важко і не мішає. Нічого не мішає, можна.
В.С. – А от бабки-шепту хи можуть відробити те, що поробила відьма?
С.Д. – Нада силу ім іть, нада силу іміть, шоб її пересилить . Може шепту ха одробить, тільки нада харошу
силу іміть. Оце ж я кажу, шо Сашу возила, вона одробила йому, значить, вона іміла силу, та баба десь на
ростоянії, а тут їй нада фото графія і вона одробила. Вона о дробила, дала мені во ди і каже: «Намітьте
деревце і вилий те, як це деревце буле рости, значить поможе, а як засохне — не поможе». І в мене була
деревинка вже посажена годів п ’ятнадцять і не росте, і не росте, я обмивала його і думаю: понесу зразу
воду оцю вилью. Принесла первий раз, другий раз, та як пішла та деревинка рости, і начала родить.
Значить, я вже вірю.
В.С. – Як Ви вважаєте, церква і віра, вони допомагають у боротьбі проти нечисто ї сили? Захищають від
цього?
С.Д. – Конєшно, в церкві ж молитви, і віра це молитва і захищає людей, які звертаються до їх.
Звертаєшся із молитвою, з усим, і захища тебе.
В.С. – А в радянські часи партійні керівники, діяч і до тримувались цього?
С.Д. – Та вірили вони всі! Як Вечеря Свята, кажуть: «Харашо», як Паска, кажуть: «Ой харашо,
наготовлять їсти». Вірили, тільки ж нада було показувать... вірили. [...]
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Бондаренко Р.О. (далі – Б.Р.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові. Національність.
Бондаренко К.М. (далі – Б.К.) – Я — Бондаренко Катерина Миколаївна. Українка.
Б.Р. – Дата і місце народження (яке саме село, район, область)?
Б.К. – 10 лютого 1930 року, Бердянський район, Запорізька область, село Андріївка.
Б.Р. – Яка Ваша освіта і професія?
Б.К. – Середня спеціальна, професія агроном.
Б.Р. – Як звали Ваших бать ка та матір, діда та бабу?
Б.К. – Звали батька Мико ла, мамку — Татьяна, діда — дід Антон, бабушку — Марія.
Б.Р. – Яко ї вони були національності?
Б.К. – Всі вони були українці.
Б. Р. – А їх батьків знаєте?
Б.К. – Не знаю, бо померли дідівські, баби померли. Свою бабушку знаю.
Б.Р. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Б.К. – Я тільки знаю, шо жили в Андр іївці, а відкіль? Вони раніше, батьки, жили на ху торі рядом ту т, 8
км. [...]
Б.Р. – А ікони, реліквії?
Б.К. – Іконів була повнісінька хата, тоді, як спалили німці хати, і все згоріло. Андр іївка була спалена. На
всю Андріївку (наш колхо з «Серп і Моло т» називався ) от центру і до краю осталося о дна черепичена
хата і одна солом’яна. А то стояли самі димарі. А в хаті все згоріло: і ікони, і все . А іконів була повна
хата, повна хата.
Б.Р. – Що про них відомо? Як і де зберігаються речі, які належали предкам?
Б.К. – Ну, іконку, і зараз в нас є іконка Святого Мико лая. Єсть. Дуже ж жаліли за тими іконами, плакала
мамка за своїм сином, шо пішов на війну, перед іконами. А тоді як спалили хату і ікони, все згоріло. [...]
Б.Р. – А відношення до релігії у селі і в місті відрізнялось?
Б.К. – [...] Як Вам сказати, до релігії... Ще в дєтстві я помню, шо бабушка було... Підемо ж до бабушки
ночувать, бабушка стає на коліна півчаса, а може й скільки, Богу молиться, й нас учила. І ми навко лінки
стаємо, поки менші, помню, дальше сама бабушка, а ми не ставали на колєнкі. Поки баба молиться, а ми
шкоду робимо. Баба ж не бросе Богу молиться, а ми тоді або тіліпаємо, лава раніше була , оці шторочки,
або ж як шкоду робимо, поки баба Богу помолиться. Батьки були дуже богомольні, як поїдять, вони
хрестяться. І дуже були богомольні, і нас учили. І я ж кажу: як жинився батько, нам повну хату дали
оберігів разних: і під стіклом, і таких всяких. [...]
Б.Р. – Як ставились до віри Ваші батьки?
Б.К. – Ну, батьки дуже вірили в Бога, й батько, й мати. От вірили в Бо га.
Б.Р. – Яке Ваше ставлення до віри? [...]
Б.К. – Віра ніколи нікому нічого не проповідувала поганого, а тільки на хароше. От не вбий , не оскорби,
не оппагань людину.
Б.Р. – Розкажіть, що для Вас віра?
Б.К. – Віра нікому ніколи нічого поганого не зробила, от. Віра — це віра в Бога. Вона людям внушає,
щоб були, щоб жили дружно. Не вбивали одне одного, не крали, не оскорбляли. Значить, че рез що така
такого мнєнія я про віру. В душі я всегда держу віру в Бога.
Б.Р. – Яко го Ви віросповідання?
Б.К. – Християнського.
Б.Р. – Розкажіть докладніше , хто або яка по дія вплину ли на те, що Ви стали віруючою?
Б.К. – Ну, віруючою, ну, з дєтства. Ми так приучені. Батьки нас учили, діди, баби. От і ми внушили, що
Бог єсть, Бог нам помагає. Зразу я, куда діти їду ть, куди б вони не їхали, я всегда їм желаю: хай вам Бог
помагає. Всєгда, ніко ли ніхто з двору не вийде, щоб я з Богом не сопровождала. Вс єгда з Богом. Тільки
Бог в душі.
Б.Р. – Де і коли Ви вперше почули про Бо га?
Б.К. – Ну, в дє тстві, як носили паску святить із бабушкою і вербу святили, і о тож там. Та ставали,
бабушка ставала на коліна та Богу молилась, і то ді ми познали Бога.
Б.Р. – Як Ви його соб і уявляли в дитинстві?
Б.К. – Ну, уявляли в дитинстві, що він є, що в нього нада вірить, що він нічого погано го нічого не робить.
Б.Р. – Ким він був для Вас?
Б.К. – Всім був.
Б.Р. – Чи дотримувалися у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха, сповіді, причастя…)?
Розкажіть докладніше , що вважалось обов’язковим у дотриманні обрядів?
Б.К. – Ну, дотримання обрядів це, во-первих, як підхо де празник, це до Різдва і до Великодня капітальна
приборка в хаті, бо це празник тоді. Вибілювали, мазали, все прибирали, а тоді готовили. На Паску паски
пекли, яїчка красили, це ми не могли дождаться цього празника, от. На Вечерю, Різдво (Рожество) кутю
варили, озвар варили, пер іжки з горо хом, з квасолею пекли. От і всі обряди виконували, які требувалися.
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Б.Р. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
Б.К. – О, все время розказували, розказували.
Б.Р. – Про які релігійні обряди розповідали?
Б.К. – Ну, молитви розказували, ну, і віру в Бога розказували, бабушки, бабушки особєнно, дєдушки.
Б.Р. – А що саме розповідали?
Б.К. – Ну, те шо в Біблії пишеться, те вони й розповідали. [...]
Б.Р. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та моло дості ставились до атеїстів?
Б.К. – Ну, до атеїстів... люди, які норм альні люди, вони Бога в душі держали. Отаких людей не
обсуждали, атеїстів. Були ж разні люди, що вони в Бога не вірили, їх призирали, о тих атеїстів, що вони
не вірили в Бога. Їх призирали.
Б.Р. – А до віруючих як ставились?
Б.К. – А до віруючих з довірою ставились, вони по ганого нічого не робили.
Б.Р. – А до неправославних?
Б.К. – До неправославних? Ну, разні люди бувають. Просто шо разний народ: о дин такий, другий такий.
Значить, він не православний, ото тобі і все.
Б.Р. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір (релігій)?
Б.К. – Ні, ні цього в нас не бу ло. [...]
Б.Р. – Опишіть, яке бу ло ставлення у Вашому селі до іновірців?
Б.К. – Іновірців? Призирали їх. Призирали, то люди, ну, люди якісь злі. [...]
Б.Р. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Б.К. – В іншу віру, ну, конєшно, були, того шо, он, хо дять проповідують в монахів, і в разні, скрізь були,
були. Ходять і агітірують, ну, люди в основному не переходять, а єсть такі, шо перехо дять.
Б.Р. – Розкажіть з прикладами, як до них ставились односельці?
Б.К. – Ну, значить, раз пішло, значить, їм так у добно. Хай живе. Як кому нравиться, хай так і роблять.
Б.Р. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Б.К. – Бу ла церква.
Б.Р. – Хто до неї хо див?
Б.К. – Ходила й бабушка, й дє душка, й ми. Й батько й мати ходили. І ми дітьми ходили, як носили паску
святить, і ми йшли з бабушкою. Або вербу святить, тоже ходили, от. Причащалися в церкві.
Б.Р. – Хтось із Вашої родини ще хо див до церкви, коли Ви були моло ді?
Б.К. – Тоді вообщє ходили, тоді законно хо дили. Тоді мать і не було таких, шо не хо дили.
Б.Р. – Як Ви до цього ставились?
Б.К. – Ну як, позитивно. Церква — це віра. Нада в шось вірить.
Б.Р. – Як ставились в селі до тих, хто не ходив до церкви?
Б.К. – Це ж жиланіє кожної людини. Не хочеш — не йди. Значить, не вірили в Бога, значить, він не віре в
Бога.
Б.Р. – А як ставились до тих, хто хо див до церкви?
Б.К. – Ну, положитєльно.
Б.Р. – Ви були в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
Б.К. – Не бувала в інших церквах. Я, поправді сказать, в Бога в душі вірю, а в церкву, як у такову в мене
нерви, видно, зірвані. Вона на мене дєйствує як похорон. Я щас би в церкву ніколи не пішла. Бога в душі
держу і шо роблю — все з Богом. А церкви боюся як такової. Мені вроді як заспівають, так мене плач
даве. Те шо є, те і кажу.
Б.Р. – Розкажіть докладніше , якими в часи Вашо го дитинства та м олодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
Б.К. – Ну, та батьки знали священиків, раз Бо гу вірили, так і попів знали, і називали о т, і згадували про
їх.
Б.Р. – Яке було ставлення до нього?
Б.К. – Ну, позитивне ставлення.
Б.Р. – Чи у всьому селяни довіряли священику?
Б.К. – Довіряли, ну, і священики були неоднакові. Єсть дуже святий, а єсть дуже погані священики. До
тих презирливо дивляться люди, який не чесно служе священик, тих люди священиків призирали.
Б.Р. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у шко лі про церкву, про обряди церковні?
Б.К. – Ну, в школі поки як цер кви запритили при совє тській власті, так у школі даже призирали. Хто
вечерю носив, докладували вчительці та ще й наказаніє було. І обряди тоді робилися нишком. І дітей
христили нишком, щоб ні школа … Боялися тоді, а все робили нишком. А обряди не прикращалися
ніко ли: ні вечеря, ні Пас ха, ні це проводи, а тільки нишком от. В школі запр іщали того, шо власть не
веліла цього.
Б.Р. – Наскільки це вплину ло на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
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Б.К. – Ну, ми вірили, ми ж які: куди вітер хиле, ту ди й хилимося. Значить, видно, так треба було, раз
кажуть, значить треба було.
Б.Р. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Б.К. – Діяла.
Б.Р. – Хто в ній правив службу?
Б.К. – Священик правив, то ді спалили німці.
Б.Р. – А як до церкви ставилися фашисти?
Б.К. – Ну, фашисти. Фашисти — вони ж тоже віруючі. Ці ж німці тоже християнської віри. Позитивно
ставилися до віри.
Б.Р. – Чи відзначалися Вами релігійні с вята під час війни?
Б.К. – Відзначалися.
Б.Р. – Як відзначалися?
Б.К. – Ну як, по-обичному обичаю всєгда, так і то ді. Всі релігійні свята відзначалися.
Б.Р. – Розкажіть докладніше , як вони відзначалися?
Б.К. – Ну, як до кладніше, я ж кажу. Як підхо де Паска, мати у дворі прибираємо, чувствується, що це
празник — святий празник, от, перед вечором уже нічого не робили, бо це вже в церкві правиться . Раз
правиться, тоді вже все діло должно бу ло пороблене, от. Напичуть пасок, накрасять яєць, от все
наготовлять. Тоді несуть паски святить. Після того, як прийду ть із церкви, батько розрізає яєчко і по
кусочку сала вам, ділить священне яєчко, щоб всі взяли по кусочку священного яєчка; от шо ото так. Та
тоді вже о тдихали, знали, що це празник — священний празник. Так же само й на вечерю, на Рожиство.
Б.Р. – Згадуючи минуле, скажіть, чи бу ла необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? [...]
Б.К. – У 30 – 40-і роки була, конєшно.
Б.Р. – А чому?
Б.К. – А чому? А того шо люди вірили і вона нужна була. Вірили люди, що церква є, Бог є, і була ця
церква, були церкви. [...]
Б.Р. – Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога?
Б.К. – Чим замінювалась віра в Бога? Нічим вона не замінювалась.
Б.Р. – У що в радянський час, у пору Вашо ї юності, люди продовжували вірити?
Б.К. – Тоді ж убіждали, що буде комунізм, прийде комунізм, пережинем Америку. Тоді таке
проповідували. [...]
Б.Р. – Які обряди виконували після появи на світ нової людини?
Б.К. – Ну, нової людини. Регістр ірували його, ту дитину, от вибирали батька і матір хрещених, христили
ту дитину, до священика возили. А тоді оставалися хрещені батьки на гульню, а то ді жили всю жизнь, як
родичі. Я к який празник, чи захо денька, названі батьки тоже прихо дили. [...]
Б.Р. – А що дарували?
Б.К. – А дарували, що дарували народженій дитині, як по закону всегда нада щось дарить. Хоч щонебудь, а нада дать. Дарували чим багаті, в які времена, так і дарували. Хоч косиночку, хоч платок, хоч
простинь, хоч рубля, хоч десять рублів дають. І гроші можна класти. А народженій дитині нада шось
дарить.
Б.Р. – Як про ходили христини?
Б.К. – Христини? Христини... гу кали батьків хрещених, свої діди, баби про хо дили, свої тьо тки, дядьки,
весь рід схо дився, і своїх б лижніх товаришів, кумів же звали і гуляли от душі. Веселились і жилали
всього хорошого дитині.
Б.Р. – Кого запрошували у куми?
Б.К. – Ну, хто вибирали самі батьки, хто вірний і такий хороший, не є хидний. [...] Ну, хто хароша
людина, як, наприклад, считала сім’я, того й вибирають.
Б.Р. – Як вони себе пово дили?
Б.К. – Ну, поволи всєгда позитивно з р ідними батьками. І в гості приглашали то ді до себе взаємно.
Б.Р. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
Б.К. – Які обряди? Ну, вибирали сват і сваха, вибирають свата і сваху й рушниками перев’язують. Беруть
хлібину і йду ть сватань. Іду ть чи їдуть сватать. Назначають на який день і там намічають, коли буде
свайба.
Б.Р. – Що приносили із собою свати?
Б.К. – Що приносили з собою свати? Тоже хліб і подарунки.
Б.Р. – Що говорили свати?
Б.К. – Що говорили: желали щоб всьо го, щоб найлучого желали, щоб були здорові, щоб понімали батьків
тих і тих, щоб у гості гукали. І пригощали і людей, і батьків, щоб понімали, щоб свати сватів поважали і
жили щоб дружно.
Б.Р. – Чим і як їх зустрічали?
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П.К. – Чим і як зустрічали? Готували якнайлучше, щонайкраще, якнайкраще. Що по возможності можна
приготовить, те і го товили. Встрічали — не жаліли, о т. А все лучше виставляли на стіл, от.
Б.Р. – Як під час сватання пово дила себе дівчина?
Б.К. – Дівчина під час сватання? Ну, по-разному: єсть і плаче, що вона, що вона вже йде заміж, єсть
радується. Мо тря яка дитина, от. Наші діти не плакали, а єсть такі діти, що плакали. Як той вона плаче,
що вона вже не дівчина, о т.
Б.Р. – Як відбувалися о глядини? [...]
Б.К. – Оглядини, ну, приїжджали свати, о т. І дивилися, як живу ть свати, яка обстановка все, що
передбачається, що жде їхню дитину.
Б.Р. – Хто і як запрошував на весілля?
Б.К. – Батько і мати разом з молодими з дочкою, там же, де дочка, — з дочкою, а де син — там із сином.
Писався список, ко го гукать на свадьбу, що готовить і кого гукать, от. А то ді намічали на який день.
Посилали прігласітєльні о ткритки ото шо, або так приглашали, звонили. Ну , в основному откритки.
Приглашали, намічали день і веселились о т душі.
Б.Р. – Як парубки і дівчата «прощалися» із молодістю?
Б.К. – Парубки і дівчата? Як можна веселіше , так вони й прощалися. І як молода от скидала обряд і
надівала платок, запиналася платком і хо дила по вулиці.
Б.Р. – Скільки днів тривало весілля?
Б.К. – Ну, на Западні по шість днів тривало, а в нас сього дні началося, а завтра кончилось. [...]
Б.Р. – Чи були поширені у Вашій місцевості ко лядування і щедрування на Різдво і Новий рік?
Б.К. – Ніко ли не прикращалися, всєгда були і в совєтські, хоч було запрєщєно, а все равно:
«Щедрівочка щедрувала,
До віконця підбігала.
Чи, ти, тітко, наварили?
Чи, ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна».
Це щедрівочка; і «Меланка Василька водила», так маланкували. І ко лядували:
«Коляд, коляд, ко лядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака…»
Разні такі.
Б.Р. – А хто хо див колядувати?
Б.К. – Хто хо див ко лядувати? [Замислилась]. Діти і взрослі хо дили.
Б.Р. – До кого хо дили?
Б.К. – До кого ходили? Де хароші люди, до того й хо дили, де щітають або знайомі хароші, трошки
родичі — туди й хо дили. [...]
Б.Р. – Що бажають господарям?
Б.К. – Ну, господарям бажають, хо дять самі, на Новий го д ходять поздравляють самі мужчини і бажають
в основному щастя. Ну, обізатє льно їм нада давать гроші. Ще такий празник, вроді обов’язково.
Б.Р. – Яку винагороду о тримують ко лядники, засіва льники?
Б.К. – Та і канфети, і пиріжки дають, і гроші дають. Вони хо дять із сумками і собирають тоді.
Б.Р. – Які Ви знає те ворожіння? Гадання?
Б.К. – Ну, ото ж кажуть, раньше і чоботи кидали через, через той, через хату, куди упаде носком
загадували; і сни загадували, усе загадували. [...]
Б.Р. – Як у Вашій місцевості святкували Масницю?
Б.К. – В Росії блини печуть, а в нас в основному вареники. Вареники з картошкою, із сиром, вишнями,
хто з чим. І це цілу неділю: вареники, вареники з сметаною, з усім. І пр азник, і на Масленицю колодки
в’яжу ть.
Б.Р. – Які обряди виконували?
Б.К. – Це ж кому нада жениться в’яжуть коло дки, ко лодки в’яжу ть. [...]
Б.Р. – Як постували у Вашій місцевості під час Велико го посту?
Б.К. – Хто як зуміє, хто п’ятницю і середу постує, а хто постоянно. Я к по календарю, воно передає ться. А
большинство людей, так не постують, кажу ть, це на здоров’я. Хо тя постувать, конєшно, нада. Я лічно в
душі така, щоб постувать, воно організм очищається і нічого тут поганого не бу ло.
Б.Р. – Чим харчувалися?
Б.К. – Чим харчувалися? В основному рибними, рибними харчами, рибка разних сортів, щоб без м ’яса і
молока. [...]
Б.Р. – Які взагалі повір’я пов’язані з будівництвом житла?
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Б.К. – З будівництвом житла ... В нас колись в Андріївці і вся скотина виздихала і хата згоріла, так
циганка сказала. Воно, видно, як на якомусь місці єсть ото круговорот якийсь чи що. Що там не можна. І
смотря куди кровать стоїть го ловою, в якому з схо ду на захід стоїть хата. Це повір ’я єсть разні. На це
діло, як строїть. Точно ніхто не знає цього повір’я. Самі, де виберуть місто, там і строять. А повір’я єсть.
Б.Р. – Які хатні обереги Ви знаєте? [...]
Б.К. – А, оберіг у нас єсть. На тому оберегові єсть і колосок, і фрукта, і іконка, і з дерева щось, і якийсь
рушничок висить. В цьому оберегові усе вчитано і бутилочка стоїть для гостей. Усе в цьому оберегові
прєдусмотрєно. У цьому оберегові, і іконка. [...]
Б.Р. – Чи знаєте щось про знахар ів і шептунів?
Б.К. – Як такого не признаю і не були в ніяких екстрасенсів і ніко ли не хо дили. [...]
Б.Р. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
Б.К. – [Cміє ться]. Та єсть, кажу ть: відьма, відьма. Чи вона відьма, чи не відьма?
Б.Р. – Яку шко ду відьми робили людям?
Б.К. – Ну, кажу ть, як о то умре, так дір ку пробивають [сміє ться] у стелі, бо воно не вмре, поки дірку не
проб’ють.
Б.Р. – Які вони з себе?
Б.К. – Які вони з себе? Та обикновєнні люди, обикновєнні.
Б.Р. – Що треба знати людині, щоб уникну ти її впливу?
Б.К. – Ну, ото ж кажуть, що вони в глаза дивляться. Ото як подозрітєльна людина, так не нада їй прямо в
глаза дивиться, бо вона щось по глазах о товочки калдує. Щоб уникну ти вигляду глаз, щоб не було
сокоприкосновєнія.
Б.Р. – Які були способи боротьби з нечистою силою?
Б.К. – [Cміє ться]. Не знаю я такого. Нечиста сила, що воно, нечиста сила . Щось у жизні єсть, щось таки у
жизні сущєствує. Чого я скажу. Оце я, допустімо, чи хто вмре (хай Бог не доводе) чи, допустім, щось у
вікно стукає — щось у природі є. Це не люди, а це щось у самій природі, природі, це не люди, це
природа, природа. А що воно? Ніхто не знає. [...]
Б.Р. – Що Ви чули про русалку, лісовика й водяника? [...]
Б.К. – Раньше дуже вірили в це. Вірили в це. Люди передівалися от і перестр івали коло річки, от і
русалками вроді робилися. Це просто самі люди, а потом теж розказували. А як факти чно, то таких
русалок немає. А раньше було розказують: русалки, русалки. Не було ніяких русалок, не було. [...]
Б.Р. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовкулаків?
Б.К. – Не чу ть, щоб вірили.
Б.Р. – А раніше вживались заходи проти них?
Б.К. – Раз не чуть, значить не вживають. А раньше якось казали, а зараз не вживають. На їх пальцями
показували. Це раньше було. А зараз не чуть.
Б.Р. – Чи гадає те, що бабки-шепту хи можуть одробити пороблене відьмами?
Б.К. – Ну, ми в це не віримо, не віримо, ну, єсть такі, що бешиху відроблять, від красну хи щось роблять,
єсть щось таке людям даже. От цього людям даже, що бешиха в людини, отут опу хає, чи зуби болять, чи
дитина плаче й плаче. Єсть такі люди. От дитина плаче й плаче, плаче. Понисли до баби, перестала
плакать. Щось у жизні єсть, щось у жизні єсть.
Б.Р. – Чи вважаєте, що цер ква та віра захищає від нечисті – відьом, перевертнів та інших?
Б.К. – Вважаю, вважаю, що церква захищає.
Б.Р. – Як вона захищає?
Б.К. – Вона просто не признає отого всьо го, вона свою пряму лінію веде і все це, а то все, щитай, не
правильно. [...]
Б.Р. – Чи було в роки Вашого дитинства та юнацтва у Вашому житті чи житті Ваших знайомих, родич ів
що-небудь незвичайне, надприродне, таке, що не можна було пояснити?
Б.К. – У нас, у нашому селі і моєму юнацтві було. Недалеко через дорогу жила одна жінка, дуже пагана
була. В неї не було дітей і вона завидувала тим, хто харашо живе. Після войни наші батьки то зробили,
все ж село в Андріївці було спалено, були зробили таку хатку . Бо всі села попалені були, не було
матеріалу. А то ді, вже го да через два, насобирали матеріалу, а батько сам строїтелем був. Зробили хату
таку, як слід. А через дорогу жила така жінка, така жінка ото діствітельно, як відьма. Їй, видно, завидно
було і підпалила нашу хату. Згоріла хата і кирпи, і все дерево погоріло, і те шо в хаті все погоріло. Ото
єсть такі люди зависливі, як йду ть люди на роботу, так вона покладе на тарілочку кусочок сала або якусь
ліпьошичку … [...]
№ 46. — 2008 р., січень 5. — с. Анд ріївка Бердянського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Косован Лідією Павлівною, 1932 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Приморського району
Запорі зької області, проведене Бондаренко Русланою Олександ рівною (БДПУ ).
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Бондаренко Р.О. (далі – Б.Р.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Косован Л.П. (далі – К.Л.) – Косован Лідія Павлівна.
Б.Р. – Національність?
К.Л. – Українка.
Б.Р. – Дата і місце народження (село, район, область)?
К.Л. – Село Андріївка, Андріївський район, Запорізька область, 10 декабря 1932 го д.
Б.Р. – Яка Ваша освіта [...]?
К.Л. – Освіта — 2 класи кончила.
Б.Р. – Як звали Ваших батька та матір, діда та баба?
К.Л. – Ну, папа звали Мураш Павло Митрофанович, а матір звали Мураш Дар’я Андрєєвна, а діда —
Шляпак Андрій Метрофанофич, а баба звали Шляпак Христя Я ковна.
Б.Р. – Яко ї вони були національності?
К.Л. – Українці.
Б.Р. – А їх батьків знаєте?
К.Л. – Їх батьків не знаю.
Б.Р. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
К.Л. – Із села Андр іївки. [...]
Б.Р. – Відвідували Ви або Ваші родичі в часи Вашого дитинства та юнацтва м іста?
К.Л. – Ну, ніяких таких містів не одвідували, а вже із чоловіком я їздила у Чернівецьку область до
дядьків, до тьо тків їздила. [...] Я була там, у Чернігівщині, разів вісім їздила, на Божество, на Новий год
їздила. Разні удіваються, перелякалася була [сміється]. І з рогами підходили, кожу х вивер тали [см іється].
Жінка то ді кричить на дядька, не на свого чоловіка, це вже дядько був чоловіків. « Що ти пугаєш, жінка
не знає цього, куди лізеш, чого її лякаєш?» [См іється]. Ото тако. [...]
Б.Р. – Як ставились до віри Ваші батьки?
К.Л. – Ну як, нас тоді до віри не допускали. От я росла, мене до Бога не допускали. А як батько робив і
паску ходив святив ізо мною, цілу ніч, на всю ніч. Паску святили, вербу святили ходили, от батьки
любили. Дарма, що не розрішали там яйця красить там, чи паску пекти, а все равно любили і паску пекли
крадучись. І пекли, і красили яйця, і Бога понімали. Я сама лічно, мене не учили для Бога. А вже як
записалась у церкви. Я поїхала ось у город, пішла одправи ла панахиду за своїх покійних і хазяїнові, і
матері, братам, дідам, бабам. Отдала честь, свічечки поставила, поклала гроші за упокой і узяла буває
таке шо молебень на півгода за здравіє, за упокой. Заплатила 8 рублів, записала всю родину і це піп о тець
читає 6 місяців за здравіє , щоб здоров’я було. У мене часто буває, що іду всєгда в церкву, помню своїх
старих, ну, родних, всєгда їм свічечку поставлю. Куплю конфетів, булочку чи хлібину, покладу, щоб
було.
Б.Р. – Як вони ставились до віри? Я к Ви самі ставитесь до віри?
К.Л. – Я читаю кажде утро божественні книжки, того шо церкви тут немає. Кажде утро я уділяю
вніманія, я всєгда читаю. Єсть у мене Новий Завіт і Біб лія, хоч невеличка, мені вислали. Я писала, от і
мені вислали. І от я кажде утро я не сяду нічого робить, поки не прочитаю. Прочитаю, а то ді.
Б.Р. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
К.Л. – Ну, що для мене віра? Віра, я це щитаю, що це Бог, що заслужимо, те й получимо от Бога. Віра —
це є віра в знання Боже. Я так понімаю. [...]
Б.Р. – Розкажіть докладніше, хто або яка по дія вплину ли на те, що Ви стали віруючою?
К.Л. – Ну, я... у 97-му году мені прислали Біблію, там єсть той, як Вам сказать? Новий Завіт і Біблія
напополам, прислали. І як так у 97-му го ду цей час запомнила. Даже там у книжці єсть записано, що
запишіть своє ім’я, прізвище, по батькові (і я написала), коли увійшов Ісус Христос у Ваше життя. І я
зараз помню цю дату: у 97-му году 15-го апреля.
Б.Р. – Де і коли Ви вперше почули про Бо га?
К.Л. – Ну, стали вірить у Бо га то ді, як я стала їздить на Западну. На Западній віра була: там ні в суботу,
ні в неділю нічого не робили. О, і я стала вірить і кругом їздить. У 97-му году вже повністю віру
прийняла, читать начала Біблії, Нові Завєти . І там єсть такі утішенія на каждий день. Оце там 30
сторіночок — невелика книжеч ка, я в день прочитаю, там все воно про Ісуса Христа, о. І оце така я. Зараз
я вірю в нього.
Б.Р. – Як Ви уявляли його в дитинстві?
К.Л. – У дитинстві уявляла так, що я його не знала. І не знала, як в нього вірують, а тоді вже як побува ла
в церкві, побачила. А дома і у баби, і у нас, і в дітей моїх ікони єсть. Заміж ішли — благословляла всіх
іконами, і так і діти. Ось жинився син, з іконою встрічали, як розписалися, так і внучка так само, уже так
передається. Даже вінчаються в церкві. І онук вінчався і онучка вінчалася. [...]
Б.Р. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
К.Л. – Ну що, ну, як Вам об’яснить, як раньше до Бога?
Б.Р. – Ні, це Різдвяна кутя, Пас ха...
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К.Л. – Ну, це радість була. Ку тя, Паска — це радість, конєшно. Готовилися всєгда на ці празники.
Б.Р. – Що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
К.Л. – Ну, що обов’язкове було? Балакали так, ще од прадідів, прабабів, що на столах, як допустім, як
кутя — 12 страв було. Так і традиція, готовимо.
Б.Р. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
К.Л. – Ну, конєшно, всі не виповняли. Ну, всі діди і прадіди бувало так, чи до Паски чи до Рожества
постилися, не їли страви такі. Вони там то тюльку їли, то бичечки, то сільодку, кар тошку. Ну, ми цього
всього не дотримувалися, а десь якийсь обряд держали.
Б.Р. – Пригадайте й опишіть, яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
К.Л. – Ну, яких, я в інших селах не була, а так у своєму селі, як о це вже, стали празнувать. То всегда і
вербу святимо і паску святимо, і во ду святимо — це вже обряд такий є і ми його придержуємось.
Б.Р. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та моло дості ставились до атеїстів?
К.Л. – Ну, конєшно, раньше да же було, я знаю, хай я тоді і в школе не ходила, а хо дила сестра. Так як
побачуть яйця чи паску, так наказували за це.
Б.Р. – До віруючих як ставились?
К.Л. – Ну, до віруючих все равно у душі держали. [...]
Б.Р. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
К.Л. – Нє. [...]
Б.Р. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
К.Л. – Не знаю. [Сміє ться] Що не знаю, то не знаю.
Б.Р. – Коли Ви були дитиною у Вас була в селі церква?
К.Л. – Була, була. То ді розвалили церкву. Це при Хрущові її розвалили.
Б.Р. – Хто хо див до неї?
К.Л. – Ну, хо дили всі.
Б.Р. – Хтось із Вашої родини хо див до церкви, коли Ви були молоді?
К.Л. – Конєшно, хо дили. [...]
Б.Р. – А як ставились в селі до ти х, хто хо див до церкви?
К.Л. – Ну, ображали їх.
Б.Р. – Ви були в часи Вашо го дитинства та моло дості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялися від служб у Вашій церкві?
К.Л. – Ну, конєшно, єсть, одр ізняються. Як не було в нас церкви, то ми їздили в іншу церкву святить. То
було не так, не однаково, о тці ображалися з вірою, неоднакова віра. [...]
Б.Р. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
К.Л. – Не було.
Б.Р. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
К.Л. – То ді не було коли.
Б.Р. – Згадуючи минуле, скажіть, чи бу ла потр ібна церква людям у 30 – 40-і роки?
К.Л. – Конєшно, була.
Б.Р. – Навіщо?
К.Л. – Ну, навіщо, щоб люди вірили, що єсть Бо г. Щоб усі хо дили, яка людина вірує, як, можна сказать,
вона понімає тебе.
Б.Р. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей перестава ли
вірити в Бо га?
К.Л. – Конєшно, було.
Б.Р. – Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога? Чим замінювалась віра в Бога в радянські часи?
К.Л. – Ну, чим — роботою.
Б.Р. – У що в радянські часи, в пору Вашої юності, люди продовжувари вірити?
К.Л. – Ну, в шо вірили? Вірили, як сказать, у шо могли вірить? Я знаю, що я особисто в душі держала
Бога, хоч і забороняли. Все равно держала Бога в душі. Все равно вста єш, прочитаєш молитву, лягаєш,
тоже читаєш. [...]
Б.Р. – Як про ходили христини?
К.Л. – Як іде кума, то кума бере таке, крижма називається, чи полотенце хороше бере, чи бере таку
матерію. Дитину там вона принімає коло Христа, як отець хресте його і хрестик. Без хрестика не
заходили в церкву, у кого немає хрестика. Нехрещених зразу хрестять кума чи куму, а тоді хрестять
дитину.
Б.Р. – Кого запрошували у куми?
К.Л. – Ну, ко го? І братів, і сестер. І зараз…
Б.Р. – Ні, в той час?
К.Л. – Іде осьо на вулиці: «Бу деш кумою?» «Буду». «Будеш кумом?» «Буду». [...]
Б.Р. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі?
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К.Л. – Ну, як обично, йду ть, беруть хлібину, рушник, перевязують сватів, їдуть туда. Їх приймають,
договоряються, міняються хлібом. Ті свою хлібину дають, ті дають свою.
Б.Р. – Що приносили із собою свати?
К.Л. – Ну, що приносили? Ну, до мене як прийшли два свати, принесли ще тільки помідори почалися,
кошолку [сміється], кошолку помідорів, бутилку во дки і всьо, прийшли. Й хлібину.
Б.Р. – Що говорили свати?
К.Л. – А шо говорили? Дочку меншу як прийшли сватать, та кажу ть: «Ми чули, що у Вас ту т тьолочка
продається молоденька». Так ми: «Нє, в нас стара корова». А вона як почула, що вони сказали
«тьолочка», женіх підхо де до неї: « Свє та, Свє та, виходь». А вона каже: «Тьолочку шукаєш, іди шукай
тьолку». Не вихо дила. Та тоді вже цей сват, що казав, як начав її угаварювать. Це просто такий обряд, це
просто так балакають. Аж тоді вийшла. То ді вже як договорилися, тоді женіх із нівєстою йдуть гукають
тих батьків, його уже батьків гукають. І сватів жінок забирають і прихо дять. Йдуть , а вона: « Що я буду
там казать?» «Зайдеш, скажеш, що тато й мама Вас приглашають». «Як я буду казать на чужих папа й
мама?» «Отак і казатимеш». Сваха каже: «Дивимося ми ж, виглядаємо, прийдуть чи ні. Виглядаємо —
іду ть, дойшли через два двори, а вона стала і все. Він бере її на руки, несе, — каже, — а то ді до двору
доніс, а тоді вже стала йти. Увійшла, увійшли, а ми сто їмо обоє поряд. Стали й сто їмо. Зайшли вона і
каже: «Драстуйте, папа, мама, мама й папа приглашають Вас до нас». [...]
Б.Р. – Як себе під час сватання пово дила дівчина?
К.Л. – Сиділа, на столі скатер ть дерла. [Cміє ться]. [...]
Б.Р. – Хто і як запрошував на весілля?
К.Л. – Ну, запрошували... зараз запрошують так... Тоді раньше, як ми ще: брали косиночку, платочок і
кожного, кого ти приглашаєш, до кожного йдеш, нівєста і женіх ідуть. З косиночкою, з платочком іду ть.
А зараз на откритки написали і все. [...]
Б.Р. – Скільки днів тривало весілля?
К.Л. – Два дні.
Б.Р. – Як називалися ці дні?
К.Л. – Ну, у суботу — це вечоринки були, молодьож у суботу. А в неділю вже приглашалися всі вже, і
старики і усі. Даже не два дня. Оце в суботу начинали ввечері, удівали молоду, молодьож гуляла. А в
неділю гуляли старики і молодьож, всі чисто. А в понеділо к, як уже зняли фату у 12 часов з молодо ї,
молода надіває плато к, свекру ха надіває той, шо в женіха прив’язували. Вона вдіває платок і платтячко,
хо де помагає коло плити, стає хазяйкою, хазяйнує. А тоді це називається у понеділок курей збирали, курі
варили, батьків катали. [...]
Б.Р. – Чим обдаровували гостей?
К.Л. – Чим обдаровували? Раньше, ще в ті го да, як молода, молодий... Общим, молода своїй бабі бере,
так як я знаю, як моя дочка і старша, і менша уже ж мої були діти. Баб і беруть носки, той чулки, юбку чи
плаття, або юбку й кофту, фарту х вибитий дають. І баба наряжається в цю о дежу. Дідові тоже так само
штани, обувачку, сорочку дають. Матер і чи на плаття дають, батькові тоже так само. Ну , і батьки тоже.
Крьосним всєгда. Крьосному рубаху, крьосній матерію давали як обично.
Б.Р. – Як одягалися молоді? [...] У той час як одягалися, до 45-го году?
К.Л. – Ну, да я знаю, сестра моя то ді. Бач, все вишите було. У женіха рубашка вишита та й штани такі
білі вишиті.
Б.Р. – Що від них вимагалося?
К.Л. – Ну шо вимагалося... Женіх нівєсті купляв здоровий платок шерстяний, красивий на плеч і давав.
Нівєста рубаху вишиту давала. [...]
Б.Р. – Чи були поширені у Вашій місцевості ко лядування й щедрування? Розкажіть як ко лядували?
К.Л. – Були, ну, колядували, вобщєм, це на Рожество. Я знаю рожествували та й співали:
«Зірка устала, як на небі хмара,
Над вертепом звєзда ясна засіяла,
Пастушки ягняток, перед тим дитятком
На ко лєня припадали
Та Бога вихваляли:
«Ой ти царю, царю,
небесний воло дарю,
Даруй лєто щасливоє
В цьому домі господарю,
Даруй лєто щасливоє
цьому господарю,
Даруй лєто щасливоє
і цій господині, всій родині
в цьому домі.
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З празником! З Різдвом Христовим!»
Б.Р. – Хто хо див колядувати?
К.Л. – Діти хо дили, я ходила. Я й зараз ко лядую.
Б.Р. – А до кого хо дили?
К.Л. – До знакомих. [...]
Б.Р. – Як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
К.Л. – Ну, це обично, як я знаю, Новий го д щитають 14-го числа. Посівають, посівають:
«А в полі, по лі сам Господь хо див,
За тим хвостом Господь з батіжком,
Діва Мар ія їсти носила,
Їсти носила, Бо га просила:
«А вроди, вроди жито, пшениця,
Жито, пшениця та всяка пашниця».
Сію, вію, посіваю, з Новим годом поздравляю !
З Новим годом! З новим щастям!» [...]
Б.Р. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували?
К.Л. – На Масленицю обично свайби гуляли. Як по діваються, таке болото кругом, у валянках по болоті
кругом. [Cм іється]
Б.Р. – Які страви го тували?
К.Л. – Ну, як обично — вареники. Вареники і випіч ку, хто шо. [...]
Б.Р. – Як зустр ічали перших птахів?
К.Л. – Як Сорок Святих буває в марту, це раньше було. Баба була, діда не було. Баба була, вони печуть
птаха з тіста, дєлають сорок хрестиків з тіста. І оце на Сорок Святих об’їжджають по ле з цим птахом і
сорокома святими хрестиками, а тоді птахам птаха р озкришують, щоб птахи поклювали. А самі сорок
хрестів їдять.
Б.Р. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню погоду, врожай?
К.Л. – Таке не знаю нічого. Знаю, що казали оце, тіки розріжеш цибулину, покладеш туди солі, єслі
ростане, значить, буде о ттєпє ль. А єслі не розтане, буде су ха сіль — буде мороз. [...]
Б.Р. – Як постували у Вашій місцевості під час Велико го посту? Чим харчувалися?
К.Л. – Ну, як постували? Постували таке, щоб не їв м’яса, яйця, не їв молока. Огірок, кар тошина,
сільо дина. Ото таке шо було. [...]
Б.Р. – Що робили з першим снопом?
К.Л. – Ну що, ставили десь. А знаю, що їхала десь на родіну, так там перший сноп називався, де сіно
кладуть — стодо лля, його заносять на Новий год, беруть оці колоски до бутилок — вино, водка. А тоді
окривають з ко лосками. [...]
Б.Р. – Які обряди справляли по завершенню будівництва? Я кі взагалі повіря пов’язані з будівництвом
житла?
К.Л. – Ну, я знаю, як робили. Як сама строїла хату, закладали копійки на угол христовий, де ікону клали.
[...]
Б.Р. – Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
К.Л. – Ну, як у нову хату входили я знаю. Цвіток і ко та; кидають первого ко та, і цвіток, що росте.
Перший мужик захо де, а то ді жінки захо дять. [...]
Б.Р. – Як житло захищали від злих сил?
К.Л. – Ну, як брала воду свячену, взяла, побрискала скрізь, по ходила, почитала «Отче наш». Як побувала
у церкві, взяла свічку там, як святили во ду, принесла ту свічку, так сказали тоже. Засвітила, у залу
занесла і по тім в кожну хату і винесла в саму веранду. Пройшла, де курі, де корови, де що — скр ізь
пройшла.
Б.Р. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
К.Л. – Я цього не знала, не робила, бо була коло телят. А люди накладали багаття, палили,
перестрибували, вінки в’язали, пускали на воду дівчата. [...]
Б.Р. – Чи знаєте щось про знахар ів і шептунів?
К.Л. – Не знаю.
Б.Р. – Чи знали Ви таких людей?
К.Л. – Знала, бо як я сама була, казали, що в нашому краю відьма. Ну , ішли хлопці. Один парень скрутив
дулю і про хо де, а вона: «Безсовісний». Но несе ту дулю. «Поклади». «Нє». «Хай мати зваре галушкуі
покладе під подушку». А вони: «Точно відьма, точно відьма». Кажу ть, що була. [Cміє ться]
Б.Р. – Який спосіб життя вони вели?
К.Л. – Гадалками, чаруванням. [...]
Б.Р. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
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К.Л. – Жили.
Б.Р. – Яку шко ду вони робили людям?
К.Л. – Робили всяку.
Б.Р. – Які вони з себе?
К.Л. – Ну, як обична жінка, та і все. [...]
Б.Р. – Що чули про русалку, лісовика, во дяника?
К.Л. – Чуть — чула, а бачить — не бачила.
Б.Р. – Що Ви чули?
К.Л. – Ну, чули, що там, у річці, була русалка, випливала у виді рибини з хвостом. [...]
Б.Р. – Чи гадає те, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
К.Л. – Гадаю. Бо сама носила дітей, на ногах були опу хо лі. Баби шептали, прихо дили до дому і воно
прохо дило.
Б.Р. – Чи вважаєте, що цер ква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
К.Л. – Церква — да! [...]
№ 47. — 2008 р., січень 2. — с. Анд ріївка Бердянського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Пед аном Анд рієм Кириловичем, 1929 року народження, мешканцем с. Єлисеївка Приморського
району Запорі зької області, проведене Бонд аренко Русланою Олександ рівною (БДПУ ).
Бондаренко Р.О. (далі – Б.Р.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові. Національність.
Педан А.К. (далі – П.А.) – [...] Фамилия моя Педан Андрей Кириллович, рождения 22-го апреля 1929
года.
Б.Р. – Національність?
П.А. – Національність — українець. [...]
Б.Р. – М ісце народження? [...]
П.А. – Поселок Андреевка.
Б.Р. – Район, область?
П.А. – Бердянського району Запорізько ї області.
Б.Р. – Яка Ваша освіта і професія?
П.А. – Образование у меня высшее агроном, закончил сельско хозяйственный институт.
Б.Р. – Як звали Ваших батька та матір, діда та бабу?
П.А. – Вся моя родословная из крестьян. Фамилия по отцу Педан, о тец Педан Кирилл Тимофеевич, мать
тоже кристьянка — Наталья Мар тыновна.
Б.Р. – Дід, баба?
П.А. – Дед, баба — крестьяне-земледельцы. Тоже дед по о тцу Тимофей, мать Надежда, а по матери дед
Мартын, а бабушка Марфа.
Б.Р. – Яко ї вони були націона льності?
П.А. – Украинцы. [...]
Б.Р. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
П.А. – Мои родители родом, по ихним рассказам, прибыли они на поселения в Андреевку еще в начале
800-го го да. Точнее они мне не могли назвать з о тку да, з какой губернии. Ну , так и... Я распрашивал
всех, видимо, из Полтавской губернии, по тому шо бабушка, прабабушка рассказывала, что приехали на
серые волы рогатые, и большие рога серые и еще бричка на деревянной осе, колеса без уко лки; на
деревянном возу приехали сюда. Поселились . Выхо дцы они из крестьян.
Б.Р. – Що вони розповідали і що Ви знає те про населені пункти, де вони народилися?
П.А. – Ну, с ихних рассказов... прабабушка — так по рассказам родителей, выхо дец из Задунайських
козаков, ко торые Задунайцы, было им разрешено поселиться здесь, на юге Украины. И образовалося в
начале 800-х годов возле Бердянска с восточной стороны станица Новоспасовка. Ее фамилия Гловадская;
и дед, прадед женился мой на этой казачке, а прадед, по рассказам, прибыли где -то оттуда еще з беглых
крестьян. [...]
Б.Р. – А відношення до релігії мешканців сіл і мешканців міста чим відрізнялось? [...]
П.А. – До релігії... Вже старше поко ління релігію придержувались і наші батьки і там старші, а зразу, як
мені кажеться, що у городах більше пр ідєржуються релігії, там у їх і церква єсть і більше. А в селі нема
ні церкви, ні больниці, ні нічого. І тут осталися уже люди, яким даже нема возможності поїхать у город у
церкву, потому шо це дорого стоє. Попасти в город, в Бер дянськ, це нада 8 рублів тіки в одну сторону, а
пенсії на це не хватає. [...]
Б.Р. – Як ставились до віри Ваші батьки? До віри ставились, до Бога?
П.А. – А, ну, как я уже высказывал, мои деды, бабушки, предки, которые до 30 -х го дов были, очень
религиозные, молились, все надеялись, ч то Бог со хранит им жизнь и все. Но уже мои родители и я, мы
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стараемся жить по Божому. Сделать добро людям, носить в душе Бога, ну , не на словах. Сказать какуюто защиту, веру. Бо г должен быть в душе каждого человека. До лжен быть справедлив, честный.
Б.Р. – Яке Ваше ставлення до віри? Розкажіть, що таке для Вас віра?
П.А. – Вера для меня — для обряда. У меня есть и иконы, и я от еще от своих родственников в прежние
годы, когда еще с детства я, они меня обучили все молитвы Божьи, все отети религиозные отети, отети
псальмы ихние. Я могу, когда меня приходят агитировать в религию, а я говорю: «Ты знаєш заветы
Божьи, а ты расскажи. А я тебе расскажу, да нада стараться быть в душе носить Бога. Стараться
побольше человеку, который, значит, толи по болезни себя обеспечить». Мы всегда с своей бабкой
стараемся помочь, кто по своему здоровью, потомкам, мы всегда с внуками помагаем. А Бог для нас
лично — Бог в душе. И икона есть, и книжки там какие-то. [...] Вера — э то просто [смеется]; не могу я
сказать, ч тоб я агитировал кого. Я заставляю , советую быть человеком, верующим у правоту свого дела и
всегда ближнему оказать помощь.
Б.Р. – Яко го Ви віросповідання?
П.А. – Я крестъянского, я крестьянского, меня крестили. Церковь я еще посещал, в Андреевке была
церковь, действовала. Вербу святить, паску святить сам не ходил — меня во дили, было, еще когда
церков была. Был я на курсах, в Нежине Черниговской области, хо дил как на экскурсию в церковь. Ну
что, поставил купил свечку, поставил там, мне посоветовали умершим, перекрестился, я знаю, как
крестится. Ко гда вижу, неко торые там крестятся не на ту руку, а католический крест совсем
накладывается не так, как наш.
Б.Р. – Розкажіть докладніше , хто або яка по дія вплину ли на те, що Ви стали віруючим? [...]
П.А. – Я верующим стал, не у Бога я верю, я верю в совесть.
Б.Р. – А яка по дія вплинула на це? Або хто вплинув на це?
П.А. – Жизненный опыт, жизненный.
Б.Р. – Де і коли Ви вперше почули про Бо га?
П.А. – Ну, мне еще з детства рассказывали все притчи, все о Боге, очень много и о Иисусе; и много,
много. Я воспитался в этих старых. У меня очень религиозная тетя, отцова сестра. Все я детство провел с
ними, они мне все рассказывали о том, по том в жизни меня научили на Бога надеяться, а сам не плошай.
Б.Р. – Як Ви його соб і у дитинстві уявляли?
П.А. – Ну, как у дитинстві, я у ч то... Действительно, Бог может помочь, и я увидел, ч то Бо г не помог. И
это тетя моя до 60-ти лет не дожила, умерла, и дед мой, общем рано поумирали, эти верующие, ко торые
верили и надеялись на Бога. Э то в природе есть такое, не делай человеку зла, ничего тоже.
Б.Р. – Ким Бог був для Вас?
П.А. – Ну, как религиозная личность или как сказать. Я к Богу никогда не обращался, не решался.
Б.Р. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів (тобто постів, Різдвяна кутя, Пас ха, сповіді,
причастя…)? Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
П.А. – Это было. Ро дители... до сих пор нам передалось: отмечали и Новый го д, и Р издво, и Паску, и
проводы, поминки. Мы отмечаем, все что положено мы отмечаем, согласно этого о тмечаем.
Б.Р. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
П.А. – Ну как... обряд — это народное, оно пошло с предков, когда приняли, наверно, религию. Так
воспитывался народ наш в религии, эти праздники стали, по тому что там в каждой власти св ой празник
какой-то отмечает, то Незалежность, то Победу, то еще что-то. А это так, переходящие праздники, а
религия — она остается у веках. [...]
Б.Р. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та моло дості ставились до атеїстів?
П.А. – Ну как, ну как до атеистов? Мой брат, самый меньший (нас пятеро детей), самый меньший брат
41-го поступил у Киевский университет им. Шевченко. Да и потом, когда пошла кто куда пойдет на
какое по специальности, какой, да. Он мне написал: «Посоветуй, куда мне пойти ?» Везде там конкурс. Я
говорю: «Иди туда, ку да никто не хочет и где меньше, иди ту да, где требуется всегда робота». И он,
значит, пошел на атеиста. Кончил Киевский университет им ени Шевченка и проработал, проработал до
пенсии в Запорожском машиностроитель ном институ те, преподавал атеизм.
Б.Р. – А як в селі ставились: добре чи погано?
П.А. – Ну как, приезжал он, и по области его посылали читать лекции. Ну , и при мне, было, прочитал
лекцию, атеизм 1 — э то прошлые времена, а там бабки засмеялись: «Давай, слушай, только Бога не
трогай, пусть он, Бог». Ну и он... у него как, хоч атеизм преподавал, а его друзья были священниками,
которых постоянно проверяли, который коммунист крестит твоих детей. Он, значит... давали им задание
расследовать то, он э то делал, не выставлял и постоянно дружил с священниками; и в его дома, когда я
бываю, там и Биб лии, все. И все, все есть, да. Он Бо гу не крестится, но он в душе так само старается жить
честно, уже давно на пенсии, но он еще работает.
Б.Р. – Як ставились до віруючих у Вашому селі?
1

Т ак в оригіналі.

216

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

П.А. – Ну, верующие, я считаю, это люди с чистой совестью. С чистой совестью люди. Я никогда против
их не был. В каждого своя вера, а от которые приходят заради э той приманки денежной в другую веру, я
отношусь, я о тношусь отрицательно.
Б.Р. – А до неправославних як ставились?
П.А. – Ну, о т я сам православный, от, а есть там другие, то ли в баптисты идут, я о трицательно о тношусь,
потому что я крещен православной.
Б.Р. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та моло дості з представниками інши х вір (тобто
релігій)?
П.А. – Не, не, только я верю той вере, которой меня крестили. [...]
Б.Р. – Опишіть, яке бу ло ставлення у Вашому селі до іновірців?
П.А. – Ну, до иноверующих... я им не мешал верить в то, что они верят, и не было у меня, чтоб я кому-то
запрещал верить в то, ч то верили.
Б.Р. – Чи були в часи Вашого дитинства та юнацтва люди, які перейшли в іншу віру?
П.А. – Да, в отэ ту... в последнее время есть там, есть мало, ну есть.
Б.Р. – Розкажіть з прикладами, як до них ставились односельці?
П.А. – Ну, о дносельці — с насмешкой.
Б.Р. – Коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
П.А. – Церковь была, я хо дил в церковь.
Б.Р. – Хто ще хо див до неї? Хтось із Вашої ро дини ходив до церкви, коли Ви були молоді?
П.А. – Ну, церковь тогда не работала, цер ковь тогда в Андреевке разобрали, да, а я хо дил в церкву.
Б.Р. – Як Ви ставились в селі до тих, хто ходив до церкви?
П.А. – Ну, мне просто было интересно ихнее пение, обряд сам. [...]
Б.Р. – Ви бували в часи Вашо го дитинства та юнацтва в церквах інших сі л, якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
П.А. – Ну, я в о дной только был православной цер кви крестьянской так, как на экскурсию.
Б.Р. – А служби відрізнялись якось?
П.А. – Нет, э того я не замечал.
Б.Р. – Розкажіть докладніше , якими в часи Вашо го дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
П.А. – Ну, я до сих пор с священником... когда кто умирает, приежает священник, я им делаю замечание,
что я знаю, ч то священник всегда проводил, на кладбище сопровождал, а сейчас деньги забрал.
Б.Р. – Якими були взаємини Ваші, Ваших родич ів, знайомих із місцевим священиком? Яке було
ставлення до нього?
П.А. – Ну, в церковь не хо дили, уже нынешнее старшее поколение хо дило в церковь, а во т при моей
памяти, начиная с 30-х го дов, там в церковь родственники хо дили, а отец и мать не хо дили.
Б.Р. – А взаємини з священиком які бу ли?
П.А. – Ну, какие... с священником меня крестили, это, свою дочь первую рождения 51 -го года , крестил я
дочь. Остальны х детей, вже церкви не было, не крестили. [...]
Б.Р. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у шко лі про церкву, про обряди церковні?
П.А. – Ну, я такого не замечал, мы лекции там тоже когда об атеизме — тоже было. Но я не обращал на
это внимание. В душе я ничего не воспринимал. [...]
Б.Р. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
П.А. – Діяла. Церковь была до войны, была она лет 10-ть не работала, возможно, может, и больше, да, а
потом работала церковь. Хо дили, хо дил я, меня во дили в церковь, мне уже было лет 12 – 13, хо дил
вместе с родствениками в церковь. То вербу крестить, то паску святить, всю ночь там были в церкви.
Старшие крестились, а мы ж з такими пацанами где-то в уго лку в церкви рассказывали свои сделки о
голубях, то, то.
Б.Р. – Хто в ній правив службу?
П.А. – Священник правил.
Б.Р. – Як до цього ставились фашисти?
П.А. – Фашисты были — просто хо дили в церковь, ну, как наблюдать, не затевается там что-небудь
против их власти. И от ко гда я был в церкви в Андреевке у 42-м году, крестили воду, так стояли там,
наверно, человек фашистов три или я не знаю, пять, не знаю, возможно, там были еще полицаи в уголку
стояли церкви при входе, ну, просто наблюдали, они не крестились, а просто так стояли, наб людали как
крестятся, кто были как патрули, чтоб там ничего не затевалось против их.
Б.Р. – Чи відзначались Вами релігійні свята під час війни?
П.А. – Для меня э то было, это отмечание абсолютно... родители до войны религиозные свята и во время
войны и ныне мы отмечаем эти религиозные свята: Рожество, значит, Крещение, Паска, проводы и там
еще какие свята. Что хо тя я если ч то-то надо, такие простые свята, очень много нельзя работать — не
разрешают, ну, надо у хаживать за растениями, ч то-то делать. [...]
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Б.Р. – Якщо відзначались свята, то як вони відзначались?
П.А. – Как отмечали... хо дили мы в гости, к нам прихо дили в гости. Пекли там, делились с близкими,
значит, смотря по обряду по купали кондитерские, раздавали, когда какое свято. Что и яйца красили, то
на Паску, проводы раздавали людям. Помогали людям, ко торые чем-то обижены, судьбой или
здоровьем.
Б.Р. – Згадуючи минуле скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
П.А. – Я на э то не могу ничего сказать, это каждому... Не слыхал, чтоб кто -то требовал церковь в те
годы, да. Все с тарались идти трудиться, да с песнями хо дили на роботу, потому что верили в лучшее
будущее.
Б.Р. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставало
вірити в Бо га?
П.А. – Ну, э то зависело от каждого человека. Если советские часы дали бесплатное образование,
бесплатное лечение, э то, транспорт дешевый был, можно было ездить куда -то за мизерные деньги, то
сичас начали предлагать, рекомендовать Божьи законы. У нас у хо дит пенсия на лекарство, на лечение, на
обучение и другие. [...]
Б.Р. – А багато людей переставали вірити в Бога в цей час?
П.А. – Ну, э то в каждого, я не могу за каждого, что они не верят в Бога, и они мне. Я верю в какую -то
силу, да, верю в совесть, что есть какая-то сила, которая влияет на тех людей, которые иду т против
народа.
Б.Р. – Як Ви гадає те, чим замінювалась віра в Бога?
П.А. – Улучшением лучшей жизни.
Б.Р. – У що в радянський час, у пору Вашо ї юності люди продовжували вірити?
П.А. – Возможно, кто верил, но ездили в церковь, в городах работала. Ездили в церковь, крестили своих
детей, никто это го не запрещал.
Б.Р. – У радянський час люди продовжували вірити в щось, крім церкви [...]?
П.А. – Верили в справедливость, чтоб была справедливость, для людей делать улучшение жизни. [...]
Б.Р. – Чи були поширені у Вашій місцевості ко лядування і щедрування на Різдво і Новий рік?
П.А. – Обязательно про ходять.
Б.Р. – Розкажіть, як колядували?
П.А. – « Коляд, ко ляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака…»
И так дальше. И Рожество:
«Рожество твое, Христи Боже,
Вознесись на свет разума,
Его служащихся…»
Или на Новий год:
«А в полі, в полі
Бог сам по хожа,
Діва Мар ія їсти носила,
Їсти носила, Бо га просила,
Щоб Бог дарував жито, пшеницю
І всяку пашницю...»
І так дальше.
Б.Р. – Хто хо див колядувати?
П.А. – Ну як, дети само собой ходят, даже и в советские времена дети ходили. И мои дети хо дили
колядовать, а по том встреча Нового года, и на Рожество мы старшие, значит, прихо дим в гости, то
колядуем, а потом застолье.
Б.Р. – До кого хо дили колядувати?
П.А. – Ну, на своей улице и к людям, ко торый принимают э то положительно. [...]
Б.Р. – Як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
П.А. – А як: жито, пшениця.
«Ходе Ілля чи Васілія,
Носе муку житяную,
І сюди махньо т і туди махньо т,
Де зерно впадьот, там жито ростьот,
Сєю, вєю, посіваю,
з Новим годом поздравляю!»
Отак. [...]
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Б.Р. – Як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення? [...]
П.А. – Это там бросали через крышу туфли, куда упадет. Это в свое время было, это и, возможно,
делают, я не видел. На мою крышу черевик не падал.
Б.Р. – Які Ви знає те ворожіння? Гадання?
П.А. – Я в э то не верю. [...]
Б.Р. – Як у Вашій місцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували?
П.А. – Масленица... вареники, значит, на Масленицу. Гости сходились, Масляную отмечали, обязательно
вареники варили и отмечали празднично. [...]
Б.Р. – Як житло захищали від злих сил? [...]
П.А. – Ну, я в это все не верю, и я не прислушивался. Самый злой — сам человек. Если он зла никому не
будет желать, и ему не буду т же лать.
Б.Р. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
П.А. – Ну, в наших местах Ивана Купала, как праздник отмечают его — Ивана Купала, а обряды не
исполняются.
Б.Р. – А в той час?
П.А. – Ритуалы я не замечал, чтоб кто-то прыгал через огонь, там у речку что-то бросали. В наших
местах наши обряды не велись.
Б.Р. – Які існували про нього легенди і повір’я?
П.А. – Ну, на Ивана Купала про ходит э тот праздник незаметно. [...]
Б.Р. – А в той час були якісь шептання?
П.А. – Я его просто не читаю и не верю в это все, э то — оболванивание людей, прямое оболванивание
людей. [...]
Б.Р. – Які випадки, пов’язані з нечистою силою, Ви знає те?
П.А. – Опять все это отпадает, все отпадает, не отвечаю, давай дальше, не отвечаю на эти вопросы.
Нечиста сила... Нечиста сила — э то злые люди. [...]
№ 48. — 2008 р., січень 4. — с. Анд ріївка Бердянського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Канівцем Іваном Васильовичем, 1926 року народження, мешканцем с. Єлисеївка Приморсь кого
району Запорі зької області, проведене Бонд аренко Яною Олександ рівною (БДПУ ).
Бондаренко Я .О. (далі – Б.Я.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Канівець І.В. (далі – К.І.) – Канівець Іван Васильович.
Б.Я. – Національність?
К.І. – Українець.
Б.Я. – Дата і місце народження.
К.І. – 1-го марта 26-го году. Село Андріївка, чи посьоло к.
Б.Я. – Яка Ваша освіта і професія?
К.І. – 4 класи, професія — тракторист. [...]
Б.Я. – Звідки родом Ваші батьки?
К.І. – Із мєсних, мєсні. [...]
Б.Я. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших (сімейні реліквії,
ікони, Біб лія)?
К.І. – Ну, батько читав Біблію, дід і баба тоже вєрующі були. Тоже і дід, і баба, і батько, і мати були
вєрующі. Біб лія була, знаю, батько все время читав. [...]
Б.Я. – Як ставились до віри Ваші батьки?
К.І. – Ну, батьки мої були вєрующі, а я, конєшно, ні.
Б.Я. – Розкажіть докладніше про Ваше ставлення до віри. Розкажіть, що таке для Вас віра?
К.І. – Не вірив я змалку, по тому шо поки в школу не ходив, заставляли мене Богу молиться так, і
навколюшки ставили і їсти не давали, щоб молився. А вже, як у школу пішов, чотири класи як кончив,
батько вмер, 11 го д стало, я от віри от ції... Мати то молилася, і те, ну, я, я віру не принімав із самого
дєтства, по тому шо воспитаний був совєтською властю. [...]
Б.Я. – А яка подія вплинула на те, що Ви не вірите?
К.І. – Ну, як власть мене так воспитала, шо я не можу вірить, у те время власть була така, шо запріщали
віру. У селі такої віри не було. Це там десь якась бабка, дєдка, щось той, а так церкви всі розвалили,
розібрали так. Де в якому осталось церква, там був амбар, або ще шо небудь, такого церков не було. А
тіки одно було. Вобщєм, з молоду нас привчали вірить совєтській власті. Так ми і воспитались і до цього
сьогоднішнього дня так і не вірю я. Бачу, шо ходять, моляться, ну, та правди я там не находю ніякої, щоб
було справедливо це так. Одно віре, друге те. Було причина така, чого я не став вірить? Там вопрос
такий?
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Б.Я. – Да.
К.І. – Ось я щас Вам скажу. Коли мене взяли кумом... У Бо городицькому батюшка був, це ще правда, при
совєтській власті так, ну, батюшка був, от. Село Богородицьке недалеко од нас, ну, мене взяли в куми.
Кума одна, а нас кумів два. Один шофер за рульом, зімою ми їздили до батюшки хрестить трьо х дітей.
Двійнята були в однієї, і одно було у тих. Ну й приїхали ми до попа ж туди так, там стоїть легкова
машина. Ми під вікно підійшли, він якраз молиться, мов хресте дітей, чи дитину христять, молоді,
правда, хрестили. Ну, ми підождали, по ки вони вийшли. Ми заходимо… Ні, вони вийшли, сіли в
машину, поїхали, а ми постукали. Ну й постукали, захо димо ми, зайшли ж з тими дітьми. Батюшка, а в
углу так стіл стоїть, а на сто лі стаканчики, ковбаса порізана, і бу тилка з во дкою випита. Ну , зайшли ми,
він сюди ту ди мотається, мотається. І так називають велика хата, так і у ту хату, ту ди, там шось
шарабуре, а матушка його ж так, туди ж заскочила і каже: «Та я ж тобі, чорт старий, казала: не пий, бо
ще хтось приїде». Це чесне слово, сміє ться. «Так не пий, бо люди приїду ть». А він хреста не мог найти,
він скинув хрест і те, ризу надів, а хрест не надів і ото шу кав хрест. І оце вобщє в мене отпала віра. Ну,
віра єсть віра, люди вірують і хо дять, і моляться. Ну, я от не признаю — і все. Потому шо воно і попи
разні бувають: один такий, другий такий. [...]
Б.Я. – А де Ви про Бо га почули вперше? Хто Вам розповідав про Бога?
К.І. – Батько і мати, як став понімать, два -три го ди стало, про Бога, що Бог є. Оце таке, од батьків.
Б.Я. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя, Пас ха, сповіді, причастя…)?
К.І. – Ну, це все мати — була вєрующа. Це, це всі празники справляли, усе, ну, все так, як положено, так.
І я до школи, поки в школу ще не хо див, вечерю носив, посівать хо див, так, це все було те, це до шко ли.
Оце було, а празники всі мати справляла, всі, які б вони не були. Чи божественні празники, всі чисто
вона, вєрующа вона була.
Б.Я. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось релігійних обрядів?
Пригадайте докладніше, що саме вони розповідали?
К.І. – Ну, шоб у Бога вірили, оце казали, що Бог є, значить, вірить нада. Оце такі обряди. [...] Вечерю,
посівав хо див. Нада було то те копійку дасть, а те канфет дасть. Оце празники празнував, це до школи. А
вже став у школу ходить, уже тоді запріщали. Нам запріщали, не розрішали. [...]
Б.Я. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір (релігій)?
К.І. – Ні, такого не було. Інші віри я не знаю. Даже не общався з такими. [...] Віра должна буть в усих
однакова. А воно, бачте, у тих одна віра, в тих о дна віра, в тих друга віра, так як зараз отих сто пар тій,
сто з лишнім. Так і ті своє, ті своє, так і оце і віра. Я общє думаю віра існує, так воно той, вона до лжна
буть одна, не так як і православна, разні віри зараз.
Б.Я. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців? [...]
К.І. – А, ну, в нас, в нас у селі тільки вірили в оце, у православність, а других вір не було. І людей таких
не було, одна віра була.
Б.Я. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
К.І. – Такого я не повню, щоб хтось переходив у іншу віру, не бу ло такого.
Б.Я. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
К.І. – Була, тільки її розваляли, я був, я ж кажу, шо поки я малий був, так церква була, а то ді як чи у
школу пішов, як уже церкву розваляли, церкви не стало, так. А у другім селі була церква, так там амбар
був, хліб ту ди завозили. Й те, правиться не правилась вона.
Б.Я. – Хто хо див до неї? Хтось із Вашої родини ходив до церкви, коли Ви були моло ді?
К.І. – Ходили. Мати ходила і старша сестра хо дила, так це і в молодості, і я один раз був, це до шко ли. Це
повню пацаном маленьким один раз мене тоже водили. [...] Піп ложечку меду дав — так причащав, ото й
сладко було. А піс ля того, як виріс, уже не ходив. [...]
Б.Я. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
К.І. – Ну, шоб не вірили в Бога, шоб не вірили. Щоб не хо дили в церкву, це в школі в нас учили все
время.
Б.Я. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
К.І. – Церква була, тільки не той, вона не работала. Німці їздили по дворях, о дбирали хліб у церкву ту,
те. Вона була перед войною, клуб був там, а то ді при німцях там склад був, зерно ту ди завозили.
Б.Я. – Як до церкви ставились фашисти?
К.І. – Ну, та їх у нас у селі не було, один поліцай був. Такого запріщать не запріщали при німцях. Хто
вірив у Бо га — молився, хо див, те, те, тільки не церкви не було ні те, а так. А так, десь у хатах
собируться, священиків не було. [...]
Б.Я. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна цер ква людям у 30 – 40-і роки? Я кщо так, то навіщо?
К.І. – Ну, церква до лжна була буть. А для чого? Для того, що люди вірять у Бога, так які його почитають,
щоб вони хо дили справедливо оддали свій дар, помолилися, те шо, ну, для вєрующих. А хто не віре, хай
не віре, тіки щоб вражди не було. Щоб одне одному не мішали так. Оце так.
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Б.Я. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей перестали
вірити в Бо га?
К.І. – Це да, да, так воно і було, потому шо запріщали. І люди багато, які, може, вірили, тіки тайно
вірили, а так же церкви не було, нікуди не хо дили, а запр іщали вірувать здорово, запріщали вобщ є. [...]
Ну, запрє т був, конєшно, не законний, не законний, запр іщали, ну, це не по закону. [...]
Б.Я. – Як під час сватання поводила себе дівчина? [...]
К.І. – Стіну ко лупала, да, або гвіздочком або нігтем. Сто їть під стіною і довбе о так пальчиком.
Б.Я. – Як відбувалися оглядини? [...]
К.І. – Ну, такого я не можу сказать. Як це. Вобщє-то раньше було так, ага, чи за бідного йде чи за
багатого йде. Це, це було таке так. Ну, зараз то так і було, а вже коли трошки пізніше, стало так уже, не
так стали ставиться, що вийти за багатого чи за бідного, а за того, кого любиш. За того вихо дить заміж чи
той жениться, як те. А раньше було так: ага, взяли хло пця і поїхали до якогось свата чи кума, в його
дочка єсть, а чи вона йому нравиться, чи не нравиться, його не питали і її не питали. І все було насильно.
А це уже по любві стало, уже при совє тській власті і дальше. [...]
Б.Я. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування і щедрування на Різдво і Новий р ік?
К.І. – Ну, були, як поки малий був, так було все время.
Б.Я. – Розкажіть, як ко лядували? Хто хо дить колядувати?
К.І. – Хто хо де колядувать... та хо дять і хлопці, дівчата. Ні, дівчата хо дили щедрувать, по-моєму, а
хлопці колядували. [...]
Б.Я. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва? Я кі існували про нього легенди і повір’я?
К.І. – Ну, Івана Купала, це ж як закон, у нас тут його рідко справляю ть. Особ єнно в Западній Україні —
там Івана Купала справляють. [...]
Б.Я. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів? Чи знали Ви таких людей?
К.І. – Ну, та шептунів і знахарів знаю я, корочє говоря, я їх лічно не знаю, ну, багато чув за ці ті. Ну, вони
є нормальні такі, шо помагають там людям. А особєнно бабки єсть, такі бабки, шо пошепче так. Там чи
дитину привели, чи хтось сам навідає ться... єсть такі, ті, шо нормально, більшинство такі, шоб не
балакала, аби тіки грошенята їй давай. [...]
Б.Я. – Як вони проводили лікування? Що при цьому говорили?
К.І. – Ну, лікування... як вони там разні там розводили віск, на віск капали, там щось появлялося, та як це
вони робили. Таке я чув, а точно не знаю. [...]
Б.Я. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки? Я ку шко ду вони робили людям?
К.І. – Та вони не тіки в нашому селі, їх багато, відьмів. Відьмаків не знаю, а відьми... кажуть, що вона
відьма, а та, та. Ну, шко ду, шко ду велику наносили вони. Так як ранше я ще в дєтстві знаю, шо було,
кажуть, як відьма корову здоє, все молоко пропало. І даже їх ловили те шо, даже ноччю прийде, корову
здоє, все молоко в корови пропало. Оце вже робили, або ж і ще шо там віздє лякали . І таке було, я чув.
Оце та ку шкоду робили, або ще шо там небудь. Ну, людей лякали так, ноччю вдівались у таке, людей
лякать, оце я чув, конєшно, на собі не іспитував, а чув.
Б.Я. – Які вони з себе відьми?
К.І. – Ну, в нас большинство їх називають по усах, да. [Cміє ться]. У неї уси, як у мужика, у відьом. Оце
так. А у яко ї тії уси є, так це кажуть, що вона відьма. [...]
Б.Я. – Які випадки, пов’язані з нечистою силою, Ви знаєте?
К.І. – Та колись була, знаю шо баби балакали, як я малий був. І оце як десь шось случилось, кажу ть, що
оце нечиста сила зробила. А хто вона така, яка вона, нечиста сила, хто ... [сміє ться] я не бачив її. [...]
Б.Я. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
К.І. – Ну, бабки-шепту хи вони єсть такі, шо о дмовляю ть те, шо, ну, на когось нам овлене, да, єсть
одмовляють, є такі бабки, ну, а не кожна із їх оці шо вони стаються одмовляю ть, не в кожної
получається. [...]
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К.Н. – 12-е декабря 28-го го да. [...]
Б.Я. – Село?
К.Н. – Андріївка. [...]
Б.Я. – Яка Ваша освіта і професія?
К.Н. – Яка? Ну, 8 класів кончила, ну, професії в мене нема, работала телефоністкою. [...]
Б.Я. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
К.Н. – Та з Андріївки [сміє ться]. [...]
Б.Я. – Як і де зберігаються речі, які належали предкам?
К.Н. – Ну, нема в нас таких речей, щоб старинних нема. Образи ми аналірували. [...]
Б.Я. – А відношенням до релігії городяни відр ізнялися від Вас, сільських?
К.Н. – І релігія воно ж одне бу ло, і Бог для всих, на всих свариться. Так шо усе однакове було. [...]
Б.Я. – Як ставились до віри Ваші батьки? [...]
К.Н. – Розкажу як батько розказував, батько тоже не вірив. А мама ж розказувала ж шо, мама вмерла і
діти остались, і нада і постірать, і той… Сама ж. Вона пацанка була. Ну а батько, отож мати не вірила
цьому. Батько ранше було ж таке, що на якийсь празник не можна ходить, відьма буде — то порося. Ну,
ось батько каже (а батько сміливий був), пішов на хутір за 7 кілометрів, а тоді ж той погуляв, іде до дому.
Ось [сміється] до хо де у село, шось біле лежить і начало хрюка ть, а батько: «Ану зараз я взнаю, хто це
такий!» І носками начав. «Ай, Васічка!» — з цьо го поросяти. Воно вку талось у біле і електрики нема,
воно ж не видно, і ото начало хрюкать той. Та він одмолотив його добре, той начав уже тоді проситься.
Так батько ка же: «Немає ніяких відьом, немає нікого». Ото просто лякали людей [сміється] та і ой.
Б.Я. – А яке Ваше ставлення до віри? Розкажіть, що таке для Вас віра?
К.Н. – Я скажу, шо я оце... я, ну, ось підходять те, совітують, щоб там вступали в віру. Я дуже понім аю
там в Бібліях пишеться, дуже воно справедливо. Та якби ж воно так і робилося, дє точка, якби воно так
робилося, так воно ж так не робиться. Там же не убий, не украдь. А зараз і голову одрубають і уб’ють. А
Бог собі сидить і нічого — тільки свариться. І н ічого не робе, і оце як можна вірить? А стіки вбивають, а
стіки войнів іде.
Б.Я. – А, що таке для Вас віра?
К.Н. – Ну як, кажу, мені дуже нравиться, що там пишиться у Біблії. Ну , вірить не можу... пар тизанка. [...]
Б.Я. – А Ви якого віросповідання?
К.Н. – Християнського. Я ніколи в церкві не була, я не знаю, що там, як ото махають там, хрестяться
[сміється].
Б.Я. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на це? [...]
К.Н. – А я ж розказувала, шо ніхто не заступиться, обкрадають старих, убивають. Унуки бабів убивають
за трояка. Як можна вірить? Не знаю як. А ніхто не заступиться, от зайде, вбило от, воно ж должно
прийти помогти.
Б.Я. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
К.Н. – Дома це ранше, ну, це було, я ось розкажу як я. Висить отож у ку точку, ще мама поки не викину, а
мед, мисники такі здорові в хаті і там мед. А мені ж меду хоч еться, а якже ж мені забраться ту ди? Гляну,
а він же пальцем свариться. Ну, я взяла, підставила ослінчик. Ви ж не знає те, що таке ослінчик. Ну, я
вилізла на нього, як почепилася і обірвала той мисник. Упав і розбилося, там той мед. Я тікать б ігом, а
він свариться, а я тікать до бабушки. Бабушка обку тала мене подушками. Ось мама прийшла, каже:
«Вона в Вас?» А бабушка вроді ж не понімає, каже: « Хто?» «Ніна, хто ж, де вона?» «Не було» —
бабушка. А мама подушки як розкрила і лозиною мене [сміє ться]. Ото така віра.
Б.Я. – Як Ви Бога собі уявляли в дитинстві? Ким він був для Вас? [...]
К.Н. – Ну, та святе ж, святий він, так.
Б.Я. – А як Ви його собі уявляли?
К.Н. – Та уявляю: красивий намальований, красивий дядько сидить. А тіки коли не глянь, а він все
пальцем свариться. Ну, я не дуже боялась, по правді сказать.
Б.Я. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна кутя, Пас ха, сповіді, причастя…)?
К.Н. – Да. Ну, це паски пекли, яїчка красили, ку тя — це все ж робилось. Це так як всі. По тому шо раньше
несуть вечерю із кутьою, дають попробуй, і ти ж даєш так само. Ну , обряд цей був, поважали його. А
паски — це ж воно добре. Я к ти його не поважатимеш, як воно добре?! Напечеш та й... [...]
Б.Я. – А розповідали вони, як до тримуватися потрібно релігійних обрядів?
К.Н. – Ну, до тримувались, бо воно ж нада було таке ж тоді, шо нада вірувать тоді. Вірили — не вірили, а
нада так, як люди, до тих хилиться, або як хто ще й обсудять. [...]
Б.Я. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів?
К.Н. – Це баптисти, да? Ми протіворєчілі, про тіворєчілі. Коло нас жили сусіди баптисти, так в їх якось не
так як у нас . І після… Чи казать чи не казать? Оце в такі обряди після того як помолилися, тоді тушать
лампу (ранше ж або каламарчики були ) і ловлять хто кого впіймає. Ну, вобщєм, всьо. [...]
Б.Я. – А до інших неправославних як ставились?
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К.Н. – Та тих ми ж не знаєм, які вони. Я знаю, що один. В нас ото ж баптист, це сусід, чи зрадів чи не
знаю, та взяв у нас сметану робили ж і б іжить і співа: «Несу закваску запускать, запускать» [сміється]. Як
хор о то біжить із стаканом [сміє ться]. Ну, вобщєм, їх не поважали, оцих баптистів.
Б.Я. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з іншими представниками інших вір та
релігій?
К.Н. – Такого ні, ніде я не була, не знаю я, ні в церкві не була, не знаю. [...]
Б.Я. – А як до іновірців ставились у Вашій ро дині?
К.Н. – Ну, в нас ми приймали всіх, хто при ходе. Баптистка жила через дорогу вона, чоловік у неї
пасічником був. Так вона прихо дила, так харашо ми ставились до неї. Вона ж нам поганого нічо не
робила. От як мами тіки вмирала, як шо вона мені не сказала, шо мама вмирає. Вона ж прийшла,
побачила, шо вона умирає. Мене було мама заставила, щоб горів о такий каламарчик, і вона каже:
«Дочечко», і я сидю, поки вона ж кричить день і ніч. Каже: «Ти туши, я буду спать». Я як сьогодні
повню, як і кажу: «Ой, слава Богу, мама заснула». А вона ото вже кінчалась, вона разів скіки о то «А,
а» — і всьо. А вона мені не сказала, це бабуся, вже сказала як по хоронили. Як хоронили я не те, не була
на похоронах. Я з ума зійшла більш неділі, о то война була, і пленні наші Нечаєн і Логінов та взнали про
це, тайком лічили. До мене сестра приїхала через неділю, а я вже сказали на станції, шо Ніна з ума
зійшла. Приїхала я вже нормальна була, зі мною дідусь був, ото такі дєла. Черепками гралась і нічого я
не повнила, як хо вали її. [...]
Б.Я. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
К.Н. – Бу ла.
Б.Я. – А хто до неї хо див?
К.Н. – Я не ходила, була мала — не хо дила. Мама, може, й ходила ко ли, може, й не ходила. Я не повню,
щоб ходила вона.
Б.Я. – Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, коли Ви були моло ді?
К.Н. – Ну, вона, як по-моєму, ми хрещені були, значить, вона ж хо дила. А я не хо дила й разу і по
сьогоднішній день. Я не знаю як там, шо там.
Б.Я. – Як Ви до цього ставились?
К.Н. – Та мені все рівно, хто йде — хай йде, хто не йде — хай не йде, хай як хочуть.
Б.Я. – А як ставились в селі до тих, хто хо див до церкви?
К.Н. – Ну, воно ж більшість людей воно ж вірувала, то ставили — вірували, то ставилися нормально.
Більшість, більше людей, старих було багато і вірили, так і нормально ставились. [...]
Б.Я. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
К.Н. – Ну, шо казали, шо не можна, Бога немає. Комсомольці попід вікнами бігали, нюхали чи паски
печимо. А які ж вікна були, одинарні — чуть. У нас хатка невелич ка була, і чуєм: гупотить. Батько
виписував «Ізвєстіє» і «Правду», газети читають той мовчки мати з батьком. А ранше запр іщали, щоб не
пасок не пекли нічого. Бога ж нема. Так нас учили.
Б.Я. – Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
К.Н. – Ну, в мене ставлення яке було — я не вірила, що є, шо нема — мені все р івно.
Б.Я. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни? Хто в ній правив службу?
К.Н. – У нас розвалили її, церкву ту, це ж я розказую.
Б.Я. – Як до цього ставились фашисти?
К.Н. – Ну, фашисти, як оце немає образа, німці було кричать: «Комуніст, комуніст!» І прийшлось
маленьку оту іконочку вішать. Бо могли і розстрілять. [...]
Б.Я. – Згадуючи минуле, скажіть, чи бу ла необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? Я кщо так, то навіщо?
[...]
К.Н. – Ну, люди вірували, багато вірили. Воно ж і совє тська власть була і запріщали, а багато людей
вірували. Тайком, а люди вірували, і образи ж були вірували, а пожилі вобщє ж.
Б.Я. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переста ло
вірити в Бо га?
К.Н. – Вони, може, і не перестали, ну, тайком робили, вірували, тайком все робилося. По тому шо дуже
строго було, комуністи було виступають. То ж знаю, у нас там Білаші були, пар тійні, та к виступали. Так
це ж попід вікнами бігали, комсомольців підсилали. Так боялися, просто страшно було, як воно під’їде
машина, вхватили, вкину ли. Я к повезли, так і не вернулася людина. Куди вони його дівали, чи вбивали?
Б.Я. – Як Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога? У що в радянський час, в пору Вашо ї юності, люди
продовжували вірити?
К.Н. – Я думаю, як воно вірувало, то так воно і вірує. Тихенько соб і, мовчки, шоб не знали, та так і
вірували. Вже раз чоловік вірує, то ти його не переробиш. [...]
Б.Я. – Як про хо дили хрестини? Кого запрошували у куми? Як куми себе поводили?
К.Н. – Ну, кумів, це ж як закон, беруть сестру, брата. Кумаються. Там шапочку подарять тому, шо
народилося, чи лаптики вив’яжуть; тепер же нема, а тоді ж крючечком лаптики, по дарять [сміє ться]. [...]
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Б.Я. – Хрестини як про хо дили?
К.Н. – Хрестини... ну, п’ють, випивка — як закон, п’ють, закусюють, музика гра, бубон, гармошка.
Плегають, а ми малі, так в ку точку десь, ноги босі понакрашуєм внизу глиною, черевички вроді, і
танцюєм, аж пиляка летить [сміє ться].
Б.Я. – Які обряди, пов’язані зі сватанням, були у Вашому селі? Що приносили із собою свати?
К.Н. – Ну, це як закон — хлібина, сват — через плече рушник. Ну й сватають ж і пригаварюють, шо
йшли там, допустім, лісом та забрели, поки стежку найшли... І ото так таке сватання, чудакують.
Б.Я. – Чим і як їх зустрічали?
К.Н. – А ті ж, в свою очєрєдь, хлібину наперед. «Приймаємо, — кажуть, — приймаємо». А як не
хо тять — гарбуза.
Б.Я. – Як під час сватання поводила себе дівчина?
К.Н. – Та, ну, як вона... Ранше... Це ж тепер сміливі йду ть і днем цилуються, а ранше воно стоїть, як
курча застєнчіве, стоїть і жде. Це як кричать «Горька», так це той поки той поцілуються. [...]
Б.Я. – Як відбувалися оглядини? [...]
К.Н. – Та я не знаю, чи сватання робили, я й не помню тако го, шоб оглядини робили. Дивля ться то яка
хата, хазяйство, а так... Ранше ж таких розкошів не було. Ні мебелі не було . Ослінчики, табуреточки,
отаке.
Б.Я. – Хто і як запрошував на весілля?
К.Н. – Ну, хо дила нівєста із женихом і приглашають на свайбу. Це ж зразу гуляю ть у жениха, а тоді вже
у нівєсти. [...]
Б.Я. – Як прикрашали весільний стіл? Я кі страви го тували?
К.Н. – Не так як тепер. І кисіль наварять, поставляю ть, о гірки, капуста, кар тошка. Не так як тепер, таке
одне поперед о дного, не знаєш, шо й становить. Просто все було.
Б.Я. – А чим обдаровували гостей? [...]
К.Н. – Я не знаю, по-моєму, дають матері хрещеній на плаття, а батькові хрещеному сорочку.
Б.Я. – Як о дягалися моло ді?
К.Н. – Ну, шо молоді, він, ну, тепер же бач костюмчик, галстучок, а ранше як воно було: в неї фата така
із марлі, оту т пушисте, на голові віночки. Вобщєм, красиво вдівалися. Дарма, шо вона з марлі — красиво
вдівалися, ну а таких розкошів не було, як тепер вдівались так красиво. [...]
Б.Я. – А хто хо дить колядувати?
К.Н. – Ну, хо дять колядувать мужчини.
Б.Я. – До кого вони хо дять?
К.Н. – Ну це, як закон — не знаю, як тут, а в нас до р ідні, їду ть до рідні. А чи по чужих хо дять, я за це
вже не знаю. [...]
Б.Я. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий р ік, Хрещення?
К.Н. – Та через хату як кине чобіт, ку ди полетить [сміє ться], ту ди заміж вийде [сміється]. Я тоже на діда
гадала, чу ть по голові не попала [сміється]. [...]
Б.Я. – Як у Вашій місцевості святкували Масницю? Я кі страви го тували?
К.Н. – Вареники з сиром, це такі, казав мій батько, побільші, щоб часто в макітрочку не лазить. «Здорові
робіть вареники, ну». [...]
Б.Я. – Що Ви знаєте про лікувальну магію? Як у ній застосовується во да, вогонь, земля, м інерали?
К.Н. – Це ж воно є такі книжки, магія. Там читають люди і ото роблять. В нас тут тоже люди за одну
балакають. Шо робе, ну, громогласно казать не можна. Кажуть, що робе, у 4 часа утром встане, там
бачуть її, на ту скамелічку трошки мєлочі по кладе, і ото там ще шось, і о то оббігає крайок. Ну , не підляга
оголошенню.
Б.Я. – Чи знає те або чули щось про випадки рап тового чудесного видужання?
К.Н. – Ну, в нас був у селі, був дід Ковбаса — костоправ. Він управляв, єсть видужували люди, єсть
шепчуть. А так, я знаю, шо моя мама тоже боліла, так на віск виливала ж переполо х. І пройшло. Чи воно
правда, чи ні, ну, пройшло.
Б.Я. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
К.Н. – А в нас приїжджає сюди піп кажду неділю. Приглашають і читає він і молебень, і співають, так він
заходе і каже, поздоровається, і каже: «Тут єсть відьми, я не можу работать». Виходе одна за одною і о то
такі. У нас тут на нашім краї там, вона ноччю можить по гробках лазить. Чи воно правда, чи не правда, а
так кажу ть, шо вона відьма, в неї уси оту т [показує]. Да, з усами, як мужик. Я б їх повискубала. [...]
Б.Я. – Що повинна людина знати, шоб відьма погано не впливала на цю добру людину?
К.Н. – Ну, а тож багато кажу ть. У очі не можна дивиться прямо. А чи воно правда, чи не правда? Одна
казала: їхала в город, в неї дитинка мала, тоже сусідка ось наша. І вона, каже, сказала: «Ой, яке красиве
дитятко!» Так воно страшне. Та це й мені таке було з дитиною, та й і не вірувала, а й прийшлося до
одної, кажу, пішла та кажу: « Бабусю, немає в Вас священої води?» А вона каже: «А хто в Вас був?» А я
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сказала. А вона сказала: « Сукина падлюка зглазила». І я побризкала — пройшло. Чи так воно совпада, чи
ні, а пройшло, а чи воно так, чи не так?
Б.Я. – Які були способи боротьби з нечистою силою?
К.Н. – Ми ж її не поборем, ту нечисту силу, вона ж то сильна [см іється].
Б.Я. – Які випадки, пов’язані з нечитою силою, Ви знаєте?
К.Н. – Та я ж розказувала, чи воно нечиста, чи чиста сила, і зглазюють єсть чи на глаза пагані. Ось у
сусідки нашої, Катя Шелуйчина, прийшла ця відьма і до каченя т, і двоє й здо хло. Вона пішла, вони й
здо хли. Вона їй казала: « Не прихо дь до мене, зглядаєш прийдеш». Тіки пішла — й каченята по до хли. А
чи воно чи совпадєніє, чи воно таке є таке? А як бороться? Хтозна-як бороться, ховать нада все. [...]
Б.Я. – Чи вірите Ви в русалок, оборотнів, вовкулаків, відьмаків?
К.Н. – Та віримо, поки не случається, то не віримо, а як случиться... Мені баба ту т, в Єлізавє товці, от...
Ну, на мене дівчина всєгда казали, дівчино. І йде одна, а я стою, і вона: «Ой, тьо тя Ніна, я ж молода і на
кого я по хожа? А, Ви осьо які, Вам скіки год, а Ви осьо». І начала ото. Пішла вона, пройшла — мене
отаково зогнуло! Це правда, точно було. А тут вже перед чередою їде машина. Свати приїхали із
Запоріжжя. Що таке? А я ж плачу, дитина в мене внуча, а я не нагнуся і корову нада в’язати, а він на
роботі. Що таке? Отак і о так. Каже: «Зглазили». І він мене на другий день повіз, взяла я літру олії,
молока балончик і він повіз. І тіки завів він мене, вони мене під руки завели. Я не могла розправиться,
їсти не могла. А баба тіки захо дю, баба каже: «Айяйя, сукина падлюка, що зробила, нічого не розказуй ,
нічого». Я все. І все як на долоні розказала, як було. Каже: «А ще бувало таке ?» А я кажу: « Бувало».
Переплутані гілочки нитками не беріться руками, бо грішне, та оце наяву. Та я оце чотири рази з’їздила,
так вона каже: «Будеш ти, дє точка, їсти, усе пройде». Я приїхала, трошки поїла і ото за чотири рази вона
мене вилічила. Так шо вірю.
Б.Я. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про відьмаків, оборотнів?
К.Н. – Та балакають: було, і мама оце каже, що та відьма, та те робила, та те, о тож батько казав, шо
носками свинюню тут припарило. Він же не боявся нічого, та о ддуба сив та й і все. Ну, балакали все
время за ці відьми, все, за цих шо зглазюють, шо поробить можуть. Ко лись циганка прийшла, я стою на
вулиці, а вона гука [показує], я вийшла на вулицю, що таке? «Дєточко, ось дивися, он дивися», і показує,
а я кажу: «Неме ніде нічого». «Он диви, он диви, пороблено, я тобі одроблю». Я кажу: «Ні, ні, там земля,
нема ніде нічого». Так вона й пішла. Кажу : «Ні, ні»... Хо тіла полакомиться, щоб щось дала.
Б.Я. – Чи до тримуєтеся Ви заходів захисту від нечисті (відьом, домовиків, оборотнів) і яких саме?
К.Н. – Ну, як, стараєшся не дивиться в глаза. І цигани, і відьми вони, як гіпнози.
Б.Я. – Чи вважає те Ви, що ці захо ди є дієвими?
К.Н. – Ну, та вважаєм, бо воно ж такеє случається. Багато так людям роблять. Ось дід їхав на рибалку,
вийшла відьма, нічого не вловив, приїхав із пустою. Лає, каже: «Вона узнала». Так тепер як він їде, вона
хо вається [сміє ться]. А так все село балакало, казало [сміє ться]. І так о то в тому у клубі хто остався,
точно кажуть «вона». Вони вийшли, піп каже: «Я работать не можу, коли ту т відьми».
Б.Я. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовку лаків? Чи вживають захо дів проти них?
К.Н. – Та вірять у них люди, потому шо зараз зустрічається таке, вірять, що єсть відьми і шо роблять
вони. А казать... у очі не скажеш нічого, бо оберігається, а сказать і не скажеш.
Б.Я. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
К.Н. – Я даже не знаю, як відьма зробе, а так шепту хи є, що відробляю ть, як пороблено — так о дроблять.
Б.Я. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
К.Н. – Ну, та видно ж захищає, моляться люди, навєрно, щось єсть. [...]
№ 50. — 2008 р., січень 5. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Гончаренко Тетяною Петрівною, 1930 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізької
області, проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
Гурбич М.С. (далі – Г.М.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Гончаренко Т.П. (далі – Г.Т.) – Гончаренко Тетяна Петровна.
Г.М. – А дівоче Ваше пр ізвище?
Г.Т. – Саєнко Тетяна Петровна.
Г.М. – А хто Ви за національністю?
Г.Т. – Українка.
Г.М. – Дата і місце народження.
Г.Т. – Тридцятого го ду, 12 апреля.
Г.М. – А в якому селі Ви народилися?
Г.Т. – У Пар тізанах. [...]
Г.М. – Яка Ваша освіта і професія?
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Г.Т. – Ну, яка? 6 класів я хо дила до той... при німцях кончала я 6 класів. Ну, Закон Божий учили ми, три
тіки молитви я знаю, більше не знаю [сміється]; оце три молитви, бо так... не давалося... В нас
прєпадаватє ль був по тому, [замислилась] по релігії, Олекс Михайлович [пауза] Коло дяжний. [...]
Г.М. – А ким Ви роботали в юності, во врємя войни, де работали?
Г.Т. – Ну, був же ж колхоз, у колхозі зразу я работала на огороді із 42-го году : овоща збирали, пололи
там, а по том, у 47-м году, уже мене забрали на почту, почтальйоном. Шість год я почтальйоном була. [...]
Г.М. – А Ваші дідусі, бабусі, якої вони національності були?
Г.Т. – Тоже українці.
Г.М. – А їхніх батьків знаєте?
Г.Т. – Їхні батьки, дє душка, переїхав із Андр іївки, переселяли їх сюда. Ну , бабушка була у дєдушки,
мати, Мотрьона, Дубовик Мотрьона, ну, не знаю по батюшкі як її. А дє душка, коли строїли сюда, тут
татар вигнали, і строїли хату і заселя ли, і вони приїхали, оце Дубовики, приїхали сюда, привезли млин.
[...]
Г.М. – А які існують у домі старі особливі речі, які передалися Вам у спадок? [...]
Г.Т. – Ну, ця ікона од мами, мами моє благословення, а отам — бабушкіна, мами моєй благословення —
ікона Ісуса Христа. А Матір Божа, ікона — це мене благословили.
Г.М. – А що про них відомо, про ці речі? Як вони і де вони їх взяли, купили чи вони їм теж у спадок
дісталися?
Г.Т. – Ну, бабушка передавала своїм свої, те шо бабушка, прабабушка передавала. [...]
Г.М. – А як до віри ставилися Ваші батьки?
Г.Т. – Бабушка була богомольна, по тих... Тих я не знаю, а бабушка була богомольна. Вона кажен вечір...
той... в церкву, як тіки управилась, вона йшла в цер кву. Як тіки 4 часа, вона іде в церкву. Дє душка і
сердиться, а бабушка всьо равно іде і молиться Богу. Ну, на празники вона тоже участвовала. Варили там
страви, роздавали... люди були, карусєль катався, розказували, но я не знаю, як це карусєль був
[посміхається]. Паски б ігали святили.
Г.М. – [...] А от батько, мати Ваші віруючі були?
Г.Т. – Ну, батька я не знаю, він у 33-му умер.
Г.М. – А мама?
Г.Т. – А мама віруюча була, тоже.
Г.М. – А Ви як ставитесь до віри?
Г.Т. – Ну, вірую в Бога. З малства хо дила в церкву. А от тепер...
Г.М. – А от саме поняття «віра» що для Вас значить?
Г.Т. – Ну, Бог же ж єсть. Од Бога ж ми пішли і так Бог продолжає нами руково дить. І так ми должні жить
до кінця свого, як він і назначив.
Г.М. – А якого Ви віросповідання?
Г.Т. – Крєстьянка.
Г.М. – А розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви почали вірити в Бога?
Г.Т. – Ну, бать... мама ж казала, шо вірувать нада, бабушка тоже казала, шо вєрувать, у дєтстві, і при
німцях була ж той... батюшка хо див, вінчали, бігали ми, як вінчаються, при нємцях, моло ді. Тоді совсім
не так було як зараз. Зараз свадьби гуляють самі свої, а тоді дітвора бігаємо, дивимося на нівєсту, на
женіха і самі ж бігаємо, інтірєсуємся усим. Нам же роздають шишки, каравай по кусочку дають, а це ж
інтєрєсно, як молоду обсипають.
Г.М. – А де і коли Ви вперше почули про Бо га? В дитинстві, пам’ятаєте, хто Вам найбільше розповідав
про Бога?
Г.Т. – Ну, мама розповідала.
Г.М. – А Вам багато тоді років було? Скільки приблизно?
Г.Т. – Та годів шесть. У 36-му году розбирали церкву, така красива церква була...
Г.М. – [...] Розкажіть саме про віру.
Г.Т – Ну, бабушка, мама учила нас молитви, усіх, нас же четверо було, я сама менша, учила молитви, ми
по... той... училися. А то ді як стала ж оце совє тська власть, забросили все, уже не церкви, нічого. Ну , самі
собі помолимся у хаті та і все.
Г.М. – А як Ви уявляли Бога собі в дитинстві? Ким він для Вас був?
Г.Т. – Ну, дивилися ж на ікони, ну, і оце ж Бог. І так нам казали, і так ми... «Грішно робить те...» —
казали. Значить, ми не грішили, бо Бог дивиться.
Г.М. – А обрядів у Вашій родині до тримувалися? Різдвяна кутя, Пас ха...
Г.Т. – Паску дєлали, кутю товкли, то ді ж не було рису, а у ступкі товчемо кутю, ту ку тю з пшениці; як
ярова пшениця, значить, б іліша, а як пшениця неярова, то уже ж темніша і та... Намочуємо і товчем о,
сушать, промивають, варять. Тоді кутя була тіки пшенична.
Г.М. – А які обряди на Різдво були ще?
Г.Т. – Узвар, ну, кампот, кампот варили. Е…, не було ж то ді канхветів, варили ті... канхвети самі...

226

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

Г.М. – А на Пас ху? Тоже паски пекли?
Г.Т. – Паски, да.
Г.М. – А пам’ятає те, як пекли бабуся, мама?
Г.Т. – Ну, обикновєнно, пекли паски як і зараз печу ть.
Г.М. – І яйця красили?
Г.Т. – І яйця красили.
Г.М. – А як?
Г.Т. – Яйця красили [згадує] чорнилом, не бу ло краски. Це... то ді рвали траву, зелені ті... брали, самі
писанки заставляли нас написувать.
Г.М. – А чим писанки писали?
Г.Т. – Ну, карандашами і чорнилом писанки малювали. Шоб зелене яйце було — заварюють траву, а тоді
кидають яйця і воно зелене. Отаківочки.
Г.М. – А постилися чи ні у періо д Вашого дитинс тва?
Г.Т. – Сказать, шо не постилися... Но як постилися... їсти не було нічого, кромє риби, м’ясо ніколи не їли,
бо здавали у государство 40 кілограм. То шо придбають, о двезу ть, про даду ть, бо 40 кілограм нада о тдать.
Г.М. – А сповідувалися?
Г.Т. – Як во время войни батюшка був — сповідалися. Ходив по хатах, причащав, йому давали подать:
муку, яєчка давали. Він ту т по... той, пос.., ну, посповідає. І в церкву ходили сповідаться, а так... як паски
святили, тоже ж діставали і яєчка і ті...
Г.М. – У Вашій родині були традиції, пов’язані з цими святами, на Різдво, на Паску?
Г.Т. – Ну, ждали Різдво, потому шо колядували багато, хо дили, дітвори багато і колядували, обдарювали.
Самі бублики пекли, маком посипали у тому... варили... ну , ті, бублики покатають, то ді кладу ть їх,
варять, а то ді витягують ті бублики, у печі їх обпікають, і вони стаються рум’яні і блискучі, такі то...
Пічення самі пекли тоже, як сахарю не було, то варили бекмес і з бекмесу пекли ладички, оце такі. А
канхвети варили, тоже, із буряка бекмет кип’ятили, а потом клали ту [замислилась]... кро хмаль, ту ди
розводили і клали і воно зварювалося. Виливали в миску, а в мискі воно то ді вихолоне, і квадратиками
різали.
Г.М. – А Ваші батьки, дідусі, бабуся, розповідали Вам, як слід дотримуватися якихось рел ігійних
обрядів? Що вони розказували про свята?
Г.Т. – Ну, вони як, дуже вони і не розказували нам. То ді, як вони жили, тоді усього було багато: і одежі
було багато, до революції, і разних... пєчєнья.., і разних той... Вивозили до церкви, як великий праздник,
там, возлє церкви, продавали бабушки такі, шо... виносили і продавали, а вони купляли. Хо дили хлопці і
дівчата, яка хоче заміж іти, вона вихо де, наряжається і... в церкву оце, на праздник...
Г.М. – А на який?
Г.Т. – Ну, оце як піст, тоді після посту вони вихо дять [пауза] кажду неділю і нахо дять собі пару.
Г.М. – А якими звичаями і обрядами Вас навчили мешканці інших сіл? От спілкувалися з сусідніми
селами?
Г.Т. – Нє, тоді ніхто нічьо.
Г.М. – Як у нашому селі в часи дитинства Вашо го ставилися до атеїстів — до невіруючих?
Г.Т. – Ніхто за їми не слідив, нічого. А вже баптісти були, ми ходили ж у дє тстві... хотіли ж побачить, шо
там, у баптістів. […]
Г.М. – Розкажіть, що Ви там бачили, на що дивились?
Г.Т. – Ну, церква, де сєйчас шко ла, там була зразу наша церква, а по том... І там Шаповалов був — їхній
проповєднік, а з Азова прихо див той..., Дубовика племінник, і він каже от: «Дівчата, пошлі подивитеся,
як у нас в церкві». У нас же стоять, а там сидять і в каждого книжечка — вони читають. Ну, ми
поінтєрєсувалися і пішли дивиться. Коли ми прийшли, посідали ж тоже, сидимо. Вони плачуть, просять
Бога, а нам же ш інтірєсно. «Прости Бог» — і всхлипують. А ми тоді кажемо, одна одну штовхаємо та
кажемо: «Ану подивися, чи вони правда плачуть. А шо, це ж гр іх, шо ми пр ийшли в чужу церкву і той...
Шо нам дє лать? Давайте слюнями понамазуємося, слюнями понамазуємося, як уроді ми плакали»
[сміється]. Вийшли звідтіля — почали сміяться. Це ж ми нагр ішили, бо у таку вєру ввійшли. Він нас
опять приглашає : «Прихо дьте», приносе нам пічення, канхвету приносе на другу неділлю. «Нє, ми не
підем». Коли ту т із Ворошилової Бойкова вихо дила заміж за баптіста і..., а уже церква була..., це ми раз у
цю були, а то була у Згурських церква. Ну, і ми пішли до Згурськів дивиться на молоду, як же ж вони
той... Ну, обикновєнно, так, як і в нас, тіки в нас вінець було надівають на го лову отаковочки
[замислилась], ну, як здєлано із чьотирьо х той... і там понамальовано той..., а в їх — нє , в їх: бере за
платочек і кругом сто лу обводе він. Ну, обвів в ін о таке і каже: «Ну, соглашаю Вас мужом і женою». Тоже
ж так персні переодівають. Ми подивилися, він іще їх покропив, ну і ми вийшли. Ото два раза і були тіки
у тій церкві: раз на ту... на нівєсту дивиться, а раз... [сміється]. Більш ми не хо дили. Нє, іще моєї подруги
сестра тоже нехрещена була, Надя, ну а Наташа і каже: « Сьодні будуть хрестить нашу Надю». А річка
була глибока, і води в Гладуна, ну, оце де щас Явтушенкови живу ть, отам був колодязь, а... баптістиха
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жила [замислилась]. Ну, оту т чотири хатки і вона у другій хаткі жила. То Єременки, а тоді жила, а тоді
бабулька. Ну, ми прийшли і дивимося: прихо де ж їхній проповєднік, вона... З іма, хо лодно, у январі
місяці, розділася, розділи вони її, в одній рубашкі, прорубали колонку, привів він, сам стоїть на берегу, а
її ж послав у ту ж... колонку. Три рази вкунув, за чуб взяв раз, другий раз і третій раз, витягнув її і
бистренько... Тут її... валянки стоять же, уділася вона у валянки і кожу х і бігом до тієї баби, до Олени.
Прийшли там... там її, значить,... дали гарячого чаю, напоїли. Ну шо ж, вона два года пожила і вмерла.
Поїхала найня... у той... у Макєєвку, там на роботу, там вона в скорості вийшла заміж, народила
хлопчика вона і... нє, вона чотири года жила, а тоді дєвочку... хлопчику було півтора годіка , вона ото і
родила ще й дєвочку. І дєвочку тіки родила і умерла — воспалєніє льогких у неї бу ло, тубєркульоз і ото...
Г.М. – А як ставилися до іновірців, до баптистів у селі і як ставились у Вашій родині?
Г.Т. – Та вобщє наставляли нас, шоб ми не б лукали там, шоб вірували в свою віру і... ну як...
Г.М. – А ганьбили їх у селі чи нє?
Г.Т. – Нє, не ганьбили, ну, не хотіли, шоб лю ди ту ди багато поступали.
Г.М. – А до віруючих як ставилися у періо д війни, у довоєнний пер іод, до християн, православних?
Г.Т. – Ну, коли совєтська власть прийшла, запрє тілі все робить, то тайком... А вечерю так і носили, паски
пекли, самі їли, самі во дичкою свяченою бризкали, бо церкви ж не було. На той... щедрувать хо дили,
колядувать хо дили так по той... А тоді ж запрєщали хрестить дітей, то хрестили тайкома...
Г.М. – [...] А от коли Ви були дитиною, у Вашому селі була церква, да, хто до неї хо див, по яким дням, у
які свята?
Г.Т. – Ну, обично люди, які вєрующі. Хо дили кажду неділю і суботу: після обід у 4 часа у суботу і у
неділю до 12, до часу. У праздник на всюношну, обично. Во ду святили, хо дили ж тоже 18 – 19-го, так.
Г.М. – А от із Вашої ро дини хо див хтось, із сім’ї Вашої?
Г.Т. – Ну, большенство; мама хо дила, а ми як на таких... на великих праздниках, як праздник великий або
як ті [замислилась]... женяться, вінчаються — дивимося.
Г.М. – А Ви любили хо дить до церкви в дитинстві?
Г.Т. – Аякже! Любили. Любили і вобщє... мені так жалко тіє ї церкви, шо розібрали. Я ка красіва була
церква, колокольня хароша була, як закрили її. І б ігали вокруг неї, як у піжмурки гу ляли, дітвора —
побіжимо у піжмурки гу ляємо.
Г.М. – А як у селі ставилися до людей, які хо дили в церкву? Бу ло гоніння якесь з боку влади,
односельчан?
Г.Т. – Я не знаю, шо тобі сказать. Я не знаю чи було гоніння, но запр єщать запрєщали, і не ходили не на
поминки, не на гробки не хо дили.., ну, а тайкома хо дили, а тоді на зборах партєйні лаяли, штрафували.
Ну, мами наші ходили, собиралися старушки. І о то собируться там.., пом’януть собі, до роботи шоб
прийти, шоб не бачили. А бригадір, який хароший, а який візьме та й розкаже, а предсє датєль тоді
ганяє...
Г.М. – А Ви, коли були дитиною, бу ли в церквах сусідніх сіл?
Г.Т. – Нє, не бувала. Шо в цер кві — не бувала.
Г.М. – А от взаємини із місцевим священиком які були у часи Вашого дитинства? Як до нього ставились
люди, як він до людей ставився?
Г.Т. – Ну, харашо ставився. Було, погукають на той... він прихо див; це... молеб інь приймали, хо дили аж
у... на гробки, там тоже... А у церкві, в дитинстві, я помню, приносять, привозять покойника та усі беруть
свічки, рідня, становляться кругом покойника, і кажна на труну станове... засвічує і на труну становлять
ті..., не держали в руках, а на труну становили... кажна оце кругом. Він праве, а ці свічечки горять.
Г.М. – А довіряли священику?
Г.Т. – Ну а як? Довіряли.
Г.М. – Розказували таємниці?
Г.Т. – Да. Усе так, як і нада.
Г.М. – А що у школі говорили, Вам розказували про церкву, про обряди церковні? Взагалі розповідалося
про це чи ні?
Г.Т. – Ну, Олекс Михайлович казав нам, шо: « Віруйте, Бог є, на те ми вам уроки преподаємо, шоб ви
знали, шо з поконвіка прийшло вєрування і ви до лжні вєрувать».
Г.М. – І це вплинуло на Вашу віру в Бога?
Г.Т. – Ну, аякже! Канєшно, вплинуло.
Г.М. – А під час війни діяла церква у селі?
Г.Т. – Да.
Г.М. – А хто в ній правив службу тоді?
Г.Т. – Ну, батюшки присилали, я не знаю як той... Ну, мама розказувала, шо при старій церкві як був,
Смирницький був батюшка, він довго був, а то ді врем’я його, він забо лів, його построка, де він жив, оце
де розібрали, де Московенко.., школа, де дву хетажні домики, ту т батюшкин той був... домик. А він умер і
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його заховали, це мама розказувала, возлє церкви, Смерницького цього, батюшку, на правім боці,
заховали оце.
Г.М. – А як фашисти ставилися до того, шо церква була у Вас під час війни?
Г.Т. – Нічого, вони заставляли ще хо дить у церкву.
Г.М. – Заставляли хо дить?
Г.Т. – Самі ходили, молилися і те...
Г.М. – А в яку церкву ходили: в православну чи ні?
Г.Т. – У православну. Оту т вони хо дили, у цю... баптістську не хо дили. [...]
Г.М. – А от під час війни релігійні свята відзначалися?
Г.Т. – Відзначалися, да.
Г.М. – І так само, як і в такі дні, тільки хо валися?
Г.Т. – Да.
Г.М. – Згадуючи минуле, скажіть, необ хідна була людям церква у 30 – 40-і роки? І для чого, якщо
необхідна?
Г.Т. – Потому шо нада ж було і дітей хрестить, от, ну а як, вобщє то нужна була церква, ну а комуністи ж
цю запрєтілі, а це ж пішло таке положеніє, шо приказали ж все розламали, рознівичили, ну , як зараз, так і
це, врєдітєлі і всьо.
Г.М. – А чим замінювалась тоді віра в Бога?
Г.Т. – Нічим. Нічим не замінювалась.
Г.М. – А у що в радянський час люди не переставали вірити? У що вірили?
Г.Т. – У Бога тіки вірили. В Бо га надєжда єсть — буде на лучче. [...]
Г.М. – А от обряди які виконували після появи на світ малої дитини? От родилася дитина, що з нею
робили до того, як хрестили?
Г.Т. – [Замислилась]. А, ну, сорок днів должна, должні... не вихо дила женщіна, на сорок днів не виходила
ні за водою, ни за чим не виходила з двору. А на сороковий день вона брала молитву у батюшки,
батюшка той... давав молитву і хрестили. Кумов’я носили хрестить: носили і в девятий день дитину, хто
коли схоче, ну, до сорока днів до лжні по хрестить дитину. Отако. Кумов’я можуть самі піти і батюшка
тоді дає ті... названія, як дитину.., у який день ангола понесли хрестить або в який день родилося воно,
ангол день.
Г.М. – Що бажали жінці, яка народила дитину? Що їй бажали гості, коли прихо дили?
Г.Т. – Ну шо? Шоб здоров’я було, шоб дитина росла, не боліла, шоб у домі було благополучіє, мир,
щастя. Ну а, обично ж як іде було кум із кумою, як хрестить, беруть хлібину, беруть матер ію, купляю ть
хрестик та... це ж батьки хрещені. А як приносять відтіля хрещені, за стіл сідають, збирається рідня і
поливають дитину, шо по хрестили.
Г.М. – А як сам обряд хрестин про хо див? В церкві чи на дому хрестили?
Г.Т. – І на дому, і на дому у батюшки хрестили, і в церкві.
Г.М. – А що робили з дитиною, коли хрестили?
Г.Т. – Ну, коли я хрестила, у городі у церкві, а ту т хрестила на дому. Ту... [замислилась] із Вітькою
Дубовиковим ми хрестили. Купили полотєнце — він узяв, а я взяла матерію білу. Ну, прийшли до
батюшки, казали ж шо буду ть хрестить, мати ж унесла чашу здорову, налила ту ди водич ки тепленько ї,
він узяв, спустив хрестик у воду, поводив по тому, налив во дички свяченої ту ди, і хре ст, і во дички налив,
а то ді заставив... узяв дитину і положив у во ду, покупав, витягнув, отдав нам же ту дитину, а нас
заставляв..., молитву казав і заставляв нас... воно ж лежало у тому... у мискі, а ми кругом миски хо дили,
молитву читали, о таково кругом столика. Він казав, а ми слідом за їм казали. Коли він кончив молитву
читать, він його витягнув, отак три рази..., воно лежало у водичкі, а він три раза отаково раз, другий раз і
третій раз по хлюпали, вода вже...
Г.М. – А кого у куми запрошували?
Г.Т. – Ну, рідня брала, брали сусідів, брали своїх братів двоюрідних ілі рідних: брата, сестру. Оце
кумов’я такі.
Г.М. – А які обов’язки бу ли у кумів? Що вони робили після хрестин? Вони зобов’язані були щось робить,
наприклад, допомагать дитині?
Г.Т. – Ну, воно подарки давали ж оце на... Рожество, подарки давали, хто шо дасть: хто мисочки, хто
ігрушки, хто костюмчик — хто шо... шо хто дасть, шо кому нада.
Г.М. – А які обряди, пов’язані зі сватанням, були у нашому селі? От в дитинстві , пам’ятаєте, як
приїжжали свататься до когось?
Г.Т. – Ну, сваталися так: [замислилась] прихо дять його батьки, свати з двома, батько, мати і ще кого вони
там беруть (чи кумов’я вони брали, чи братів — кого схочу ть, того візьмуть у свати). І ці тоже ж, р ідня,
од нівєсти. Ну, кажуть там..., шуткували [сміється], казали, шо : «Ми шукали дівку, у Вас там дівка
должна буть, де вона?», — ну, см іялися, шуткували. А тоді ж ото вихо дили і за стіл, посватали, стіл
накривали і схо дилися сусіди, які приглашонні на сватання — гуляю ть, п’ють, співають.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

229

Г.М. – А сватів чим зустр ічали?
Г.Т. – Хлібом-соллю. І вони ж приходили і хліб приносили, хліб і рушник свати приносять сюда. Єслі
согласні, значить, оставляють хліб і договарюються вони на ко ли прийдуть свататься совсім... Це ж тіки
прийшли предворітє льно, а то ді вже кажуть на коли там договарюються, прихо дять. А другий раз —
одказуються, хліб оставили, а вони не согласні, значить, вер тають їм хліб. [...]
Г.М. – А на весілля як запрошували?
Г.Т. – Ну, як на весілля? «Прихо дьте на сватання».
Г.М. – Наречені самі хо дили, женіх з нівєстой, чи хтось так хо див?
Г.Т. – Так прихо дили. А як уже на свадьбу, то їздили то ді на тачанкі ілі на той... пєши хо дили і нівєста
должна хо дить удіта, уже в цвєтах, хо дить із по дружками і приглашать на свадьбу. Вечеринки ж були.
Оце сватання саме собі, а... це раньше було, старі самі по собі, а молоді... з хлопцями танцюють — це
заручення було, раньше так було.
Г.М. – Це з молодістю так вони прощалися?
Г.Т. – Це з моло дістю, так. [...]
Г.М. – А скільки днів тривало весілля?
Г.Т. – Ну, три дня.
Г.М. – А як вони називалися ці дні, кожен день?
Г.Т. – [Cміє ться]. Ну, свадьба..., свадьба, курятина, третій день — курятина.
Г.М. – З чого починалося весілля?
Г.Т. – Первий день — свадьба, на другий день — умивання, на третій день — курятина .
Г.М. – Я про ходив перший день, другий? Розкажіть за кожний день. Що в перший день робили?
Г.Т. – [Cміє ться]. Ну, в перший день дарили ж, прихо дили дарить ті [замислилась]... ну, молоді вже ж
дарили, зразу у нівєсти. Єслі нівєсту забирає мужик, то... чоло вік нівєсти, значить, у нівєсти дарять,
приходять і дарять, нівєстині. А тоді подарили по дарки, хто шо даре: хто гроші, хто одєяла, хто там
комплекти разні, хто посуду — хто шо схоче, те і даре.
Г.М. – А обряди якісь виконували?
Г.Т. – Ну, а обряди ж, шо... цілуються — «Горько» кричали [сміється]. Як обично — «Горько». А тоді
сідають хоч на [замислилась]... зараз то машини, а то ді ж машин не було, тоді на конях їдуть до женіха,
нівєсту везуть. І нівєстина ж та... свашка їде ту ди дивиться, як же ж бу де той... На другий день —
приносять снідать. Снідать приносять нівєсті, єслі вона в женіха, а єслі женіх до нівєсти прийшов,
значить, ті перві приходять — приносять женіху снідать, із свадьби прихо дять душ 12 – 15, скіки
зберуться, прихо дять сюди.
Г.М. – А курятина, що це за обряд? Що робили?
Г.Т. – Ну, на третій день ріжу ть курей, збирають на свадьбі і курятина. Варять курятину, ця ж сама
свадьба, а нівєсту викупляють же, єслі той, то... садовлять дітвору на ту... на придане і ті заказують, скіки
грошей, шишку шоб дали. Каравай же ж розрізали, давали на другий день, пекли такий той, перепієць,
хоч каравай. [...]
Г.М. – А як одягалися молоді? Шо на нівєсті, на женіху було?
Г.Т. – Женіх должен буть у костюмі і бєла рубашка. А нівєста... до лжна була хоч розове плаття, хоч біле
плаття і хвата длінна. Як у дє тстві, так Манька ось Дубовикова вихо дила, так газовий шарфік був,
красненький — це мені добре помниться, красненькі букетики. А ті... робили із воску [згадує] віночок, а
хоч із того [замислилась] із соняхів зернечко, ті, біленькі, ну... у соняхах біленький той... і то різали. Ті
кра... гвоздички накручували на... отаковочки на проволочку, обмотували біленькою бумагою, зелені
листочки дє лали, а тут віночок і зелені листочки — це такий віночок. І сюда тоже зелені листочки. У
воск умочали і зубчиками листочки — і це такий віночок. [...]
Г.М. – Дякували батькам?
Г.Т. – Ну, шишку уже давали батьку хрещеному і матері хрещеній, до лжа нівєста ілі женіх. У женіха свої
батьки, обдарювали вони, а чим же, чи матерію, чи ту... ба тькам хрещеним, крьосним давали. [...]
Г.М. – Хто хо див ко лядувать?
Г.Т. – Хлопці хо дили колядувать, а дівчата хо дили щедрувать. [...]
Г.М. – А колядки чи щедр івки якісь знає те?
Г.Т. – «Ко ляд, коляд,
Свиней ко лять,
А діти кричать,
Ковбаси хо тять,
А не дасте ковбасу —
Усю хату рознесу.
Тин, тин, тин,
Я у батька один,
По коліна кожушок,
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Дайте, дя... тьотка, пиріжок».
А тоді ж оце... той...
«Меланка хо дила,
Васильки носила,
Васильку, м ій татку,
Впусти мене в хатку.
Я жито в’язала,
Колоски держала,
Молітеся Богу,
Вам Христос і буде,
Богу свічу ставте,
А нам калач дайте.
Здраствуйте, с праздником,
З Рождєством Христовим!»
Г.М. – Це Ви ще з юнацтва пам’ятає те?
Г.Т. – Га? Да, да. [...]
Г.М. – А як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення? Ви знає те якісь во рожіння?
Г.Т. – Ворожили [сміється]. Писали бумажечки, на бумажечках написували разні імена хлоп’ячі, єслі
дівчина — хлоп’яч і пише, єслі хлопець — дівчачі, у шапку кидали, підтрусювали і витягували. А тоді
іще такі були, шо становились... одні становили зеркало, піту ха і пшеницю сипали, хоч проса і залазили
під кровать, шоб у дванадцять час хто прийде, як піту х нап’є ться во ди ілі зерно поїсть. Значить, той... як
зерно — буде багатий, як води — буде п’яниця. «А... ну, покажи, який буде, — загадуєш, — покажи,
який буде в мене женіх. Ну, — молиться, — Господь, покажи, який буде в мене женіх». Ну, і один же
заліз під кровать: «Яка буде жінка у мене?» Заліз [сміється] Василь Третяків, а на другий гадав під ти... у
другій хаті. Ну, і до двєнадцаті ж досидів, а нельзя ж балакать, шо... не тому ж, не тому. А той каже: «Ну,
скоро вже там двєнадцать?» А той прийшов — як ляпне йо го по морді, а він каже, як закричить та каже:
«Чо ти... чо мене чорний б’є?» А той же ж того вдарив. Так як сміялися! Оце, кажем, наворожили! Замки
вішали до ліфіка. Замикали і загадували, хто прийде одімкне, у сні мені присниться хто прийде одімкне.
Черевики кидали через хату: куди носок попаде . А хлопці крали, ми кидали, а вони бігали тоді крали.
Собаки гавкали, як виносили [замислилась]; повечеряють і на первий день Рожества виносять об’їдки, і
де собака загавкає, у якій стороні, звідтіль буде женіх. От ми один раз пішли до багато ї, де багато дітей.
Або казать, значить, шо скажуть, стоять під вікном, шо скажуть ждеш. «Моє слово перве», — я кажу, а
нас дівчат багато пішло. Прихо дим, а моє слово перве, слу хаєм, слу хаєм, ну , мовчать, тихо . А то ді ж
жінка і каже, та, бабка: «Та посідайте, чо ви балуєтесь», — це буде тоб і, о дхо дь. Підхо де друга, слу хає:
«Піди, води пинеси». Значить, піду дальше . От третя, ста їмо, нічо не чуть. А я ж кажу: «Тьотка, як мого
чоловіка буде звать?» Це так: «Як мого чоловіка звать?» «Сукина дочка, я тоб і зараз дам чоловіка, як
отпустю собаку!» Так ми як лупонули одне через одного, нас же 12 чоловік, 12 дівчат, і одне через
одного, падаєм, біжимо [сміється], бо ж вихо де і собаку ж одпусте, а собака ж отакий! Пішли ми до
другої. Там було пацаня, ну, до дітей нада ж іти, до дітей, до жінки, от пішли ми і стоїмо, на ту ву лицю
до Дуні, до баби, до Дмітровни, а в неї Толік, три годіка. Так цей, вона кричить: «Не балуйся, чо
балуєшся?» — уже одна одійшла, другу... Сто їмо: «Ма, я спать хочу» . «Іди, То ліку» — ага, Толік буде.
Ну, третя: стояли, стояли, нічо не чуть, не чуть і все, ну шо ж: «Тьотка Дунька, як чоловіка буде звать?»
«Сивердека!» І ми і пішли звідтіля, Сивердеки [сміє ться]. Отако вочки. Отак ми ворожили, дє тка. [...]
Г.М. – А як у нашій місцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували, страви які готували?
Г.Т. – Ну як? Пекли ті... б линці, начиняли сиром, оце такий.
Г.М. – А обрядів особливих не було?
Г.Т. – Обрядів не було. Коло дки в’язали. Якшо дівка не виходила заміж, в’язали коло дки. Збиралися
бабки, приходять до... хоч хлопцю в’язали, хоч тому... дівкі, і прив’язували колодку: прив ’язували хто
ду хи, та лєнту, та прошву, ну, раньше ж прошви були виплетені ж..., хоч прошву, кусок матерії на плаття
чи сарафан. Збиралися 4 – 5 жінок: кумов’я, рідня там, сестра чи той... і засідали, поливали. Пили,
гуляли, співали. [...]
Г.М. – А святкували перший день вигону ху доби на пасовисько?
Г.Т. – Ніхто .
Г.М. – Лєнточки не чіпляли?
Г.Т. – Чіпляли лєнточки шоб ніхто... не глази в коров. Красненькі.
Г.М. – Вербою свяченою не били?
Г.Т. – Нє, во дичкою ото ізбризкають і... лєнточку повішають, ото і...
Г.М. – А як постували у Вашій місцевості під час Великого посту у той період? Чим харчувалися, що їли
у ці свята?
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Г.Т. – Ну, шо їли? Капусту наквасять цілу кадушку, ту ди по ложуть і яблука. І капусту на споді
перерізають на 4 часті, кладу ть на спід у ту кадушку, а то ді засипають той... со ллю, наси... ну, вобщє все
чисто, при місці, моркву ж труть і все, два відра ж оціє ї капусти, і коли ж цю капусту витягують на пост,
пшоно і на [замислилась], ну, дєлають ті, голубці. Капусту їдять, ті... рибу, кавуни сольоні — оце таки:
кавуни, огірок, цибуля, кар тошка. Отак постили. [...]
Г.М. – А хто першим входив у нову хату?
Г.Т. – Ну, ко та вперед впускали, півник і кіт.
Г.М. – А хазяїн перший вхо див чи господарка?
Г.Т. – Ну, да, канєшно, хазяїн. [...]
Г.М. – Які обереги знає те хатні? Хто вважався о хоронцем житла?
Г.Т. – Бог.
Г.М. – А як житло захищали від злих сил?
Г.Т. – Ну, хрестили. Хати ж посвящали.
Г.М. – А свято Івана Купала відзначали в дитинстві, пам’ятає те щось?
Г.Т. – Ми не відзначали. Не відзначали.
Г.М. – І легенд не знає те, повір’їв ніяки х з Іваном Купала пов’язаних?
Г.Т. – Цього не робили ми.
Г.М. – А знаєте щось про знахарів і шептунів?
Г.Т. – Ну [замислилась], про лічєніє... Бабушка ту т жила, Дубовикова Горпина Стєпановна, нє —
Павловна, навпроти нас. Вона лічила од рожі, лічила од пер еполо ху, лічила од сибір ки. Ну, словом, од
усього вона лічила. Знала вона молитву, передала … А передається це хоч первому, хоч послідньому у
сім’ї, ну, дитині, і ко ли вже вона о дхо де — дочкі.
Г.М. – А Ви знає те, як вона лічила?
Г.Т. – Сояшницю вона лічила. Ну, молитву вона читала, молитву і перехрестювала.
Г.М. – А спосіб життя вона звичний вела? Так само?
Г.Т. – Так, звичний. Вона до нас всєгда ходила і нічого вона не брала такого , шоб там казала: «Ага,
давайте мені скіки грошей ілі...»; шо хто дасть і все, хто шо дасть. [...]
Г.М. – А про лікувальну магію знає те щось?
Г.Т. – Ото читала ко лись по журналах, а воно сюди влітає, ту ди вилітає. Нічого... Ну, бабушка мене
лічила. Лічила два раза вона: лічила мене... я лізла на дерево, ну , гілка об ламалася і... птиці клювали,
шпаки, а вони спілі дуже, ну і ми ж по лізли. Одна на о дну деревину [сміє ться], сусідка, Надя, а я на другу
ж полізла. На крайні вишні, малєнькі. Тіки я взяла, об ірвалася ж... гілка обірвалася і я впала і об дерево
ударилася рукою я. Отуто. І в мене набігла отака шишка. Ну, я ж не кажу, рука болить та і все, цілу
неділю я хожу, рука болить. Мати: «Чого болить?», а кажу [сміє ться]: «Та, вишні рвали». «Так як вишні,
а рука чого болить?» «Я упала». «Ну іди до бабушки... Іди ту ди, до баби Горпини, через дорогу». Я
пішла, начала показувать, а вона каже: «Не переживай, я тебе полічу. Прийдеш у четвер, у четвер шоб ти
на тощака прийшла, у такий день я должна лічить оце... побої». Прийла я, вона пошептала молитву,
похрестила на рукі чотири рази і каже: « Коли хочеш, ну, вечором ти до лжна гризти цю кістку, руку, на
тощака і, — каже, — утром і вечором і не бачитимеш, коли вона і зійде». І так за три дня не стало тієї
гульки, а то гулька отака була, як раз отуто. Ну, а тоді вона ще мене лічила... сояшницю. Прийшла я з
роботи, поїла і мені так зробилося мені так пло хо, шо живіт коле, болить, шо витягуюся, позіхаю, а мама
каже: « Шо случілось?», я кажу: «Живіт бо лить, навєрно, — кажу, — або і понос буде, чи шо». «Ніякий
не понос, іди он до баби». І я прийшла і кажу : « Бабушка, о так і так...» Вона каже: «Так...» Пішла, набрала
коноплі..., такі були, ну, пряли тоді ж льон, коноплі сіяли... і ткали, ті... ліжники ткали, то ді простилки.
Ну, вона набрала коноплів, узяла коробочку, ну, ту... череп’яна така, невелич ка. Запалила ті коноплі,
вони погоріли, приклала мені до живота і мені положила, ну , полежала я, ну, минут десять, може, і всьо.
Вона ту формочку зняла і, каже: «Іди». І ніде нічого. Вона од того... од сояшниці лічила. Ну, вона багато.
Вона лічила і о т зобу, лічила от сиб ірки, давила вона гланди, вона все це... Ну, із молитвою. А тоді
передала вона, як уже умирала вона, перед тим, погукала саму старшу дочку, вона , ну, пєрвєнька сама, і
вона передала їй ту... молитву. Вона тоже лічила, но не так сильно. Я була і в костоправа, їздила в
Андрєєвку. Ну, як я була, а воно грязькенько була, ну, корови одна возлє одной поприв’язувані і одна
одну штовхнула, а я саме доїла корову, ну, вобщє, всі ми доїли, і так штовхнула, шо... а та корова почала
падать на мене і я поскользну лася і в мене на правій стороні наб ігла така гуля у пахві, ну , у тому... І
приїхали ж ми додому, а я сказала мамі, шо я на вечір не піду: « Скажеш бригадіру, шо в мене нога
болить». І по тягну ло в мене ногу, на двадцять сантиметр ів потягнуло на одну сторо ну. Ну, коли...
положили мене в больницю, в больниці я лежала дві неділі, а вони безболені уколи дають і таб лєтки
дають, шоб я... ну, успокоітєльні таблєтки, жовтенькі такі. А вони сладкі і я о то назбираю 5 – 6 і ото
зразу в рот вкину, і спать мені, і спать мені хочеться. А врачиха була із Бєр дянска, Надєжда Пєтровна, ну ,
вона не довго була, ну, Катя приїхала і каже: « Шо ж такоє?», а я кажу: «Я хо дить … погано ж хо дю і на
одну ж ногу наступаю, і на палочку, а друга отак перекосилась і той...» А вона каже: «З абираю я тебе
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додому, поїдемо ми до дє да, до... в Андрєєвку». Ну, дали... вона не хо тіла виписувать, а вона, сестра,
настояла, виписали. Мама узяла... і поїхали ми до дєда. Ну, він багато лічив людей: од перелому, од
младенського тоже лічив, і зглаз цей дєд лічив. А ми вже вечором приїхали, о дин пацанчик, го діка
чотири, п’яточку вивихнув, як він там на річкі упав чи хтозна, як вивернув. Він каже: «Підождіть, я
той...» Ну, того одправили, то ді ж мене. Розділася я... Комнатка у нього малесенька, така, як віра ндочка,
заслата чорним, кушеточка і стулья тоже позаклеювані. І каже: «Лягай». А мені ж стидно, дівчина і...
[сміється]; ну, дєд старий, з бородою і отакенні тонкі-тонькі пальчики і длінні-длінні. Розділася я до
того... Розділася, лягла, він узяв миску і намилив... Бабушка прийшла його, принесла тепленької водич ки,
стала... Я то ді рада, шо хоч баба то ді [сміє ться] роз... той [сміється], баба, а то ж думаю, може, як дасть
мені по мозгам [сміється]. Я ж не... ну, чужа ж людина. Ко ли він помазав, по давив, ув’я зали, ув’язав
мене, дав... брали по лотєнце і той... бинт брали і він увязав і каже: « Прийдете до дому і тіки п риїдете, шоб
вода була тепла і хазяйственним милом намилюйте і розтирайте». І так я три... неділю покупалася і два
раза, і три раза на день, а потом.., а нога не одпускалася. Вже гулєчки тіє ї не було, а нога не одпускалася.
А тоді на знать дали пу тьовку у Приморськ, ото я на грязі і на воді побула. Як первий раз я... записали
мені хвойну ванну, води.., вода 38 градусів, я лягла, гаряча така, лягла і хвоя так пахне, шарики
отаківочки, таке приятне, хароше, і я вже чуствую, як роздвигається, роздвигається нога, становиться на
місто. І о то три неділі полічилася...
Г.М. – А в нашому селі були відьми, відьмаки?
Г.Т. – Ой, за відьмаків [сміє ться] я сама не знаю. Я тіки по расказу знаю, шо розказували.
Г.М. – Розкажіть.
Г.Т. – А сама не знаю. У нас бу ла прєдсєдатє льша, вона завє дующа була сразу, та... Стєпановна
[замислилась] Ксєнія Стєпановна була. Ну а її називали «вє дьма» ту...; вона худенька така була і той...
називали «вє дьма». Ну, ми ж малі, ми не знали ще, а у нас дівчата, взрослі були дівки, і о т рішили
провірить: вєдьма вона чи нє. Хтось їм наказав, шо єслі вона вєдьма, буде качать і бить. Вона іде із
засєданія правлєнія, вони взяли кожу хи повивер тали, до хо дять до угла (ми ж на углі жили, ну, отут на
углі жили), до хо де... вона ж навпростець іде сюди так, а у нас на углі вона жила, вони узяли... начали ж її
качать. Одна бере, перекидає її — вона впаде, а та другу, качають, покачали її, вона по кричала і пішли.
От вона прихо де в садік і каже, а я ж мала ще була, а вона і каже: «Стидно мені, — каже, — вєдьми...
мене так, як я йшла із засєданія правлєнія, так, — каже, — качали, бить не били, а качали». Ну, оце вона
розказала нам і всьо. Я ж прихожу додому і кажу : «А нашу завєдующу вєдьми качали і били», а вони як
розсміялися то ді, собралися ж дівчата, багато було дівчат, не тіки наші, у нас дві було, а то сусідські і
відсіля [сміє ться] і начали розказувать. Отака вє дьма була. А по том іще на одну казали, шо вєдьма. Ну,
по-сусідськи, вона перейшла до дочки жить, на неї казали «вєдьма», вона така су хенька бабушка була.
Ну, була така. А чого на неї вєдьмою називали, я не знаю. От мама пішли обмивать її, вона вмерла. А
кажуть, у вєдьми должен хвостик буть, ну, іззаді, на початку то го... заду хвостик. Прийшла мама, а я
кажу (а вони з бабою з Ганною): «Ма, ну шо, баба Сусанна вє дьма?» [сміється]. Так вони мене чуть не
били [см іється]: «Я тоб і дам, вєдьма! Хто це тобі наказав, вєдьма? Обикновєнна жінка». «А вона з
хвостиком була?» Так вони мені дали. Ото таке... А мама розказувала, як вони вийшли заміж
[замислилась] і... дєдушка Саєнко жив навпроти їх, ну, напереді них, а напереді іще був племінник
дєдушкин, а сюди, навскоси Седюки жили і в їх було дві невістки. І вони о дну невістку як узяли, невістка
нічого не той... ну, хазяйнує та і все, корови ж там, усе ж хазяйс тво. Вона не додивлялась: коли там по доє
корову, а коли і нє, а другу вони взяли, Ворошиловську, і вона заставила до їть корову. Ця ж пішла,
здоїла, принесла , а та каже: «Ганна, як ти підеш, у тебе повно горшків (а то ді ж у горшках) горшків
молока». «А як я, — каже, — пішла, боюся, шо мамка скаже, шо я попила чи перекинула». А вона каже:
«Та я вже привикла і ти привикнеш, не сер дься, шо молока немає, примочемо та і..., а вона, стара, не
полізе вже у погріб, не подивиться». Ну, і так про ходе скіки время, от... вийшла вона на ву лицю гулять і
молоді ж, мама, ото тіки вийшли і не було, кажу ть, гу ляємо, балакаємо. А та каже отак і отак було. А
мама каже: «Я не.., ну, всьо равно ж вийшла, уже ж год як туто живу, не знаю я», каже. А вона каже: «Ну
ноччю бабушка десь у хо де, у хо де і де вона, — каже, — у хо де — не знаю. Нема, нема, нема, тоді
приходе». Ну, мати, свекру ха ж. Коли начали у племінника, піде до племінника доїть іде коров, а молока
нема, подоїм. А дєд і каже: «Та от подейкували, на Сердючку на цю, шо вона вєдьма — нада прослідить.
Ну, я ж, — каже, — самий старший, я, — каже, — сяду під коньми (а загати то ді здорові були), ну, —
каже, — я сяду там і буду сидіть. Ну, як вона прийде, я з дрюком, я їй ось дам, єслі вона. А може, і не
вона. Ну, словом, буду сидіть». Одну сидить — нічого, на другу опять сів, сів під коритом до води
коней... Раз, іде по загаті (загата висока) і як плигнула вона сюди, і дзеленчить відро. Дєд, значить, виліз,
вона ж сиділа задом, коні були навпротів, а лице було до загати, і корови ж там так. І він начав її бить, і
перебив, коли він її бив, так вона стала ло хмата і зробилася чорна, він... лахмата і чорна, оце таке,
перекинулася — лахмата і чорна. Бросив дєд, вона ж пішла. Вихо де ж невістка на вулицю, а жінки і
питають: «А чо не виходе мати гулять?», а вона каже: «Мати захворяла: вона упала і так руку поламала».
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А дід її ото побив. І вона в скорості... пішло ж зараженіє, і вона умерла. Ну, о то таке. Ну, я не знаю, це ж
розказували о таке.
Г.М. – А способи боротьби з нечистою силою які були? Ну, оце били шоб узнать, а боролися якось з
ними?
Г.Т. – Ну, як боролися? Ото молитви читали. « Отче наш» читали. Хрестилися і підхо дили, єслі вона...
Ось глазливі є, єслі прочитать «Отче наш», можна і в умі читать, не тіки шоб вона... і в зад перехрестить
її, і іди своєю дорогою, не трогай її. [...]
Г.М. – А хто такий чорт?
Г.Т. – Ну, оце ж тобі, чорт — це нечиста сила. Людина дана по природі, може перехо ди ть із наслє дства.
Ну, от вєрующа і вєрує вона в нечисту силу, визиває своїх... рідню ілі там того... мертвих визиває. І
наговарює, знає якусь молутву, і наговарює вона, шоб тій було нещастя, шоб там вона чи впала, чи
повісилася, чи перекинулося, чи захворяло. Оце таке. І єсть іще як дуже багато читає, ну, Євангелії і
молиться, оцей чорт не..., ну, він не приймає цю молитву, він не любе тих, шо багато читають про Бога.
Це Бог і оцей ду х — вони связані мєжду собою. Ну, перебороть не може... Бог не може зразу перебороть,
усіх поставить на правильну пу ть, шоб вони тіки вєрували в о дного. А він переби ває... Оце той чорт.
От..., хтозна, чи воно правда чи неправда, а знаю, у нас на Маню Помиляйкову називають оце так, шо в
неї нечистий ду х. Ну, вона сама казала, шо в неї прабаба антихрестка і вона родилася із шістьма
пальцями. І коли чоловік... рано вона овдовіла і стала вона той..., ну , пригукувать свого чоловіка, дуже
плакала і приходив оце нечистий ду х так, як чоловік, ну... на по добіє чоловіка. І прихо див і вона з їм
жила, із цим ду хом. Пригукала вона мертвий і нечистий ду х. І вона жила. Оце Маня таке розказувала. Ну
а тепер і їй передали ж. Вона ж... передали ж, вони їздили, вона каже, сама до себе балакає, кричить.
Вона каже: « В мене дьявол у тому, — каже, — я багато читаю, може, і бабушка передала мені,
прабабушка, не бабушка, а прабабушка передала по тому. Я багато молитвів читаю і бачу: прихо де до
мене, хо де із рогами, — каже. — Дивлюся — а він хо де». А я ж не знаю, мені цього не приходилось, шо
вона розказувала. Ото таке.
Г.М. – А що Ви чули про русалку, лісовика, водяника?
Г.Т. – За це тіки у тому... казки розказували, а так нічого.
Г.М. – А які казки?
Г.Т. – Ну, та ото ж, шо русалка залоскочувала, як на купання, купалися і вона вихо дила у воді... Ну , так
розказували, а я сама не бачила, не знаю. І залоскочувала вона кого злюбе. А чи було це правда, чи тіки
легенда така, хто знає. Такого не знаю. [...]
Г.М. – А Ви от вірите в русалок, оборотнів, відьом?
Г.Т. – Я не вірю, бо я не бачила.
Г.М. – А Вам розповіда ли ж у дитинстві про них?
Г.Т. – Ну, та розповідали, а той... Було ж вечором сядемо, шось робимо при каганцю, то вовну скубем, то
плетем, то шо..., а мама оці небилиці, шо їм розказували, вона нам розказує, а нам же ш інтірєсно, ми
слу хаємо: і за разні свадьби слу хаємо, які той... там, у Воронежі були, за дівчат, за все. І це вспоминали
ми.
Г.М. – А Ви дотримуєтесь захо дів захисту від нечисті?
Г.Т. – Ну, молитву читаю кажен вечір і перехрестюю і вікна, і двері.
Г.М. – І допомагає?
Г.Т. – Допомагає. Тоді страшні сни не сняться. Ото таке.
Г.М. – А от у селі вірять у відьом, вовку лаків?
Г.Т. – Ну, я скажу, шо не дуже зараз... стар і то вірять, а молодьож — нє. По тому шо вони зараз живу ть
совсім іначою жизнєю. Вони дуще розвинуті, во... дуще начитані, ну, розвинуті дуще. І вони оцього не
признають. [...]
Г.М. – А Ви як думаєте, бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Г.Т. – Єсть о дворожують, єсть люди одворожують, а єсть — приворожують. Ну, у нас у селі нема. У
Обіточній були такі бабки, шо при... напували зіллям і людина, єслі багато вип’є того зілля, може і
вмерти, бросай..., а ті... мужики ілі парні начинають хворять. Ну , у нашому селі не було таких.
Г.М. – А Ви як думаєте, церква і віра захищає від нечисті?
Г.Т. – Ну, єслі касається людина... єслі з таким вопросом, больним, єслі в неї якесь горе, таке шо
нечистий хо де ілі бабки приходять, глазять — коє який батюшка вичитує. Сорок днів... подають на сорок
днів і на сорок днів вичитує. Ну, не всі батюшки. Єсть батюшки ясновидящі, а є просто — вивчився та і
все, і йому не дано вичитувать. Йо го не б лагословив Всевишній. А то, єслі він той... благословльонний
батюшка, то він може вичитувать.
Г.М. – І допомагає?
Г.Т. – Допомагає од всьо го: і оці, шо нечисті, і од болєзні яко ї вичитує.
Г.М. – У радянські часи деякі пар тійні та радянські керівники до тримувались церковних обрядів і
таїнств, а як вони ставилися до відьом?
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Г.Т. – Та вони не дуже... вони у цього не вірили.
Г.М. – Не вірили і не захищались?
Г.Т. – Не вірили і не захищались. Вони казали, шо це совсім лишнє. Ну, а обряди дєлали, хоч і партєйні,
тайкома дітей хрестили , і паски пекли, і випивали, і гуляння гуляли.
Г.М. – А було в роки Вашого дитинства і юнацтва [...] шось таке надприродне, щось трапилось таке
надзвичайне, що не можна взагалі пояснить?
Г.Т. – Ну, такого я нічого не знаю. А во время войни, перед войною, я була уборщицой у канторі. А був
голод, це 47-й го д і їсти не було нічого — голо дували люди. Прихо дили, виписувать продукти, значить,
буряк там два чи три кіла, і була із хлопка жовта маку ха, ну, і коли нас... ми здавали молоко, тоже, під цю
макуху, вона сладка, товкли і дє лали ті... ладич ки. Ну, і я гарячий узяла і з’їла той ладичок, і як же мені
було пло хо, мене забрали, я рвала. І напоїли у кладовій. Я думала, шо вони мені бринзи даду ть, а вони
мені яйцями — соль і яйця, і ото два десятка я яєчок випила, вирвала і єлі-єлі додому прийшла. І мама і
каже: « Чого ти?» А воно було і після обід уже і так як захо дило сонце. А я кажу: «Я піду в садок, у
хо лодо к ляжу». Мама кажуть: «Ну іди». Коли я іду, а на... ну, на захо д сонця дивлюся — написано
отаковочки, не розбереш, но букви, о так букви написані і мітла! Я ж стояла, ну , мину т пять, навєрно,
дивилася, о т. Прихо дю мамі і кажу: «Ма, отаке і таке я бачила». А вони і кажу ть: «Дочка, та нехай буде
так, не тіки тут война, а й там война буде і будуть гибну ть люди». Оце я таке привідєніє я бачила. [...]
Г.М. – А [...] прикмети існували, в дитинстві чули, від батьків, може?
Г.Т. – [Замислилась]. А хто зна? Не знаю я. Такого я не знаю. У нас ще... ми хо ди ли ворожить до
предсказатєльши, була у тому предсказатє льша, у Приморському, Марія Андрєєвна. ЇЇ з семи го д побив
бугай і у неї приключилося як дє тство — вона не балакала і той... із чотирьо х, а з семи год вона вже
почала балакать і почала казать матері, с ни розказувать, стала казать, шо ото ді і то ді буде о те і о те, а
мати не вірила. Коли начали... война ж ото ж кончилася, і начали до неї ходить люди шоб за живого, ну ,
чи жива людина, чи мертва. Іде людина, а вона і каже... у сні показує ться, показує ться, я ка людина
прийде, і її вся доля показується оцєї женщіни: шо вона думає у мислях — усе чисто у неї у сні. Вона
спить, а їй оце показується. От вона встає і каже: « Сьодні прийде отака і така женщіна». Захо де, вона і
каже: « Ви, значить, у тєряли мужа», каже, як його звать. «Тіки кажи правільно-правільно» — вона каже.
А ти должна казать правільно-правільно і то ді каже: «Ну, не ждіть, бо його немає, він погиб». Ну, багато
до неї хо дили. Другой женщіні каже, шо прийде, в закритом місці, ну, як суждьонний, або далеко. А коли
її начали замикать, ну, оце ж дойшло до міліції, замикали її, а вона і каже: «Так, ви мене закриваєте, ну , в
скорості у нашій страні умре [замислилась] самий главний, шо нами руководить, Сталін». І через три дня
умер Сталін. Угадувала вона отаковочки. Ну, і я була в неї. Я була захворяла і було іду на уколи, в
больницю не клали, бо вона і так..., а вона і каже: «Не йди, часа через два підеш, зараз, — каже, — тебе
не приймуть, дуже багато народу». А коли каже: «Уставай, іди, бо нема нікого і тебе жду ть». І сниться
мені сон… Я з одним встрічалася, Нікалаєм, мєсним, а його забрали в армію … І мені сниться сон: я
хо дю, зайшла до них, я почту вже носила, зайшла, даю пісьмо, а вихо де сестра, Надя, і зриває ту...
піонію, букет, та каже: «Я хотіла багато тобі дать, но я зірву тіки один і це буде мій». А я кажу: «Ну і
бери, у нас у городчику багато». Ну, я їй оцей сон розказую, а вона і каже: «Ти знаєш, шо я тобі скажу, це
рідня, оцеї, шо ти розказуєш, дівчини (це я не сказала ж шо я встрічалася), той, — каже, — це твій друг,
но він тебе не візьме, а у неї буде дитина пригуляна, буде дєвочка». І так через... пройшло года три, це як
вона пригуляла дівчину. А тоді опять мені сон, но я вже того... У дорогі десь я бу ла та таке... забу ла той
сон, ну, я розказую їй сон. А вона і каже: «Так, довго ти ще будеш гулять, а в тебе буде із дороги... у
дорогі ти встрінеш, не з свого села, а із другого села, він вибуде в дорогу, в дорозі буде, прийде і будеш
із ним жить». І я так же... і він сам Лозановський, я дояркою була, уже ж поч ту не носила, забрали мене
туди. Стрілися ми у тому... на тих луках. Ну, подружилися, випроводила... три місяця я про хо дила з їм,
випроводила в армію, три го да він в Германії служив, прийшов і зійшлися. Так у гадувала вона і по снах, і
по тому... угадувала вона. Ну, тіки вона, ну, як тоб і сказать, дуже ноччю вона сама до себе балакала. Чого
вона балакала: чи о то людей встрічала, чи... Ішли наші три жінки у гадувать, їхні дочки в Германії бу ли,
одна узяла мило, друга взяла сушку, а третя каже: «Та в мене нема нічого, я, навєрно, дам платочок і
гроші». Отак. Ну, ідуть, балакають же ш вони, прихо дять же, а та і каже, шо гроші, та мовчить, а ця, шо
сушку, та каже: «А, шо вона там знає, нічо вона не зна, оце набреше нам, тіки ноги наб’ємо, мозолі та ще
отдамо продукти, то б діти по їли цю фрукту, а то сушений абрикос». А ця, шо мило, каже: «Та шось і
скаже, чо ти беспокоїшся? Шось скаже, дітей нема, в Германії, шось буде. Дойдемо, уже до ходимо,
хо дили ж люди». Узнавала ж вона, казали ж і ми ж підем з нею. Та опять каже: «Та лучче б я вернулась».
От захо дять вони втрьо х: зайшли, а вона і каже: «Ти чо прийшла?» — на ту, шо казала, а вона: «Та,
Савєльєвна, я ж прийшла узнать за дочечку». «Узнавай сама в себе. Вихо дь і не мішай мені. Ну , тобі, —
каже, — я скажу, бо ти сомлітє льно і сюди, і туди, мене, — каже, — не осуждала, а цій...» І сказала. Цим
двом сказала, а ту вигнала. Отаковочки було. Отака в нас предсказатє льша була. [...]
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№ 51. — 2008 р., січень 17. — с. Партизани Приморського району Запорі зької облас ті. — Інтерв’ю
із Загорощенко Катериною В асилівною, 1932 року народження, мешканкою с. Партизани
Запорі зької області, проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
Гурбич М.С. (далі – Г.М.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Загорощенко К.В. (далі – З.К.) – Пр ізвище: Загорощенко Єкатєр іна Васілєвна.
Г.М. – А дівоче прізвище Ваше?
З.К. – А дівоче — Гадючко Катєріна Васілє вна.
Г.М. – Хто Ви за національністю?
З.К. – Українка.
Г.М. – Дата і місце народження
З.К. – Дата і місце народження – 1932. [...] 11, [...]., двадцять третьо го іюля.
Г.М. – А де, у якому селі? У Партизанах?
З.К. – В Пар тизанах. Село Партизани.
Г.М. – Яка Ваша освіта і професія?
З.К. – А яка освіта і професія, як то ді война, го лод... 4 класа в мене всього.
Г.М. – А ким працювали в періо д війни?
З.К. – А кругом... Дояркою. Кругом працювала. [...]
Г.М. – А Ваші діди, баби за національністю теж українці були?
З.К. – Да, українці. [...]
Г.М. – А взагалі, звідки ро дом предки Ваші?
З.К. – Тоже звідсіля. Із села. [...]
Г.М. – А до релігії городяни як ставилися? Є якась різниця, як вони ставились до релігії і як Ви?
З.К. – Ну, а ми ж не общалися з ними, як вони те... ставились до релігії. [...]
Г.М. – А як ставилися до віри Ваші батьки?
З.К. – До віри... Ну, а шо — вони вірили.
Г.М. – А Ваше ставлення до віри яке? От що таке для Вас віра?
З.К. – Віра — це і єсть віра.
Г.М. – У кого?
З.К. – У кого... У Бо га.
Г.М. – А якого Ви віросповідання?
З.К. – Своєй вєрой ідем. [...] Християнка.
Г.М. – А розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
З.К. – Ну, наші батьки ж хо дили і ми ходили з ними. А раньше ж вірували не так, як це було... А війна ж
пішла, розбомбили ж усе, розгромила. І всьо — немає церкви у нас тепер.
Г.М. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
З.К. – Дома. Так... ще змалку про Бога почула.
Г.М. – А скільки років Вам тоді бу ло?
З.К. – Ще два го да, як начала балакать . «Он там Бозя, он там Бозя», — все розказувала мамка.
Г.М. – А як Ви собі уявляли в дитинстві Бога?
З.К. – Ну, ми казали: «Дядя, дядя», «Божа тьотя» казали [cміється].
Г.М. – А ким він був для Вас?
З.К. – Ну, як... він як другий батько, Бог цей. Всьо равно, як кажу ть: «Без Бога — не до порога ж».
Г.М. – А до тримувались у Ваші родині обрядів?
З.К. – Ну, в церкву ж ходили, у школі ж учили.
Г.М. – Обрядів дотримувалися: пости, Різдвяна ку тя...?
З.К. – Да, аякже! І постували, і...
Г.М. – Розкажіть, як постували?
З.К. – А як постували... Ну, а як ми постували... саме постне їли. А таке не їли: о т м’ясо не їли, не сало, не
яічка — нічого не їли.
Г.М. – А скільки раз на рік постували?
З.К. – Скіки... ну, 40 день одпостуєш, раз підходе. От підійшла голо дна кутя, підійшов... Рожжество.
Підійшло Рожжество — уже розговляємся кутьою, а тоді рожжествуєм. Кутя — це праздник, той пост,
самий важний. Це пост. Їсти нельзя, пока це ж перва зоречка зійде на небі.
Г.М. – А з чого го тували Різдвяну ку тю?
З.К. – Із чого... із того, з пшениці.
Г.М. – Розкажіть, як.
З.М. – [Cміє ться]. Пшениці натовкла, натовкла, поварила. Туди того... абрикосу, вишень, маку насипала,
медом полила і всьо — і кутя.
Г.М. – А які ще страви на столі були, крім ку ті, у Святвечір?
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З.К. – Кр ім ку ті пиріжки посні і узвар, і ку тя — і б ільш нема нічого.
Г.М. – А узвар із чого?
З.К. – А узвар із того, із сушки сушено ї.
Г.М. – А паску як го тували? [...]
З.К. – О, це ж любима, да. Це любима. Як... замісили тісто, насипали ту ди маргарин, душистий клали,
тоді тот клали..., ще олійки поллєш і замісиш, і викачуєш, і печеш. Тоді яєчко розбиваєш, б іло к дє лаєш,
намазуєш і посипеш... разним пшоном [сміється].
Г.М. – А яйця як красили? Помните, як мама Ваша це робила?
З.К. – Аякже! Ми красили тим, лушпинням. Я краскою не люблю красить. Цибулю одварила і в тій юшкі
покидала яєчка, покрасила і всьо.
Г.М. – А що було обов’язковим у до триманні тих обрядів?
З.К. – Ну, ідеш... тоді бу ло три дня, не їш нічого. Це надо вистоять го лод свій, а тоді причащаться і
говіть. Не так, як...
Г.М. – А в оці свята усі, що було таким особливим, обов’язковим, чого дотримувались?
З.К. – Ну, шо дотримувались... Підем в церкву...
Г.М. – Хо дили на всі свята в церкву?
З.К. – Да, ходили в цер кву.
Г.М. – А Ваші батьки, бабусі, можливо, дідусь розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось
релігійних обрядів?
З.К. – Я дідусів і бабу не знала, не бачила і...
Г.М. – А мама розказувала обряди, як святкувати якісь свята?
З.К. – [...] На Івана Купала люди наряжаються і йдуть по степах, по степах іду ть... Жінки підшальники
понадівають і красиві ідуть. А ми платочками запнуті... І ідем по степу, святим колодязя. По степах
колодязя були раньше... [...]
Г.М. – А баптісти були в селі?
З.К. – А... баптісти були.
Г.М. – Розкажіть, як до них ставились.
З.К. – А ми до них не касалися.
Г.М. – А людям було все о дно, якої вони віри?
З.К. – В них віра своя, а в нас своя. [...]
Г.М. – А в роки війни було гоніння якесь проти віри? [...]
З.К. – І церкви попалили, і вікони побили, ой побили вікони... Такі вікони красиві були — побили.
Г.М. – А до неправославних як ставилися?
З.К. – А тоже ж так. А як? І православні тоже ж були. І свої, і свої, шо були, і свої били ікони.
Г.М. – А знайомі в Вас були представники інших релігій? Знали Ви когось із баптистів?
З.К. – Із баптістів... ну, чо ж, були.
Г.М. – А от їхні звичаї, обряди знаєте, хо дили колись до них?
З.К. – В нас ту т те... були баптісти, ну, вони тутечки не жили, вони в Дм ітровкі. Там, у Дмітровкі в них
церква, вона і зараз там сто їть, вони туди все їздили молилися. А наша церква була де школа.
Г.М. – [...] Ви не були ніко ли на сповідях, на обрядах?
З.К. – Була я на Паску. Не на Паску [замислилась]. Хто в нас заміж ішов із баптістів? Тетяна, да. Ми
були. Вінчалась вона.
Г.М. – Розкажіть, як про ходило вінчання.
З.К. – Ну, як про ходило...Не так, як у нас...
Г.М. – Ну, розкажіть, як саме, як церква у них виглядає?
З.К. – Нє, церква хароша у них. Є все, тіко то т... но тіко в їх хреста немає, нема в них хреста, ікон немає.
А такочки наряжена картинами, ікон немає. Ну, в них є, ну, тіко без хреста. В нас іконки то з хрестиками:
держе то в руках, то так, а в їх нема, в їх просто — чисті і всьо.
Г.М. – А там люди сидять чи стоять, чи...?
З.К. – Сидять. Там люди сидять. І оце свадьбу там гуляли, тоже сиділи всі, вирядили їх, повінчали і
додому приїхали — о такочки. [...]
Г.М. – Пісні вони співали?
З.К. – Пісні вони співають, но свої ж співають.
Г.М. – [...] А до іновірців як відносилися у селі?
З.К. – Нормально, также, як і до всіх.
Г.М. – А у Вашій сім’ї?
З.К. – Тоже, да, одинаково счітають.
Г.М. – Були в часи Вашо го дитинства і моло дості в нашому селі люди, які перейшли в іншу віру, були
одного віросповідання, а тоді перейшли в іншу віру?
З.К. – Ну, це...то ді не було в нас.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

237

Г.М. – Не бу ло такого?
З.К. – Нє. Не було такого. Це зараз так.
Г.М. – А от коли Ви були дитиною у селі в цьому була церква?
З.К. – Да.
Г.М. – Хто до неї хо див? З Вашої родини хто хо див?
З.К. – З нашої родини всі хо дили. [...]
Г.М. – А в роки війни?
З.К. – А в роки війни, а хто то ді хо див у церкву? То ді ж не було церкви.
Г.М. – А до війни?
З.К. – А до війни хо дили ми в церкву, да. А у війну, які там були церкви... До війни її ж розібрали, ту
церкву, здорову, а сторожка ж осталась і в сторожку ж хо дили. А церкви ж не було вже здорової.
Г.М. – А Ви ко ли були молоді, в дитинстві бували в церквах інших сіл?
З.К. – Нє, нє. Тіки в своїй.
Г.М. – [...] Хто [...] був священиком?
З.К. – Вони ж приїжжають.
Г.М. – Ну, а як до нього люди ставились, як він до людей ставився?
З.К. – Харашо ставився.
Г.М. – Довіряли йому люди таємниці?
З.К. – Довіряли. А шо йому...
Г.М. – Все розказували? Не боялися, що він розкаже щось?
З.К. – Нічого не боялися.
Г.М. – А у дитинстві, юнацтві у школі говорили про церковні обряди?
З.К. – У школі в нас був батюшка. Був урок його, батюшкин. Він нам розказував, молитви читав,
преподавав, ну, урок був його. Він преподавав нам молитви, ми молитви учили, учили «Отче наш»,
«Отче наш» учили..., ще якусь учили [замислилась]. Оці я знаю, а тіх не те... Позабувала вже.
Г.М. – Наскільки його розповіді впливали на Вас? Ви слу хали їх?
З.К. – Слу хала, аякже. Він ж розказує харашо і ми слу хали його.
Г.М. – І Ваше ставлення до церкви змінювалося?
З.К. – Ні, а чо воно змінювалось?
Г.М. – Ви любили хо дить і продовжували любити?
З.К. – Ну, ту ди підеш, хо ть о тдихнеш.
Г.М. – А [...] в нашому селі [...] під час війни церква не діяла? І ніхто там не правив службу?
З.К. – А яка, яка служба була. Ото в сторожкі. В сторожкі, може, які підійдуть..., а так їх же ганяли. [...]
Г.М. – А відзначались Вами релігійні свята під час війни?
З.К. – А як не відзначались?!
Г.М. – Відзначались?
З.К. – Канєшно.
Г.М. – А як саме? Як відзначали Пас ху , пекли паски у війну?
З.К. – Паску... ні з чого було пекти. І не пекли.
Г.М. – А яйця красили тоді?
З.К. – Яічки красили, а пасок не пекли, бо ні з чого було. [...]
Г.М. – Робили ку тю у війну?
З.К. – Ку тю робили. Це ми робили.
Г.М. – А хо дили щедрувать?
З.К. – Робили ми кутю, хо дила я. Хо ть не було з чого — ходила я під скир ди, навію в скирдах і то
принесу, потовчем на ступкі і ото... Варили кутю.
Г.М. – А щедрувать, колядувать хо дили, коли йшла війна?
З.К. – Хо дили ко лядувать, хо дили за о такий ладичок. [...]
Г.М. – А як Ви думаєте, заборонні дії в ті часи були ефективними і люди переставали вірити в Бога чи
нє?
З.К. – Переставали. [...]
Г.М. – А чим замінювалась віра в Бога, тоді, у радянські часи? У що в радянський час люди
продовжували вірить?
З.К. – Вірить у роботу. Тоді роботи ж повно було. День і ніч робили, а отдихать коли? Як тоді на роботу
іди, іди і іди, як нада ж вихо да, шоб були вихо да. А в вихо дні не вийдеш... о т не буде одного году —
всьо, ти не по лучаєш нічо в кінці года, тринадцято ї. [...]
Г.М. – Хрестини як про хо дили?
З.К. – Ну, хрестини, то ді ж не хрестили.
Г.М. – Не хрестили?
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З.К. – Це ж була Німеччина, це не хрестили вже дітей. Діти хрестилися вже на дому. В нас було їх
шестеро, їх на дому хрестили ми. Батюшку привозили і на дому хрестили.
Г.М. – Як хрестили? Що робили з дитиною?
З.К. – Ну а шо, покупав та і всьо — у миску во ди нагріли. Покупав, перехрестив батюшка, почитав...
Г.М. – А батюшкі щось давали за це?
З.К. – Ну а як — дєньги давали.
Г.М. – А у куми кого запрошували?
З.К. – Ну, у куми вже... старший боярин, старша дружка. [...]
Г.М. – А що свати говорили?
З.К. – «Ми прийшли свататься». Нє... «Ми прийшли, у Вас тьолочка продає ться, там козочка
продається — ми прийшли куплять» [сміється]. [...]
Г.М. – А дівчина як себе поводила під час сватання?
З.К. – Я ж тобі розказувала [сміється]. Кричить мати: «Іди, дери стєнку, колупай, колупай пєчку,
колупай» [сміє ться]. [...]
Г.М. – А хто і як запрошував на весілля?
З.К. – На весілля як запрошували? Ну як, як і сєйчас — ходять із шишкою.
Г.М. – Ну, а дівчата о тдєльно, а хлопці о тдє льно, чи вмєстє хо дили?
З.К. – Нє, чого... То ді ж хо дила нівєста запрашувала, а женіх своїх, нівєста своїх. Це сєйчас ходять
старички, запрашують...
Г.М. – А нівєста сама хо дила чи з дівчатами?
З.К. – З дівчатами.
Г.М. – Багато їх було?
З.К. – Ну, скіко подружок — всі хо дили. А шо їм... Ну, раньше ж, знаєш, тачанкою їздили. В тачанку
посідають і по дворах. Поїздили і погукали.
Г.М. – А хлопці?
З.К. – А хлопці своїх.
Г.М. – Тоже їх багато хо дило?
З.К. – Да. Тачанки їздили. Тачанка вкрашується: квітки понавісюють на том... Вінок о дєлають на коняку.
Харашо було то ді, це зараз... [зітхає]. [...]
Г.М. – Як про хо див обряд вінчання?
З.К. – Ну як, їду ть у церкву, тоже ж на тачанкі, їду ть в цер кву — як церкви немає. А як церква в нас —
піши іду ть. Пішака іду ть у церкву. Усі приглашонні іду ть у церкву вінчаться.
Г.М. – Як вінчання про ходило?
З.К. – Вони постають у церкві. Куполи... харашо... дружка іду ть, дружок вінця держу ть над головою.
Батюшка вінчає. Ну, він не хо де, а читає молитви їм і хрест дасть — поцілують і повихо дять. Ну, довго
вінчають, пісні довго співають, пісні ловкі співають. [...]
Г.М. – Хо дили ко лядувать на Різдво, Новий р ік?
З.К. – Я хо дила.
Г.М. – А в пер іод війни ходили?
З.К. – Хо дили.
Г.М. – Розкажіть, як ко лядували: ходили з двору в двір чи тільки до родичів?
З.К. – До родичів.
Г.М. – А хто хо дить колядувать: дівчата, хлопці чи...?
З.К. – Дівчата. А хлопці посівають. [...]
Г.М. – А як і хто засіває першого дня Нового року?
З.К. – З Нового року — хлопці. Дівчата — під Рожжество рожжествують. І дівчата під Новий год до
двінадцяті, а хло пці з двінадцяти начинають посівать. [...]
Г.М. – Як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення?
З.К. – Ой, я ж тоже гадала. Через хату кидала то т... калоші [сміє ться], калоші кидала через хату із
подругою. І кину ли ми... не попали ту ди калошою, а подругин прямо в димарь, та з димаря витягали, ой...
[сміється]. Кіно було... страшне. Попотягали ми його. А тоді кажу : «Знаєш шо, як ми його витягнемо,
кромє давай задвижку витягнем, задвижка вона висунеться, а вона в дірку впаде, зато, — кажу, —
витягнем його». Витягли — чорний, [сміється] страшний був. [...]
Г.М. – А ворожили тільки дівчата чи й хлопці?
З.К. – Ну, а хлопці шо бу дуть ворожить? Дівчата. [...]
Г.М. – А Масленицю як святкували в нашій місцевості?
З.К. – Масленицю? Це ж Маслениця — то хароше діло, Маслениця.
Г.М. – Як святкували? Які обряди виконували, які страви го тували?
З.К. – Ну, все ж з масла бу ло — страви. Маслениця ж є Маслениця. Варенички.
Г.М. – А з чого варенички варили?
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З.К. – Із сиром. [...]
Г.М. – А як постували у нашій місцевості під час Велико го посту? Чим харчувалися?
З.К. – Ну, чим харчувалися... посне надо їсти усе таке: капуста, помідори — це таке їсти надо, картошка,
даже в перві дні і олію нельзя їсти. В пост, в первий день, олію нельзя їсти. Посне... не масляне нічим.
[...]
Г.М. – А хатні обереги якісь знає те? Що оберігає Вашу хату?
З.К. – Оберігає? А отой — домовий [сміє ться].
Г.М. – А ікони вважаєте оберегами?
З.К. – Ікони... А чого ти смієшся, домовий, да... — це наш хазяїн. [...]
Г.М. – А тепер опишіть свято Івана Купала. Якими обрядами воно супроводжувалось? [...]
З.К. – На Івана Купала хо дили у то т... у степ хо дили. У степу святили ко лодязя. Степ святили, шоб був
урожай хароший — це Івана Купала. Пісні там співали.
Г.М. – А які пісні?
З.К. – Ну, про Івана Купала. Я вже позабувала.
Г.М. – А легенди, повір’я про Івана Купала знає те?
З.К. – Ну шо, вязали ті... віночки, віночки вязали, пускали. Там же і свічка така і тот...
Г.М. – А чого в степ саме хо дили?
З.К. – Ну, в степах ко лодязя були. В нас ту т колодязя були ото тамочки на балкі і тут на балкі. І пішли
прямо в степ, у степу два коло дязя були.
Г.М. – А зачєм до ко лодязя іти?
З.К. – До колодязя воду святили, шоб вода освящьонна була, шоб люди брали, пили, шоб не хворяли. Це
раньше таке було.
Г.М. – Це на Івана Купала?
З.К. – Да. Це на Івана Купала. А сєйчас шо? Сєйчас нема нічо такого ж.
Г.М. – А хто хо див до ко лодязя? Дівчата чи всі?
З.К. – Дівчата, хлопці, всі — вся молодьож хо дила.
Г.М. – А стар і не ходили?
З.К. – І старі хо дили, і діти. Воно ж інтірєсно: несуть же і... [сміє ться].
Г.М. – Ко го несуть?
З.К. – Охрести несуть. Ну а як, о хрести несу ть і йду ть же. Тож празник наш був, б ігали ми аж туди.
Г.М. – А от посвятили Ви во ду у ко лодязя і що далі робили?
З.К. – Назад, додому вернулися.
Г.М. – І нічого не робили: не співали, не танцювали?
З.К. – Ну, біля колодязя нє .
Г.М. – А костьор палили чи нє?
З.К. – Костьор палили аж б іля посліднього ко лодязя.
Г.М. – І що з ним робили?
З.К. – А я знаю?! Стрибали та і все, а що ми з ним робили?
Г.М. – По о дному стрибали чи вдво х?
З.К. – По о дному. Нє, є такі, шо і вдво х стрибали — не боялись [сміє ться], не боялися.
Г.М. – А що означало, що перестрибуєш через вогонь? Чи це просто як забавка?
З.К. – Просто обичай такий був. Чи шо воно таке, но стрибали. І вінки ото пускали; понаплітаємо,
жовтенькі саме цвіли. [...]
Г.М. – А шептання і замовляння проти хвороб якісь знаєте?
З.К. – Шептання й замовляння... ну, це ж Богом лічиться.
Г.М. – А лікувальну магію знає те?
З.К. – Нє.
Г.М. – Не знаєте?
З.К. – Я тіки виливаю дітям на воск.
Г.М. – А знаєте, можливо, чули щось про випадки чудесного видужання? Людина була хвора, а тоді...
вилікувалась. Знає те такі випадки?
З.К. – Бу ло і в мене таке.
Г.М. – Розкажіть.
З.К. – Не бу ду розказувать.
Г.М. – Не хочете? Ну а з чим пов’язане чудесне видужання?
З.К. – Ну, вона хворіла тім..., ну, вона була дуже іспугана і воно пішло по тілі по всьому, пішов цей іспуг.
Ну, вона боялася те... боялася . Так і я їй вилила, три рази вилила. Вспомина, приїжжає до мене. А одну із
Москви лічила. Вона не спала півтора года, совсім не спала, півтора года вона не спала, ну, по їхала в
Київ до врачів, каже: «Ану, повези мене туди ще, до врачів», на чоловіка на свого. Він повіз її, а там у
Києві професор сказав: «У Вас хвороби нема, тіки бабку шу кать нада, бабка Вас виліче, а ми, — каже, —
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не вилічим». Каже: « В глаза мені сказав». «Не вилічим, — каже, — це не наша...» Ну, їх такого ж не
учуть там. І вона ж приїхала до матері, а мати тут, у Обіточном живе, приїхала до батьків і каже: «Ма,
мені бабку нада шукать, шоб тот..., шоб мене вилічить». Ну, мати приїхала до мене і каже так і так, каже:
«В мене дочка боліє, не спить», — каже. «Ну, — кажу, — привези, приїде, я поможу їй, може. Може,
поможу, — кажу, — а може, і нє, це ж таке», — кажу. Ну, я їй на воск виливала, один раз на воск, другий
раз виливала, третій — нє бєрьоть. Ну, думаю, те... «Ну, поїздиш іще, — кажу, — раза три по їздиш».
Коли п’ятий раз я їй вилила, вона начала то т... спать лягла. «Ну спать, — кажу, — будеш спать дома.
Тіко, — кажу, — хай не будять і можеш неділю спать, не вмреш, — кажу, — тіко будеш спать і все. І, —
кажу, — де воно і дінеться, — кажу, — вийде все у сні». Ага. Вона проспала троє суток, а мати збудила
взяла. Началось обратно таке і обратно я їй виливала. Ще три раза вилила і вона як заснула, її не будили,
ніде нічого. Вона виспалася. І де все і ділося, бачиш. Все де ділося, а мати каже: « От, — каже, — я
глупа, — каже, — ще б виливали, не могла, — каже, — витерпіть. Думала, шо вона вмре».
Г.М. – Ну а як Ви виливали на воск, що робили?
З.К. – Ну, на воскі виливає ться. Кажу, виливає ться в тебе женщіна якась і з тебе вона... чи шось взяла, ти
шось дала їй, чи шо поклала тобі такого. Ну, виливається, кажу, комочок. Ну, а вона каже, шо в неї
свадьба була синова і то од того дня... І ото поїхала вона, на роботу стала, а то мішок дім ідролу попила і
нічого — не заснула, мішок цілий, каже, випила і не заснула, каже. Ага... нє разу. Ану попробуй не спать
півтора го да! І вона ото по їхала, устроїлась на роботу, робила. А то ді приїжжала до мене, у гості.
Привезла мені подарок. Кажу : «Нашо?» «О, — каже, — я тепер сплю. Поправилась», — каже.
Г.М. – А жили у нашому селі відьми, відьмаки?
З.К. – У нас жили відьмаки, но знаєш, ми називали відьмаками, но не знаю я. Но ми раз її бачили: вона у
простині бігала, ганяла нас. Ото тіки і чула [сміється]. [...]
Г.М. – А хто такий чорт? Він о дин чи їх багато?
З.К. – Ну, кажу ть, шо багато їх. Я знаю скільки їх?! Я їх не бачила. Аби ж я бачила їх...
Г.М. – А легенди якісь знаєте?
З.К. – Це ж вони тринадцятого лупляться ж числа. Під то т [замислилась]... Вони лупляться у тому... в
Донєцком. Це їхня свадьба там. Да, тринадцятого числа, знаю, тринадцяте число, а під який праздник...
під Маковія. Тринадцяте число, Маковій 14-го, а вони 13-го там свадьби гуляю ть.
Г.М. – А чого саме в Донецьку?
З.К. – А в Донєцком. Десь о то тамочки єсть то т... не річка, а як [замислилась]... називає ться, ой... у нас
море, а там Дніпро називається, там є таке, а там свадьби гу ляю ть. Це так розказують [сміється] і я тобі
розказую [сміється]. [...]
Г.М. – А Ви вживаєте якихось заходів для захисту від нечисті? Захищаєтесь якось?
З.К. – А чим захищаться? [...] Молитву « Отче наш» читаю каждий день.
Г.М. – І захищає Вас від нечисті?
З.К. – Я «Отче наш» читаю всє гда. [...]
Г.М. – А як Ви думаєте, віра і церква захищає від нечисті?
З.К. – Захищає. А в церкву як підеш — скіки там нечиті, ой! Скільки людей там поганих! [...]
Г.М. – А в радянські часи партійні кер івники як ставились до демонології, до відьом?
З.К. – До відьом... вони самі відьми, пар тійні ті. [...]
№ 52. — 2008 р., січень 2. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Руденко Марією Кузьмівною, 1930 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізької області,
проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
Гурбич М.С. (далі – Г.М.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Руденко М .К. (далі – Р.М.) – Ру денко Марія Кузьмінічна.
Г.М. – А дівоче прізвище?
Р.М. – Тінякова.
Г.М. – Хто Ви за національністю?
Р.М. – Українка.
Г.М. – Дата і місце народження?
Р.М. – Новопавловка була то ді.
Г.М. – А яке число, місяць, р ік?
Р.М. – 3 января 1930 року.
Г.М. – Яка Ваша освіта і професія?
Р.М. – 3 класа [сміє ться]. [...]
Г.М. – А ким Ви працювали?
Р.М. – Ким не працювала! І дояркой була, і завклубом 4 года була [посмі хає ться], а тоді вже як вийшла
заміж, 20 го д учьотч іком. [...]
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Г.М. – А по національності хто були Ваші предки?
Р.М. – Мати була українка, а батько із руськой сім’ї. Вобщє-то на Ворошилова всі із Росії приїхали.
Г.М. – А звідки родом Ваші батьки, предки, в загалі?
Р.М. – Батько — з Росії, а мати — здешня. [...]
Г.М. – А як ставилися до віри Ваші батьки?
Р.М. – Батько у мене був атеїст. Перві..., тоді ще був Агробас ото, чи як воно називалося — записався. А
мати... не була такою рвяною божественною, но в церкву хо дила моя мама все время. І за смерті хо дила. І
в них пєвчая була, на по хорони, на все. Вона уміла все церковне все впівать.
Г.М. – А як Ви ставитеся до віри?
Р.М. – Ну як? Я так, туда -сюда. Я не вірю, шо нема Бога. І [думає] вірю в Бога, ну , не так. Мені часто
кажуть: «Чого ти в церкву не ходиш?» Ну, не можу я в церкві — я ладана на ду х не переношу і все, я
можу зомліть, ну, нашо це кому надо? В церкву я не хо дю.
Г.М. – А от саме поняття «віра» що для Вас значить?
Р.М. – Ну, я знаю, шо шо то в атмосфері є. Шо то таке є, предназначене нам, і все.
Г.М. – А якого Ви віросповідання?
Р.М. – Християнсько го.
Г.М. – А розкажіть до кладніше, хто або яка подія вплину ли на те, що Ви стали віруючою, почали вірити
в Бога?
Р.М. – Як мене мати навчила зразу вірить, так я і… А такої особєнної причини у мене і не було. У мене
тьотки були, батькові сестри, бактісти, вєрующі. Дві були рвяні вєрующі. Одна прожила до ста років, да і
вона..., а можна це казать, чи нє?
Г.М. – Да, кажіть!
Р.М. – До войни жила в Донєцкє і з Донєцка, тачкою, 5 дітей привезла у Партізани. Рівно неділю ішла і
дньом, і ноччю, із старшой дочкой тягли, а хлопчику було 2 го діка, Павліку, на тачкі. І приїхав сюда, бо
вона тут родилася і жила тут до того, поки война кончилась. А то ді всьо равно туда уїхали. Ну, а вона, їй
у Дмитровкі купили хатинку і вона там жила, і дочка вже виросла, там вийшла заміж. Сюда переїхала,
сину оставила квартіру і жила вона до ста років. Но она була вєрующа. Оце настояща вєрующа. [...]
Г.М. – А де і коли Ви вперше почули про Бога?
Р.М. – У войну.
Г.М. – А від кого?
Р.М. – Від кого? Навпроти нас жила сусідка... Нє так я чула, о д мами чула про Бо га. Мати в мене була
така, вєрующа, не совсєм, не фанатічка, но вєрующа. А то навпроти нас жили люди, дє д і баба, і вони
були бактісти. І вона всіх дівчато к присоглашала. У нас же дітей то ді було багато. У каждом дворі
четверо – пятеро, це четверо — найменше. І я хо дила. Я любила. Вони дуже ловко співали всі. Оці
бактісти, вони ловко співають. Я хо дила. Там я слу хала проповіді їхні, нравилось мені все.
Присоглашали, но я ще тоді молода була, зелена, ну, 13 год було, ну, це ж ще ума не було.
Г.М. – А як Ви уявляли собі Бога в дитинстві?
Р.М. – Хтозна, як я йо го уявляла? Уявляла, ну, це ж таке неземне сущєство, а о т боялася я. Як о т мама
скаже: «Сьо дня Паска — нє льзя шить». «А чьо, ма?» «Бог накаже». Оце вже я боялася. От уявляла, шо
шото єсть. Я не уявляла там якусь людину чи шо, а от шото єсть у атмосфері, а сєйчас уже стара дура, а
тоже уявляю, правда.
Г.М. – А ким він був для Вас?
Р.М. – Ну, як «ким»? Сєйчас для мене тоже, молюся я, на ніч молюся, щас для мене Бог більше доступне
слово, а раньше я цього не понімала.
Г.М. – А чи дотримувалися у Вашій родині обрядів, постилися?
Р.М. – Да, мама дотримувалася обрядів, постилася, все чисто було.
Г.М. – А от Різдвяна кутя — які обряди пам’ятаєте?
Р.М. – О, ну, це ж праздник дітей [сміє ться]. Конєшно, пам’ятаю.
Г.М. – А з чого го тували ку тю, помните?
Р.М. – Помню. Ступка така: пшениця чи арновка чи шо, даже ячмінь, товчуть, поки о та вся луска зійде,
замачують. Рождєство — це праздник дітвори, самий найбільший праздник. Да, малою і в церкву ходила
з мамою, і ото як слідком хо дю, слу хаю — любопитство в мене брало верх мого нєвєжества і
любопитства.
Г.М. – А от на Паску були якісь особливі обряди?
Р.М. – Ну як обряди, обряди, конєшно, були. Пекти паску надо тіко у суботу. Або в четвер, у п ’ятницю,
мама казала, нельзя паски пекти — не получиться. І це точно ми взнали вже. Це точно, шо не получиться.
Ну як ходили, носили в церкву паски. Я ходила, поки ту т церква була, дівчатка тут, нас збереться ціла
улиця і йдем. По балкі хлопці поганяють, у ко го і паски пооднімають, єслі іде. Та, було все...
Г.М. – А от крашанки як?
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Р.М. – Красили. Малими то ми і билися: хто в ко го виграє, і катали, і по луках б ігали і все. А взрослі
вже... якраз молодість така пройшла при комсомольцях та при комуністах, так шо там не дуже. А всьо
равно всєгда бу ла Паска, всєгда було Рождєство.
Г.М. – А чим от яйця красили?
Р.М. – Лушпинням із цибулі. « Саме найлучше» — каже мати. Батьки не ругають. Краской
позамазуються, а то чистенькі.
Г.М. – Ви сповідувалися?
Р.М. – Да, сповідалася. Разів скіко..., оце вже як старою стала, а тоді сповідалася.
Г.М. – Розкажіть докладніше, що вважалося обов’язковим у дотриманні релігійних обрядів?
Р.М. – Ну, я до тримання не пр ідєржувалася. Ну, перед Рождєством, сєйчас, напрімєр, постилася, шоб
людина не лаялася. Саме главне у дотриманні обрядів, шоб людей не обсуждать, зла нікому не робить і
буть людиною, і все. Оце і все. Це і в бактістов, і в пятидесятників це такий є закон.
Г.М. – А Ваші батьки, дідусі, бабуся розповідали Вам, як слід дотримуватися релігійних обрядів?
Р.М. – Ну, батьки ж так розповідали. Дідів я не знаю, бо мої батьки були сиротами, а мати розказувала
всєгда шо надо.
Г.М. – А що Вам запам’яталось найб ільше з тих розповідей?
Р.М. – Шоб не лаялися з людьми і не обсуждали людей. Оце у мами було первий закон: « Шоб я не чула,
шоб ви судили людей; і шоб не лаялися». Оце в неї було. [...]
Г.М. – Яким звичаям і обрядам Вас навчили мешканці інших сіл? От взагалі Ви спілкувалися з
сусідськими селами?
Р.М. – Ну, конєшно. Да. Та тут вобщє у всіх селах о днаково. Бо вони так: ті ту да заміж виходять, ті туда
в прийми приходять. Воно помішано: і Лозановка, і Борисовка, і Дмітровка. Все це змішано ту т. Оби чаї
одні.
Г.М. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та юнацтва, молодості ставилися до
атеїстів?
Р.М. – До атеїстів... нормально. У мою молодость ставились нормально. По тому шо в нас і в піонери, і в
комсомоли, і в партійні — у все тоді. Тоді зовсім друга була...
Г.М. – А до віруючих? От у пер іод війни.
Р.М. – Да, на віруючих перед войною було гоніння. От розкажу я один случай. Це уже не я видумала і не
хтось. Отам, де о т школа сєйчас у нас, там була церква на тім місті. Я її помню. Бу ла кр асива шко..., та
церква, поставили ж тоді школу, пото лок такий красивий, прямо як ангели літають. Розмальований. І
начали ж оці комуністи-атеїсти. У мене батько тоже був атеїст, но він цим не занімався, бо мама його
кріпко держала. А о дна женщіна, Палагєя, по-моєму, звали, знаю, шо Гнусіна. Вона бу ла така рвяна та,
атеїстка. І скидали і ікони, і все звер ху, і вона танцювала. І прийшла додому і її паралізувало. І вмерла
паралізована. Як паралізувало, так і не отпустило... Так вона і осталась. І от з тих пір я поняла, шо шото
єсть. Я не дуже вірю, но шото єсть. От наказаніє єсть за таку … [...]
Г.М. – Віруючих дуже ганяло начальство?
Р.М. – Ганяли.
Г.М. – Які заходи вживали проти них?
Р.М. – Ну як, призирали їх. Я к не люди були вони. Призирали і все.
Г.М. – А непроваславні, як до них відносились?
Р.М. – Нормально тоді. Тепер, бачиш, всі однакові. Хочеш вірь, хочеш не вірь, а тоді зовсім друге було
діло.
Г.М. – А були Ви знайомі в часи Вашого дитинства і моло дості з представниками інших релігій?
Р.М. – То ж бактісти були і десятники бу ли. З цими була знайома.
Г.М. – А що Вам подобалося в їхніх обрядах, звичаях? Розкажіть до кладніше.
Р.М. – У їхніх обрядах мені дуже нравилося, як вони співали. Це ж ми дітьми бігали. Посідаємо — вони
нас приглашають, посадять по хатах (тоді ж не бу ло ні дома молітвенного, нічого), по хатах. Їх не дуже
багато було і по хатах молилися. Там у того, того, того — нас приглашали. Я багато псалмів знала тоді,
усе співали. Харашо співали. Ну, як люди вони добрі, от добрі і все.
Г.М. – Що у них у хаті особливе було? Ікони як розвішені були? Розкажіть про обстановку.
Р.М. – Ікон у них немає. У їх оті, як... понаписані молитви на плакатах — як у нас плакати називаються, а
в їх я не знаю як називається. Такі бу ли видєржки з Є вангеліє понаписані, а ікон вони не держу ть. [...]
Г.М. – А Вас чимось пригощали там?
Р.М. – Нє т. Вони вобщє не пригощають ніколи. Ніколи. У їх даже як умруть і то вони не щітають
поминками, отож у мене тьотки дві умерло, ховали їх, вобщє не щітають вони, шо це поминки, а е то,
той... обєд. Просто як обід, шо їм надо покушать і все, більш нічьо.
Г.М. – А от особливості якісь, основне, чим вони відр ізнялись від православних?
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Р.М. – Не хрестяться вони. Ну, зовсім у них друге поняття і по хоронках. На по хоронах вони не голосять,
як от у нас кричать, ну, у каждого разне. Я, напрімєр, не вмію голосить і приказувать. А є шо голосе і
голосе цілий день і сльоз не тече.
Г.М. – А що із звичаїв і обрядів представників інших вір Ви самі перейняли? Щось почали
застосовувати?
Р.М. – Нє, нічого я не перейняла і у бактісти не записалася — нічого.
Г.М. – А яке ставлення було у селі до цих іновірців?
Р.М. – Ну, нормальне. Ніхто, у селі їх не ганьбили — ніде нічьо, не обзивали, нічьо, нормально.
Г.М. – А Ваша родина як до них ставилася?
Р.М. – Ну як моя родина може ставитися, коли в мене в родині бактісти були? Харашо ставилися.
Г.М. – Чи були в часи Вашого дитинства та в часи Вашо ї молодості люди, які перейшли в іншу віру?
Р.М. – Нє, у нас одна віра така була — бактісти і все, но були і такі.
Г.М. – Перехо дили?
Р.М. – Да.
Г.М. – А як до них ставилися?
Р.М. – Нормально. Нічьо, от до віри у нашому селі, не знаю як тут у Кірова, а у Ворошилова ставилися
нормально. Ніхто нікого, як хочеш, віруюча ти чи невіруюча, о так.
Г.М. – А Ви казали, що у Вашому селі була церква. Хто до неї хо див?
Р.М. – Християнє. Бактісти ж не хо дили.
Г.М. – А от діти, стар і люди чи хто?
Р.М. – Діти і стар і люди — всі хо дили, всі. Оце на Рож дєство всі іду ть, но Крєщєніє тоже. Праздник був
страшний, бо ноччю нам гуртом розрішали іти в церкву і йшли на р ічку. На р ічці випилювали стіл із
льоду і крести з льду і квасом красили — це робили мої дядьки, мамини брати. Випилювали, а о дин раз, а
тоді шось як начну ть уже воду хрестить і голубів пускають і стреляю ть. Красиво, дуже красиво. О дне
Крєщєніє помню, одне. Шо пішли ми, до то го красиво було — звечора іній упав і всі дерева білі-б ілі
були, і ми ж у церкві побули, а то ді, перед утром, пішли во ду святить, оце де баня в нас була оту ди, де
бойня, отам. До того красиво! Там річка була хоро ша, розлита во да і сто їть розовий стіл і хрести
[замислилась], а це мої, мамини брати випилювали, отак сантіметров 30 товщини випилювали, такі
красиві хрести і квасом покрасили з красного буряка, такі вони розові всі стали, красиві. І до дому йшли.
Воду несли і свічки. А тихо надворі було, так тихо. Я додому свічку принесла в Ворошилову — не
зату хла.
Г.М. – А що за звичай, коли несуть свічку, щоб вона не зату хла? Що це значить?
Р.М. – Значить, шо єслі зату хне, то тобі доля буде погана, або як принесеш у хату свічку-світло, і тієй
свічкой на дверях копоттю писали хрести, тоді ж ско тину держали, у коровнику малювали, кругом
хрести тією свічкою і водою святили, мати там чи батько візьме, ну , у нас мама ж візьме свічкой …
Вобщєм щітали, шо це добро, єслі донесеш і не зату хне свічка.
Г.М. – А хто із Вашо ї сім’ї хо див до церкви до тієї?
Р.М. – Мама хо дила і я. Хлопці не хо дили — у нас же було троє хлопців, вони не хо дили.
Г.М. – А от у селі як ставилися до людей, які хо дили до церкви?
Р.М. – Харашо, бо із каждого двору йшли до церкви — по великим праздникам усі йшли до церкви.
Г.М. – А в пер іод війни?
Р.М. – А в періо д війни та церква і не дуже робила, но були ішли усе время.
Г.М. – А чого церква не робила? Боялися чи закривали німці?
Р.М. – І боялися, і закривали, і нікому було править. Може, тіх батюшок і на фронт узяли. То ді ж не
щіталися з цим.
Г.М. – А Ви бували в часи Вашо го дитинства і молодості в цер квах інших сіл?
Р.М. – Нєт, не бувала. Нє т.
Г.М. – Не бу ло можливості чи поблизу в селах не було церков?
Р.М. – Поблизу не було.
Г.М. – [...] Це у нас в селі о дна була?
Р.М. – Да.
Г.М. – Церква наша велика була?
Р.М. – Велика, велика. Красива.
Г.М. – Купо ли?
Р.М. – Куполів не було, но як, як ангар у тім, круглий свод був і голубим розкрашений. Красиво дуже
було.
Г.М. – Розкажіть, якими в часи Вашого дитинства і моло дості були взаємини Ваші, Ваших родичів,
знайомих із місцевим священиком? Взагалі, хто був священиком?
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Р.М. – Священика я не знаю, но отношенія були хароші. Мама моя ходила в церкву все время і в
Приморськ їздила все время. Там була дєйствующа церква все время. В нас не було, а там була і вона все
время їздила.
Г.М. – А довіряли священикам чи не довіряли?
Р.М. – Конєшно, довіряли... Но це лічность щіталась тоді — грамотний, во -пєрвих. Це мама мені
розказувала, шо раньше священика щітали дуже грамотною людиною, як священик, то він грамотний,
знає він, багато усього знає, от як інтілігентом при цьом щітали.
Г.М. – А розкажіть, що Вам говорили в дитинстві та юнацтві, ну , о т в школу Ви хо дили 3 класи, що Вам
розказували про церкву? Щось розказували?
Р.М. – Нє, то ді не розказували.
Г.М. – І про обряди церковні?
Р.М. – Нє, нє, нє. Тоді вобщє про церкву не згадували, і не дай Бог... Був у нас Драгнєв учителем, не дай
Бог узнає, шо яічки крашені, чи в церкву пішли, та, Боже, — це ганьба бу де нам.
Г.М. – Ганьбили?
Р.М. – [Киває, що «так»].
Г.М. – Як діяла церква під час війни?
Р.М. – Церкви не було.
Г.М. – Уже її не було, її зруйнували. А хто зруйнував?
Р.М. – Но ото ж я розказувала — комуністи.
Г.М. – А чим відрізнялись релігійні свята під час війни?
Р.М. – Ну як от, всьо равно святкували. Ячменю намелемо вручну. Всьо равно пасочку одну, но спечуть.
Г.М. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна цер ква людям у 30 – 40-і роки?
Р.М. – Була, да. Хоч десь старі люди могли десь душу одвести. Могли там і посповідаться, і помолиться,
і отдихну ть од разних сплєтєнь отих бабських. Мама моя каже: «Я в церкву іду отдихать». Всєгда казала,
шо я в церкву іду о тдихать.
Г.М. – А чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей
переставали вірити в Бога?
Р.М. – Та було це, було. [...]
Г.М. – Чим зам інювалась віра в Бога?
Р.М. – П’янкой замінювалась. Ну, чим вона... Нє, як уже колхози стали, це я в 30-му году родилася, якраз
тут ко лхози стали, це не помню. А по расказах старших, як колхо зи стали, тоді якось замінювалося:
стали тєатри, стали збираться клуби, там десь у якусь хатину той, стали вже виступать, стали таке все
робить, уже трошки начали ворушиться.
Г.М. – У що в радянський час, у пер іод Вашої моло дості люди продовжували вірити?
Р.М. – [Замислилась] Більше в себе, у себе. Ну, тоді в науку начали уже вірить, начали учиться, вже моїх
однокласників багато повиучувалися у ко го були возможності, інженерами стали, все було уже. [...]
Г.М. – А які обряди виконували після появи на світ дитини?
Р.М. – Ну як, хрестили. Як не запрєщали, як не той, а всьо равно хрестили. У мене, напрімєр, дитина була
не хрещена до п’яти років. Чо ловік же хворяв, а тоді умер чоловік. От я Вам прич чу розкажу. Умер
чоловік. Я при йом діжурила півгода, не... сон я потєряла вобщє. А тоді як умер, я дньом заснула. Як
проснулася і кричу страшно на свекру ху : «Ма, закрийте двері, шоб Коля не виніс Люду». От мені, я не
сплю, шо прийшов Коля, мій чоловік, і забирає Люду, а їй чотир и годіка, забирає на руки і несе. Мене як
розколотило, так нєрви ще ж не в порядку. Ще не вспіла я... та дев’ять днів не пройшло, як вмер, до того
я кричала, до того... І свекру ха мені каже: « Шо ж це ми робимо, а дитина то не хрещена, а не дай Бог...»
Я з нею тоді і полаялася, хай Бог мені простить. А не дай Бог умре дівчина, чи нещастя яке случиться, а
дітьо не хрещене. Давай хрестить. Ніде ту т не хрестили, у Приморську так... Я ж взяла дитину і в
Бердянськ повезла. Там була знакома одна женщіна, пішли в цер кву і по хрестили. От з тих пір я поняла,
шо усе надо робить воврємя. Надо дітей хрестить. [...]
Г.М. – А дитину можна було показувати людям, ко ли вона народилася?
Р.М. – Ну, тоді це було просто — показували, показували. А раньше було, це мама казала, до сорока днів
дитину вобщє ніхто не бачив. Не показують дитину, так, тіко рідня — бабушка, дє душка, мати покупали,
перепилинали, а чужим нікому не показували.
Г.М. – А чого?
Р.М. – Ну, зглазу боялися, да. [...]
Г.М. – А як про ходив сам обряд хрестин? От Ви розказували, що хрестили в Бердянську.
Р.М. – Ну як? Кумой була багато. Обряд... хрестила я тут у нас, де жив піп, ту да ми і носили дитину, ось
Ваню Охріменка я носила, а вже 50 го д йому. Як, роздінемо, надо взять крижму, це обізатєльно, як
батюшка витягує дитину з во ди, він крижмою тією бере, обкриває, це обізатєльно. Но в кого метра три
матерії чи два, хто скіко тоді мог, це крижму, ну, і подарок дитині. Там ползуночки, як маленькой дитині,
а як б ільшой — більшеньке шось.
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Г.М. – А от Ви казали, доньку хрес тили в Берядську, а когось у селі. Чим відр ізнялися хрестини тут і
там?
Р.М. – Ну, у Бер дянську я хрестила дівчину в церкві. А ту т на дому ми хрестили, у церкві нельзя було. І
батюшка боявся, бо йо го вигонють з роботи, ну та і ми не хо тіли. Дома, договарювались з батюшкою і
дома хрестили.
Г.М. – А у період війни хрестини були поширені чи ні?
Р.М. – Нє.
Г.М. – Взагалі не хрестили чи ховалися?
Р.М. – Ховалися. Ну, я такого не знаю, бо у нас хлопці були... хлопці, правда вже здорові були, приїжжав
батюшка, там у нас поперед дом був, приїжжав і там хрестив. Сходилися всі і хрестили также.
Г.М. – А сам обряд хрестин: купали дитину, а що ще робили з дитиною?
Р.М. – Молитву прочитає, посаде, така ванночка в нього, маленького обмиє . От ми носили Ваню —
місяць йому був, посадять... Він не то шо вистреже тут хрестик, як волоски є і бере тім, обкаде цю миску
кадилом, а тоді бере цією во дичкою по хлюпає — це він уже по хрестив.
Г.М. – А в який день хрестили? Чи це не мало значення?
Р.М. – Це не мало значення.
Г.М. – У бу дь-який?
Р.М. – Да.
Г.М. – А кого запрошували в куми?
Р.М. – Ну як... хароших знакомих або родич ів, або... Раньше це було, мама опять казала, шо хрестили так:
родилась дитина, вийшли на вулицю, хоч кривий, хоч горбатий, хоч старий — хто первий на глаза
попадеться, той кумує. А ми вже вибирали собі кумів як хо тіли.
Г.М. – Що входило в обов’язки кумів? Що вони робили?
Р.М. – У кумів у ходило в обов’язки: узять дитину, понести в церкву, по хрестить, по дарок їй подарить,
оплатить церковні расхо ди за хрещеніє — це у кумові обязанності.
Г.М. – А от після хрестин що робили?
Р.М. – Приносимо дитину додому і начинаєм гулять — застольє. [...]
Г.М. – А куми хо дили в гості до дитини?
Р.М. – Конєшно, хо дили. Куми — це Рождєство праздник, День народження праздник, єслі вони
нормальні куми, то всєгда дарять дитині на щастя. Ну, в мене був нормальний кум. Поки Люда закончіла
інстіту т, він виб ігав до остановки і тик п’ятьорочку на дорогу в Запорожьє. [...]
Г.М. – А що свати із собою приносили?
Р.М. – Хлібину хліба, рушники поперевязані. Нє, хліб, хліб на рушниках, а ту т, єслі уже нівєста согласна,
перевязували рушниками і хлібами обмінювались.
Г.М. – А що вони говорили при цьому?
Р.М. – Ну, шо вони говорили... «Чи желаєш ти піти, чи не желаєш?» — питають у їй. Як желає, то виносе
рушники, як не желає, захо вається у ку ток. Були раньше, це вже не при моїй памяті, моя тьо тя виходила
заміж. Приїхали свати тачанкою, у двір поставили, про хо дють у хату, а тьо ті було як раз шістнадцять год
іще, тіко кончили. Батько: «Так, Устьо, підеш зам іж». А вона: «За кого?» «А он приїхали женихи». Вона
як рванула, мама розказує, на піч, захо валась у ку ток, а її стягують з печ і. [Сміється]. Отакий обряд був. І
не питали. Хлібом батько обмінявся із тим сватом і всьо — іди заміж. Отакі бу ли обряди. [...]
Г.М. – Ну а в хаті сватів садили за стіл?
Р.М. – Ну, да, єслі договорилися вже, то ді сідають. А єслі не до говорилися, кажу ть: «Он Бог, он порог».
Г.М. – А дівчина як поводила себе під час сватання? Поки вони там домовляються, що вона робила?
Р.М. – Та уже піч не колупали, нє, при моїй памяті [сміється]. Ті не йду ть, як не договорилися. Уже іду ть
вони до говорені давно. [...]
Г.М. – А як відбувалися оглядини?
Р.М. – Та оглядин уже... як, які там оглядини, я ж то вже при колєктівізації жила, шо там оглядувать ?! Не
оглядини, а то ді вже щітався договор. Оце як засватали в неділю, на другу неділю прихо дять батьки вже,
бо на сватання батьки не йдуть женихові, не йдуть на сватання. Прихо дять батьки, схо дються до нівєсти і
договарюються, на який день свадьба, скіко приглашать, шо робить і де робить. Оце були такі договори,
оце на другу неділю. Ну а вони знають, шо прийду ть свати, приготовлють шо, сядуть повечеряю ть,
договорються.
Г.М. – А от у довоєнний період, Ви були дитиною ще, пам ’ятаєте якісь весілля в селі?
Р.М. – Пам’ятаю. А нас дуже пускали? Нас не дуже пускали, не так. Ми вже дружками були, це вже той,
ніко ли тако го не було. Я о дин пр імєр розкажу: по дружка моя виходила заміж і у церкві вінчалися
тайком, шоб ніхто не знав. Вони, батьки там були дуже божественн і, старостою усе время в церкві був,
по той... У п’ятницю привезли, повінчалися, приїхали, гуляли там у п’ятницю, а то ді як дружки там оці
всі, ага, посадили за стіл, нема... Правільно було, мєжду прочім, правільно було: прийшов сват,
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поналивав по стаканчи ку винця, випили, поїли і до свіданія. І вже вони не сідають і в хату не заходять —
ідіть танцюйте.
Г.М. – Це бу ло до війни?
Р.М. – Да.
Г.М. – А хто і як запрошував на весілля?
Р.М. – О, ну, це я вже... Як нівєста собі своїх запрошувала, а жених — своїх. Нівєста, якшо близько де —
хо дили, а вже при моїй памяті давали тачанку, на тачанкі їздили, да. В нас тачанка як переломилася по
голольо дкі, о там, де бойня була, отак і сплюснулись, і нівєста навзнак, і вся мокра. І провалився льо д, і
вся мокра, і все.
Г.М. – Нівєста їздила з женихом запрошувала?
Р.М. – Нєт, нівєста з дружками. Це я дружкой була. Ну, там дружок вісім сяде, почіпляються там, як
кози, і їдуть. Ну, приїжжають там до двора, напрімєр, до мене, нівєста і старша дружка ідуть у хату,
приглашають, а ми танцюємо, аж пиль летить — на тачанкі чи на машині [вже то ді стало ]. Свадьбу
гуляють тоді тім..., а тоді прийдуть приглашать, прийде нівєста, значить ті... От на Кримку ми їздили,
напрімєр, приглашать людей, а вони старі вже були, кажу ть: «Ми не прийдемо, ми Вас тут угостим». І
нас зазвали в хату, не тільки з старшой дружкой, а всіх дружок, посадили за стіл, поставили нам меду в
вазочках таких, шо запомнився мед, бо тоді не у кожного було мед у вазочках, і угостили нас... Випивки,
от за шо я старину люблю, шо випивки не було, не було. Винця там слабінького по стаканчику налили і
всьо, до свіданья. Покормили нас, все, гостинців нам дали, випроводили і кажуть нам ще: «По танцюйте
нам у дворі, шоб... Кримка — маленьке село, щоб люди почули, шо до нас свадьба приїжжала». Оце таке
було шо.
Г.М. – А парубки чим займалися?
Р.М. – А вони самі з женихом його рідню приглашають. Ця ж до себе приглаша на свадьбу, а він... а вони
їздять до себе приглашають. Баян, гармошка, як шо було, яка музика. [...]
Г.М. – А скільки днів тривало весілля?
Р.М. – Ну, це ж у суботу начинає ться, у неділю продовжується — то снідать водють, то нівєсту, то несуть
нівєсті снідать — це другий, а у понеділок була обізатє льна курятина називалася: збирають у каждого,
хто гуляє на свадьб і, по куриці, зносють ті до жениха, ті... хто куда. Варють борщ, борщ і та ще друге.
Ну, у понеділок це щітається найлучча гульня. Всі уже і тверезі, і з роботи прийшли, їсти хочуть, наїлися,
а то ді пєсні цілу ніч.
Г.М. – А з чого починалося весілля?
Р.М. – Як з чого? Ми одівали нівєсту там чи жениха, їхали ж потом, а тоді ж сідали за стіл. Було таке , шо
цілий день приглашали, о т як багато і ще в друге село їхать — цілий день приглашають. [...]
Г.М. – А як вінчали? Вінчалися взагалі чи ні?
Р.М. – Ну як, вінчалися. Приїжжаєм у церкву, я два раза була на вінчанні і всьо, то не була, батюшку ж
предупредять, батюшка ж вінчає, а ми стоїмо ждемо. Повінчали, там старший дружок і старша дружка
вінці подержали над головами, пішли, а то ді ж ми сідаємо, на чом приїхали, брич ка чи те... І з церкви
їдемо вже, їдемо до жениха, після вінчанія їду ть до жениха, як це було вечором. От Марусю ту отдавали
у п’ятницю: приїхали до жениха і там вечоринки гуляли — оце прощаніє з молодостью називалося.
Вечоринки були і все це.
Г.М. – А от на другий день свадьби чим займалися? Наречені що робили?
Р.М. – Нічо. Єслі вінчалися у суботу, вона ще всьо равно надіва цвіти, а єслі на другий день, шо не
вінчалися, то то ді вже, я ж розказую, шо везу ть сначала нівєсті снідать от жениха... нє, не так. Везу ть
нівєсті снідать її рідня, там... приїжжають ту да, сажають усіх за стіл. Та то нівєсту вкрадуть — викупляй,
а там то жениха замінять, то ще шось. А то ді іду ть додому. Прийшли до нівєсти, жду ть, накривають
столи, ждуть, приведуть снідать. Приводють, тоже уся шайка -брайка відтіля, усі чісто сідають по... та ж
п’янка, тіко наоборот. Посиділи, по той... Конєшно, на свайб і саме главне, шоб правильно розпорядився
хтось; оце музика, пєсні, танці — тоді буде і свадьба хороша. Не буде цьо го — нічо не буде. Я к хазяйва
не готовляться, як вони не убиваються, а все піде на смарку — це точно. [...]
Г.М. – А чи були поширені в нашій м ісцевості колядування і щедрування на Різдво і Новий р ік?
Р.М. – Да. Це було.
Г.М. – А розкажіть, як колядували.
Р.М. – Ну як колядували... збиралися пар тіями, то ді дітей було багато, і пішов попід двора: у вікно
постукаємо, як кажуть: « Нічого давать», підем дальше, а як той, начинаєм:
«Коляд, коляд, ко лядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку не така.
Дай, дядьку, п’ятака».
Вона ж усе время іде, ця неуміраєма.
Г.М. – Одна й та сама?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

247

Р.М. – Да.
Г.М. – А хто хо див ко лядувати? Діти?
Р.М. – Діти, діти.
Г.М. – До скілько х років?
Р.М. – Ну, до десяти років. А там ходють ще як видно, ще не примеркає, а ноччю вже ходили взрослі, но
ті ходили вже із звєздою... І в нас хо дили... Це такі вже мужики, мужчіни, збиралися, співали красиво.
Тут ось Калініченко, Павліченко, як зберуться і довго красиво ко лядували.
Г.М. – А до кого хо дили? Це з двору в двір?
Р.М. – Да, до людей. От до близьких, знакомих..., а то... це ж не щітаються. Як вечерю носять: сначала до
своїх, а тоді як запустять по всіх дворах! [...]
Г.М. – А як, хто і чим засіває першого дня Нового року?
Р.М. – Засівають усим — надо усе зерно змішать: і просо, і ячмінь, но тіко нежелатєльно куку рузки —
можна і стікло розбить. Знаєте, хо дять же усякі колядувать: хто тверезий... чи то посівать, а хто вже і
п’яний. [...]
Г.М. – А яку винагороду одримували колядники, засівальники? Що давали господарі ще в роки до війни?
Р.М. – А, до війни пекли пірог, розрізали, давали і ковбаси, і все. Тоді канфет, гостинців мало було, мало
давали. Пірог р іжуть, ковбаси ріжуть, кому й сала, як хто дуже знакомий, там мужики прийшли 2 – 3 —
сала кусок їм дали і все.
Г.М. – А з чого пекли пиріг до війни?
Р.М. – З гарбуза, із сушки — із усього... із сиру пекли, із усього...
Г.М. – А як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення?
Р.М. – Я не ворожила.
Г.М. – А взагалі, ворожили, був такий звичай?
Р.М. – Да я ворожбі не вірю. Оце прожила скіко, хоч вір те мені, хоч нє, не є діного разу не ворожила не на
картах, не на чом. Ніко ли я в жизні не ворожила. Мені мама сказала, шо це гріх, великий гр іх, і я не
ворожила.
Г.М. – А от Ваші подруги ворожили?
Р.М. – Ну, ворожили. Ну, я не участвувала.
Г.М. – На що? На хлопців чи на...
Р.М. – На хлопців. І піту хів там перед зеркалом ставляли. Я... не участвувала, брехать не буду. [...]
Г.М. – А як святкували перший день вигону ху доби на випас?
Р.М. – А... вязали коровам красну лєнточку до рога, шоб зглазу не було, і якісь ниточки ще вязали і
виводили за село на тім... на поводку, шоб додому хо дила. Оце такі були обряди, це я помню.
Г.М. – А як постували у Вашій м ісцевості під час Великого посту?
Р.М. – Ну, я не знаю, у нас не дуже той..., а мама розказувала так, шо мама оце і дєд, батько м амин, їдуть
перед постом скупляться в город. «Так, — каже, — кончілася лахва. «Не буде ні поросятини, ні
свинятини» — дєд казав. Їдуть у город, сім’я велика, — каже, — була бочечку, відра на два, велику
сільо дки хорошої, пу д сахарю у грудках, о лія і більше нічого. На первий день, — каже, — мати пече у
пічкі ті (забулася, як вони називаються) пр існяки. Не соди, нічьо, на во ді печуть. Оце дня три їдять
сільо дка, кар тошка в шкурках, узвар без сахаря. А сахарь той тіко до чаю, дід одіб’є по кусочку — оце
хвате». Постилися. У п’ятницю вобщє нічьо не їли — сама во да. [...]
Г.М. – Як святкувалися входини? Хто першим вхо див і що першим вносили в нову хату?
Р.М. – Первим должен був, даже і в двір, і в хату, я не знаю як там той... мущіна зайти, мущіна. Первой
должні буть: кішка, пєту х і собака, шоб у дворі були — оце я знаю. [...]
Г.М. – А чи знає те Ви щось про знахар ів і шептунів?
Р.М. – Я у їх не вірю. [...] Я ж кажу, я не була не в знахарів, не ворожила, н ічьо. Мама казала, шо це
великий гріх. [...]
Г.М. – А жили в Вашому селі відьми, відьмаки?
Р.М. – [Cміється]. Не бачила.
Г.М. – А взагалі існували якісь легенди, що там десь живуть відьми? Було таке?
Р.М. – Та було таке. Ще й біля церкви, як це перед Паскою, бігаємо відьму висліжуємо, кажуть, вона
всігда прийде замок цілувать. Я к ото шось, як... кругом церкви носять. А ми ж дурні малі були, б ігаємо
слідком, двер і там були і з другої сторони, троє дверей було в церкві, і ми ж туда -сюда. Не бачили нікого,
не одної відьми не впіймали.
Г.М. – Згідно з легендами, яку шко ду вони приносили людям?
Р.М. – Ну, я... на собі я не знаю, но було таке, шо пороблять , шо молоко заберуть, шось пороблять
людині всо хне... Розкажу я... не то дішню, а теперішню, можна? От до Катьки, до Гадючково ї, чи
Загорищенкової, жінку привезли... о, була я у одної, ліч ілася, точно, спомнила, при мені привезли жінку.
Вона сама жила в Москві і приїхала сюда чи вмирать уже. Ви знає те. Півтора года не спала, не спала
совсім і здєлалася отака, її привезли до неї, і чоловік узяв і приніс її на руках, як дитинку. Вона посиділа,
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посиділа. Каже: «Ну ладно, (це вона мені розказувала), ну, — каже — візьмуся, но не обіщаю нічо. Я, —
каже, — я тіко молитвами (у неї така молитвенна од усього) я тіко молитвами, я нічого не вмію робить, я
тіко молитви читаю. Получиться, значить шо.., не получиться, нічого і не буде». І вона їй в первий день
пошептала — нічьо, другий день пошептала і каже: «Якшо засне вона дома (а вона у Обіточну сама
приїхала, а замужом у Москві була), як засне, не будіть її, поки вона буде спать, поки проснеться». Поки
троє суток прошло, її розбудили. Ну, цю жінку я бачила: молода така, красива, їй год 27 – 28... розбудили
і привезли її опять. І вона на третій день як проснулася, попросила їсти. А то так , шо їй силой запхають. І
де її тіко не возили... і Києві, і до знахарів, а тут вилічили. Вона каже: «Я самі молитви читала». І тоді
вона вже начала... но я вже її бачила, як вона сама хо дила, така ху денька і блє днінька. А це ж мєні Катька
розказувала, шо..., каже, як начала вона вже хо дить, спать і їсти, вона поїхала у Москву с подружкой і та
подружка їй дуже... ця вийшла заміж, а та нє, і їй дуже цей парєнь нравився і оце вона зробила. А Катька
каже: «Я не ворожу, я не той... я тіко... о т побачиш, єслі це правда, я, — каже, — не в чьом не увєрєнна,
вона до тебе прийде. Примчалась аж із Москви і кричала страшно: « Шо ти мені наробила?», а вона каже:
«Та ти забрала те, шо мені наробила». Отак і чоловік взяв, вивів її за ручьонку і все. І вона вилічила цю
жінку, вилічила совсім. Вона де не возила, ніякой хвороби не признавала, а вона со хне і не спить. [...]
Г.М. – А що треба було знати, шоб уникну ти впливу відьми?
Р.М. – Тіко «Отче наш» читать. Почитають « Отче наш» — це ж усі так кажу ть. [...]
Г.М. – А які випадки, пов’язані з нечистою силою, Ви знаєте?
Р.М. – Я не знаю, чи розказать, я і не розказувала нікому, но було мені таке, но Люді я розказувала... У
нас поперед через хату одна жінка повісилася, ну, там її до лжні були. Но це не будем вспоминать за шо...
І осталась дівчина, така як я — Івана Г[...] 1 жінка, толста така, красіва... А[...] 2 . А вона ж перед тим як
повіситься ноччю, прийшла до мами: «Тань, как меня посадят, — ну, на маму, — шоб у меня Маруся все
время с Валею жила». Вона боялась дома жить і я жила, її по ховали не той, нічьо... по ховали на бильц і із
того... із кроваті. Така бєдность в них бу ла, чоловік на фронті, нічого не було. Вона, дівчата, гола
повісилася, а те все постірала, шоб було в шо її одіть — кофточку і юбку. І я боялася. І о т ми ночували
вчьотирьо х, чотири гаврика, ну, по скіко це нам було, год по чотирнадцять. І ми ночували: дві сплять на
печі, а дві на одинарной кроваті. І так як перекидаться, так обом надо, бо не перекинешся. Я спала з
Вєрой Наровиловой на том... це перве в моїй жизні, і слава Богу, послє днє... А ми шо, гуляли в ка р ти,
написали собі кар ти і ввечері... (ну шо нам дє лать) у карти гуляли. От мені... каганчик із олією горів на
столі у нас все время... чую рип, я кажу: «Валя, хто пішов на двір?» Откриваються двер і, я на вер х не
дивлюсь, дивлюсь на низ — це мужчіна: сумка почтарська, як почта, підхо де до нашой кроваті і так
дивиться на нас, дивиться... Я не сплю, дівчата, якби я спала..., а то не сплю... дивиться, я як підняла
вгору очі на його ж подивиться, хто ж такий, і всьо, і як хватила Вєрку, через кровать як бряснула її на
землю: роги... страшне... роги і той... як я о то крикну ла і Вєрка той: «Ти чи здуріла, мене гепнула». Рип
раз і рип другий у сіни і все, не стало. Я ж їм, дівчатам, нічьо не сказала ноччю. У мене ще ума хватило,
шо ноччю і діти, самі ще діти були, а утром прийшла і мамі розказала. Мама каже: «Так, прийду, попалю
(а вона до нас часто хо дила) попалю о ті всі кар ти. Я вам казала: не грайте в кар ти, не грайте вечором у
карти — це гр іх». Попалина вона наші кар ти. Не знаю, дівчата, а не можу туди йти ночувать, а мама
каже: «Нє, пообіщала — ходи. Общєм так, шоб каждий веч ір читала «Отче наш». І ми читали каждий
вечір «Отче наш», виучила нас усіх чотирьо х «Отче наш» казать... Оце мені така... один раз за... мені оце
78 го д буде десятого, чи той, третього, так шоб і ніколи і не було.
Г.М. – А хто такий чорт?
Р.М. – Нечиста сила якась. Ну от... стукало ж дверьми, вийшли — всі двері позакриті. То ді ж я все їм
розказала, а вони кажуть: «Це ти видумала», Вєрка: « Нічо собі видумки, б ік і досі болить!» [Сміється].
Г.М. – Ну, от чорт у Вашому розумінні — це хто взагалі? Як він виглядає?
Р.М. – Ну, я ж кажу, боюся і балакать. Я не вірю в чортів, а то мені, ну, не спалось, дівчата. Я кби я хоч
спала, сказала б : приснилося. Ну, не спала ж зовсім. Каганчик же ш малий б лимає надворі, а хатка ж
така, врємяночка. Кроватка, тут стіл, в углу, б іля ікони сто їть той... Мама то ді ще пішла в церкву і
отслужила панахиду по той..., які там гроші були. Отслужила по цій жінкі, по Валіной мамі, панахидку,
може, оце вона не запічатана, ото вона нам і той... А так представлєнія не ім ію і не хочу іміть.
Г.М. – А як Ви думаєте, чорт о дин чи їх багато?
Р.М. – А хто їх знає, мені один показувався [сміє ться]. [...]
Г.М. – А чи вважає те Ви, що церква і віра захищає від відьом, нечисті?
Р.М. – Ну, в це я вірю, да. [...]
Г.М. – Розкажіть про добрі і по гані прикмети, які існували у Вашій родині, у селі. Прикмети, взагалі, які
Ви знаєте?
Р.М. – У нас ніяких прикмет... нє, от ти будеш матір’ю, ти без злого умисла, о це вже на свойом той...
Мама моя замітала, раньше ж каждий той... надо вимести і двір, і на улиці, і улицю замести, вона
1
2

Прізвище.
Прізвище.
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замітала, а брат, Василь, із своєй жінкой сіли і поїхали в Кірово в кіно, а мати така зла була, ну , з тих пір
оце..., от поїхали, регочуть, а мати пиляку мете: « Шоб ви повб ивалися» — отак со зла. Шо ж Ви думаєте,
доїхали до балки, то ді ще балка була отака, і з гори попадали, лісапє д пополам переломився. Люба усі
колєнки і лице, і плечі — усе позбивала. І вони шо ж... вернулися всі у крові. І той... рубашку роз... А
мати мені каже: «Маруська, піду я в церкву, оце ж я так, дура стара, сказала». І мені приказала: «Ніколи
не кляни нікого, нельзя». І вона тоді як поплакала і їм призналася. [...]
№ 53. — 2008 р., січень 18. — с. Партизани Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Сакуном Ві ктором Кузьмичем, 1929 року народження, мешканцем с. Партизани Запорізької
області, проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
Гурбич М.С. (далі – Г.М.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Сакун В.К. (далі – С.В.) – [...] Сакун Віктор Кузьмич.
Г.М. – А хто Ви за національністю?
С.В. – Українець.
Г.М. – Дата і місце народження?
С.В. – Мєсний. Чи Пар тізани, чи Новопавловка. Колись була Новопавловка, а тепер вже Партізани.
Г.М. – А число?
С.В. – Число двадцять... чи той, 7 апреля.
Г.М. – А якого году?
С.В. – 29-го.
Г.М. – Яка Ваша освіта і професія?
С.В. – Ну, професія механізатор. А освіта — 4 з половиною класа. [...]
Г.М. – А звідки вони родом, предки?
С.В. – Із По лтави. Із Полтавськой губернії. [...] Це тут батьки родилися наші, а діди наші, вони ще
родилися в Полтаві.
Г.М. – А які існують у домі стар і особливі речі, які передаються від старших до моло дших? Сімейні
реліквії якісь є, ікони, Біблія?
С.В. – [Задумався]. Нє, ну, його тоді... як вони уже населилися ту т, церкву ж по строїли ту т, у том... і
самий старший був дєда Я кима брат, він був у церкві старостой, етот... Лар іон. То ді ж дє д, це ж вони як
брати, ну, у церкві помагав там, ну... у, як отам сесію чи о то той... тоді ж, раньше, були сходки і хо див
туда, і йому поручали такі як той... на шо брав, хотів, желаніє ім ів. [...]
Г.М. – А от як ставилися до віри Ваші батьки?
С.В. – Ну, крєстьянська. І віра була православна.
Г.М. – Ну, вірили?
С.В. – Да, вірили.
Г.М. – А Ваше ставлення до віри?
С.В. – Тоже хо див, ходив і в церку, пока було здоров’я, їздю. [...] І на Паску їздю, і на такі.
Г.М. – А розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючим?
С.В. – Ну, так батьки бу ли вєруючі і по поко лєнію іде. Я ніде не вибрасував той... Ко ли було при Союзі
приглашали у члєни компартії, но я не р ішився, по тому шо, кажу, в мене грамотность мала, я там не
нужен, чого я буду туди потикаться? Я робив своє: був тракторістом, мєханізатором, комбайньором був і
такі...
Г.М. – А де і коли Ви вперше почули про Бога?
С.В. – А ко ли я почув? Із самого дєтства, з самого того... Ще застали, як у нас ще церква була у селі.
Г.М. – А як Ви його уявляли собі то ді, в дитинстві? Ким він був для Вас? [...]
С.В. – Бо г? Ну, як обично, до Бога кажуть. Так як батьки обращались, так і ми... навики йшли по
поколєнію.
Г.М. – А до тримувалися у Вашій ро дині обрядів: пости, Різдвяна кутя, Пас ха?
С.В. – Да! Мамка той... А ми вже як той..., так уже ми поста..., бо на роботі поста немає. Шо, знаєте, рано
ідеш і пізно вертаєшся. У такі врємєна, там пости ніко ли...
Г.М. – Хо дити в церкву було обов’язковим на свята?
С.В. – Коли у кого яка, понімаєте, совість.
Г.М. – А от у Вашій родині як ставилися до цих обрядів?
С.В. – Ну, я прину дітє льно нікого не заставляю. Ні матір свою, ні жінку, нікого — сам од себе,
понімаєте. Ето нє... там нема ні алко голя нема, ніякого нема там... просто підеш помолишся, душу свою
благотвориш і більш нічого.
Г.М. – А розказували, як святкувать якесь свято: чи Паску, чи Різдво? Що треба робить?
С.В. – В нас, бачите, от я сам дивлюсь по тє лєвізору у тіх областях... по Україні там совсім іначі обряди,
бачите, а в нас, бачте, як воно... По тому шо ту т його вобщє... Це так уже тепер началося, уже тепер, послє
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цього розпадку Союзу, і розрєшилося, свобода слова, короче говоря, начали... Хто як, у яку вєру іде,
ніхто нікому не заприщав, понімаєте.
Г.М. – А то ді не було обрядів таких?
С.В. – А тоді даже були такі врємєна, учителя даже ругали і той... шо хто пішов попосівав там ілі
колядував там, ілі іще шо. Даже вплоть до того, шо ісключать со шко ли, понімаєте, так лякали. Отакі
були врємєна. Ну, все воно оджилось тепер уже. [...]
Г.М. – А до віруючих як ставилися у періо д довоєнний? Як влада ставилася до віруючих: ганяли чи нє?
С.В. – Нє, це вже... А, да, це вже як Союз оборонявся, тоді начали і вєру... хо дили даже... і по хатах даже
хо дили собирали комсомольці. Ходили , били і вікони, і все робили, щоб одказались од Бога.
Г.М. – А до неправосланих як ставилися?
С.В. – До неправославних? Ну, тоже ж вони другой вєри, всьо равно, всю вєру ганя ли, потому шо
комуністіческій строй начинався.
Г.М. – А у Вас були якісь знайомі представниками інших релігій?
С.В. – Це воно началося послє... у войну, понімаєте, як нємці заняли ету територію, потом розрішили і всі
начали вєру свою одкривать. Ну, а потом, уже як вернулися після того, нємців прогнали, всьо равно,
оставалася ця та... Ну, ганяли. Ну, вже церкву розрішили держать. Була в нас. Вона невеличка там... ту,
шо була здорова, ту ж завалили, розбирали, розібрали, да. А там була сторожка, потом у їй ор г... та була
церква, а по том, значить, уже змістили, по тому шо, мол, школа ту т і вона не нужна. Там, на низу, на
средній у лиці наняли, купили общєм, церковний совєт, там купили хатину і там ото була церква пока не
той... і ту про... тей запрєтілі і ту і потом не стало.
Г.М. – У нашому селі у той пер іод були баптисти? Які обряди їхні Ви знає те, звичаї, може?
С.В. – Ну, хто його знає? Я один раз розговор був, шо їх... усе, значить, до Бога лізуть, от прийде
Господь, значить, та той... та читають усе о ті ж... книги і мол... І о дин даже, кажуть, дочитався до тих пір,
шо виліз на кришу і кричить: «Господи, забери мене!», а сам стрибає з того... з причілка, ну , якось
благополучно, не повредив себе той... Може, і такі були, шо смерть на себе..., шо, мол, це Господь
забирає.
Г.М. – А Ви у них на службах ніколи не були?
С.В. – Нє.
Г.М. – І нічого не чули, як вони в них про ходять?
С.В. – Не прихо дилось. По ка малі були, молоді тоді той... як то. А то ді уже став работать, то ді вже... А
мєханізатори обично у степу жили. Це як начинається весна, вивозять у степ табор, будки там ілі доміки і
там жили, можна сказать, і неділями.
Г.М. – А як в селі ставилися до іновірців, інших вір? Як люди відносилися до них?
С.В. – Ви знаєте, я і не той... не до кого не касався, не до кого... шоб я хо тів там другу вєру чи шо. Я як
був одніє ї вєри... [...]
Г.М. – А в Вашій сім’ї їх не ругали, нічого?
С.В. – Нє, нє, не то...
Г.М. – А були у нашому селі в часи Вашого дитинства і молодості люди, які перейшли в іншу віру? Були
одної, а тоді другої...
С.В. – Да, бу ли, бу ли.
Г.М. – А як до таких людей ставилися?
С.В. – А хтозна? Мені бєзразлічно. Я не одної не то... Прихо дили і мене балатувать одні й другі, но я
чото кажу: «Ви пішли, служіть своєю вєрою, а я своєю».
Г.М. – А от коли Ви були маленьким, у нашому селі була церква?
С.В. – Да.
Г.М. – Хто до церкви хо див?
С.В. – Ну, хо дила бабушка і ходила мама, хо ть і уже не було баті, а ходила, дядьки хо дили.
Г.М. – А як Ви до цього ставились?
С.В. – А я ж тоже... І мене брали, даже помню ту церкву, шо не розвалена була.
Г.М. – А як взагалі ставилися до людей, хто хо див у церкву? Влада як...
С.В. – Ну, влада, понімаєте, вже тоді началося як той... хто був актівістом, той уже, вродє, як з
прізрєнієм... Називають «богомольні», понімаєте, репліки такі. А ми н іко го не оскорбляли, не трогали, і
нас не той...
Г.М. – А хто церкву зруйнував?
С.В. – Ну, ті, которі... вони і не комуністи, а колєктівісти, понімаєте, перші . Я кі люди работали і той... ну,
трудилися, ті і Богу молилися, нахо дили время. А ті, які пло хо работали у те время і трудились пло хо, бо
землю отдасть у оренду другим людям, які работають, а самі хо дили у той... і набивали ж ото ж... начали
ж учіть ті... Лікбеси, писали то шо, понімаєте. І розказують їм шо, мол, буде комініст та буде так.
Прізєралі, уроді як «богомольні». Ну...
Г.М. – А Ви, коли були дитиною чи в молодості бували в церквах других сіл?
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С.В. – У других? Ну, був два рази і в Бер дянські був.
Г.М. – А служби відрізнялися в нашій цер кві і...?
С.В. – Крєстьянська служба не одрізняється, ну, тіки, ну... який благочинний, понімаєте, єслі батюшка...
Ця ж сама вєра і молєнія, всьо ішло крєстьянське. Ну, який батюшка як себе веде, понімаєте. Другий... от
був приморський Лєонід, вобщє він давно... годів багато служив у Приморські, так дуже приятний,
отношеніє хароше, той... А о т другий вже був совсім...
Г.М. – Од батюшки це завісить?
С.В. – Да.
Г.М. – В часи Вашого дитинства і молодості які були взаємини з місцевим священиком? У нашому селі
хто був священиком?
С.В. – Ну, Ви знає те, в нас мєсного тут житєля не було, а приєжжі. А хто його знає, як до... Ми, канєшно,
так шоб сільно не... уже ж той... Но мама, та більше хо дила, совітувались, бувало, шо оставались, просив:
«Оставайтеся послє служби, побісє дуємо, як будем дальше», хто желає, понімаєте. [...]
Г.М. – А що Вам в дитинстві, коли Ви ходили у шко лу, що розповідали про церковні обряди, про церкву?
С.В. – Ну, тут не було до войни іще, як ми хо дили, за церков уже не бу ло. А у войну, як при тому,
начали, значить... дали по тому... по релігії батюшку, етого, учителя. І вони, значить, ну, мені така притча
була, шо я не знав «Отче наш», була та... урок такий. Ко ли той: «По ложи руки на парту». Я поклав і він
лінєйкой як урізав, значить, по руках, я за книжки схватився [сміється] і у вікно вискочив і побіг до дому.
Ну, прихо дили тоді, значить, мене просили, ну, уговоряли, а я матері уже ж той... ну , вона тоже ж на
роботі і той..., а коли вже прийшли і стали казать, шо я бросив школу, вона стала... «Я , — кажу, — не
піду, вони там б’ються». І той... перестав я ходить тоді в школу. Став лазить дома, риться, як жук той у
гімні.
Г.М. – А під час війни діяла у селі церква?
С.В. – Ото ж та сторожка, шо збоку була, тої старої церкви, сторожка. І в їй открили церкву.
Г.М. – А хто правив службу тоді в ній?
С.В. – Ну, тут був у нас приєжжий священик і так той... А потом, коли те, уже як война кончилась, тут
уже началось строгіше, мол, даже із города гості приїжжають, дядько там чи тьо тка приїдуть і оце
празник який, так даже у нас був Василь Я горович Савченко, кричить: «Г онітє їх, чого вони пріє халі
обжирать вас, значить». Ну, воно к чіму ото? Родич і ж.
Г.М. – А фашисти як ставилися до церкви?
С.В. – Ну, вони не трогали, хвашисти, не ганяли, не трогали. Канєшно, вони убрали хто був... комуністів,
партійні як узнали, в них єслі взнають, то убируть. І етіх убирали... євреїв.
Г.М. – А під час війни релігійні свята відзначалися? [...] Ну, о т Пас ха, Різдво відзначались?
С.В. – Да, да.
Г.М. – А як?
С.В. – Релігія... чи той, вєра та ж сама була, вона не мінялась. [...]
Г.М. – А паски як робили, з чого, тоді ж можливостей не бу ло?
С.В. – Ну, всьо равно, із чого той... хто як. На Паску, обично, придержували, бо нада ж із чогось, бо
Паска є Паска. Уже ж у другі врємєна друге, шось ісколо тили та й їли, а на Паску старались,
прідєржували шось таке шоб отмітить, бо Паска єсть Паска.
Г.М. – А скажіть, як Ви думаєте, була необ хідна людям церква у 30 – 40-і роки? [...]
С.В. – Ну, вона там, понімаєте, жизнь така ішла, єслі ніде не общаться, не в церкву не хо дить, то ето ж
буде розврат, кину ться в якусь другу, понімаєте, ту, ілі в п’янство, ілі в блудство яке там, чи в кар ти, чи в
той... Всьо равно на шось та піде, як, ну, сказать.., образ жизні який -то буде. А вже в церкві, понімаєте,
там пішов, помолився — уже в одне, зємлєніє і молебінь же то, там начитує, нема нє хуліганства, нє
розврата ніякого. Там: люби друг друга, уважай і всєгда... Це ж не пагане діло, не то шо...
Г.М. – А як Ви думаєте, заборонні дії в радянські часи були ефективними і люди переставали вірити в
Бога чи ні?
С.В. – Багато, багато, да. А вже як началося оце послє Союза, уже багато таких, шо не той.., ну а
кинулися. Вона сама сістєма заставляє, показує обіди, ну, признак такий. Десь там шось случілося, десь
там ще. Кажуть: ето Бо г наказує. Другий, може, і осознавать начина є, понімаєте. Уже бачиш, шо
обращаються к Богу.
Г.М. – А чим замінювалась тоді віра в Бога?
С.В. – А чим вона замінювалась? Заставляли работать.
Г.М. – А у що в радянський час люди продовжували вірити?
С.В. – Кромє роботи, і були, ну... о ткривали клуб, ну, етот... Молодьож до чогось то нада привлєкать. [...]
Г.М. – А як хрестили?
С.В. – А хрестили. Ну, як обично, но при Союзі, канєшно, ганяли, запрєщали шоб не той, а всьо равно...
Приспосаблювались і хрестили, і запишуть самі. Тож должні були батько і мати хрещені нести дитину, а
ми самі повезем, запишем.
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Г.М. – А хрестили вдома чи носили в церкву?
С.В. – Ну, в церкву носили, а потом, ко ли той... і додому носили.
Г.М. – А що робив батюшка з дитиною, священик, коли...?
С.В. – Ну, обично, в мискі водичку гріють, садовлять і там начинає, обмивають там і хрестять.
Г.М. – А що повинні бу ли робити куми? Як вони себе поводили?
С.В. – Ну як, должні там кум чи кума нести дитя до хреста і за його платить батюшкі за те, шо він
похресте, який обичай був. Було зразу і 10 рублів було, як ще той... но я коли своїх хрестив, це в 56 -м
году, в 57-м, в началі, так 25 рублів платив. [...]
Г.М. – А в перший день свадьби що роблять?
С.В. – Ну, як обично, пока ж собрались, пока той... Ми вінчалися, ще як женився ще ця церква хо ть і
той..., но бу ла, ще я вінчався. Так і живем і досі.
Г.М. – Розкажіть, що роблять в який день свадьби. От свадьба три дня? [...]
С.В. – Ну, в перший день, да, вінчання. І по родичах покаталися там чи по ходили і веч іром уже тоді
сідають і за стіл. А на другий день гу ляю ть: схо дяться ро дичі, по хмиляю ться, а тоді вже гуляю ть, пока
надоїсть. А тоді вже на третій день курі. Каждий там собирається і ідуть собирають курей. Хто гу ляв на
свадьб і — собирають. От зібрали і опять на вечір, послє работи ж, уже освободились, схо дяться і тоді
гуляють, пока надоїсть. Ото такі бу ли обряди. [...]
Г.М. – А в нашій місцевості були поширені колядування і щедрування на Різдво і Новий рік? [...]
С.В. – Да, бу ло.
Г.М. – А як колядували, розкажіть?
С.В. – Ну, воно, знаєте, було ко лядували ж обично дівчата: поприхо дять і: «Пустіть колядувать»,
заходять і ко лядують.
Г.М. – А до кого хо дили: з двору в двір чи..?
С.В. – Ну, бачите, тоді так... воно, хто як принімав кого. От другі і не признавали даже. Єсть такі двори,
шо туди і не хо тіли... По одному уже і знали, хто приласкає чи приємно принімає, а хто... До того і не
іду ть, понімаєте. [...]
Г.М. – Хто хо див посівать?
С.В. – Ну, обично хлопці.
Г.М. – А зі скілько х років?
С.В. – Ну, воно... я скажу, шо тоді так було, при тому обичаї було, ну, можна сказать, го діков до 10, до
12, в таких возростах. А вже більші, то вже... уже які під таке, шо жениться, оті вже рожжєствували даже,
хо дили. Ну, уже ми не хо дили, по тому шо..., ну, о дпадало це вже. Це ж ще було до того ще... до
революції, посівальники, чи ті... рожжєствували і той... А вже тоді воно змішалося, уже добре вєрували, а
хто вже батьки пішли вже комуністами і той... не пускали. І воно змішалося, і стало так. [...]
Г.М. – А як і хто ворожив під Різдво, Новий р ік, Хрещення?
С.В. – Ну, під Крєщєнія, по -разному: там загадки за той, ну... Другі на ніч насипали зерна кучі і на те...
намічали, чия це, мол, кучка. Я кшо кучка розгребена, значить, то примічали, мол, у том году вмре, до
слєдующого Нового го ду умре. Або там іще шо, понімаєте, хто як шо заказував. А то ж було, шо дівчата і
хлопці, такі ж оце..., ну, шо не совєршенно зрелі ще той..., а б ігали. Той знімемо, ну , шо... чи галош, чи
черевик, чи шо у дівчат у кого, і через хату, а тоді біжим дивиться, значить, куда носочком упаде , і
відтіля до лжен прийти женіх [сміє ться]. Отакі були.
Г.М. – Що треба робить у Святий вечір?
С.В. – Ну шо? [Замислився]. Послє вечері, як вечерники вже пройду ть, по том собираються вже всі сво ї,
ну, сім’я, і го товлять стіл. У кого шо.
Г.М. – А ждали, ко ли зійде перша зірка?
С.В. – Нє, о т тепер, бачиш, на тому... дивимся по тєлєвізору той..., а то ді як -то... ну, вобщєм воно, де в
яких мєстах бу ла який обичай, понімаєте. І о то... А в нас обичай не розвивався такий старий. По тому шо
в нас за той... роботой за... ферми великі, всі на фермі: і трактори, і все туди. Так шо і ноччю ідем, так шо
не дуже я в такій був, понімаєте.
Г.М. – А у нашій місцевості святкували Масницю?
С.В. – Масленицю? Ну, хто як тепер, знаєте.
Г.М. – А от які страви тоді готували?
С.В. – Ну, уже то ді м’яса вже не той..., а молошне, понімаєте. Маслениця — вареники там, таке... з сиром
і сметана, то все... Ну, вобщєм, м’ясо вже той... уже було гр іх. Маслениця — це загони на піст. [...]
Г.М. – А хто при вхо динах першим должен зайти в хату : госпо дар чи хазяйка?
С.В. – Ну, ми із хлібом-соллю зайшли у дво х і все.
Г.М. – І кішку не пускали, нічого?
С.В. – [Cм іється]. Та то уже... Воно, бачите, по тє лєвізору як послу хають і той... показують, ну , а в нас
чото... Ну, в нас вобщє протів тих об ластей, як сєйчас показують, в нас совсім... Ну, навєрно, через те, шо
тут рано комуністи зайняли еті... позиції. І все одломили — все пішло по хфермах, люди пішли і по
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роботах, шо по конюшнях. Все воно одпало. Це все робилося, в кого було время, а як время нема — того
не робилося, бо там на хвермі по ка подоять, прийду ть додому, уже время теж по той... скоріш поїсти та
лягать о тдихать. А по том опять у пять чи в чотирі часа бігти опять туда. Отак і жили. [...]
Г.М. – А шептання і замовляння проти хвороб якісь знаєте?
С.В. – Ну, чи даже по крєстьянському обичаю, мене мамка научила, як зуби болять, то як місяць тіки
начинається, отой покажеться ріжець, нада зашептувать: ото три раза «Отче наш», поплюй через плече
лєве і три раза почитай «Отче наш», от, кажуть, тоді не так болять.
Г.М. – І помагає?
С.В. – Помагає. [...]
Г.М. – А знаєте чи, може, чули щось про випадки раптового чудесного видужання? От хтось був хворий
і...
С.В. – І видужав... Ну, може, де і той... А о т у тому... у церкві ікони: харашо, єслі умно обращаться,
помолишся і по той... получається. Трошки оздаравлюються. [...]
Г.М. – А Ви не були свідком такого?
С.В. – Ну, я, правда, як ходю у церкву і там тоже: ногами потрогаюся, руками до ступні, до того... І вроді
даже і... легшає, да. [...]
Г.М. – А церква і віра захищає від нечисті, як Ви думаєте?
С.В. – Да, захищає. Нада вєрить, тіки не обманом, не так, шоб піти і казать: «Та, піду послухаю» чи там...
Ну, прийшов, значить, нада помолиться. Всьо равно, не знаєш, нада всьо равно спитать, люди підкажу ть і
обратиться себе по той... [...]
№ 54. — 2008 р., січень 20. — с. Партизани Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Тіняєвою Параскою Петрівною, 1924 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізької
області, проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
Гурбич М.С. (далі – Г.М.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Тіняєва П.П. (далі – Т.П.) – Тіняєва Параска Пєтровна.
Г.М. – А дівоче прізвище?
Т.П. – Єременко.
Г.М. – А хто Ви за національністю?
Т.П. – Українка.
Г.М. – Дата і місце народження?
Т.П. – 28 апреля і... 24 го да.
Г.М. – А де народилися?
Т.П. – Де родилася? Ту т, у Пар тізанах, ну, воно то ді було Новопавловка.
Г.М. – Яка Ваша освіта і професія?
Т.П. – Ну, я 8 класів кончила і всьо. Учьо тчіком була во врємя войни, робила і поваром, і де тіки не
робила. [...]
Г.М. – А звідки родом Ваші батьки?
Т.П. – Тоже тут.
Г.М. – А які існують у домі стар і особливі речі, які передаються від старших до моло дших? Сімейні
реліквії якісь є, ікони, може, Біблія?
Т.П. – Ну, ікона ось, ще як мені б лагословення давали, ще як я заміж шла, оце мені дали.
Г.М. – А хто, матір давала?
Т.П. – Да, мати. [...]
Г.М. – А мамі звідкіля вона дісталася? Від бабусі?
Т.П. – А от не буду казать. Навєрно, ще як баба і дєд жили і вони туди прийшли, так вони і жили в тій
хаті, так воно все і оставалося. От ми як будем у хо дить, ми ж все заберем же своїм дітям, ікони нє льзя
оставлять — це гріх святий. А дітям надо давать. Ми і Любу благословили, і Шуру. Ще у Шури було
таке, шо тоже не признавали. Ну, а ми, так, як нас батьки, так і ми дітей сво їх. [...]
Г.М. – [...] От що таке для Вас віра?
Т.П. – Кажу ть, шо це давно, з давніх. Так і ми його до себе принімаєм. Як був Ісус Христос, як він
родився. І так усе, Крєщєніє це. Так, од батьків до дітей підхо дило. Так і наші, хоч і пішли із 7 класів у
город, а ми ж їх усьо учили нашому, так як нас батьки учили. Так і вони ж без нас об ходяться. А вони ж
ось і дітей сво їх так поздравляли і з Новим го дом, і з Крєщєнієм. І вже ж і онуки, і правнуки вже ж до нас
так обращаються. А вони ж уже можуть так бу ть і сво їх дітей учить цьому.
Г.М. – А Ви якого віросповідання?
Т.П. – Християнка.
Г.М. – А розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
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Т.П. – Ну, нас із дє тства ще во дили в церкву, плащаниці приносили ж перед Паскою. І др уге несе іще й
дво х год йому немає і приклоняється і биється. А то ді ж кажен раз підходе і мати бере його і приносе. І
воно дивиться, і людей вже ж багато. І так воно... Так і ми своїх: я Шуру за ручку, як вона в четвер тий
клас хо дила, я водила, там хамазей в нас була, там, де, мабуть, у нас щас тєлє хвон там. І ото там була в
нас тоді церква. А в нас тоді хароша церква була, но ми це ж то ді дітьми були, но її ж розрушили і тоді
вже не була.
Г.М. – А де і коли Ви вперше почули про Бога?
Т.П. – Ну, од мами ж.
Г.М. – А як Ви уявляли собі Бога в дитинстві? Ким він був для Вас?
Т.П. – Як? Дитинство... підростаєш і дивишся, шо всі кажуть, тому і підчиняєшся ти. А дальше вже сам
думаєш: це ж і діти мої буду ть такі, нада ж і їх так поучіть.
Г.М. – А до тримувалися в Вашій родині обрядів?
Т.П. – Да. В нас родітєлі були до цього дуже причетні. Це, Боже, це сидимо ми на печ і, пиріжків напекли,
пішли в церкву і кажу ть: нельзя їсти, по ки з церкви... Ми сядемо, на пиріжки дивимося і на Бога. А Бог
так пальчиком. Сидимо, а як візьмем пиріжок, ой.., а Бозя ж буде наказувать і пальчик же ш приклала, шо
гріх. І не їмо. А тепер [сміє ться], а тепер би закрив рукою та й їв би.
Г.М. – І постилися, і Різдвяна ку тя, Пас ха?
Т.П. – Да. Та я і тепер ще постюся і говію — все. А вже ноги в церкву не хо дять. Вже я не можу. А то
мене повели за руки до тої, до неї батюшка приїхав на Пречисту. Во дичку святили. От, прийшли, дома
покропили, хрестики скрізь у дверях пописали і ско тинку, і хату — все нада. Умиться, красним чимнебудь утер тися, шоб красивим буть — це вам, молодим, нада, а нам вже нічого не зробиш.
Г.М. – Розкажіть докладніше, що вважалося обов’язковим у дотриманні релігійних обрядів?
Т.П. – Ну, в церкву — це обов’язково, як кожен празник люди до держувались, хо дили. А з церкви вже
приходили, їли. До цер кви їсти нельзя і діти не буду ть їсти, не давали дітям. Хоч і піду ть, приказують,
шо не будуть діти їсти, бо Бога бояться. А тепер же не бояться нічого. А приходять, то ді вже... В празник
не робили. Знаю, баба ще була молода, а ми ж маленькими були, і каже: «Петро, сьогодні ж праздник...»,
забула, на який це празник [замислилась], шо вже косілки готовили косить. А вона і каже: «Ти ж, Петро,
сьогодні нічого не роби», а він каже: «Та я нічого...» І пішли, шось стукали біля кос илки, біля косилки
шось стукав, шось справляв. А раньше ж вся посуда була череп’яна, на горіщі полки були там. Так воно,
як... поламалось чи шо там, вся посуда, черепки і миски — все побито. А баба виходе і каже: «Ну шо,
Петро, шось таки сту кнув і воно стукну ло, бачиш, який гріх!» А тепер? А тепер... Раньше держались і
понімали. Ну, це вже тепер своє вже воно вертається, всьо равно, де батьки придержували своїх дітей,
уже і вони понімають. Бачили, як купався сам Прєзідєнт? [Cміється]. А вона, баба була, оце де щас
Дубовиків живе, Корнійши син, та їхнього батька бу ла мати. Так вона о то, шо де оцей учитель живе,
прохо д був до річки і ото туди із церкви ішли на Іордан — оце, як во ду святить. Первий день святили до
обід — у два часа, а на другий день уже з утра святили. І ото було туди піду ть, проб’ють ополонку і як
кончають святить — одходять. А ота баба іде ж через город свій, в полушубку гола. Зняла полушубок,
окунулася у ту опо лонку, вилізла, наділа шубу і побігла. І вона довго жила.
Г.М. – А Ваші батьки, дідусі, бабуся розповідали Вам, як слід до тримуватися якихось релігійних
обрядів?
Т.П. – Ну, аякже! То ді ж бу ло... баба була наша, так казала, шо і готовить, як піст великий шо готовить.
Г.М. – А можете згадать?
Т.П. – Ну, а чого ж... На той … так 12 обідів го товлять на вечір якраз, як розговляю ться, Святвечір, під
Рожжество. А тоді, вже на другий день, вже розговляю ться все, а то ді ж і вареники і з капустою, і з
картошкою, пир іжки, суп гречаний, суп пшоняний, ну , 12 страв. А ми тепер його готовимо? Пісне ж, ну,
скіки його наготовиш? Так тоді ж сім’ї були — по 14 чоловік у сім’ї були, от у нас 16 чоловік у сім’ї
було: батько, то ді два брата, жінки їхні, діти їхні, сестра з хлоцем — о такі сім’ї тоді були. Було б линці
мати пече, б іля печ і, все робили в печ і, варили, а хлопці, шо дядіного брата сини — на печ і і ми, ми ж
меншенькі. І вони тоді макітра стоїть, тіки макітру той..., а вони туди ручками — раз і на піч [сміється]
Да, і таке було. Раньше не було такого, як тепер. Раньше придержувались усього. [...]
Г.М. – А Ви можете пригадати, яким звичаям і обрядам Вас навчили мешканці інших сіл? [...]
Т.П. – Нє. Якось уже воно... ми вже б ільшали, а люди старішали. Я кось воно од церкви одбивалося, уже
тоді бу ло. А от тепер уже началось, оце скіки го д назад... А тоді, як уже ми поженили сь, уже то ді не дуже
було, церкви не було, вобщє в церквах… не було ніде церкви. Та, по-моєму, і в городі не було. А тоді ж
придержувались самі по собі, ми хоч і придержувались, но церкви вже не було і не хо дили, бо її вже не
було, а якби хо дили, може, і було б ще шото. А дітей учили ми... нас зразу як навчили, а вже як
підростали, вже тоді нікуди ніхто .
Г.М. – Як у нашому селі в часи Вашого дитинства і молодості ставилися до атеїстів , до невіруючих?
Т.П. – Та то ді ж воно, як кажу ть, хто вірив, хто не вірив. А хто питав в кого, ти віриш чи не віриш? А як
було скажеш, шо о такий празнік, та роблять. Ось у мене сусідка стара була, стара, старіша ж за мене, і
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прийду до неї, кажу , шо сьогодні ж гріх робить, а вона каже: «Бог сказав — не гріх, Бог любить
трудящих». Гром як був, боялася, як ту т вже бу ли в мене діти. Побіжу до неї і сяду під стіл і сидю з
дітьми, а вона... всєгда в неї двері о ткриті, сіда на порозі, я там сидю, плачу з дітьми, а вона така не
боялася, і шиє. А шить вобщє нельзя при грозі, при грозі не льзя шить.
Г.М. – А до віруючих як ставилися?
Т.П. – Ну, я ж кажу, шо раньше нас учили, в церкви хо дили, а як цер кви не стало, так хто кого віре: чи ти
віриш, чи ти не віриш. І тепер є молоде віре, а старий невірний.
Г.М. – А не ганяли у ті часи, у довоєнний періо д, за віру?
Т.П. – Нє. Ото церкви як знімали, колоко ла з церквів, люди хо дили, плакали..., а хто... і просили, а їх же
послали і побили , і познімали. Хоч би зняли та на шось було, а то побили. Такі колоко ла кидать аж
звідтіля... А церква у нас красива бу ла! Ой, красива! Бу ло як ото, це ж ще ми дітьми на саночках
катаємось, і бу ло, як завірюха закурить і десь хтось підводе, заблу де, так ото ж посилають на
колокольню. І ото звонять, і ото на звук колоко льні їдуть. Хоч десь там будуть, так сюди вже при їду ть.
Г.М. – А були у нашому селі в часи Вашого дитинства і моло дості представники інших релігій?
Т.П. – Нє. Ну, то ді вже у мене дядько був, но це вже послє войни, це вже я більшенька була, дядько був,
він у Борисовкі жив. А чи до того були, ми туди не до хо дили і не знаєм, а в нас не було.
Г.М. – А які їхні звичаї і обряди Вам відомі? Я к вони хрестилися?
Т.П. – Не знаю, не знаю я. Колись ми вже здоровими дівчатками захо дили, о там де Згурський живе, там
клуб їхній був, так вони називали, шо клуб — не церква. Так ми як забігли перед вечором, вони... якраз у
них ішло правління їхнє : так сиділи вони на лавочках, в їх таке, як читають, затуляю ть вікна і махають,
нечисту силу виганяють платками, двері откривають. Оце ми бачили.
Г.М. – А ікон в них немає?
Т.П. – В них ікон немає. Вони кажу ть: «Це дерев’яні ідо ли».
Г.М. – А хрести є?
Т.П. – Ні, в Хреста вони не вірують. А в Біблії, у них же все з Біблії, і в Біблії пишеться за все ж, я
купляла собі Біб лію, як ще бачила, вони дуже древні, а тоді зять попросив і я в город їм отдала. Каже:
«Будем ми читать». А тепер і питаю в сестри, а вона каже: «Тепер і є, другий раз, но їх розбирають, так
шо не дуже їх застанеш». А цим же дівчатам кажу: «А там же все те є. Я ж читала, хай би казали, шо я не
читала, а я ж читала. Шо ж це все..., а в Вас совсім друге, понімаєте, по Біб лії йдете, а в Біб лії Ісуса
Хреста признають, хрест признають, яка ж ваша Біблія то ді?» І тичуть книжечку мені, а я кажу : «Нє, я
вашу книжеч ку не буду брать».
Г.М. – А якісь обряди їхні, звичаї Ви не почали застосовувати?
Т.П. – Нє, нє. Це я знаю, як у мене дядько умер в городі, ну, це ж уже в теперішнє время, і ми ж пішли,
він же був баптіст. Там чотири проповідника у них і всі співають. Всі співають, хто не прихо дить
їхній — вони всі співають. Оце в них так. У нас тіки пєвча, а в них хто не прихо див — усі співали. І ото
так: о дин почитав в голові, в ногах, другий почитав на боках. Оце я бачила. А більше нічого не бачила.
[...]
Г.М. – А були в часи Вашого дитинства і моло дості у нашому селі люди, які перейш ли в іншу віру?
Т.П. – Бу ли. І ось недавно попереходили. Бу ли. І в Приморськ їздють.
Г.М. – А як ставились до них?
Т.П. – Ну, я ж з ними уже не общаюсь.
Г.М. – А то ді, в довоєнний періо д як до них ставились?
Т.П. – Ну, до войни, то ді не було іще, нє. А от після войни, вже такі, як я, вже поперехо дили. А ми
кажем, ну, гріх це вже, нельзя в другу віру перехо дить. Це як ти не імів жодної віри, то то ді можна іти. А
єслі імів християнську, то це вже нельзя перехо дить. Бо одна баба у нас стара, умерла, шо ж їй бу ло, не
могла умерти, кричала, шоб прибили потоло к, шо з християнської віри перейшла в баптістську. По толок
як прибили, ду х вийшов, то ді вона умерла. Це розказувала сама її дочка. А чи це правда, чи не правда —
не знаю.
Г.М. – А от коли Ви були дитиною, у нашому селі була цер ква?
Т.П. – Ой, церква була!
Г.М. – А хто до неї хо див?
Т.П. – Чьо, мама ходила, всі хо дили.
Г.М. – А люди і моло ді, і старі хо дили?
Т.П. – І моло ді, і старі. І тоді признавали так, як оце тепер, і тоді хо дили. А як розрушили... така церква,
ой, церква, таких і по тєлє візору... оце скіки дивлюсь, таких і по тєлєвізору не по казують. Ой-йо-йо!!! Шо
вишиною, шо... така церква! Хто її строїв? Ми ж не знаєм, хто її строїв, це ж ще до... строїлося. І казали,
коньми ж возили всі каміння, все, о т був же колись такий ар хітєктор, шо таку цер кву мог построїть. От
хтось строїв же. Вистроєна так, як оце дерев’яна вичесана — таке все рівненьке було. Покрашене було. І
віконів же було: і такі вікони, і намальовані ж на стінах. От як в Білорусії я була, но в них тоже, як вона,
не баптістська, а... євангелісти називаються. Ну, ми, як привели нас, так двері були замкну ті, а в дверях
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ми бачили: так у їх тоже скамейки і вікони на стінах понамальовані, а так немає. І оце одна ко лись була в
нас, а тоді поїхала в Запад, а тоді приїхала, все прихо дила, тут нам з дєдом і пісні співала їхні, і
розказувала все. А я кажу: «Паша, шо ж ти перейшла ту ди?», а вона каже: «Мені хочеться в церкву, а
немає, я в їхню і хо дила».
Г.М. – А от як у селі тоді ставилися до людей, які хо дили в церкву, до війни?
Т.П. – Та ніхто ніколи не лаяв, не проклинав нічьо. Ну, в каждого ж своє, в каждого по-своєму должно
буть. А шо ж? Ось я, а он — Ліда Гадюч кова, вона каже: «Я в Бога нє вєрую». Було дє ду нашому каже:
«Бога нема ніде, о то як упадеш у яму, шукай ангє ла». А я кажу : «Нє, Ліда, це ще ти молода, а як
прикруте, то ти повіриш, шо Бог создав, так як Бог создав, так все і іде. Це ж не людина создала проста, а
Бог все создає».
Г.М. – А Ви, коли були дитиною, бу ли в церквах сусідніх с іл?
Т.П. – Ну, в Борисовкі дерев’яна церква була. Там мій дятько, тьо тка жила, а так я б ільш ніде не була.
Г.М. – А служби чим відрізнялись? От у нашій церкві і там?
Т.П. – Однаково.
Г.М. – Розкажіть, якими в часи Вашого дитинства і моло дості були взаємини Ваші, Ваших родичів,
взагалі, сільських жителів із місцевим священиком?
Т.П. – Ну як? Такі були. Тьо тка в Борисовкі вмерла — гукали священика, так же правив, як і наш.
Г.М. – Ну, довіряли люди йому таємниці свої, сповідувалися?
Т.П. – Довіряли. Батюшкі вобщє должні довіриться, потому шо батюшка посланий о д Бога, те шо він
каже, те шо він учив, він должен людям розказать і йому должні вірить. [...] Батюшка должен правильно
робить. Вобщє у нас батюшки, оце два батюшки вобщє ісключ ітє льні були: вже вони справєдливі до вєри
були. Ко ли не попросиш так, хто захворяє, причастить чи хату посвятить, чи десь шось — приїжжає і
благотворить тебе, все скаже і розкаже.
Г.М. – А що Вам в дитинстві у школі розказували про церкву, церковні обряди?
Т.П. – Ну, то ді якось і не розказували. Тоді якось не було. То вже після того, шо ми не стали..., шо в Бога
не вірили. Як ми ще в шко лу ходили — цього не було. Ну, тоді ще ж церква була, як ми... то тоді ще не
було, то то ді вже як церкву розрушили, може, було, а при нас протів того... не було. Бо я знаю, шо одна
вчителька бу ла старенька, а її син був партійний, і приходить, і каже: «Мама, а что делать, люди паски
пекут?», а вона: «Печите и вы, абы вкусные!» [сміється]. Шо ж шо він партійний? Його поставили та і
все. А те, шо він вірує із матір’ю, а мати вчителька була, но уже не вчила.
Г.М. – А чи діяла у нашому селі церква під час війни?
Т.П. – По-моєму, вже нє. Нє, нє. Це вже її вже як той, заставляли..., ой, а шо ж заставляли [замислилась],
забула... дзвони на шось переправлять. Це вже, мабуть, після войни [згадує] і не вспомню... і ото ж
кидали дзвони, і о то ж церкву завалили. І хто? Оце Катя Бабакова, то її тесть, Шур кин батько, оце лазив...
ніхто не ліз — усі боялися. А він поліз і все розрушив.
Г.М. – А ікони не забирали в нас?
Т.П. – Вікони. Ми ховали в сундуки, раньше ж не було шихванер ів — сундуки. І о то ховали, мама ж
знаю, ще як ми дітьми були, хо дили... парники були. Так вони хо дили, шоб знять скло. Так мама те... і
приказала нам, шо як прийдуть, шоб не казали, шо вікони, бо прийдуть і позабирають. Оце таке було.
Уже то ді не було вже церквів. Це ми ще дітьми були. Мабуть, церкви не було, бо це ж розрушили її. Да,
да, це перед войною, потому шо вже цей, амбар, де оце наш дє д кладовщіком був, оце з ціє ї церкви
построїли амбар. Це до войни ще було. Ой, а як плакали... Там як міру було ! Відкіль люди знали, шо в
церкву їздили? Із Дмітровки приїжжали, і плакали, шо церкву розбирали, ой-йо-йо-йо-йо!
Г.М. – А відзначалися релігійні свята під час війни?
Т.П. – Аякже ! Канєшно.
Г.М. – А як відзначалися? От як пекли паски тоді?
Т.П. – Паски ми печем всєгда.
Г.М. – А у війну як пекли?
Т.П. – А у війну пекли так, як і всєгда. У кого є мука, той і пече. Купе яічок, у кого немає, масла і печуть
паски. Було вб’єш два десятка яічок, як на півлітра, а як на більше — б ільше, сметани, трошки маргарину
всипиш, ложку олійки, дрожжі. І паски — во вихо дять! Паски я пекла у піч кі. І я пекла, оце Аня, шо була
в кладовій, я їй пекла і хліб дома, як о то в нас ще не було пікарні, а вже і ту поставили. Я кажу : «Давай я.
В мене піч здорова, а шо нам вдво х із дєдом, давай я, привозь мені муку, а я буду пекти. Чо тири спечу:
дві Вам і дві нам». І ото пекла [посміхається]. Так і паски. А то ді вже як діти научилися дома у своїх
пекти, тоді вже сама собі пекла. Ото 2 – 3 спечу і всьо. А то ду ховка, так я і тут пекла, у хаті. Натопим
ото, посадим, паски пекли. І більше оте... люди вже оце 2 – 3 го да начали куплять, а то вже яке старе
пекти не хоче, лучше піду куплю, а куплене, нє... [...]
Г.М. – А ку тю робили до війни?
Т.П. – Аякже!
Г.М. – А з чого робили? Розкажіть.
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Т.П. – Раньше робили з пшениці. Ступки такі були. Намочують пшеничку. Шоб вона трошки одійшла, а
тоді в ступку і товкачьом, шоб добріша була. Це тепер почали... Так настояща кутя... медом помазать.
Узвар — тепер же ш кампот, а тоді узвар. І тіки з фрукти, і ото ж під Святвеч ір, під Новий го д,
Рожжество, візьмем... І оце ж столик, ту т сіно, сіно поставим на тому... оці горшочки із кампотом, тоді ж
узвар, кутя... накриваємо. А тоді вже як з церкви прихо димо, тоді той... сідають, беруть ку тю, а то ді вже
все їдять, шо... таке. І на Паску... Беруть ложку куті і понесуть скотині. Візьму це воду свячену: і у
колодязь поллєш, і в сєнах поллєш, і скр ізь по ходиш, покропиш, і на горищі, хрестики в одвірках
понаписуєш. Ну, це так ми робили, а як уже наші діти... Ну, а всьо равно, каже Люба, а в них дочка і
внучка, а в них недалеко церква в городі, каже: «А ми носимо і паски, і те...», святять вони.
Г.М. – А як Ви думаєте, необ хідна була людям церква у 30 – 40-і роки?
Т.П. – Да. Вона помагає людям у всьому. Людина єслі вєрує, і Бо гу буде молиться, їй у всьому буде
помощь, у всьому. От шо не як... десь шось не случиться — ставай, проси, всьо равно буде збуваться.
Г.М. – А як Ви думаєте, заборонні дії в радянські часи були ефективними і люди переставали вірити в
Бога?
Т.П. – Були, були. Ну, хто вірив, той і вірив тишком-нишком собі в душі, а хто не вірив, може, й до цих
пір не вірять.
Г.М. – А чим тоді замінювалась віра в Бога, у радянські часи?
Т.П. – Ну як, сам собі віриш, о т вікону держиш, я держу і дітям так приказую. І було, дочка мені каже:
«Мам, мені... я візьму водички свячоної умиюсь і «Отче наш» прочитаю і мені, вродє, легше стане». А
молиться могли... Вам, молодим, нада куплять молитвенник і читать — Бог бу де у всьому помагать: і в
вашом учєнії, і в вашой жизні, скр ізь. Хто в Бога не вірує, той одвернутий од всіх. А я своїх учу, учу, дай
Бог так учить. Молюся, шоб... [...]
Г.М. – А як визначалися батьки , які їм імена давати, дітям?
Т.П. – А тоді по святцях. Оце йду ть до батюшки і як у батюшки в книгі, у той день шо воно родилося,
названіє, так його і називають, а без батюшки не давали. Мене ж як на звали Параска, мама мене ж не
називала, кажуть: «Як у тебе дівчину звать?», махну ть рукою, не хоче і казать. А тепер, хто як хоче, так і
те... Або Со ломія ось була бабка, збоку нас. Каже: «Та мати мене, мабуть, місяць – два не називала і не
могла до мене підхо дить. Цілує, а не називає». Отак. А раньше було хтозна -як: і Хома, і Секлєта, ой,
хтозна-як називали. [...]
Г.М. – А як про ходив сам обряд хрестин? Я к хрестили?
Т.П. – Ну, приносять, це я і тепер бачила, і тоді, приносять; батюшка... така миска здорова і не така, як
позолочена, отакі миски були, нагріє води хазяйка, це ж він на дому хрестив, хазяйка нагр іла, він приніс,
устромив той хрест, почитав молитву. Тоді підняв, хрещені держали, підняв, батюшка поливає його.
Хрестиком на тому... і вистриг, і скрізь, і по ручках, і все. А тоді хрестичок посвятять, надівають на
лєнточку. Обку тують, три рази о то батько і мати проносять кругом тієї миски, і все, і понесли. [...]
Г.М. – А взагалі, кого у куми запрошували?
Т.П. – Я свою подругу, а то його був друг і сусід, навпро ти вони там жили. Хто хоче, кого хоче. А ось як
у нас Шура свою хрестив, тоже ж своїх брав, то сестру взяли, то зятя взяли із другой сторони. Ото так і
хрестили. [...]
Г.М. – А оглядини як відбувалися? Бу ли тоді оглядини?
Т.П. – Нє. У нас уже не було. То раньше, казали, то їздили там, дивилися, оглядали, шо в кого є. Нє, не
було такого вже, не було. Це ми таке тіки чули, но не бачили.
Г.М. – А хто і як запрошував на весілля?
Т.П. – Хо дили, хо дили молодий і молода з шишкою, просили. Куди батьки сказали, туди і хо дили
приглашали. Шо приглашають батько і мати. [...]
Г.М. – А вінчання були то ді, до війни?
Т.П. – До війни вінчалися.
Г.М. – А як про ходило вінчання?
Т.П. – В цій церкві ми вінчалися, не в оцій, а в оцій, шо була як хамазей була церква, оце в цій церкві ми
вінчалися.
Г.М. – Як про хо див сам обряд вінчання?
Т.П. – Ну, як? Прихо див, батюшка ж вихо дить, стрівають, заходять і ми вінчались, три пари... І ото
почитає молитви, там які були, і ото бере перву пару за руки і веде, ззаді старша дружка над єю, над
молодою, а боярин над женіхом і ото по парі. І ото батюшка бере, воде по кругу . І ото обійдуть разів три
чи чітирі, стають, то ді ото прочитають молитви, тоді дає причастя їм і ото ж кольця обручальні вони тоді
дають, надіває їм і всьо, а то ді ж вихо дять з церкви. Хто чим: хто пішака (нам близько було і ми пішака),
а хто бричкой чи тачанкой їхали. І ото таке було. А гу ляйте хто скіки схоче, як хоче. [...]
Г.М. – А на вінчанні в чому була молода і моло дий?
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Т.П. – Мені плаття шили таке абрикосове, красіво бу ло пошито: довгий рукав, а хвата... не було ж тоді
так, як тепер, десь ходили, міняли. Хлібину ми однесли, 20 р ублів грошей, аж у Ворошилова, і туфлі свої
чорненькі були на високом каб лучку. А женіх — рубаха, жикетка, брюки і туфлі, і всьо. [...]
Г.М. – А до 45-го року як і хто хо див ко лядувать?
Т.П – О, в нас хо див Олєг, ой Олєг Васін ходив, він нам водив багато: було 4 чи 6 хлопців. Я йому кажу:
«Олєжик, ти в нас один, прихо дь». І ото він, як до 12 погуляю ть в кар ти і вже ми дожидаємо, ось прийде
Олєг. Вони зайду ть... о т харашо було [замислилась].
Г.М. – А взагалі хто хо дить колядувати?
Т.П. – Ну, мужики ходють тоже. І мужики хо дють. Ну, а тепер, бачиш, тепер нікого нема.
Г.М. – А до кого хо дять: з двору в двір чи до рідні?
Т.П. – Раньше було, тіки до рідні хо дили. А тепер хо дять хто куди хоче. [...]
Г.М. – А Ви ко лядки якісь знаєте чи щедрівки?
Т.П. – Нічо я вже не знаю, нічо. Знаю, шо ми раз хо дили до одніх щедрувать. І прийшли, в вікно
постукали, а дядько вийшов і каже: «Баба така хвора, хтозна -яка», і ми і пішли і більш ми никуди і не
хо дили. Мама каже: «Та не нада ходить». Вони то да шо — по пятаку давали і ото робили самі канфети із
маку і з меду. Ото таке, тоді ж не сахарю не було ж, нічого, і то ді нас мама не пустила і так ми ніде більш
не хо дили.
Г.М. – Як і хто засіває першого дня Нового року? Хто хо див посівать — хлопці тіки?
Т.П. – Хлопці. От раньше, як ото тіки западники появились, ой, як було харашо. Вони і ангел поробили, і
все поробили. І з охрестами хо дили по селі. А люди не дураки? Дураки. Пообривали в них усе чисто і
били — хіба це можна? Ось як по казують сєйчас у Западній, стар інний обичай і досі в них є, а в нас нема.
А прийде, постукає ще й матюкається, вже випивший. [...]
Г.М. – А як і хто ворожив на Різдво, Новий рік, Хрещення? Гадали дівчата?
Т.П. – Раньше гадали. Ми хо дили з дівчатами, так хо дили там по -сусідськи, тоже ж там по друга була, і
хо дили. А в неї брат був ужу женатий і каже: «Дівчата, а шо ви прийшли?», а я кажу : «А ми щас
погадаємо: будем кидать свої черевики через те...» А він каже: «Так попадуть до баби, а там собака
вкраде. Я піду під двором буду стоять, поки ваші туфлі попадають» [сміється]. А тоді приносе. «А чиї
куди стояли?» «Я замітив: оце ти ту ди заміж вийдеш, ти туди, і собака, — каже, — гавкнула. Значить,
скоро». Оце було тоді таке.
Г.М. – А ще якось гадали?
Т.П. – Ні, б ільш ні. Ми ото таке, кажеться, тіки раз робили. Ми не любили: оце хтось на карти гадають...
не було такого.
Г.М. – А які повір’я, повязані зі Святими вечорами? От у Святвеч ір що треба робить?
Т.П. – Ну, шо у Святвеч ір робить? Їсти наготовить і пока у церкві не отправлять службу, не їдять нічого,
а тоді вже сідають, пісне все зго товлять, тоді о то повечеряють. А на другий день, тоже нада було тіки в
церкву іти, хо дили і не їли пока нічого, пока з церкви не прийду ть. То ді вже розговлялися. Це і на Паску
так, і... ну, на Рожжєство ще не... і було ж піст держеш, а їсти ж такого хочеться, а ніхто нічо не трогав —
боялися. Я ж кажу, посідали втрьо х, троє дівчаток і дивимось, ой, а батюшки, хочеться пиріжо к узять, а
уже ш... зразу пальцем ударе тебе і буде тобі — гріх, нельзя. Сиділи... і наші вже прийшли з церкви, а ми
ще сиділи на сто лі, дивилися, як хочеться пир іжка потянуть! [...]
Г.М. – А як постували у нашій місцевості під час Велико го посту? Чим харчувалися тоді?
Т.П. – Ну, хто зна-як? Кажу ж, у каждий двір не йдеш. Було, суп з квасолі, суп з горо ху чи то лчонка,
огірки, помідори, а мясо ж не клали. Хоч мясо було, а не їли, придержувалися. Оця сестра, вона до сіх
пор, у церкву ж їзде, Машка. Я хоч і варила, но я мяса не їла. Варене їла, а мяса я не їла. А вони не їли до
посліднього нічого: не яічок, не мяса, нічого не їли. Ну, вони молодші, в церкву їздили ще.., а батюшка, я
знаю, як Марія Губарєва, Іванова жива була, або Нюра, і батюшку все приглашали до Бабака говіть, і
вона прийшла і каже: «Батюшка, а шо можна їсти: я больна?» А він каже: «Больним все розрішаєтьс я: і
молочко, і мясо». Так не здорові, а ще якшо не будеш їсти... їсти не гріх. А от батьки дєда мого кажу ть,
шо в їх раньше ж батюшки не жили ж так сім’ями, а десь кину ть батюшку на квар тіру, і він у їх був на
квартірі, так оце іде в церкву утром править, півлітра поставить водки, куриця, яічок. Прийшов, гука:
«Іверянич, ідіть». Позавтракав і каже: «Я іду править». А якби він оце не їв би отаке, він би там оце
поспівав, попоправив би? В ньо го б сили не хватило б. Може, вони їдять, ми ж не знаємо. А може, в они
всі батюшки однакові, не знаємо. [...]
Г.М. – А знаєте, як відзначалось свято Івана Купала? Якими обрядами воно супроводжувалося?
Т.П. – При мені не бачила нічого. Нє, з дєтства не бачила. Ніде нічого не бачила. В нас у сьолах..., може,
десь там, на Западній, десь було, а в нас у сьо лах ніколи. І дітьми ми ж б ігали біля церкви і річка...
Ніколи нам ніхто такого не казав. [...]
Г.М. – А як Ви думаєте, бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Т.П. – Я думаю, нє. Через те, шо в мене на пальці. Оце як ми строїлися, порізала соняхом, соняхи і зразу
ізвьостку я м ішала, і воно як нарвало — страшне. Отакий палець там був. Ну і думаю, ой шо ж... день і
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ніч не находю місця, хо дю з рукой. І Петро Крамаренків, він же строїв нам, полностью стро їв хату: « Ой,
кума, ну, шо Вам, полізте в яму нашу, де буряки, і жабу достать розрізать, воно ж, видно , тємпєратура
була, та надіть або шо». Я кажу: «Та робіть уже шо -небуть». Так я і мило, казали, клала, і кума
приходила ноччю, а тоді сестра прийшла і каже: «Так, іди до врача». Григорій Гадючко був врачом.
Пішла я, а він каже: «Ой, Боже, давай». Взяли мене, схватили, дві дівчат держали за руки, а він каже: «Я
щас буду різать». Я кричу, не даю нічо... Він укол кругом зробив, бачу, палець у мене зробивсь білий,
морожений, і я руку як дьоргнула і побігла до дому. Боялася. А він каже: «А! Через три дня всьо равно
прийдеш, воно нарве дуще і прийдеш». Пішла тоді до о дн ієї баби, мені кажу ть: «Ось піди до тьотки
Дашки». Отам, де Вовка Ілько построївся... Пішла я ту ди, кажу: «Баба Даша, ось дивіться у мене той,
пошепчіть мені, може, пройде. Кажу ть, шо Ви помагаєте». А вона каже: «Так іди до врача, нікому я не
той... мої хло пці називають баба-ко лду ха, не хочу я, іди». А в є ї мати шептала. У мене була сибірка —
вона шептала, баба була така товстенька, но то була правильна жінка, шо ото шептала, до нею з рожами
приїжжали — помагала вона. А ця не схо тіла. Я ж то ді прийшла до Григорича, він мені різав. Як
придаве — я кричу. Він: «Я вже в другом кабінєті, а ти кричиш». І о то ж палець тод і в мене отакий був.
А бабка оця, вона осталась і вона не хотіла. Ось Райка каже: « Вона мені шептала шось, якось приняла
вона», а тоді ото хлопці попідростали і не схо тіла вона. А нікому не передала, нікому. А от у мене
свекру ха була. Вона оце, як воно називає ться [замислилась]... забула, шо живіт як схвате... сояшниці,
було, тіки бабка спасала. Бо раньше ж не було, тіки бабка. Круте і кричить. Це я була маленькою. І вона
ж сояшницю заварювала, а я як вискочила і побігла аж на те..., а мене там упіймали, пр ивели, а тоді після
цього мене і постригли. І кричала, шоб не стригли, бо лахматенька бу ла. Оце я і думаю... А мати наша, це
свекру ха моя, уміла це, лічила, а вже ж я тоді в їх була. І все казала: «Я тобі передам», та так і не
передала. Вмерла і не передала. Таке случається в людей. Як заворот кишок тепер кажуть. І операції
роблять, а раньше було оце так.
Г.М. – А як Ви думаєте, церква і віра захищає від нечисті, від відьом?
Т.П. – Да, церква захищає. Но оцих баб ів разних, повиту х... церква не признає, не признає.
Г.М. – У радянські часи деякі партійні та радянські кер івники дотримувались церковних обрядів?
Т.П. – Та хтозна? Хто ж їх зна? Я ж кажу, шо оцей був син партєйний, каже: «Мам, печи, абы вкусные».
Вони ж понімали, шо нельзя їм розкриться, шо всі ж пар тійці до релігії, а то ді ж запрєщонна була релігія,
страшна яка була. А так саме по собі... Ну, в нас нікого не осуждали за таке, ніхто не знав і як воно,
хтозна-як? Шо робили дома батьки, те вони і їли, й пили, а шо були партєйці, як, хто зна -як? А шо ми
признавали, Боже мій, тіки комсомол. А шо він давав? Нічого. [...]
№ 55. — 2008 р., січень 19. — c. Партизани Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Дубовиком Василем Федоровичем, 1927 року народження, мешканцем c. Партизани Запорізької
області, проведене Хімченком Олександ ром Сергі йовичем (БДПУ).
Хімченко О.С. (далі – Х.О.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество.
Дубовик В.Ф. (далі – Д.В.) – Дубовик Василий Федорович.
Х.О. – Национальность?
Д.В. – Украинец.
Х.О. – Дата и место рождения?
Д.В. – Село Пар тизаны Приморского района. [...] 3 сентября. [...] Двадцать седьмого.
Х.О. – Какое у Вас образование [...]?
Д.В. – Семь. [...]
Х.О. – Отку да были родом Ваши предки?
Д.В. – Партизаны. [...] Ну, в селе Пар тизаны, было раньше Новопавловка.
Х.О. – Какие со хранились в доме старые особенные предметы, которые передаются от старших
младшим?
Д.В. – Иконы передаются. [...]
Х.О. – Как относились к вере Ваши родители?
Д.В. – Верили.
Х.О. – Какое Ваше отношение к вере?
Д.В. – Православное.
Х.О. – Расскажите, что для Вас вера?
Д.В. – Вера это не врать, любить Бога, понимаешь ли, любить ближних.
Х.О. – Расскажите попо дробнее, кто или какое событие повлияло на то, что Вы стали верующим?
Д.В. – Ну, дед ходил в церковь. Церковь была в деревне большая, красивая и близко возле меня. Я с
бабушкой хо дил, с мамой хо дил. Высота самой церкви... где-то была фотография еще этой церкви. Ее
разобрали коммунисты, конечно.
Х.О. – Г де и когда Вы впервые услышали о Боге?
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Д.В. – Ну, ко гда стал понимать.
Х.О. – Как Вы его себе представляли в детстве?
Д.В. – Ну, ч то Бог есть, думали, ч то нахо дится на небесах и видит все и слышит поведение. [...]
Х.О. – Припомните и опишите, каким обычаям и обрядам Вас научили жители других сел? [...] Было
такое?
Д.В. – Нет.
Х.О. – Расскажите, ка к в Вашем селе в годы Вашего детства и моло дости о тносились к [...]
неправославным, другой веры?
Д.В. – У меня брат был баптист и нормально все. [...]
Х.О. – Были ли в го ды Вашего детства и молодости в Вашем селе люди, перешедшие в другую веру?
Д.В. – Я не знаю ничего, ч тобы перешли.
Х.О. – Когда Вы были ребенком, у Вас в селе была церковь?
Д.В. – Да. [...]
Х.О. – Кто из Вашей семьи хо дил в церковь, ко гда Вы были молоды?
Д.В. – Да и отец, и мать хо дила, и бабушка, и дедушка. [...] Ну, когда возьмут меня, я хо дил крестился и
на колени становился. Учили меня как поцеловать Бога. [...]
Х.О. – Были ли Вы в го ды Вашего детства и молодости в церквях других сел?
Д.В. – Не, не хо дили никуда. [...]
Х.О. – Каким было отношение сельчан к священнику?
Д.В. – Хорошее. [...] Хо дил на по ля, чтоб дождь пошел; понимаете ли, все.
Х.О. – Расскажите, что говорили Вам в детстве и юности в школе о церкви и церковных обрядах?
Д.В. – Тогда уже была советская власть, в шко ле это го не преподавали. [...]
Х.О. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
Д.В. – Ну, ее ж разобрали. Ну, все равно поставлено было на дому: батюшка принимал, крестил.
Х.О. – Как к этому относились фашисты, немцы?
Д.В. – Ну как, они тоже ж верующие были, православные.
Х.О. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны?
Д.В. – Да. [...] Ну, Паску, Крещение, Рождество.
Х.О. – Вспоминая прошлое скажите, нужна ли была церковь людям в 30 – 40-е го ды?
Д.В. – Нужно. [...] Какая-то вера должна быть у человека. [...]
Х.О. – Как Вы думаете, чем заменялась вера в Бога? Во что в советское время, в пору Вашей юности,
люди продолжали верить?
Д.В. – Верили в Родину. [...]
Х.О. – Как и кто гадал перед Рождеством, Новым го дом, Крещением?
Д.В. – Молодежь там как-то, женщины, девушки бросали сапог. И гадали ку да он носком упадет, значит,
туда... там и жених. Ну, такая версия ходила. [...]
Х.О. – Как определяли время, когда нужно пахать, сеять или садить?
Д.В. – Ну, землю... Землей. Как она прогрелась, какая вогкая она или нет. По селу, по -мойму, батюшка,
да, помню, батюшка знал тоже, когда сеять надо. И богословляв, чтобы был урожай и успешно посеяли.
[...]
Х.О. – Какие домашние обереги Вы знаете? [...]
Д.В. – Ну, оберегать, да? Батюшку на дом приглашали, чтобы он посвятил дом. Крест на дверях ставили,
святили у глы и дом сам святили. [...]
Х.О. – Как дом защищали о т злых сил?
Д.В. – Молилися, чтоб Бог не допустил их. [...]
Х.О. – Жили ли в Вашем селе ведьмы, ведьмаки?
Д.В. – Ну, называли там во т э то ведьму, у нее там хвостики есть. Э то так по наслышке. [...]
№ 56. — 2008 р., січень 20. — c. Партизани Приморського району Запорі зької області. — Інтерв’ю з
Дубовик Надією Семенівною, 1929 року народження, мешканкою c. Партизани Запорізької області,
проведене Хімченко Олександ ром Сергійовичем (БДПУ ).
Хімченко О.С. (далі – Х.О.) – Назовите свою фамилию, имя, о тчество.
Дубовик Н.С. (далі – Д.Н.) – Я Дубовик Надежда Семеновна.
Х.О. – Девичью фамилию.
Д.Н. – Небесная.
Х.О. – Ваша национальность?
Д.Н. – Украинка.
Х.О. – Дата и место рождения?
Д.Н. – 13 августа 1929 го да, село Пар тизаны.
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Х.О. – Район, область?
Д.Н. – Приморский район Запорожской области.
Х.О. – Какое у Вас образование и профессия?
Д.Н. – Семь классов.
Х.О. – А профессия?
Д.Н. – Ну, общий рабочий я. Как? Работала в колхо зе, а по том переехала в город. Работала на швейной
фабрике.
Х.О. – Как звали Ваших родителей?
Д.Н. – Небесный Семен Макарович, село Партизаны родился. Отец и мать его поумирали с голоду.
Семья осталась большая, разбрелися кто ку да.
Х.О. – Какой они были национальности?
Д.Н. – Украинцы, село Партизаны родились. Он остался в э том домике, еще о дна сестра, а то
поразбрелися (семья была большая) кто ку да. Мама была сама с Борисовки, село Борисовка. Папа на ней
женился. Мама с самого детства хо дила в церковь там в Борисовке, пела в хоре. [...]
Х.О. – Как относились к вере Ваши родители? [...]
Д.Н. – К вере? Очень хорошо относилися. Они очень часто гуляли, крестили детей, кр естины справляли,
свадьбы, и в церковь хо дили. У нас была в колхо зе церковь.
Х.О. – Какое Ваше отношение к вере?
Д.Н. – Замечательное.
Х.О. – Расскажите, что такое вера для Вас?
Д.Н. – Ну, вера... Надо, во-первых, не обижать людей — это вера; молиться Богу, верить в Господа Бога,
что он нам помогает. Вот. И хо дить у церковь когда возможно, во т, это не пло хо, там пло хого не говорят.
Самое правильное, как Вам назвать, предприятие или дом или не знаю что — это церковь. Идешь у
церковь, ско ко ты туда бросишь, в урночку, денег, о т тебя не требует ни батюшка никто. Ско лько
положил, столько и спасибо. А в другое пойди учреждение — надо деньги.
Х.О. – Какого Вы вероисповедания?
Д.Н. – Православная.
Х.О. – Расскажите попо дробнее, кто или какое событие повлияло но то, ч то Вы стали верующей?
Д.Н. – А я жила недалеко от церкви. И мои родственники крестили ребенка и узяли (чуть моложе меня),
и узяли у кумы батюшку. Так мы радые были, и как стали хо дить у церков, да так и хо дили. Я рядом
жила с церковью.
Х.О. – Г де и когда Вы впервые услышали о Боге?
Д.Н. – Ну, я еще в селе была, я услышала о Боге. По тому что моя мама была очень верующая, она в хор
хо дила в церковь, пела. И де только не были по хороны, она всегда пела, без нее хор не состоялся. [...]
Х.О. – Кем был для Вас Бог? [...]
Д.Н. – Бог... Ну, я ж его не видела. Представляю, ч то есть Боженька и он помогает людям, и пло хого
ничего не делает людям, а только хорошее посылает, то лько хорошее.
Х.О. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов?
Д.Н. – Да. Мама придерживалась. Они соблюдали пост, они в это т пост раздавали людям, если что было
покушать-то в го лод. То такие, ч то не принимают этого поста, а моя тетя так додерживала э тот пост.
Х.О. – Ваши родители, бабушки и дедушки, рассказывали Вам, как именно нужно придерживаться
религиозных обрядов? [...]
Д.Н. – Придерживались религиозных. Папа то меньше, а мама всегда ходила в церковь, и паски святила,
и меня посылала. Я хо дила на всюночную. Целую ночь там где-то в уголочке просижу, пролежу,
простою. А утром посвятю все э то и несу домой. Я еще маленькая была, а уже хо дила в церковь. [...] Мне
мама сказала: слушайся в церкви и запоминай все, и крестися, и исповедуйся, и причищайся. И я это все
выполняла, ч то мама мне говорила.
Х.О. – Расскажите, как в Вашем селе в го ды Вашего детства и молодости относились к атеистам?
Д.Н. – Были атеисты, были. Ну что, кто как, кто как. У нас родственников не было атеистов . Но они, ну,
смотрели как на людей, у них о дна вера, в тех другая, никто их не ругал. Э то ихнее личное дело, какую
они веру избрали. А мы православной были.
Х.О. – Были ли Вы знакомы в годы Вашего детства и молодости с представителями других
вероисповеданий?
Д.Н. – Нет. Я то лько в православной была. Нет, ино гда я хо дила послушать ч то там. Ба птисты были,
хо дила слушать. Ну, я раза два послушала да и все, я хо дила в православную цер ковь. Сначала была
маленькая церковь — школа, а потом дали клуб. Бо льшой длинный клуб по д церковь. Тут уже очень
много людей стало хо дить.
Х.О. – Опишите, какое отношение в Вашем селе было к иноверцам?
Д.Н. – Кто как. А я молодая была, мне все равно, кто какой веры. Я придерживалась свою православную;
так как родители мне сказали, так я и слушалась. Вот.
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Х.О. – Были ли в го ды Вашего детства и молодости в Вашем селе люди, перешедшие в другую веру?
Д.Н. – [Замислилась]. Конечно, были. Были люди у баптисты перехо дили, но очень мало.
Х.О. – И как к ним относились односельчане?
Д.Н. – Да так, подсмехивалися, что они бросили нашу веру, пошли к баптистам. Но это личное ихнее
дело. Это ихнее личное дело. [...]
Х.О. – Были ли Вы в го ды Вашего детства и молодости в церквях других сел?
Д.Н. – Нет. Меня не пускали одну, я маленькая еще была, не пускали в другую церковь. И ходила то лько
в свою. А у Приморск ездила когда я уже подросла. Я ездила и была в Приморске в церкви, когда я вже
подросла.
Х.О. – Расскажите поподробнее, какими в годы Вашего детства и молодости были взаимоотношения
Ваши, Ваших родственников и знакомых с местным священником? [...]
Д.Н. – Никогда пло хо го на священника не говорили. Тока всегда кланялись ему и уважали его, и звали на
похороны; всегда приезжал батюшка, и крестили деток.
Х.О. – Во всем ли селяне доверяли священнику?
Д.Н. – Ну а как же! Все селяне доверяли священнику. [...]
Х.О. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
Д.Н. – Действовала церковь. Была во время войны у нас церковь. [...]
Х.О. – Как к этому относились фашисты? [...]
Д.Н. – Ну, Вы знаете, они тоже верили. Они тоже бывали в церкви, а как же! Но очень мало.
Х.О. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны?
Д.Н. – Обязательно праздновали. [...] Рождество праздновали, вечерю носили обязательно. Посевать
хо дили зерном; у угол сыпали зерно: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Это все было,
хо дили, мужчины хо дили. И наши всегда ожидали, ч то приду т. И кумовья приходили, и ребята
приходили моло дые, а как же, им же давали что -нибудь, это ж было хорошо им. Хо дили, посевали.
Х.О. – Вспоминая прошлое, скажите, нужна ли была церковь людям в 30 – 40-е годы?
Д.Н. – Обязательно. А как же, церковь нужна. Все хо дили в церковь, людей много было в церкви, много.
Ходили; уже погиб шие были, умерлые. Хо дили — их поминать у цер ковь хо дили. Священники
хоронили. До церков водили, домой не приглашали, в церковь возили мертвого покойника и там
батюшка правил молитвы о смерти.
Х.О. – Считаете ли Вы, что запретительные действия в советское время были эффективные и много
людей переставало верить в Бога?
Д.Н. – Ну, я не знаю, есть ли такие, чтоб... Церковь наша забитая и не одна. И очень много людей сейчас,
очень много кинулися в церковь, очень много. Раньше столько не было. [...]
Х.О. – Во ч то в советское время, в пору Вашей юности, люди про должали верить?
Д.Н. – Ну, про должали верить, ну... Продо лжали верить... нету, не было неверуючих, не было. У меня
бабушка рядом соседка была в селе в Партизанах старенькая. Она у Киев хо дила пеши Богу молиться.
Баба Мотря. Э то сущая правда. Она босиком ходила, а лапти несла у сумочке, чтоб о деть , когда в
церковь, когда дойдет. А так босиком ишла до Киева. А Партизаны где от Киева, это Запорожска
область! Она хо дила. [...]
Х.О. – Какие обряды прово дились после появления на свет нового человека? [...]
Д.Н. – После рождения крестили обязательно. Обязательно крестили, собирали людей, крестили и в
церковь водили, носили. Э то было.
Х.О. – Какие поверья связаны с ро дами?
Д.Н. – Ну, знаете, раньше разные роды были. Бо льниц не было и дома рожали, моя мама дома рожала
меня. Дома бабка принимала ота, что в церковь пеши ходила в Киев; она принимала роды. [...]
Х.О. – Как про хо дили крестины?
Д.Н. – Ну, в цер кви крестили. В церкви крестили, приносили домой ребеночка.
Х.О. – А кого приглашали в кумовья?
Д.Н. – Конечно, в кумовей приглашали соседей, братьев, сестер, всех своих родных и близких
приглашали. И немножечко ж отмечали и выпивали по немножечко, и кушали. Все в меру было. [...]
Х.О. – Кто и как приглашал на свадьбу?
Д.Н. – Конечно, и мама ходила приглашала на свадьбу, и меня посылали: крестного позови, крестную
позови. И з Бердянска приезжала крестная, и в селе был крестный. Все прихо дили на свадьбу кого
приглашали. Кого папа кумовей приглашал, кого мама, соседей. Детей посылали, по всякому было. [...]
Х.О. – Были ли распространены в Вашей местности ко лядование и щедрование на Рождество и Новый
год?
Д.Н. – Было. [...]
«Щедрiвочка щедрувала,
До вiконця припадала,
Ти мене не забувай,
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Сiном, зерном посипай».
Всего было.
Х.О. – А кто хо дил ко лядовать и к кому?
Д.Н. – К кому хочешь иди, лишь бы давал что-нибудь человек. Идешь до ро дственников, до крестного,
до крестного, до соседей, до родственников идешь.
Х.О. – Как, кто и чем посевает в первый день Ново го года?
Д.Н. – Ну, зерном. Зерном посеваеш у святой угол и тогда день – два еще там зерно находится. А потом
собирают это зерно и дают птице, ч тоб птица хорошо росла. Это называлося как... святое зерно, его не
выбрасывали. [...]
Х.О. – Как в Вашей местности праздновали Масленицу?
Д.Н. – Ну, Масленицу. Конечно, мама пекла б лины очень вкусные. [...] Приходили кумовья на
Масленицу, крестные, родственники. Пекли б лины, сметана была обязательно, и Богу молилися, и песни
пели рождественские. Вот. И гу ляли; погуляю т... [...]
Х.О. – Как постились в Вашей местности во время Великого поста?
Д.Н. – Постилися крепко. Не все. [...] Кто постился, а были такие, что не сильно постилися. Это тетя, что
рядом жила, она очень постилася, очень. Она не знаю чем только и жила. А моя мама говорила одной
женщине: «У тебя мама никогда не признавала поста, а что ты признаешь поста, ты скоро з голоду
помрешь. Так хо ть немножечко кушай что-нибудь». Но она признавала пост. Разные люди бывают. [...]
Х.О. – Знаете ли Вы ч то-нибу дь о знахарях и шептунах?
Д.Н. – Да нет, я ничего не знаю. Говорила моя мама: не верь ты им, верь Боженьке.
Х.О. – Знаете ли Вы заговоры и шептания против болезней?
Д.Н. – Нет. Надо Боженьку просить: «Господи, Боже мой, помоги мне выздороветь». А шептания я
никакого не знаю. Молиться надо Господу Богу и просить здравия.
Х.О. – Вы ч то-нибу дь знаете или слышали про случаи чудесного исцеления?
Д.Н. – Ну, я слышала, ч то болели люди. А когда обращается в церковь, батюшка токое молитву. Читай
эту молитву, напиши Сорокоус, там уже заплати. И батюшка сорок дней будет читать о твоем здравии, и
тебе поможет. [...]
Х.О. – Как Вы думаете, церковь и вера защищают о т нечестии — ведьм, оборотней и других?
Д.Н. – А как же! А как же, люди молятся, просят. Вера должна защищать человека. Да.
Х.О. – В советское время партийные и советские руководители соблюдали церковные обряды и
таинства?
Д.Н. – Ну, бывало, и партийные хо дили в церковь, ходили. От же моя тетя пар тийная была, врачом
работала, а батюшку взяла в крестного. [...]
№ 57. — 2008 р., січень 16. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Крючковою Марією Федорівною, 1925 року народження, мешканкою с. Гусарка
Куйбишевсього району Запорізької області, проведене Москаленко Оксаною Ю ріївною (БДПУ).
Москаленко О.Ю. (далі – М.О.) – Назовите свою фамилию, имя и отчество.
Крючкова М.Ф. (далі – К.М .) – Крючкова Мария Федоровна.
М.О. – А девичью фамилию?
К.М. – Камыса.
М.О. – Кто Вы по национальности?
К.М. – Русская. У паспорте украинка, но я ж не украинка, я ж то русская. Та хай.
М.О. – Место рождения?
К.М. – Гусарка.
М.О. – То есть Гусарка, район Куйбышевский, да?
К.М. – Цареконстантиновский тады был.
М.О. – Какое у Вас образование и профессия?
К.М. – Та четыре класса, а пятый бросила.
М.О. – А роботали Вы кем?
К.М. – О… я работала багато. Работала рядовою, работала в клубе уборщицой, работала почтальоном,
работала, торгувала в лорьку, работала на свинарнику, работала телятницей, работала дояркою, куды
пересылают, перекидыли же тады, иди ту ды, пошла, иди ту ды, пошла, и наконец в Германии была. В
Германии два го да восемь месяцев побыла, а тады приехала с Германии, пошла на свинарник, и вже на
свинарнику я доработала до конца. [...]
М.О. – У Вас в доме есть особенные предметы, которые передаются о т старших младшим? Реликвия
какая-то? [...]
К.М. – Ну, такого нима, о то одна иконочка, шо у мене оце свикру хина, оце нижняя.
М.О. – Посещали ли Вы, или Ваши ро дные, во время Вашего юношества города?
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К.М. – Аякже? Я жила в городе. [...] Я [...] была [...] репрессирована з родителями, у двадцать девятом на
тридцатый го д папу моего выганяли, вывозили на Сибирь, як вредитель, як розкулаченый. [...] Ну, и як
приехали мы, потикали, родители мои потbкали, а мы вслед с мамою, папа раньше пошол, а мы вслед,
[...] а папа як удрав оттудова, поступил у Макеевке, [...] поступил на работу, и мы, а нас забрал туда с
мамою, и я там была до четырех классов. Четыре класса кончила у Макеевке. [...]
М.О. – Расскажите , пожалуйста, как Вы о тносились к вере Ваших родителей?
К.М. – К вере? Моя мама была верующа, да? любила, и папа хо дил у церкву. Ну, тогда ж запреща ли,
тогда ж запрещали, мне було, щас я скажу, восемь год, восемь год було мени, это було в 32-м году, даже
начало 33-го, як ото голод, тогда ж у голод не хо дили до церквы, а церква стояла, ну , она не работала,
батюшку согнали, тогда ж коллективизация, поунич тожають, ну, вобщем, Страшный суд. Страшный суд
был это, мы уже, наверно, ответили перед Богом, Страшный суд уже был нам. А тогда церкву закрыли. А
як закрыли? После 33-го года, так у 33-м го ду, это все брехня, шо был голо д, э то все брехня. Голо д был
искусственный, забирали все, ну, урожай был, Вы ж знаете, изобильный урожай был. Бу ло всего, я была
девчонкой, так було мама як вытянеть буханку хлеба с печи, от такая заввышки, на молоце, да якое ж
доброе. А сделали сами, вот эти ж, коммунисты, комнизаможных, комнизаможных, был такий отряд,
назывался, да, да, да, я не брешу, Комбез цей. И оны их назначили, и хо дили из ломаками, з ключкамы;
як заметил, шо шото примазано в стенце, начинает довбать. Там же сумочка вот такая пшаницы, чи
квасоли, забирает. Бувало : «Ой, дядя, дайте нам, у стакан насыпте». Откинув и по таскав на у лицу, а там
стоит подвода, грузют, и везу ть у Куйбышеве, а там розпридилять.
М.О. – Какое Ваша о тношение к вере?
К.М. – К вере? Ну, я без Бога никуда. Бо г всегда со мною, я багато дуже читаю, у мене и Биб лия на сто ле,
в любый час я ее открыю, если я интересуюсь, шо мне дальше делать, я всегда спрошу у Бога: «Господи,
открый мне память мою, шоб я знала ориентируваться, шо мне на сегодня делать».
М.О. – Расскажите, что для Вас такое вера?
К.М. – Вера? Вера — это любовь к человеку, э то саме первое, нада быть человеком. Второе, надо
поделится с человеком, а раз будеш человека любить, будеш делиться. Не жалей ничого . Вот я уже
приметила на своей жизни, сколько я живу, я человек не жадный, я жаждую , е в меня, а в тебе нима, мне
вже тебе жалко, ну, на, поделимся, и все, а мне Бог в десять крат дае. От не бу ло такого, о истину кажу
Вам, кладу на себе хрест, шоб я попросила Бога, и Бо г мне отказал у чем я задумала, такого не было, не
было, я зразу: «Отче, дай мне со спокойной душой принять то шо послано тобою». Это зразу мене тут
как ту т. Во т так. [...]
М.О. – Расскажите поподробнее, кто или какое событие повлияли на то, ч то Вы стали верующей?
К.М. – Я в Германии поклялася, я в Германии поклялася, шо если я вернуся благополушно до дому, и
будуть мои родители все, у них все в порядке... Ну, папы не стало, папа, э то война, нада ж схождение
иметь и на войну, хто-то до лжен же ж погибнуть. А так я приехала, привезли сестру из детдома, за время
родився брат у мене, и в нас дело наладилось, все радосно, все хорошо. Я поклялася Богу, шо «если я
вернуся, дасы мне, Господи, праведную путь у жизни, я тебе никогда не оставлю». И с тех пор я на
похоронах читаю, я псалмы все знаю церковные, я в церкве на хорах спивала, ездили в Роздеры, ездила в
Куйбышево, а щас я уже и в свою церковь не хожу, у мене ноги о тказуют.
М.О. – Где и когда Вы впервые услышали о Боге?
К.М. – О Бо ге? Когда я вслышала о Боге? Я о Боге вслышала, когда меня застало горе, в Германии. У
Германии. Мне в Германии сделали очень тяжелую операцию немцы, немцы. Як ишла я на операцию, я
переводчику сказала: «Разрешите мне помолиться, и попросить Бога, шоб мне благополучно встать из
стола». А он кажеть: «Комиза». Не « Комыса», а «Комиза». «Комиза» — молись. Дак я встала й кажу:
«Господи, я верю, шо ты е, и помажи мене, Господи, все перенести, шо послано тобой». И я открыла
сердце свое. Мне кажется, шо я без Бога нику да. И так оно и есть. Чи шоб Вы знали, шо если у Вас якая
причина, и нада, не обязательно, шо от горе, и без горя хватает проблем, просите Бо га, просите Бога, он
никогда, он всегда с Вами, и никогда он не ленится Вам о должить свое все тое, шо у него есть. Всегда,
всегда. Не верьте никому, шо Бога нима. Бо г е.
М.О. – Как Вы представляли себе Бога в детстве?
К.М. – Як Бога? Ну, як поможет же, повезло, о, е Бог, а личность Бога никто не может представить,
потому шо Бог, Бог — э то Святый Ду х. И личность Бога никто не представит. Даже во т Иисус Христос,
он своего отца не бачив, а если бы, пишется в Библии, человек побачив Божий лик, згорел бы зразу от
огня. Бог очень имеет большую силу. Бог — это Ду х, Ду х Святой. Имеет силу так. В таком смысле нада
это понять. Я к ветер: мы его не бачим, а он нас колышет. Вот это есть Бог, во т э то я и представляю Бога.
М.О. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов? Посты там, Рождество?
К.М. – Аякже? Аякже, раньше ж уси придерживались. Мы, дети, не придерживались, и то бывало мама с
папай не дают, а старые ж люди, аякже. Як суббота, после обед бросают молотить там чи шо делать, и
пошел до церкви.
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М.О. – Расскажите поподробней, что считалось обязательным при соблюдении обрядов? Что было
обязательным?
К.М. – Обязательно большие праздники, праздники, у Библии пишется, празнуйте моих три праздника у
год. У Биб лии нигде я не нахо дила, там по лторы тысячи листов, я не нахо дила, у Библии , шоб було
написано, празднуйте мое Рождество. Господь сказал, Рождество мое — это Пасха, крещение мое, это я
родился вновь, и во т э то мое Рождество. А так, ну, придерживались, Рождества придерживались, и
седьмое января, а тогда Новый го д, а тогда вот Крещение будет девятнадцато го. Придерживались,
седьмого апреля будет Вознесение, двадцать шестого апреля Пасха, там поминки.
М.О. – Ваши родители, бабушки и дедушки рассказывали Вам как именно нужно придерживаться
религиозных обрядов?
К.М. – Они так рассказывать не рассказывали, ну, а як праздник, так рано кушать не давали, покамисть у
церкви правится, никто не имеет право подходить к столу, это мы вже знаем, что праздник. А так, ну, шо
рассказывали, як праздник — то праздник, то коржей напекут. Раньше ж чем праздновали? Чем ты
отпразднуешь? Раньше ж такого в магазине не було, як щас: и колбасы, и пирожное, и торты, всякое. Ну,
были ото канфеты там кругленькие, горошек, так. [...]
М.О. – Расскажите как в Вашем селе в годы Вашего детства и молодости относились к атеистам?
К.М. – К атеистам? Ну, у нас атеисты были только коммунисты, а таких же не було дураков.
М.О. – А к верующим?
К.М. – К вереющим относилися дуже уважительно, аякже, к верующим относились хорошо.
М.О. – А к неправославным?
К.М. – Неправославным? У нас не было неправославных, усе были православные. Католиков там, разн ых
мусульман у нас не было, усе православные.
М.О. – Были ли Вы знакомы в годы Вашего детства и молодости с представи телями других
веросповеданий?
К.М. – Не. [...] У нас не було таких. У нас единогласно було. Православная вера, и все. Мы
придержувались о дного батюшку, зразу ж цер кву як розогнали, батюшка ж поселился тут, сельский
совет был от так над улицей, там батюшка жил. Водили детей крестить туда. Ну, шоб такого зла, у нас
такого не було.
М.О. – Были ли в го ды Вашего детства и молодости в Вашем селе люди перешедшие в другую веру?
К.М. – Были, были баптисты.
М.О. – Расскажите, пожалуйста, на примерах.
К.М. – Ну, их було шесть человек, ни багато, они просто семьями, дед и баба. Вже они до старости
дожили, Вы , може, й чули, я в Вас спрашиваю, старших, Шато ха фамилия е. Так они были, ото ж он был
главный, над тымы, над баптистамы. Ну, бачить не бачила, а чу ть же ж чула, не дуже до хо дило тогда, ото
ж они принимали веру баптистскую, так лезли на крышу, на дома, подымали руки и гукали Бога, шоб
Господь им дал. Так они ж не крестятся, аны таго не крестятся, шо аны прокляли хрест, где розпинали
Иисуса Христа. Ну, это все напрасно, нихто это не знает, пишется так крестится. Господь сказал: «Неси
свой крест по жизни» — Господь то нес крест свой тяжелый. Иисуса Христа как вели на розпятие, его
заставили взять на плече и нести свой крест, и выкопать, выдолбать ту яму, поставить и зарыть, и его ж
на том кресту и розпяли. Як же ж не почитать креста? Це ж его кровь там пролилася, так же ж нельзя
отбросить его. Ну, я, например, Вам скажу, це я истину кажу, до мене хо дют сейчас, хо дют свидетели
Иеговы, я их принимаю с у довольствием. Я их не придерживаюся, но Господь сказал, там пишется в
Библии, шо принимай каждого верующего, а росполагай сердце свое по уму своему. Так шо я их
принимаю, оны мене уважають, идуть во, устали с автобуса, и идут: «Федоровна, можна до Вас?»
«Идемте». Оны ж книжки носят, книжки дадут, там пло хо го ничого нима. [...] От они и хо дят,
проповедуют. А тогда у меня была баптистка, оту т жила на моей илице, ту да дальше, Таня Фомина. Она
никого, она узнала, шо я верующая, христианка, но она мене не цуралася, мы по Библии шукали, глава и
стих, ошибится ни в коем случае нельзя, шо оны Биб лию читают ту самую, шо я читаю. Только аны
придержуются разные обряды. Она до меня хо дила, як прийдет, говорит: «Федоровна, давай прочитаем
отакой там, давай такую главу». Пожалуйста, мы сидаем читаем Библию, розбираем з нею, шо як, и
хорошо. Никогда не надо человека о ткидать, каждый желающий человек имеет свою в душе во лю .
Никогда. Поддакывай ему, хочеш ты ему подражать, пожалуйста, дружи, подражай, не хочеш — мовчкы
побалакай, он пошел, а ты делай свое. Во т так нада.
М.О. – Ко гда Вы были ребенком, у Вас в селе была церковь?
К.М. – Была, конечно. Оце клуб построенный, это ж на церкве. Была.
М.О. – А кто в нее хо дил?
К.М. – Хто хо див? Усе село хо дило, як суббота, звон звонить, все бросают роботу и идут в церковь.
Утром иду т на утреннюю, и до обеда, до о диннадцати часов правится.
М.О. – Кто из Вашей семьи ходил в церковь, когда Вы были ребенком?
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К.М. – Уси ходили, и дедушка, и мама, и папа хо див, все ходили, ще и я разив ско лько была. Ну , так
помню, мутно помню. Потому шо мне не до ходило.
М.О. – А как Вы к этому относились?
К.М. – Хорошо. Только ж есть хо тела, дедушка ж рано не давал. [...]
М.О. – Чем службы в других церквах о тличались о т служб в Вашей церкви?
К.М. – Если православная церковь, так нима разницы. Ниякий разницы нима. У баптистов там грают на
органах, спивають стоя, а у православной церкви все стоя стоят до конца службы. И два хора бывает,
один хор начинает, а другой подпевает. Вот это, а так разницы ниякой.
М.О. – Расскажите поподробней, какими были взаимоотношения Ваши, Ваших родственников и
знакомых с местным священником?
К.М. – Ну, яки? Нияких таких особо отношений не було, а ото тоже батюшке то картошку понесут, то
муки дадут, во т э то такое. Так он лично не имело значения тому шо ты принес, и ты стала дуже хорошая.
Батюшка был безразличный к этому, он был, просто вси хорошие люди. Он принимал и провожал.
М.О. – Во всем ли люди доверяли священнику?
К.М. – Во всем, конечно. Тогда все доверяли священнику. Сейчас, например, вот сейчас, в это время, я не
доверяю священнику. Поскольку я была в хоре, я знаю ход службы, начало службы, и конец. А вот до
нас приезжает во т это т куйбышевский Михайло, во-первых, он сокращает службу, через пяте, на десяте.
[...]
М.О. – Расскажите, пожалуйста, что Вам говорили в детстве в школе о церкви и церковных обрядах?
К.М. – О… Тады он учителька сидит, запрещали, тогда ж Боже со храни. Нельзя, нельзя, запр ещали
катигорически, запрещали.
М.О. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
К.М. – Не. Перед войною, як началася Финляндская война, после Финляндской Польская война началася,
у нас церква була уже розбита, окна повытяну ли, коммунисты лазили там, о дин лез, снимал звон и
розбился. А была у нас сторожка, сторожка у нас была, и в то й сторожке открыли церкву. И то там
батюшка правил.
М.О. – А кто отправлял службу, батюшка?
К.М. – Батюшка конечно; приежал батюшка, а жил ту та ж у сельсовете, у сельском совете.
М.О. – Как к э тому относились фашисты?
К.М. – Фашисты? Немцы? С у довольствием, не заприщали. Я даже у Германии была, хо дила в церковь,
костел, называется. Э то по-польски. Като лицкие хо дили.
М.О. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны? Если да, то какие именно?
К.М. – Ну, деточка, ну якие праздники, як ты будеш праздновать? Ну, борщ сварим, якшо курица е, так
зарежим курицу, считается це вже праздник, мяса там кусочек. Все праздники такие, а як ланка там
прополка, так якый же праздник, нада ж идти свою ланку сапувать.
М.О. – А самые большие праздники какие были, Вы праздновали?
К.М. – Ну да, э то праздновали, Пасха, Рождество. Вот у Библии пишется, празднуйте мои три праздники:
Пасха, Кущи… День кущей — это Троица. Троица — э то Отец небесный, Сын, и Ду х небесный, это
Троица, это большие праздники. И Спас. Спас — это торжество урожая. [...]
М.О. – Вспоминая прошлое, скажите, нужна ли была людям церковь в 30 – 40-е годы?
К.М. – Да, да, аякже!
М.О. – Зачем?
К.М. – А затем, шоб той, церква облегчает душу, жизнь тяжелая. Вот послушаешь проповедь батюшки, и
становится легче, он улаживает у душу, шо ты безсмертная душа, и жизнь вечна. Во т такое впечатление
в душе становится, шо батюшка так у лаживает душу тебе теплую, шо ты обнадеживаешься, и веришь
ему, что это все земное — прах.
М.О. – Считаете ли Вы, что запретительные действия в советские времена были эффективными, и много
людей перестали верить в Бога? [...]
К.М. – Конечно, повлияли. А так шо, старые ж люди отмерли, а молодеж осталась, а молодеже нихто не
вдовбав у мозги шо це е Бог, и нада верить, и поклоняться, и о чень, очень. Я приветствую э тих людей,
шо пошли у веру, у баптисты, молодежи багато, очень багато пошло. Вот э то самое главное. А тогда
было до лбуть у голову: Бо га нема, Бога нема. А ще ж и такое, хо ть ты прямо и на свите не живи.
М.О. – Как Вы думаете, чем заменялась вера в Бога? То есть было ли что-то другое, может, люди верили
во что-то другое?
К.М. – Не, не, не верили. Люди плакали, як церкви розоряли, Бога отганяли. Ну, все равно, те кто хотел
молиться, молились дома. Все равно, своей семьей и Биб лию читают, и Богу молятся, и придежуются в
питании, и постовали люди раньше. [...]
М.О. – Во что в советское время, в пору Вашей юности люди продолжали верить? Если не в Бога, то во
что?
К.М. – Ни в шо, коммунистов ненавидели, и все, як собак. [...]
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М.О. – Какие обряды проводились после появления на свет нового человека?
К.М. – О… хрестины ж гуляют, шесть недель, только начинает он головку держать, шо уже не падает,
начинают хрестины. Кресную назначают, кресного, и начинают готовиться, хрестины отбывать. [...]
М.О. – Как про хо дили крестины?
К.М. – Крестины про ходили шумно, як самогон был. Водку не пили, а самогон, да.
М.О. – А именно, сам процесс?
К.М. – Музыка; младенца понесуть чи повезуть, тогда ж носили, возить нечем. Понесуть у церкву, где
церква е, а не — так на дому батюшка. Понесуть, а ту т же ж готовятся люди, столы накрывают, шо е, шо
в кого е. А тогда приносят, сидают за сто л, поздравляю т роженицу с младенцем, шоб и так, и он же ж
шоб глядел, и царь шоб родился, и здоровья желали. А тогда начинают напиваться до сказу, шо забудуть
чего и пришли.
М.О. – Ко го приглашали в кумовья?
К.М. – В кумовья? В основном приглашали родную сестру и родного брата, ну , родню, тому шо если
батюшка начинает крестить, беруть младенца, держить крестный младенца, кресный держит возле
алтаря, возле алтаря держит, перед батюшкой. А тогда ж крестный начинает за батюшкой повторять.
Батюшка спрашивает: «Вы согласны повторить молитву во т таку?» Крестный кажет: « Согласный». Он
начинает казать: «У случае, если родители о тойду т у вечность, умрут в молодости, я обязуюсь Богу, шо
этого младенца я буду глядеть его до совершеннолетия, и отдаю ему то, что отдаю своему родному
дитю». Э то обязательно крестный. А крестная: «Я буду глядеть, пока он пойдет в школу, станет
грамотным, станет умным человеком, это все помогу и не оставлю, не будут разницы между своими и
им».
М.О. – А как они себя вели?
К.М. – Хто, кумовья? Да нияк, стояли да и все, пока батюшка крестит, а тагда забирают до дому. Кума, не
кум, крыжмою накрывает. Крыжма называется кусок материала, сколько не жалко. Крестная по купает
материал, шоб когда покрестят ребенка, крыжмой, вот этим материалом, кум обернул его. [...]
М.О. – Были ли распространены в Вашей местности колядования и щедрования на Рождество и Новый
год?
К.М. – Было.
М.О. – А расскажите, как колядовали?
К.М. – «Ко ляд, коляд, колядница,
Дайте, баба, паляницу,
Паляница не така,
Дайте, баба, пятака.
Пятака мало, дайте, баба, сала.
А як сала не дасы,
Возьму вола за рога,
Да й поведу на базар,
И продам за пятак,
Вот будет так». [...]
М.О. – А Рождестувать?
К.М. – «Рождество дело твое, Боже наш,
Воссияние мира и разума,
В небе звездою служащехся,
И звездою чахаемся,
И тебе склонятися солнце правды.
И теперь ведите сваты Востока,
Господи, слава тебе».
М.О. – Как, кто и чем засевает в первый день Нового года?
К.М. – Мужчины, ще темно, а вже кричат: «Пустите посевать!»
«Я у поли, в поли, мать и Мария,
Я у Бога просила,
Христа водила.
Ходит Илья, носит пашню,
Носит пашню жительную.
Я й туда вийну, я й ту да вийну.
Сею, вею, посеваю,
С Новым го дом поздравляю.
Будьте с праздником, с Новым годом!
Желаю счастья, крепкого здоровья...»
И так далее. [...]
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М.О. – Какое вознаграждение получают колядники?
К.М. – Рюмка водочки, и все.
М.О. – Как и кто гадал перед Рождеством, Новым го дом, Крещением?
К.М. – Я не гадала никогда, потому что э то большой грех, э то большой грех хо дить к гадалкам, гадать
кому-то, желать якое-то пло хое, это большой грех.
М.О. – Ну, может, там девушки гадали на суженого-ряжено го?
К.М. – А, та записочки понапишем, да под подушку, а тады ото очи заплющим, и лазишь, шукаешь ту
бумажку.
М.О. – Какие поверья связаны со Святыми вечерами? [...]
К.М. – Ну, як рано на Рождество если рано солнце захо дит, ну , колы за хмары зайдеть рано, значит,
замуж не выйдеш. Если со лнце сядет по лностью, видно зарево, то выйдеш на тот год замуж.
М.О. – Как в Вашей местности праздновали Масленицу?
К.М. – Масленицу? Ой, Масленицу праздновали целых две недели. Масленицу во т так праздновали:
сегодня Масленица, никто ничего не варит, ничего никто не топит, берут бубликов, сидають мужчины,
нанизывают бублик, завязывают на нитку, чи на веревочку там, и тута ж завяжет, и багато, багато
килограмм отак бубликов, ото такие вязки. На руку повесють, и кто не женатый, кто не замужем, не
вышел, а захо дят у двор, вешают родителям колодку. Це называется ко лодка. Родители — бутылка, и
начинается гульня. Варят вареники. [...]
М.О. – Как о тмечали первый день выгону ско та на пастбище?
К.М. – Ну, хто як, хто як. По ложено, положено каждую корову, если выганяю т с двору, пер вый день, от
глаз, ежели у людей глаза зависные («ой, вымя хорошее, ой, якая гладкая корова»), э то ж корова боится
порчи, так коров надо от самых рог и до хвоста посыпать солью, обязательно, обязательно. И дитя в
школу провожають, провожають дитя, посыпь его солью первый раз, поблагодари Бога за то, шо ты его
дождалась провесть у школу. [...]
М.О. – Кто первым входил и ч то приносил в новый дом?
К.М. – Мужчины. Первую кидали кошку, а то гда кидали через порог веник, хозяина, и все. И икону. [...]
М.О. – Опишите праздник Ивана Купала, какими обрядами он сопровождался в годы Вашего детства и
юношества?
К.М. – Ивана Купала? Ну, як были мы детьми, так гудину (из травы кучи) да палили, да перепрыгивали
через огонь. Це був Ивана Купала. [...]
М.О. – Знаете ли Вы что-то о знахарях и шептунах?
К.М. – О, э то я не знаю, я с ними не контачу.
М.О. – То есть Вы ничего не знаете?
К.М. – Нет, это больший дуже грех. И знать не хочу их, это большой грех. Надо одного держаться, чи
Бога, чи Сатану.
М.О. – Знаете ли Вы какие-то заговоры и шептания против бо лезней? [...]
К.М. – От бородавок.
«Цела кевица, красная девица,
Не тебе здесь садиться, не тебе здесь лепица.
Тебе садиться, тебе лепица,
В темных садах, в крутых берегах,
В сыпучих песках, там где люди не хо дят,
Где птицы не летают.
Там тебе садиться, там тебе лепица.
А от рабы Божей у далиться».
М.О. – А помогли ли они кому-то, э ти заговоры, шептания?
К.М. – Конечно, я вну ку своему делала. [...]
М.О. – Жили ли в Вашем селе ведьмы или ведьмаки?
К.М. – Я не… я не знаю, оны ж так делают, чтоб не… Я ж не розказала, я не до казала, мене лично було
поделано. Однажды я встаю утром, отак вышла сюда на уго л хаты. Шо оно такое? Белая лента! Це я ще
опирацию не делала на глазу, а бачила хорошо … я ж опирацию на глазах делела. Гляжу, шо то белая
такая лента, и такая завширшки . Ну, шо оно? Не пойму. Подхожу : снег летом, жарко, снег. Ну, Господи,
ну, таки ж снег чи не снег? На язык — соль. И посыпана дорожка аж до самого кладбища. Я живу от оце
кладбище у мене, и аж до самого кладбища дорожка посыпана. Ну, шо оце, це ж ко лдовство, э то вже
колдовство, я ж это вже знаю. А подруга моя пришла по вере. Приходит, я кажу: «Любо, ну , шо це
делать?» А она кажет: «Та стягни его сапкою, згорни, а тады будешь хо дить». Ну , хай бы оно казалося,
хай бы було, ну та дождь пошел, оно все разтало, со ль розтала, ну, я ж то э то сделала, а топталась же там,
и… як розболелись мои ноги, и с тех пор же я стала с ципком ходить. Да, от не йдут ноги, и конец. А
тогда Вербная неделя, когда вербу несть у церкву святить. Я й кажу на зятя: «Миша, нареж мне вербы, у
тебе ж низ там, — до речки в его огород, — нареж мне вербы и привези, я понесу посвячу вербу».
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«Ладно». Приежает Миша, привозит вербу, а я на дворе была, привозит пучок вербы мени, а я кажу: «Та
це багато». А он: «Та хватить, может, комусь дадите». Узяла я эту вербу, а он глядит: «Дак а у Вас же он
пучок лежит вербы, от такой от пучок ивы». Ива не по ложено, там где человек живет, иву не в коем
случае нельзя держать в доме и во дворе, это такая плачевная, такая плачевная, она плакучая. Я кажу:
«Ой, Миша, а хто ж оставил такый пучок ивы?» Ну, Миша вилки взял и отнес до сельсовета. Идет наза д,
дак а ось ще пучок лежить. «Ну шо то за зараза!» — кажу. И опять отнес, и все кончилось. Ото такое
було у мене. [...]
М.О. – Верите ли Вы в русалок, оборотней или ведьм?
К.М. – Та оце ж такое мне случилось, и теперь же я думаю е.
М.О. – А, может, в детстве Вам кто-то рассказывал, откуда они берутся, или вообще, отку да Вы узнали о
них?
К.М. – Это по природе, если родителька ведьма, по крови, по генам. У нас была тут одна, и делала,
мужчины хо дили просили, шоб из жинкою хорошо жить, и бабы хо дили, шоб с мужиком хорошо жить, и
так шо она сгорела. Днем, лето, тепло, ловко на дворе — коло плитки сгорела. Во т Бог як показал, шо
нельзя. [...]
М.О. – А сейчас в Вашем селе верят в ведьм, оборотней или русалок?
К.М. – Ну, если так, есть вроде о дна, ну, она вроде пользу делает. О як корова моего сына пришла с
череды, невестка села доить корову, пол ведра крови надоила, пол ведра крови надоила . Шо делать, шо
делать? Пришла: «Ма, ну шо нам делать, чи сбыть?» Я кажу: «Ну схо ди до Тани Г[...] 1 », а оце ж ее матка
сгорела. А она кажет: «Чи схочет она?» «Схочет, только попроси». А она як ж ивая была баба, казала:
«Таня, только Таня, первая рожденная, может перенять мое». [...]
№ 58. — 2008 р., сі чень 3. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Бордюг Катериною Степанівною, 1929 року народження, мешканкою cмт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Пі нчук Юлією Станіславівною (БДПУ ).
Пінчук Ю.С. (далі – П.Ю.). – Назвіть своє прізвище, ім’я і по батькові.
Бордюг К.С. (далі – Б.К.) – Бордюг Катерина Степановна. [...]
П.Ю. – Національність Ваша?
Б.К. – Українка
П.Ю. – Дата і місце народження? [...]
Б.К. – Сімнадцяте [...] октября. [...] Рік двадцять девятий.
П.Ю. – М ісце народження?
Б.К. – Ну, ту т же ж, ну як...
П.Ю. – Куйбишево?
Б.К. – Куйбишево, да. [...]
П.Ю. – Я ка Ваша освіта і професія?
Б.К. – У колхо зі робила.
П.Ю. – Різноробочою?
Б.К. – Різноробочою робила, а тоді телятницею робила.
П.Ю. – А скільки класів закінчили?
Б.К. – Чо тири класи. [...]
П.Ю. – А якої національності були Ваші батьки, предки?
Б.К. – Українці. [...]
П.Ю. – Звідки родом Ваші батьки?
Б.К. – Із Куйбишева усі…
П.Ю. – І Ваші предки також?
Б.К. – Да, да, оце ми так живем так… [...]
П.Ю. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
Б.К. – Ну, харашо. [...] Богу молилися, хо дили до церкви, це все.
П.Ю. – А яке Ваше ставлення до віри?
Б.К. – Моє таке ставлення як і батьківське, я хоч і не хо дю в церкву, ну а всьо равно понімаю.
П.Ю. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Б.К. – Ну як? Бог єсть, Бог в нас, ми молимося до Бога, ні до кого більше.
П.Ю. – Я кого Ви віросповідання? [...]
Б.К. – Православна. [...]
П.Ю. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Б.К. – Ну як, ну як тоб і сказать? Батьки наші вірили і нас учили, і ми тепер оце знаєм . [...]
1

Прізвище.
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П.Ю. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Б.К. – Ну, як підросли, і по тім стали мати розказувать і ми начали слу хать.
П.Ю. – Де це?
Б.К. – Дома. [...]
П.Ю. – І коли приблизно?
Б.К. – Ну, десь, ну як тобі сказать? [...] Ну як тіки ж почали балакать , слу хать і вже ж знаєш, шо мати
розказує. І ми вже начали понімать шо це гріх. [...]
П.Ю. – Я к Ви його собі уявляли у дитинстві? [...]
Б.К. – Ну, да це всігда ж у образі, у нас всігда ж висіли ікони, було мати нас загадує учити «Отче нашу»,
становлять було до образів, христилися оце.
П.Ю. – Ким він був для Вас?
Б.К. – Ну, як цар, понімаєш, ну а як Бог, як єсть назвать? [...].
П.Ю. – Чи дотримувались у Вашій родині обрядів, наприклад, постів, Різдвяної куті, Пасхи, сповідей,
причастя?
Б.К. – Оце всігда нас як оце піст мати було не дає їсти нам, кажуть не їсти м ’яса, сама було не давали все
то оддельно, і те, ну, і постились. Ну, а Паску, як Паска підійде, так усе їмо, ото так.
П.Ю. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів? [...]
Б.К. – Ну, а як оце ж постили ми до..., а тоді як голо дна кутя, мати було оце готовлять, а ми не їмо це
поки воду посвятять. Воду посвятять, принесли, ага, Богу помолилися, дали води напиться, а тоді сідаєм
вечерять, о то так. [...] І те, і Паску ж таке саме було, підійдуть, посвятять, приходять в п’ять, приносять
паску і ми Богу молимося, а то ді сідаєм їсти. [...]
П.Ю. – Пригадайте й опишіть , яким обрядам Вас навчили мешканці інших сіл?
Б.К. – Ну, ми не слу хали нікого.
П.Ю. – Не слу хали?
Б.К. – Не слу хали, ми тіки слу хали шо мати нам казала.
П.Ю. – А були такі мешканці інших сіл, які Вас хо тіли навчали?
Б.К. – Та були, конєшно, були, ну та ми ж не слу хали; нас як мати вчила так ми і йшли по тій стопі. [...]
П.Ю. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів? [...]
Б.К. – А, були таких багато. [...] Багато таких, не понімали це вони і не хо дили до церкви, ні, як тобі
сказать, ні Богу не вірили, все лаялися і всяк обзивали: « Це він сякий такий». [...]
П.Ю. – Католики в селі були?
Б.К. – Не бу ло, не було католиків; тепер оце вони стали, а то ді не було, тоді одна була вера.
П.Ю. – А баптисти були?
Б.К. – Бу ли баптисти, бу ли.
П.Ю. – І як о тносились до них? [...]
Б.К. – До них, да, харашо о тносились, ну і вони харашо о тносились, ну , тіки вєру не приймали їх.
П.Ю. – А Ієгови бу ли?
Б.К. – Яговів не було, ні, оце ті були. [...] Баптисти були, а тих не було. І мати наша розказувала... це в
неї, в матері, тітка була баптисткою і кажуть (як ото ж пішли ми туди, де вони ж собираються), так
кажуть: «Ми повтікали відтіля, — кажу ть, — страшне, шо вони роблять, ото, — кажуть, — руки ото так
піднімуть, кричать, так ми повтікали», — кажу ть. Вони то односяться хорошо і все, а тіки тієї не
прийняли. [...]
П.Ю. – Чи бу ли в часи Вашого дитинства та моло дості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Б.К. – Бу ли, оце ж у баптисти перехо дили, у баптисти, да.
П.Ю. – А чому вони перехо дили в іншу віру?
Б.К. – Ну як тобі сказать? Підговорили: «Ось пішли до нас, в нас вєра лучша» І о то перехо дили. [...]
П.Ю. – Вороже до них не ставлялись?
Б.К. – Ні, вороже до них не ставлялись.
П.Ю. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас в селі була церква? [...]
Б.К. – Бу ла, да, церква була.
П.Ю. – А хто там правив?
Б.К. – Ну, оце ж батюшка. [...]
П.Ю. – Ви його не знаєте?
Б.К. – Я його не знаю, це ж нас святили та хрестили, носили до церкви. Ми не знаємо, це ми вже тепер
знаємо, а тоді ж ми не знали; батюшка і все.
П.Ю. – І ім’я його не знали?
Б.К. – Не знали.
П.Ю. – А він був мєсний чи звідкілясь приїхав [...]?
Б.К. – Да, мєсний був батюшка. [...]
П.Ю. – Хто хо див до церкви, ко ли Ви бу ли малі?
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Б.К. – І я хо дила, і мати, і батько, всі ходили ми до церкви, всі. [...] Я хо дила до церкви, носила і паску.
Всі носили. Було мати каже: « Несіть паску». Ми оце понесем до церкви.
П.Ю. – Всі ходили?
Б.К. – Всі хо дили, а ми не отказуємся од церкви.
П.Ю. – Я к Ви до цьо го ставились?
Б.К. – Харашо, харашо ми ставились. Це було ловко : як ідеш до те, це ж у нас жила материна
племінниця, от, і церква була вже порозбивали все в п’ятим, так у нас дівчина жила така велика, то
тьотки нашої. Я її було на руки візьму і підем у церкву, і ото ж всігда всі ходили.
П.Ю. – А як ставились в селі до тих, хто ходив до церкви?
Б.К. – Харашо ставлялись, да, це дуже харашо, хто ходе до церкви. Було іду ть до церкви — аж весело
було, не так як тепер [посміхає ться].
П.Ю. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл?
Б.К. – Не бу ла; це я як дід умер так їздила у той, у те, Бердянське, печатать. [...]
П.Ю. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
Б.К. – Як тоб і сказать, як я не знаю це? Ну як тобі сказать, ну, я не знаю... Тітки наші хо дили й до церкви.
У мене тітка одна і співала тамочки в церкві, понімаєш, і дуже молилась вона й читала. Як оце хто вмре
та хо дили читать. [...]
П.Ю. – Прихо дили на сповіді?
Б.К. – Да, я сповідалася, те, сповідалася. Ото таке.
П.Ю. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Б.К. – Ну як тобі сказать, у школі нам не задавали за церкву, за це, ну а от молилися — нічого, усі
харашо. [...]
П.Ю. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Б.К. – Не було, розбили, но всьо равно була, у хатах була. Я знаю: 41-й це війна була, 42-й, 43-й, 44-й по
хатах бу ли, ну, це хата одна там була порожня, такова була. Ну, це ти не знаєш там це де тепер, уже й
позабувала, там був магазин і там церква була. Так шо були при це..., а тоді уже позакривали, ну, всьо
равно нишком були, нишком всьо равно були. [...]
П.Ю. – Я к до цього ставились фашисти?
Б.К. – Ну, як фашисти ставлялись я уже й забула за це, як вони... Ну, у нас як висіли образи, так вони от
входили в хату, кажу ть: « Gut, gut», ну, харашо, ну а як воно я ж не знаю… Прихо дили в хату і: « Gut,
gut».
П.Ю. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Б.К. – Ну, так як... ми соблюдали, так ми і соблюдали й святки; Паска підхо дила і Рождєство — ми всігда
це робили.
П.Ю. – Я к відзначали?
Б.К. – Ну, сіли та повечеряли самі ж бо уже нікого, тоді прихо дили родствєнніки, а то ді ж уже не спали,
так прийдемо, оце ж батько мати і ми посідали, повечеряли, Богу помолились та й полягали сп ать. А
вечеря — вечерники б ігали, вечерю носили то ді, о то таке.
П.Ю. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
Б.К. – Була. [...] Люди Богу молилися, хо дили до церкви, а як церква... Раньше ку ди йду ть? «Та підемо до
церкви!» То ді клубів таких не бу ло як тепер, а тоді ж церков. До церкви хо дили люди.
П.Ю. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Б.К. – Бу ли, були. [...] Да, да, були; не вірили , казали... та це, вобщім, як тоб і сказать, не щітали що це Бог
єсть; його топтали усі, понімаєш?
П.Ю. – Що вони імєнно робили, щоб люди перестали вірити в Бога?
Б.К. – Ну, підмовляли, щоб не вірили, ну, друг другу кажуть: « Що ти віриш в Бога? На що воно тобі?»
Вобщім, давали такий. [...]
П.Ю. – А це діяло?
Б.К. – Ну, кому діяло, а кому не діяло, понімаєш, хто слу хав, а хто й не слу хав. [...]
П.Ю. – А ле більшість переставали вірити в Бо га?
Б.К. – Да, да, багато стали не вірить, багато-багато.
П.Ю. – Я к Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога? [...]
Б.К. – «Вір те в комуністів». Тоді ж комуністи, бач, отказувались от Бога, а тепер уже стали дуще
понімать, як то ді понімали. [...]
П.Ю. – Як це люди могли так просто переставати вірити, якщо воно з покоління в покоління пер еходило,
а ту т їх заставляли?
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Б.К. – Ото ж так переходили, а одне підобіє одного та другого , та третього, і так воно ото і пішло,
понімаєш? Раньше все як було християнство, так це не дай Бог було, запрет, о. Щоб ніхто й не знав; всі
їхали десь в город, щоб ніхто й не знав, що ту чи таки христять дитину; та було.
П.Ю. – А що було єслі узнають?
Б.К. – Та нічого, но той, як тобі сказать, казали, що ти по христив дитину. Та, ну, начальники (це ж ми —
то нам нічого), а як начальник по христить дитину, то його уже з роботи вигонять, понімаєш... [...]
П.Ю. – У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди продовжували вірити?
Б.К. – Ну, хто вірив, а хто й не вірив, понімаєш... [...] Як вірили в Бога, так і вірять, а як хто не вірив —
той не вірив в Бога, понімаєш... [...] Да оце ж і наша мати як була, оце ж понімала Бо га, так і вмерла в
Бога. Вони й постували, вони її усе робили. Ми тепер, конєшно, не постуєм, бо ми все підряд їмо, а
раньше мати — Боже сохрани в піст; вона їла... я було, отдельно варю їм їсти суп, що б вони постували. І
тепер їмо. Нехай Бог простить нас що ми такі стали. [...]
П.Ю. – А скільки днів бу ло дитині, ко ли її хрестили?
Б.К. – Ко ли місяць, коли і більш, ко ли як.
П.Ю. – А від скілько х її можна було хр истити і до скілько х?
Б.К. – Та можна христити і місяць і два, і можна і десять год можна христить, понімаєш... Можна всяко
христить.
П.Ю. – А як оце дитину хрестили, для чого це робили?
Б.К. – Ну, тоді ко ли умре як не хрищенна, тоді не хо вають, батюшка то ді не те, не читає, бо воно не
хрещене, понімаєш; отак.
П.Ю. – Я кі повір’я пов’язані з народинами? [...]
Б.К. – Ну як, щоб не зглазив ніхто; ну, зараз же не дуже його показують, понімаєш, щоб воно йому хоть
місяць буде, а тоді вже як побільша — уже може; казали: «Бо ще зглазять люди».
П.Ю. – А були такі случаї?
Б.К. – Бу ли, були такі, були.
П.Ю. – І як по том з цим зглазом боролися?
Б.К. – Ну, то ді бабки були, баби вилічували, знаєш, шептали.
П.Ю. – [...] Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
Б.К. – Бу ли, аякже, були [...]. Се тіки й бігаємо щедрувать та ко лядувать , шоб копійки давали. [...]
П.Ю. – А хто хо див? [...]
Б.К. – Тіки мужикам ходять, а бабам не ходить, баба оце щедрує, ну, колядує, а посівать тіки мужики
хо дили. [...]
П.Ю. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення? [...]
Б.К. – Ворожили, конєшно, ворожили: кидали і чоботи через хату і всяк було.
П.Ю. – Я кі Ви знаєте ворожіння, гадання?
Б.К. – Та я не знаю ніяких, а тіки я знаю, шо оту т жила баба Параска у нас, так ми бігали до неї під ві кно,
і як скаже те, як воно, «Подай» там чі во ди чі шо, то швидше заміж вийдеш, а як скаже «Сядь» , то заміж
не вийдеш. То тіки я знаю, а так я більш не знаю ніде.
П.Ю. – Ну, а як це Ви казали чоботи кидали?
Б.К. – Через хату. Ку ди халява впаде. Я к упаде сюди, ну, туди — так, значить, шо заміж вийдеш, а як у
двір — так, значить, не вийдеш; о то таке. [...]
П.Ю. – Я к у Вашій місцевості святкували Масленицю?
Б.К. – Вареники варили, та, було, наварять купу вареників і сусідам, дідам носили усе як Масляна; або
приходять до нас та справляють у нас Масницю. [...]
П.Ю. – Я к святкували перший день вигону худоби на випас?
Б.К. – Ну, вигонили ху добу на випас, брали те вербу свячену і вигонили на пашу вербу ото. [...]
П.Ю. – Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
Б.К. – Ну, оце ж батько вхо де і мати, вносять хліб -сіль і б лагословлять хату, оце таке. [...]
П.Ю. – Я кі хатні обереги Ви знає те? [...]
Б.К. – Ну як, ну, ікони оце. [...]
П.Ю. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого ди тинства
та юнацтва?
Б.К. – Які, було вінки плетем, а тоді ідем огонь розпалюєм і через огонь той переплигуємо, і ото такі
були; а то ді поплигали, вінки повкидали в огонь і пішли до дому; оце такі були.
П.Ю. – Да, а скільки Вас там було?
Б.К. – Ну, і десять душ було, то назб ігалося, ну, скільки там, ну, десять, коли й менше, коли й б ільше; там
як, коли як. [...] Всі були: і хлопці, і дівчата — всі вмісті. [...]
П.Ю. – Чи знаєте щось про знахарів і шептунів? [...]
Б.К. – Да, від усього шептали; тоді у бо льниці менше б ігали, як до баб хо дили.
П.Ю. – Чи знали Ви таких людей?
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Б.К. – Знали, в мене була тьотка така, і баба була, оце ж Наталка, вона людям шептала і, вобщєм, лічила
багато, і тьо тка в мене була. [...]
П.Ю. – Я к вони проводили лікування?
Б.К. – Ну, шептали, молитву якусь читали, понімаєш.
П.Ю. – І б ільш нічого не застосовували?
Б.К. – Ні, ні, ні; ото молитву якусь почитають і все.
П.Ю. – А руками щось робили?
Б.К. – Нічого не робили; напр імєр, я, в мене часто живіт бо лів, так я до баби нашо ї оце ж бігала.
П.Ю. – Що при цьому говорили?
Б.К. – Ну, якусь молитву... ну, не знаю я.
П.Ю. – Ви не чули?
Б.К. – Не чула: вона собі шепче, а я не чула ціє ї молитви. [...]
П.Ю. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
Б.К. – Бу ли. [...] Да, батько наш розказував: в нас у бальці, батько як хо див на роботу, так було йде з
роботи, а вони в бальці перуть.
П.Ю. – Я ку шко ду вони робили людям?
Б.К. – Вони шко ду робили коровам. [...] Ну, коровам вони те, людям я не знаю, а коровам да, робили
вони шко ду: було прийде, здоє корову там; вобщєм таке ото. [...]
П.Ю. – Я кі вони з себе?
Б.К. – Обикновєнна людина, така як і ми, а тіки у неї є якась палочка отака, вобщєм, шо ото вона можеть
робить. [...]
№ 59. — 2008 р., сі чень 5. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Пі внем В асилем Григоровичем , 1915 року народження, мешканцем cмт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Пі нчук Юлією Станіславівною (БДПУ ).
Пінчук Ю.С. (далі – П.Ю.). – Назвіть своє прізвище, імя і по батькові.
Півень В.Г. (далі – П.В.) – Півень Василь Григорович.
П.Ю. – Ваша національність?
П.В. – Українець.
П.Ю. – Дата і місце народження?
П.В. – 1915-й год, февраль місяць.
П.Ю. – А число?
П.В. – Тринадцяте.
П.Ю. – А місце народження?
П.В. – Куйбишево. [...].
П.Ю. – Я ка Ваша освіта і професія?
П.В. – Професія учитель, середнє образованіє. [...]
П.Ю. – Звідки родам Ваші батьки, Ваші предки?
П.В. – Мєсні.
П.Ю. – У Куйбишеві?
П.В. – Да. [...]
П.Ю. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
П.В. – Батьки мої, значить, вєрующі билі, от хо дили в церкву молилися, от думали, шо це все, як кажу ть,
здійсниться в їхньому житті.
П.Ю. – Я ке Ваше ставлення до віри?
П.В. – До віри ставлення по ложитє льноє.
П.Ю. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
П.В. – [...] Ну, кагда людина от вибирає якусь увєрєнность і старається її притримуватися, і так усе своє
життя присвячує цій вірі, яку вона ізбрала.
П.Ю. – Я кого Ви віросповідання?
П.В. – А які єсть?
П.Ю. – Православне…
П.В. – А, православна, като лики і прочіє.
П.Ю. – Ну, то ді ж, вроді, католиків у нас не було.
П.В. – А чьортя, може, й були... Православне. [...]
П.Ю. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
П.В. – Вперше почули про Бо га у дитинстві од батьків.
П.Ю. – Я к Ви його собі уявляли у дитинстві?
П.В. – У дитинстві не уявляв ніяк, тільки од слів батьків. [...]
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П.Ю. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів, наприклад, постів, Різдвяної ку ті, Пас хи?
П.В. – Батьки етіх вєщєй притримувались. [...]
П.Ю. – Пригадайте й опишіть , яким обрядам Вас навчили мешканці інших сіл? [...]
П.В. – Ну, до звичаїв і обрядів це розказували родствєннікі, а шоб другі — о т такого не було.
П.Ю. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів?
П.В. – До атеїстів основниє жителі ставились скептично, до атеїстів, а часть (і большая часть) билі
атеїстами.
П.Ю. – А до віруючих?
П.В. – А до віруючих о тносілісь по ложительно, як до людей. [...]
П.Ю. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір (релігій)?
[...]
П.В. – Не бу ли. [...]
П.Ю. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква? [...]
П.В. – А, церква коли я був малим... бу ла церква.
П.Ю. – Хто хо див до неї?
П.В. – Хо дили туди православні віруючі.
П.Ю. – А хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви бу ли молоді?
П.В. – Всє ро дствєннікі хо дили, старші. [...]
П.Ю. – А Ви самі хо дили в церкву?
П.В. – Ізр ідка хо див.
П.Ю. – А чому «ізрідка»?
П.В. – А потому шо не понімав содєржанія церкві. [...]
П.Ю. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл? [...]
П.В. – У других селах в церкві не був.
П.Ю. – [...] Розкажіть, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших родичів,
знайомих із місцевим священиком?
П.В. – Із священиком... із священиком билі знайомі дє душка, от. [...] Дє ло в том, шо, значить, дє душка
помагав священику підвести шось або ще шо-небуть о таке, а так більш нікого. [...]
П.Ю. – Ви сказали, шо дєдушка помагав священику, а ким він його приходився?
П.В. – Ким? Просто кр істіанін і все, а якийсь родствєннік він не був.
П.Ю. – А Ви не пам’ятаєте прізвища, ім’я і по ба тькові цьо го священика?
П.В. – Так фамілія Кравченко, ім’я Іван. [...]
П.Ю. – Чи у всьому селяни довірялись священику? [...]
П.В. – Крещені, крещені довіряли, довірялися, от, і старалися священику во всє х отношеніях помочь.
П.Ю. – А Ви до нього не ходили?
П.В. – Я нє.
П.Ю. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у шко лі про церкву, про обряди церковні?
[...]
П.В. – Так, ну, в домі говорили, шо церкву і вєра нада вірить; у школі о цер кві не розсуждали, а
относілісь в школе отріцатє льно. [...]
П.Ю. – Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
П.В. – Так то, шо розказували родітєлі, воно оставляло о тпічаток у моїй псіхікі, а то, шо розказували в
школі — от тоже воспрінімали.
П.Ю. – А який «отпічаток» воно оставляло у Вашій «псіхіці»?
П.В. – Так... у моїй, як кажуть, псіхікі оставались о тпічатки того, о чєм говорілі родітєлі, і то, что говорілі
в шко лє. [...]
П.Ю. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
П.В. – [...] Значить, під час війни могли ми тільки згадувать, а отмічать в армії прихо ділось, так само і на
фронті.
П.Ю. – А як Ви воювали, були такі солдати, які відмічали ці свята?
П.В. – Таких, значить, солдат, шоб отмічали свята, билі очєнь рєдкіє случаї, і то в большинствє западних
товаріщєй, западних товаріщєй. [...]
П.Ю. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? [...]
П.В. – Так вєрующі от жаждили, чтоби била церковь, от, а чи приносила пользу людям, чи ні — сказать
очєнь трудно. [...]
П.Ю. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
П.В. – Так [замислився], період, період совєтской власті... церков була одброшена... і многіє правда люди
перейшли в атеїсти, от.
П.Ю. – А шо вони робили, шоб люди переставали вірити в Бога?
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П.В. – Проводили атеїстичну роботу протів релігії, і многіє люді о тказиваліся од церкви і віри. [...]
П.Ю. – Я к Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога?
П.В. – Чим замінювалась... чим замінювалася в Бога... замінювалася тєм, шо люді верілі у комунізм,
котрий о тріцал церкву, о т і поетому люді вірили. [...]
П.Ю. – Чи бу ли поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
П.В. – Бу ли, були і очень, як то кажуть, актівниє щедрування, рождєствування от і прочіє.
П.Ю. – Розкажіть, як колядували? Я к саме вони хо дили, що колядували?
П.В. – Ну, колядували, хо дили гуртом чоловік 3 – 5, а бувало шо і до десятка. От колядували дітвора,
діти і організовувалися взрослі, от чоловік по восім і колядували. [...]
П.Ю. – А хто міг посівать?
П.В. – [...] Дітвора посівала. [...] Дівчата не хо дили.
П.Ю. – А чому?
П.В. – Законом Божим запріщєно.
П.Ю. – А в связі із чим це?
П.В. – А в связі із тим — ето предки знають. [...]
П.Ю. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік і Хрещення?
П.В. – Бо льшинство ворожили дівчата, от кидали сапоги через хату і проче подобноє. [...]
П.Ю. – Я кі обряди виконувалися при сівб і? [...]
П.В. – Ну, як вперше виїжали сіять, от пекли хрест із тіста, цей хрест клали на сівалку і сіяли. Цим вроді
доказували, шо буде лучший урожай і так дальші. [...]
П.Ю. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
П.В. – Ну, день Івана Купала справляли десь на ставку от купанням і з опридільонними обрядами, і
старалися, шоб не було ніяких проішествій, собіралися, як кажу ть, багато людей от б іля ставка,
сопровождалися піснями, іграми і так дальші. [...]
П.Ю. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
П.В. – Розговори билі, шо єсть такі, а чи були, чи не були — не знаю.
№ 60. — 2008 р., сі чень 4. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Яська Ганною Федорівною , 1929 року народження, мешканкою cмт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Пі нчук Юлією Станіславівною (БДПУ ).
Пінчук Ю.С. (далі – П.Ю.) – Назвіть своє прізвище, імя і по батькові.
Яська Г.Ф. (далі – Я.Г.) – Яська Ганна Федорівна.
П.Ю. – Ганна Федорівна, а дівоче прізвище?
Я.Г. – Отрішко Ганна Федорівна.
П.Ю. – Ваша національність?
Я.Г. – Українка.
П.Ю. – Дата і місце народження?
Я.Г. – Ну, ту т же, 19 февраля 1929 года. [...]
П.Ю. – Я ка Ваша освіта і професія?
Я.Г. – Освіта чотири класи довоєнні [посміхається], а професія де я і в ко лгоспі робила.
П.Ю. – А ким?
Я.Г. – Та ким? Рядовою, ланковою була п’ять год [посміхається].
П.Ю. – А ще де Ви робили?
Я.Г. – А то ді на заводі робила шість го д, і останні дванадцять год на пікарні. [...]
П.Ю. – Звідки родам Ваші батьки, Ваші предки?
Я.Г. – Та відціля ж, ми ні відкіля не переїжджали, ту т і жили, тут і жили. [...]
П.Ю. – Я кі існують в домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших?
Я.Г. – Ну, які ту т речі? Ну, то одна іконка і все. [...]
П.Ю. – Я к ставилисьдо віри Ваші батьки?
Я.Г. – [...] Вєрующі були, вірили в церкву.
П.Ю. – Я ке Ваше ставлення до віри?
Я.Г. – Тоже вєрующа, вєрую в православну церкву.
П.Ю. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Я.Г. – А шо для [посміхається] мене... віра та й усе, ну як, ну як сказать, хто його зна як це сказать?
Вірую в Бога, бо більше ні в шо нікому вже вірить нічого. Отим шо ото правлять? Та там самі брехуни.
Ото в Бога вірю та й усе. [...]
П.Ю. – Я ку віру Ви сповідує те?
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Я.Г. – Ну, православну. [...] Тільки православну, ото шо повидумовували, тепер, Боже, чого тіки не
повидумовували, о то всякі то єговіки оті всі...
П.Ю. – Баптисти?
Я.Г. – Баптисти. Я не признаю нічого, нічого не признаю абсолютно, як мене не хрестили, тоді було
колись при наших батьках бу ла церква одна, не було оцих ничого, ні баптистів ні єговіків, ні всяких оцих
прибамбасів, була одна вєра і в одне вірували, і оце ту т мене хрестили і ту т помирать; ні в шо я більш не
вірю.
П.Ю. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Я.Г. – Ну, а я знаю, як мати наша вірувала так і я вірувала, од родителів. [...]
П.Ю. – Їхні батьки тоже вєрующі [...]?
Я.Г. – Да, да, о так! [...] З поко ління в поко ління прививалося, перехо дило; і то ді була одна церква. Одну
церкву знали, ніхто ніку ди більш не хо див, нікуди ничого не знали, це оце було для всіх одно. Тепер
повидумували...
П.Ю. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Я.Г. – З малку. [...] В сім’ї. [...]
П.Ю. – Я к Ви його собі уявляли у дитинстві?
Я.Г. – Ну, я не знаю як [посміхається]; вірю та й і все, а як я знаю, як це знала, шо нада вєрувать в Бога, і
все.
П.Ю. – Ну, а Ви його собі не представляли в якомусь образі?
Я.Г. – Та ну а шо можна представить, хто його зна, шо можна представить? Віруєм в Бога та й і все, а шо
можна представить, я ж не знаю. [...]
П.Ю. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха…)?
Я.Г. – Дотримувались. [...]
П.Ю. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Я.Г. – Ну як, ну я знаю? Я то, канєшно, вже не дуже оце постую, а я знаю батьки дуже постували. Оце як
постили, ніколи нічого такого не їли, тіки посне масло. Дотримувались дуже, конєшно, тих всяких
обрядів. [...] А не їли, конєшно, жирного сала, мяса... о такого, конєшно, не їли.
П.Ю. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
Я.Г. – Я бабів не знаю, баби померли, не було їх, а мати ж була, р озказувала. [...]
П.Ю. – Що про пости розказувала?
Я.Г. – Ну як, ну, як не їсти жирного, веселощів то ді ніяких, не свайба не гуляли, ніяких обрядів не було;
оце такі пости як уже розгулялися шо вже, а так то ді, конєшно ж, вже й хрестили і іменини — все було як
не піст, а піст — нічого не робили. [...]
П.Ю. – А мали Ви знайомих, о дносельців, які були неправославними?
Я.Г. – А хто його зна... і зараз багато таких знайомих: то баптисти, то єговіки, то отакі; і зараз же їх
багато, і то ді. Ну, ми їх не празнували, ми їх... я не понімаю їх. Хай вони собі своє роблять, а я знаю своє.
[...]
П.Ю. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
[...]
Я.Г. – У нас в роду не було.
П.Ю. – А з односельців?
Я.Г. – А грець його зна, хто куди... Хіба знаєш, хто в шо вірить? Я знаю, хто оце ж сусіди, чи як воно
сказать, о днокраяни, знаю, шо одну цер кву знають нашу, а хто ку ди дальше — греця. [...]
П.Ю. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
Я.Г. – Ну да, була.
П.Ю. – А попа знали?
Я.Г. – Того ще... та їх уже скіки перешло, хіба їх заповниш, хто його зна. Їх же не заповниш, та ще
особєнно в дитинстві... чи ми туди касались [посміхає ться]?
П.Ю. – А вони мєсні були?
Я.Г. – Та ні, конєшно. [...] Приєжі, мєсних ту т не було це в нашій давності.
П.Ю. – А хто хо див до церкви?
Я.Г. – Ну як, ну, мати моя ходили, я хо дила, ну, як сказать, сестра в мені є, Віра; йшли всігда до церкви і
дівчата мої, оце ж дочки мої, всігда хо дили. [...]
П.Ю. – А як ставились в селі до тих, хто ходив до церкви?
Я.Г. – Нормально, всі то ді віруючі в те время, всі віруючі хо дили в церкву.
П.Ю. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл [...]?
Я.Г. – Ніде я не була кромі свого. [...]
П.Ю. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
Я.Г. – Ну, хто хо де — той і довіря, а хто не довіря — той не хо дить. [...]
П.Ю. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

277

Я.Г. – Та тоді як ми ходили в школу так тоді запрєщьонно було, тоді це о-йо-йо-о шоб не було ніяких
взглядів, шоб ніде нічого. Оце ж як дітьми ще були, це ж та вечерю носили; даже запріщали і вечерю
носить; узнають, так тоді ще й наказують в шко лі. Ми цього не робили.
П.Ю. – Наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви? [...]
Я.Г. – Ні, ні, як я була, так і єсть, і буду вмирать в цій вірі.
П.Ю. – У православній?
Я.Г. – Да, конєшно.
П.Ю. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Я.Г. – Під час війни... діяла. Кажеться, як німці були, була церква.
П.Ю. – А її не розвалили?
Я.Г. – А тут оце в нас, де й зараз церква єсть, так її в войну шо не робили, все в центрі розвалене було, а
церкву ні взяло нічого: ні міни, ні снаряди — нічого не взяло.
П.Ю. – А чого?
Я.Г. – Вона осталася, ну, крєпость, така кр іпка така вона, ну, як строялася; це ж за дідів-прадідів, не наші
ще строяли; вона стоїть ще й стоїть і вона ще стоятиме; було, я ж кажу, її під войну нічого не взяло, все
поваляли, порушили німці, по той, а церкву не взяло, да. [...]
П.Ю. – Я к до цього ставились фашисти?
Я.Г. – Ну, німці ж верующі бу ли. [...]
П.Ю. – А в яку віру?
Я.Г. – Навєрно ж в оцю, православну, бо як открили в нас церкву, так кажуть: православна, більш нічого
не було, тіки православна церква і все; як зайшли ото німці, ну , два года німці були, вони хазяйнували
тут, конєшно. [...]
П.Ю. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? [...]
Я.Г. – Ну як, відзначали, це як вечеря чи паска, так красили яйця, пасочки пекли. На вечерю це ж узвар
варили, кутю варили. [...]
П.Ю. – Навіть під час війни?
Я.Г. – Ну, конєшно, конєшно; а шо ж так же, конєшно, ніде ж там ні рідні ніякої, а у хаті своя сім’я —
зварили там узвар, кутю, повечеряли, Богу помолилися і все. [...]
П.Ю. – Так а війна ж була?
Я.Г. – Ну, так война ж не все время. Фронт пройшов та й пішов, а там жили ж та й усе.
П.Ю. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? [...]
Я.Г. – Ну, конєшно, була.
П.Ю. – Навіщо?
Я.Г. – Ну, навіщо? На те, шо люди хо тіли... ну як хо тіли хо дить до церкви, вірить у Бога... Конєшно,
хо тіли.
П.Ю. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Я.Г. – Та, ну, було, конєшно, таке, шо переставали вірувать. Це особєнно, ну, як комуністи, вони ж не
вірили в Бога, а остальні люди віруючі бу ли.
П.Ю. – А що вони робили, щоб люди ставали невіруючими? Залякували? [...]
Я.Г. – Нічого вони... я не помню хто кого трогав чи шось там таке, нічого... Хочеш ходи, хочеш не хо ди,
хочеш віруй, хочеш не віруй. Вони самі не вірили, а ти як хочеш.
П.Ю. – Я к Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога? Ну, тими, хто не вірили.
Я.Г. – Ну, у шо, в Леніна. [...]
П.Ю. – У що в радянський час, в пору Вашо ї юності, люди продовжували вірити?
Я.Г. – Всякі були: і в Бога, і в Леніна — всякі. [...]
П.Ю. – За якими прикметами визначали долю майбутньо го немовляти? [...]
Я.Г. – Ну, конєшно, як ходила жінка ще в положенії, так у празники Боже со храни не можна було нічого
робить, дуже запр іщалось... Ну, вобщім, не то шо запр іщалося... Це, напр ім єр, ну, як в празник шось мати
там різала, обізательно десь на дитині отразиться як отрезок чи шось таке; або казали: як покойника
везуть, так не можна в вікно дивиться, бо де вхватися, там і пятно буде; так, конєшно, було, замічали ж.
[...]
П.Ю. – Я кі обряди виконувалися після появи на світ ново ї людини?
Я.Г. – А шо, а шо... купали та кормили та й усе дитину [посміхається]; росла та й усе, ну як, конєшно,
було так, шо й не спало, то плакало довго — до баб ів носили. [...]
П.Ю. – А ім’я дитині хто давав?
Я.Г. – Ну, за старих часів, це ще як батьки були в церкві, давали, батюшка давав ім’я.
П.Ю. – На свій розсуд?
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Я.Г. – Ну, як оце до празників, як, напр імєр, Миколая — значить Миколою називають, а на Варвари —
Варьою називають; от там то Ілля, то як отак близько празник, так і називали же і дівчат і хлопців.
Називали на які празники родились, на які празники.
П.Ю. – А якщо батюшці, допустім, оця сім’я неприязна, може, якісь розлади були, яке він міг ім’я дитині
дать?
Я.Г. – Ну, я знаю, такого не приходилось, ну, казали ж так, як це ж колись, це ще було при наших
батьках, шо осінню збирали так як по даткові, батюшки їздили, так були такі, шо з удовольствієм давали;
були такі, шо, ну як, скривали, тоді ховалися, шоб не дать нічого. Так , може, може, конєшно, і було таке,
шо називали там не як хо тілося, не харашо. Ну, при нас, конєшно ж, уже ми цього не помнимо. Як хоч,
так і називай.
П.Ю. – Кого запрошували у куми?
Я.Г. – Близьких кого вважали, там друзья чи родичі; обично були родичі. [...] Там сестру чи брата там,
ну, отако го, а як б ільш немає, так самих лучших друзей ко го вважали. [...]
П.Ю. – А сваталися як, за домовленістю чи як?
Я.Г. – Ну, як ко лись при старих временах, ще як батько й мати женилися, так вони по їхали сватать, а
друг друга не знали. Оце молоді не зналися, а батьки зналися, і приїхали сватать. Обично їздили, як
недалеко — так пішки, а як далеко — так кіньми їздили і не зналися, а тоді вже ото на сватанні і зналися.
А чи воно до душі приставало, чи не приставало, хто його знає, чи по любви вони схо дились, чи не по
любві... Всяк було, було, бо вони не зналися.
П.Ю. – А було таке, шо дівчина відмовляла?
Я.Г. – Ну, було ж, конєшно ж, гарбуза чіпляли, кажу ть: гарбуза по лучили. [...]
П.Ю. – Чи бу ли поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
Я.Г. – Ну, конєшно, були.
П.Ю. – Розкажіть, як колядували?
Я.Г. – Ну як... « Коляд, ко ляд, колядниця, а я в батька о дин..., — як же ш — дайте, дядьку, п’ятачок» — як
же ще... Хто, вобщім, хто як умів колядувать. На дворі не колядували, а тіки в хаті під вікном щедрували.
Дівчата ко лядували, виносили їм гостинці і все.
П.Ю. – А хто хо дить колядувати?
Я.Г. – Ну, хто? Обично підростки, такі дівчатка, хлопчики, такі підростки.
П.Ю. – А до кого?
Я.Г. – Ну, обично до хрещених хо дили, до діда, до баби, ну, а тоді вже й до сусідів. Хто куди надума,
туди і йдуть.
П.Ю. – А Ви якісь ще ко лядки знаєте?
Я.Г. – «Ко ляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А пісна не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Не дасте п’ятака — возьму за рога
Та й поведу на тічок,
Та й продам за п’ятачок».
[Посміхає ться]. Ото таку ко лядку я знаю.
П.Ю. – Я к, хто і чим засіває першого дня Нового року?
Я.Г. – Ну, зерном в досвіта обично, утром хо дять.
П.Ю. – А хто?
Я.Г. – Ну, ко лись ходили, конєшно, ті, о так підростки, пацани, ну да тіки вони; а тепер пішла дурна мода,
шо мужики хо дять, шоб понапиваться, ну а тоді ходили підростки, такі підростки ще в школі. [...]
П.Ю. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення? [...]
Я.Г. – Ну, це як на перед Новим годом, заказували сни, я там знаю, як присниться. [...] Да тіки дівчата та
чоботи через хату кидали [посміхається]. [...]
П.Ю. – Я кі Ви знаєте ще ворожіння, гадання?
Я.Г. – Ну, не знаю я більш нічого... Шось казали: проти Крещення, як воду святить, так шось (диви, вже
не помню) під подушку покласти, хто прийде по воду чи забирать, оце так за нього заміж вийдеш. [...]
П.Ю. – Я к у Вашій місцевості святкували Масленицю?
Я.Г. – Та, ну, як там, обично... це ж у піст молока не їли, збирали сир і масло, а то ді на Масляну цілий
тиждень варили ті вареники з сиром, блинці з маслом; ото таке все вживали.
П.Ю. – А коли?
Я.Г. – Коли оце ж Різдво буде, осьо дві неділі празник Рождєство буде, а то ді будуть М’ясниці, так вони
не всігда о днакові, коли великі, ко ли малі, скіки неділь, і то ді в послідню неділю оцих М’ясниць тиждень
ото Масляно ї перед постом, перед Великим постом, кажуть, і о то сім неділь посту о д цього ж, од
Масляної, сім неділь посту, до Паски обично сім неділь було. І то ж як Масляна, так колись те казали
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наші батьки: їздили ж (було то ді в каждого коні в дворі, санки), їздили і на санках, і співали, і гу ляли,
всяк було. Кажу ть: Масляна, Масляна, когда б тебе сємь нєдєль, а поста о дна! Бо Масляна дуже була
пишна, а піст, піст — строгий піст, шо на картошкі одній сиділи та на капусті та на о лії і все. [...]
П.Ю. – Я к визначали час, ко ли по трібно було орати, сіяти, садити?
Я.Г. – Ну як, як тепло прийде, ну, обично, кажуть, отам єсть такий празник Благовіщення, обично якось і
давно старі люди придєржувались; після Благовіщення, кажу ть, Бог землю поблагословив, мона садить
тепер усе, а Благовіщення буває сьомого апреля, ото таке. [...]
П.Ю. – Я к житло захищали від злих сил?
Я.Г. – Ну, я знаю як?.. Як літом гроза дуже велика, так викидали (колись були в хаті) кочерги та рогачі
викидали з хати на двір, шоб, кажуть, не те, не попало, а так хто зна?
П.Ю. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Я.Г. – Нияк ніхто його не празнував.
П.Ю. – А які існували про нього легенди і повір’я?
Я.Г. – Ну, Івана Купала кажу ть сьо годня празник та й і все, а шо то ді не празнували, обичний робочий
день, робили та й усе.
П.Ю. – Чи знаєте щось про знахарів і шептунів? [...]
Я.Г. – Та, ну, хто його зна, кажу ть, як оце ж знахарка чи шепту ха чи на очі погана чи знаю, так як умирає,
так, кажу ть, нада стелю пробивать, бо не вмре так, а так, ну, хіба ж знаєш, хто це такий, так же ж знаєш
на краю, хто його знає...
П.Ю. – Я кий спосіб життя вони вели, знаєте?
Я.Г. – Як обично, як усі люди.
П.Ю. – Я к вони проводили лікування?
Я.Г. – Як лічили чи як.... а, ну єсть, конєшно ж, в нас ось бачиш тут баба Катя, о та шо до неї там усе ж
їздять. Та як вона живе... живе та й і все. [...]
П.Ю. – А яку шкоду робили відьми?
Я.Г. – Вони ж не скажуть, які вони, та хто його знає, кажуть (це колись при старих временах), кажу ть,
відьма полазила в двор і, корови в’язали, кажу ть, молока в корови нема, мать відьма полазила, здоїла
корову. [...]
П.Ю. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Я.Г. – [Замислилась] Ну, єсть, єсть, кажуть, шо одробляю ть; багато такі шо роблять на пагане, а такі шо
одробляють дуже мало, ну, єсть такі, кажу ть. [...]
№ 61. — 2008 р., лютий 10. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Камишовим Степаном Михайловичем, 1928 року народження, мешканцем cмт.
Куйбишеве Запорі зької області, проведене Пі нчук Юлією Станіславівною (БДПУ ).
Пінчук Ю.С. (далі – П.Ю.) – Назвіть своє прізвище, ім’я і по батькові.
Камишов С.М. (далі – К.С.) – Камишов Степан Михайлович .
П.Ю. – Національність?
К.С. – Українец.
П.Ю. – Дата і місце народження?
К.С. – 19 іюня 1928 го да, село Бельманка Куйбишевського района Запорозькой області.
П.Ю. – Я ка Ваша освіта і професія?
К.С. – Освіта середньо-спеціальна, спеціальность електромеханік связі. [...]
П.Ю. – Я к звали Ваших батька та матір, діда та бабу? Якої вони були національності?
К.С. – Значить, батько мій Камишов Михаїл Сидорович, національність його руський. Мать —
Камишова Соф’я Фотьєвна, девічья фамілія Баранова, тоже по національності рус ька.
П.Ю. – Діда та бабу?
К.С. – Дє д і баба, дє д — о тєц моєво отца — Камишов Сідор, о тчества не знаю, а матер і — Баранов
Фотій, тоже руські. [...]
П.Ю. – Звідки родам Ваші батьки, Ваші предки?
К.С. – Мої батьки родом із села Бельманка. Ро дились, ихние родители, мои дед, мои дедушка и бабушка
мои, родились у Смоленской области, во т и они Смоленской области, и оттуда они населяли село
Бельманку. [...]
П.Ю. – Я кі існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших (сімейні
реліквії, ікони, Біблія)?
К.С. – Но, но это в основном у нас таких не было ничего, кроме иконы вот церковной этой. Иконы
передаются о т деда, о т бабы, от бабы детям и так дальше. [...] Ну, в нас есть, че, хранится икона от у
Василевны матери, мать умерла и перешла к нам, щас хранится она в нас . [...]
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П.Ю. – Я к Ви гадаєте, відрізнялись в роки Вашого юнацтва та дитинства в селі та місті обряди, ставлення
до релігії?
К.С. – Це в городе? Ну, в городе, конечно, там в то время в церкви были, но мы в церкву не ходили в
городскую, вот, и мама не ходила в церкву, во т, ну, а обряды какие там, городские обряды не
деревенские ! Хлеб они не пекли, ничего такого, жили все они с магазина, вот, ну, жизнь была очень так
намного высшая культура, чем в селе. [...]
П.Ю. – Как относились к вере Ваши родители?
К.С. – Ро дители к вере относились по ложительно.
П.Ю. – [...] Расскажите, что для Вас вера?
К.С. – Я — атеист.
П.Ю. – Расскажите поподробнее, что или какое событие повлияли на то, ч то Вы стали неверующим?
К.С. – Тогда была система обучения в школе, вот, и нам говорили, нас учили тому, что никакого Бога
нет, и мы в Бога не верили, поэ тому никакой веры мы не исповедовали.
П.Ю. – Г де и когда Вы впервые услышали о Боге?
К.С. – О Бо ге услышал дома в своей, в своем доме от моих родителей.
П.Ю. – А когда?
К.С. – Ну, в детстве, в детстве о т моих родителей слышал.
П.Ю. – Как Вы его себе представляли в детстве?
К.С. – Ну, я, ну, представлял Бога того, ко торый видел на иконе, ко торой моя мама молилась. [...]
П.Ю. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов?
К.С. – Да, в моей семье обрядов придерживались родители, постовали, о тмечали рождественские
праздники и другие праздники религии.
П.Ю. – Расскажите поподробнее, что считалось обязательным при соблюдении обрядов?
К.С. – [Замислився]. Ну, обязательным шо було при соблюдении обрядов? Выполнять волю Божью, как
мама говорила, вот они э ти обряди принимали как до лжное, по тому что их, или в их в основном как
были обряды церковные или религиозные, или их э то был закон.
П.Ю. – Ваши родители, бабушки и дедушки рассказывали Вам , как именно нужно придерживаться
каких-то религиозных обрядов?
К.С. – Ну, дедушки и бабушки, я не помню их, а родители как обычно , как и все папы и мамы детям
рассказывали как нужно вести себя, в церкву иногда водили нас маленькими, во т рассказывали как
нужно себя вести.
П.Ю. – Вспомните поподробнее, ч то именно они рассказывали?
К.С. – Рассказывали ч то такое Бог, ч то нельзя, надо слушать Бога; собственно говоря, они нас учили
быть спокойными, любить родителей, любить людей, вот никого не обманывать — так нас учили
родители.
П.Ю. – Припомните и опишите, каким обычаям и обрядам научили Вас жители других сел, каких
именно? [...]
К.С. – Жители других сел... А че б они нас учили? В каждом селе одни и те ж законы были религиозные,
поэтому никто нас не учил.
П.Ю. – Расскажите, как в Вашем селе в го ды Вашего детства и молодости относились к атеистам?
К.С. – Ну, верующие, конечно, относились о тричательно — верующие, а неверующие относились
нормально. [...]
П.Ю. – Были ли Вы знакомы в годы Вашего детства и молодости с представителями других
вероисповеданий?
К.С. – Нет, не был знаком. [...] [Замислився]. Вот э то я не знаю, кто там перехо дил, скажем, из
крестьянской... Была одна единственная вера, а кто в другую веру перехо дил я не знаю. Это верующие
могут знать.
П.Ю. – Когда Вы были ребенком, у Вас в селе была цер ковь?
К.С. – Цер ковь была. [...]
П.Ю. – Кто то из Вашей семьи хо дил в церковь когда Вы были молоды?
К.С. – Когда я был молод в основном хо дила моя мама. [...]
П.Ю. – Бывали ли Вы в годы Вашего детства и моло дости в церквях других сел, и если да, то опишите,
чем службы в них отличались от служб в Вашей церкви?
К.С. – [Замислився]. В возрасте уже в моем, годов до 10 – 15-ти лет, у церкву я уже не ходил, потому что
церкви в нашем селе уже не было, а в другое село в церко вь мы хо дили с мамой один раз в году на
Пасху, носили святить, святить пасху . [...]
П.Ю. – А чем службы в них о тличались о т служб в Вашей церкви?
К.С. – Службы, ну, я считаю, ч то службы о динаковы везде, а священники они выполняю т обряды,
религию во всех церквях о динаково, поэтому отличить какую-то разницу в службе я даже вообще не
могу.
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П.Ю. – Расскажите поподробнее, какими в годы Вашего детства и моло дости были взаимоотношения
Ваши, Ваших родственников и знакомых с местным священником?
К.С. – [Замислився]. Ну, священник обычно, в те времена священника приглашали, скажем,
родственники, родители мои или там другие люди, соседи кому это нужно было освятить в хате что то
новое, поэтому бывали такие случаи, вот священника приглашали в свой дом. [...]
П.Ю. – Во всем ли селяне доверялись священнику?
К.С. – Ну, верующие всегда доверялись священнику, во всем.
П.Ю. – А Вы не помните имя, отчество священника или фамилию?
К.С. – Я помню священника, тогда фамилий не называли, а отец Стефаний был. Я даже с ним был
знаком.
П.Ю. – А он местный был или…?
К.С. – Нет, он присланный был о тку да-то неизвестно, работал в возрасте где-то семьдесят лет ему было,
правил в церкви и мы... просто отношения у нас были человеческие, не религиозные, а просто о тношения
человеческие.
П.Ю. – А у него семья была?
К.С. – Не было семьи.
П.Ю. – Расскажите, что говорили Вам в детстве и юности в шко ле о церкви и церковных обрядах?
К.С. – В то время когда мы были вже в шко лу ходили, нам в шко ле всем говорили, у всех школах везде
говорили, шо церковь и обряды это выдумка, вот, это никакой роли не играет в воспитании детей и так
дальше. Так нас обучали в школе, така была система. [...]
П.Ю. – Действовала ли в Вашем селе церковь во время войны?
К.С. – Во время войны церкви в нашем селе не было, была церковь в хате, молитвенный дом. Такой вже
церкви не было.
П.Ю. – А почему ее не было?
К.С. – Не было по тому шо ее развалили, ее уничтожили. Тогда было время такое, что церкви убирали и
строили на их месте там дома культуры и так дальше.
П.Ю. – А кто уничтожи л церковь? [...]
К.С. – Как кто? Система тогда была такая. Власть, власть, понимаешь, власть была, вот постановили
убрать церкву — убрали, развалили, убрали, построили какой-то другой комплекс.
П.Ю. – А кто в молитвенном доме отправлял службы? [...]
К.С. – В молитвенном доме отправляли службы той же самый священник.
П.Ю. – А Вы его знаете?
К.С. – Нет.
П.Ю. – Как к этому относились фашисты?
К.С. – Откуда я знаю, как фашисты о тносились? По-моему, фашистам на руку была церковь.
П.Ю. – А почему на руку?
К.С. – По тому что они верующие люди все. [...]
П.Ю. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны?
К.С. – Ну как, праздновали, о тмечали, о тмечали праздники. [...]
П.Ю. – Как именно Вы их праздновали?
К.С. – Ну, просто, ну, как праздник праздновали тогда? Что-то дома готовили там, если скажем, на
Пасху — го товили, пекли паску, о . На Рождество... Значит, там на Пасху — паску пекли, там яйца
красили, собственно, соблюдали обычаи религиозные, обычаи соблюдали, вот э то и все, а больше
ничего, никаких других условий то гда не было.
П.Ю. – Вспоминая прошлое скажите, нужна ли была церковь людям в 1930 – 40-е годы? [...]
К.С. – Нужна была или не нужна была церковь? Разве можно было ответить это простому человеку , была
нужна или не нужна церковь? Одним людям может быть нужна, другим людям может быть и не нужна
была. Поэтому пока система существовала, которая исповедовала против церкви законы , исповедовала
против церкви, по-видимому, она и не нужна была, церковь. Хотя церкви в городах тогда еще в крупных
городах были, а в селах их нигде не было.
П.Ю. – Считаете ли Вы, ч то запретительные действия в советские времена были эффективными и много
людей переставало верить в Бога?
К.С. – В то время да, в то время все в советские времена, конечно, церковь была запрещена, вот и люди
переставали верить в Бога. Верили в бу дущее свое, своим руководителям и государству.
П.Ю. – Как Вы думаете, чем заменялась вера в Бога?
К.С. – [Замислився]. Чем заменялась? Заменялась вера в Бога э то такими организациями как октябрята,
комсомольцы, коммунисты; вот это такие течения были партии, комсомол... Во т они исповедовали
совершенно другое и другую идеологию государства, и поэтому к церкви уже они никакого о тношения
не имели.
П.Ю. – Во ч то в Ваше время, в пору Вашей юности люди продолжали верить?
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К.С. – Ну, всю жизнь, всю жизнь в советское, и после советско го времени не все люди верили в церковь,
в Бо га, а отдельные верующие были, и они сейчас есть и бу дут отдельны, ну , так какой самой системы не
было. [...]
П.Ю. – Были ли распространены в Вашей местности колядование и щедрование на Рождество и Новый
год?
К.С. – В нашей местности постоянно это было, всякие ко лядки, посевали на Новый год, э то естественно,
это было все в нас организовано в нашей местности.
П.Ю. – Расскажите, как ко лядовали?
К.С. – Ну, обычно колядовали, собирались в группы по два, по три, может быть, пять человек, может
быть и бо льше, вот, и хо дили по дворам и колядовали.
П.Ю. – Кто хо дил колядовать и к кому?
К.С. – Ну, обычно колядовали девочки и женщины, ко лядовали хо дили они в первую очередь к
родственникам, а потом ходили к соседям их, знакомым, и колядовали в каждом, в тех, к кому они сами
хо тели пойти, ну, их никто не приглашал; такой был порядок.
П.Ю. – Какие колядки Вы знаете?
К.С. – Ну, я добре їх не запам’ятаю, давно не ко лядував, хотя, кажеться, згадав:
«Коляд, коляд, ко лядниця;
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака...»
Ну, а дальше я не запам’ятаю. Ще о дну згадав щедрівочку:
«Щедрик-ведрик,
Дайте вареник,
Мати казали,
Щоб дали сала.
Батько сварився,
Щоб не барився.
Та давай швидше,
Побіжимо шпаркій,
Бо короткі свитки,
Померзнуть литки»...
Ну а дальші вже розказати не можу.
П.Ю. – Как, кто и чем посевает в первый день Ново го го да?
К.С. – В первый день Ново го года обычно посевают мальчики, мужчины. Они с собой имеют зерно там,
пшеницу, ячмень, кукурузу всякую. И ну, а посевают такую колядку чи:
«А в полі, по лі сам Господь хо див,
Діва Мар ія Христа носила, Христа носила.
Зроди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю !
Сію, вію , посіваю,
З Новим роком поздоровляю».
В э тот момент зерно розсыпали по комнатам, по хате розсыпали зерно, шоб хорошо вродил хлеб в э том
году. [...]
П.Ю. – Как и кто гадал перед Рождеством, Новым го дом, Крещением?
К.С. – [Замислився]. Ну, в основном ворожили дівчата, жінки, це те що я спостерігав, а за чоловіків я
точно сказать не можу, бо не бачив як. Ну, дівчата і незаміжні жінки виходили під Різдво, на Новий р ік
на двір, ставали позаду хати, ставали позаду хати, кинуть через хату чобіт, коли вона його перекину ла,
вона йшла до чобота і дивилася, в яку... в який бік, сторону лягла халява. Я кщо халява лягла в двір, то
вона заміж не вийде, а якщо в сторону, не у двір, то з тієї сторони, то з тієї сторони можливо ждать
сватів, оце так.
П.Ю. – Какие Вы знаете способы ворожбы?
К.С. – Я, звичайно, ворожінням не захоплювався, але можу дещо пригадати, які я чув від сторонніх:
«Господе Христове, три святителі у хаті: один бачить, другий скаже, третій долю покаже». Якщо в цю
ніч побачить дівчина щось погане, доля її — не щаслива, якщо побачить щось добре, то й доля її буде
гарною. Здається, мені так розповідали. Щось ще крутиться на умі [посміхає ться], дай по думать. Так,
здає ться, згадав. Ставлять біля ліжка глечик з водою та склянку і зову ть: «У пу ті -дорозі втомилися, у
мене є водиця, прихо дь, дам напитись». [...]
П.Ю. – Какие поверья связаны со Святыми вечерами?
К.С. – Сейчас, дай вспомнить. Ну, єсть повєрья, що в саму північ під Різдво Небесні Врата відчиняю ться,
і з висо ти на землю схо дить сам Бог-Син. Оце так знаю, а так не знаю більш нічого.
П.Ю. – Как в Вашей местности праздновали Масленицу?
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К.С. – Масленица — це, конечно, праздник очень интересный, вот люди обычно, каждая хозяйка в доме
готовилась к этому празднику. Делали генеральную уборку в квартире, вот, го товили , готовили кушанья,
в основном кушанья были молочные, вот это варили вареники, потом сметана, в сметане эти вареники
купалися. Вареники го товили в основном с творогом, потому что в то время, в те времена, в старые
времена в каждом доме почти была корова. Во т они пользовались таким этим, все го товили в основном
из молочных продуктов.
П.Ю. – Как встречали первых птиц и какие поверья с ними были связаны?
К.С. – Ну, звичайно, як вісниками ж весни вважалися птахи, відтак діти хо дили по дворах і, тримаючи у
простягнутих догори руках вир ізьб лених з дерева ластіво к, славили прихід весни, співаючи закличні
веснянки. [...]
П.Ю. – Что делали с первым снопом?
К.С. – Нажавши перший сніп, обрядовий сніп, підносили його в гору, приказуючи: «Жнете -пожинайте;
Мій сніп — останець, Ко лос побирайте... Поведе жнець у танець. М ій сніп — воєвода, мій сніп —
воєвода…» А дальші забув.
П.Ю. – Как праздновали окончание уборочной?
К.С. – Значить так: жали парну кількість снопів, ставили їх ко лонами, колосями до гори в коло, і
зробивши «зажинковий хрест», розстеляли всередині скатер тину і влаштовували обрядовий об ід, яким
закінчувалися зажинки.
П.Ю. – Что делали с последним снопом?
К.С. – З останнім снопом виконують такі дії. Цей сніп обмолочують окремо, зерна з нього святять, а
потім солому з першого снопа дають великій рогатій ху добі.
П.Ю. – Оставляли ли на поле нескошенные стебла и для чего?
К.С. – Так, на полі оставляли нескошені стеб ла. А для чього? Ну, для то го, шоб виконати обряд, тоїсть
недожате колосся вони зв’язують у пучок черво ною ниткою, або виплітали ко лосяну китицю, яку
називають «Спасовою бородою». [...]
П.Ю. – Какие обряды проводили по пово ду завершения строительства? [...]
К.С. – [Замислився]. Ну, по поводу завершения строительства обычно в крестьянских домах та и в
города х, я знаю, приглашали священника, соседей, родственников и освячивали жилище, которое
построили. [...]
П.Ю. – Какие домашние обереги Вы знаете? Как дом защищали от злых сил?
К.С. – Ну, обычно домашние обереги это иконы, всякие там, значит, молитвы и так да льше. В каждом
доме они были, и они и щас есть. [Замислився]. Защитником жилья, конечно, обычно как дом построили,
то первого впускали ко та, ко торого считали... ко торый есть защитник этого жилья. А от злых сил
защищали дом, ну, это специально освящение было в доме, уже внутри священник освятил от э тих злых
сил молитвами, читая молитву, и во т о таким обрядом защищали от злых ду хов.
П.Ю. – Опишите праздник Ивана Купала, какими обрядами он сопровождался в годы Вашего детства и
юности?
К.С. – Я даже й не знаю з чого начінать. Так, ну, починалось купальське дійство плетінням дівчатами
вінків, по два вінки на кожну. Вибирали купальське дерево, ставили біля во ди, прикр іплюючи стріч ками
та квітами. Під цим деревом ставили солом’яну ляльку Марену, водили хороводи ко ло дерева. По тім це
дерево заламували, топили у воді, а Марену спалювали на вогнищі. І то ді проводили ігрища навколо
цього вогнища. [...]
П.Ю. – Знаете ли Вы ч то-нибу дь о знахарях и шептунах?
К.С. – Да, я можу щось сказати про знахар ів. Ну, саме слово похо дить від слів знати. Знахар — це
самоук, селянський лікар, який вміє лікувати хвороби і тілесні страждання не лише людей, але й тварин.
Деякі люди звуть знахарів шептунами, саме за те замовляння або таємничі слова, які шепчуться, над
хворими або ж над зіллям; ну, оце так все.
П.Ю. – Знакомы ли Вы с такими людьми?
К.С. – Ну, знав таких людей, але б лизько з ними не спілкувався.
П.Ю. – Знаете ли Вы заговоры и шептания против болезней?
К.С. – Так, деякі замовлення я знаю.
П.Ю. – Какие?
К.С. – Ну, от, наприклад, замовлення від пу хирчатки. Плюйте через плече і говоріть: «Як Іуда втратив
колір обличчя після своє ї смерті, так і я загублю свою хворобу. Во віки віків. Амінь». Читати треба три
вечори підряд. Тоді друге замовлення, як позбавитись від пу хлини. Рвіть нитки з ко тушки з чорними
нитками і промовляйте: «Як ця нитка рветься, розривається, обривається, так рвись пу хлина, сама себе
розривай, росту собі не давай. Нема тобі місця на тілі раба, ну, наприклад, Івана, як не залишу я ниток на
цій котушці. Амінь». Знищ іть ці нитки повністю.
П.Ю. – Помогли ли они кому то?
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К.С. – Нажаль, я не знаю, чи вони комусь допомогли чи ні, так як я сам не знахар і таких сеансів не
проводив, і не маю таких знайомих, так що я цьо го не можу сказати. [...]
П.Ю. – Жили ли в Вашем селе ведьмы, ведьмаки?
К.С. – Я слышал, что есть такие ведьмы, ведьмаки в селе, ну, конечно, я не встречался, ну, знаю по
разговорам односельчан которые жаловались, говорили, что такая есть ведьма, такой есть ведьмак.
Поэтому, чтоб конкретно, я с ним и не связан.
П.Ю. – Какой вред они делали людям?
К.С. – Слышал я, что ведьмы они делали вред, например, коров подоили и еще какой-то вред там делали
с животными. Вот и люди на э то жаловались. [...]
П.Ю. – Как они выглядели?
К.С. – Ну, по всем данным это обычно люди; говорили, что э то те же самые люди, они способны были
делать вред и делали не всем подряд людям, конечно, а на которых они могли там недовольные быть.
Конечно, это сила какая -то определенная, которая не разгадана людьми.
П.Ю. – Что нужно знать человеку, чтобы избежать их влияния?
К.С. – Ну, это еще в старое время люди с целью исцеления или не допущения таких казусов как вред,
который делает ведьма, обращались в первую очередь в церковь к священнику. И чтобы избежать их
влияния приглашали священника освятить там дом, освятить квартиру и так дальше. Или освятить
животных, чтобы тень ведьм не падала на крестьянские там, на крестьянских живо тных, на ихние дома и
так дальше.
П.Ю. – Какие были способы борьбы с нечистой силой?
К.С. – [Замислився]. Ну, способи боротьби від нечисто ї сили — це замовляння. Ось, наприклад, згадав,
мені його раніше хтось розказував, а це його в газеті я прочитав. «Згинь, нечистий душе, з нашо го дому, з
усіх місць, дверей та кутків, закутків та стель, з усіх, з усіх місць. У нас є Господній Хрест, з нами. Ду х
Святий, всі святі з нами і євангелісти: Іоанн, Лука, Марк, Матвій, і святі ар хангели небесні: Михаїл,
Гавриїл та великий Георгій Побідоносець, Матір Божа, всі херувими та серафими. Амінь». Потім треба
тричі прочитати «Да воскресне Бог», о т і все, а б ільш я не знаю ніяких способів замовлянь.
П.Ю. – Какие случаи, связанные с нечистой силой, Вы знаете? [...]
К.С. – Ну, таких случаев, конечно, я точно не могу сказать, но а знаю ще в юности нечистую силу
наблюдали по рассказу родителей та соседей. Замечали, что нечистая сила нахо дится на чердаке, что она
выглядывает в окошко. Как выглянет в окошко, а потом закроет окошко и маленькая иконка. Люди
смотрели и боялись очень, что это какая-то нечистая сила живет в ихнем доме. Поэтому я по рассказу
людей я слышал, ч то говорили: приглашали священника, чтобы он освятил это т дом. Когда священник
приходил и освятил это т дом, люди замечали, что уже нечистая сила исчезла; ну, вот такая хо дит
легенда, ч то ли. В то время я слышал, ко гда был еще маленьким.
П.Ю. – Кто такой чер т?
К.С. – Ну, чорт, як тобі сказать, це зла якась істота, точніше це біс, вважали раніше люди, а як такого
взагалі не бачили, але уявляли якусь таку істо ту, це є б іс.
П.Ю. – Он о дин или их много?
К.С. – Чор тів багато, вони бувають молоді і стар і. Відьма вважалася ко ханкою чорта. Вони мають вид
людей, а тіки з копитами, рогами, рилом і хвостами. Особливо чорти стараються в негоду, восени та
взимку: збивають з пу ті самотньо го дорожнього, заво дять його в непролазну хащу або в трясовину,
лякають коней, вчепившись у гриву. [...]
П.Ю. – Что Вы слышали о русалке, лешем, водяном?
К.С. – Ну, про русалку чув те, що вона може бути жінкою чи дівчиною, які втопилися або які померли на
Трійцю, та діти жіночої статі, які померли нехрещеними. Русалки живу ть у воді, в лісі, в полі і керує
ними водяник. Так, тепер хто такий водяник. Ну, чув про нього не багато. Він живе на дні річ ки, озера,
моря. Водяник покритий чорною лускою, обмотаний і підперезаний баговинням, з довгими зеленими
волоссями та бородою. А про лісовика знаю зовсім мало. Знаю те, що він живе у лісі і о хороняє його, оце
і все, що я можу сказать про нього. [...]
П.Ю. – Верите ли Вы в русалок, оборотней, вурдалаков, ведьм или ведьмаков?
К.С. – В детстве, когда мы были еще детьми, нам рассказывали об этих русалках, оборотнях и других
ведьмаков и так дальше, то мы сразу верили. А там мы уже пошли в школу, когда уже начали учиться
земной настоящей жизнью, то мы уже знали, что таких русалок, таких оборотней не существует. Э то в
основном сказочные персонажи, так можно назвать сказочные, потому что писатели писали сказки для
детей. Во т те самые русалки, что они могут полоско тать человека, человек может умереть от э того, вот
поэтому люди боялись и ведьм и ведьмаков боялись, вот чувствовали действительно, наверно, что такая
сила есть, поэтому были послушными. Ну, собственно говоря, это сказки для детей.
П.Ю. – Кто рассказывал Вам в детстве и откуда Вы узнавали о них?
К.С. – Ну, в детстве обычно рассказывали родители. Они во т для того, чтобы дети были послу шные, ч тоб
подчинялись родителям, понимали родителей, поэтому родители рассказывали нам о этих русалках и так
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дальше. И мы боялись и… и когда нам родители приказывали, что никуда не у хо дите далеко, ч тоб не
заблудились, ч тоб в лес не хо дили, на речку и так дальше, потому что вас русалка поймает, вы утоните и
так дальше. Поэтому дети были на этом воспитаны и были очень осторожными и понимали, что это
такое, ч то-то такое, какая-то сила может сделать им вред. Ну, это было в детстве.
П.Ю. – Использовали ли Вы средства защиты о т этой нечисти (ведьм, домовых, оборотней) и какие
именно?
К.С. – Конечно, время еще когда мы были маленькими, вот, то мы, конечно, не могли использовать
средства от э тих нечистей, но обычно родители приглашали священника и священник всегда с
удовольствием выпо лнял такие обряды, как освящение дома, ну, и так дальше, освящение квартиры и так
дальше. Э то, конечно, может такой сила и существует. И после того как было освящено, вот и зажигали
свечи, ставили по углам, и тогда свеча горит, и треск создает, это говорят, что это нечиста сила сгорает и
ухо дит с этого дома. Ну, это были такие поверья, они существуют и сейчас, и они будут еще долго
существовать э ти поверья. [...] Но лично я, конечно, не, э тих свечей не зажигал и э тих чертей не выгонял,
как обычно рассказывают, ч то такие случаи бывали. [...]
П.Ю. – В советское время неко торые партийные и советские руково дители соблюдали церковные обряды
и таинства . А как о тносились они к демонологии (ведьмам, вурдалакам и другой нечисти), пытались ли
они защитить себя о т них?
К.С. – Э то вопрос, я бы даже сказал, исторический. Дело в том, что при Советскому... в советское время
церковь была о тделена о т государства и было очень мало церквей, потому что советское руководство и
политика Советского Союза настояла на том, чтобы закрыть церкви, как они называли, ко торая вводит в
оману людей, вот, и люди верят в нее и так дальше. Это была политическая деятельность советских
партийных органов, поэтому люди, ко торые там некоторые партийные советские деятели, там
коммунисты, они, может быть, и обращались в цер ковь, но э то для них было опасно. Дело в том, что если
коммунист окрестил своего ребенка, его лишают, исключают из пар тии и наказывают за такие действия.
Поэтому я даже не могу сказать, хотя я жил в те времена. Но я не могу сказать, не могу точно сказать,
что были такие случаи. Люди, коммунисты старались крестить детей, по тому что церквей было очень
мало, мало было церковь, поэтому хо тя и были там рядом церкви в городах, но детей возили за тридевять
земель, ч тобы никто не знал, ч то они окрестили детей. Э то о тдельные люди, хо ть они и носили
партийные билеты, но э то те люди, ко торые верили в Бога, верили в религию и старались сделать это
тайно от государства, старались выполнить такие обряды. Даже венчались в церкви, н о то лько
совершенно в другой город уезжали, даже в другую область, чтобы руководство, где они проживали,
партийные, не знали о их деятельности.
П.Ю. – Было ли в годы Вашего детства и юности в Вашей жизни или жизни Ваших знакомых,
родственников ч то-нибудь необычное, свер хъестественное, такое, ч то нельзя было объяснить? [...]
К.С. – Ну, на э тот вопрос ответить не так просто, потому что уже прошли го ды от моей юности, уже 60
лет прошло, где-то 60 – 70 лет, ч то тру дно сказать, но постараюсь. Что то вспоминается, что то было
сверхъестественное, про хо дило даже не в нашем доме, родственников, попробую вспомнить и
рассказать.
П.Ю. – Расскажите поподробнее.
К.С. – [Замислився]. Я... о т шото вспоминается по рассказу моего отца. Когда мне было лет шесть – семь,
даже примерно в таких го дах, он мне рассказывал, что от в том доме, когда... где он был еще мальчиком,
проживал в том доме. Он стоял пустой, потому что дети все разъехались, разошлись, и дом стоял пустой.
И во т когда-то однажды он с парнем, своим другом, приходили к этому дому. Было там зароще, там
никто не проживал. Большая трава росла, они там играли как дети и заметили, ч то на чердаке, где
деревянный причолок был, там было отверстие, и они заметили, что кто -то в э то отверстие заглядывает,
потом прикрывает чем-то, по том опять заглядывает. Они посмотрели и испугались, и побежали, и
сказали, что в той хате на чердаке живет черт. Это я хорошо очень запомнил эти слова ихни, и когда
люди услышали, ч то они рассказали ч то там на чердаке живет черт, они (там соседи о дин к одному),
много людей сошлося в дом и смотрели, но никто больше не заглядывал в это окошко, когда люди
собрались. Но потом мне отец рассказывал, что они, значит, пошли в церковь и пригласили священника
и рассказали ему за все эти события, когда он пришел. Когда он пришел, освятил дом, в дом зашел,
полностью весь дом освятил, от, и молитву какую-то прочитал и ушел. Но дело в том, шо э то была какаято, как я уже рассказывал, афера. В этот дом забрались два мальчика, и они иконку маленькую имели,
икону Божей Матери или там какой -то. Оказывается, что два мальчика сажей обмазали свои лица,
получились они какие-то черные. И вот в э то окошко когда они заглядывали, так люди подумали, ч то это
черт. Потом посмотрят, уйду т, а иконкой прикроют, поэ тому вызывали священника. Он освятил и сказал,
что все, черт, черт уже там не живет. И так люди поверили в это, потому что мальчики испугались, когда
все разошлись, и выбросились с э того чердака в траву и побежали по домам. Отакой случай был. [...]
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№ 62. — 2008 р., січень 28. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Недобугою В арварою Яківною, 1925 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Москаленко Оксаною Ю ріївною (БДПУ ).
Москаленко О.Ю. (далі – М.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Недобуга В.Я . (далі – Н.В.) – Недобуга Варвара Яковна.
М.О. – А дівоче прізвище?
Н.В. – Саєнко Варвара Яковна.
М.О. – Національність?
Н.В. – Українка.
М.О. – Дата і місце народження?
Н.В. – Село Благовіщенка. Народилася 22 мая 25-го року.
М.О. – Яка Ваша освіта і професія?
Н.В. – Закінчила 4 класи, а робила разноробочою в колхозі: і коров до їла, і на полі убирали, і теляти
пасли — усього було. [...]
М.О. – Якої були національності Ваші батьки, дідусі, бабусі?
Н.В. – Такі ж українці як і я.
М.О. – А їх батьків знає те? Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Н.В. – Ні, їх батьків не знаю, а родом ми всі з Благовіщенки. [...] Батьки остались в Благовіщенкі, а я
вийшла заміж і переїхала в Куйбишево.
М.О. – Скільки при цьому Вам було років?
Н.В. – Десь 18 – 19, якраз во время войни. [...]
М.О. – Як ставились до віри Ваші батьки?
Н.В. – Батьки вірували в Бога.
М.О. – Яке Ваше ставлення до віри?
Н.В. – І я вірю в Бога, бо знаю: шось сильніше над нами єсть. Ми кажем, шо Бог...
М.О. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Н.В. – Віра — це віруємо у Бога, і надіємось, шо буде здоров’я і буде все у нас хорошо.
М.О. – Якого Ви віросповідання?
Н.В. – Християнка я; хр истиянського.
М.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Н.В. – Я стала віроючою, бо маленькою мама водила мене до церкви, я бачила як люди христяться.
М.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога? [...]
Н.В. – Дома мама нас научала христиться і «Отче наш» читать, після вечері перед сном ми «Отче наш»
читали.
М.О. – Як в дитинстві Ви уявляли собі Бо га?
Н.В. – Ну, як я уявляла... Я уявляла, шо це такий маленький чоловік із крилами, як ангел.
М.О. – А ким він був для Вас?
Н.В. – Ну, ким, святим був.
М.О. – Чи до тримувались у Вашій ро дині обрядів (пости, Різдвяна кутя, Пасха, сповіді, причастя....)?
Н.В. – Дотримувались. І Пасхи, і Святої вечері, і Рождєство.
М.О. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Н.В. – Ну, коли був Великий піст, перед Паскою їли все пісне: кар тошку, о лію, огірок.
М.О. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
Н.В. – Да, розказували, шо у Великий піст не можна було їсти жирного. А коли була Пасха, тоді ждали
батьків, ко ли прийдуть з церкви і посвятять паску. Сідали за стіл і зразу їли все священе.
М.О. – Пригадайте докладніше, що саме вони розповідали.
Н.В. – Ніхто мене не вчив, я о д сво їх батьків навчилась. [...]
М.О. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до неправославних?
Н.В. – У селі нашому не було другої віри, всі були християнами. [...]
М.О. – Ко ли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
Н.В. – Конєшно, була, мама водила мене в церкву на всі празники.
М.О. – Хто хо див до неї?
Н.В. – Хо дили всі: і мале, і старе.
М.О. – Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви були молоді?
Н.В. – Мама. Батько не помню шоб хо див, а мама ходила, сестри, брати і я.
М.О. – Як Ви це сприймали?
Н.В. – Ну, я любила як празники , і мама ходили до церкви. [...]
М.О. – Ви бували в часи Вашо го дитинства та молодості в цер квах інших сіл [...]?
Н.В. – Ні, не була, у нас в селі своя церква.
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М.О. – Розкажіть докладніше , якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
Н.В. – Ми клонилися до священика, через нього вірили в Бога.
М.О. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Н.В. – Та такий го лод був, ми хо дили хо ло дні й голодні. Забороняли хо дить до церкви.
М.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Н.В. – Люди боялися, бо йшла війна, тоді було не до церкви. Так шо церкви не бу ло, на дому правив.
М.О. – Як до цього ставились фашисти?
Н.В. – Німці розрішали вірить в Бога, бо тоже вірили.
М.О. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Н.В. – Відзначались, ну, тіки дуже велика бєдность була.
М.О. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
Н.В. – Ну, церква всігда нада людям, бо нада у щось вірить і надіяться.
М.О. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Н.В. – Не вірили тіки комуністи, а простий бідний народ увесь вірив.
М.О. – Як Ви гадаєте, чим замінювалась віра в Бога?
Н.В. – Вірували лю ди у Бо га і шо кончиться война.
М.О. – У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди про довжували вірити?
Н.В. – Вірили в хороше будуще, шо все після войни наладиться.
М.О. – За якими прикметами визначали долю майбутнього немовляти?
Н.В. – Були такі баби, називались повиту хи, вони прихо дили приймать роди, коли жінка рожала,
віхо дила вона під вікно, і через вікно вона начебто бачила хто родиться, або вішальник або утопленик.
[...]
М.О. – Як про хо дили хрестини?
Н.В. – Брали дитину хрещені батьки й мати й несли у церкву. В церкві батюшка брав дитину, купав,
малював на лобику хрестик. Хрещені батьки давали обіцянку, шо ми будемо другим батьками . Якшо
шось случиться, то заберуть діток до себе. [...]
М.О. – Як і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення?
Н.В. – Кидали через хату дівчата чоботи, о дин чобіт кидали, куди в яку сторону халявкою впаде, ту ди й
заміж піде дівка. А ще у ку хо ль набирали во ди і замикали кружку. І хто прийде за ключем — той буде
сужений, ряжений. [...]
М.О. – Як визначали час, ко ли по трібно було орати, сіяти, садити?
Н.В. – Обично після Благовіщення, як Бог б лагословить землю, начінається, ну , садим тоді все, цибулю,
часник, кар тошку. [...]
М.О. – Які обряди виконувалися при цьому?
Н.В. – Як сіє собі у городі хазяїн, то вийде, по хрестить всі чотири угли, сам похреститься, і каже: «Боже,
поможи» і починає сіяти.
М.О. – Як святкували перший день вигону ху доби на випас?
Н.В. – Ну, святкували, не святкували, а виво дили з конюшні і били священною вербою і казали: «В
добрий час». І ще корові на хвіст красну нитку вішали, шоб не зглазили погані очі. [...]
М.О. – Як святкувалися входини? Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
Н.В. – Вхо дини? Ну, аякже, на рушнику брали хліб із соллю, іконку брали і хто ко та, хто піту ха пускали.
Животне перше пускали, а тоді захо дили хазяйни і переступаючи поріг казали: «Домовиче, домовиче,
пішли з нами в нову хату хазяйнувать». Отож хазяйнувать, да, бо кажуть шо домовік у каждій хаті живе,
на горіщі. [...]
М.О. – Можливо Ви знає те, які є хатні обереги?
Н.В. – Хатні обереги: ікони, свячена верба, клечення свячене, а ще в старовину, це казав дєдушка мій, так
хвалилися, це я дуже помню, маленькою була, ч іпляли підкови на щастя.
М.О. – Як Ви думаєте, хто вважався о хоронцем житла?
Н.В. – Ну, обично хозяїн, охоронцем житла, як сказано у народі, був домовий. Бо як хазяїн не пригласить
його хазяйствувать, то він, кажу ть, то постукуватиме, то торохтітеме.
М.О. – Як житло захищали від злих сил?
Н.В. – На Маковія, на Маковія святили мак, і сипали кругом хати священий мак, у хаті держали свячену
вербу, ікони, священу воду, а мак сипали, шоб от хати там отпровадить нечисту силу.
М.О. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Н.В. – Ко ли малою була, то, може, й гуляли, та я не помню, та в те врємя і голод був, і война. А як
старшою стала, то празнували. Вечором палили костьор, стрибали й хлопці, й дівчата через нього.
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Купалися у ставку, плели вінки і пускали на воду. Якщо попливе вінок — значит, бистро вийде заміж
дівчина, а як закрутиться — то ще довго в дівках сидітиме.
М.О. – Чи знає те щось про знахарів і шептунів?
Н.В. – Знаю, були такі люди. [...] Була така бабушка, яка лічила діток і худобу. Порчу знімала, лічила
зуби молитвою. [...]
М.О. – Як вони проводили лікування?
Н.В. – Лікували дома. Носили діток до неї, як дитина плакала — вона читала млитву і брала крашанку, і
крашанкою з голови до ніг водила і викачувала переляк. Зашептувала зуби, як боліли. От переляку і
воском виливала.
М.О. – Чи знає те Ви шептання й замовлення проти хвороб? [...]
Н.В. – Ну, откуда я знаю шептання, як я не знахарька?! Знають ті, яким батьки по наслє дству передали
знахарство. [...]
М.О. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки?
Н.В. – Розказували стар і люди, шо були відьми. Вечором підуть корову доїть, а молока немає, кажуть:
відьма здоїла або поробила їй. [...]
М.О. – Які вони з себе?
Н.В. – Ну, кажу ть, шо відьми з хвостом, це так дєдушка мені казав. Шо іде він улицею... От дє душка мій
казав, косив він, ну, пшеницю, чи жито, і заночував він у степу, під копицею ліг, і лежить, таке кубло
зробив, і лежить. Коли проснувся, мац, а біля нього в шерсті лежить, так він так і лежав до утра. А утром
як открив очі, а то вовк лежить біля нього. Він злякався, та так і лежить тихенько, а вовк вийшов, п ідняв
голову у небо, і тричі як завив, ну, так як вовки ж о тот виють. І вернувся то ді до дє душки, дє душка тихо
лежав, підняв лапу, помочив дє душку, і пішов. От дє душка прийшов і розказує, шо, значить, не смерть
моя, значить, Бог єсть на світі. Бог вовкові не дозволив загризти. Значить, сила якась є над нами. Це ми
кажем — Бог.
М.О. – Що треба знати людині, щоб уникнути впливу відьм?
Н.В. – Про ти відьом і нечистої сили треба читати молитву «Отче наш» і носить хрестик і хреститься, бо
вони бояться хреста.
М.О. – Які були способи боротьби із нечистою силою?
Н.В. – Ідеш, а бачиш: відьма, люди ж кажу ть на неї відьма, дулю в кармані держали, обминали їх
десятою дорогою.
М.О. – Які випадки, пов’язані із нечистою силою, Ви знає те?
Н.В. – У мене була корова. Пригнала я з череди, а вона б’ється ногами і доїть не дає. То ді я пішла до
Катерини, вона одробляє, знімає порчу, кажуть. Прийшла, розказала їй все, вона й каже: «Це відьма
навела порчу. Сусідка, прийди до дому, візьми свячену водичку, і од голови до хвоста по хре бту
водичкою помочи три рази, прочитай тричі «Отче наш» і тричі перехрести корову. І ще , — сказала, —
візьми свячену сіль на сковорідку і жарить поки почне сіль диміть; та, шо поробила, зразу приб іжить».
Так і вийшло: прибігла сусідка, попросила молока, но я не дала, бо не можна. Із коровою все наладилося.
[...]
М.О. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про відьом? [...]
Н.В. – Розказував мій дєдушка, як був молодий: «Іду вечором по улиці, ту т раз, шось на плечі стрибнуло
таке в шерсті як кіт, я схватив руками і так у кулаку держу і йду в хату. Не видно було нічого в руках, а
кулаки так і держав зжаті. І кажу жінці: «Оту т ріж понад ку лаками». Різну ла жінка. А наутро дивиться:
кума йде з перев’язаною рукою. А її питають: « Чого руки перевязані?» «Та порізалась». [...]
М.О. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Н.В. – Я знаю, що одробляють, бо в самої таке було. [...]
№ 63. — 2008 р., січень 18. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Шевченко Ганною Никифорі вною, 1923 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Москаленко Оксаною Ю ріївною (БДПУ ).
Москаленко О.Ю. (далі – М.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Шевченко Г.Н. (далі – Ш.Г.) – Шевченко Ганна Нікіфорівна.
М.О. – А дівоче прізвище?
Ш.Г. – Оце воно дівоче, я не розписана.
М.О. – Національність?
Ш.Г. – Українка.
М.О. – [...] Місце народження?
Ш.Г. – [...] Район Куйбишеве, село Куйбишеве, ко лхоз Зелений Гай.
М.О. – А дата народження? [...]
Ш.Г. – Ну [...] 23-го года, 15 о ктября.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

289

М.О. – Яка Ваша освіта і професія?
Ш.Г. – Освіта 3 класи, а професія — чорноробочий в колхо зі.
М.О. – А ким Ви працювали, докладніше?
Ш.Г. – І свинар кою була, і конюхом була, коней го дувала, і на різних робота х була, усе було. [...]
М.О. – Як ставились до віри Ваші батьки?
Ш.Г. – Та батьки як, батьки як батьки. Як ставились... і в церкву хо дили, і Богу молились, і все, і як
похорон який, так без батюшки не ховають, і пєвчі є все чисто. А тепер як прийдеться.
М.О. – Яке Ваше відношення до віри?
Ш.Г. – Я Бога понімаю.
М.О. – Тобто Ви вірите в Бога?
Ш.Г. – Да, аякже. До Бога як до порога. [...]
М.О. – Якого Ви віросповідання?
Ш.Г. – Хрістіанка, Богу молиться я мало молюсь, бо багато молитвів не знаю, хоч і стара вже, а такочки
підчиняюсь Богові.
М.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинула на те, що Ви стали віруючою?
Ш.Г. – Те шо батьки робили, те і я робила, батьки вірили , і я вірила.
М.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Ш.Г. – Ну, балакають же, і Святки підхо дять, і все, хо дять по хатах і щедрують, і все на світі, і співають, і
посівають, усе. Я ж хоч і мала була, а бачила ж шо оце таке робилось, і воно мені все в голові
записувалось.
М.О. – Як Ви собі уявляли Бога? [...]
Ш.Г. – А я не знаю хто він такий, я тіки знаю те, що він нами руководить, і ми должні йому підчиняться.
[...]
М.О. – Ваші батьки, бабусі, і дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось рел ігійних обрядів?
Ш.Г. – Постувать постували, і не постували. Бо не придєржувались тро хи, стар і дуже, те,
придєржувались, а молодь не дуже. [...]
М.О. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір?
Ш.Г. – Ні, не було нікого, н і з ким не те, ні з євреями, одних тільки німців знали харашо. Німців,
руминів, оцих знали дуже хорошо у войну, а так не було нікого. Тоді не до євреїв було, ні до кого, через
те шо за роботою білого світа не бачили. [...]
М.О. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Ш.Г. – Та їх міліон тепер, міліон, більша половина уже, той з книжеч ками бігає, кажуть ось, ось, ось,
читайте, ось читайте, ось нате читайте, ось. Та в нас тутечки ось Частунка із ними прийшлая, на мене:
«Галю, ось у нас буде об ід, прихо дьте до нас». Та нашо мені твій обід?! Робить не хо тять, а кажу ть, шо їм
із Америки платять, возять і одежу, і гроші, і вони оце хо дять, та молоді ще…
М.О. – А раньше у Вас таких не було?
Ш.Г. – Ні. [...]
М.О. – Ко ло Ви були дитиною, у Вас в селі була церква?
Ш.Г. – [...] А, церква бу ла. А де ж мене крестили?! В церкві.
М.О. – А хто хо див до церкви?
Ш.Г. – Хрещений батько й мати. [...] Ходили, увесь мир хо див. Увесь мир хо див. Я к Паска, у п’ятницю,
це називає ться, шо дома роблять діло, усе ж чисто. Моя мама хату мазала, у три час и дня бросила мазать,
убралися, пішли в церкву, поцілували Плащаницю, і прийшли до дому опять робить. А тепер скажи, шо
це за Плащаниця знають оціво, шо оце в другу вєру перейшли? Та вони не понімають нічого, і Бога, вони
нікого не понімають.
М.О. – Хто з Вашої ро дини ходив до церкви?
Ш.Г. – Усі, усі хо дили, і боса бігала.
М.О. – А як Ви ставитесь до того, що Ваші батьки хо дили до церкви?
Ш.Г. – Як? Харашо, а мама пішла до церкви, чи там баба чи шо, а ми бігаєм виглядаєм, бо їсти вже
хочемо, а не їмо, поки з церкви не прийдуть.
М.О. – Ви були в часи Вашого дитинства в церквах інших сіл, можливо їздили в якесь село в іншу
церкву? Чи Ви, чи Ваші батьки?
Ш.Г. – Ні! Церква була в нашому Куйбишеві, у селі, по ки Сталін приказав, шо розламать церкву. А тоді
познімали і хрести, і все на світі, і жили ми без церкви. Тоді хрестили в хаті. [...]
М.О. – Чи у всьому селяни довіряли священику?
Ш.Г. – Усе, аякже. [...]
М.О. – Розкажіть, що говорили Вам в дитинстві та юнацтві у школі про церкву або про церковні обряди?
[...]
Ш.Г. – Не розрішали Бога, строго запріщали, щоб не понімали Бога.
М.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни? [...]
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Ш.Г. – Не було церкви. А як война вже началась, так по хатах збиралися, в якій хаті чи дитину
перехрестить, чи шо там, ага, в кого в хаті, у те, хрестили по хатах, батюшка прийде, по хресте, і все. А
церкви не було.
М.О. – Тобто церкви не було, а хто службу вів, батюшка?
Ш.Г. – Батюшка.
М.О. – А як до цьо го ставились фашисти?
Ш.Г. – Ну, це за фашистів я тоб і і не скажу …
М.О. – Ну, тоб то Вони дозволяли, щоб батюшка приходив додому, чи можливо забороняли?
Ш.Г. – Бо фашисти сього дні ту т, а завтра пішли дальші. А я була сама в Германії, у 43 -му мене забрали, а
в 45-му я приїхала восени до дому. Так в Германії понімають оцево, вєра почти о дна шо в нас, шо в їх.
Усе чисто, так шо фашисти протів церкви, я думаю, шо не були, бо там і церква, там усе. [...]
М.О. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна людям церква у 30 – 40-і роки? То ді коли війна
почалась, потр ібна була людям церква?
Ш.Г. – Тоді людям не до церкви було, бо того в Германію забрали, того на войну забрали, а там те, а там
те, а там німці прийшли та тянуть де шо осталось, позабірали. Там повибивали , де скотина яка в кого
була, повистреляли, хати попалили, усе чисто, і голо д, тако чки тоді не до цього було. [...]
М.О. – Які обряди виконували після появи на світ ново ї людини?
Ш.Г. – Аякже. Христили, і отмічають дома, і похристять, це як возможность позволяє, а як під отой
голод та під войну — перехрестили й до свідання. [...]
М.О. – З чого починалось весілля?
Ш.Г. – Ну, суботу, це ж на суботу, буде те, на неділю число, скажу ть на яке ж число, й на яку неділю
гулять, свадьба. У суботу їду ть, гукають, згу кують усіх, шоб приходили на свадьбу: «Прихо дьте до нас
на свадьбу». У неділю гу ляють, моло дий приїжджає, дружка тут дома молоду уквітчує і вінок надіває і
лєнти, все чисто, уб ірає молоду. А молодий дома. Приїхали до двору, виглядають, ось молодий їде,
кіньми тоді їздили та бричкою. Приїде молодий. Молодий приїхав до воріт, став боярин же ж тоже, і… а
ці ж, моло дої родич і всі ж люди, стоять, не пускають його, не пускають. «Плати за молоду!» Він вже як
не проситься боярин, а його ж не пускають. Так хто вкрадеться, та десь ускоче в двір, а хто й ні, поки
заплате скільки вони просять. Він плате. А тоді шо? Посідали за стіл, пообідали, по гуляли, поспівали,
все, поїхали до дому, і молодо ї родич і поїхали, з моло дою тро хи. А на другий день по хмиляться. А
похмиляться — впять схо дяться шо гуляли, всі чисто, молодо ї вже ж нема. Схо дяться усі чисто, і по
дворах хо дить, курі, ловлять по куриці, хто гуляв, р іжуть, варять. Оце така свадьба була. А тепер яка ?!
Ой! Як свадьбу погуляли, почув, там того підрізали, там того побили, там побились, там оте було, там
оте було, тікі й те. А то ді було, як оце після свадьби тіки й розговори: «От погу ляли на свадьбі, от
свадьба була, от погуляли на свадьбі, о т батька по катали, от матір вішали». А тепер шо? [...]
М.О. – Чи були поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
Ш.Г. – Та їх страшне скільки було раньше, а теперечки ні, тепер як оце час ночі, вже стукає, посівать іде,
а я не о ткриваю. [...]
М.О. – А хто хо див ко лядувати?
Ш.Г. – Хто попало.
М.О. – І дівчата, і хлопці?
Ш.Г. – Ні. Я к оце в Новий го д, так тільки хлопці, тільки мужчини. А вечерю носить хто попало. [...]
М.О. – Ви знає те як і хто ворожив на Різдво, Новий р ік? Ворожили дівчата? [...]
Ш.Г. – Ворожили. Лягає спать проти Нового году, і я ворожила, і кладе ж під по душку, шо присниться,
кладе або гребінець, це гребінець він, або отак шоб на його все, і шо присниться. Як оце прийде який і
возьме оце во, шо я поклала під голову, значить, то буде м ій чоловік. [...]
М.О. – Як у Вашій м ісцевості святкували Масленицю?
Ш.Г. – Ну та як? Як і всігда, то наварять вареників, посідають, поїдять, і все, і понімають, що це празник.
[...]
М.О. – Можливо виконувались якісь обряди при сівб і, або оранні? [...]
Ш.Г. – Було як вийдуть у степ сіять, стане хазяїн, перехрестив усі чотири у гли, і починає сіять. А о дин
кум, виїхав, По хвали ще не було, як По хвала, субота перед Пасхою, а він виїхав у степ, і сіє. А друг його,
кум, іде, та це правда, іде кум і каже: «Кум , що ти робиш? Сьогодні По хвала». А він каже: «Як посію,
отоді й по хвале» — до їхав у той край, кобила впала і пропала. Значить, шо то єсть? [...]
М.О. – Як постували у Вашій місцевості під час Великого посту?
Ш.Г. – Хто як і зумів. Другий, де стар іша людина, та тро хи придержувалась, пісне їли, а де такі, молоді,
шо не дуже з Богом вроді й зв’язані, так ті і сало зажарювали, і смальцем зажарюва ли. [...]
М.О. – Як Ви думаєте, як житло захищали від злих сил? Можливо Ви пам’ятаєте?
Ш.Г. – Як уходе в хату хто, посвяте там свяченою водичкою навхрест, по те, покропить кругом хати, і
скотину все покропить. А на Пасху верба свячена. В мене й досі гілочка верби стоїть су хої у хаті.
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М.О. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалось в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Ш.Г. – Ну, як воно вечір, гуляють усі, збираються біля во дички, біля ставка, ось у нас тут, до утра
гуляють. Шо хо тять те й роблять. І палять, і стрибають, і шо хо тять те й роблять, і весело було і дружно.
[...] Я к дівчата було з травички вінки зроблять, віночки, і кинуть на воду. Куди вона попливла, те ку ди
той вінок поплив, о туди вона й заміж піде. А там Бог зна, чи піде чи ні.
М.О. – Чи знає те щось про знахарів та шептунів?
Ш.Г. – У мене баба була знахарка, лічила дітей, младєнчіське виливала, такочки то. І все кажуть: «Та до
баби он Шевченчихи, та до баби он Шевченчихи». Баба лічила. А шоб такі знахар і були всякі, бу ли і на
хороше діло, а були і на погане, так як вони і зразу єсть. Так зразу більше, як бу ло. [...]
М.О. – Ви знає те, як вони проводили лікування?
Ш.Г. – І молитви, і калдували, і шо хо тіли, те й робили. Ось у мене сусідочка живе перва, перва сусідочка
живе. [...] Хай її Бог тільки на тім світі заплате за все, шо вона мені виробля, і не тільки мені, а всім
людям. [...]
М.О. – Можливо Ви знає те, що хтось знає шептання, і, можливо, вони допомагали? [...]
Ш.Г. – Ну, оце в мене баба була, в мене баба була, це… ну, хороша баба була. Баб і було дитину
принесуть яку, то кажу ть: «Не спить». То шо? Вона скаже: « Понесіть». Молитву прочитала якусь, під
курі понесіть, там шоб воно спало, або так шо. Ну, а на погане, так молитвів скільки хочеш у цих відьмів
єсть. [...]
М.О. – Які були способи боротьби з нечистою силою? Ви знаєте?
Ш.Г. – Знаю. Ну, ось сусідка, баба була тут о дна, її дід там до однієї учащав, вона шо не робила, шо не
казала «та повісюся, повісюся». А вони з моєю мамою та куми. Прийшла вона й каже: « Кума, я п овісюся,
повісюся, я не можу перенести оцього». Взяла вішалку, вірьовку і полізла на горіщ а, полізла і на
послідній щаблині сто їть з отаким хвостом і очі витрішків і дивиться не неї, і з рогами. Так вона як те, як
ізлякалась, і як вскочила із драбини, сказала: « Вік не полізу». [...]
М.О. – Ви щось чули про русалок, лісовика або во дяного?
Ш.Г. – Шо були, кажуть, русалки у бальці, вечером оце, чи вечером, чи ноччю, чи коли там співають шо
ду х… ні... «Ду х, ду х, солом’яний ду х, мене мати зпородила, нехрещену положила». Оце те, називали
русалки. [...]
М.О. – Чи Ви у відьму вірите?
Ш.Г. – Ні, я не те, я не вірю. Он була баба Кайдиха, це раньше й раньше, так вона жінка не робила, того
шо оце моя сусідочка робить. Іде череда додому, вона стане, вийде на причілку, с тане й жде, поки їхня
корова в двір зайде. Зайшла в двір, і вона пішла. Казали: відьма була. І розказував Хоменко, на роботі,
бригадір, шо, каже, вони жили по-сусідські. « Сидимо ми, — каже, — на печі, — а в них так була хата, шо
де хата тепер у нас та кладочка, а в їх там була хата, а ту ди далі, і там корова стояла через стєнку. —
Чуємо, — каже, — сидить Грицько, я сидю, Марія, Сергій, Катерина. — Оце в їх були рідні вони, а
Хфедор і Василь, вже по матері, не р ідні. — Чуємо, — каже, — перший у дар, корову хтось доє, перший
удар же об дно, як чуть». Грицько зліз, узяв ломаку і пішов, двері одчинив, кішка вискочила, і він вдарив
ту кішку по голові. На другий день це ж хо дили через город, до баби Олени, по во ду, через город, і ви ж
хо дили. Іде баба Кайдиха і го лова перев’язана. Значить це відьма, відьма. [...]
М.О. – А якось захищає тесь від них? Від відьом якось захищає тесь?
Ш.Г. – Христиться? Їй мало, вона христиться не правою рукою, а лівою.
М.О. – А Ви?
Ш.Г. – Правою, аякже?!
М.О. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмою?
Ш.Г. – Ну, та це ж кажуть, шо чорна відьма робить, а біла — одробляє. Шо я тобі ще скажу, як вмерла ж
її дочка, це як Вальку по ховали, мабуть, через тиждень, чи шо, мені самій сниться сон. Шо я іду до
підпалів ту да, а Валька йде сюда, і б іля оцього стовпа, шо оце біля мене, устрілися ми з нею, і вона несе
отак три коти. Валька, оце істину правду кажу, три ко ти несе. А я й кажу: « Валя, ну, ку ди ти їх несеш,
давай мені одно го, в мене немає». А вона каже: «Беріть». А чор ний сидить, сивий сидить і білий. Оце
воно так. Я тіки руки простягла о так, хотіла чорного взять. Так він як стрибне мені через руки, і побіг у
двір, в хату. От тобі і відьма. А тій снилось, Сидоренковій Свє тці, як по ховали, кажеться до сороковин,
чи після сороковин. Ну, вона, її по ховали 12 февраля, а це у апрелі місяці вже було, городи
культівірувались, і ми ждали трактора, у батьків сиділи. Вона й каже мені: « Баба Галя, кажу шо, ну шо
мені так Валя приснилась». А я кажу: «А як вона тобі приснилась?» Каже : «Снилось, шо каже мені Валя:
«Оце ж прийшла я до тебе, бо мені там тісно, міста немає, куди не піду, звідусіль мене гонять, неде мене
не приймають, і де я не стану, й кругом мене гонять, нема мені там міста, я прийшла до тебе». А я кажу:
«А ти Любці каза ла, матер і?» А вона мені каже: « Ні, не казала». А я сказала, шо скажу. Ну , я не сказала
їй, а сказала її матері, бабі Пр істі, кажу : «Бабо, казала мені Свє та Сидоренко, шо снилась їй Валя, о так і
отак». А вона каже: «Це не на хороше». Ко ли ж баба навєрно їй розказала, коли вона Дашці каже
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Сидоренковій, каже: «Хіба можна такі сни людям розказувати, як вона розказує?» Це ж і мені розказала,
а я людям усім розказувала і за свій сон, шо ко тів несла, і за це розказала. Значить відьма, шо то ж єсть .
Чого чорний кіт перестрибнув мені через руки, і побіг у двір, а ті сиділи?
М.О. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечистої?
Ш.Г. – Не знаю я цьо го.
М.О. – Ну, як Ви думаєте, Бо г захищає Вас від відьом?
Ш.Г. – Ну, я не знаю, защіщає чи ні. Ну шо, перехрестилась, «Отче наш» прочитала. Ну, о т таких відьмів
ніхто не защітить. [...]
№ 64. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Б різіцьким Іваном Трохимовичем, 1918 року народження, мешканцем смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Карташовою В алентиною Петрівною (БДПУ).
Карташова В.П. (далі – К.В.) – Назовите, пожайлуста, свою фамилию, имя, отчество.
Брізіцький І.Т. (далі – Б.І.) – Брізіцький Іван Тро химович.
К.В. – Дата и место Вашего рождения?
Б.І. – Вершина 1, Куйбишевський район, родился в 1918 году.
К.В. – Какое у Вас образование?
Б.І. – 7 клас ів.
К.В. – А профеcсия?
Б.І. – Рядовий колхозник [посміхає ться]. [...]
К.В. – Какой национальности Ваши родители?
Б.І. – Українці. [...]
К.В. – Откуда ро дом Ваши родители?
Б.І. – Куйбишеве. Вершина вся наша взялась из Куйбишева. То раніше називалась Стара Кам’янка, а
тепер Куйбишев. [...] А то, як населилась Вершина — Новокам’янка називалась. [...]
К.В. – Как о тносились Ваши родители к вере?
Б.І. – К вєрє? В Бога особенно, та й батько вірив, но мати була дуже боговєрующа. Вона даже жінок
лічила: там опу холі, разні болєзні мати лічила. Вірили для того, шоб у всіх було хорошо. Ну, вєра була.
Мати божествєнна була.
К.В. – Какое Ваше о тношение к вере?
Б.І. – Обикновєнноє. Вєра і любов — це нужно для жизні, для того, шоб була совість у чоловіка, шоб
уваженіє було до чоловіка — для того вірить надо було, бояться Бога. Зробиш шкоду якусь, і Бог можить
наказати. То спеціально для порядку вірили в Бога, шоб боялися яко гось то Бога. А Бог — це Ду х Святий
і все. Тако го чоловіка в жизні не було і не бу де, і немає: шо Бо г — це жива людина, це просто …
К.В. – Какого Вы вероисповедания?
Б.І. – Християнського, якого ж іще?!
К.В. – Расскажите поподробнее, кто или какое событие повлияло на то, ч то Вы стали верующим?
Б.І. – Оце я не знаю! Шо я став вєрующим?! Вєрующим заставляли, мати заставляла. Ми в шко лу як
хо дили, да, так їсти не дасть, покамість Богу не помолишся. Помолишся Богу — тоді снідай і йди в
школу. Такий порядок був воспитува ть людей, шоб діти боялися Бога, не робили шко ди, тож шкоду
роблять [посміхає ться]. Так зробиш шкоду — Бо г тебе накаже [сміє ться]. Бог — це ж Ду х Святий!
К.В. – Придерживались ли в Вашей семье обрядов (посты, Рождественская кутя…)?
Б.І. – Обизатєльно. Батько не так, а мати — оце всі празники божественні, які були, усі вони в них
записані або спеціально брошури такі робили. І, значить, і вміли. І єслі який празник прийшов — все,
роботи нема, не роблять, а празнують. Рюмочку п’ють, самогоночку гонять.
К.В. – Может быть, Вы вспомните, каким обрядам научили Вас родители?
Б.І. – Ну, як… як жив, так вони і учили: шо оце надо так робить, оце так робить… Де які празники як
празнувать. Все во врємя жизні і вони й учили нас, шо надо отакого то празника додержуватись, бо Бог
буде наказувать. На празники не робили. А другі були такі, шо у будень день гуляє, водку п’є, а празник
прийде — так він тоді робе! Сам себе наказує!
К.В. – Как в Вашем селе во время Вашей юности о тносились к неверующим людям?
Б.І. – Невєрующим?! Ну, це… Як — пло хо ! Потому, шо вони дивились: «А … так ти в Бога не віруєш?!
Ти… празник, а ти робиш на празник!» Були такі комуністи. Комуністи як празник — робе, а як празника
нема — так во дку п’є! [посміхає ться].
К.В. – А как относились к верующим?
Б.І. – Ну, як… Вєрующєго уважали, не з гріхами ж, з уваженієм. Єслі чоловік вєрує — то він і робе
чесно, добросовісно, не спориться, не лає ться з людьми!
К.В. – Опишите, какое в Вашем селе было отношение к иноверцам? Как к ним относились в Вашей
семье?
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Б.І. – А… ну да, були ж баптисти. Бу ли. Там ще якісь невєрующі, або вірили у совсім у другу вєру, якась
там у них ще друга вєра була. Та як, о тносились ж: не спорились, не скандалили, а просто каждий свою
вєру придержувавсь. Той такої вєри, а той тако ї вєри. Християнські…, разні вєри були.
К.В. – Были ли в годы Вашего детства и юности люди, ко торые перешли в другую веру?
Б.І. – Оцього не помню. Перехо дили у другу вєру? Це ж воно якшо робиться, то закрито якось. Чи
открито, чи закрито? З о днієї вєри переходить у другу вєру — такого случаю я не помню.
К.В. – Когда Вы были ребенком, у Вас в селе была церковь?
Б.І. – Була. Ходив в церков і дома… [каже пошепки] хоч у школі і заприщали. Раньше ж заприщали, а
тепер, бачиш, у шко лі можна ж Богу молиться. А раньше заприщали, то ді строго було. Да! Були протів
божествєної вєри. Я дома, дома занімався. Мати заставляла нас вірить у Бога. Я ж кажу, не дасть снідать,
поки Бо гу не помолимся! Хоч і в школу хо дили, запр іщали в шко лі. Ну, а все равно дома занімалися.
К.В. – Были ли Вы в церквях других сел?
Б.І. – Не було. В другі села я кромі свого села не ходив.
К.В. – Скажите, какими были взаимоотношения Ваши, Ваших родственников с местным священником?
Б.І. – Отношеніє було хороше потому, шо і мати вірила, мати вірила добре в Бога. Вона молитви знала,
батько тро хи менше. Ну, вірили і отношеніє було хороше. [...]
К.В. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны?
Б.І. – Не було такого. Война була войною, а празнування такого не було. [...]
К.В. – Кого приглашали в кумовья?
Б.І. – Кого значить: кого уважали, хто багатенький — шоб було шо дітям давать, по дарок там! Бідняка в
куми не брали того, шо нема нічо, так в куми не брали. А брали таких красивих, любимих у куми,
багатих. [...]
К.В. – Были ли распостранены в Вашей местности колядование и щедрование на Рождество и Новый
год?
Б.І. – Було, цим ділом занімались. Як тільки праздники — рождєствували. Раньше ж запріщали. А то,
посліднє врємя вже… Раньше ж і церкви громили ж, було ж таке! [...]
К.В. – Чем питались во время поста?
Б.І. – Ну, єслі піст прийшов, кажу ть: «Прийшов піст — держи кота за хвіст!» [сміється]. Тоді будеш не
голодний! Ну, постували, бачиш! Ну, вони щитали, шо піст — це для розгрузки желудка. Потому, шо
жирного нічого не їли, а пісне. Бо льшинство пісне їли, а жирного у пости не їли, заприщали. Не давали
матері їсти жирного, а все таке пісне: рибу… Їздили в город, да, купляли рибку, а то ді варили мундірочку
на вечір і чайок. А тільки раньше не називали «чай», а так був і чай або «кохфе». А тільки раньше казали
на чай — «припс». [...]
К.В. – Знаете ли Вы что -нибудь о знахарях и шептунах?
Б.І. – Я не знаю, но мати моя цими ділами занімалася! Оце в кого зуби заболять (особ єнно жінки,
мущини не так), у кого зуби болять — до матер і. Мати пошепче разів 20 і спу хає, спу хає [сміє ться]. Мати
моя цим ділом … вона була дуже божествєнна, батько не такий, а мати дуже вірила харашо в Бога,
молилася і нас, дітей, заставляла Богу молиться. Не дасть снідать, поки Богу не помолилися. Бог — він
придержував якось вірою, шоб діти тро хи боялись Бога, шоб шкоди не робили. А тож вони, дітвора,
шкоди роблять страшне: то там вікна поб’ють, чи там ще щось. Шко ду робили дітвора! [...]
№ 65. — 2008 р., січень 13. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Горбачовою Ві рою Сергіївною, 1922 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Карташовою В алентиною Петрівною (БДПУ).
Карташова В.П. (далі – К.В.) – Назовите свою фамилию, имя, отчество.
Горбачова В.С. (далі – Г.В.) – Горбачова Вєра Сєргєєвна.
К.В. – Какая Ваша девичья фамилия?
Г.В. – Комаровська Віра Сергіївна.
К.В. – Какой Вы национальности?
Г.В. – Українка.
К.В. – Дата и место Вашего рождения?
Г.В. – 1922 го да 27 апреля.
К.В. – А место рождения?
Г.В. – Село Новоукраїнка, Запорожская область, Куйбишевський район.
К.В. – Какое у Вас образование и профессия?
Г.В. – 6 класов. А професія у мене — я работала дояркою, в полях робила. Отака в мене професія.
К.В. – Как звали Ваших родителей?
Г.В. – Комаровська Варвара Наумовна — мати, Комаровський Сергій Іванович.
К.В. – Какой они были национальности?
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Г.В. – Отець був поляк, а мати — українка.
К.В. – Какие со хранились в доме старые особенные предметы, ко торые передаются от старших
младшим? Может быть, э то Биб лия или икона?
Г.В. – Ікона «Мать Божья». Вона передалась з по колєнія в покоління. [...]
К.В. – Как о тносились к вере Ваши ро дители?
Г.В. – К вєрє относились мої батьки харашо! Вони вірили! В церкву хо дили, молились Бо гу.
К.В. – Какое Ваше о тношение к вере?
Г.В. – Я тоже вірю в Бога і отношусь к вєрє дуже добре! Молюсь, зараз вже в церков не хожу, стара.
К.В. – Расскажите, ч то такое для Вас вера?
Г.В. – Вєра — це вірить надо в Бо га, і все буде нормально.
К.В. – Какого Вы вероисповедания?
Г.В. – Православна.
К.В. – Расскажите, ч то повлияло на то, ч то Вы стали верующей?
Г.В. – Просто стали хо дить в цер кву, і стала вєрующєй. Як була малою, то мати розказувала.
К.В. – Где и когда Вы впервые услышали о Боге?
Г.В. – Ко ли я услишала о Богє? Мені моя мама, коли я була ще малою, лєт в 10, она мнє все ро зказувала
про Бога.
К.В. – Как Вы его себе представляли в детстве?
Г.В. – Це большой чоловік, всезнающий і всевладєющий. Сильний. Тільки я його не бачила.
К.В. – А кем он для Вас был?
Г.В. – Самим главним, самим любимим, спасителем!
К.В. – Придерживались ли Вы в Вашей семье обрядов: посты, носили ли Рождественскую кутю или как
пекли паски?
Г.В. – Паски пекли 3 дня підряд. Випікали такі паски красиві! Носили вечерю, я носила вечерю матері
крьосній, батькові крьосному. На хрещення забороняли робить. Даже гада ли в тот день! [...]
К.В. – Расскажите, как в Вашем селе в годы Вашего детства относились к неверующим?
Г.В. – Ну … В нашем селі относились к нєвєрующим не очень хорошо, їх призирали. Казали на їх, шо:
«Ви в Бога не вєруєте?!» І вобщє з ними не дружили.
К.В. – А как относились к верующим?
Г.В. – А к вєрующим относились по хорошему! Стрічались, кланялись друг другу. І кажді праздники ми
собирались умєсті.
К.В. – Были ли Вы знакомы с представителями других вероисповеданий?
Г.В. – Не були. Тоді таких і не було. То ді одні тільки вєрующі були.
К.В. – Были ли в годы Вашего детства и моло дости в Вашем селе люди, ко торые перешли в другую веру?
Г.В. – Бу ли такі, шо переходили в другу вєру. Погано до них о тносились. Їх не щитали того, шо вони
були одной вєри, а тоді перейшли на другу вєру. Їх за людей не щитали.
К.В. – Когда Вы были ребенком, у Вас в селе была церковь?
Г.В. – У нас в селі була церква.
К.В. – Кто в нее хо дил?
Г.В. – Батьки хо дили. Ми ходили. А то ді, як настали колхози — церкву зламали, о т. Ікони побили
комуністи. Ну, опять все восстанавлюють. [...]
К.В. – Скажите, какими были взаимоотношения Ваши, Ваших родственников, знакомых с местным
священником?
Г.В. – Хороші були з священиком. Дружили с ним, свої б іди розказували.
К.В. – Во всем ли селяне ему доверяли?
Г.В. – Во всьом йому довіряли.
К.В. – Расскажите, ч то говорили Вам в детстве и юности в школе о церкви?
Г.В. – Вічно нам говорили у школі, шо: «Бога немає, не віруйте!» Но ми все ж вірили в Бога, шо Бог єсть
на світі, був і буде. Добре нічо про церкву і Бога не говорили.
К.В. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
Г.В. – Во время войни вже її розламали.
К.В. – Может быть, у ко го-то дома собирались?
Г.В. – Нє, не було цьо го.
К.В. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны?
Г.В. – Празнували! Ну, Паска, по том празник Вознесіння. Отакі всі празники, старинні всі празники
празнували.
К.В. – Как именно Вы, например, Пасху праздновали?
Г.В. – Ну, Паску празнували: пекли паски, вихо дили, площа така бу ла здорова у нас, вихо дили, яйця
катали і друг друга пасками угощали, кулічіками. Отак ми празнували. Старики собиралися на дому,
угощали друг друга пасками.
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К.В. – Как Вы думаете, нужна ли была церковь людям в 30 – 40-е годы?
Г.В. – Нужна була, нужна! Надо було, шоб Богу вірили, не забували його. Врємя було погане, спасаться
нада було. [...]
К.В. – Как про ходили крестины?
Г.В. – Крестини про хо дили в нас так: церкви тоді вже в нас не було, по ламали. Значить, собиралися:
батько, мати, крьосні, ну, там і гості. Батько, там, стриг чи мальчика, чи дєвочку. Обстригли волос, а
потом перехрестили так як надо. І вот таке в нас хрещення було.
К.В. – А кого приглашали в кумовья?
Г.В. – Ну, кого хочеш, по желанію батьків: сусідів, рідних… [...]
К.В. – Кто и как приглашали на свадьбу?
Г.В. – Приглашали на свадьбу молодий і молода. Шли по вулиці, кого хо тять пригласить, вони казали:
«Батько й мати приглашають Вас до нас на свадьбу, і ми тоже приглашаєм Вас на свадьбу!» Отак
приглашали у нас на свадьбу.
К.В. – Как парни и девушки «прощались» с молодостью?
Г.В. – Ну, як би тобі сказать, як вони прощались… Собиралися де -небудь, в якой-небудь хаті, і там
«вєчерінка» [сміється] в них була. Отак вони там вечером погуляють, отак вони й прощалися. Дівчата
отдє льно, хлопці отдєльно.
К.В. – Ско лько дней длилась сва дьба?
Г.В. – Свадьба длилася три дня. В перший день, значить, гуляю ть у молодой. На вторий день веч ором він
забирає до себе молоду; на другий день гуляю ть у молодого. На третій день уже завтрак несуть молодой,
шоб покормить молоду: про ходять по селу, забивають ко лья, нитки протягують — це називався
«телефон», і ідуть молоду кормить. Оце так у нас гуляли. На четвертий день даже курей варили. Ото то в
нас так гу ляли.
К.В. – А где они курей брали?
Г.В. – А, от, ти гуляєш і я гу ляю, в тебе куриці і у мене куриці, і у другого так куриць собирають,
патрашать і варять курей, і гу ляють [сміє ться]. [...]
К.В. – Кто и как гадал перед Рождеством, Новым годом?
Г.В. – Дівчата молоді гадали. Гадали так: брали в 12 часов ночі, брали валянки, перекидали через хату. І
куда упаде валянок, в яку сторону — отту да і жениха жди! Іще: клали під подушку полотенце, як но ччю
во снє прийде який -то хлопець і у тре тебе — значить, то твій і жених. [...]
К.В. – Какие домашние обереги Вы знаете? Как дом защищали о т злых сил?
Г.В. – Защищали! Рисовали хрестики на вікнах, на дверях, шоб нечиста сила не прихо дила в дом до нас.
К.В. – Опишите праздник Ивана Купала.
Г.В. – Дівчата в нас плели віночки, бросали на воду і вінки плавали. В яку сторону попливе — звідтіля
сужений буде. Вечером костри зажигали, через костри пригали, кругом костра хо дили хараводи. Отак ми
празник встр ічали! [...]
К.В. – А Вы ч то-нибудь слышали о случаях чу десного исцеления?
Г.В. – Слишала я. У мого мужа заболів палець, став наривать. Ну, він в больницю пішов, а йому сказа ли:
«Только операція, і удалять цей палець!» Ну, його мама прийшла й говоре: «Пішли туди, я тебе поведу
до бабки!» Привела вона його до бабки, от… Та пошептала, воду якусь дала попить. Три рази він до неї
сходив — і все зійшло, і палець став хороший. І пока не умер він — с пальцем так і остався!
К.В. – Жили ли в Вашем селе ведьмы?
Г.В. – В нашем селі не було вєдьм … Ну, свєкровь розказувала, шо в їхнєм селі була відьма. Даже на неї
нападала!
К.В. – Какой вред они делали людям?
Г.В. – Хо дили, коров до їли. Превращались в кошку і доїли коров.
К.В. – Какие были способы борьбы с нечистой силой?
Г.В. – Ну, оцих вєдьм, їх другой раз хто піймає — то беруть топор і о друбують руку. [...]
К.В. – Верите ли Вы в русалок, оборотней, ведьм?
Г.В. – В русалок – я так, вірю… А в вєдьм я шо то і вірю, і не вірю. Ну, кажуть, шо вони єсть, ці відьми,
русалки єсть. Ну, їх же ніхто не бачив! Ну, русалки, кажу ть, шо вони вилазять із во ди, заманюють
хлопців, а по том їх топлять, о т. Ну, їх ніхто не бачив, ніхто не знає, які вони! І чи є вони, чи немає… [...]
К.В. – Как Вы думаете, церковь и вера защищают от нечисти — ведьм, оборотней и других?
Г.В. – Церква… Ось, напр імєр, на Пас ху. Коли церков откриває ться — відьми хватаються за двер і і
стараються уперед зайти в церкву! Їх даже оттягують, от! Ну, конєшно, церква помагає молитвами.
К.В. – А зачем ведьмы так делают?
Г.В. – А Бо г його знає, чого вони хватаються за двер і?! Їх прямо вже не можна оторвать! І тоді вже
знають, шо оця женщина — відьма!
К.В. – Было ли в го ды Вашего детства и юности в Вашей жизни что-нибудь необычное,
сверхъестественное, такое, ч то нельзя было объяснить?
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Г.В. – Бу ло. Бу ла я дєвочкой, ну, і в моїх батьків була дуже хороша корова. І от, вона должна отелиться.
Не вспів батько з матір ’ю занести це теля — а ту т і сусідка прибігла: «Дай, — каже, — кума, сито мені!»
Ну, мама дали їй сито і вона пішла. Пішли корову доїть — а молока немає! Батько й каже: «Це, —
каже, — та подо їла корову! Ну, давай будем слідить!» Вечір підійшов, він пішов у сарай, сів до корови у
корито і сидить тихесенько. Чує, двері откриваються. Заходе кошка чорна, з зеленими глазами. Ну, він
тут скочив, хо тів її піймать, а вона тільки раз, і ушла! Ну, він зайшов у хату і каже: «Варя, о так і отак…
Кицька була і ушла. Ну, нічо, я її все равно піймаю!» Ну, пішли корову доїти, молоко було. На другий
день опять молока нема! Пішов він, заховався, і сидить. Чує, зайшла опять. Сіда під корову, ця ж кума
образувалась уже чоловіком, сідає і доє! Він, батько, підскакує, а вона в це время дєлає ться кицькою! Він
хватає топор і їй одрубує руку, і вибросив її… Утр ічком раненько пішов же він ту ди: «Ну, здравствуй,
кум!» «Здравствуй!» « О! А де ж це моя кума?» «Та он вона лежить на печі, чого -то приболіла!» Батько
підійшов і дивиться, а в неї рука зав’язана! А він і каже: « Оце, кум, я знаю, яка в моєї куми болячка!
Більше не буде хо дить і коров чужих доїть!» [...]
№ 66. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Нечитайло Іваном Юхимовичем, 1929 року народження, мешканцем смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Карташовою В алентиною Петрівною (БДПУ).
Карташова В.П. (далі – К.В.) – Назовите свою фамилию, имя, отчество.
Нечитайло І.Ю. (далі – Н.І.) – Нечитайло Іван Юхимович, українець.
К.В. – Дата и место Вашого рождения?
Н.І. – 1929 год, ко лхоз «Дзержинський», село Ланцеве, Куйбишевський район.
К.В. – Какое у Вас образование?
Н.І. – Два класи.
К.В. – А профессия?
Н.І. – Професія — « куди пошлють», разноробочим. [...]
К.В. – Расскажите подробно, когда Вы уехали из своего се ла?
Н.І. – Во время го лодовки в 1933.
К.В. – Вы переехали сюда, в Куйбышеве?
Н.І. – В Ланцях жив. З голоду повтікали: мати, батько і я з ними. Шо ж мені то ді було, о т пощитай! [...]
К.В. – Как о тносились к вере Ваши ро дители?
Н.І. – Ну як. Мати вєрувала, співала [сміє ться]. Ну, а батько погиб в шахті, зарізало.
К.В. – Какое Ваше о тношение к вере?
Н.І. – Ну, а шо я скажу? Як вєра сказать можна, як не Ви не бачили Бога, не я? Я не можу сказати, шо є
Бог. Нема Бога, а сила якась єсть, ну , а Бога нема. А сила якась єсть, шось над нами є, а шо — етого ми
не знаєм, ніхто не знає.
К.В. – Какого Вы вероисповедания?
Н.І. – Православний.
К.В. – Какое событие повлияло на Ваше о тношение к вере?
Н.І. – Ну, як сказать. Єслі Вам сказать по правді, то я Вам скажу: ми Бога не бачим і не чуєм, ми знаєм,
шо є якась сила над нами. Ну, Бога нема. Як я можу вірувать в Бо га, як його нема?!
К.В. – Где и когда Вы впервые услышали о Боге?
Н.І. – Ну, старички розказували, матер і, баби. Значить Бо га вбили, підвісили, розіпнули — це
розказували. Оце я так узнав.
К.В. – Как в Вашем селе относились к тем, ко торые были неверующими?
Н.І. – Ну, я так це не скажу. Встр ічають, балакають, розходяться. І не тільки я кажу, всі кажуть: «Бога
нема! Бога нема!»
К.В. – Может быть, были такие обычаи, которых Вас научили жители других сел?
Н.І. – Не було такого.
К.В. – Были ли в Вашем селе люди, которые перешли в другую веру?
Н.І. – Не було таких. Як я можу знать?!
К.В. – Когда Вы были ребенком у Вас в селе была церковь? Опишите ее.
Н.І. – Була. Конєшно, красівая церков: колоко ли, украшена була, аякже. Прибирали ж то ді в церкві.
Церкви бу ли нові.
К.В. – Кто в нее хо дил? Кто из Вашей семьи хо дил в цер ковь?
Н.І. – Колхозники хо дили, рядові люди. Мати хо дила, сестра ходила, я не ходив. Я прохвор ів багато. Ото
так.
К.В. – Когда Вы были молоды, Вы посещали церковь в других селах?
Н.І. – Нє.
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К.В. – Какими были взаимоотношения между Вами, Вашими родственниками, односельчанами с
местным священником?
Н.І. – Таких встрєч я не встр ічав, о тношенія не бачив.
К.В. – А односельчане полностью доверяли своему священнику?
Н.І. – Обязательно ! Довіряли. Паски пекли, яйця несли, святили, в церкву хо дили, Богу молились. [...]
К.В. – Как Вы думаете, нужна ли была церковь людям в 30 – 40-е годы?
Н.І. – За це тоже не скажу. Чи нужна була, чи ні… Мені, напр імєр, не нужна. А людям…? [...]
К.В. – Были ли распространены в Вашей местности колядование и щедрование на Рождество и Новый
год?
Н.І. – Люди ходили, конєшно, і я хо див з людьми по сусідах. Захо диш, поздоровкався: «Можна
посівать?» «Можна!» Пішов посівать! До одного зайшли, до другого … По три, по п’ять чоловік хо дили
вмісті. І то т десь зайдем — і по всьому селі. [...]
К.В. – А перед Рождеством гадали?
Н.І. – О! [Cміється]. Гадали! Значить шо : беруть чобіт ввечері, сонце зайшло і кидають [сміє ться] через
кришу. І ото ж як носком туди попав чобіт — значить відтіль буде чоловік, як у цей край — відтіль буде
чоловік [сміє ться]. [...]
К.В. – Как постились в Вашей местности во время Великого поста? Чем в это время питались?
Н.І. – Як шо їли?! А! Пісне їли. Ну, шо їли: буряк, картошку, мундірка, всяке таке, понімаєш. Ну, не
жирне шоб. Оце називається так.
К.В. – Знаете ли Вы что -нибудь о знахарях и шептунах?
Н.І. – Єсть такі бабки, лєчать, вилічують, да. Я сам вилічив сво ї чиряки. В мене два чиряки було, знайшов
бабку, матеріал знайшов бабки цій. Вона тиждень по хо дила, вона мене вилічила. І зараз нема по цей день
чиряків. [...]
К.В. – Жили ли в Вашем селе ведьмы, ведьмаки?
Н.І. – Єсть, і зараз єсть.
К.В. – Какой вред они приносят людям?
Н.І. – Как какой? З ло, врєд, підкопи роблять. То там уб’є курицю, то підіб’є порося. Ну , вобщєм, там …
То забор поламає, скоче візьме, о то так. Отакі відьми у нас. [...]
К.В. – Может быть, были случаи с нечистой силой? Что пло хое Вам делала ведьма?
Н.І. – Ну, так, може, і робили, так я ж то уже не знаю. Я не скажу. Потому што відьми, потому шо в мене
в хаті зробили гвізник: підкинули гардіну масляну. Тоді взяли на вилки та й спалили. І не вспів
спалить — ідуть ці ж хазяйни: вона і він. Так. Ідуть рвать борщавницю, якщо Ви знає те на жужанки ліс.
Вони прийшли, кролям нарвали і пішли. А мені бабка казала раньше (я в Запорожья тоже їздив до бабки ).
Каже: «Якщо будуть вєщі у Вас незнакомі у дворі, так Ви ізжигайте. І на те місто прийде та людина,
котра Вам подєлала, ілі ко тра робить Вам врєд». Так і є. Я спалив ту гардіну, соляркою облив. Через 5
мінут ідуть на те місце на жужалку, рву ть цей борщавник і понесли кролям. Кажу: « Шо , притягло?!» Я
всігда кажу : « Шо, на вогонь прийшла? Спасібо! Як тоб і не стидно?!» Та виматюкав її добре! І вони
пішли мовчки. Оце таке.
К.В. – Каким Вы себе представляете чер та? Какой он? [...]
Н.І. – Та чув, шо балакають, а їх не бачив. Чи вони є чорти, чи нема? А відьми я знаю, шо єсть. Так.
Робив я в степу на тракторі. Ішли через балку, да. Ідем через балку і, значить, вискакує відьма і біжить за
мною. Оце скільки не йду, а вона біжить, біжить. А шо за відьма — вівця! Обикновєнна овєчка. І я іду, а
вона попереді. Я іду, а вона попереді. Я грудку кинув на неї, а вона іде. Так поки не дійшов аж до дому.
Дойшов додому — вона вернулась. Я знаю хто це був, все знаю. Оце до Ольги дойду, і б іжить за мною.
[...]
К.В. – Как Вы думаете, бабки-шепту хи могут отвести поделанное ведьмами?
Н.І. – Не можуть. Ото як вона вже зробила, вже назад вона нічо не о дробе. Оце так зробить — значить
зробить. Скажіть їм, я знаю, шось зробить, побить — це вони можуть. [...]
№ 67. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Писаренко Євд окією Карпівною, 1920 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве
Запорі зької області, проведене Карташовою В алентиною Петрівною (БДПУ).
Карташова В.П. (далі – К.В.) – Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество.
Писаренко Є.К. (далі – П.Є .) – Писаренко Євдокія Карповна.
К.В. – Какая была Ваша девичья фамилия?
П.Є. – Федько Євдокія Карповна.
К.В. – Какая у Вас национальность?
П.Є. – Українка.
К.В. – Скажите, пожалуйста, дату и место Вашего рождения.
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П.Є. – 1 березня 1920. У Чубарівці. Пологівський район, Запорізька область.
К.В. – Какое у Вас образование и профессия?
П.Є. – Середнє спеціальне. Учитель. [...]
К.В. – Со хранились ли в Вашем доме старые особенные предметы, ко торые передаются о т старших
младшим? Может быть , икона или Библия?
П.Є. – Ну, які предмети?! Да, ікона і Біблія. Був Псалтир, но Псалтир ми отдали. Батько сказав: «То як
мертві, то ді читать, а так тобі воно не надо!» [...]
К.В. – Как о тносились к вере Ваши ро дители?
П.Є. – Харашо. Относились харашо, бо у нас і Біб лія була. Батько читав нам, розказував. Ми православні.
В церкву хо дили, все.
К.В. – Лично Ваше о тношение к вере какое?
П.Є. – Та оце ж, як батьки так і я.
К.В. – Какого Вы вероисповедания?
П.Є. – Православна.
К.В. – Расскажите поподробнее, кто или какое событие повлияли на то, что Вы стали верующей?
П.Є. – Батьки. Да… Вони ж вєруюші і я.
К.В. – Где и когда Вы впервые услышали о Боге?
П.Є. – Та як почала хо дить — вже й про Бога узнала. Вже батько й матір мені розказували. Тільки почала
хо дить, розумію — вже й почали розказувать.
К.В. – Как Вы его себе представляли?
П.Є. – Я кусь людину … сильну [сміє ться], а хто ж знає шо воно. Тільки ж не бачиш її, нічого.
К.В. – Кем он был для Вас?
П.Є. – Спаситель. Це ж матір молиться і каже: «Спаси мене, Боже!»
К.В. – Придерживались ли в Вашей семье разных обрядов? Каких?
П.Є. – Обязатєльно! Празники: Рождество, Пасха, Тройця, то ді Івана Хрестителя, Хрещення — великий
празник. Забороняли все робити нам, сон загадували на цей празник. Та багато... [...]
К.В. – Были у Вас знакомые, которые были представителями других вер?
П.Є. – Були. Дядько був іншої вєри. Но мій батько не схотів з ним і балакати! Тільки каже: «Ми в оце
вірим, а не в те!» Так називаються баптисти, чи як?!
К.В. – Были ли в Вашем селе люди, ко торые сначала верили в одну веру, а потом перешли в другую
веру?
П.Є. – А за це ж я не знаю. Може, Ви знаєте, я не знаю.
К.В. – Когда Вы были ребенком, у Вас была церковь в селе? Вы в нее хо дили?
П.Є. – Обязательно! Ходила.
К.В. – Кто еще с Вашей семьи хо дил в церковь?
П.Є. – Усі хо дили, три брати в мене, і три брати хо дили. І батько хо див, і матір хо дила. Усі ми ходили.
К.В. – Как Вы к э тому относились?
П.Є. – Ну, а як – серйозно! Причащались, говорили і так слу хали. У нас церков була дуже красивою. Ми
туди хо дили.
К.В. – Бывали ли Вы в других церквах?
П.Є. – Я к пішла я в школу — то уже не посіщала.
К.В. – Расскажите, какие были взаимоотношения между Вами, Вашими родственниками с Вашим
местным батюшкой?
П.Є. – Мій батько дружив з одним батюшкой. Дружили. У Пологах жив той батюшка, а ми у Чубарівці. І
вони так по дружились! Ну, вобщєм, їздили даже на по хорони. Батько їздив на по хорони до батюшки. І я
там дітей хрестила. Хороший був батюшка!
К.В. – Расскажите, ч то Вам говорили в детстве и юности в школе о церкви и церковных обрядах?
П.Є. – Ви знаєте, добре нічо не говорили. Як воно, мабуть, каждий думає шось: празник — це празник, і
гуляють. Вони десь думають: «Та шо таке скажуть?!» Нічого такого не казали.
К.В. – Действовала ли церковь в Вашем селе во время войны?
П.Є. – Та було розорено все! Шо ж такого ! А приїзжав в час війни батюшка, пр иїзжав до одних людей у
хату, біля нас ця хата була. І він хрестив дітей. [...]
К.В. – Праздновали ли Вы религиозные праздники во время войны? Какие именно?
П.Є. – Ну, аякже! Усі, які є ті празники, наші й празнували. Вони ж знають числа, знають усе.
Празнували. Аякже!
К.В. – Если вспомнить прошлые времена, как Вы думаете, нужна ли была цер ковь людям во время
войны?
П.Є. – Ну, аякже! Вона нужна завжди! І веселіше якось, ну, якось церква веселить, спасаєшся. Думаєш:
спасешся чи ні, а просиш Бога…!
К.В. – По каким приметам определяли судьбу будущего ребенка?
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П.Є. – На ручки дивилися, на глаза. Я ж казала, шо о дна бабка казала мені (синові на глаза глянула): «Він
не довго буде жить!» Так і сталось. 40 год прожив і помер. [...]
К.В. – Какие домашние обереги Вы знаете? Кто считался защитником жилья?
П.Є. – Ікона…
К.В. – Как защищали дом от злых сил?
П.Є. – Мо лились Богу.
К.В. – Опишите праздник Ивана Купала.
П.Є. – Івана Купала — це дівчата собираються, да, плету ть віночки з квіточок, кидають їх на воду і
узнають свою судьбу. А то ді так гу ляють, танцюють, співають, стрибають, вогонь роблять, через вогонь
плигають. [...]
К.В. – Жили ли в Вашем селе ведьмы? Какой они вред приносили людям?
П.Є. – Жили. Ну, вред… Хто не слухає — значить шкоду зробить якусь. Я ж казала, шо мого брата
відьма штовхнула у воду. Він ішов через кладку і вона ноччю його штовхнула в грязь. Та багато чого
було…
К.В. – Как они выглядели?
П.Є. – Ну як, маленька була та бабка, вона недалеко від нас жила. Невеличка бабка така. І то в неї у дворі
снігу немає. Сидить вона сама у хаті, в неї там сундук в углу аж. Ото в неї там, в углу, сундук і вона ото
там сидить. Як моя мати послала невістку до неї поворожити, її і ще сусідську дівчину. Ну, вони пішли
зимою через річку, а у річці очерет старий, а в оч ереті нанесло снігу. А наша невістка і каже: «Чортова
баба, шо вона поніма чи не поніма, а ми так мучимось!» Ну, і все. Пішли вони, через р ічку перейшли і
пішли до неї. А в неї снігу немає у дворі. Зайшли у хату — вона сидить, в куточку там сидить і каже: «А
тобі я ворожить не буду!» [на нашу]. А вона: «Бабусю, ну , чого Ви мені не будете ворожить?» (а вона на
зорі ворожила). « Ну чого, я тоб і сказала шо не буду, ти мене тільки шо лаяла». Оце таке! «Ми ж у річці
були, а Ви хтозна-де!» Каже: «Ти мене тільки шо лаяла». Оце таке! Це правда була!
К.В. – Какие были способы борьбы с нечистой силой?
П.Є. – Тільки ж Богу молилися й усе. Мене відьми не беруть, я послідня дитина. У нас о то брат в мене
старший, в мене три брати. Так один старший — його не беруть, старшого, а середній — хоть розірвись,
відьми ганяють [сміє ться]. [...]
К.В. – А сейчас в Вашем селе верят в ведьм?
П.Є. – Ну, не чуть щас. Уже ніхто не згадує про відьму, а то раньше були. А , може, й зараз є, та я не
знаю. [...]
К.В. – Как Вы думаете, церковь и вера защищают от нечистой силы?
П.Є. – Конєшно, аякже!
К.В. – Было ли в годы Вашего детства и юности ч то-нибудь необычное, свер хьестественное, такое, что
нельзя было обьяснить?
П.Є. – Ну, мій брат робив у тому селі, де ця бабка. Хотів їхати на базар, людей вести на базар. А вона й
каже: «Ванька, візьми й мене!» А вона така по ганенька -поганенька, стара! І він не схо тів її брать. Вона
каже: «Ну підожди, я тобі зроблю!» Ну, він нічого. Він в машині ночував, шоб рано поїхати. Так шось
бігало, не давало спать, вона не давала спать. Він вийде, по дивиться, шось чорненьке сидить, і все. Він
опять тільки залізе в кабінку — опять не дає спать. Ну, звозив він, людей звозив. Приїхав якось вже
ноччю, вже управився. Так оце через кладку йому йти до дому. Зійшов на кладку, і щось під ноги тільки
раз! Він тільки приг у воду, у грязь і впав. Прийшов до дому мокрий, грязний, і каже: « Оце мені ж
зробила та…» , назвав її.
К.В. – Бо льше никаких случаев не было?
П.Є. – Більше нічого. Ото старшого брата воно не бере, мене не бере, менший і середній нічого. Оце
одного тягало. [...]
№ 68. — 2008 р., січень 19. — с. Гоголівка Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Костенком Іваном Григоровичем, 1931 року народження, мешканцем с. Гоголівка Запорізької
області, проведене Шовковою Стеллою Ю ріївною (БДПУ).
Шовкова С.Ю. (далі – Ш.С.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Костенко І.Г. (далі – К.І.) – Костенко Іван Григорович.
Ш.С. – Національність?
К.І. – Українець.
Ш.С. – Дата і місце народження?
К.І. – Новоукраїнка, 1931 р ік. [...] Новоукраїнка, тоді ще воно називалось Гайчул.
Ш.С. – Я ка Ваша освіта і професія?
К.І. – 10 класів; професій багато у мене було. [...] І в Запорожжі робив на заводі котє льщиком; торгував у
торговлі; і на току робив, і на тракторі...; в основном на тракторі. [...]
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Ш.С. – А якої Ваші батьки, дідусі, бабусі були національності?
К.І. – Тоже українці.
Ш.С. – Що вони розповідали і що Ви знаєте про населені пункти, де вони народилися?
К.І. – Вони ж тоже тут народилися, в Гайчулі, і ту т женилися; ту т проживали і ту т мати вмерла, а батько
на війні погиб, не знаєм де. [...]
Ш.С. – Я к ставилися до віри Ваші батьки?
К.І. – За батька ж не знаю. Батько ж, як я був маленький, батько ж погиб. Тоді ж церкви не було в селі. Я
тож був нехрещений, аж як німці вже дійшли сюди, аж при німцях мене перехрестили вже здорового. А
то я був нехрещений. То ді хрестили всіх, і здорових, і малих. Батька я не знаю. А мати вірила в Бога,
хо дила до церкви. Не така щоб дуже віруюча, но вірила. Збирались ми, жили недалеко від цер кви, вже
при німцях. Збирались, приїжали з ху торів у матері і знайомі там були, ночували. На такі пр азники
великі, на Пасху. Лічно я і не про тів церкви, но і не дуже люб ітєль.
Ш.С. – А якого Ви віросповідання?
К.І. – Християнин.
Ш.С. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинула на те, що Ви стали віруючим?
К.І. – Ніяка подія не вплину ла, і не який я не віруючий. Ну так, щоб я дуже і віруючий був
[посміхається]. В церкви не ходю. Малим я був, мати во дила. Так я до цер кви ходив і зараз не хо дю.
Ш.С. – А де і коли Ви вперше почули про Бо га? Як Ви його собі уявляли?
К.І. – Я, як ходив в шко лу, тоді ж таке врємя було. Нам казали, що ніяко го Бога немає, ніякої віри немає.
Мене так змалку привчили, що ніякого Бога немає. А тоді стала церква, і ми були приучені до такого. І
зараз так і не протів Бо га, і не за Бога. Хто віре, хай вірують. Я не проти. А там, як для себе. Я не протів,
хай он баба Ліда, вона віруюча. В мене жінка моя хай хо де в церкву, я не протів, а сам я… Так мене
воспітали змалку.
Ш.С. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів? Там пости, кутя?
К.І. – Да. Це що було, те було. До тримувались, ми дуже ждали Паски, ждали празників, бо на празники
щось лучше давали поїсти. Готовили їсти, гостинці. Ходили по хатах, посівали. Нам давали копійки, то
пряники, то орішки. Дома ж пекли ор ішечки, бублики. Так що ми ждали. Із -за цьо го ми тільки і ждали
празників, щоб нам було щось хороше поїсти.
Ш.С. – Ваші батьки, бабусі й дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось релігійних обрядів?
К.І. – Розповідали тоді, як я був малий, тихенько кру тили. То ді ж як у школу пішов, а як узнали, що ти
пішов десь посівать, могли вигнать із піонерів, із комсомолу вигнать. Строго було. На кладб іще не
можна було іти. То ді таке було врємя.
Ш.С. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
К.І. – Ні. Як я родився, церкви вже не було. Була церква в селі здорова, така, як в Конських Роздорах. [...]
Хароша була церква, люди розказували. То ді о тож валяли. Розваляли у Куйбишеві, построїли із нашої
церкви школу. Зараз там музична школа. Ото з нашо ї церкви построїли шко лу. Я хо див в ту шко лу, ще
цоколь був, б ігали по цоколю. Ото де клуб, трошки вище — ото там була церква. Ну, я її ж уже не застав.
Ш.С. – Хто хо див до неї? Хтось з Вашої ро дини ходив до церкви?
К.І. – Ну, батьки хо дили, а я ж, я і церкви не застав, я ж кажу. Аж до прихо ду німців, акупіровали, церкви
не було ж, а не тіки у нас, а й у… близько не було. Тоді діти були нехрещені, нас… ото німців хрестили,
а нас уже, як здорові, уже хрестили.
Ш.С. – А як ставились до тих, хто хо див до церкви?
К.І. – Ну, так. Почти так, як і зараз. Хто хо де, хай хо де; хто не хо де, ніхто, ніхто не його … ну, молоді,
конєшно, з них сміялися, як начали о то кой-кого хлопців чи дівчат батьки начали водить, і у школі
сміялися. Ну, це вже після війни. Тоді ж церков не було. Ото открилася сільська хата. Там зробили
церкву. Так той, хто хо див, так сміялись, і сміялись довго, аж поки вже тоді... А то ді і ту церкву,
маненька була, і ту закрили десь в 50-х годах, мабуть. Зовсім не стало у нас церкви і погано ї. Ніхто
ніку ди не хо див. Стар і кой-де люди їздили ку дись, де далеко, до родичів їздили ту ди, а так молодьож не
їздила ніку ди.
Ш.С. – А як ставилися родичі чи Ви до священика? [...]
К.І. – Я к до обикновєнної людини. [...]
Ш.С. – А як фашисти ставились до церкви? [...]
К.І. – Ну, раз открили, знач іть, вони вірили, що церкву открили. Тоді ж люди, а особінно старі... Бігали ж
ми і хлопцями бігали до церкви і при німцях, і після німців. Людей багато було, на дворі святили паски.
Бігали, і багато людей.
Ш.С. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Як вони відзначались?
К.І. – Ну, так як в релігії положено, так і відзначали.
Ш.С. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
К.І. – Не знаю, по трібна їм була чи ні. [...] Я ще не мав поняття, що таке церква. Мені однаково було. [...]
Ш.С. – Я кі обряди, пов’язані зі сватанням, у Вас були?
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К.І. – Отож, сватів засилали так, як і зараз отсилають. І тоді ж так було: сватів отсилали, там рушники
в’язали, балакали з батьками, договорювались все, як ладити, значіть, договорювалися на коли свайбу.
Якщо молода — хлібину ставили, вечеряли так, як і зараз. Договорялись, яке число свайба. [...]
Ш.С. – Я к себе пово дила дівчина під час сватання?
К.І. – Сиділа, якщо вона вже із хлопцем договорились, так вона ж, вона ж уже окремо сиділи, сміялись
там, улибались. Це розказують, що раньше [посміхається, жестикулює ] сиділи, стіну ко лупали
[посміхається]. Тепер уже такого не було. Сиділи вони, не знали, що … уже ж вони договорилися. Це ж
батьки формально вже гукали, щоб цю процедуру пройти. А там у них уже було договорено. Так що там
нічого; сиділи, сміялися.
Ш.С. – Хто і як запрошувався на весілля?
К.І. – Ну, тут разниця є тут. Якщо єсть достаток у сім’ї і в тих, і тих у сім’ї... Якщо р озщітували свайбу
гулять, то … Велику свайбу, значить родичів, сусідів, знайомих там, кумів. А якщо тро хи вечір, так там
тіки своїх. Своя рідня, своя сім’я збиралась натихаря увечері. Тро хи посиділи. А як здорова свайба, то
там гуляли днів 3, а бу ло і більше, хо дили, збирали, півсела збирали. Це зависить от достатку. [...]
Ш.С. – Чи були поширені у Вашій м ісцевості колядування, щедрування на Різдво чи Новий рік? [...]
К.І. – Ходили... попід вікнами. До кого під вікна, до кого під двері колядували, щедрували. Посівать
хо дили по хатах. Це ми ходили, це ми любили. Хо дить, щоб заробить якусь копійчину та й сладості якісь
там. Це було. Бу ли хоч ми й пацанами, були й не дуже вірували. А от на таких мєропріятіях ми часто
були. Багато захвачували, бігали поки.
Ш.С. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення? [...]
К.І. – Я, напрімєр, не ворожив. А в мене сестри старші бу ли. Ті, я знаю, ворожили. І зеркало в хату
приносили, і півня приносили, і там щось палили, і бумажки [жестикулює]. Ну, я малий тоді був. Ну , цю
операцію знаю. То півня, кукурікає там на столі [просміхає ться]. Де яку зернину — це ж вони там.
Реготали, сиділи [посміхає ться]. А там я о то. Хлопці — ні. Та знаю: і чоботи кидали [жестикулює,
посміхається] за ворітьми, все придумували [посміхається]. Так, як оно і в газетах пишуть, так воно і тоді
було.
Ш.С. – Я к у Вашій м ісцевості святкували Масленицю?
К.І. – Ну, у кого було корова — молоко і сир. Варили вареники і гу ляли. А у кого не було — ті й не
празнували. [...]
Ш.С. – Я к постували у Вашій місцевості під час Великого посту? Чим харчувались?
К.І. – Ну, придєржувалися. Тоді ж, це ж зараз є що добре їсти, а тоді там десь сала на горіщі трошки
було, то не давали. І так його най -коли давали. А так його на празники, десь тиждень. Суп зажарювали
тільки о лією, жирів таких не було. Ну та так, щоб дуже строго, не було. Тро хи придєржувалися. [...]
Ш.С. – Я кі хатні обереги Ви знає те? [...]
К.І. – У нас он підкова прибита на дверях отих, кінська підкова. Казали — на щастя. А там більш нема в
нас ніяких. [...]
Ш.С. – Чи знаєте Ви щось про знахарів, шептунів?
К.І. – [Замислився]. Були такі в селі люди. Щось, кажуть, розріже той і кров замове. Дітям малим. Оце ж
такі, як, як о то були, роддомів не було, а повиту хи баби були, пупи зав’язували, роди приймали. Були на
селі такі бабочки, як знахарки. Гукали за місто акушерок. Вони ходили, приймали роди. То ж були
знахарі. Єсть такі люди, що вивернув руку. Кажуть, до Я хнєвича він направив. Були такі спеціалісти, що
вони от природи могли щось помогти. [...]
Ш.С. – А який спосіб життя вони вели?
К.І. – Обикновєнні люди. Робили, як і всі люди. А просто в них були якісь навики, чи з природи щось
дане. [...]
Ш.С. – Чи жили у Вашому селі відьми чи відьмаки?
К.І. – Та балакали [посміхає ться]. Балакали, но я не бачив не відьом, не відьмаків. [...]
Ш.С. – А хто Вам розповідав у дитинстві і звідкіля Ви знаєте про русалок, оборотнів, відьом, відьмаків?
К.І. – Тоді лякали нас. То ді ж, як малі були, то на когось напало, то пішла, то відьма -баба перетворилася
в кішку. Тепер те, не перетворюється. І бабів тих вже немає.
Ш.С. – А зараз у Вас в селі вірять в відьом, відьмаків?
К.І. – Я думаю, ні. Може, єсть таке, конєшно. Єсть такі старенкі люди, що вірять. Десь щось там з
коровою або ще з тим, з ціллю. Говорили: це відьми поробили, то ще щось, коровам вим’я пропало, то
ще щось. То крашанку хтось десь на городі кинув, собака в зубах приніс, зарив, а вона каже, що оце мені
вже хтось поробив. Це єсть. Єсть такі люди, що вони і зараз тіки що — і оце тобі б іга, плаче, каже: «Мені
поробили». [...]
Ш.С. – В радянські часи партійні та радянські кер івники до тримувались церковних обрядів та таїнств?
[...]
К.І. – Ну, а я знаю? Це нада в їх спитати. Вони вже всі покійні. Бу ли такі, що там кричить, а робе своє
діло. Ті то були комуністи, а тепер вони ось уже такі люди, божественні. І наші всі, і все правітєльство
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наше таке. Вони всі комуністи були, були предані комуністам, а тепер такі ото цер ковні люди, крестяться
кругом, ходять по храмам. Тихенько в душі, може, одне, а там робить щось друге. [...]
№ 69. — 2008 р., січень 20. — с. Гоголівка Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Чернявською Лідією Марківною, 1931 року народження, мешканкою с. Гоголівка Запорізької
області, проведене Шовковою Стеллою Ю ріївною (БДПУ).
Шовкова С.Ю. (далі – Ш.С.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Чернявська Л.М. (далі – Ч.Л.) – Чернявська Лідія Марковна.
Ш.С. – Національність?
Ч.Л. – Українка, 1931 року, 31 року.
Ш.С. – Район, область, де народилися?
Ч.Л. – Село Гайчул, Куйбишевський район, Запорізька область.
Ш.С. – Я ка Ваша освіта і професія?
Ч.Л. – 4 го ди. Професія колхо зник. В колхо зі работала. Колхо зник. [...]
Ш.С. – А батьки якої національності?
Ч.Л. – Українці. Тут родились вони, у селі. [...]
Ш.С. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
Ч.Л. – Ну, то ді ж церкви були, як ми малі були. То вони ж хорошо ставилися до віри, до церкви хорошо
ставилися.
Ш.С. – А яке Ваше ставлення до віри? І що таке для Вас віра?
Ч.Л. – Ну, я вірю в Бо га і хо дю в церкву, хоч і далеко в нас, но я хо дю, і вербу святить , і воду святить, і
паску святить; усігда я на ці празники хо дю.
Ш.С. – А якого Ви віросповідання?
Ч.Л. – Ну, як це воно в нас називається, хрестіянське чи як воно?
Ш.С. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинула на те, що Ви стали віруючою?
Ч.Л. – Просто я із самого малку вірила, і так я і вірую, «Отче наш» із малку вивчила, «Отче наш» знаю і
зараз розказую. Я вірила і вірую.
Ш.С. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Ч.Л. – Та, мабуть, як стала підростать почула то ді.
Ш.С. – Я к Ви його собі уявляли?
Ч.Л. – Хтозна -як його уявлять. Як люди кажуть, що Бог є на світі, що отож родився. Отож і уявляю його
що хороший він.
Ш.С. – Чи до тримувалися у Вашій ро дині обрядів (пости, Різдвяна кутя)?
Ч.Л. – Да, і зараз я і постую, і кутю варю, і ось хо дять і посіва ть, і ко лядувать, і все в це я вірю.
Ш.С. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Ч.Л. – Ну, постувать, і щоб додержуватися релігії, молиться, ну, молитву розказувать. [...]
Ш.С. – Пригадайте й опишіть , яких звичаїв та обрядів Вас навчали мешканці інших сіл?
Ч.Л. – Та хтозна? Ніхто не вчив, ми самі так училися та й і все. Сусіди були. Сусіди були там хороші
люди. Ну, казали такий нада там оце ж то не ходить по хатам, коли піст, то ще щось оте казали, да.
Ш.С. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставилися до атеїстів? [...]
Ч.Л. – Ну, були ж у селі люди, як отож було ото комсомольці, а то ді ж вони церкви ломали. То ді ж
сказали, що церкви нема, не вірте. Тепер же хоч хорошо. Вірують люди все.
Ш.С. – Чи були в часи Вашого дитинства та моло дості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Ч.Л. – Не знаю, не було. Тоді не було, то ді оце ж о дні люди, що вірували. А тепер же бач, уже й не… і які
хочеш: і п’ятидесятники чи як їх там називають. Тоді всі вірили в Бога та й усе.
Ш.С. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
Ч.Л. – Не було, не було, мене носили хрестить аж у Бурлацьку, ну , тепер вона чи Чубарівка називає ться,
а тоді Бурлацька. То понесли вони ту ди. А чи перекрестила чи ні, я думаю н іхто нічого не знає. Бабушка
вмерла, мама вмерла. Та чи я хрещена чи не хрещена я не знаю, о то носили туди, аж за 30 км од нас. А
тоді вже чи як оце німці ввійшли, тоді церкви началися, усих дітей було збирають у хату і по 10, і по 15, і
всих там батюшка крестив.
Ш.С. – А хто хо див у ту церкву, як Ви казали, далеко там?
Ч.Л. – Та й люди хо дили старенькі, не тільки ту ди хо дили, даже у Маріуполь їздили люди у церкву. Там
була церква. Там люди старенькі їздили туди, поїздом їздили, щоб там запричаститься, а у н ас ту т не
було церкви. Ну, пізніше церква началась, як ото война началась, як німці були.
Ш.С. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із священиком?
Ч.Л. – Я носила почту, ну, це батьків не було, а почту я носила, так я захо дила, ще чи де щас живе, Ви
кажите, Ваша учителька Людмила Іванівна, там була церква, ну, не цер ква, а було, був батюшка там жив,

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

303

і ко ло нього матушка. Так я було зайду, я аж така невелика була, вони мене всігда угощали чим-небуть,
що ото даду ть о то чи канфету, то печення; хорошо було о то односилась.
Ш.С. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Ч.Л. – То ді нам, я 4 класи кончіла, ніхто нічого про церкву не балакали. Тоді ж не можна було балакать
про церкву. Тоді ж не вірували . Даже оце ж проводи, тепер же ш усі їду ть, а тоді не розрішали нікому на
проводи йти, «це неправда, що цер ква є і є Бог». Отаке бу ло. А тепер же бач: як неділя — всі їдуть.
Ш.С. – Ви кажете, що у Вашому селі церква діяла під час війни?
Ч.Л. – Да, під час війни діяла. У центрі там була церква, возили ми і вербу, тепер ось у неділю несем
вербу, і посвятять, о т тоді ми у суботу наносимо верби цілу кучу, а в неділю прихо димо , батюшка
святить вербу, ми розбираємо по гілочці, а то був прийдеш, як є хто дома: «Не я б’ю, верба б’є, через
тиждень Великдень — не вмирай, червоного яєчка дожидай». Це чи верба як пройде посвятимо, а тоді ж
на другу неділю уже і крашанки варять — уже ж Великдень.
Ш.С. – А як до цього фашисти ставились?
Ч.Л. – Фашисти хорошо до церкви ставились. Це вони прийшли і началася цер ква. Бо у їх же ш не було
такого як у нас — комсомольці та пар тійці поламали церкву; в їх же ш церква й церква є у фашистів, і
зараз є в кожному церква. І в нас тепер цер кви є. Тільки людей немає. Мало дуже ходе.
Ш.С. – Розкажіть, Ви ко лись розповідали, як німці кидали пісьма. Як Ви хо дили в церкву...
Ч.Л. – [Посміхає ться]. Ну то ж, кидали і наші, і німці кидали. Кидали листівки. Отож казали: «Д євочкі,
дамочкі, не ройте ямочки, бо ваші ямочки загорнуть наші таночки». А то ще ж було шо : «Здраствуй,
свахо Волновахо , здраствуй, дєдушка Донбас, розбомбили Волноваху, прийде очір ідь до вас». Це вже
німці, німці там кидали, да. Листовки із самольотів, оце так.
Ш.С. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Ч.Л. – Да, відзначалися. Носили ж ту кутю, носили. Ходили, тоже ш ми ж малі були, хо дили. По родичах,
де родичи живу ть, там ходили і колядували, посівать не посівали, бо посівать мужики должні були да
хлопці. Посівали, ко лядували. Заробляли собі [посміхає ться] то пиріжки, то давали ж так як зараз,
скільки даду ть; і пир іжки давали, і прянич ки, все. Було харашо. Ж дали цього празника.
Ш.С. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
Ч.Л. – Та тоді, в 30-х роках, ще ж бу ли церкви, ще ж то ді їх не поламали. То, конєшно, людям же нада
було. І раньше було оце ж як церква була, ще ми малі були, а їзде бричка і батюшка хо де по хатах, у
кожну хату захо де, і коло його … як його звали було … Мабудь, дячок. І оце в кожній хаті вони молитву
читали, а люди і було там дають то зерна, то яіч ка, то ше може буть. То ді ще нада було щоб цер кви бу ли.
Тоді вже далі валятся церкви. [...]
Ш.С. – Я кі обряди виконувалися після появи на світ ново ї людини? Які повір’я пов’язані з народинами?
Ч.Л. – Ну, хрестили, були ж хрестили дітей. Ну, це ж раньше. Ото церква як война прошла, тоді ж уже
церква була, носили ми, хо ть і цер ква була в хаті, у хатах була церква, а ми носили дитину туди.
Ш.С. – А як хрестили, розкажіть? [...]
Ч.Л. – Ну, як я знаю, що носила я [показує]... табуретка серед хати стоїть, там вода налита в тазочок, і це
ж немовля вмочають, витягають, воно ж ще і плаче [посміхається]. Ну , батюшка 3 рази його вмоче, тоді
ж загортає, тоді воно уже хрещене. Уже дитина хрещена. А в мене тоже як були діти та оце не
перекрестеш іще, так о то ноччю кинешся, го дуєш [показує], і якось аж страх бере, що воно ще не
крещене, дитина [посміхає ться] — треба крестить.
Ш.С. – А кого запрошували в куми?
Ч.Л. – Ну, друзей, хто там уже дружив, і жінку, і чоловіка, а то ді ж уже гу ляли, так згукували там сусідів,
або ще родичі є. На хрестини. [...] А тоді ж як іде батько, мати, ні, мати до лжна крижму брать, матерії
там скіки, 2 метри чи скіки, а батько, може, там рублів 10. Так він до лжен, батько, і свічки куплять, там
ще ставить. Не багато там дарили. Це тепер вже багатші стали, дарять, а то ді ж батюшка должен чи той
кум должен хрестик купить і должен свічки купить. А мати оце ж як витягну ть дитину із тазочка, вона в
цю крижму замотує, у матерію замотує дитинча. [...]
Ш.С. – Чи були поширені у Вашій м ісцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
Ч.Л. – Бу ли, були! Ко лядували! [...]
Ш.С. – А хто хо див ко лядувати? І до кого?
Ч.Л. – Та і до сусідів. [...] І дівчата, і хлопці ко лядували.
Ш.С. – Я к, хто і чим засіває першого дня Нового року?
Ч.Л. – Ну, у кого що є: і пшеницєю, і ячменем, і кукурузкою, ідуть і посівають, і пшоном, ну , у кого що є
в кармані, наберуть та й посівають. [...]
Ш.С. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новій р ік, Хрещення? Ви знаєте якісь гадання?
Ч.Л. – Ні, не знаю! Знаю, що дівчата ворожили і хлопці, і дівчата, і чоботи кидали через хату — таке
було!
Ш.С. – Я кі повір’я пов’язані зі Святим вечором?
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Ч.Л. – Ну, го тували на стіл, ставили і кампот, і ку тю, і воду, і це ж батько, у кого батьки бу ли, ждали, і аж
коли зірка не зійде, ну, вечірня зіронька не встане, і вони за стіл сідали, батько заносив сніп і всі тоді
начинали вечерять. Помолилися Бо гу, і тоді начинають вечерять.
Ш.С. – Я к у Вашій м ісцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували? Я кі страви го тували?
Ч.Л. – Та вареники варили. У нас же такого немає, ото он як почуєш по радіу або по телевізору. Жінки
йдуть до магазина, випивають там той оце, чіпляю ть якісь платочки, вареники варять. Це тиждень нада
вареники варить! Начиная з понеділка і аж у неділю кончають. А тоді після Маслениці там всеїдна
неділя, там уже їдять і ковбаси, все. А після всеїдної неділі ввечері перемивають посуду, щоб те ж нічого
не оставалось тако го масного. І піст бу де начинатся. І віками не можна ходить по хатам в понеділок, бо
жінка може принести, ну, якийсь, ну, горе, або що. Сім неділь то ді посту. Сім неділь. Це ж раньше так
що люди постували, бо не їли, ну, можна яїчка, молока, а м’яса... Ні, тоді вже і Паска, можна і сало, і
яїчка, і м’ясо. А тепер же ж так не постують, як раньше постували. [...]
Ш.С. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню пого ду, врожай?
Ч.Л. – Ну, це ж був празник Я довчихи, що в первий день весни, та й було кажу ть: «Я к ясно — буде
копиць рясно, а як уже ж ото там хмарно — так не буде врожаїв. Ну, у нас на Ядовчиху було хмарно, так
врожай у нас поганий був в том году. [...]
Ш.С. – Опишіть свято Івана Купала і якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
Ч.Л. – Та Івана Купала — це ж хароше свято, уже тепло, коло р ічки б ігають, купаються, а ввечері віночки
пускають. А у нас же такого немає, немає ні р ічки, нічого.
Ш.С. – А легенди якісь знаєте про нього, повір’я?
Ч.Л. – Ні, не знаю. У Западній це ж все єсть і річ ки і..., а у нас же ш нема нічого. [...]
Ш.С. – Чи знаєте Ви щось про знахарів і шептунів?
Ч.Л. – Ні, не знаю. У мене оце як боліла нога... Це, мабуть, я засту дила її, їхала в машині і застудила,
мабуть, сквозняк, так у мене нога як боліла. І у мене була, у Куйбишеві була знахарька. Шептала. Я оце
бува тільки в воду уступлю, в воду, і ногу намочу — вже нога красна, температура до сорока
піднімається, не можна ото так голова болить. Так я до неї їду, і вона пошепче мені, вона виливає. Треба
щоб було кофайка, або що старе, щоб вата там була і свічка, і во да свячена. Ото вона мені пошепче, і її
ото так [показує], тягне її о то так як вона мені оце шепче, і то ді нога перестає боліть, краснота о то все.
Да, була у мене шепту ха-баба. Вона не..., уже, мабуть, год шість як умерла, точно, нога заболіла — вона
вмерла, вона ще стара була. [...]
Ш.С. – А Ви не знаєте якісь шептунки чи замовляння від хвороб?
Ч.Л. – Ні, не знаю. Я знаю таке. Оце як побачиш молодик в первий раз, і треба три рази « Отче наш»
прочитать. Оце так « Отче наш» розказати треба. Ти знаєш « Отче наш»?
Ш.С. – Да.
Ч.Л. – Оце як тіки побачила молодик, і розказуй «Отче наш», іди тоді і не дивись. Кажу ть, зуби тоді не
болітимуть! [...]
Ш.С. – А вірите Ви в русалок, відьом, волкулаків?
Ч.Л. – Ні, не вірю.
Ш.С. – А Вам розповідали в дитинстві про них?
Ч.Л. – Та… розказували, я чула таке, що розказували, ну а я не знаю, мені не приходилося. А то було,
кажуть: повз гробки їхав дядько у центрі і молоко возили із центру, і скочило із гробків, сіло коло його і
сидить на тому, оце чи раньше бричка [показує], на бричці доска, і сидить, поганяє; їхало, їхало там, до
якогось міста доїхало і скочило і пішло. А чи воно було, чи не бу ло, можна вмерти [посміхає ться].
Ш.С. – А щас у Вашому селі вірять у відьом?
Ч.Л. – Може, хто і віре. Но я не вірю.
Ш.С. – Чи вірите в те, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Ч.Л. – Вірять. Це осьо-сьо у «Кубє» це ж там мамці чи бабушки двоюрідна сестра Вєра, що біля бабушки
жила Яськова, вона ж може коровке о дроблять, і в їх баба була, одробляла корові. І оце ж зараз є такі, що
як дитина чи перелякана, це чи у центр і була, зараз немає, і беруть дитину і несуть туди, виливають, це.
Чи я оце як прийшла сюди жить, тож оце чи Таня і Сашко ту т бу ли, вони боялися, во ни закривалися у
хаті рано було, вони вже закривалися, бо мамку чи ховали їхню, так я їх возила у центр, там була така
баба, і отож на віск виливає ться, і на крашанку, і на віск. [...] Так ото і виливалися, і люди все
повиливалось, тоді вже вони перестали бояться. Або, може, собака гавкне на дитину, собака чи той
дитина злякається — нада вести до баби. Хоч й зараз бабки, такі що вишіптують. [...]
№ 70. — 2008 р., січень 25. — с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорі зької області. —
Інтерв’ю з Костенко Галиною В асилівною, 1932 року народження, мешканкою с. Новоукраї нка
Запорі зької області, проведене Шовковою Стеллою Ю ріївною (БДПУ).
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Шовкова С.Ю. (далі – Ш.С.) – Назвіть своє призвище, ім’я, по батькові.
Костенко Г.В. (далі – К.Г.) – Костенко Галина Васи лівна.
Ш.С. – Національність?
К.Г. – Українка.
Ш.С. – М ісце народження?
К.Г. – У Новоукраїнці, село Новоукраїнка.
Ш.С. – Ну, це воно ж раньше не так називалось?
К.Г. – Ну да, я тоді ро дилася при Гайчурі. [...] Куйбишевський район, Запорізька область, село Гайчур.
Ш.С. – Я ка Ваша освіта і професія?
К.Г. – [...] А професія — доярка, телятниця, ну, я з молоду робила на тракторі прицепчіком, на тракторі
робила. [...]
Ш.С. – А звідки родом Ваші предки?
К.Г. – Ну, з Гайчурці, з Гайчура. [...]
Ш.С. – А скажіть свою дату народження?
К.Г. – 1 октября тридцять второго года.
Ш.С. – Я кі існують особливі речі в домі, які передаються з покоління в покоління? [...]
К.Г. – А, ікони єсть, оно ікона, ще стародавня [показує].
Ш.С. – А хто Вам передав її?
К.Г. – Оце ж мама мені, я як заміж ішла і воно ж мені благословила тією іконою, і вона в мене, мені вона
її віддала. [...]
Ш.С. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
К.Г. – Ну так як… харашо, як і зразу вірують усі чисто, ми вєрующі. Не оці, баптисти. Наша віра. [...]
Ш.С. – Розкажіть що таке для Вас віра?
К.Г. – А що ж тобі розказати, я і сама не можу тобі сказать [сміє ться].
Ш.С. – Я кого Ви віросповідання?
К.Г. – Ну, ця ж віра християнська.
Ш.С. – Розкажіть докладніше, хто або яка подія вплинуло на те, що Ви стали віруючою?
К.Г. – Ну, християнська ж віра — вона ж у нас все время.
Ш.С. – Може, якась подія, чи хтось на Вас вплинув, може, з ро дини, щоб Ви стали віруючою?
К.Г. – Ну да, мама ж моя — вона ж християнська, і всігда учила нас Богу молиться, і учила і молитви. Ну ,
по тих с топах і пішли, по маминих, по бабушкіних стопах. [...]
Ш.С. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Пасха, Різдвяна ку тя)? Розкажіть докладніше.
К.Г. – А ми то ді, Стелла, все врем’я постували, що у нас так дуже. Це як той, як його , ну, оце вечеря. Тіки
тоді ж ми знали, тоді ж варять ту ку тю, і кампот, озвар тоді казали. Бабушка озвар варить і ку тю варить.
Бо це ж вечеря, ми такі були раді як вечеря, бо підемо ж по селу вечерю ж носить, так то ді ж, тепер як
принесе... Хто так не даєш же ж пійсят копійок, а то ді шо десять копійок давали, то п’ять копійок даду ть,
і о то назбираємо і сидимо на печ і (тоді ж печі були), на печі сидимо, як уже оббігали все село, і щитаємо,
хто скільки назбирав.
Ш.С. – Ваші батьки, бабусі, дідусі розповідали, як слід дотрим уватись якихось релігійних обрядів? [...]
К.Г. – Ну, це як вечерю приносять чи це той день, становлять на… свіч ку стакан, було бабушка насипає у
стакан пшениці, і встромляють у стакан свічку і запалюють, а у вуглі лампадку, наливають олії у
лампадку і засвічують ото. І цілу ніч ото лампадка (свічка вона ж довго не горить, а лампадка ж цілу ніч
горить).
Ш.С. – Пригадайте і опишить, я ких звичаїв та обрядів Вас навчали мешканці інших сіл?
К.Г. – Ніхто нас не навчав.
Ш.С. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та моло дості з представниками інших вір?
К.Г. – Ні, не була я ні з ким, я одну свою віру знаю, і свою віру, поки і умру, буду знать.
Ш.С. – Чи були в Вашому селі в роки Вашо го дитинства люди, які перейшли в іншу віру?
К.Г. – Не було. Всі з цією вірою жили.
Ш.С. – А коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
К.Г. – Була. Хо дили ми до церкви, носили і паску святить у цер кву. Так ми як понесли паску святить із
вечора, і до самого утра у церкві стоїмо, о тож правлять, і площаницю носять. Ти ж не знаєш, яка вона?
Ш.С. – Ні, не знаю!
К.Г. – Ну, отака [показує], із того, як брезент, а там Матєрь Божа нарисована, розукрашена там, ну,
розмальована і з маленьким дитям на руках. І оце вже перед тим як Паска, ну, як тобі сказать, уже після
двадцяти, це сьогодні субота, сього дні виносять площаницю у церкву, кладу ть її серед церкви, ту
площаницю, а на другий день, оце в неділю, святять паску, і ця ж площаниця... Беруть уже ту площаницю
перед тим, як святять паску, кругом церкви носять і беруть оцю площаницю і бе руть корогвиці, і корогви
три, два як ото хрести, тільки вони із матерії, із брезенту, тоже ш, розукрашені, ото там на ломаках
[показує], а тоді ж оце на кінці — о то так це ж корогви називаються. Раньше як хто умре, так тоже беруть
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на… до покойника, і ту т теж і беруть оці корогвиці, і несуть ото мертвого на гробки оце ж із корогвами, і
батюшка ж читає молитву разні о то ж там; прийду ть до могили із цими корогвами, о то батюшка починає,
оці корогви подержуть, по ки вже аж закидають. А то ді беруть оці корогви і обратно несуть до церкви.
Ш.С. – Я к ставилися до тих, хто хо див до церкви?
К.Г. – Ой погано, тоді ж ти знаєш, тобі ж розказували? [...] Боже, то ді і вигоняли з школ, щоб те, не
хо дили до церкви. Вечерю носили, тоже як узнають, що носила вечерю чи носив хло пець, тоже не бо
вигонять і двойки… Ну, то ді ж не двойки були, а писали « добре», «відм інно», «добре» — це харошо, а
«відм інно» це саме главне , а «два» це саме хуже, тоді ж і визивали батьків. Що вони оці ж хо дять вечерю
носять, не розрішали.
Ш.С. – А Ви бували в церквах інших сіл?
К.Г. – Ні, не була я ніде, у нас тут церква, оце ж де Захаренки живуть ту т бу ла церква, сюди ж ми оце
хо дили, а там була ще церква коло школи. Но я тільки знаю як стіни там були, розібрана вона вже була та
церква, а туди я не хо ди ла, а оце туто церква була, де оце Захаренки построїлися, сюди ми хо дили. Сюда
хо дила і паску святить, і вербу святить, і воду святить. [...]
Ш.С. – Ну, от Ви розказували, що могли із школи вигнать. [...] А наскільки це впливало на Вас і на Ваше
ставлення до церкви?
К.Г. – Я все одно вірила. Хоч і казали, но всьо равно. Дуже ж то ді і комуністи бу ли різні, ну, та це ж воно
при Сталіну бу ло, це ж при Сталіну, а як уже ж Брежнєв став…
Ш.С. – А діяла церква у Вашому селі під час війни? [...]
К.Г. – Да, діяла. [...]
Ш.С. – А як до цього ставились фашисти?
К.Г. – Хтозна-як вони… Я не знаю, вони, навєрно, витяну ли усе чисто із церкви, забрали все з церкви, а
там мені вроді як госпіталь був. Це я помню як у сні мені оце.
Ш.С. – А відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
К.Г. – Ні, я ж то ді ще добре не те…; що мені там було — всього дев’ять, мені воно без разниці було.
Ш.С. – З гадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? [...]
К.Г. – Не знаю. А я думаю, що нужна; вони ж то хо дили до церкви, молилися, вірували.
Ш.С. – Чи вважає те Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
К.Г. – Ні, мабуть, не переставали, ніхто не переставав. Вірували — так вони і вірують і зразу всі. [...]
Ш.С. – Як про хо дили хрестини? [...] Розкажіть, як у Вас, в роки Вашо го дитинства це про ходило, як
хрестини були. [...]
К.Г. – А бач, як мене хрестили, зараз де бабушка твоя Валя живе, а ту ди ж далі була хата, це ж дід Коля
чи той Петя, тобі дід?
Ш.С. – Прадід.
К.Г. – Прадід, а ну да, це ж бабушка Валя..., а тобі прадід. Де прадід це там жив, у них була хата довга,
під черепицею. І ми вже чималі бу ли, уже здорові були, а церкви ж то ді у войну порозвалювали, по хатах
батюшка хрестив нас. Так ми вже здорові були, ну, такі оце ось як Настя, ну, трошки менше як Валя чи
ця Наташа.
Ш.С. – Десь років 12.
К.Г. – Да, отакі; оце ж нас зібрали, усі мамки поприводили ту ди до Ваших, до дєда Петі, і оце ж і діда
Петю хрестили тоді, і оце нас…; поставили ослін нас оце рядочком, на ослін посадили [посміхається] і у
трусиках ми були, а так усе голеньке, тільки оце ш у трусиках, ми здорові ш були, і ото батюшка нас
похрестив. Брали ж кумів тоді, і хрещених батьків, і хрещених матер ів бу ли ж у нас; ото й батюшка
хрестив і оце ш куми коло нас, коло кожного. Мене оце хрещена мама була, ото ж так взяла на руки,
обняла, і так щоб я ж те, тоді ж обмотала мене кришмою, кришму називалася, ну, матерія, обмотала мене
і о то ж так мене, нас батюшка крестив. Ну, оце ж після войни.
Ш.С. – Я кі обряди, пов’язані зі сватанням, бу ли у Вашому селі?
К.Г. – Ну, прихо дили ж два старости, прийшли, мама ш наготовила на стіл, бо женіх же сказав, що
прийдуть же ш сватать. І оце ж два старости прийшли (вони вже вмерли, їх уже немає), це чи вони тоді
ще ж молоді були, ото вони прийшли з молодим, мама на стіл наготовила, стали ж вони балакать на коли
свайба.
Ш.С. – А що вони приносили з собою?
К.Г. – Бу тилки з во дкою. Більш нічого.
Ш.С. – Що говорили?
К.Г. – Ну, що вони говорили? Договорювалися на коли ж то свайба буде, щоб знать же на ко ли. Ну, щоб
же ш свайба у молодого і у молодої щоб оддельно була. Ото договорилися ми на перве мая, якраз на
перве мая була свадьба.
Ш.С. – Я к відбувалися оглядини?
К.Г. – Прихо дила мати, свекру ха, о дна, сама приходила, на оглядини .
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Ш.С. – Ну, а взагалі, у селі як про хо дили?
К.Г. – Ну, а в селі, то ді вже як свайба була у мене, так тоді ж були дружни дівчата, багато дружок
приходило, і ввечері. Співали ж тоді весільні пісні. [...]
Ш.С. – Скільки днів тривало весілля?
К.Г. – Ну, та два дні. Двоє суток. Це молоду забрали. Цілий день і ніч, і на другий день ще.
Ш.С. – З чого починалося весілля, як про ходило і чим завершувалося?
К.Г. – Ну, приїхали за молодою чи машиною чи приїхали. Дружки чи співали за столом повноч і було,
дівчат багато ж бу ло. А тоді ж зайшов молодий, посадили моло дого ко ло дружини, і начали співать;
поспівали, а у молодої ж дивень, здоровий був у мене дивень. Ото я почала ламать і усім, хто і за столом
був, зразу дружкам, а тоді ж там сразу дружкам, у хатах же ш стоять люди. І о то ш: «Мені, — кричать, —
мені, мені, мені». Я оце їх переламувала по половинці, воно ш гілля здорове, гілки здорові. Так я
переламувала і каждому по половинці давала.
Ш.С. – Дивень це на гілці тісто напомотане?
К.Г. – Да. [...] Печуть дівчатка молоденькі. Прихо дять, нарізають гілля. [...] Із ягоди, тільки з ягоди. Ото
ж рєжуть і рівненькі такі голочки, гілки здорові такі, і здорові і менші, нарізають, а тоді ж беруть тісто,
місять, здобне тісто, сахар ту ди, і начинають обв’язувать, ріжу ть, качають , як на корж, а тоді ріжу ть
отако полосочками, а тоді оце беруть по той і отак оце аж до самого вер ха. Оце ж чимало їх, багато
наробляють, а вер х роблять із тоже з вишні, тільки щоб гілочок було багато, вершечок, а становлять оці
гілки, роблять тому, ну, як ото качалка, тільки здоровий такий дрючьочок і просвердлюють дірки, і в оті
дирки встановлюють ще гілки, і він ото такий кучерявий, і відтіля і відтіля, і він о то такий пишний
стоїть, як вишня красивий! А навер ху оце ж ця гілка, а печуть його : в печі ста новлять листи, і на листи,
розпалюють у печі, щоб жарко було, і щоб він аж присмаг, і кладуть його на листи і у піч. Печу ть його,
тоді ж ото витягають, а тоді ж як його поставлять, начинають його уквітчувати: і канхвети, і пряники, і
яблука, усе таке, що дуже ловке, і здобне усе таке що можна, мандарини, лимони [посміхається]. І ото
його уквітчують. А тоді ж ото як роздають, і кому попадеться і канхвет … оце гілочка, а на кінці
прив’язаний конхвет. І все ото украшеніє, що на дивні, все о ддають. [...]
Ш.С. – Я к о дягалися молоді?
К.Г. – Молоді як о дягалися? Ну, я як одягалася, в мене було розове плаття, убута я була у тапочках.
Розові тапочки, не ту хлі, а черевики. Розове, штапене плаття було на мені, хвата. [...] Біла хвата, вінок
був. А лентів скільки було! Мене он там фотографія є, я ось тобі покажу. Лентів бу ло хтозна стільки, і
букет, і все. А дружка була в мене, ну, дружці тільки один букет чіпляли. А молодому, що в костюмі був,
і рубашка була в нього розова така. Не було ш таких рубашок як тепер; і о дин б укет. [...]
Ш.С. – А що молодим дарували?
К.Г. – Що дарували? Два метри… оце як ти прийшла до мене і твій женіх прийшов, два метри, свічі, дві
тарілки, вони і досі в мене, такі здорові, десь в кладочці о така куча посуду, ото тарілки, два метри
матерії — б ільш такого нічого. Ну, грошей не знаю там скільки, щось чи шісдесят чи сімсят рублів, ото
там по два по три рублі кинуть. [...]
Ш.С. – Чи були поширені у Вашій м ісцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий рік?
К.Г. – Та да, хо дили. [...] Ну, ми не хо дили, я не ходила колядувать. [...] Дітвора бігала, колядувала. [...]
Ш.С. – А до кого хо дили колядувать?
К.Г. – Підряд, попід хатами, попід вікнами, кричать: «Можна колядувать?» « Колядуй». [...]
Ш.С. – Хто гадав на Різдво, на Новий р ік?
К.Г. – Не помню, щоб хто і гадав. Хтось із дівчат кидав через той, чобіт через хату [сміється]. Та кину ла,
та я начала шу кать, та й не найшла [сміється]: десь у сніг [сміє ться].
Ш.С. – А як у Вашій місцевості святкували Масленицю?
К.Г. – Масницю, да... Приходять було до наших, до мами до моєї, ми ж так жили, це де тьо тя Галя
Костянчіха жила, ну, та ти знаєш. І о то всігда вони у нас збиралися на Масницю, зносяться сир, мука,
потрошечку приносять, і сир, мука, масло чи сметани, і оце позносяться і варять вареники. Наварили
вереники, а тоді прихо дять, оце схо дяться, тут у сей купол, от люди починає, тьотька Параска Кучерка і
оце аж туди до Губрієнок до Бабак Галя, Галя , їх баба Марійка Губрієнчиха … І оце повна хата! А
мужиків немає нікого, усі ж побиті, а самі ж баби! Оце вони ж ще молоді були. І о то вони понаварюють
вареників і оце на столи миски здорові понакладають, наставлюють у миски, самогонки нагонять з
буряка, і оце ж самогонку п’ють і варениками закусюють; капусти нашаткують . Тоді ж у діжки, у діжках
була капуста, не так як зараз у бутельки нашаткують, а то ді ш в діжки, солоне все і огірки в діжках і
помідори і капуста отдельно у діжках, квас о тдельно у діжках. Діжки ш о такі здорові були, і квас там.
Ш.С. – Я кісь обряди виконувались під час святкування Маслениці? Ніяких віршів не казали?
К.Г. – Ні, ні. Співали отож, буряки чи бурячки нап’ються і вареників наїдяться, співають пісні, не такі як
тепер, а як щас по радіу ставлять. Як ловко співають! І ото співають ловко, так ловко, такі старі співали.
Так я послу хаю, коли оце літом у кухні в оцій же ш топлю, їсти готовлю, та співають стародавні пісні, я
бросаю все чисто, пішла і стала під радіом і слу хаю [см іється]. [...]
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Ш.С. – Я к постували у Вашій місцевості під час Великого посту?
К.Г. – Та ми все время постували [сміється], мундири та огірки були, постували, все время таке було; та
борщ з буряком, побільше буряка покладу ть, а картошка — вона ж мало її там було. [...]
Ш.С. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства
та юнацтва?
К.Г. – А Івана Купала... На Івана Купала ми було по степу ходимо, по тому, ми ж малі ще були, та
пололи, то ді ж пололи хліба, а по хлібах ще разні, разні цвіти, разні-разні цвіточки, і о то посплітаємо
вінки на голову і ходимо ж ото у вінках на Івана Купала. А там то ді ж і ставки були. Було наплетемо
вінки, кидаємо на воду — пливи, віночок [усміхається]. [...]
Ш.С. – А жили у Вашому селі відьми чи відьмаки?
К.Г. – Та казали, що були відьми.
Ш.С. – А яку шкоду вони робили людям?
К.Г. – Та кажу ть, як оно-но вона відьма, бо вона до церкви як паску святять, так вона ото ж приходе до
церкви і цілує замок, а отож люди дивилися і о то узнавали яка відьма, що вона відьма. [...]
Ш.С. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
К.Г. – Можуть.
Ш.С. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом та інших злих сил?
К.Г. – Церква ж може захищать і святить же ш може; і хати святять, батюшка од всякой нечисті, відмів,
чародіїв. Це ж відьми чарують. Вони єсть і зразу ті, що чарують.
Ш.С. – Чи було в роки Вашого дитинства та юнацтва що-небудь незвичайне, надприродне?
К.Г. – Ні, не було.
Ш.С. – [...] Розкажіть про добрі та погані прикмети, які існували у Вашій родині в роки Вашого
дитинства? [...]
К.Г. [Замислилась]. Ну, не знаю, я і не повню, які прикмети. Ну, розказували ж то ді, оце дід там оно-но,
де Губрієнко Клава живе, там жив дід манесенький. Ігуменом називали. Так оце ж моєї мами, таким же ш
бабочкам, ну, вони ш ще моло ді були, та каже (ну це мені вже мама розказувала). Каже дід: «Ось
побачите, дівчата, бу де таке врем’я, що буде увесь світ проволкою переплутаний, увесь світ буде
переплутаний, буде таке врем’я, що брат брата буде ненавидіть, буде таке врем’я, що хворітимуть. Люди
падатимуть як му хи. Підійде, — каже, — таке врем’я». Та уже ш воно підійшло, уже ш воно підійшло.
Оце я ж і думала, що оце нам дід розказував і мама моя розказувала. Оце ж бач як дід знав:
попереплутувано усе проволкою, це ш електрика переплутана, і цей же ш світ переплу таний. [...] А тоді
ж не було такого, то ді ш каганці були, свічки були, тим світили було мама, сиділа та цілу ніч пряде,
каганець там бликає, і вона пряде. Оце ж прямо, оце все застьоли, все вона в мене пряла при каганці. [...]
№ 71. — 2008 р., січень 25. — с. Новоукраїнка Куйбишевського району З апорі зької області. —
Інтерв’ю з Костенко Марією Прокопівною, 1927 року народження, мешканкою с. Новоукраї нка
Запорі зької області, проведене Шовковою Стеллою Ю ріївною (БДПУ).
Шовкова С.Ю. (далі – Ш.С.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Костенко М.П. (далі – К.М .) – Костенко Марія Прокопівна.
Ш.С. – Національність?
К.М. – Українка.
Ш.С. – Дата і місце народження?
К.М. – Новоукраїнка, тут народилась, тут хрестилась, тут і живу. [...] 5 января, 1927 рік.
Ш.С – Яка Ваша освіта і професія?
К.М. – Освіта — 7 класів, професії ніякої. [...]
Ш.С. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших? [...] Оце ікона
тоже передавалась?
К.М. – Передавалась моїй мамі, а то ді мені ця ікона передалась на весілля, вона нас нею благос ловила, і
так вона в нас осталась. [...]
Ш.С. – Я к ставилися до віри Ваші батьки?
К.М. – Усі харашо, мої батьки харашо ставилися, мій батько був після войни предсідатєль колгоспу, а
тоді був агрономом, а тоді вірував, а тільки ж не можна було казать. А мати ж — сільська жінка, вірила
так як нада, а батько вірив, а тільки скривався: то ді ж вірить не давали. [...]
Ш.С – Що таке для Вас віра? Розкажіть.
К.М. – Вірить в усе, Хрестос вірить.
Ш.С. – А якого Ви віросповідання?
К.М. – Християнка.
Ш.С. – Розкажіть, хто або що вплину ло та те, що Ви стали віруючою?
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К.М. – Бабуся. Ми ще ж малі були, у нас бабуся була, мама молилась, але щоб менше ми бачили. А
бабуся як жила, вона вірила, в церкву хо дила і нам прищеплювали любов до віри; і стала віручою. [...]
Ш.С. – Чи до тримувались Ви релігійних обрядів?
К.М. – Да, до тримувалась. Посту ні, як було м’ясо — так їли, а не було — так і не їли. [...]
Ш.С. – Ваші батьки, дідусі, бабусі розповідали Вам, як слід до тримуватись певних релігійних обрядів?
К.М. – Да, розказували. [...] Що на вечерю не можна їсти нічого, поки зоря не зійде, а то ді повечеряють, а
тоді вечерніків принімають. Ми вже так не робим, уже все.
Ш.С. – Пригадайте, яким релігійним обрядам Вас навчали мешканці інших сіл?
К.М. – Як в нас було, так і в них. Однаково було. Не було отак, щоб у них щось іначе було, усе як у нас,
обикновєнно було. [...]
Ш.С. – А коли Ви були дитиною, у Вас була в селі церква?
К.М. – Даже не повню. Тільки знаю, що церква була, ми хо дили ту ди. Вже ко лхоз був «Червоний Схід»,
там кладова його була, і там жінки зерно віяли, а ми в школу бігали на перерву, так ми бачили, по стелі
як ко ли церкву я бачила; то щоб правили я не бачила.
Ш.С. – А в інших селах?
К.М. – Та в інших не було. Я знаю, шо наши дітей возили аж в По логи чи аж туди кудись , носили
хрестить, бо церкви вже ту т не було ніде, нє в Куйбишеві, ніде не було.
Ш.С. – Розкажіть, що говорилося Вам в школі про церкву, про обряди церковні?
К.М. – «То неправда, то видувки, не вір те». Вони... на проводи як підем, на гробки, і нам тоді не дв ойку
ставили, а погану поведінку ставили, батьків визивали в шко лу, щоб не привчали дітей до цер кви. Тоді
було не можна.
Ш.С. – А наскільки це впливало на Вас і на Ваше ставлення до церкви?
К.М. – Ми боялися.
Ш.С. – А вірили?
К.М. – Вірили все одно. Боялися як підемо на проводки туди. І йдуть... ми йдемо до шко ли, боїмося: хто
скаже, шо ми були... Ми боялися, що нас лаяли.
Ш.С. – Чи діяла церква у Вашому селі під час війни?
К.М. – Діяла.
Ш.С. – А як до цього ставились фашисти?
К.М. – І німці хо дили у церкву. А у нас при німцях церква була там, де кантора згоріла, у нас при німцях
там церква була і німці хо дили ту ди. Таке що появляються і вони ідуть туди, і ми було йдемо (це ж ми
ще дітьми були), стоїмо в церкві і вони стоять і моляться.
Ш.С. – А Ви їх боялись?
К.М. – А вони як у церкві ми їх не боялись.
Ш.С. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необхідна людям церква в 1930 – 1940-і роки? Якщо так, то
навіщо?
К.М. – Щоб віра не пропала. Раз ми крестіяни, щоб була віра, християнська віра щоб була.
Ш.С. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії радянських чиновників були ефективними і багато людей
переставали вірити в Бога?
К.М. – Ні. Вони хо ть і казали, але вірили все одно .
Ш.С. – Я к Ви гадаєте, чим замінювалася віра в Бога?
К.М. – Роботой. Оце коли найб ільший празник — в колхозі найбільше роботи, гонять тоді на роботу й
нада було робить, щоб не празнували. [...]
Ш.С – А ко го запрошували у куми?
К.М – Ну, кого хочеш, сам собі вибираєш і кумів, вони беруть дитинку і несу ть у церкву, дома
готовилося усе, а то ді і схо дяться куми, сусіди, друзя і гуляю ть хрестини.
Ш.С – Розкажіть, як про хо див обряд хрещення в церкві?
К.М – Батюшка там править, дитинку держать в руках, во дичкою хрестики писали на дитині. Тепленька
водичка. Я к ото до войни ж казали, що не можна хрестить, в хо ло дну воду дитину пускать, то все
неправда. Він дитинку в теплій хаті, дитинка ловко вдіта, а то ді він тільки розкриє її тро шки і помажить
ножки і помажить ручки, лобик, і дитинку закутують. І то ді дитинці нічого немає поганого. [...]
Ш.С. – Я к про хо дило вінчання в церкві?
К.М – Не знаю. Я к ми ішли заміж, церкви не було. [...]
Ш.С. – Чи були поширені у Вашій м ісцевості колядування , щедрування на Різдво і Новий р ік?
К.М. – Бу ли. [...] Колядували, оце ж ввечері носять вечерю, а колядували часов 14, а колядува ли тільки
жінки і дівчата.
Ш.С. – До кого вони хо дили колядувати?
К.М – Саме главне, щоб до батька хрещеного, до батька хрещеного й до матері, а тоді вже до родичів, до
знакомих. [...]
Ш.С. – Я кі повір’я пов’язані зі Святими вечорами?
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К.М – А то ді як повечеряли, не можна приймать миску із столу, ту т же їли. [...] Ну, оставляю ть ту ложку і
миску, прийду ть покойники, кажуть, щоб вони в мисці, і о то як їдять, кажу ть, не нада перевер тать миску,
ото скільки осталося там, остається миска і ложка, прихо дять, і так вона остає ться на всю ніч. Прихо дять
покійники, кажу ть, на Святвеч ір.
Ш.С. – Я к у Вашій м ісцевості святкували Масленицю? Які обряди виконувалися, які страви го тувалися?
К.М. – О, вареники варили, вареники, вареники, в нас гармошка, танці і поч ти всю ніч до утра гу ляли, й
тоді ж не було такого, шоб вареники, молоко насолювали діжки, сиру, масла. Тоді діставали, як
приходить Масниця, сир, вареники. Збираються в одну хату, вареники роблять і гуляю ть там вся бригада.
[...]
Ш.С. – Опишіть свято Івана Купала.
К.М. – На Івана Купала обливались во дою; хто прийде — і дома во да стоїть, обливалися і все. [...]
Ш.С. – Я кі були способи боротьби з нечистою силою?
К.М. – Ну, вода свячена; во ду святили і о то хрести писали на дверях. [...]
№ 72. — 2008 р., січень 3. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорі зької області . — Інтерв’ю
з Хаченок Марфою Михайлівною, 1918 року народження, мешканкою с. Мар’янівка Запорізької
області, проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
Зброя О.С. (далі – З.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові. Національність.
Хаченок М.М. (далі – Х.М.) – Хаченок Марфа Михайлівна, дівоче — Пастернак Марфа Михайлівна. [...]
Українка.
З.О. – Дата і м ісце народження (яке саме село, район, область)?
Х.М. – Ну, оце в Вершині, село Вершина 1, в 1918-м 18 вересня, Куйбишевський район, Запорізька
область.
З.О. – Я ка Ваша освіта і професія?
Х.М. – А освіта, о... 8 класів я кончила і то ді пішла робить уже. Пішла я роботать у тракторну бригаду
учьотчіком. Поробила пошти до войни, а то ді мене взяли в контор у, замість щитовода я. [...]
З.О. – Я к звали Ваших батька та матір, діда та бабу?
Х.М. – Дід Пастернак Іларіон, я не знаю як його по батькові, а баба була тоже Пастернак Марина, жили
вони всі в Вершина 1.
З.О. – Я кої Вони були національності?
Х.М. – Українці, хазяйнували. [...]
З.О. – Я кі існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших? [...]
Х.М. – Біблія бу ла у батька, ікони в нас були, ну, ікони були коли женилися.
З.О. – Вони збереглися чи ні?
Х.М. – Є одна, є, ми її нікуда. Тільки образ дуже великий був, витягли ікону Матір Божу і вона в нас
весить в спальні. Подивись: хороша! По дивися. [...]
З.О. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
Х.М. – Харашо все справляли, і нас не обіжали батьки, не обіжали. Вірили в празники , ну, оце... Як при
совєцкій власті, як оце Різдво — на роботу нада йти, на роботу це нада йти, не празнували, я ще мала
була. [...]
З.О. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Х.М. – Я вірила і малими батьки казали хароші… Бо і всігда куті варили, і узвари варили , і пекли усяко. І
я так само продолжала, ото власть не розрішала, кому як, і все одно вірили. Ну , хай воно на роботу
пішла, так я його наварила й ку тю, й узвар, і всьо, і ми щітали, сідали, вечеряли і все як положено... ну , і
всьо. Я вірую в Бога. В церкву я не хо дила, мала була. Бог в душі.
З.О. – Я кого Ви віросповідання?
Х.М. – Ну, християнська віра, церква була. Католики — це німці. Один раз я ходила дівчиною, який у їх
обряд.
З.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка по дія вплинули на те, що Ви стали віруючою ?
Х.М. – Та ніхто , це просто по роду, по роду, як батьки жили так і ми пішли. Понятно ? Ну шо тут казать,
як оце таке і всьо.
З.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Х.М. – Та шо я почула про Бога? Бог був у хаті і є. Він ніку да не у хо див [посміхає ться] . Матір Божа
висить по цей день, материна, шо як вінчалася із батьком... Он висить, як хоч — подивися.
З.О. – Я к Ви собі уявляли Бога у дитинстві? Ким він був для Вас?
Х.М. – Спасітєль, ну а хто... ну а як називать... тіки так: Спасітє ль, спасає він і зараз спасає.
З.О. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха, сповіді, причастя....)?
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Х.М. – Усе це було харашо, як по ложено, так і було. Я ж тобі казала: пекли, варили. Мати моя дуже
вірила, хо дила всігда в церкву, це й так і святить Паску. Ми ще лежимо, а тільки починає розвидняться,
вже буде вставать уже з сумкою, з кошо лкою... всьо в нас це було.
З.О. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Х.М. – Ну, не знаю... так усі, так усі люди так. Були такі, шо й не празнували, були, ну а шо ти їм
заставиш? Так хай як хто хоче, а в нас це все було напечене, навар ено, накрашено яєць [посміхається].
Да, пасок напечено, хароші паски, тепер печу я, усі ждуть паски на кладбищі. Бач, я ж тепер не хожу,
тіки як повезуть... А всєгда я оце... Може, ти будеш в Горбанька, так поспитаєш, вона жде всігда моєї
паски, всігда, каже її брат: «Вона саме лучче пече». Я й в колгосп пекла. [...]
З.О. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились [...] до
неправославних?
Х.М. – Та шо, це ж німецьке село, німецьке. Німці хо дили в свою церкву. Ходили в Мар’яновку, туди в
Тринацятий, ту ди вони ходили, то там у них була церква, а як було по шіснадцять год — дівчата хо дили,
вбиралися в білі плаття, чорні туфлі, б ілі чулки і, я не знаю, чи без платків вони були, і хлопці в чорних
костюмах — це в їх такий обряд. І вони мене попросили, шоб і я пішла туда, ну а я пішла в своєму. Я тіки
дивилася, у їх такий обряд: парти, вони сидять — усі католики, а то ді таке намисто сіреньке і вони все
перебирали, а на тому, на вівтарі, як воно, ото думала, живі сидять, а вони (оті, ну, як їх?) вівця стоїть, не
знаю з чого вони були, я нічого не пойняла — дитина, дєвочка сидить. І ото вони... в них така музика —
орган, музика гра і вони ото... Піп -католик не жениться, в його роботниця, бо я бачила: він старий,
роботниця його привела, він аж трусився. Ото я бачила. І вони стають у ряди, о дин ряд хло пців о тдє льно,
дівчата отдєльно. Ото в їх чи вони причащаються так чи шо, я нічого не пойняла. Но то я бачила, я була і
бачила.
З.О. – А як в селі до них ставились?
Х.М. – А як ставилися? Все німецьке село, нас було тіки три хазяїна ту т українців, а то вони всі. А хто
шо я буду суперечить? Та в їх 25 дєкабря Різдво. Ну, у них оце так як завтра Різдво, сьогодні —
Святвеч ір. Вони оце вбираються, хлопці надівають такі маски із рогами та страшне, і вони в двора
заходять (не знаю чого шо), вони й до нас захо дять з бубонами, і ведмедя в шкурі так я оце бачила. І так
до нас приходять родичі, подивляться на це, так вони ще й пльо тками били [сміє ться], да і це у їх обряд
був. Вони хорошо готовили, у них все культурно, вони лу чче готовили як наші люди. На печево їх
всякого багато, в їх на печево страшно; вони дуже міряли своє Різдво.
З.О. – Що з цих звичаїв та обрядів представників інших вір Ви самі перейняли і почали застосовувати?
Х.М. – Та ми не застосовували, ми в своє вірили. А шо у їх такого... у нас тако го... Ну , шо ж ми бу дем
ламать своє ї віри? Ми від своєї віри не одказувались, ні.
З.О. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців, як до них ставились у Вашій родині?
Х.М. – Та тут тіки като лики жили і ми жили. Ми жили мирно, не займали, каждому віра дана — віруй.
Тоді оцих баптистів не було, це вже в моїх го дах були о там баптисти на Цорьовці, та я тепер та совсім...
то суботники..., то... А такі віри ми не признаєм . Нашо вони нужні? У нас своя віра.
З.О. – Чи бу ли в часи Вашого дитинства та моло дості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Х.М. – [Замислилась]. Ну, це ж в моїй молодості не було, не було тоді цього... Я ж сказала, вони ж
хо дили тільки в свою церкву, і всьо — католики вони.
З.О. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі православна церква?
Х.М. – Була не в нашому селі, в Вершині була. То ді ж як наші прийшли, вони ж розламали, хрест зняли,
зняли хрест, тягли його. Церква дуже велика була на Вершині, ну й у школу на Вершину ходили. Тут
хо дили католики-німці на свою, а я на Вершину хо дила. Та тоді як звалили, я не знаю, ми малі були, а
бігали ж до церкви як о то хрест зняли, а тоді почали розвалювать, так на вікнах о то прихо дило дуже
багато людей, і ми ж о то із школи на перерві бігали, показувалися Бо ги на стіклах, і о то вони, старики,
вобщє сиділи довго, поки не розваляли. І той шо поки не почали церкви розвалюва ть, розбирать, то цегла
була біла-б іла, на ферми брали, строїли ферми, а тоді построїли, ко лодязь виклали. Ну і то ді пройшли
годи. А у мого чоловіка так був не рідний батько, батько його умер ще йому два годи не було, вони самі
руські, вони самі із того, з Орла приїхали. І по лізли чистить, а він хрест знімав оцей, оцей мій як його,
свекор. Послали як дурака. Я к ото поліз він на хрест, церква ж дуже ж висока була. Вроді як гава там
сидить, а потім він поліз в отой коло тязь (шо оце з церкви брали цеглу викладену у нас на фермі) і два
тягало, і не знаю, вони упустили, його там і вбило. От як кажуть неправда, правда не нада було лізти. Я
боялася, нічого там не було, ні голови нічого: все розквасило.
З.О. – Хто хо див до православної церкви?
Х.М. – Та всі люди хо дили. Вершина вся ж хо дила, ми ж рядом живем. Мати моя ходила, батько хо див,
сестри хо дили старші. [...] Ну, ми малі були, я знаю... ми вже як побільшали, вже наша власть прийшла,
вже ми не хо дили. Ми так вірили та й все.
З.О. – А як ставились в селі до тих, хто ходив до церкви?
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Х.М. – Та відкіля я знаю? Оце так ставились: як кого розпродували, виво дили з клуба, виво дили шо
куркулі, вигонили... ті комсомольці вигонили. Оце представ як ставилися, да! Страшно! Ми ж не хо дили
тоді, а старші хо дили в клуб, виводили їх, о ткрили двер і й виштурляли й всьо. Отак і ставилися.
З.О. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
Х.М. – Я не знаю, ніде не ходили по селам. Як уже дітей хрестить, то тоді ото носила аж у Гайчур
хрестить.
З.О. – Розкажіть докладно, якими в часи Вашо го дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів із місцевим священиком?
Х.М. – Та раньше було... ми ще малі були, як оце перед Паскою їзде бричка і кучер — ото збирають
подань батюшки. А батюшка хо дить з книгою в кажду хату чита, ото так. Батьки до батюшки хорошо
относилися, як батюшка правив, а ми шо — загляну ли та й побігли. [...]
З.О. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
Х.М. – Ну, раньше, це не за мого віку, а раньше, він був як самий главний піп, усе йому вірили. Ну , оце
бачили як в хату захо див, давали йому й паску, щітали їх вобщєм, його жінку щітали як вона матушка.
Страшне... як іде так всі о тступаються... Кажу ть (я не знаю, я не бачила), кажуть, так повага була до їх.
Вона ж вела, видно, себе харашо, ну, не буде ж вона на людину, видно ж понімала і їй кланялися,
пожалуйста. Роботника й роботницю піп держав.
З.О. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у ш колі про церкву, про обряди церковні?
Х.М. – Та, ну, я не знаю. Та розказували: він же правив і розказував як празники прохо дили, тоді у
суботу, у неділю, то ді кажді празники це правив піп, як оце щас. У суботу й неділю , і то й як паски я
ніко ли не була, ну, оце ж всю ніч там.
З.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Х.М. – Не знаю, якась там у хаті десь була, якийсь був чи по лковник чи я не знаю, шось таке, і о то він
був, ту т піп правив... я його не бачила.Так він та такий піп...
З.О. – А як до цього ставились фашисти?
Х.М. – Фашисти — я не знаю, та він поправив тро хи і втік. Тро хи, а так не було.
З.О. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Якщо так, то як відзначалися?
Х.М. – Та ми празнували, тіки бідно празнували, а шо ж як не сахарю нічого нема, варили й буряк
солодкий; варили, їли, все їли. Да, празнували.
З.О. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки?
Х.М. – Конєшно, старим людям дуже хо тілося, моло ді ж були непривичні, а вони ж ходили, плака ли,
хо тіли вони церкви, та я... А шо, воно нічого не мішало. Я так понімала: раз празнуєш, понімаєш,
празнуй да, кому яке діло?! От та празнує, а я не празную, ну й шо, я їй буду казать, шо не празнуй? Хто
як той як себе вів, так і вів. Празнували, пекли, якшо було. Люди страдали оті го ди, як був 33-й і 32-й
год — це страшно. А казали, приїжали сюди жить аж із Київа. З під Кіїва бабушка розказувала: у їх ще
ху же було, бричками прямо вивозили, прямо страшне, вигину ло село. Вона часто... вона служила у панів.
От вона моя сосєдка була і вона полюбила, вона шептала, а дітвора ж хворіє. Прийду, гукну бабушка:
«Ідіть». Вона «г» казала, вони ж кияни. «Где, я ж тебе не бачу?» Кажу: «В мене діти забо ліли, де там
дуже хо дить мені». Так шоб дуже хворіли — не хворіли. Я їх всігда як оце перед Паскою на Чістий
четвер я встаю рано, грію во ду, як маленькі були, намочу рушник і пообтераю й ножки й мордочку, шоб
вавок не було. Це мені ця бабушка сусідка сказала: «Жалій діток». Хо ть і не хо дила баба, а все равно
богомольна була. І я о то їх пообтераю, а як більшенькі стали, я тоді по маленьку... миска в мене, тазок
був, поставлю їх в тазочок, оббаню і в поло тенце хорошо обкутаю, витру і положу; другу і так усіх. І
вони у мене но не було вавок, так як у людей вавки. Я не лінилася, це нада рано встать.
З.О. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Х.М. – Ну, заприщали, заприщали... Ну, хто вірив, хто не вірив, може, хто вірив утихаря, нічого нікому
не казав, це ж таке. Вірить нада, вірить нада, Бог є , є. Я признала поки моло да була так, а то ді мені... як те
побачу, те побачу. Це ж не всі бачать, не всі. Я оце Надю родила, оце якби Надя була, вона б сказала, чи
як Ісус родився оце я її так родила, оце хтось там був, і вона була, знахарка така, вона од Бога та
знахарка, оце такі знахарі, як піди до неї. «Шо Вам давать?» — питає людина. « Шо за цей за труд, шо
дають я не требую». Значить, вона ото знає, значит о то вона, ото вона, ото правільна, ото єсть десь така.
А ото шо оце по газетах, і вона їй сказала, Наді. [...] Вона її побачила, каже: «А Ви, Вас тільки Бог
хранить, понятно. Бо г, ніхто більше, Бог». Ну, це як він тіки здівається з неї — всьо равно получа, зразу
наказує с хо ду, не нада об іжать людину. [...]
З.О. – У що в радянський час, у пору Вашої юності, люди продовжували вірити?
Х.М. – Я ж тобі кажу, хто продовжував. Хіба каждого питаєш чи шо? Не дуже й балакали за це, понятно.
Діти ходили в школу, там же тоже учили, шоб не вірили, шоб не вірили. Це, мол, обманює, затуманює. Я
так думаю: хто вірив, той втихаря вірив та й все, я оце так думаю. А шо, шо можна казать, ну шо буду
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кричать, шо я вірую? Не буду. Бог у нас в душі. « Шо я, — каже, — в церкву ходю». Ти хо диш, може, ти й
не достойна ходить, а ти ходиш. Та раньше, як оце церквів не було, люди виходили на вулицю до схід
сонця, виносили у кошолочкі і масло, і сало, і ковбаса, хліб, яйця. Я не знаю, шо вони казали. Кажуть: то
ж так як у церкві посвячено. І тоже, і нічого.
З.О. – За якими прикметами визначали долю майбутнього немовляти?
Х.М. – Це бабки були такі, шо казали таке. Казали, шо була бабка така (це мені сусідка казала), шо як
родиться дитина — і доля родиться заразом. Ну а вона ходила, приймала дітей ця баба, баба прижила, а в
неї дочка вмерла й осталася дєвочка. І вона, о та дєвочка, ходила за нею куди баба на поминки, і воно
хо дило і бачило оце все. Баба вмерла і вона прийняла оце саме ходить кругом. І той одного разу, як вона
вже пішла заміж, й о то хто не вмре і вона йде, гукають її поминать, може , вона читала шо, я ж не знаю.
Чоловіки почали сміяться, мол, шо ти за дурак, шо сам дома лежиш, а жінка мов йде, куда вона йде? Ну ,
він о то слу хав, слу хав. Пішла вона. Не до лжна йти. І йшла вона через місток, і там за містком трава,
лопу хи, очерет. А він і каже: «Ось я прислідю її, ку ди вона йде, шо вона йде». Ну й пішов. Вона ще поки
собралася, узяла вона дитину (дитина вже була), й дитину взяла маленьку. Він перелякався. Іде вона,
дитину ангол несе. Оце баба мені, оце з міста не встать, я не знаю. Мені казали й я тобі розказую, це тобі
ніхто не розкаже так як я, ні, ніхто . Слу хай, він перелякався, утік і всьо. Ну , йому скіки казали, він їй
нічого не казав, гукають, значить йди. Він побачив шо тей. [...] І в нас баба була на Вершині, в неї було, я
не знаю, чи п’ять синів було і всі погиб ли на фронті, всі до о дного. А вона стара була, маленька, а вона
раньше ходила аж у Києв пішком у Лаври оті. Ходила о то, су хар ів насуше, і ще там ото баби по дорозі
тоді пішком шли, а чоловік дома хазяйнує, а баба пішла [...] І вона вмерла, а вона не вмерла, а завмерла,
неділю лежала, серце тіки-тіки. Вона як умерла, та так плакали мої діти, ту т стояли, а воно весна була,
везли трактором, гарбою везли. Вона (то її не займали), вона прокину лася, прокину лася, прокинулася як
завмерла, як умерла. Вона ще пожила. Ну, як вона прокинулася і каже (кой-шо розказала, а кой -шо ні):
бачила мертвих, де хто там, а одне вона більш нікому, нікому не сказала. І вона як моя мати заболіла
дуже, прийшла вона б ігом, Вершиною прийшла, а брат вийшов. Мате рі моєй вона й каже: «Марія вмре
точно». Точно вмерла мати моя. Оце такі раньше баби були, от як. Ото, по-моєму, може, хто й знав, є такі
баби, оце так хто як жениться і як понімає, каже: «Не бу де жить». От я не знаю, ну , як є такі люди, ну,
бачать. О, не знаю, це не всі бачать, ні, всі не побачать. Оце моєї сестри син молодий з... Надя пішла по
воду, витягла води, тягне воду. Набігла хмара така біла, така б іла хмара, а там Ісус у хмарі дивиться.
Каже Надя: «Я перелякалася дивиться у той край». Шо ж ти думаєш? За год два покойники. Понятно. Од
тепер я не знаю, я, ну, не знаю, ото так я тобі кажу. Оця сусідка і шептала, і одробляла, і приробляла. Ну ,
молодець баба була, вона мені нічого не зробила.
З.О. – Я кі обряди виконувалися після появи на світ ново ї людини?
Х.М. – Та шо робили? Покупають, у пилюшки [...], ну, тро хи поживе — хрестять, хрестили... хто там ті
хрестини справляв? [...]
З.О. – Кого запрошували у куми?
Х.М. – Кого? Брали й р ідних. Ну, оце ми як носили, носили ми... от я оце часто Наді розказую. Це ми в
Гайчур носили недалеченько навпростець, ну, оце ми якраз носили на Варьки, на Савки, на Ніколая, оце
дні ми хрестили оце того шо під Бердянськом, він чималенький був. Дойшли ми, ну , як іти навпростець,
є дуже велика балка, Каїрина називалась. От дойшли ми до балки — три гуски, а чого воно? Тепер ми
там понесли у церкву, похристили, там ми взяли собі тих, позаписували. У бабушки (бо й тьотка там моя
й бабушка) там ми ночували. Прийшли з церкви, сіли за стіл, по їли, побажали харошого і ми пішли, на
утро ми пішли додому. Ідемо до дому тійою ж путьою — три зайці. Їй Богу, не знаю, чого так, не знаю к
чому воно. Та так воно і всі справляли. Ти думаєш, оце так як зараз справляють? Нє , не було, нє. [...]
З.О. – Я к пово дили себе куми на хрестинах?
Х.М. – Всякого було. Як по хр истять дитину — держить кума, кума держить. А в куми брали шо ж кому
які нравилися, може, сестру бере, або він свою, або вже були куми, та ще, може, які приятелі. Та
вибирали хто їм нравився, вона ж мати шось дарує, вона ж мати. І мати шо родила шось кумі дає. [...]
З.О. – Я кі обряди, пов’язані зі сватанням, бу ли у Вашому селі?
Х.М. – Ну, сватали, приходить батько, да, батько й мати, і, ну, іще беруть свого рідно го якого. Ну а на
сватання сіли, бутилку випили, побалакали та й всьо, назнач или ко ли свайба. Тоді було так, шо, ну, не
знав він її і вона йо го, а жили як не знали, були такі шо й не думали, може , й була у ньо го дівчина, ну яка
в кого су дьба. Казав німець: « Чорт на качкі знозить» [посміхає ться], і все. [...]
З.О. – Я к під час сватання поводила себе дівчина?
Х.М. – Стидилася, стидно... Стояла, батьки ж питають її: «Чи ти хо чеш вийти за його чи не хочеш?» А
оце не знали дивляться і кажуть. То й стоїть, ко лупає грубу молода, колупа. Та вона не колупа, то так
кажуть. Чого вона буде колупать? Та дивиться, роздивляє ться. Ходять, дивляться її батьки до його, це
вже на оглядини; і ті прихо дять на оглядини: як вони живу ть, шо за сім’я — понятно тоді так було. А
тоді вже як совєцка власть — тоже; та так воно всьо равно совість якась була. [...]
З.О. – Хто і як запрошував на весілля?
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Х.М. – На весілля запрошували (це вже я сама бачила, ми малі були, но дивилися). [...] Батькова рідня
була, якось по дідові, по бабі — тачанкою возять молодих. Вона в хваті, біла хвата, довга (це я ото
бачила) і цвіти воскові, білі-білі, лєнти, в його лєнта; і з таким букетиком стають, встр ічають. Це ж як до
мене, откриваєм двері і в зал, де чисто убрано, йду ть молоді, удіті харашо, харашо у діті і кланяю ться, три
рази кланяються і запрошують: «Просили батько й мати, шоб Ви до нас прийшли на весілля». Це три
рази кажуть і то ді виходять: «До свідання». І ті проводять харашо, в тачанку сідають і поїхали. Оце так
було.
З.О. – Я к парубки і дівчата «прощалися» із молодістю?
Х.М. – Ну, тоді ж, бачиш, не було клубів. Це ж мої сестри. Вони ходили, наймали хату, ну, може, в кого
там батьків не було, та остались діти, може, мати, і вони о то ходили на « Вечорниці» ту ди, та вони не
гуляли так, як у суботу й неділю гу ляли, а так то брали з собою коноплі або той, крутили ко дрі або вал.
Ото там гу ляли, робили, або плили носки або кружива плили. І вони платили за це хлібину і кусок сала
отій хазяйкі.
З.О. – Скільки днів тривало весілля? [...]
Х.М. – Ну, скіки як, сьогодні то ще й завтра; приходять і росходяться, а скіки... [...] Придане везли, як
молоду брали, спеціально підво да йшла шо придане, там і о ті свашки викупляли та інтєрєсно було, а тут
де я жила, у німців, ту т совсім не так, не так, ні. Тоже усіх кого гукають, тіки ті і йдуть, у нас іду ть
заглядають, а там ніхто не йде, раз не гукали. І оце наймають музику, музика встрічає каждо го клієнта —
ото в німців так було. Виходять і грають. Оце як я б прийшла, вихо дять мені грають, і мені нада гроші
класти їм, то їхні гроші, от. У їх п’янки не було, не було п’янки; в них чаї, печене, вся ке варене, а п’янки
неякої не було.
З.О. – З чого починалося весілля, як про ходило і чим завершувалося?
Х.М. – Та чим воно завершувалося? Вони ж привозили придане, уже ж вона там у їх, вона там і живу ть
собі і все. Ну, в гості там ідуть, до батьків ідуть. Нічого страшного тако го не було. [...]
З.О. – Я кі страви го тували?
Х.М. – Ну, я ж тобі казала: печ іво, борщі, м’ясо тушили, кар тошку тушили, а не знаю... чаї тоді
заварювали, ну і всяке м’ясне, і ковбаси, й кендюхи . Ну, все. Ну, все м’ясне, харашо готовили. [...]
З.О. – Я к одягалися молоді?
Х.М. – Ну, в такому свадібному наряді. У білому були и хвата була. Красиво чоботи, красиві, хромові, да,
хароші. Ну, як понравиться той, так і о діва. Та такі нарядні, красиві… страшне! [...] Раньше були бачиш:
юбки, а як уже моя молодость — ми довге носили за коліна, а раньше барочки шили — ко хта й юбка. І як
дуже то й ширстяне чисте з такого шили. Ширстяне воно дешеве було. Платки ширстяні були дуже
красиві. Коси дівки носили, коси. Хороша коса висіла до пояса товстюча, а тоді коси розплитали аж на
другий день, як є в неї брат, менший братик, платять йому за те да тоді гроші давали, а як нема, то , може,
з рідні. Я к тоді вже розплітають коси, то ді вона вже закручує, ну, може, й так носе, не знаю хто як носе, у
нас каждий по -свойму. [...]
З.О. – Що молодим бажали? Які тости проголошували?
Х.М. – Бажали, бажали їм хорошої жизні, шоб дружно жили, шоб довго жили, шоб один одного
почитував. А як вінчають тоже ж так. Вінчалися ж... тоже ш надівали ті корони; це, кажуть, таке скла дне,
оце жизня. Отам у нас на Вершині одні, як одні, він уже був жинатий, брав собі другу і стали під вінець,
а ззаду стоять дружки, дружок і дружка ззаду, і хтозна, хтозна -де в церкві взялася грудка землі й упала.
Шо ж ти думаєш? Й вони повмирали. Вот як, а кажуть неправда це. Вже ми були там і вона ж така ловка
була. Всякі прикмети були, раньше ж б ільше прикметів було. [...]
З.О. – Чи бу ли поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий р ік?
Х.М. – Ну, це на колядування ото, після Різдва « Коляда» й ото хо дили баби й ходили попід вікнами і
«Щедрик, ведрик». Хо дили, дуже тоді раньше хо дили, хо дили особенно до кумів, до рідні, хо дили,
хо дили.
З.О. – А хто хо див ко лядувати (діти, дорослі)?
Х.М. – Та діти, дорослі. Діти вечері носили, вс і носили вечері, і той, хо дили тільки до р ідні, а так не
хо дили, як оце ж почав з угла, і так не хо дили, поки менші були, а як стали більші, уже не ходили. Це мої
діти так. [...]
З.О. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення?
Х.М. – Ну, на Хрищення хр истили во ду; колодязь спеціально був, коло мого діда був колодязь. І то й усі
чисто ту ди йшли. Піп христить, і о то всі йду ть то з відром, то з битончиком (ну бутилки то ді не бу ло),
брали всі воду. На річку хо дила, як льод вирубували, хрест, і квасом красним заливали, шоб красне було
[посміхається]. І стояли на льоду. Да, це було таке. Ворожили на Старий Новий го д, Старий год
ворожили дівчата. Я сама ворожила.
З.О. – Я кі Ви знаєте ворожіння?
Х.М. – Та які там ворожіння, поклала грибінець і поло тенце, і лягла спать, уже то ді балакать не можна; і
мені приснився той, шо оце той, під вікно прийшов, як став і всьо. Да, це на Старий Новий год ворожать.
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З.О. – Я кі повір ’ я пов’язані зі Святими вечорами?
Х.М. – Ну як, я не знаю як це. А на голодну кутю до трьо х часов не їли, ставили то ді всякі блюда і о, і на
том на голодну кутю брали й во ду після обід і на Кріщєніє ж брали. Ну, хто як. Хто на те бере, хто на те
бере. Сідає батько, сім’я сідає (у нас оце так було ), сідає батько й мати і ми, батько гукає мороза, ка же:
«Морозе, морозе, не морозь мені ні ху добу, ні хату, ні дітей; сідай до нас об ідать». В три часа, точно в
три часа сідали і всьо сідали, їли, ніхто не їв до трьо х часов, а на го лодну кутю ще хо дили хрести писали.
Брали якусь хлібинку чи пиріжок і все чисто хрестили: і в конюшні, й хату, й двір. Ото свячена во да,
зроблений такий... така щітка із то го, може, з кукурузи або з колосків які були пусті; усе чито ходили
писали хрести, і в хату як заходить, тоже . І оце більш нічого, всьо. Може, хто й не хо див, но в нашім
дворі оце так було. [...]
З.О. – Я к постували у Вашій місцевості під час Великого посту? Чим харчувалися?
Х.М. – Поки піст ще не прийшов, вже рибу... ну, це не всі рибу возили, не всі. Наш батько возив оце на
Косу в Бердянськ, о то бричечка в нас така була, бричечка. Ото повна бричка риби, діжки позасолюєм —
це батько солив, пров’ялював і каптив. І пров’ялена була й капчена, вівці були, ну , жир ів не їли, риба
була основна, ану риба така, шо капає оцей чабак [показує], отака завбільшки, отака широка ; і ото діжка
відер на десять чи на дванадцять діжка, оце в нас було таке. Та не у всіх це було. Таке було : постували
харашо — риба, кар тошку о дварювали, борщі варили у піст з квасольою; харашо постували, а держали
пости, а то ді вже на паску розговіли, тоді вже почалось і м’ясне, й сальне, й всяке. [...]
З.О. – Я кі хатні обереги Ви знає те?
Х.М. – Ікони, в каждій хаті ікони, не в всіх. Багато не було. [...]
З.О. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
Х.М. – Та шо... тоді як ми малі були. Так ще бачиш: вінки плиту ть, кидають на капусту. Це баба вже,
приїхали кияни ці, сусідка, вона кидала вінки на капусту, шоб капуста велика росла, співали. Жінки
перекидали чоботи через хату: в який б ік упаде, ту ди й заміж вийде, ну й співали про Купала. Но бачиш,
в нас так не було, а оті шо поприїжали кияни, ті багато знали отаких видумок, вони знали вони, як оті
знахарі. Отак от співали, танцювали, вінки плели, на голову надівали, оце шо рожа цвіте, знаєш, яка
рожа. Вони одривали, шоб з хвостом оцим, як нитка, і ото в’язали, а тоді вже дівки одівали
[посміхається].
З.О. – Я кі існували легенди про Івана Купала?
Х.М. – Ну які легенди... купались , може? Я не знаю такі легенди. Я ото та бігали малі, на городи кидали,
шоб родило.
З.О. – Чи знаєте щось про знахарів, шептунів? Чи знали Ви таких людей?
Х.М. – Знала. Хароші шептуни дітей лічили . [...]. Оце знахарь, було таке, шо знали; от як казали, так воно
й було. Так робили шо, аж на п’яте коліно робили, калічили; а так бу ли так і є. Особєнно як мати була ще
дівкою на Вершині, вона ж з Вершини тоже. Так оце як в три часи встають (а то ді такі коробки були, ну ,
з жиліза зроблені, виносили сміття, попіл раньше виносили), та тіки висипеш, а півень уже в ногах
кукоріка; були й багато, було багато. Усякі були, шо й мерли люди, і зараз є, тіки якось то ді вони ночами
бігали, а як воно, шо воно, так воно шо у півня. А то й у мого діда, так він був церковний староста, так
оце як Паска, як вийду ть люди з церкви святить, хо дили кругом того, носили плащявницю, а відьми усі
бігли цилували замок, а чого, відкіля — я не знаю. Оце дід розказував — ну, він усіх відмів знав.
З.О. – Я кий спосіб житття вели знахар і і шептуни? Я к вони проводили лікування?
Х.М. – Баба оце, мого чоловіка мати, вона саме з Росії. Так там жив дід і невістка (не знаю де син дівся,
шо вона осталася із свекром), так ноччю в дванадцять часов зб ігаються і ривуть, і вищать, і пищать, і
співають, страшні були. Даже була свайба (вона так багато росказувала), жинилися оце, свайба була; із
свайби повтікали — собаками стали і повтікали, дві неділи хто зна-де бовтались, а то ді прийшли.
З.О. – Чи знаєте Ви шептання й замовлення про ти хвороб?
Х.М. – Бу ло ж таке, я сама заболіла. Лихорадка оця, шо до обіду відро води випила холо дної, піс ля обід
відро гарячої. Ото купила сестра хини і я випила , і стала жовта, це правда, ну, це ж така дурна хвороба,
Оксанка. Прихо дить до матер і знакома, вони тро хи рідня, і то й мати каже: « Шо це таке?», а мати й каже:
«Бачиш, заболіла». «Я не знаю, шо робить, а хину вже, — каже, — не нада пить». Так шо ми тоді
косинки по красили, жовті були. Вона мене прив’язала вірьовку на шию і повела в балку, і шо вона там
шептала усі туги, усю хворобу пагану кидають на очерета, чого ж очерет такий ядовитий, там ус е воно
пагане. Коли прийшли на гору — як руками зяло. Більше я нею, б ільше ніхто нею не болів, ото так.
З.О. – Чи знаєте або чули щось про випадки раптово го чудесного видужання? Розкажіть про них. Яка
причина цього?
Х.М. – Ну, як хароша шепту ха оце, так як пошепче, як шо знає. [...] Оце в мене діти боліли то тим, то
тим, пішла я кудись, а Ко ля біжить, кажу: «Не б іжи, синок, хо лодно, вітер». А він пішов за мной.
Прийшли ми додому, у його почало гнать, лице, ну, лопається [плаче], ти понімаєш, я перелякалася,
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побігла. Ото сусідка баба-шепту ха була, вона прийшла, почала шептать, він у неї прямо на ко лінах
заснув, і де шо ділося. [...]
З.О. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки? Яку шко ду вони робили людям?
Х.М. – А хіба те? Жить не давали людям, шо ско тині, шо молока не було. Я ж тобі кажу : відро води
покапа та маслом постним. Ку да ж їх забирали? В мене ні масла, нічого не було. І їх тіки матом нада
посилать, вони б ільш нічого не понімають, як тіки матом. Прийшла худоба вечером, а вона несе воду, а
корова підійшли й тьолки задрали хвости й побігли. Я сама в дворі була, дітвори не було, а він на роботі
був раз, другий раз, третій раз, а вона несе воду. Я кажу по матушкі: «Шо нам не даєш жить, вже й на
мою худобу перейшла?», і по матушкі. Вона нічого не обізвалась і хо де худоба як свята, стали на місто. І
кажуть: неправда. Я б їх сама повішала! Ото страшні люди, вони мені настасаніли оті відьми. І корову
зарізала, одна дійка, одна дійка нічого не давала, а о дна [показує] отака стала. Купила я в Стипаненчіхи
корову, а другу — молоко зелене стало, чу ть не черви там — всьо о тдала, на ковбаси ту ди відвезла, оце
так. Тут тіки купиш — уже шось є, подо хло, мабуть, штук три корови. І дітвора ж мала, молоко нада,
хворі діти були корію, а в мене нічого немає. А я хо дю і кажу ть: неправда. Ходю і молю Бога. А він на
ремонті був. Думаю, хо ть його так до дому тягло, корова ходить, тиняється; вже шо не робили — нічого,
а він прийшов, кончили роботу, почали їсти варить хлопці. А він і каже хлопцям: «Я , — каже, — мене
так до дому тягне, о т, — каже, — неправда, я, хлопці, піду». Вони кажуть: «Іди». Я ходю по дворі —
шось іде в дванадцять час ночі, корова ходе й я ж ходю, діти поснули. А він каже: « Шо таке?» Я
дивлюся: він чи не він? Каже: « Шо ту т таке, шо в мене душа вириває ться?» А я кажу: «Ось диви шо». Ну,
ото так, до у тра й здо хла корова.
З.О. – Я кі випадки, пов’язані із нечистою силою, Ви знає те?
Х.М. – Та які там випадки? Як тих хвостатих тіки хрестить їх нада, б ільше нічого не нада, більше нічого
вона не поніма. А воно само не буде хреститься, ото хрести його, як ото почне дуріть, вішаться, то ніколи
не нада зрадувать. Вони самі тоді повісять. Хрести, хрестить тіки одне спасеніє, б ільш нічого.
З.О. – Хто такий чорт? Він один чи їх багато?
Х.М. – Та чого, їх багато. А шо... чорт такий, шо людей мучить, хвостатий. Оце казали й часто мати
розказують, як о то душа вмре, як людина вмре, Бог тіки палець покладе, а він сіда сам на віса і його не
бере, раз людина недостойна. От їх тіки хрестить нада ото одне спасіння, хай Бог одводить їх і в дворі не
нада.
З.О. – Що чули про русалку, лісовика, водяника?
Х.М. – Бач, і русалки були, якось і людину залозкочували. А бач у нашому селі на Вершині було:
кончили о дну сім’ю наша ведьма, шо була. Тіки через очерет побачила і її одібрало й зробило як русалку,
одібрало ноги по живіт і вмерла, а тоді й він умер, а то ді й діти обоє померли. Ото так, о то такі русалки
оті, ведьми. [...]
З.О. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про русалок?
Х.М. – Та це раньше казки були, розказували баби. Лучче їх і не знать.
З.О. – Чи до тримуєтеся Ви захо дів захисту від ціє ї нечисті (відьом, домовиків, оборотнів) і яких саме?
Х.М. – А домовики таке не роблять, не роблять домовики. Я той, сама бачила домовика на горе, це перед
тим як умер. Наші приїхали, Митя робив у «Зорі», ну й шось нада було в кухні (ми там готовили). І я
пішла, до хо дю я до ку хні на крильце отак [по казує] у двері якраз до ручки — о таке завбільшки у
лахмотті, в шерсті, страшне, очі як сояхи два горять. Я ніколи такого не бачила, я не злякалась зразу.
Воно открило двері і туди пур хну ло в ку хню. Я до дверей. Двері закриті, закриті двері. Я тоді злякалася,
открила — нема нікого в ку хні. Ну й шо получилось? Прийшов, предвидив, шо там умре, мертвець буде.
Вмер же хазяїн всьо. Так шо я бачила його. Їх нада гу кать як построїть хату, їх нада гу кать, шо «Іди,
хазяїн, в хату, в дом і хазяйнуй, шоб був ти хазяїн ту т». Він не бу де займати, хіба може шо не так буде, як
зненавидить і задушить. Він не буде душить, воно само так душить. А так о то погу кать його всігда
гукать, гукать і буде він хазяїн. У нас оце як ми перейшли сюди, як згоріли, мати гукала у нас за все
время, й поки мати жива була, до хли коти. Оце хо де нічого, нічого — уже здо хло, брик. Мати каже: «Це
хай буде горе на котах, не жаліють». Ото так.
З.О. – А зараз у Вашому селі вірять у відьом, оборотнів, вовкулаків? Чи вживають захо дів проти них?
Х.М. – Хто там віре?! Знають і мовчать, і лучче ніко ли не займать, не нада займать, хай вони, хай собі
живуть. Бог з ними, Христос.
З.О. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
Х.М. – Можуть. Тіки та, шо знає, і харашо о дробить. Вони знають які правила, як себе вести; да, єсть.
З.О. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
Х.М. – Да, о дин Бог защіща. Молиться нада, христиться — і защіща. Я оце так живу о то тіки Бог мене
спасає, хіба можна оце так. Я не знаю [засмутилася].
З.О. – У радянські часи [...] партійні та радянські керівники до тримувались церковних обрядів та таїнств?
Х.М. – Були такі пар тійці, шо вони втихаря їздили в церкву, були втихаря, ніхто не знав. Бо їм не можна
було, шоб люди знали. [...]
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№ 73. — 2008 р., січень 4. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорі зької області . — Інтерв’ю
з Шуптою Василем Петровичем, 1927 року народження, мешканцем с. Мар’янівка Запорізької
області, проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
Зброя О.С. (далі – З.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Шупта В.П. (далі – Ш.В.) – Пр ізвище моє Шупта Василь Петрович.
З.О. – Національність?
Ш.В. – Національність — українець.
З.О. – Дата і м ісце народження?
Ш.В. – Народився я 1927-го году 2-го декабря. Родився в селі Вершина 1 Куйбишевського района
Запорожскої області.
З.О. – Я ка Ваша освіта і професія?
Ш.В. – Ну, в мене освіта невелика, война ж як началася не дали мені кончить школу. Ну, в мене
образованіє всього шість класів закончів, а по том уже у юності учився на тракторіста, роботав в
Уріцкому МТС і був на курсах механізаторів, і роботав на тракторі всьо время. [...]
З.О. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Ш.В. – Ну, вони ж ро дом самі з Вершинсько го села номер 1. [...]
З.О. – Вони сюди, в Пробудження, переселилися самі чи разом з іншими?
Ш.В. – Нє, вони із Вершини не переїжали сюди. Переїхав це я во время окупації, як война п ройшла,
послє наше село німці спалили були. [...]
З.О. – Які існують у домі старі особливі речі, які передаються від старших до молодших (можливо це
сімейні реліквії, ікони, Біб лія)? [...]
Ш.В. – Ну, таких не було особинно таких речей, ну, весіли так ікони все время і Матір Божа, і так, і ще
ікони були. А так шоб було шось друге, шо передавалось, такого не було. Вони не дуже багато жили,
були бідні і в їх не було такого нічого. [...]
З.О. – Опишіть докладно, чим вони [городяни] відр ізнялись від мешканців сіл?
Ш.В. – Ну, одношення до релігії, конєшно, в нас в те время, може бить, і з децтва ми зналися, шо було в
юності шо таке. Ну , а так як у нас не було ще церкви — нічого не було. Нам воно вже якось ніхто не
підказував за цю релігію, так уже жили самі своїм життям. А тепер уже совсім стало по-другому, уже ось
тут даже в нас у Вершині (в цьом селі, де я жив) постро їли церкву. Вже стоїть церква, а це строїли мої
брати з Америки, строїли відтіля, самі за свій щьо т строїли. Оце Ви щас, конєшно, багато принімаїте
участіє в етой. Ну, так як уже знаєте, старе поколєніє вже все померло, а молодьож щас така стала, шо їм
воно вже не до церкви, як кажуть, усі у город пішли і там собі працюють. Хто працює, а хто так одживає.
Як би тільки в городі жить. [...]
З.О. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
Ш.В. – Батьки вірили в Бога, і мати, і батько. Ну, тоді ж я помню, ще в юношистві і церква в Вершині
була хароша, і помню як її зірвали то ді ті комуністи чи ті, хто там занімався цим ділом оце тут у селі.
Дуже у Вершині була хароша, багата церква в те время, я пацаном був так помню як її зірвали, ото
унічтожили. А нашо її було трогать? Та то культура, як кажуть, усе багацтво нашої України було. Ну ,
прийшло таке время, настало, шо взяли, знищили її, а тепер, бачте, найшлися та кі люди, шо знов
построїли. Хоть невеличка, а построїли церкву, ну , та тіки шо нема вже, мало кому ходить ту да, уже
старих людей нема нікого, а молодьож вся повиїжала. А тепер кой-хто ходе, а кой-хто ні; ото таке життя
на селі.
З.О. – А як Ви ставились до віри? Що таке для Вас була віра?
Ш.В. – Ну шо, віра, як кажуть, вона каждому як горе прихо дить, то ді каждий вірує. От чого то
случається, як тіки шо попало, та «Ой Боже! Ой Боже!» І сразу всі до Бога, а так, бачте, всі Бога
забувають, і, як кажуть, о т віри даже отказуються, а це все залежить от своєї совісті, от свого ду ха.
Ніколи не нада цураться віри, віра — це наше майбутне, це наше, як кажу ть, ду ховне усе, бо як тіки горе,
тоді до Бога беремося, шукаєм Бога. А воно це нехарашо так. Ну , оце тіки шо прошло, уже такий періо д,
шо скіки уже не встрічалися з етім церквами, і з етім ду ховною, то, конєшно, нам трудно було; і щас
трудно перелом такий робить от на селі. Но всьо равно люди хо дять в церкву й в Бога моляться, та й ми
віруєм, кой-коли хо дим і в церкву, і віруєм в Бога, конєшно. Я ж думаю, може ш є він на світі, шо все як
кажуть: « Це Бо г прислав нам добра, то, може, ще пришле нам добро в еті годи» [посміхає ться].
З.О. – Я кого Ви віросповідання?
Ш.В. – Я к якого?
З.О. – Католик?
Ш.В. – Ні, я із етіх, української.
З.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка по дія вплинули на те, що Ви стали віруючим?
Ш.В. – [Замислився]. Ну, воно, знає те, до лжно йти по традіції, як раньше було. Ну , я ж опять же кажу,
шо такий пер ід пройшов, шо вже забулися за Бо га були це все, і стали вірить тепер уже, як кажуть, позно,
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конєшно, уже, но всьо равно ще нічого не позно і нада не забувать, шо єсть Бог на світі і він нам всігда
поможе.
З.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Ш.В. – Ну, це ще мої батьки. Я помню пацаном, що мої батьки... Це ще о т в Вершині, ото ж була церква і
ето самий даже священик жив у батька в мого на кватикі був, священик; так я помню ото шо узнав, шо є
Бог на світі і шо церква править . Я к які празники йдуть, там це все о тмічали , як щас о тмічають.
З.О. – Я к Ви його собі уявляли у дитинстві? Ким він був для Вас?
Ш.В. – Та, ну, я... тоді в те время, шо мало шо знали за їх. Воно у селі так всьо время роботой був
забитий, ніко ли було ощущать [посміхає ться] ні Бо га, нічого.
З.О. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха та інші)?
Ш.В. – Ну, такі були обряди, я помню. У нас в хаті в углу всігда горіла лампадочка, оце як які празники,
оце все було. І празнували все время, признавали, признаєм і щас оце вже празники ці.
З.О. – Розкажіть докладніше, що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Ш.В. – То воно як українець, так у каждого свої обряди єсть, понімаєте, от і каждий дотримується свого
обряда. А особєнно як український — це дуже обряд цікавий от, красивий і всігда він має у дії, ро ботає.
З.О. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід до тримуватись якихось релігійних обрядів?
Пригадайте яких саме?
Ш.В. – Ну, оце на Новий рік, не на цей, а на це, на Рождєство Боже; вот ето на Рож дєство, на Святвечір
вот ето т вечерю носили, тоді Новий год буде — йти оце посівать; посівали ходили всі й по селі, ходили в
хати разні ті. [...]
З.О. – Чи бу ли Ви знайомі в часи Вашого дитинства та моло дості з представниками інших вір?
Ш.В. – Ну, з такими... не було ніяких. [...]
З.О. – Чи бу ли в часи Вашого дитинства та моло дості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Ш.В. – Ну, ту т у нас були у селі, це вже на практікі, ми отуто, жила о дна Черкаська, як померла, а її
дочка в Запорожжя в місто виїхала. В Запорожжі пішла в оту вєру, я не знаю як вона називається, ото шо
не плачуть як о то помре і не беруть ні священика, то ді до покойної матер і як хо вали. Так у неї нікого не
було, вона й не плакала й не прощалася із родиною, оце в оцій вєр і вона жила, в такій вєрі. А шо це за
вєра, я не знаю яка це вєра. Де вона таку вєру нашла там у місті? [...]
З.О. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
Ш.В. – Була, мене христили в цій церкві, у Вершині були. У Вершині була церква, де я родився, не в цій
новій построїній. А стара церква, шо її зруйнували, розобрали були.
З.О. – Хто хо див до неї? Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви були молоді?
Ш.В. – Ну, наші всі ходили до церкви в те время, це ж я помню пацаном, всі хо дили до церкви. І даже і в
школі припо давали, урок був о дин церковний; це священик приподавав урок, це таке було, я помню. [...]
З.О. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
Ш.В. – Ну, я сам був у церкві у Вершині, уже у цій у новій, так воно ж це вже по другому правилося. Ну ,
це ж у нас Українська православна церква, я до неї ставлюся б ільше, чим до тіє ї шо Московського
Патр іар ха.
З.О. – Розкажіть докладніше, якими в часи Вашого дитинства та моло дості були взаємини Ваші, Ваших
односельців з місцевим священиком?
Ш.В. – [Розмірковує]. Ну, тоді були з великою повагою до цих священиків, того шо признавали їх як
святого чоловіка, понімаєш, котрий руководив цим. Читав молитву і все людей направляв на такий пу ть,
понімаєш. [...]
З.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни? Хто в ній правив службу?
Ш.В. – Ну, у нас же тут, у нашому селі, присланий живе присланий той священик, і ту т живе він, у
Вершині. І оце от каждий празник він там ото в церкві править. А під час війни не було церкви. Не було
церкви, її зрушили, от, а правилось у шко лі. Це я помню, священик був, я дуже... мені запомнилося, як
він на паску яїчок багато приніс. То люди наздавали йому яїчка тоді як Паска була, святий пасок приніс,
бо він жив у нас на квартир і, та я це дуже помню його. Ой празник великий!
З.О. – А як до цього, що в шко лі була церква, ставилися фашисти?
Ш.В. – А так вони самі заінтирисовані були, німці, да. Заінтирисовані як правили церкву і його не
трогали, а ще й священик до них пар тізаном устроївся. Так що вони були вдячні, а як узнали , шо він
партізаном… [сміється]
З.О. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Ш.В. – Так само були всі, і під час войни були, і носили вечерю таку і все. Бо в нас до войни була ж тут
церква. І то да ж в сорок... [пауза], ну, сразу як вступили, нахо дилися там священик був і дяк був, ото всі.
Я помню пацаном як вони це діло правили при німцях, і вони харашо о дносилися до їх. [...]
З.О. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
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Ш.В. – Ну, це я вважаю, що це така була, ну, як кажу ть... заприщали це діло, вірить у Бо га, по тому шо
така влада була (це я знаю пацаном), шо це дуже була запретна, було це все зроблено, шоб нікому не
вірили, це все. Мов, кажуть, це все брехня. Брехня це все. [...]
З.О. – А в радянські часи продовжували вірити в що?
Ш.В. – Ну, вони ж не вірили радянській владі, цього. Мало чого, були таємничі такі, шо, як кажу ть, під
пулю работають, работали всі церкви, шо церква должна буть. І о то правилося там, бабки собиралися,
хо дили. [...]
З.О. – Я кі обряди виконувалися після появи на світ ново ї людини? Які повір’я пов ’ язані з народинами?
Ш.В. – Та всьо равно шло по традіції, всьо равно і христили дітей, хо ть і заборонялося воно, а цілі
підряди робили і хр истили дітей, шо саме главне — все время. [...]
З.О. – Чи знаєте Ви шептання й замовлення про ти хвороб? Які саме? Чи вони комусь допомогли?
Ш.В. – Ну, єсть такі. У мене самому було таке, шо бабки помагають дуже багато от такої болезні. Ну, от,
напрімєр, єслі ногу там вивихнув, ніде у больницю не їдеш, поїдеш до бабки, вона тобі поправить. Ну , як
у Вас там, напрімєр, у Мар’яновкі Бондаренко жив Василь Олексійович, як шо тіки станеться — везу ть
до Олексійовича. Він дуже людям багато помагав, все время він помагав їм. [...]
З.О. – Чи знаєте або чули щось про випадки раптового чудєсного видужання? Розкажіть про них.
Ш.В. – Ну, це єсть тоже само такі бабки, шо єслі захворіла людина , вона піде до неї, вона їй пошепче,
шото робе по-своєму, і в неї оці всі болячки прохо дять. Вона тоді виздоравлює, себе харашо чувствує, не
нада й в лікарню, не нада.
З.О. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки? Яку шко ду вони робили людям?
Ш.В. – Жили. Ну оце такі робили шкоду, візьмуть на крильце тобі насиплють, чи яїч ко кину ть чи соли
насиплять, чи так шось зроблять. А ти йшла й, допустім, наступила ногой — о то вже тобі й шкода, вже
ти будеш страдать о т етого. А к чому воно? Воно ж нельзя такого робить людям, для людей, понімаєш.
Ми вже самі іспитали на собі, шо було насипано скіки б іля калітки; вихо диш з калітки і так бубной соль
насипана, посередині хліба кусочок. Це все химороди оті, шоб ногами не хо див, шоб там шо -небудь.
З.О. – Я кі вони з себе?
Ш.В. – Ну, обикновєнна проста людина, ніколи не по думаєш на неї, шо така може людина цим
заніматься, понімаєш.
З.О. – Що треба знати людині, щоб уникнути їх впливу?
Ш.В. – Нада, коли це все замітила ноччю… Напрімєр, доярка йде на роботу чи так, то вона ж не баче
нічого, а єслі так замітила, нада оце все забрать і кину ть в вогонь, спалить, нада все вкинуть, шоб воно
все згоріло. [...]
З.О. – Я кі були способи боротьби із нечистою силою?
Ш.В. – Було тако го випадків багато, багато таких випадків. Во т я на Вас нєдоволєн чим-нібудь. Я тоді
Вам беру, і їду до тієї женщіни, шукаю бабку цю, шоб вона шось зробила Вам. Ну , я за це їй заплатив,
усе здєлав і тоді приїжаю, те шо вона сказала так само роблю, і та вже людина должна страдать. [...]
З.О. – Чи вірите Ви в русалок, оборотнів (перевер тнів), вовкулаків, відьом та відьмаків?
Ш.В. – Я вірую, шо єсть такі, в їхню силу вірую я.
З.О. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про них?
Ш.В. – Ну, це ще батьки розказували. Про той, шо єсть такі, така єсть сила, шо можить усе зробить. [...]
№ 74. — 2008 р., січень 6. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорі зької області . — Інтерв’ю
з Бурою Ніною Олексіївною, 1929 року народження, мешканкою с. Мар’янівка Запорізької області,
проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ ).
Зброя О.С. (далі – З.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові.
Бура Н.О. (Б.Н.) – Бура Ніна Олексіївна.
З.О. – Дівоче?
Б.Н. – Зброя Ніна Олексіївна.
З.О. – Національність?
Б.Н. – Українка.
З.О. – Дата і м ісце народження (яке саме село, район, область)?
Б.Н. – 8 августа 8-го місяця, село Мар’яновка, Куйбишевський район Запорізької області, рік 29, 1929
рік.
З.О. – Я ка Ваша освіта і професія?
Б.Н. – У мене освіта сім класів образованія. А професії нічого нема, просторобоча. [...]
З.О. – Звідки родом Ваші батьки, Ваші предки?
Б.Н. – Батьки тут, мєсні. Папа з Благовещінки. Мама з Новоукраїнки. А то ді ж вони служили отето в
Мар’яновкі, оце в оцім в селі познайомились, пожинились і так прожили все життя до самої смерті. [...]
З.О. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
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Б.Н. – [Замислилась]. Ну, в церкву ходили вони, вірили в Бога й нас до цього приловчали, і так ми
споконвіку, так же ш і то т.
З.О. – А яке Ваше ставлення до віри?
Б.Н. – І я ж так само, я так привикла. Мені розказувала й мама, й папа і я ж так привикла , і так я оце й
знаю.
З.О. – Розкажіть, що таке для Вас віра?
Б.Н. – Віра, я знаю, шо це ж ми всьо равно всі од Бога. І нада ж вірить тіки Богу, що Бог є на світі і він
всігда з нами.
З.О. – Я кого Ви віросповідання?
Б.Н. – Православна. Просто в нас православна, у нас так було ми православні, православні в церкві
христилися й православні ми так і є.
З.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка по дія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
Б.Н. – Ну як, ніяка подія, просто це зав ісіло о т твоєї сім’ї. Як у сім’ї заведеться, так воно у нас оце ж і
тот.
З.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
Б.Н. – Про Бога почули ми дома. Мама всігда Богу молилася і ми б іля неї, і ми знали шо він є. Ікони були
і ми оце ж знаєм.
З.О. – Я к Ви його собі уявляли у дитинстві?
Б.Н. – Ну як, ми знали шо Бог єсть, і ми боялися шоб не нагр ішить, шоб нічого пло хо не зробить. І
просто це ж ми знали, шо Бог єсть і нельзя нічого поганого робить.
З.О. – Ким він був для Вас?
Б.Н. – Святим. Бо г був для нас святим.
З.О. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха)? Розкажіть докладніше,
що вважалось обов’язковим у до триманні обрядів?
Б.Н. – Було. Напр імєр, у нас, напрімєр, було ж тот пост, постували. Помню, мама оце засоле сиру багато,
всього на світі, а тоді як начинається Маслениця, начинають варить вареники; вже піст кінчає ться,
начинається Маслениця, варять вареники з сиром — це було у нас такі обряди.
З.О. – Ваші батьки, бабусі і дідусі розповідали Вам, як слід дотримуватись якихось релігійних обрядів?
Б.Н. – Ні дєдушку, ні бабушку я не пам’ятаю. А батьки розповідали, розповідали.
З.О. – Пригадайте, що саме вони розповідали?
Б.Н. – Про обряди. Ну, напрімєр, оце ж, ну, на Святвечір, оце ж прихо дять сама своя р ідня, сідають,
вечеряють; ну, обряди всігда як в своїх.
З.О. – Пригадайте й опишіть , яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
Б.Н. – В каждому селі свої обряди. Напрім єр, там в селі таке. А в нас таке. Ну, всьо равно воно
прирівнюється до одного.
З.О. – Розкажіть, як у Вашому селі в часи Вашого дитинства та молодості ставились до атеїстів?
Б.Н. – Ну, каждий же по-своєму живе, і каждий по-своєму віре. Хто віре, хто не віре. Но я так розумію.
З.О. – Чи бу ли Ви знайомі в часи Вашого дитинства та моло дості з представниками інших вір?
Б.Н. – Ні, не було інших вір, вірили тіки в одного Бога, і знали шо Бог єсть і він всігда з нами. Ми вірили,
це так, і так ми живем.
З.О. – Що із звичаїв та обрядів представників інших вір Ви, можливо, чули, можливо, хтось розповідав?
Б.Н. – Ну, обряди в каждому селі, я ж кажу, в каждому, мабуть, по -своєму; в тому так селі, в тому так.
Ну, як я можу сказать... ну, напрімєр, обряд такий, шо запрягали коней, началась зима, це кататься на
санях їздили в друге село там до кумів. Ну, от такі обряди були!
З.О. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців?
Б.Н. – Ну, фактічєскі я цьо го не знаю, я не можу це нічого сказать, бо просто , мабуть, їх тоді не було.
З.О. – Чи бу ли в часи Вашого дитинства та моло дості в Вашому селі люди, які перейшли в іншу віру?
Б.Н. – Цього я не пам’ятаю, в нас у селі такого не було.
З.О. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
Б.Н. – Була в нас церква. В селі була в нас церква, ходили це ж до церкви: і в неділю, і на празники, паску
святить, на Тройцю, Водо хрещення — це все хо дили.
З.О. – Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви бу ли молоді?
Б.Н. – Поки ми були малі хо дила мама, підростали там сестри, брати — вони хо дили, а то ді вже й я
підросла і я стала хо дить.
З.О. – Я к Ви це сприймали, як ставились до відвідання церкви?
Б.Н. – Я до цього ставилась дуже, бо це ж великий празник — іти в церкву, скіки людей там! Усе це.
З.О. – А як ставились в селі до тих, хто ходив до церкви?
Б.Н. – Ну, просто люди, які ходять у церкву, вони на тих не обращають вніманіє. Це каждий по -своєму
россуждає: хоче йде, хоче не йде.
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З.О. – Ви бували в часи Вашого дитинства та молодості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
Б.Н. – Ну, у церкві, я хочу сказать, шо і у другом селі була, о динаково. Шо там правиться батюшка, ш о
там. І віра, і все так само, обряди такі самі.
З.О. – Розкажіть докладно, якими в часи Вашо го дитинства та молодості були взаємини Ваші, Ваших
родичів із місцевим священиком?
Б.Н. – [Замислилась]. Ну, от б лизьких таких о тношень не було, шоб блисько общалися. Ну, а так уж,
конєшно, єслі там хрестини чи шось тот… От як вихо дили заміж, напрімєр, у церкві вінчалися ж. Ну, це
ж таке було!
З.О. – Я ке було ставлення до священика?
Б.Н. – Ну, священика... тоже ж він щитає ться святий. Ну, ставились до ньо го з повагою.
З.О. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
Б.Н. – В усьому, в усьому, бо ми ж до нього хо дили молилися ж і тот так все довіряли.
З.О. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
Б.Н. – Ну, як церкви ще були ж, нам тоді ж нічого не запріщали, нічого не казали, так шо я цього не
пам’ятаю. Все було харашо! [...]
З.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
Б.Н. – От уже у час війни церкви ж не було, уже ж їх порозрушували, уже тоді ж їх не б уло. Під час
войни церков не було!
З.О. – Я к до цього ставились фашисти?
Б.Н. – Ну, за фашистів ми не можем сказать, бо ми даже ж не знаєм, хто їх зразу поразрушував, то ді ж
поразрушували їх. Ну, а фашисти, я знаю як вони ставились? Вони ж тоже такі, такі самі люди. Нам
нічого про це не казали, я просто цього не знаю.
З.О. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни?
Б.Н. – Ну, свята всьо равно ми їх празнували, всьо равно ми їх празнували. Хоть не було церкви, а всьо
равно празнували й Паску й Рождєство Христове; і всі ми празники, і Во до хреща… Всьо равно ми все це
празнували. Ну, тільки шо не було церкви, шо не бу ло ку ди піти.
З.О. – Я к відзначали?
Б.Н. – Як празники відзначали? Ну, ми, напрімєр, знали, шо це Водо хрещя, візьмем відро води, поставим
на дворі, а всьо равно в ту ніч во да кругом святиться і в р ічках, і в морях, і в колодязях, і кругом
святиться. І ми щітали, що во да о то у нас священа.
З.О. – Згадуючи минуле, скажіть, чи була необ хідна церква людям у 30 – 40-і роки? Якщо так, то навіщо?
Б.Н. – Ну, віра всьо равно вона з’є днує людей, церква всігда по трібна, вона просто з’єднує людей до кучі.
Всьо равно люди стають не такі, то т, тро хи не увєрєні, завісні, ну , вони ж вірять у Бога, до церкви
хо дили. Церква всігда бу ла, шоб вона була.
З.О. – Чи вважаєте Ви, що заборонні дії в радянські часи були ефективними і багато людей переставали
вірити в Бо га?
Б.Н. – Було це таке, бо воно ж просто так то ді була така атмосфера, і це просто так зроблено було тоді.
Ну, всьо равно та людина, яка вірила в Бога, вона всьо равно вірила.
З.О. – Я к Ви гадаєте, чим замінювалася віра в Бога?
Б.Н. – Ну, віра в Бога... нічим не можна, нічим не можна, нічим не можна...
З.О. – У що в радянський час, у пору Вашої юності люди продовжували вірити?
Б.Н. – Ну, просто вірили, бо знали, шо це ж не нами дане, воно з поконвіку так було і так воно і йде. [...]
З.О. – Я кі обряди виконувалися після появи нової людини?
Б.Н. – Ну, як появляє ться ото дитина, його там миють, пеленають, потім уже ж до хо де, шо його нада
хрестить; беруть батьків хрещених, там ідуть у церкву, хрестять його і получається, шо в цієї дитини є
батьки рідні і хрещені батьки. Вони є точно такі, як і рідні. [...]
З.О. – Кого запрошували у куми?
Б.Н. – Запрошували любу людину; це не обізательно, шоб якусь рідню; можеш якось хорошого друга,
можеш якусь свою рідну по другу, можеш то т, це ж отак. [...]
З.О. – Я кі обряди, пов’язані зі сватанням, бу ли у Вашому селі?
Б.Н. – Ну, обряди... то ді було таке. Напр імєр, іду ть, понравилась там дівчина — от посилали ту ди сватів,
ну, йдуть туди свати перев’язані рушниками, приходять; виходе ж хазяїн; вони ж кажуть, шо так і так:
«Летів наш голуб там та побачив, шо у Вас голубка, і оце ж йому вона понравилась і він просив ту т у Вас
призимлиться». [...]
З.О. – А чим їх зустр ічали?
Б.Н. – А їх зустрічали уже ж то т, з хлібом і сіллю.
«Два рушнички — старостам,
Третій — моло дому,
Іще йому подарую
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Хусточку шовкову,
Подивлюсь на молодого,
Йому усміхнуся,
Та з Василем молоденьким
Навік заручуся».
З.О. – А коли це говорили?
Б.Н. – Це ж говорили як він це ж понравився. [...]
З.О. – Хто і як запрошував на весілля?
Б.Н. – На весілля запрошували. Ну, йшла молода й молодий у кажду хату кланялися й кажуть: «Батько й
мати й ми просим Вас на весілля». Тоді ж уже приглашоні люди були. [...]
З.О. – Я к одягалися молоді?
Б.Н. – Молоді раньше одягалися б ільше по-українські. Бо на Україні всігда була вишита рубашка, може,
вишита коф та, не було фати, ну, всігда віночок був... ну, раньше так було. [...]
З.О. – Я кі весільні пісні відомі Вам з молодості?
Б.Н. – [Замислилась]. Пісні співали на свайбах от лічно українські, народні пісні, а то ді частівки співали,
ну, от такий обряд був. Ну, свайба як свайба, оце отакоє.
З.О. – Чи бу ли поширені у Вашій місцевості колядування й щедрування на Різдво і Новий р ік?
Б.Н. – Були поширені, це ж хо дили колядували, вечером хлопчики й дівчата колядували хо дили в кажду
хату, от. Посівать це ж ходили на Старий Новий р ік, хо дили посівать, посівали, щедрували, от. [...]
З.О. – Що бажали господарям?
Б.Н. – Господарям бажають щастя, здоров’я, удачі, шоб у них усе велося: й корови, й свині, й курі, й у
родині шоб у їх було все поповнено.
З.О. – Я ку винагороду одержують колядники, засівальники?
Б.Н. – Нагороду всігда о держують. Всігда дають їм гроші, сладості, цукерки. Раньше пекли пірожки з
квасольою, з гарбузом і тоже давали дітям, і дуже вони були довольні.
З.О. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік?
Б.Н. – Ну, ворожили дівчата молоді. Напрімєр, збиралися кучкою та було, напрімєр, таке ворожіння:
напечуть коржиків таких невеличких, а тоді ж вийшли на двір, поклали там п’ять чи шість коржиків, і
чий коржик перший собачка схвате, та дівчина перша заміж виходе. Або ж оце вийдем, кидали сапог
через кришу; ну, ку ди полетить сапог — туди й вона вийде заміж.
З.О. – Я кі повір ’ я, пов’язані зі Святими вечорами, Ви знаєте?
Б.Н. – Ну, Святвечір це родинне свято. Це збирається вся своя родина. І це ж як уже зірочки вечірні на
небі, тоді ж оце вся родина сідає до сто лу і вечеряє, ну а до цього ж, канешно ж, носять вечерю. Єслі є
батьки хрещені, діти йду ть оце до батьків хрещених, до своїх знайомих приносять вечерю.
З.О. – Я к у Вашій місцевості святкували Масленицю? Які обряди виконували? Я кі страви го тували?
Б.Н. – Ну, Маслениця — це ж вона то т, начинається перед постом. Так всігда оце вже тот Маслениця,
пекли блини, вареники це ж з сиром. Вихо дили масово гулять, збиралися , їздили, це ж то т, то ді ж ще коні
були, так їздили на конях тоді ж в друге село, приїжали ту ди до своєї рідні і так ото святкували
Масленицю. Це гуляння, велике гу ляння. [...]
З.О. – Я к визначали час, ко ли по трібно було орати, сіяти, садити?
Б.Н. – Ну, визначали час коли вже земля після снігу запарувала, уже ж тот. Но всьо равно празник
Благовіщення, поки не освятиться земля — ніколи не вихо дили у поле, всігда після Благовіщення.
З.О. – Я к святкували перший день вигону худоби на випас?
Б.Н. – Ну, перший раз як виганяють ху добу на пазбіще, так всігда кажуть: «Іди...» там називають «Маня»
чи як її ту коровку, і вєчно це ж було гілочку священої вердички, і нею було ото підганяю ть і кажуть :
«Іди пасися, шоб усе було харашо, а свята оця вербичка тебе защітить від усього, од грози і усякої
напасті».
З.О. – Я к постували у Вашій місцевості під час Великого посту? Чим харчувалися?
Б.Н. – Як Великий піст, так харчувалися то ді б ільше так: капуста квашена, огурци там, усі оці соленія. І
тоді ще рибою, це купляли риби, бочками закупляли раньше і о то ж оцим і жили. [...]
З.О. – Я к святкувалися вхо дини? Хто першим вхо див і що вносив у нову хату?
Б.Н. – Ну, вхо дини обично, як оце вже ж ми звили хату сво ю, то обично нада єслі є хлопчик
маленький — пускали його в хату, а ні — захо див мужчина перший, то ді вже захо дять усі і пускають
кішеч ку в хату. [...]
З.О. – Я к житло захищали від злих сил?
Б.Н. – [...] Та захищали всігда, святили священою водичкою, і казали: «Хай усе пагане одходе, хай до нас
не приходе, хай воно іде, а в нас шоб усе було харашо».
З.О. – Опишіть свято Івана Купала, якими обрядами воно супроводжувалося в роки Вашого дитинства та
юнацтва?
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Б.Н. – Ну, Івана Купала це таке свято, воно збиралося й старі й моло ді, особєно молоді. То ді оце дівчата
плели вінки з цвіточків і пускали на во ду: куди попливе віночок, ту ди заміж вихо де дівчина, о т. То ді ж
палили багаття, костьор, через цей костьор стрибали, шоб оце все оті гріхи одхо дили; от і купалися ,
конєшно, на Івана Купала, це ж то т, купалися, чи то в ставку, чи в річкі купалися. У нас це прохо дило
всю ніч, це таке масове гуляніє.
З.О. – А які існують про нього легенди?
Б.Н. – Легенди... ну, я так не можу сказать. Кажу ть, шо на Івана Купала є такий цвіток папороть і він
зацвітає тіки в ту ніч. І хто це його побаче — це сама щаслива людина.
З.О. – Чи знаєте щось про знахарів і шептунів?
Б.Н. – Єсть такі люди, шо вони знають і шепчуть, і знають усе. Є такі люди, є. І вони й були раньше,
раньше. Раньше ж, конєшно, медицина була не така розвита, і більше ж вірили оце ж таким знахарям;
вдруг шо — йшли до них, просили , о т, і вони прихо дили й робили.
З.О. – Чи знали Ви таких людей?
Б.Н. – Знали ми таких людей. Я лічно це на свойом опиті знаю, шо я дуже хвор іла в дєтстві, і у мами була
кума, і вона оце помагала людям. І мама мене повела, і вона мені помогла. І вона робила, вона знала, шо
в неї був свій дар такий . І вона мені помогла.
З.О. – Я кий спосіб життя вони вели?
Б.Н. – Вони спосіб життя вели обикновєнний, так як ми всі. Так як ми всі. Просто обикновєнні люди
були, а тіки там у їх шось своє є, оце воно в їх було.
З.О. – Я к вони проводили лікування?
Б.Н. – Ну, смотря ж у кого шо болить. Ну, напрімєр, у мене тоді болів жилу док, і мені тоді оця знахарька
вона яйцом там шось крутила, і вона оце болячку з мене вивела.
З.О. – Чи знаєте Ви шептання й замовлення про ти хвороб? Чи допомогли вони комусь?
Б.Н. – Знаю це тоже на своєму опиті. У мене дуже боліли зуби і через дорогу у мене жила сусідка, ото
побаче — гукне: « Шо таке?» «Та, — кажу, — зуби болять». Вона гукне: «Ну сідай, посидь і всьо». Ну й
той, вона шось шептала, я, конєшно, не чула, бо вона про себе це все робила, а тіки посидю, по тот, вона:
«Ну шо?» Кажу : «Спасібо, о тпустило». [...]
З.О. – Чи жили у Вашому селі відьми, відьмаки? Яку шко ду вони робили людям?
Б.Н. – Були в нашом селі відьми. Напрімєр, сьогодні якась там сусідка моя чи шось, і вони оце ж
приходили робили там. Зроблять корові так, шо не можна було до неї підійти, не можна її було
подоїть — билася, дригалася, молока зовсім не давала. Й це було й по двоє, по троє суток таке, тоді ж
находили, хо дили, шукали, шоб хтось прийшов, бувала й така людина, шо прийде, одробе — де воно все
й дінеться.
З.О. – Я кі вони з себе?
Б.Н. – Ну як на вигляд, вони люди такі самі, як ми, а тіки шо в них там у середині в душі ми ж не знаєм, з
якою целью вона приходе, і коли вона приходе, і коли вона це ж вона робе. Ну , це ж понятно, шо робили
вони це все ночами, бо обично кажуть: відьми хо дять ноччю.
З.О. – Що треба знати людині, щоб уникнути впливу відьми?
Б.Н. – Ну, Бог зна, шо нада знать. Ми ж так і молимося, і христимося, і все це кажемо, і шоб одведи, шо б
нас оце все тот. Ну а в їх всьо равно своє, в їх своє, в їх як ото , ну, вроді план такий, шо вони оце ідуть і
должні зробить людині зло, бо це в їх зла людина така.
З.О. – Я кі були способи боротьби із нечистою силою?
Б.Н. – Ну, нечисту силу як можна одігнать... ніяк, кажеться. А, проте, всьо равно, напрімєр, прихо див з
церкви, священа во дичка, ну, бризкаєм начинаєм од ворот, усі угли, захо дим у хату і кажем, приказуєм:
«Одійди од нас уся нечиста сила, хай воно од нас вийде», бо це ми вже освячуємся священою водою. А
так я не можу сказать. [...]
З.О. – Що чули про русалку, лісовика, водяника?
Б.Н. – Ну, за русалку вроді чула, шо русалка вона в воді нахо диться, ну, вона тоже може залоскотати
людину до смерті, до смерті. От полізла купаться людина і вона може її залоско тати до смерті — це такі
легенди, я чула про русалку. [...]
З.О. – Хто розповідав Вам в дитинстві і звідкіля Ви дізнавались про них?
Б.Н. – В дє тстві ж нам, конєшно, розказували, батьки наші розказували. Шо там той русалка у воді, то
там відьма у лісу, оце розказували. По розказу, а бачить ми, конєшно, не бачили. [...]
З.О. – А зараз у Вашому селі у відьом, оборотнів, вовкулаків?
Б.Н. – Вірять, ну, вірять, так же ж ми з покоління в покоління передаєм. І так же ж вірять і наші діти, і
внуки і ми ж розказуєм, а вони слу хають і думають: навєрно, воно шось і єсть.
З.О. – Чи вживають захо дів про ти них?
Б.Н. – Ну, не знаю, які захо ди проти їх можна вжить. Во-первих, шо ми їх не бачим, не бачим їх. Шо
можна зробить? Хіба тіки перехреститься, помолиться, і попросить, шоб оце вони одішли.
З.О. – Чи гадаєте, що бабки-шепту хи можуть відробити пороблене відьмами?
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Б.Н. – Можуть, можуть, можуть... Можуть бабки ці зробить, можуть, ну , тіки, конєшно, смотря нашо і як
роблено і кому роблено. Ну, можуть вони одробить, можуть, тіки ж треба найти таку людину, шо це вона
може це зробить.
З.О. – Чи вважає те, що церква і віра захищає від нечисті — відьом, перевертнів та інших?
Б.Н. – Ну, вірили, шо церква защіщає, защіщає. Того шо ж ми йдем у церкву молиться і просим, шо ж
«защіти нас, со храни нас од усього». І вірим, шо це ж воно нас со храняє. [...]
З.О. – Чи було в роки Вашого дитинства та юнацтва в Вашому житті чи житті Ваших знайомих, родич ів
що-небудь незвичайне, надприродне, таке, що не можна було пояснити? Розкажіть про такі випадки.
Б.Н. – Такіх випадків не було. Ну, як я була така дівчушка, ну, годів мені було, може, 13 – 14, і була в нас
одна сосідка, в моєї сестрички вона по дружка. Ну, так на нас не ето, а бувало, прийде як вона, в нас
побула в хаті і як пішла, то я собі міста не находила, дуже я боліла. Так ми вже її боялися, ко ли йде та
людина, так ми кажем тій сестрі, шо «вихо дь із хати, бо йде твоя подруга». Я ховалась тіки о д того, шоб
вона не зробила зло. [...]
№ 75. — 2007 р., грудень 30. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Омельченко Ганною Полієктівною, 1930 року народження, мешканкою с. Мар’янівка
Запорі зької області, проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
Зброя О.С. (далі – З.О.) – Назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові. Національність
Омельченко Г.П. (далі – О.Г.) – Омельченко (Самура) Ганна Полієтівна, українка.
З.О. – Дата і м ісце народження (яке саме село, район, область)?
О.Г. – 30 червня 1930 року, село Семенівка Пологівського району Запорізької області.
З.О. – Я ка Ваша освіта і професія?
О.Г. – Я ка освіта до війни?! 4 класи закінчила і пішла робить.
З.О. – А ким Ви працювали?
О.Г. – Ну, це ж не так, ко ли переїхали — працювали всім : і бичками волочили, закривали влагу в полі; і
на прицепі. І всі-всі літом це робили. [...]
З.О. – Я кої бу ли національності Ваші батьки та предки?
О.Г. – Українці, українці вони були.
З.О. – А їх батьків знаєте?
О.Г. – Знала я, знала. Вони пересилилися, Катерина ІІ їх переселила з Полтавсько ї области, Семенівський
там був район. І тоді переселили на пусті землі в Тавр ію сюди, і вони переселилися в Пологівський
район. [...] І вони переселилися сюди, і ту т По логівський район назвали оце село Семенівка, а станція
Кирилівка. [...]
З.О. – Я к ставились до віри Ваші батьки?
О.Г. – Ну, ставились як, положитє льно. Я к той, як православні християни, так ставились до Бо га, вірили.
З.О. – Я ке Ваше ставлення до віри?
О.Г. – Позитивне ставлення до віри. Я к батьки, так і ми православні, і так до віри й ставилися.
З.О. – Що таке для Вас віра?
О.Г. – Ну, шо це віра? Це віра, надія й любов, це все іде відтіля, від церкви, від Бога. [...]
З.О. – Розкажіть докладніше, хто або яка по дія вплинули на те, що Ви стали віруючою?
О.Г. – Ну, віруючі ми з малечку, з малечка; як батьки були, як дідусі, бабусі, так і ми ніякого не мали
такого нічого, вірили, значить, це так має бути.
З.О. – Де і ко ли Ви вперше почули про Бога?
О.Г. – Ну, це з малку; це в хаті, підуть там в церкву тьотки, а ми на пічі і той, і їсти не їмо з утра, поки не
прийдуть з церкви, аж по тім снідаємо, коли аж прийду ть з церкви мама. Тоді аж ми снідаємо. А вже як
стали більші, то вже ж ми бігали слідом в церкву. І на всюночні паски святили. Як було гарно, як було
все освітлено! І крашенки крашені й паски — все це було красиво в таких кошиках і все... ну, дуже
любили це!
З.О. – Я к Ви собі уявляли Бога у дитинстві?
О.Г. – Ну, «Отче наш» читали, христилися, молились і все. Ми нічого не уявляли... Ну як, Бог — це Бог,
він у повітр і чи в небі, чи як ми його уявляли...
З.О. – Ким він був для Вас?
О.Г. – Бог був Богом для нас, і вірою, і надією. [...]
З.О. – Чи до тримувались у Вашій родині обрядів (пости, Різдвяна ку тя, Пас ха)?
О.Г. – Дотримувались цього, до тримувались все життя і до війни і після войни. Ми й так дуже постно
жили і нічим було там постувать, а вже піст був піст; притримувались, придержувалися, придержувалися
на Масляну. Там який тро хи жир був, зажарка, то в піст постилися так, а те придержували; як не буде
посту, тоді шоб було шось їсти. [...]
З.О. – Пригадайте й опишіть , яких звичаїв та обрядів Вас навчили мешканці інших сіл?
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О.Г. – Ну, які інші села? Кожне село по-своєму, і то ді пішком так в села йшли, каждий своє, каждий
своє... не знаю... [...]
З.О. – Чи були Ви знайомі в часи Вашого дитинства та молодості з представниками інших вір? Якщо так,
то опишіть поподробніше, що Вам спо добалось у їх звичаях, обрядах?
О.Г. – Нічого нам таке не подобалося. Ми були настир ливі і ми були православні християни з малич ку, і
діди й бабусі, ми, діти до цього часу православні хр истияни, а то все — нам воно не по трібне. [...]
З.О. – Опишіть, яке було ставлення у Вашому селі до іновірців. Як до них ставились у Вашій родині?
О.Г. – Та ми про це не говорили. Казали: о там баптисти живуть. Нехай собі живуть, а де вони, шо — не
можу я. Вони на по хороні, ко ли вмер їх батько, то вони співали прямо як пісню, шо ти живий, шо ти
підеш. Це і ми так слу хали ту пісню, шо ти через річку Іордань перейдеш, тебе там зустрінуть. А ми собі
думаємо: нехай перехо де. Так було таке. Більше нічого, у мене до них притензій нема.
З.О. – Чи були в часи Вашого дитинства та молодості у Вашому селі такі, що переходили в іншу віру? Як
до них ставились о дносельці?
О.Г. – Ніхто не перехо див в іншу віру. Хоть ту т були всі приєжжі, всі люди разні: й у країнці, й росіяни,
поляки, оце ж переселенці, ніхто про це даже мови не мав, хай хто собі як знає.
З.О. – Ко ли Ви бу ли дитиною, у Вас бу ла в селі церква?
О.Г. – Там у нашому селі, як сказать, де я народилася, в Семенівці, там була церква, но я чогось до войни
не пам’ятаю. А вже в войну, ко ли були ми вже в окупуції, то там зробили, знаю, церкву і дідусь був уже
старий, він робив у церкві не батюшкою, а ким він там робив... чи старостою, ну, так не знаю я тро хи, ну,
вроді так. І ми почали о то хо дити в церкву, це ж ми відсіля 50 кілометр ів пішки. Я всігда , яка тьо тка не
йде (вони ж з города поприїжали, живу ть в селі коло батьків), от і я бігала і хо дила в церкву, і на
всюночну і на страсну п’ятницю. Ноччю, знаю, йшли, дуже темно було, додому принесли свічки , шо там
горіли і фонарики, і оце тим фанариком на сволоках у хаті, на дверях випалювали такі хрести — це на
Паску і на Рожество тоже було. Це ж були юні го да, вітер був у голові, ну а всьо равно вірили, все було
як положено.
З.О. – Хто хо див до церкви? Хтось із Вашо ї родини хо див до церкви, ко ли Ви були молоді?
О.Г. – Хто міг, той хо див... усі хо дили. І це такий був обичай: нада йти у неділю. Чи хо ть після войни, то
з утричка пішли (раньше рано то ді правилося, шоб іще на роботу успіть піти, коли сіяли, коли хліб
убирали), правиться в церкві, хтось та й піде, а хтось, може, не піде, тому шо нема коли. [...]
З.О. – Ви бували в часи Вашого дитинства та м олодості в церквах інших сіл, і якщо так, то опишіть, чим
служби в них відр ізнялись від служб у Вашій церкві?
О.Г. – Я скажу, шо тепер у нас тут церква, і є там в селі церква, як тут батюшка хо ває, проповідь веде на
похоронах і як там. Ось тьотка вмерла, м и були, так там от якось по-православному так поминають тих,
хто вже померли, батюшка споминає — це той, а ту т не так, тут тро хи інакше якось, може, це церква
като ліческа, я не знаю, так не знаю, ні. Вроді ж християнська, а каждий батюшка по -своєму.
З.О. – Розкажіть докладніше , якими в часи Вашого дитинства та моло дості були взаємини Ваші, Ваших
родичів, знайомих із місцевим священиком?
О.Г. – Та священика поважали, він усім собі такому, чи горе чи радість, він усім усе розповідав, об’ясняв
це... дуже стосунки були гарні. І його ще вважали як священика; це таке пр ізвище було чи як.
Священик — це сама вища людина. [...]
З.О. – Чи у всьому селяни довірялись священику?
О.Г. – По-моєму, в усьому нада довірять. Мені здає ться, во всьому священик всігда прав, і вс ьо.
З.О. – Розкажіть, що говорилось Вам в дитинстві та в юнацтві у школі про церкву, про обряди церковні?
О.Г. – Як до війни в шко лі нічого не пам’ятаю, шоб про церкву говорили. Не знаю, вчилася я добре, ще
десь і табель мій валяє ться, там хорошо, тільки десь один раз поведінка добре [сміє ться], отак.
З.О. – Чи діяла у Вашому селі церква під час війни?
О.Г. – Діяла в сусідньому селі, в Вершині, і ми ту ди бігали, і це при окупації. В Вершині була, а в нас тут
не було в цім селі, тому шо цих мєсних жителів не було, німців, вони ж в Казакстані жили, не було
мєсних, і той, а оці всі і ніхто їх не робив, а зараз є церква, зараз є.
З.О. – Хто в ній правив службу? Як до цьо го ставились фашисти?
О.Г. – Фашисти розрішали. Ставились позитивно до церкви. І вони, ну ж як організовували, шоб була
церква... Ну, ніко го ж було в старих селах, в тих, шо село було населене українцями, бо німці їх давно
вивезли. Там робилася церква в Благовіщенкі й у Семенівці, Куйбишеві, а тут же, в нашому, тут же
німецькі ко лонії. [...]
З.О. – Хто правив церквою?
О.Г. – Батюшка, тільки він, батюшка. Батюшка і вдітий в чому положено; і, значить, він, батюшка, а хто
він такий, ми ж не знали. І батюшки десь взялись уже в 43 -му і після війни, й уже молоді єсть. Ту т у нас
молодий, то один, це уже другий так само.
З.О. – Чи відзначалися Вами релігійні свята під час війни? Якщо так, то як відзначались?
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О.Г. – Так само як і всігда. Ми пам’ятали, шо є Рожество, є Паска, є Тройця. Всігда помню, на Тройцю
уже ж така трава, а на Паску тоже бува трава, є бува нема, то ми там було яке яєчко покладемо, бува
дітям там по яєчку, то ми їх бувало підем і по всій траві покачаємо. Оце так було. Відзначали.
З.О. – Розкажіть, будь ласка, про один якийсь обряд.
О.Г. – Ну, це ж яєчко. Паски пекли як було з чого і смотря яка мука, чи то житня, чи то пшенична, чи то
кукурудзяна — все одно пекли. Все одно відмічали це все. Мама... батька не було, сиротами росли, ми
все равно ми цього підтримувалися. [...]
З.О. – Я кі обряди, пов’язані зі сватанням, бу ли у Вашому селі? [...]
О.Г. – Дівчина сиділа, мовчала; шо ж вона пово дила... дуже скромна, дуже хороша. А свати прихо дили,
йдуть, значить, свати, кажуть (це, значить, як дівчину сватали): «Тут у вас десь го лубка живе, а наш
голуб заблукав і ми шукаємо голубку, бо наш голуб хоче голубки». Значить і так, захо дять з хлібом сіллю, їх перев’язують рушниками. А тоді як до їх їздили на розглядини, то вони там наших
перев’язують рушниками вишитими, це все вишивали, самі вишивали; і хліб , і сіль. А так шо, посиділи,
випили, по їли і все. [...]
З.О. – Я к парубки і дівчата «прощалися» із молодістю?
О.Г. – Ну, як вони прощалися з молодістю, це ж гуляли в неділю; в суботу вихідних не бу ло. Бажано
всігда вечором, бо дньом же го тувалися, і вечором вже як прийшов час, шо роздягати молоду і в дягати їй
таку одежу, шо вона вже буде працювать, то їй розплітали косу і там співали пісень всяких, і вже,
значить, були такі обичаї, шо вона перехо дить до тих... із дівчат у жінки. Вже дівчата з нею прощалися і
ухо дили, і на другий день, як уже по хмилялися, приходили хто міг... то дівчата вже не прихо дили на
другий день, вже вам там і робить нічого — вже косу розплели, розпрощалися зі своєю подругою;
значить, з Богом. А вона вже помагає свекру хі й посуд, й на стіл, уже вона на другий день вже вона не
молода, уже вона хазяйка, уже вона робе. Оце так було. [...]
З.О. – Я к і хто ворожив під Різдво, Новий рік, Хрещення? Я кі Ви знаєте ворожіння?
О.Г. – Та це так раньше сміялися. То було візьмуть (не було ж таких чобіт, а вже ж був ризиновий
чобіт)... то ж візьмуть його через хату; ку ди впаде — відтіль і жених прийде. Це так шу ткували. [...]
З.О. – Я кі повір ’ я пов’язані зі Святими вечорами?
О.Г. – Ну, Святий веч ір як Святий вечір. Вірили в Бога, вірили, шо це — Святий веч ір, ку тю варили,
узвар варили і ставили на столі. Це все стояло, й хто приносив вечерю так куштували, а своє добавляли,
там узвар і ку ті. А кутю раніше товкли із пшениці, чи ячменю в ступці натовчем, дуже ж ловко
провівали, промиваємо й варимо. Дуже ж була добра то ді, а тепер, може, й не знаю хто б їв чи не їв. [...]
З.О. – За якими прикметами і в які дні намагалися визначити майбутню пого ду, врожай?
О.Г. – [...] А як град ішов, бувало, літом, так викидали на двір кочергу і рогач, як в грубі топили, то
викидали на двір; раньше то через поріг кидаєш, то вроді би прикращається той град, а люди вірили, шо
воно помагає. Оце такі повір’я. [...]
З.О. – Я к постували у Вашій місцевості під час Великого посту? Чим харчувалися?
О.Г. – Ой Боже! Та піст нам був все життя піст у нас, тому шо на Рожество готують о дне якесь порося, та
нічим було ж годувать, це ж травою та буряком, от і все. І це ж його заріжимо і оце масляна так оце було
хо ть трошки сала та масла, так його ж держали, ну, шоб на весну й на все о так... [...]
З.О. – Я к святкувалися вхо дини? Хто першим вхо див і що вносив у нову хату? [...]
О.Г. – Ну, це так бу ло, Боже мій, не знаю. От всігда поважали мущіну. Шоб чоловік першим захо див у
хату, не жінка. І це він захо див, так не було, може, хлібини цілої, той, кусочок хліба сіллю посипають, і
пішов він перший, і тоді уже діти, дітей ту ди, хлопчик, тоді дівчинку ззаду й сама заходила. Отак ми,
отак ми і тоді раньше дай Боже, шоб все було благополучно в домівку.
З.О. – А для чого хліб з сіллю?
О.Г. – Ну як, хліб -сіль — це життя, це добро, це саме найсильніше — хліб-сіль. [...]
З.О. – Опишіть свято Івана Купала, які існували про нього легенди і повір ’я?
О.Г. – Які легенди... Це було так в дитинстві, той ще ж дома ми, то біжать же ш мама, біжить (там як
річка недалеко, як там є водичка), біжить і шоб це ноги помить, шоб це о хлюпуюся, об той... І діти так
само, бо купаться дньом, не знаю, ніколи було і всі старші на роботі, а у тром до схід сонця — оце таке
повір’я було — до схід сонця ми до лжні побігти й вмиться водою на Івана Купала. А вже там дньом, не
знаю, діти, може, й купалися, як і ставків не було, річ ка дуже мала була, тут у нас безво ддя було. А
ставки построїли в 53-му році, тепер ставки, тепер во да, тепер річка. А то в ко лодязях. Річки не було,
ніде не було.
З.О. – А як святкували Водо хреща?
О.Г. – [...] Раніше, помню, на Кріщєніє (я ще не забула) йшли, проруб викопували, хрест вирубували,
воду приносили, баликового квасу з дому, і це, на Рожество, об ливались. Той крест він сто їть краснийкрасивий, і батюшка править. І були ще такі сміливці, шо ще в тім прорубі купалися. А тоді кожу хи
надівали і бігли, б ігли до дому... оце так. [...]
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Захаренки, о дносельчани Костенко Г.В. – 70
Зброя Оксана Сергіївна, інтерв’юер – 72-75
Згурський – 54
Згурські – 50
Зибарька, знахарка – 28
Зінка, кума Голоти К.П. – 15
Зінченко (Губій) Надія Іванівна, респондент – 4
Злиденний Андрій Максимович, респондент – 41
Злиденні – 41
Зубенко Тетяна Юріївна, інтерв’юер – 3-7
Іван – 40
Іван – 41
Іван – 61
Іван, батько Іваново ї М.І. – 27
Іван, чо ловік Різніченко А.П. – 14
Іван, чо ловік Шевченко О.А – 9
Іванова – 54
Іванова (Бойко ) Марія Іванівна, респондент – 27
Іванченко Катя, одногрупниця Ончева М.М. – 39
Іванюха Станіслав Олександрович, інтерв’юер – 1,
2
Іващенко Лідія Іванівна, респондент – 22
Іверянич – 54
Ігумен, односельчанин Костенко Г.В. – 70
Ілля, святий – 14, 41, 47, 57, 60
Ілько – 14
Ілько Вовка – 54
Іоанн, євангеліст – 61
Ірина, двоюрідна сестра Мирошниченко Г.Ф. – 43
Ісакович – 40
Ісус Христос – 6, 10, 13, 14, 18, 17, 22, 26, 28, 35, 38,
41, 44, 46, 47, 50, 54, 57, 71, 72
Іуда – 18, 61
Йосиф – 6
Кабаченко Лідія Іллівна, респондент – 2
Кабачєнко Василь Іванович, дід
Кондратьєвої Р.І. – 1
Кабачєнко Наталя Федорівна, баба
Кондратьєвої Р.І. – 1
Кайдиха, шептунка – 63
Калініченко, односельчанин Ру денко М.К. – 52
Камишов Михайло Сидорович, батько
Камишова С.М. – 61
Камишов Сидір, дід Камишова С.М. – 61
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Камишов Степан Михайлович, респондент –
61
Камишова (Баранова) Софія Фо тіївна, мати
Камишова С.М. – 61
Канівець (Кирпичова) Ніна Василівна,
респондент – 49
Канівець Іван Васильович, респондент – 48
Карташова Валентина Петрівна, інтерв’юер –
64-67
Касапови – 35
Каташівська Марія – 14
Катерина – 63
Катерина ІІ, імператриця – 20, 36, 75
Катерина, свята – 15
Катерина, шепту ха – 62
Катя – 10
Катя – 50
Катя – 60
Катя, о дносельчанка Новакової Н.М . – 38
Катя, о дносельчанка Шийки Є .І. – 17
Кирило Миколайович , дід Новаково ї Н.М.,
церковний староста – 38
Кирюша – 38
Ковбаса, костоправ – 49
Коло дяжний Олекс Михайлович, вчитель –
50
Коля – 27
Коля – 70
Коля, брат Кабаченко Л.І. – 2
Коля, син Хаченок М .М. – 72
Коля, чоловік Руденко М.К. – 52
Комаровська Варвара Наумівна, мати
Горбачової В.С. – 65
Комаровський Сергій Іванович, батько
Горбачової В.С. – 65
Кондратьєва Раїса Іванівна, респондент – 1
Корнієнко, односельчанин Коцур Г.М. – 12
Корнієнчиха Ніна, односельчанка
Коцур Г.М. – 12
Корнійша – 54
Корякова (Костенко) Катерина Іванівна,
респондент – 28
Косован Лідія Павлівна, респондент – 46
Костенко Галина Василівна, респондент – 70
Костенко Іван Григорович, респондент – 68
Костенко Марія Прокопівна, респондент – 71
Костянчіха Галя – 70
Коцур (Рябушко) Ганна Мосіївна,
респондент – 12
Коцур Андрій, кум Коцур Г.М. – 12
Кравченко Іван, священик – 59
Крамаренко Петро – 54
Крючкова (Камиса) Мар ія Федорівна,
респондент – 57
Ксенія – 38
Ксенія Степанівна, віщунка – 50
Куркіна Оксана Олександрівна , інтерв’юер –
29-32
Кучерка Параска – 70
Ларіон, брат діда Сакуна В.К. – 53

Легеда Лідка, одногрупниця Ончева М.М. – 39
Ленін В. – 24, 26, 28, 39, 41, 60
Леонід, священик – 53
Лєна, сусідка А лександрової А.К. – 26
Лилик Іван Никифорович, батько Скуйбеди Д.І. –
44
Лилик Наталя Степанівна, мати Скуйбеди Д.І. – 44
Лисенко (Воронцова) Раїса Іллівна, респондент – 42
Лисенко Іван, о дносельчанин Різніченко А.П. – 14
Лисенко, односельчанин Різніченко А.П. – 14
Лисичурська (Лисичурка) Ганна, комуністкаактивістка – 19
Лиходід, наречений Драчук Г.М. – 8
Ліда, дочка Примак М.В. – 25
Ліда, о дносельчанка Костенка І.Г. – 68
Ліда, сестра Голоти К.П. – 15
Логінов, полонений – 49
Лозановський – 50
Лука, євангеліст – 61
Лукаш (Бебешко) Лідія Гордіївна, респондент – 7
Люба – 28
Люба – 32
Люба, дочка Тіняєво ї П.П. – 54
Люба, невістка Ру денко М .К. – 52
Люба, подруга Дубовик Н.С. – 57
Любка – 63
Люда, дочка Корякової К.І. – 28
Люда, дочка Руденко М.К. – 52
Людмила Іванівна, вчителька – 69
Льоня – 16
Маврова Аня, нянька – 28
Майка, по друга Кондратьєвої Р.І. – 1
Маківська Люська, кума Голоти К.П. – 15
Максим, дядько Шевченко О.А. – 9
Маланка (Меланка) – 8, 9, 27, 28, 44, 45, 50,
Малахова Майка, о дносельчанка Білаш Н.М. – 40
Маня – 27
Манька, мати Злиденного А.М . – 41
Марина, сестра Шевченко О.А. – 9
Маринка, сусідка Новакової Н.М. – 38
Маричівська – 44
Марія – 63
Марія Андр іївна – 50
Марія, баба Бондаренко К.М . – 45
Марія, діва – 9, 15, 17, 44, 46, 47, 57, 61
Марія, мати Хаченок М .М. – 72
Марк, євангеліст – 61
Мартин, дід Педана А.К – 47
Мартиненко Валентина Іллівна, респондент – 16
Маруся – 20
Маруся, сестра діда Білаш Н.М . – 40
Маруся, сестра чоловіка Шевченко О.А – 9
Марфа, баба Педана А.К. – 47
Марфа, односельчанка Сімакової А.М. – 20
Матвієнко (Фролович), односельчанин
Корякової К.І. – 28
Матвієць Ольга Олександр івна, респондент – 30
Матвій, євангеліст – 61
Махно Нестор – 20, 24
Машка, сестра Тіняєвої П.П. – 54
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Маюшка, бабка-цілителька – 10
Микола, батько Бондаренко К.М. – 45
Микола, брат Шевченко О.А. – 9
Микола, святий – 14, 15, 27, 41, 43-45, 60
Микола, священик – 42
Минак Грицько, кум Голоти К.П. – 15
Миниха, бабка-цілителька – 9, 10, 12
Мирошниченко (Сітало) Галина Федорівна,
респондент – 43
Митя – 72
Михаїл, ар хангел – 61
Михайло, священик – 57
Мірошниченко – 14
Міша, зять Дубовик Н.С. – 57
Мішка, прадід Шевченко О.А. – 9
Мороз Надя, секретар сільсько ї ради – 41
Морозова Світлана Вікторівна, інтерв’юер –
35-39
Москаленко Оксана Юріївна, інтерв’юер –
57, 62, 63
Московенко – 50
Мотря – 45
Мотря, односельчанка Дубовик Н.С. – 56
Мотря, односельчанка Коцур Г.М. – 12
Муліта Сергій Пантелейович, го лова
сільської ради – 41
Мураш Дар’я Андріївна, мати
Косован Л.П. – 46
Мураш Павло Митрофанович, батько
Косован Л.П. – 46
Надєжда Петрівна, лікар – 50
Надєжда, баба Педана А.К. – 47
Надя – 38
Надя, дочка Александрової А.К. – 26
Надя, дочка Ніни – 12
Надя, дочка Хаченок М.М. – 72
Надя, сестра Гончаренко Т.П. – 50
Надя, сестра подруги Гончаренко Т.П. – 50
Наровилова Віра, по друга Ру денко М.К. – 52
Настас Максим Васильович, інтерв’юер – 13
Настя – 70
Настя, о дносельчанка З лиденного А.М. – 41
Наталка, шепту ха – 58
Наталя Мар тинівна, мати Педана А.К. – 47
Наташа – 28
Наташа – 70
Наташа, по друга Гончаренко Т.П. – 50
Небесний Семен Макарович, батько
Дубовик Н.С. – 56
Недобуга (Саєнко) Варвара Яківна,
респондент – 62
Нечаїн, полонений – 49
Нечитайло Іван Юхимович, респондент – 66
Никифор, дід Скуйбеди Д.І. – 44
Ніколай, наречений Гончаренко Т.П. – 50
Ніна – 11
Ніна – 41
Ніна, дочка Коцур Г.М. – 12
Нінка – 27
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Новакова (Ончева) Надія Миколаївна, респондент –
38
Ной – 41
Нюра – 54
Оборотиха, односельчанка Корякової К.І. – 28
Оксана, сестра Шевченко О.А. – 9
Олександра, односельчанка Шевченко О.А. – 9
Олена – 50
Олена – 63
Оля, дочка Голо ти К.П. – 15
Оля, сусідка Александрової А.К. – 26
Ольга – 66
Омельченко (Самура) Ганна Поліектівна,
респондент – 75
Омесь Євген Олександрович, інтерв’юер – 14
Ончев Михайло Миколайович, респондент – 39
Оришка, односельчанка Кабаченко Л.І. – 2
Оришка, сестра Шевченко О.А. – 9
Охр іменко Ваня, хрещеник Ру денко М .К. – 52
Павлик – 41
Павлик – 52
Павліченко, односельчанин Ру денко М .К. – 52
Павло, святий – 35
Палагєя Гнусіна, односельчанка Ру денко М .К.,
атеїстка – 52
Паласька, баба-шептунка – 41
Палашка, о дносельчанка Кабаченко Л.І. – 2
Палашка, свекру ха Шевченко О.А. – 9
Панасенко Валентина Яківна, респондент – 13
Пантелійович – 37
Пантелійович – 38
Панюца Галина Сергіївна, респондент – 29
Параска – 58
Параска, відьма – 41
Параска, тітка Шевченко О.А. – 9
Пастернак Іларіон, дід Хаченок М.М. – 72
Пастернак Марина, баба Хаченок М.М. – 72
Паша – 54
Пашки – 44
Пашчиха – 44
Педан Андр ій Кирилович, респондент – 47
Педан Кирило Тимофійович, батько Педана А.К. –
47
Перепелиця Гаврило, дід Перепелиці М.П. – 34
Перепелиця Микола Петрович, респондент – 34
Перепелиця Параскева Іванівна, мати
Перепелиці М.П. – 34
Перепелиця Петро Гаврилович, батько
Перепелиці М.П. – 34
Петро Кавун, односельчанин Чернявсько ї М.І. – 10
Петро, батько Тіняєвої П.П. – 54
Петро, дід Шевченко О.А. – 9
Петро, святий – 35, 41
Петя – 70
Пилип – 33
Пилип, святий – 33
Писаренко (Федько) Євдо кія Карпівна,
респондент – 67
Півень Василь Григорович, респондент – 59
Пінчук Юлія Станіславівна, інтерв’юер – 58-61
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Полячка, бабка-цілителька – 14
Помиляйкова Маня, о дносельчанка
Гончаренко Т.П. – 50
Примак (Шелучко) Мар ія Василівна,
респондент – 25
Прістя – 63
Пріська, відьма – 41
Проичев Михайло Мико лайович,
односельчанин Новаково ї Н.М. – 38
Прометей – 41
Псьол Іван, дід Перепелиці М.П. – 34
Псьол, баба Перепелиці М.П. – 34
Рада, баба Ончева М .М. – 39
Райка – 54
Растимова Кіся, о дносельчанка
Кабаченко Л.І. – 2
Рая, дочка Голо ти К.П. – 15
Рижих Іван, батько Шийки Є.І. – 17
Рижих Наталка, мати Шийки Є.І. – 17
Рильський М ., поет – 41
Різніченко Анастасія Пантелеймонівна,
респондент – 14
Роман, дядько Злиденного А.М. – 41
Руденко (Тінякова) Марія Кузьмівна,
респондент – 52
Сава, святий – 15, 41, 72
Савелівна – 50
Савка, дід Іванової М.І. – 27
Савон Марія Гаврилівна, респондент – 32
Савченко Василь Є горович, односельчанин
Сакуна В.К. – 53
Саєнко, сусід Гончаренко Т.П. – 50
Сакун Віктор Кузьмич, респондент – 53
Самойленко Льоня, односельчанин
Білаш Н.М. – 40
Саута Юлія Воло димирівна, інтерв’юер – 1517
Саша, баба Шевченко О.А. – 9
Саша, син Білаш Н.М. – 40
Саша, син Скуйбеди Д.І. – 44
Сашик – 11
Сашко – 69
Свє та – 46
Свє тка – 40
Секлета – 54
Сергій – 32
Сергій, син бригадира – 63
Сергій, хрещеник Злиденно го А.М. – 41
Сергій, чо ловік сестри Лисенко Р.І. – 42
Сердюки, сусіди Гончаренко Т.П. – 50
Сердючка, сусідка Гончаренко Т.П. – 50
Сережка, плем інник Корякової К.І. – 28
Серьожа – 28
Серьожка – 44
Сивирин (Сунна) Одарка Романівна,
респондент – 18
Сидоренко Дашка – 63
Сидоренко Свєтка, односельчанка
Шевченко Г.Н. – 63

Сіденко Іван Іванович, дід Злиденно го А.М. – 41
Сімакова Альвіна Миколаївна, респондент – 20
Сірьога (Сірко), односельчанин Коцур Г.М. – 12
Сковорода Г., філософ – 20
Скринник А гафія Никифорівна, баба
Корякової К.І. – 28
Скринник Сергій, дід Коряково ї К.І. – 28
Скрипка Петро Михайлович, респондент – 24
Скуйбеда (Лилик) Дар’я Іванівна, респондент – 44
Смирницький, священик – 50
Соломія, баба Тіняєвої П.П. – 54
Соло ха Павло Павлович, інтерв’юер – 18, 19, 24
Спиридон – 13
Сталін Й. – 8, 24, 25, 27, 28, 41, 44, 50, 63, 70
Степан – 40
Степан, односельчанин Коцур Г.М. – 12
Степани, односельчани Коцур Г.М. – 12
Стерписький – 41
Стефаній, священик – 61
Стипаненч іха, односельчанка Хаченок М.М. – 72
Стянка, баба Ончева М.М. – 39
Стьопа, брат Кабаченко Л.І. – 2
Сусанна – 50
Сюкалівський – 41
Тамара, лікар – 41
Танічка, дочка Коряково ї К.І. – 28
Таня – 69
Таня Фомина, о дносельчанка Крючково ї М.Ф. – 57
Таня, дочка Шийки Є.І. – 17
Таня, мати Ру денко М.К. – 52
Терехова, бабка-повиту ха – 40
Терешко, священик – 19
Тетяна – 51
Тетяна, мати Бондаренко К.М. – 45
Тимофій, дід Педана А.К. – 47
Тищачка Катя, о дносельчанка Коцур Г.М. – 12
Тімур – 28
Тіняєва (Єременко) Параска Петрівна, респондент –
54
Толік – 50
Толстові, сім’я матері Шийки Є.І. – 17
Толя – 16
Третяків Василь – 50
Українка Леся, поетеса – 41
Улита, невістка Шевченко О.А. – 9
Уманський Іван Іванович, респондент – 3
Устя, тітка Руденко М.К. – 52
Федір – 12
Федір, син бригадира – 63
Федо т, брат Шевченко О.А. – 9
Федя – 25
Феня, бабка -повиту ха – 26
Филюіца, баба-односельчанка Новакової Н.М. – 38
Фрося, бабка-цілителька – 12
Хаченок (Пастернак) Марфа Михайлівна,
респондент – 72
Хвєра Міша – 41
Хивря, бабка – 9
Хімченко Олександр Сергійович, інтерв’юер – 55,
56

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

Хома – 54
Хоменко, бригадир – 63
Христина – 33
Хрущов М. – 46
Циплу хін – 9
Чайка Маринка – 41
Чапаєв В. – 14
Частунка, о дносельчанка Шевченко Г.Н. – 63
Чепіжки, односельчани Сімакової А.М. – 20
Черкаська – 73
Чернявська (Глянь) Марія Іллівна,
респондент – 10
Чернявська Лідія Марківна, респондент – 69
Чернявська Наталія Володимирівна,
інтерв’юер – 8-12
Чипчиха Надя – 37
Чиргинский, директор школи – 39
Чубар – 24
Чудновська (Тіщенко) Тетяна Федорівна,
респондент – 11
Шаповалов – 50
Шаталінчиха (Марківна), сусідка
Корякової К.І. – 28
Шашанчиха, нянька – 28
Шевченко (З лиденна) Олександра Андр іївна,
респондент – 9
Шевченко Ганна Никифорівна, респондент –
63
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Шевченко Іван Павлович, знахар – 41
Шевченчиха, баба Шевченко Г.Н. – 63
Шелуйчина Катя, сусідка Канівець Н.В. – 49
Шийка Є вдо кія Іванівна, респондент – 17
Шляпак Андрій Митрофанович, дід Косован Л.П. –
46
Шляпак Христя Яківна, баба Косован Л.П. – 46
Шовкова Стелла Юріївна, інтерв’юер – 68-71
Шуменчиха, бабка-ворожка – 26
Шупта Василь Петрович, респондент – 73
Шура – 54
Шура, о дносельчанка Лисенко Р.І. – 42
Юдінкова (Кліщукова) Тамара Андріївна,
респондент – 5
Юра – 38
Юра, син Александрової А.К. – 26
Юхим, кум Коцур Г.М. – 12
Явтушенкови, о дносельчани Гончаренко Т.П. – 50
Яким, дід Сакуна В.К. – 53
Якименко Анастасія Олексіївна, інтерв’юер – 20-23
Якименко Іван Макарович, респондент – 23
Янчик – 2
Ярошенко – 9
Яська (Отрішко) Ганна Федорівна, респондент – 60
Яськова, шепту ха – 69
Я хве – 30
Я хнєвич – 68
Яцьківська Ганна, сусідка Коцур Г.М. – 12
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ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК
1

Австрі я – 32
Азов – 50, 53
Америка – 28, 45, 73
Андріївка, селище міського типу – 41, 45, 46,
47, 48, 49, 50
Андріївський район – 42, 46
Асканія-Нова – 35
Баренка – 41
Баришивський район – 28
Бердянськ (Бер дянське), м істо – 27, 28, 33,
35, 42, 47, 50, 52, 56, 58, 72
Бердянський державний педагогічний
університет (БДПУ) – 1-75
Бердянський повіт – 35
Бердянський район – 35, 45, 46, 47, 48, 49
Бессарабія – 35, 37
Білорусія – 54
Більманка, село – 61
Благовіщенка, село – 62, 74, 75
Богородицьке, село – 25, 48
Болгар ія – 26, 35
Борисівка, село – 54, 56
Будницьке, село – 28
Бурлацька – 69
Варович, село – 25
Василівка, місто – 1, 2
Василівський район – 2
Вер хній Токмак, село – 30, 33
Вершина 1, село – 64, 72, 73, 75
Вільнянськ, місто – 41
Воздвижівка – 14
Волноваха, місто – 69
Волого дська область – 17
Воронеж, місто – 50
Ворошиловка, село – 44, 50
Ворошилово – 52, 54
Гершав – 10
Гоголівка (Гайчур), село – 68, 69, 70, 72
Григорівка, село – 20, 21, 24
Гуляйпільський район – 14-17, 44
Гуляйполе, м істо – 13, 15
Гурівка, село – 16
Гусарка, село – 57
Гюнівка (Краклія), село – 35, 36, 37, 38, 39
Дзержинський, колгосп – 66
Дмитрівка, село – 52, 54
Дніпро, ріка – 51
Дніпропетровськ, місто – 4
Дніпропетровська область – 3, 14, 29, 33
Дніпропетровщина – 5
Дон, ріка – 41
Донбас – 69
Донецьк, місто – 6, 8, 39, 51, 52
Донецька область – 3, 20
1

Подано за номерами інтерв’ю.

Єлизаветівка, село – 43, 49
Єлисеївка, село – 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49
Єліпаєво – 20
Єрусалим, місто – 26
Жирів, ху тір – 1
Жовтневе, село – 3-6
Запоріжжя, м істо – 10, 13, 15, 25, 31, 33, 41-43, 68
Запорізька область – 1-75
Запорізька Січ – 20
Запорізький машинобудівний інститу т – 47
Запорізький педаго гічний інститу т – 20
Західна Україна (Западна Україна, Западна) – 8, 24,
30, 39, 41, 45, 46, 48, 54, 69
Зелений Гай, колгосп – 63
Зеленівка, село – 26
Зоря, колгосп – 72
Івано-Ф ранківськ, місто – 41
Ізмайловський район – 36
Ізраїль – 30
Йорд ан (Іордань), р іка – 28, 75
Кавказ – 34, 41
Казахстан – 34, 75
Каїрина, балка – 72
Камянське, село – 2
Карпати – 39
Києво-Печерська Лавра – 30, 72
Київ, місто – 9, 13, 28, 51, 56, 72
Київська область – 25, 28
Київська По кровська церква – 30
Київський університет ім. Шевченко – 47
Київщина – 25, 28
Киргизія – 44
Кирилівка, село – 21, 75
Кирилівка, станція – 75
Кірово – 52
Кіровоград, м істо – 8
Кобиляки – 20
Колар івка, село – 27
Колар івський район – 25, 35
Комиш-Зоря, селище місько го типу – 41
Комуніст, ко лгосп – 38
Конські Роздори, село – 24, 57, 68
Коса – 72
Красне, село – 26, 27
Крим – 20
Кримка, село – 52
Криничувата, село – 2
Крутий Берег – 41
Куйбишеве, селище міського типу – 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75
Куйбишевський (Цареконстантинівський) район –
34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75
Ланцеве, село – 66
Лисівка – 11
Лощиновка (Карклі), село – 36
Львів, місто – 13
Львівська область – 44
Макіївка, місто – 50, 57
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Макіївський район – 20
Мала Токмачка – 13
Мар’янівка, село – 72, 73, 74, 75
Маріуполь, місто – 69
Марфополь, село – 15-17
Мелітопольський повіт – 41
Михайлівка, село – 8, 9, 11
Монталь – 9
Москва, місто – 13, 51, 52
Моспіно – 20
Найкрон – 1
Нельговка, село – 35, 36
Низяни – 33
Ніжин, місто – 47
Німеччина (Германія) – 8, 28, 30, 32, 39, 42,
50, 57, 63
Новоданилівка, село – 13
Новокам’янка – 64
Новомихайлівка, село – 41
Новосела – 17
Новоспасівка, село – 47
Новоукраїнка, село – 65, 68, 70, 71, 74
Новофак – 34
Ногайський район – 35
Обіточне, село – 34, 39, 50, 52
Одеська область – 36
Одеський інститу т планування сільського
господарства – 39
Олексіївка (Чиклі), село – 27
Орел, місто – 72
Оріхів, м істо – 13, 29, 32
Оріхівський район – 13
Остриковка, село – 10, 11
Очеретувате (Черетувате), село – 8, 9, 11, 12,
41
Панфілівка, село – 25, 26, 27, 28
Партизани (Новопавлівка), село – 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56
Петр івка, село – 36
Піту хова, ву лиця – 40
Покровський район – 14
Поліський район – 25
Пологи, місто – 15, 18, 19, 24, 67
Пологівський район – 18-24, 67, 75
Полтава, місто – 53
Полтавка, село – 14
Полтавська губернія – 41, 47, 53
Полтавська область – 75
Польща – 31
Попівка, село – 34
Попово, село – 1
Порт-Артур, м істо – 20
Приазов’я, – 15, 35
Прибалтика – 13
Приморськ, місто – 25, 28, 43, 50, 52, 54, 56
Приморський район – 26, 27, 35-56
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Пробудження – 73
Радоловка, село – 35, 36, 37, 38, 39, 43
Радянський Союз – 1, 27, 39, 53, 61
Рашівка – 11
Рига, місто – 13
Різдвянка, село – 14
Річне (Ро тфронт), село – 10
Розівка, селище міського типу – 14
Розянщина – 14
Росія – 17, 20, 45, 52, 72
Ростовська область – 7
Руднувай – 28
Руська, ву лиця – 40
Салтичія, село – 34, 43
Семенівка, село – 20-24, 75
Семенівський район – 75
Серп і Моло т, колгосп – 45
Сиб ір – 10, 32, 57
Сімферополь, місто – 20
Сінжієво – 12
Скелювате, село – 9-12
Смоленська об ласть – 61
Снігурівка, село – 12
Соловки – 1
Софіївка, село – 36
Ставрополь, місто – 41
Стара Кам’янка – 64
Таврі йська губернія – 41
Таврія – 75
Тарасівка, село – 24, 27, 28
Токмак, місто – 1, 7, 9, 10, 12, 29, 41
Токмацький район – 1, 3-6, 8-12, 33, 41
Тотоцьке – 41
Трудіво ля – 33
Трудове, село – 10
Україна – 3, 20, 35, 40, 47
Улянівка, село – 24
Урицьке МТС – 73
Успенівка, село – 14
Харків, місто – 42
Царівка – 72
Чапаєвка, село – 20
Червоний Схід, ко лгосп – 71
Чернівецька область – 46
Чернігівка, селище місько го типу – 9, 25, 27, 29-32,
39
Чернігівська область – 47
Чернігівська школа – 30
Чернігівський район – 10, 25-28, 32-34
Чернігівщина – 46
Чубарівка, село – 24, 67, 69
Шевченко, село – 23, 24
Юр’ївка, село – 25, 27, 40
Янчекраська сільська рад а – 2
Японія – 20
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Абрикос – 40, 50, 51
Авіаційний завод – 33
Автобус – 15, 57
Автомат – 30, 44
Агітація – 39
Агробаза – 52
Агролісомеліоратор – 37-39
Агроном – 34, 39, 41, 45, 47, 71
Агроном-зоотехнік – 41
Агроном-полевод – 34
Агроном-шовковод – 44
Активіст – 8, 19, 53
Акушер – 35, 36, 68
Амбар – 41, 48, 54
Ангар – 52
Ангел – 28, 39, 41, 50, 52, 54, 62, 72
Анекдот – 41
Антихристи – 6, 14, 40, 50
Армія – 3, 12, 17, 20, 39, 50, 59
Арновка – 40, 44, 52
Архангели – 61
Архітектор – 54
Атеїзм – 6, 30, 41, 47
Атеїсти – 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16, 18-20, 23-26,
30, 31, 34-41, 45-47, 49, 50, 52, 54, 56-59, 61,
69, 74
Атмосфера – 20, 52, 74
Баба (бабушка, бабуся) – 1-3, 5-20, 22-58, 6063, 65-75
Баба-повиту ха – 12, 14, 16, 22, 29, 31, 37, 4044, 54, 62, 68
Баба-шепту ха – 1, 8-10, 12, 14, 18, 19, 21-23,
27, 28, 39-46, 48-50, 54, 60, 62, 63, 69, 70, 72,
74
Бабин день – 35, 36
Багатство – 6, 10, 42, 73
Багаття – 46, 74
Багач – 10, 17, 28, 41
Баговиння – 61
Базар – 12, 16, 17, 19, 30, 57, 67
Балалайка – 42
Балик – 41
Балка – 51, 52, 58, 63, 66, 72
Балон – 49
Бандит – 10
Бандитизм – 27
Баня – 52
Баптизм – 41
Баптисти – 7, 11, 13-15, 17-20, 22, 24-26, 28,
38, 39, 41, 42, 47, 49-58, 60, 64, 67, 70, 72, 75
Барабан – 19
Баранина – 37
Баришня – 8
Барочки – 72
Басейна – 17, 28, 44
Батист – 8, 17, 28
Батура – 9
Батьки – 1-29, 31-40, 42-75

Батьківщина – 24, 55
Батько (папа) – 1-3, 5, 8-13, 16, 18-23, 25-28, 30, 3236, 38-42, 44-52, 54-58, 60-69, 71-75
Баштан – 9
Баян – 27, 28, 42, 52
Безбожники – 7, 14, 40, 44
Безсмертя душі – 30
Бекмес – 28, 50
Берег – 1, 16, 18, 22, 30, 33, 42, 50, 57
Береза – 40
Бешиха – 17, 41, 45
Бильце – 52
Бинт – 50
Біб лія – 1, 2, 5-7, 19, 25, 26, 28-30, 32-34, 39, 45-49,
53, 54, 57, 61, 65, 67, 72, 73
Бідність – 9, 12, 28, 52, 62
Бідон – 15, 25, 72
Білизна – 18
Білок – 51
Біопо ле – 39, 44
Біс – 9, 28, 41, 43, 61
Благовіщення – 13, 22, 35, 40, 42, 60, 62, 74
Благополуччя – 1, 38, 50
Благословення – 29, 31, 44, 50, 54
Блу д – 53
Блюдечко – 1, 25
Бог – 1-75
Богослужіння (служба) – 1, 4, 6, 11, 13, 17-21, 23,
25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 44-47, 49-51, 53,
54, 57, 61, 63, 64, 72-75
Бойня – 52
Болгари – 26, 35-39, 44
Болото – 30, 46
Бомби – 18
Борода – 14, 27, 30, 40, 50, 61
Бородавки – 20, 57
Борона – 11
Борошно – 17, 19, 25, 38, 40, 42, 47, 50, 54, 57, 70,
75
Борщ – 5, 9, 11, 14, 18, 23, 24, 40, 42, 44, 52, 57, 70,
72
Бочонок – 19
Боярин (дружок) – 14, 17, 19, 27, 28, 40-42, 51, 52,
54, 63, 72
Брат – 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14-17, 19, 23, 28, 30, 32, 35,
40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52-57, 60, 62, 67, 69, 70, 7274
Брезент – 70
Брехня (неправда) – 1, 16, 18, 19, 26, 27, 28, 41, 42,
50, 57, 69-73
Бригада – 9, 11, 12, 13, 25, 32, 71, 72
Бригадир – 32, 42, 50, 63
Бринза – 26, 50
Бричка – 19, 26-28, 36, 40-42, 47, 52, 54, 63, 69, 72
Брошури – 64
Бруква – 8
Бубен – 17, 27, 49, 72
Бублик – 14, 17, 39, 50, 57, 68
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Бугай – 50
Будка – 53
Бузок – 37
Буквар – 41
Букет – 2, 11, 14, 22, 50, 70, 72
Булавка (шпилька) – 18, 19, 28
Бурки – 17
Буряк – 5, 17, 18, 26, 28, 40, 41, 44, 50, 52, 54,
66, 70, 72, 75
Бу ханка – 26, 38, 39, 57
Бу хгалтер – 24, 29, 31, 39
Бу хгалтерія – 32, 37
В’язки – 57
Вагітність – 8-12, 28, 41, 43, 60
Вагон – 41
Вал – 72
Валянки – 14, 20, 46, 50, 65
Вальс – 42
Ванна – 43, 50, 52
Вареники – 2, 5, 9, 11, 12, 14, 16-20, 22, 26,
27, 33, 40-43, 45-47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 60,
61, 63, 68-71, 74
Вата – 69
Ведмідь – 72
Велика Вітчизняна війна (війна) – 1, 2, 4-11,
14-28, 31-75
Велосипед – 15, 41, 52
Веранда – 46, 50
Верба – 6, 7, 16, 42, 44-47, 50, 57, 58, 62, 63,
69, 70, 74
Вербна неділя – 35, 42, 57
Вербна субота – 7
Верстат – 9
Весілля (свадьба) – 1, 2, 4-6, 8-12, 14, 16-19,
22, 24-29, 31-33, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 4954, 56, 60, 63, 65, 68, 70-72, 74, 75
Веснянки – 61
Вечеря – 1, 5, 9, 11, 13-17, 20, 22, 23, 25, 28,
33, 35, 40-45, 48-53, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 7075
Вечорниці – 40, 72
Вигін – 17, 39, 57
Видужання – 22, 40, 43, 44, 49, 51, 53, 56, 61,
65, 72, 73
Викуп (за наречену) – 1, 9, 22, 26, 28, 29, 31,
37, 40, 42, 50, 52, 72
Вилка – 9, 57, 66
Вим’я – 57, 68
Винагорода – 1, 5, 18, 33, 45, 52, 74
Вино – 26-28, 40-44, 46, 52
Випас – 52, 58, 62, 74
Випивка – 35, 40, 42, 49, 52
Виселення – 10, 20, 39
Вишня – 45, 50, 51, 70
Вища сила («якась сила над нами») – 1, 25,
28, 31, 39, 41, 43, 44, 47, 61, 62, 66
Вівтар – 27, 28, 39, 44, 52, 57, 72
Вівці – 1, 9, 17, 37, 66, 72
Вівчарня – 37
Відділ ку льтури – 29
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Відлига – 31
Відро – 13, 17, 26, 42, 50, 52, 72, 74
Відспівування – 18
Відьма – 1, 2, 4-12, 14, 16-19, 21-23, 25, 27-30, 34,
35, 37, 39-46, 48-52, 54-63, 65-70, 72-74
Відьмак – 4, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 35, 37,
40-46, 48-52, 55, 57-59, 61-63, 66, 68, 70, 72-74
Вікна – 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21-23, 26-29, 31, 32,
37, 38, 40-45, 48-50, 52-54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65,
68, 70, 72
Вінець – 2, 44, 50-52, 72
Віник – 1, 9, 13, 21, 28, 29, 39, 43, 57
Вінок – 1, 4-7,13-15, 17-19, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 35,
37, 40-44, 46, 49-51, 58, 61-63, 67, 69, 70, 74
Вінчання – 4, 9, 29, 31, 35, 37, 41, 51-54, 71
Віра – 1-75
Вірш – 24, 41, 57, 70
Вірьовка (мотузка) – 5, 16, 57, 63, 72
Віск – 5, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 35, 39-41, 44, 48-51,
62, 69
Вітер – 15, 31, 41, 42, 45, 57, 72, 75
Вітчим – 9
Віфліємська зір ка – 41
Віялка – 1
Влада – 8, 19, 26, 27, 29, 40-42, 45, 47, 48, 50, 53, 61,
72, 73
Внуки – 1, 5, 9, 14, 15, 18, 28, 46, 47, 49, 54, 57, 74
Внучка – 17, 28, 42, 44, 46, 54
Вовк – 10, 14, 29, 42, 62
Вовку лаки – 6, 7, 9, 14, 18, 21, 23, 27, 29, 33, 40, 41,
45, 49, 50, 63, 69, 72-74
Вовна – 10, 29, 30, 40, 50, 62, 72
Вогонь – 7, 9, 13, 31, 35, 37, 41, 44, 47, 49, 51, 57, 58,
61, 66, 67, 73
Вода – 1, 10, 14-19, 22, 23, 25-31, 35, 37, 39-44, 46,
47, 49-54, 58, 60-63, 65, 67, 69-72, 74, 75
Водяник (во дяний) – 2, 14, 18, 27, 30, 33, 41, 43, 44,
46, 50, 61, 63, 72, 74
Воєвода – 61
Вожак – 28
Вождь – 8, 26
Вознесіння – 15, 25, 57, 65
Воли – 5, 47
Волога – 35, 38, 75
Вороги – 8, 20, 30, 38, 44
Ворожба (ворожіння) – 7, 8, 10, 14, 18, 19, 26, 27,
40, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 58, 60, 61, 72, 74, 75
Ворожка – 11, 14
Ворон – 41
Ворота – 5, 28, 37, 40, 41, 44, 63, 68, 74
Воскресіння Господнє – 18
Врожай – 1, 5, 6, 9, 14, 22, 24, 31, 38, 39, 41, 44, 46,
51, 55, 57, 59, 69, 75
Втопленик – 16, 62
Вузли – 1, 29, 31, 38
Вулик – 37, 40
Вулиці – 8, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 30, 35, 3743, 45-47, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 65, 72, 75
Вхо дини – 6, 18, 27, 40, 52, 53, 62, 74, 75

338

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

Вчителі – 2, 9, 11, 14, 20, 25, 27-29, 31, 34, 37,
40, 41, 45, 52-54, 57, 59, 67, 69
Гадалка – 46, 57
Гадання – 1, 14, 15, 19, 26, 27, 35, 37-40, 45,
47, 49, 58, 60, 61, 69
Газета – 11, 15, 41, 49, 61, 68, 72
Галушки – 9, 18, 46
Ганок (крильце) – 9, 25, 29, 72, 73
Ганьба – 28, 52
Гараж – 28
Гарба – 1, 12, 39, 72
Гарбуз – 5, 18, 25, 28, 29, 40-42, 44, 49, 52,
60, 74
Гардина – 66
Гармошка (гармонь) – 9, 17, 18, 26, 28, 37,
40, 42, 49, 52, 71
Гематогенні енергетичні лінії – 41
Гени – 57
Герой – 20
Гілки – 1, 6, 19, 22, 40, 44, 49, 50, 63, 69, 70,
75
Гільце – 14, 28, 40
Гіпноз – 39, 49
Гланди – 50
Глечик – 61
Глина – 40, 49
Гнів – 35
Голка – 9, 17, 22, 28
Головнокомандуючий – 24
Голод (голо довка) – 7, 9, 10, 17, 25, 26, 28,
35, 39, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 66
Голодомор – 28
Голосіння – 31
Голуби – 40, 42, 47, 52, 74, 75
Голубці – 17, 50
Горище – 4, 9, 16-18, 35, 42, 43, 52, 54, 61, 62,
63, 68
Горілка (водка) – 4, 9, 15-17, 19, 25, 26, 28,
35, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 54, 57, 64, 70
Горіхи – 28, 41, 42
Город – 1, 13, 14, 17, 22, 23, 28, 37, 39-42, 50,
54, 57, 62, 63, 68, 72
Городяни – 13, 49, 51, 73
Горох – 23, 28, 45, 54
Горошок (цукерки) – 57
Горшки – 27, 28, 50, 54
Госпіталь – 70
Господарі – 5, 8, 14, 16-18, 23, 26-29, 31, 32,
36-42, 45, 46, 50-54, 57, 61-63, 66, 72, 74, 75
Господарство – 10, 14, 18, 29, 30, 35, 40-43,
49
Гостинці – 1, 8, 9, 44, 52, 60, 68
Гості – 1, 5, 9-14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29,
33, 37-42, 44-47, 49-53, 65, 72
Град – 75
Графин – 40
Гребінець – 9, 29, 44, 63, 72
Греки – 1, 39
Грива – 5, 14, 35, 61
Грижа – 27

Грім – 15, 30, 54
Гріхи – 1, 8, 14, 15, 17-19, 21, 22, 24, 26, 27, 29-32,
40-44, 50, 52-54, 57, 58, 64, 74
Грішники – 17, 29
Гробки – 4, 16, 20, 24, 29, 41, 49, 50, 69-71
Гроза – 54, 60, 74
Громадські ко лективні поминки – 29
Громадянська війна – 1, 8, 10
Гроші – 2, 9, 13, 14, 17-20, 22, 25, 26, 28-31, 33, 35,
38, 40, 42-48, 50-52, 54, 56, 63, 70, 72, 74
Груба – 28, 72, 75
Груші – 11, 28, 44, 40
Губернія – 14, 41, 47, 53
Гудина – 57
Гуляння (гульня, гулянки) – 10, 14, 16, 27, 28, 33,
35, 37, 39, 42, 45, 50, 52, 54, 57, 74
Гуска – 72
Гуцули – 32
Дар – 41, 48, 74
Дача – 30
Двері – 9, 10, 13, 14, 16-18, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 39,
40, 42, 44, 50, 52, 54, 55, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 75
Двійнята – 48
Двір – 1, 5, 9, 14, 17, 19, 22, 25-28, 35, 37, 38, 40-46,
48, 51-54, 57, 58, 60, 61, 63, 66-68, 72, 74, 75
День Ангела – 33, 50
День Лазаря – 35, 36, 38
День народження – 28, 35, 41, 52
Дерева – 16, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 44, 45, 50, 52, 61
Держава – 20, 50, 61
Дзвіниця – 50, 54
Дзвони – 9, 14, 17, 39, 41, 43, 54, 57, 66
Дзеркало – 5, 10, 13-16, 18, 19, 25, 28, 31, 41, 43, 44,
50, 52, 68
Диван – 17
Дивень – 1, 14, 22, 70
Димар – 42, 43, 45, 51
Дині – 28, 40
Дисципліна – 44
Дитбудинок – 26, 57
Дитина (дитя) – 1, 3, 4, 11, 14, 16-19, 21, 22, 24-32,
35, 36, 38, 41-44, 46, 48, 50, 51, 53-58, 60-72
Дитячий садок – 28, 29, 50
Диявол – 41, 50
Диякон – 11, 19, 39, 42, 43, 69, 73
Дівич-вечір – 18, 25, 35
Дівичник – 14
Дівчата – 1, 2, 5-8, 10, 14, 17-19, 22, 24, 25, 27-33,
35-46, 48, 50, 52-55, 57-63, 65, 67-72, 74, 75
Дід (дє душка, дідусь) – 1, 2, 5, 6, 8-20, 22-25, 27-31,
33-63, 68, 70-75
Діду х – 6, 13, 41, 44
Діжка – 40, 42, 44, 52, 70-72, 74
Дійства – 18, 24, 61
Дім – 31, 35, 36. 39, 41, 42, 44, 50, 57, 61, 65
Дім культури – 32, 43, 61
Дім малюка – 26
Дімідрол – 51
Дірка – 14, 28, 30, 35, 45, 51, 70
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Діти (дітвора) – 1-5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 2126,
28-30, 32, 33, 35-38, 40-44, 46-50, 52, 54, 57,
59-61, 64, 67-69-73
Дно – 30, 61
Довідка – 8, 11, 37
Докори – 28
Долівка (пол) – 39, 40
Доля – 22, 40-43, 47, 50, 52, 61, 67, 72
Домовик (домовий) – 1, 2, 8-12, 14, 17, 27,
30, 35, 42-44, 49, 51, 61, 62, 72
Дорога – 13, 16, 19, 28, 31, 41-45, 49, 50, 52,
61, 62, 72, 74
Дорожки – 38, 40, 57, 75
Дочка – 1, 8-10, 14, 17, 20, 26, 29, 30, 35, 38,
40-42, 44-52, 54, 60, 63, 72, 73
Дошка – 19, 39, 69
Дощ – 1, 13, 44, 55, 57
Доярка – 4, 5, 50-52, 57, 65, 70, 73
Драбина – 9, 63
Дріжджі – 28, 40, 54
Дружки – 1, 5, 9, 14, 16, 17, 19, 27-29, 40, 42,
51, 52, 54, 63, 70, 72
Друзі – 18, 23, 31, 39, 41, 47, 54, 60, 61, 69, 71
Дрючок – 40, 50, 70
Дуб – 40
Дуля – 14, 46, 62
Духи – 13, 22. 27, 29, 30, 41, 42, 44, 50, 54, 57,
63, 73
Духовка – 54
Душа – 29-31, 40, 43-47, 53, 54, 57, 60, 68, 72,
74
Дядько – 2, 4, 5, 7, 9, 14, 17, 19, 20, 37, 38, 4047, 49, 51-54, 57, 60, 61, 67, 69
Економіст – 39
Екстрасенси – 45
Електрика – 49, 70
Енергія – 40, 44
Етикетка – 28
Євангеліє – 32, 34, 38, 42, 44, 50, 52
Євангелісти – 43, 54
Євреї (жиди) – 14, 15, 20, 30, 31, 53, 63
Жаба – 12, 54
Жакет – 14, 54
Жар – 38, 39
Жара – 39
Жарти – 37, 40
Живіт – 10, 12, 37, 50, 54, 58, 72
Жилявий понеділок – 40
Жир – 28, 68, 72, 75
Житло – 4, 5, 7, 14, 18, 19, 22, 27, 34, 42-47,
50, 60-63, 67, 74
Жито – 5, 9, 14, 17, 22, 27, 42, 44, 46, 47, 50,
61, 62
Жінка – 2, 3, 5, 7-18, 24-26, 28-30, 32, 33, 3546, 50-57, 60-65, 68, 69, 71-73, 75
Жужалка – 66
Жук – 53
Журавель – 6
Журнали – 50
Забобони – 13, 29-31
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Завідуюча – 50
Завірюха – 54
Завод – 7, 60, 68
Загата – 40, 50
Заговори – 1, 17, 35, 56, 57, 61
Загони – 53
Задвижка – 51
Задунайські козаки – 47
Зажарка – 75
Зажинки – 61
Зайці – 72
Закваска – 49
Закон – 8, 11, 16, 34, 40, 42, 45, 48, 49, 52, 61
Закон Божий – 19, 47, 50, 59
Закройщик – 1
Закуска – 27
Закутки – 61
Зала – 28, 39, 42, 46, 72
Замки – 27, 29, 41, 50, 52, 70, 72
Замовляння (замовлення) – 14, 18, 40, 43, 44, 51, 53,
57, 61, 62, 69, 72-74
Западники – 54
Запалення легень – 50
Заплата – 40
Заповіді – 18, 39
Заповіти – 20, 47
Зараження – 50
Зарплата – 41, 42
Заручини (заручення) – 29, 31, 50
Засівальники – 5, 18, 33, 45, 52, 74
Засідання – 50
Застілля – 47, 52
Захисник – 40, 42-44, 61, 67
Збори – 30, 50
Звичаї – 3-6, 8, 11-14, 18-30, 33-35, 37-41, 43, 45, 46,
49-55, 59, 61, 66, 69, 70, 72, 74, 75
Звір – 16, 28, 41
Згода – 1, 18, 35, 37
Земля – 1, 9, 11, 14, 19, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 37, 38,
40-42, 44, 49, 53, 55, 60-62, 74
Земляки – 7
Землянка – 28
Зерно – 2, 9-14, 15, 18, 19, 24, 28, 29, 35, 39, 40, 42,
44, 48, 52, 53, 56, 60, 61, 69, 71
Зерновий склад – 38
Зілля – 29, 43, 50, 61
Зірка – 14, 16, 18, 19, 32, 38, 39, 41, 46, 51-53, 57, 69,
74
Злі ду хи – 13, 22, 25, 28, 29, 30, 61
Злі сили – 18, 19, 22, 24, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 55,
60-63, 65, 67, 74
Зло – 1, 20, 40, 41, 47, 52, 57, 66, 74
Злочин – 38
Знахар і – 1, 4, 5, 7-12, 14, 16-18, 20, 22, 23, 25, 27,
28, 33-35, 37, 39-43, 45, 46, 48, 50, 52, 56-58, 60-64,
66, 68, 69, 72, 74
Зоб – 50
Золота медаль – 42
Зорі – 67, 71
Зрізи – 35
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Зуби – 14, 21, 30, 40, 41, 45, 53, 62, 64, 68, 69,
74
Зять – 9, 14, 26, 54, 57
Івана Купала (свято) – 1, 5-25, 27, 33, 35, 37,
40, 42-44, 46-48, 50, 51, 54, 57-63, 65, 67, 6972, 74, 75
Івасі – 19
Ігри – 26, 27, 37, 59
Ігрища – 61
Ідеоло гія – 23, 26, 39, 61
Ідо ли – 54
Ізюм – 28
Ікони – 1, 3-7, 9-11, 13, 14, 17-22, 24-29, 3336, 38-55, 57, 58, 60-62, 65, 67, 70-74
Іконостас – 1, 41
Інвалід – 37
Інвентар – 1
Індустріалізація – 39
Інженер – 39, 52
Іній – 52
Іновірці – 20, 21, 22, 24, 25, 33, 35, 38, 39, 45,
47-53, 56, 64, 72, 74, 75
Інститу т – 20, 35, 39, 41, 44, 47, 52
Інтелігент – 52
Інфекція – 26
Іслам – 30
Історики – 41
Істо та – 1, 29, 41, 52, 61
Італійці – 44
Іудаїзм – 30
Їжа – 18, 35, 41, 61
Кабан – 2, 14
Кабінет – 54
Кабінка – 67
Каблучка – 54
Кавалер – 28, 40
Кавуни – 9, 14, 28, 40, 50
Каганець – 50, 52, 70
Кадило – 52
Кадушка – 42, 50
Казах – 13
Казки – 7, 18, 50, 61, 72
Каламарчики – 49
Калачини – 29
Калач і – 4, 26, 29, 38, 44, 50
Календар – 15, 35, 41, 45
Каліка – 38
Калітка – 28, 73
Калюжа – 14, 44
Каміння – 9, 29, 54
Канікули – 39
Канони церковні – 11
Капелюх – 30
Капусняк – 17
Капуста – 5, 13, 14, 17-19, 22, 27, 28, 37, 40,
49-51, 54, 60, 70, 72, 74
Каратель – 44
Карти – 9, 27, 42, 52-54
Картини – 21, 38, 39, 51

Картопля – 5, 9, 14, 16-19, 22, 27, 28, 30, 37, 40, 42,
45, 46, 49-52, 54, 57, 60, 62, 66, 70, 72
Катання – 35
Католики – 21, 36, 41, 57-59, 72, 73
Кацап – 9
Качалка – 70
Качани – 5, 11
Каченята – 44, 49
Качка – 72
Каша – 1, 9, 14, 18, 40-42, 44
Квар тира – 1, 2, 41, 35, 52, 54, 61, 73
Квас – 33, 52, 70, 72, 75
Квасоля – 5, 14, 19, 23, 28, 41, 42, 44, 45, 54, 57, 72,
74
Квіти – 11, 18, 19, 28-30, 37, 40, 42-44, 46, 51, 52, 61,
67, 70, 72, 74
Квочки – 10, 28
Кендюх – 72
Киргизка – 44
Кирпа – 45
Кисіль – 40, 42, 49
Китиця – 61
Кияни – 72
Кілок – 29, 41
Кімната – 17, 18, 35, 38, 39, 41, 50, 61
Кіно – 38, 52
Кір – 9, 72
Кістка – 50
Кладка – 19, 63, 67, 70
Кладова – 50, 54, 71
Кладовище – 1, 9, 13, 24, 25, 28, 29, 40-44, 47, 57,
68, 72
Клан – 41
Клейонка – 14, 44
Клечання – 62
Клуб – 8, 21, 38, 40-42, 48, 49, 52-54, 56-58, 68, 72
Клубок – 1
Клуня – 20
Ключ – 15, 33, 62
Ключки – 57
Книги – 1, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 46,
47, 49, 50, 53, 54, 57, 63, 72
Ковбаса – 9, 14, 17, 26, 27, 40, 41, 48, 50, 52, 57, 69,
72
Ковдра – 9, 18
Кожу х – 1, 17, 28, 29, 39, 42, 46, 50, 75
Коза – 16, 51, 52
Козак – 14, 20
Козачка – 47
Козел – 28
Колгосп – 4, 8, 9, 12, 14, 19, 24, 28, 30, 32-35, 37, 39,
45, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 72
Колгоспники – 15, 40, 64, 66, 69
Колективізація – 9, 14, 24, 32, 35, 38, 39, 41, 43, 52,
57
Колесо – 14, 47
Коло дка – 17, 40, 42, 43, 45, 50, 57
Коло дязь – 16, 17, 28, 37, 43, 44, 50, 51, 54, 72, 74,
75
Колони – 61
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Колонія – 75
Колосся – 1, 17, 40, 42, 44-46, 61, 72
Коляда – 72
Колядка – 2, 5, 7, 8, 10-12, 14-19, 23, 24, 33,
35, 37, 39, 40, 44, 45, 50, 54, 60, 61, 74
Колядники – 9, 18, 19, 27, 33, 52, 57
Колядування – 1-7, 14, 18-20, 22-25, 27, 28,
33, 40, 44-48, 50-54, 56-61, 63, 64, 66, 68, 6972, 74
Комбайнер – 28, 53
Комбінат – 28
Комірчина – 42
Комод – 10
Компрес – 29
Комсомол – 33, 42, 44, 54, 61, 68
Комсомольці – 32, 49, 52, 53, 61, 69, 72
Комунізм – 7, 39, 41, 42, 45, 59
Комуністи – 1, 5, 14, 15, 17, 19, 28, 29, 33, 34,
37, 38, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58,
60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 73
Коники – 1, 8
Коні – 1, 9, 10, 14, 16-20, 24, 26, 32, 35, 39,
50, 51, 60, 61, 63, 74
Конопля – 50, 72
Конституція – 39
Контора – 11, 50, 71, 72
Конюх – 11, 63
Конюшня – 11, 14, 16, 53, 62, 72
Копачі – 15
Копиця – 62, 69
Копійки – 13, 14, 19, 27, 28, 33, 35, 38, 39, 41,
42, 44, 46, 48, 58, 68, 70
Коран – 29, 30, 33
Корж – 26, 33, 35, 40-42, 57, 70, 74
Корито – 50, 65
Корівник – 52
Коробки – 19, 50, 72
Корова – 1, 8-10, 12, 14, 15, 17-19, 22, 25, 29,
30, 32, 35, 37, 39-44, 46, 48-50, 52, 57, 58, 6063, 65, 68, 69, 70, 72, 74
Коровай – 1, 5, 14, 19, 22, 26, 29, 35, 37, 40,
42, 50
Корогви – 14, 70
Коромисло – 37
Корупція – 25
Косар – 22
Коси – 14, 17, 22, 29, 30, 31, 72, 75
Косилка – 54
Косинка – 17, 30, 42, 45, 46, 61
Космонавти – 22
Космос – 44
Костер – 1, 14-16, 18, 19, 39, 40, 42, 51, 62,
65, 74
Костоправ – 49, 50
Костюм – 2, 11, 28, 40, 42, 49, 50, 70, 72
Костьо л – 13, 57
Котельник – 68
Коти – 1, 6, 9, 12-14, 18, 22, 23, 27, 29-31, 40,
41, 46, 50, 52, 53, 57, 61-65, 68, 72, 74
Котлети – 28, 40
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Котушки – 61
Кофе – 64
Кофта – 2, 9-11, 17, 28, 38, 46, 52, 72, 74
Ко ханка – 61
Кочерга – 5, 60, 75
Кошики (корзини) – 36, 38, 46, 72, 75
Кошти – 30
Країна – 50
Краков’як – 42
Краска – 50, 51, 52
Красну ха – 45
Крашанки – 10, 12, 14-18, 22, 24, 52, 62, 68, 69, 75
Крейда – 44
Крижма – 14, 40-44, 46, 52, 57, 69, 70
Крила – 30, 40, 41, 44, 62
Криси – 13
Кров – 1, 29, 40, 44, 52, 57, 68
Кров’янка – 17
Кролі – 66
Кро хмаль – 50
Кружево – 10, 40, 72
Кружка – 14, 17, 18, 27, 62
Кубло – 62
Кузня – 42
Кукурудза – 5, 18, 24, 42, 52, 61, 69, 72
Кукурудзяна крупа – 5, 42
Кульбаби – 40
Культура – 28, 43, 61, 73
Куми – 1-3, 8, 10-12, 14-24, 25-28, 31-33, 35-38, 4046, 48-54, 56, 57, 60, 63-65, 68-72, 74
Куниця – 41
Купальське дерево – 61
Купець – 10, 14
Купіль – 29, 44
Купола – 51, 52, 70
Курі – 5, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 38, 40, 42,
46, 50, 52-54, 57, 63, 65, 66, 74
Куркулі – 14, 72
Курчата – 35, 49
Курятина – 50, 52
Курятник – 9, 18, 19, 40, 42
Кутя (Різдвяна кутя) – 1, 3-7, 9, 10, 13-15, 17-28, 33,
37-54, 58-60, 62, 64, 65, 68-70, 72-75
Ку хня – 10, 35, 70, 72
Ку хо ль – 62
Кучер – 72
Кушетка – 50
Кущі – 31, 57
Лаборант – 35
Лавка – 32, 42, 45, 54
Ладан – 38, 52
Лампа – 42, 44, 49
Лампадка – 23, 28, 38, 39, 70, 73
Ланка – 9, 15, 57
Ланкова – 60
Лапті – 9, 56
Ларьок – 57
Ластівки – 13, 14, 61
Лахміття – 28, 72
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Легенди – 13, 18, 22, 27, 33, 37. 43, 47. 48, 5052, 60, 61, 62, 69, 72, 74, 75
Лежанка – 9, 17, 28
Лекції – 41, 47
Летаргічний сон – 41
Лимони – 70
Лист – 40, 44, 50
Листівки – 22, 45, 46, 69
Листя – 18, 50
Лихорадка – 72
Лід – 33, 39, 40, 52, 72
Ліжко – 16, 28, 39, 41, 45, 50, 52, 61
Ліжник – 9, 10, 28, 50
Лікар і – 8, 12, 26, 30, 31, 35, 40-42, 44, 50, 51,
54, 56, 61
Лікарня – 9, 11, 14, 22, 25, 36, 40, 44, 47, 50,
56, 58, 65, 73
Ліки – 41, 47
Лікувальна магія – 40, 43, 49-51
Лікування – 4, 14, 18, 23, 27, 37, 43, 44, 47,
48, 50, 58, 62, 63, 72, 74
Лінійка – 53
Ліс – 8, 10, 18, 30, 41, 49, 61, 66, 74
Лісовик – 9, 12, 18, 27, 33, 41, 46, 50, 61, 63,
72, 74
Лісосмуга – 43
Літаки – 18, 33, 69
Література – 20, 30
Ліхтар – 75
Ложки – 13, 14, 25, 26, 39, 40, 42, 44, 54, 71
Лозунг – 20
Локшина – 14, 26, 37
Ломака – 57, 63, 70
Лопухи – 72
Луки – 50, 52
Луска – 52, 61
Лушпиння – 51, 52
Людина – 1, 3, 6, 8-14, 16-22, 24, 26, 29, 30,
32, 34, 36, 38-45, 47, 49-59, 61-64, 67-74
Люлька – 30
Люстри – 28
Лютерани – 41
Ляда – 18
Льон – 18, 50
М’яч – 11
Мавки – 9, 30, 41
Магазин (крамниця) – 8, 14, 18, 20, 28, 35, 41,
42, 57, 58, 61
Магія – 1, 10, 39, 49
Майстер – 41
Майстер чоловічого пошиву – 30
Мак – 19, 28, 29, 50, 51, 54, 62
Макітра – 49, 54
Маковій – 11, 15, 51, 62
Маку ха – 50
Маляр – 1
Мамалига – 42
Мандарини – 70
Маргарин – 51, 54
Марена – 61

Марля – 28, 42, 49
Масаж – 29, 37
Маска – 40, 72
Масло – 17-19, 26, 28, 29, 33, 42, 51, 54, 60, 70-72,
75
Масляниця (Масляна) – 2, 5, 7, 9, 12, 14-20, 22, 24,
26-28, 33, 35, 37, 39-43, 45-47, 49-51, 53, 56-58, 60,
61, 63, 68-71, 74, 75
Матеріал – 45
Мати (мама) – 1, 3, 5, 8-12, 14, 16-23, 25-28, 30, 32,
34-42, 44-58, 60-75
Матір Божа – 1, 7, 9, 10, 17, 35, 41, 50, 61, 65, 70, 72,
73
Матушка – 19, 41, 48, 69, 72
Машина – 9, 15, 19, 28-30, 42, 48-50, 52, 67, 69, 70
Машинка швейна – 9
Меблі – 49
Мед – 5, 26, 29, 38, 40, 49, 51, 52, 54
Медицина – 74
Межа – 9, 19, 22
Меланка (свято) – 8, 9, 27, 28, 44, 45, 50
Мелена – 26, 27, 37-39
Мерці – 13, 16, 21, 29-31, 41, 50, 56, 60, 70-72
Метелик – 14
Механізатор – 23, 53, 73
Механік – 39
Мешканці – 1-75
Мило – 28, 35, 42, 50, 54
Миска – 12, 14, 19, 40, 41, 42, 50-54, 70, 72
Мисник – 49
Миші – 10, 13, 42
Міліція – 28, 50
Міна – 29, 60
Мінерали – 37, 49
Міст – 28, 30, 41, 72
Місто – 1, 3, 7, 13, 19, 24, 29, 39, 45-47, 49, 50, 5254, 56-58, 61, 64, 73, 75
Місяць – 1, 14, 35, 53, 58
Мітла – 50
Міфи – 26, 30, 41
Мішки – 1, 9, 14, 26, 28, 31, 41, 51
Млин – 42, 50
Млинці – 7, 9, 11, 14, 17, 20, 26-28, 37, 45, 50, 54,
60, 74
Могили – 3, 17, 19, 29, 31, 40, 41, 70
Могорич – 14, 28
Мозолі – 50
Молебень – 28, 46, 49, 50, 53
Молитва – 1, 5, 8-10, 13-15, 17-19, 22, 23, 25-33, 35,
37, 38, 40-47, 50-52, 54, 56-58, 61-65, 69, 70, 73
Молитвеник – 54
Молитвослов – 29
Молитовний дім – 20, 24, 25, 26, 28, 52, 61, 66
Моління – 53
Молодик – 12, 69
Молодята – 1, 2, 26, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 50,
52, 60, 70, 72, 74
Молодь – 19, 28, 29, 33, 35-37, 39-44, 46, 51, 53, 55,
57, 63, 68, 73
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Молоко – 1, 9, 10, 12, 15, 17-19, 28, 33, 35, 37,
39, 41-46, 48-50, 52, 54, 57, 60, 62, 65, 68, 69,
71, 72, 74
Молотило – 19
Мораль – 20, 41, 42
Моральний ко декс – 20
Море – 1, 28, 37, 44, 51, 61, 74
Мороз – 1, 13, 46, 72
Музика – 9, 11, 13, 28, 32, 37, 40, 42, 49, 52,
57, 72
Музики – 14
Музична школа – 68
Мундири – 9, 64, 66, 70
Мусульмани – 29, 30, 36, 34, 41-43, 57
М'ясо – 11, 14, 16, 17, 19, 22-24, 27, 28, 40-42,
44-46, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 69, 71, 72
Намисто – 8, 28, 72
Наречена – 1, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 16-19, 22, 2529, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 49-54, 63, 65, 68,
70, 72, 74, 75
Наречений – 1, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19,
22, 25-29, 33, 35, 37-42, 46, 49-52, 54, 55, 63,
65, 70, 74, 75
Народ – 45, 47, 50, 62
Народження – 19, 35, 37-39, 44, 56
Народини – 27, 58, 69, 72, 73
Наряди – 8, 11, 14, 26, 37, 40, 43, 72
Насіння – 18, 40
Наука – 19, 23, 28, 52
Нація – 40
Начальник – 8, 19, 28, 29, 58
Начальство – 14, 28, 42, 52
Небеса – 9, 30, 42, 55
Небилиці – 50
Небо – 14, 19, 25, 44, 47, 51, 57, 62, 74, 75
Невістка – 9, 11, 14, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 38,
44, 50, 57, 67, 72
Незалежність – 47
Немовля – 14, 22, 31, 33, 35, 41, 44, 57, 60, 62,
69, 72
Несправедливість – 25, 42
Нечиста сила – 1, 5-9, 11, 14, 16-18, 21-23, 27,
33, 35, 37, 40-45, 47-50, 52, 54, 61-63, 65-67,
71-74
Нечисть – 1, 4, 5, 19, 21-23, 27, 28, 33, 35, 4143, 45, 46, 49-54, 56, 61, 65, 70, 72, 74
Нещастя – 29, 39, 50, 52
Нитки – 17, 41, 42, 49, 52, 57, 61, 62, 65, 72
Німці – 4, 5, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 24-26, 28,
30, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 48-50, 52, 53, 55,
57, 60, 63, 68, 69, 71-73, 75
Ніч – 1, 3, 13, 22, 25, 27-30, 32, 35, 37, 41-44,
46, 48-54, 56, 61, 63, 65, 67, 70-74
Новий Завіт – 46
Новолуння – 35
Новосілля – 11, 12
Ножик – 9, 14, 17, 42
Носки – 9, 40, 42, 46, 72
Няньки – 28
Об’їдки – 50
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Оберіг – 1, 4-7, 9, 11, 12, 14-19, 22, 27, 28, 40-42, 45,
50, 51, 55, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 72
Оборотні – 1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 21-23, 27, 28, 33, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 56, 63, 57, 61, 63, 65, 68,
72-74
Образи – 1, 23, 38, 49, 58, 72
Обряди – 1-9, 11-15, 18-65, 67-75
Огірки – 14, 28, 40, 46, 49, 50, 54, 62, 70, 74
Оглядини (смотрини, розглядини) – 1, 5, 16-19, 22,
26, 27, 29, 33, 35, 40, 42, 45, 48, 49, 52, 54, 70, 72, 75
Одвар – 23
Одвір ки – 54
Одеколон – 28
Одіяла – 9, 16, 28, 35, 42, 50
Однокласники – 52
Однокраяни – 60
Односельчани – 13, 20, 22, 30, 31, 36, 43, 44, 45, 47,
50, 56, 60, 61, 66, 73, 75
Одяг – 13, 18, 24, 30, 39, 49 42, 50, 63, 75
Озеро – 61
Окопи – 34
Окупанти – 35, 38
Окупація – 20, 26, 37, 39, 73, 75
Олія – 5, 9, 19, 27, 28, 33, 44, 49, 51, 52, 54, 60, 62,
68, 70
Онуки – 1, 5, 9, 14, 15, 17, 28, 46, 47, 49, 54, 57, 74
Операція – 54, 57, 65, 68
Опіум – 34, 35
Ополонка (проруб) – 33, 50, 54, 75
Орання – 63
Оренда – 41, 53
Орендатор – 10
Ореол – 39
Орішки – 16, 40, 42, 44, 68
Оса – 39
Оселедці – 16, 27, 46, 52
Оселя – 29
Осиновий кіл – 14, 29
Осколо к – 41
Ослін – 49, 70
Отара – 1
Охоронець – 5, 11, 19, 22, 40, 42-44, 50, 62
Очерет – 14, 39, 40, 67, 72
Очіпок – 29, 31
П’яниця (п’яничка, пияк) – 1, 9, 15, 16, 18, 19, 25,
29, 38-42, 50
П’янка – 52, 72
П’янство – 53
П’ятак – 2, 5, 14, 17, 40, 45, 47, 52, 54, 57, 60, 61
П’ятидесятники – 52, 69
Пальто – 22
Пам’ятник – 19, 24, 39
Панахида – 46, 52
Пани – 72
Папороть – 13, 18, 74
Парашут – 32
Парк – 14
Паркан – 10, 37, 66
Парник – 54
Паровоз – 41
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Парта – 32, 53, 72
Партизани – 49, 73
Партійний білет – 34, 61
Партійні керівники – 14, 42, 44, 51
Партійці – 9, 34, 42, 43, 54, 69, 72
Партія – 13, 19, 24, 27. 40-44, 48, 61
Парторг – 28
Парубки (хлопці, пацани) – 6, 8, 7, 10, 12, 14,
15, 17-18, 20, 22, 24-33, 35-38, 40-46, 48, 5054, 58, 60-63, 65, 68-70, 72-75
Парусина – 44
Пасічник – 49
Паски – 1, 3, 10, 11, 14, 16-18, 20-25, 27, 28,
35, 37, 40, 42-47, 49-54, 56, 58, 60-62, 65, 66,
69, 70, 72-75
Пасльон – 28
Пасовисько (пасовище) – 39, 50, 57, 74
Пасту хи – 41
Пасха (Великдень, Паска) – 2, 6, 7, 9-20, 2229, 33, 35, 37-55, 57-63, 65, 67-70, 72-75
Патрулі – 47
Пацанка – 49
Пашниця – 14, 18, 44, 46, 47, 61
Пекарня – 54, 60
Пекло – 14, 17, 29, 31
Пелюшки – 14, 42, 43, 72
Пенсія – 29, 32, 47
Перейма – 29, 31
Перекладачі – 8, 57
Перелом – 2, 50, 73
Переляк – 4, 5, 14, 16, 17, 27, 35, 41, 42, 44,
49-51, 62
Перемога – 21, 47
Переселенці – 26, 34, 44, 75
Перехрестя – 1, 14, 28
Перець – 37
Перстень – 2, 11, 41, 50, 54
Печиво – 1, 18, 28, 50, 69, 72
Пилипів день – 19, 33
Пиляка – 25, 44, 49, 52
Пиріжки – 2, 4, 5, 9, 13-16, 18, 19, 40, 42, 45,
51, 54, 69, 72, 74
Пироги – 15, 28, 37, 52
Писар – 10
Письменник – 41, 61
Півень – 6, 9, 10, 14-19, 22, 25, 35, 37, 40, 42,
44, 50, 52, 62, 68, 72
Півча – 18, 19, 25, 27, 41, 42, 44, 52, 54, 63
Підво да – 22, 37, 38, 44, 57
Підкова – 13, 19, 24, 18, 40. 41, 42, 44, 62, 68
Підкопи – 66
Піднос – 37
Підо діяльник – 9
Підряди – 73
Підсвічники – 8
Піжмурки – 50
Піонервожата – 39
Піонери – 39, 52, 68
Піонія – 50
Пір’я – 18

Пісні – 2, 8, 10, 14-18, 20, 24-26, 28, 30, 35, 37-40,
41, 42, 47, 51, 52, 54, 56, 59, 70, 74, 75
Піст – 2, 4-7, 9, 12-20, 23-28, 33, 35, 37, 40-47, 49-54,
56-60, 62-66, 68-75
Піч – 5, 14, 28, 29, 31, 38, 40-42, 44, 50-52, 54, 57,
63, 65, 70, 75
Плакальниці – 31
Плата – 40
Платок – 5, 7, 9, 11, 16-18, 20, 22, 28, 35, 38, 40, 42,
44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 69, 72
Плаття – 2, 8-10, 14, 17, 22, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42,
44, 46, 49, 50, 54, 70, 72
Плащаниця – 18, 54, 63, 70, 72
Племінники – 28, 33, 50, 58
Плетіння – 61
Плита – 7, 10, 28, 40, 41, 46, 57
Плітки – 28, 52
Плуг – 1, 32
Плюшка – 22
Повар – 31, 54
Повзунки – 52
Повидло – 28
Повір’я – 6, 18, 19, 22, 25, 27-29, 33, 35, 38, 41, 4448, 50-51, 53, 54, 56-58, 60-62, 69, 71-73, 75
Повістка – 39
Повіт – 35, 41
Погода – 5, 6, 14, 22, 31, 35, 37, 38, 40, 46, 69, 75
Погріб – 19, 42, 44, 50
Подарунок – 1, 3, 9, 11, 13, 14, 18, 25, 27, 28, 31, 33,
35, 37, 38, 44, 45, 50, 51, 52, 54
Подруги – 1, 2, 5, 8, 12, 14, 16-18, 25, 26, 32, 35, 37,
38, 50-52, 54, 57, 74, 75
Подушка – 10, 17, 26, 28, 33, 37, 40, 42, 44, 49. 57,
60, 63, 65
Пожертва – 18
Поїзд – 69
Покривало – 29, 37
Покришки – 41
Покута – 29
Покутники – 29
Покуття (покіт) – 1, 2, 21, 41-43
Поле – 14, 24, 33, 39, 41, 46, 55, 61, 62, 65, 74, 75
Полин – 30, 42
Поліно – 30
Політика – 14, 40, 61
Поліцаї – 47, 48
Полковник – 72
Пологи – 1, 9, 10, 16, 22, 29, 31, 35, 36, 39. 41, 43,
44, 56, 62, 68
Поляки – 31, 35, 65, 75
Полька – 42
Польові роботи – 39
Польська війна – 57
Поминальна неділя – 41
Поминки (поминання) – 15, 28, 29, 31, 40, 44, 47, 50,
52, 57, 72
Помідори – 28, 46, 51, 54, 70
Помічник – 35, 40
Попіл (зола) – 29, 39, 72
Попон – 17
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Поранення – 24, 30
Поріг – 9, 24, 25, 27, 28, 39, 44, 51, 52, 54, 57,
62, 63, 75
Породілля – 29, 34, 35, 44, 57
Порося – 26, 28, 42, 49, 66, 75
Поросятина – 52
Портрет – 28
Порча – 28, 39, 62
Посаг – 29, 31
Посад – 29
Поселок – 26, 47, 48
Посипальники – 19
Посівальники – 19, 40, 52, 53
Посівання – 24, 35, 44
Постіль – 18, 37, 39, 44
Постоли – 42
Посуд – 22, 26, 35, 37, 42, 50, 54, 69, 70, 75
Потомки – 47
Потоп – 41
По ховання – 29, 31
По хорон – 1, 4, 13, 29-33, 42, 45, 49, 52, 56,
57, 63, 67, 75
По хоронна процесія – 31
Пошта – 50, 52, 69
Пояс – 31, 42
Прабаба – 1, 9, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 49,
50
Правління – 54
Правнуки – 1, 54
Прадід – 1, 9, 20, 36, 38, 41, 43, 46, 47, 70
Предки – 3-7, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 35-39, 43,
45-47, 49, 51-53, 55, 59-62, 70, 73-75
Президент – 54
Привид – 50
Придане – 14, 35, 37, 38, 40, 42, 50, 72
Прикмети – 5, 6, 9-14, 16, 17, 22, 29-31, 33,
35, 37, 38, 40-44, 46, 50, 52, 60, 62
Природа – 41, 50, 57
Притоптування – 18
Притча – 47, 52, 53
Причастя – 25, 26, 29, 45, 47-49, 54, 58, 62, 72
Причеп – 70, 75
Причілок – 44, 53, 61, 63
Прищі – 17, 38
Проводи – 24, 29, 40-42, 47, 69
Проволка – 28, 40, 50, 70
Продукти – 24, 41, 50
Пропаска – 28
Пропій – 29
Проповідник – 50, 54
Проповідь – 52, 57, 75
Прополка – 57
Просо – 7, 50, 52
Простинь – 35, 40, 41, 43, 45, 51
Професор – 51
Процесія – 29
Прошва – 40, 50
Прощання – 41
Прядка – 9
Пряники – 8, 9, 13, 17, 26, 29, 40, 41, 68-70
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Пряха – 29
Псалми – 47, 52, 57
Псалтир – 32, 67
Психіка – 59
Птахи – 46, 61
Птиця – 18, 28, 40, 50, 56, 61
Пузанок – 19
Пундики – 41
Пуповина (пуп) – 9, 12, 29, 37, 40, 41, 42, 68
Путівка – 50
Путь – 29, 61, 73
Пу хирчатка – 61
Пу хлина – 46, 61, 64
Пшениця – 1, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 24-28, 35, 39,
41, 42, 44, 47, 50-52, 54, 57, 61, 62, 69, 70, 75
Пшоно – 28, 44, 50, 51, 69
Раби – 8, 61
Радгосп – 38
Радіо – 40, 44, 69
Радянська влада – 1, 8, 11, 14-17, 19, 28, 30-32, 3542, 45, 48-50, 55, 59, 72, 73
Радянська ідеологія – 23
Радянські кер івники – 1, 19, 22, 54, 56, 61, 68, 72
Рай – 31
Райком партії – 41
Ребра – 41
Революція – 1, 11, 20, 25, 26, 35, 39, 41, 50, 53
Регіони – 24
Реконструкція – 31
Релігійні обряди – 18, 22, 23, 25, 27-34, 38, 45, 46,
48-54, 56, 57, 60-63, 68, 71, 73, 74
Релігійні свята – 1, 4, 6, 7, 15, 17-25, 27, 37, 39-47,
50, 52-62, 64, 65, 67-70, 74, 75
Релігія – 1, 6, 12, 13, 17, 19, 24-26, 27, 29, 30, 32, 33,
35-39, 41, 42, 44, 45, 47-54, 59, 61, 68, 69, 73
Реліквії – 3, 5, 14, 33, 34, 36, 42, 45, 48, 53, 54, 57,
61, 73
Ремінь – 27, 40
Репресії – 24, 32, 36, 37, 39
Ресторан – 28
Риба – 5, 9, 14, 17-19, 26, 28, 30, 33, 40, 41, 44-46,
50, 64, 72, 74
Рибалка – 49
Риза – 40, 48
Рис – 18, 26-28, 50
Ритуал – 18, 35, 47
Рідня – 13, 21, 25, 28, 32, 50, 52, 57, 68, 72, 74
Різдво – 1-7, 9, 11-29, 32, 33, 35-75
Різноробочі – 26, 58, 62, 66
Річка – 1, 6, 18, 19, 24, 28, 30, 31, 33, 37-40, 42, 43,
46, 47, 50-52, 54, 57, 61, 67, 69, 72, 74, 75
Робота – 8, 11, 14, 17, 32, 33, 35, 38, 40, 42-44, 46,
49-53, 57, 58, 63, 71-73, 75
Рогачі – 60, 75
Роддом – 35, 41-43, 68
Родина – 3-7, 11, 14, 18-24, 27, 29-33, 41-53, 58-60,
62, 63, 68-70, 72-75
Родичі – 3-6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24-29, 31,
26-38, 40-42, 45-47, 51-54, 56-69, 71, 72, 74, 75
Рожа – 41, 44, 50, 54
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Роза – 28
Розкіш – 49
Розп’яття – 41, 57
Розписи – 35
Розпуста – 40, 53
Розруха – 26
Роковини – 31
Росіяни – 17, 20, 35, 57, 61, 72, 75
Рослини – 47
Рублі – 27, 28, 40, 45, 46, 54, 70
Рукавички – 30
Руль – 48
Румуни – 35, 37, 38, 63
Русалки – 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21,
22, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 40-46, 49, 50, 57, 61,
63, 65, 68, 69, 72-74
Рушники – 4, 8, 14, 16-18, 21, 22, 27, 28, 29,
33, 37, 40-42, 44-46, 49, 50, 52, 62, 65, 68, 72,
74, 75
Рюмка – 14, 31, 57, 64
Рядно – 41
Ряса – 14
Саботаж – 39
Садок – 16, 40, 50
Сажа – 28, 40, 42, 61
Сало – 12, 14, 18, 24, 26, 28, 40, 45, 51, 52, 60,
61, 63, 68, 69, 72, 75
Самовар – 41
Самогон – 2, 5, 27, 40-42, 57, 64, 70
Самогубці – 29, 31
Самоук – 61
Санки – 7, 37, 39, 54, 60, 74
Сарай – 65
Сарафан – 50
Сатана – 10, 28, 34. 41, 57
Сватання (сватовство) – 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18,
19, 22, 26-28, 31, 33, 35, 37, 38, 40-42, 45, 46,
48-52, 60, 68, 70, 72, 74, 75
Свати – 2, 5, 10, 18, 19, 22, 25, 27-29, 32, 33,
35, 38, 40, 41, 45, 46, 48-52, 61, 68, 72, 74, 75
Сваха – 28, 40, 41, 45, 46, 50
Свекор – 37, 38, 72
Свекру ха – 9, 14, 16, 26, 28-30, 35, 37, 38, 40.
41, 46, 50, 52, 54, 65, 70, 75
Свинар ка – 63
Свинарник – 57
Свинина – 18, 52
Свині – 17, 27, 49, 74
Свідки Ієгови – 26, 44, 57, 58, 60
Свічка – 1, 2, 6, 8, 14, 17-19, 22-24, 27-29, 32,
37, 40-44, 46, 47, 50-52, 61, 69, 70, 75
Сво лока – 40, 75
Свята вечеря – 44, 62
Святвеч ір (Святий веч ір) – 8, 11, 14, 25, 27,
28, 35, 42, 44, 51, 53, 54, 57, 61, 69, 71-75
Святиня – 20
Святителі – 27, 61
Святки – 7, 35, 58, 63

Свято – 1, 2, 11-15, 17-20, 22-26, 28, 31, 32, 35, 37,
39, 40, 42-45, 48, 50-54, 57, 59-65, 67-69, 71-74
Святці – 35, 54
Свячена вода – 1, 8, 14, 17-19, 22, 28, 29, 31, 33, 37,
39, 40, 42, 46, 49, 50, 54, 62, 63, 69, 71, 71, 74
Священик (батюшка, піп) – 1-7, 9, 11-15, 17-20, 2270, 72-75
Сглаз – 6, 8, 16, 18, 27, 35, 37, 39, 50, 52, 58
Секта – 13, 26, 39
Село – 1-5, 7-29, 31, 33-46, 48-75
Селяни – 1, 4, 5, 15, 22, 23, 26, 27, 29-33, 40, 45, 47,
55, 56, 59-61, 63, 65, 72, 74, 75
Середньовіччя – 41
Серце – 26, 41, 57, 72
Сестра – 1, 15, 18. 19, 20, 23, 27, 28, 30, 38, 40-44,
46-50, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 66, 68, 72, 74
Сиб ірка – 17, 33, 40, 41, 44, 50, 54
Син – 1, 9, 14, 20, 26, 29, 31, 38, 40-42, 45, 46, 52, 54,
57, 67, 72
Сир – 12, 14, 16-20, 22, 26, 33, 40, 42, 43, 45, 49-53,
60, 68, 70, 71,74
Сирники – 20
Сироти – 9, 30, 31, 52, 75
Ситець – 40, 42
Сито – 19, 65
Сівалка – 59
Сівба – 9, 59, 63
Сіль – 35, 27. 38, 40, 42, 44, 50, 57, 62, 73, 75
Сільмаг – 14
Сільська рада (сільсовет) – 2, 9, 19, 35, 39, 41, 57
Сім’я – 2, 3, 13, 14, 17-19, 24, 26, 29, 30, 32, 35-45,
50-57, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 72, 74
Сіни – 15, 52, 54
Сіно – 10, 13, 15, 18, 29, 38, 46, 54, 56
Скатер ть – 4, 18, 38, 46, 61
Скирта – 19, 40, 51
Склад – 34, 48
Скло – 28, 44, 45, 52, 54, 72
Сковорода – 9, 27, 62
Скриня (сундук) – 9, 35, 37, 38, 42, 54, 67
Скрипка – 9, 11, 37
Слива – 28, 40
Слов’яни – 41
Слуги – 41
Смалець – 44, 63
Смерть – 16, 30, 31, 44, 52, 53, 56, 61, 62, 74
Сметана – 14, 18, 27, 40, 45, 49, 53, 54, 56, 61, 70
Смітник – 28
Сміття – 1, 37, 38, 72
Снаряд – 18, 24, 44, 60
Сніг – 9, 13, 30, 40, 57, 67, 70, 74
Сніданок – 38, 65
Сніп – 1, 18, 21, 41-44, 46, 61, 69
Совість – 20, 25, 39, 47, 53, 64, 72, 73
Совок – 28
Сода – 52
Сокира – 29, 65
Соління – 74
Соло дка вода – 18, 26
Соло дощі – 18, 68, 74
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Солома – 9, 17, 28, 40, 42, 61
Солонці – 19
Соляр ка – 66
Сон – 2, 25, 28-30, 44, 45, 50-52, 60, 62, 63,
67, 70
Сонце – 28, 38, 40, 42, 50, 57, 66, 72, 75
Соняхи – 50, 54
Сопілка – 27
Сороковини – 63
Сорокоуст – 56
Сорочка – 1, 17, 18, 22, 28, 30, 35, 37, 38, 40,
46, 49, 50, 52, 54, 70, 74
Сосна – 40, 42
Со ха – 9
Спадщина (спадок) – 5, 40, 43, 44, 50
Спальня – 34, 72
Спас – 15, 30, 57
Спаситель – 15, 30, 65, 67, 72
Спасова борода – 61
Спиця – 14
Спів – 30, 38, 47
Спідниця – 2, 9-11, 14, 18, 46, 52, 72
Сповідь (сповідання) – 6, 14, 25, 29-31, 45,
45, 47-49, 51, 58, 62, 72
Справедливість – 20, 47
Ставок – 1, 5, 14, 15, 18, 39, 41, 44, 59, 62, 63,
70, 74, 75
Стадіон – 9
Стакан – 37, 38, 40. 42, 48, 49, 52, 57, 61, 72
Станція – 44, 75
Старий Новий р ік – 14, 26, 28, 35, 37, 41, 72,
74
Старости – 1, 2, 14, 16, 19, 29, 31, 33, 40-42,
52, 53, 70, 75,
Стаття – 39
Стебла – 61
Стежка – 16, 49
Стеля – 9, 12, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 45, 52, 54,
60, 61, 71
Степ – 9, 13, 17, 19, 25, 34, 40-42, 44, 51, 53,
62, 63, 66, 70
Степова зона – 41
Стерня – 40
Стіл – 2, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 3742, 44-46, 48, 50-54, 57, 62, 63, 68-72, 75
Стовпи – 14, 20
Стоматолог – 20
Сторожка – 14, 25, 41, 43, 51, 53, 57
Страви – 2, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 26, 27,
28, 33, 38, 40, 44, 46, 49-51, 53, 61, 69, 71, 72,
74
Страсна п’ятниця – 75
Страшний су д – 57
Стрітення – 14, 22, 31
Стріха – 17, 22, 27, 47, 53, 57, 66, 74
Стрічка – 14, 17, 22, 40, 42, 50, 52, 54, 57, 61,
63, 70, 72
Ступка – 27, 28, 40, 44, 50-52, 54, 75
Суботники – 72
Суд – 41
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Сумка – 45, 52, 56, 57, 72
Суп – 28, 33, 40, 54, 58, 68
Сусіди – 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 25,
26, 31-33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74
Сусідство – 20, 35, 37, 41
Су хар і – 41, 72
Су хо ти – 12
Сушка – 28, 44, 50, 51, 52
Табель – 75
Табір – 53
Табуретка – 10, 17, 49, 69
Таємниці – 50, 51, 54
Тазок – 69, 72
Таїнства – 5, 21, 22,28, 50, 56, 61, 68, 72
Тамада – 38
Танці – 18, 27, 52, 61, 71
Тарілки – 11, 40, 45, 70
Татари – 39
Тачанка – 1, 5, 16, 17, 20, 35, 50-52, 54, 72
Тачка – 52
Творог – 26, 61
Театр – 40, 52
Телевізор – 8, 11, 17, 26, 39, 40, 53, 54, 69
Телефон – 41, 54, 65
Телефоністка – 49
Теля – 37, 40, 42, 44, 46, 51, 62, 65, 72
Телятниця – 57, 58, 70
Температура – 39, 54, 69
Терези – 72
Територія – 20, 24, 53
Терка – 28
Тесть – 29, 54
Технік-техноло г – 35
Технікум – 8, 31, 32, 39, 41
Теща – 14, 22
Тік – 68
Тісто – 8, 11, 14, 17, 22, 35, 40, 42, 44, 46, 51, 59, 70
Тітка – 15-17, 20, 26-28, 37, 38, 40-42, 44-47, 52-54,
56, 58, 72, 75
Тканина (матерія, поло тно) – 9, 17, 18, 35, 37, 40-42,
44, 46, 50, 52, 57, 66, 69, 70
Товариші – 11, 40, 45, 59
Товкач – 28, 54
Толмуд – 34
Торби – 1, 44
Торгівля – 31, 68
Тости – 14, 72
Трава – 20, 40, 42, 43, 50, 57, 61, 63, 72, 75
Трави (лікарські) – 9, 22, 29, 31, 35, 42, 44
Традиції – 11, 15, 18, 30, 37, 46, 50, 73
Трактор – 53, 63, 66, 68, 70, 72, 73
Тракторист – 48, 53, 73
Тракторна бригада – 25, 72
Трійця – 15, 17, 19, 20, 25, 37-40, 57, 61, 67, 74, 75
Трудармія – 35
Трудоднівка – 1
Труна – 15, 30, 31, 50
Туберкульоз – 50
Туман – 1
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Тумбочка – 27
Турецьке іго – 35
Туфлі – 26, 28, 30, 40, 47, 54, 70, 72
Тюлька – 46
Тюрма – 24, 29, 39, 41
Уборщиця – 43, 50, 57
Узвар (озвар, компот) – 1, 2, 9, 10, 14, 15, 17,
19, 26, 28, 33, 38, 40, 41, 43-45, 50-52, 54, 60,
69, 70, 72, 75
Уколи – 50, 54
Українці – 1-12, 14-16, 19-23, 25, 27, 28, 3335, 37, 39-75
Упир – 29
Урна – 56
Урок – 5, 10, 27, 33, 39, 50, 51, 53, 73
Уряд – 25, 39, 42, 68
Учьотчик – 1, 32, 52, 54, 72
Фабрика – 32
Фарту х – 28, 42, 43, 46
Фата – 1, 2, 8, 10, 11, 14, 22, 28, 32, 35, 37, 38,
40, 42, 46, 49, 50, 54, 70, 72, 74
Фашисти – 6, 14-18, 23-28, 41-45, 47-50, 53,
55-58, 60-63, 68-74
Ферма – 15, 53, 72
Фільми – 29
Фінська війна – 57
Фокстро т – 42
Фосфор – 41
Фотографії – 4, 10, 28, 44, 55, 70
Фронт – 1, 24, 39, 40, 52, 59, 60, 72
Фрукти – 45, 50, 54
Фундамент – 27, 28, 54
Хабар – 1
Халат – 43
Хаос – 40
Хата – 1, 4, 6-12, 14-22, 24, 25, 27-29, 31-33,
40-46, 48-50, 52-54, 57-63, 65-69, 72-75
Хвалько – 25
Хвороби – 10, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 40, 42-44,
47, 50-53, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 69, 72-74
Хвоя – 50
Херувими – 61
Химороди – 73
Хліб – 8, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29, 31,
33, 38, 39, 40, 42, 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 61,
70, 72, 73, 75
Хлібина – 8, 9, 14, 19, 21, 22, 27, 40-42, 44-46,
49, 50, 52, 54, 68, 72, 75
Хлібопекар – 1
Хлібоприйомний пункт – 35
Хлібороб – 9, 10, 15, 18
Хліб-сіль – 14, 18, 40, 50, 53, 58, 62, 74, 75
Хлопок – 50
Хмара – 57, 72
Хна – 72
Холодець – 17, 26, 28, 40, 42
Хор – 20, 38, 49, 56, 57
Хороводи – 1, 39, 61, 65
Хо хли – 10, 43
Храм – 11, 14, 28, 30, 33, 39, 44, 68

Хресник – 12, 37, 38
Хрест – 6, 11, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 33, 38-44, 46, 48,
50-55, 57, 59, 61-63, 69-72, 75
Хрестини – 6, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24-26, 31, 35,
38, 40-42, 44-46, 49-52, 54, 56, 57, 62, 63, 65, 69-72,
74
Хрещениця – 11
Хрещення (Водо хреща) – 4-7, 14-23, 25-28, 31, 33,
38-42, 45, 47, 49-55, 57-62, 65, 67-69, 71, 72, 74, 75
Християни – 18, 20, 24, 31, 39, 44, 50, 51, 54, 57, 59,
62, 63, 68, 71, 75
Християнство – 14, 30, 58
Хрін – 33
Худоба – 6, 7, 10, 14, 17, 19, 33, 37, 40, 42, 45, 50,
52, 54, 57, 58, 61-63, 72, 74
Хуліганство – 53
Хутір – 1, 2, 34, 44, 45, 49, 68
Цар – 41, 57, 58
Цегла – 16, 25, 35, 39, 42, 72
Церква – 1-44, 46-53, 55-75
Церковна академія – 41
Церковна рада – 53
Церковна школа – 14
Церковний староста – 38, 72
Церковні обряди – 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 33,
35, 40, 43-45, 47-55, 57-63, 67-69, 72, 75
Цибуля – 14, 17, 35, 37, 38, 46, 50-52, 62
Цигани – 24, 45, 41, 49
Цигани (весільні) – 10, 22, 27, 40
Цигарки – 17
Цілина – 13
Цоколь – 68
Цукерки – 13, 17-20, 28, 29, 33, 40-42, 44-46, 48, 50,
52, 54, 57, 70, 74
Цукор – 17, 18, 27, 40, 50, 52, 54, 70, 72
Цукровий буряк – 18, 26
Чабан – 1, 37
Чай – 18, 28, 50, 52, 64, 72
Часник – 14, 38, 62
Чашка – 11, 26, 27, 50
Черевики – 28, 30, 42, 49, 50, 53, 54, 70
Череда – 9, 14, 42, 44, 49, 57, 62, 63
Черепиця – 70
Черепки – 49, 54
Чиряки – 41, 66
Чистий четвер – 72
Чоботи – 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14-18, 21-23, 26, 28, 33, 40,
42-45, 49, 55, 58-62, 66, 68, 69, 70, 72, 74
Чоловік – 1, 8, 9, 12-15, 18, 19, 22, 25, 27-32, 35, 3744, 46, 49-52, 54, 56-58, 60-63, 65, 66, 69, 70, 72,75
Чорний перець – 19
Чорнило – 50
Чорноробочий – 63
Чорт – 6, 7, 9-12, 14, 16, 17, 19, 27, 30, 41-44, 48, 5052, 61, 66, 72
Чортеня – 42
Чугайстер – 30
Чулки – 28, 40, 46, 72
Чумаки – 41, 44
Чумацький Шлях – 44
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Шапка – 42, 49, 50
Шаплик – 9
Шарф – 14, 50
Шахта – 17, 66
Швачка – 27, 28, 30
Швейна фабрика – 56
Шептання – 14, 18, 40, 43, 44, 47, 51, 53, 56,
57, 61-63, 72-74
Шептуни – 1, 4, 5, 7, 14, 16-18, 20, 22, 23, 2528, 33-35, 37, 39-43, 45, 46, 48, 50, 52, 56-58,
60-64, 66,68, 69, 72, 74
Шини – 41
Шипи – 29
Шишка – 13, 40, 50
Шишки (весільні) – 1, 5, 9, 14, 18, 19, 22, 28,
42, 50, 51, 54
Шкідники – 50, 57
Шкода – 9, 14, 22, 27, 30, 40-43, 45, 46, 48,
49, 52, 58, 60, 61, 64-68, 70, 72-74
Школа – 1, 3, 5-7, 9-12, 14, 15, 17-27, 29-48,
50-65, 67-75
Шлаки – 28
Шлунок – 11, 12, 64, 74
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Шофер – 28, 36, 48
Шпаки – 50
Штани – 18, 28, 30, 46, 54
Штунда – 25
Шуба – 54
Шу т – 35
Щедр івки – 7, 8, 11-13, 15, 16, 18, 33, 40, 44, 50, 54,
61
Щедрування – 1-7, 14, 18-20, 22-25, 27, 28, 33, 40,
44-48, 50-54, 56-61, 63, 64, 66, 68, 69-72, 74
Яблука – 1, 5, 9, 11, 15, 20, 28, 40, 42, 44, 50, 70
Явдо хи – 5, 69
Ягоди – 40, 70
Яйця – 15-18, 20, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 45-47, 4952, 54, 60, 61, 65, 66, 69, 72-75
Ялинка – 42, 44
Яма – 19, 30, 31, 42, 54, 57
Янів день – 39
Ярмо – 27
Ясла – 15
Ячмінь – 9, 24, 35, 52, 61, 69, 75
Ящик – 28

350

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ACLS – A merican Council of Learned Societies
CEU – Central European University
NY – New Yo rk
p. – page
БДПУ – Бердянський державний педаго гічний університет
вул. – вулиця
ЗНТН – Запорізьке нау кове товариство ім. Я. Новицького
ЗНУ – Запорізький національний університет
ім. – імені
ін. – інше
КГБ – Комитет государственной безопасности
км – кілометр
корп. – корпус
м. – місто
МДУ – Московський державний університет ім. М. Ломоносова
МТС – машинно-тракторна станція
н.б. – не был
НАН – Національна Академія Наук
р. – рік
с. – село
с. – сторінка
смт. – селище міського типу
ст. – сто ліття
т. ін. – таке інше
т. – том
УКУ – Український Като лицький Університет
Х. – Харків
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СПИСОК ТЕРМІНІВ, ДІАЛЕКТИЗМІВ І
РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ
Бабалек – учасник весільно ї церемонії у болгар.
Бабалечка – учасниця весільно ї церемонії у болгар.
Бабин день – болгарське народне свято, під час якого вшановувались повиту хи.
Батура – великий батіг.
Батюшка – cвященник.
Бекмес – згущений сік со лодких фруктів або овочів; штучний мед.
Бешиха – гостре запалення шкіри у людей і деяких тварин; рожа.
Благовіщення – сповіщення Діві Марії ар хангелом Гавриїлом про народження Сина Божого Ісуса Христа. Одне
з дванадцяти великих християнських свят.
Благочинний – ду ховна посада середньої ланки. Безпосередньо контролював діяльність парафіяльного
ду ховенства.
Бричка – легкий візок для їзди, іно ді з відкидним вер хом.
Бруква – городня рослина, овоч; уживається як їжа і як корм для ху доби.
Булка (болг.) – наречена.
Було (бо лг.) – червона матерія, яка одягає ться повер х фати нареченої на болгарських весіллях.
Великдень – день, у який християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його
смерті, при чому день смерті вважається першим днем. Свято називають також Пасха або Паска.
Вважає ться найважливішим хр истиянським святом, котре виказу є радість з приво ду перемоги Божого
Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є
головним змістом святкування.
Вербна неділя – християнське свято у неділю Вербного тижня, перед Велико днем, що відм ічає Вхід Господній
у Єрусалим.
Вербна субота – шоста субота Великого посту.
Вируглица – учасник весільної церемонії у бо лгар.
Вівтар – частина храму, призначена для священнослужителів і відо кремлена від середньої частини храму
високим іконостасом. У вівтарі зна хо диться престол з антимінсом, хрестом, Євангелієм. У вівтарі
зазвичай знаходиться і жер товник.
Відьма – жінка з надприродними силами, які вона вживає, звичайно, на шко ду людям. Основними вміннями
відьом в Україні вважалися: здатність до переверництва; вм іння відбирати молоко у корів, шерсть в
овець, яйця в домашньої птиці та сало у свиней; позбавляти людей урожаю та робити їх вовкулаками;
насилати хвороби; псувати проду кти.
Відьмак – за народним повір’ям — чоловік, який знає ться з нечистою силою; чаклун.
Вікона – ікона.
Віялка – сільськогосподарська машина, що сильним струменем повітря очищає зерно після обмолоту.
Вовку лак – в українській міфології — людина-перевертень, що має надприродну здатність перевтілюватися у
вовка. Вважалося, що вовкулаки можуть бути вродженими та оберненими.
Водо хреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та грекокато лицькі християни відзначають 19 січня. З ним пов’язують хрещення на Йордані Христа.
Водяник – злий ду х, втілення во дної стихії як негативного й небезпечного явища. Перетрансформований образ
скинутого з Вирію чорта, який за 40 діб по трапив у водне середовище і за наказом Бога там залишився.
Вознесіння – вознесіння Ісуса Христа на небо, яке сталося через 40 днів після Його мученицького розп’яття та
воскресіння. В християнстві ця подія відзначає ться великим святом, яке завжди припадає на четвер 40 -го
дня по Христовому Воскресінні.
Вурдалака – міфічна істота, живий мрець, зазвичай відроджує ться з мертвих людей або з тих, які були вкушені
іншим вурдалаком.
Вхо дини – народний звичай відзначати вселення в нове приміщення (звичайно житло); новосілля.
Гарба – високий віз на дво х або чотирьо х колесах.
Гільце – обрядове дерево українського весілля, що прикрашається квітами, яго дами, колосками тощо і стоїть на
столі впродовж усього весілля.
Говіння – утримання від вживання їжі та щоденне відвідання церкви для участі в богослужіннях та молитвах
під час посту.
Грахвин – графин.
Гробки – місце для по хо вань, кладовище, цвинтар, некрополь. Те сам е, що проводи.
Груба – піч, що служить для опалювання приміщення.
Губернія – у Російській імперії і в СРСР до районування 1929 р. — основна адміністративно-територіальна
одиниця.
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Гудеж – обряд сватання у болгар.
Гуцули – етнографічна група українців, що живуть у Карпатах: Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська
області України; північ Румунії — мармороські гуцули.
Демонологія – сукупність міфічних уявлень народу , яка спирається на віру в злих ду хів (демонів).
Диякон – священнослужитель, представник білого ду ховенства, який не має духовно ї влади, будучи
позбавлений права відпускати гр іхи, не може, за деяким винятком, здійснювати таїнства, самостійно
правити службу Божу.
Діду х – зі старослов’янської мови означає «ду х предків». Являє собою символ пожертву вання найкращого
збіжжя у хліборобських ку льтурах. Після об хо ду урочисто заносили до хати необмолочений пшеничний
чи житній сніп, що спеціально зберігали від часу обжинків. У народі цей святковий сніп називали
«дідом», «діду хом», «ко лядою», «колядником».
Домовик – персонаж міфології, демонологічна істота, « хатнє божество», що опікує ться, допомагаючи й іноді
шкодячи, життям усіє ї родини, яка мешкає в одній хаті.
Дрючок – велика товста дерев’яна палиця.
Дячок – член прич ту, який не вхо дить до церковної ієрар хії, але поставлений на церковне служіння.
Євангеліє – ранньо християнські твори, в яких йдеться про земне життя Ісуса Христа. Канонічних чотири: від
Марка, Матфея, Луки та Іоанна. Одне з головних джерел хр истиянського вчення та культу.
Жиди – 1. (застар іле) Те саме, що євреї. 2. Образлива назва євреїв.
Загата – споруда для затримання руху води в річці, потоці і т. ін. Огорожа біля стін хати, проміжок між якою і
стінами закладає ться листям, соломою і т. ін. для утеплення хати взимку.
Заговини – останній день перед постом, ко ли можна їсти скоромне.
Закон Божий – один з основних навчальних предметів початкових і середніх навчальних закладів Російсько ї
імперії, що передбачав навчання догматам віри та правилам моральності, заснованим на релігійному
вченні, а також прищеплення знань про богослужіння та історію релігії.
Заутреня (утреня) – одне з богослужінь добового кола, що проводиться уранці.
Івана Купала – традиційне свято, яке широко відзначалося в Україні в ніч на 7 липня. Це день літнього
сонцевороту (сонцестояння), що збігається з Різдвом Івана Хрестителя. Ім’я святу дав Купало —
поганський бог земних пло дів.
Івасі – промислова риба родини оселедцевих; тихоокеанська сар дина.
Ігумен – настоятель або помічник настоятеля монастиря.
Іконостас – у церкві ху дожньо оздоблена стіна — перегородка зі вставленими в неї іконами, що відділяє вівтар
від центральної частини.
Індустріалізація – процес створення великого чи просто машинного виробництва в усіх галузях народного
господарства і перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства.
Каварма – болгарська національна страва.
Каганчик – невеличкий світильник, що складається з ґнота й посуду, до якого наливається олія, лій чи гас.
Кадило – металевий посуд на довгих ланцюжках із прорізною накривкою для куріння ладаном під час відправи
православного й като лицького релігійного культу.
Калачини – обряд післявесільного циклу, спрямований на зміцнення зв’язку між сватами та полегшення
періоду адаптації нареченої в чужому роду. Відбувалися калачини через місяц ь після весілля у батьків
молодої, куди прихо дили на гостину молоді з найближчими родичами та батьки молодого.
Калдовиця – чародійка.
Канхвети – цукер ки.
Кацап – зневажлива, жартівлива назва росіянина.
Каяття – одне з головних таїнств у християнстві. Вважає ться, що при виконанні таїнства на віруючого схо дить
благодать, рятівна сила Ду ха Божого.
Ключка – дерев’яний або металевий гак із довгим держаком для діставання, витягування чогось.
Колонка – (ту т) ополонка.
Комнезам – комітет незаможників; організовувався на селі з голо ти; залучався до створення колгоспів, комун
тощо.
Коран – священна книга, що містить виклад догм і положень мусульманської релігії.
Корогва (хоругва) – (тут) належність релігійно ї хо ди, закр іплене на древку по лотнище із зображенням Ісуса
Христа, святих.
Костел – польська назва релігійної споруди християн -католиків у Польщі та частково в Україні. Місце
проведення богослужінь.
Костоправ – у народній медицині — людина, що вміє виправляти вивихи або правильно складати переламані
кістки.
Кофайка – фуфайка.
Ко хфе – кофе.
Краков’як – швидкий польський народний танець з музичним розміром у 2/4.

МАТЕРІАЛИ АРХЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПІВ НІЧНИМ ПРИАЗОВ’ЯМ

353

Крижма – біла тканина, у яку сповивають дитину хрещені батьки після обряду хрещення. Поло тно або інша
тканина як подарунок новонародженому від хрещено ї м атер і.
Кумівство – народна назва ду ховно ї спорідненості. Виникає внаслідок прийняття новонародженого чи
дорослого від купелі при хрещенні.
Курбан – болгарська національна страва.
Куркуль – заможний селянин-власник (радянська термінологія).
Лавра – назва великих і найбільш впливових православних чоловічих монастир ів, підпорядкованих у своїй
діяльності вищій церковній владі.
Ладан – ароматична смола. Використовується для ароматичного куріння при релігійних обр ядах.
Ладички – оладки.
Лахва (лафа) – «легке життя».
Ліжник – домоткана ковдра (звичайно вовняна). Кустарний килим.
Лікнеп – ліквідація неписьменності; навчання неписьменних дорослих. Пункт ліквідації неписьменності, школа
для дорослих.
Лісовик – міфологічна істо та, яка, згідно легенд, втілювалася в подобу дуже старого кошлатого діда.
Локша – ло кшина.
Мавка – міфологічна істо та, різновид русалок, на відміну від яких, мала довге лляне волосся. Ім’я Мавки
утворено від «навь» (Навка), що значить «втілення смерті». Вони не мають тіла, не віддзеркалюються у
воді.
Маковій – назва дня 14 серпня, ко ли відзначає ться церковне свято мучеників Маккавеїв.
Мамалига – румунська, молдавська страва (кукурудзяна каша).
Масляниця (Масляна) – давньослов’янське свято на честь весняного пробудження природи. Християнська
церква включила Масляну у свій календар: масляний тиждень напередодні Великого посту (кінець
люто го – початок березня за старим стилем).
Матушка – дружина священика. Черниця.
Меланка – свято св. Меланки, яке відзначається православними 13 січня.
Метрична книга – публічна книга для запису народжень, вінчань і смертей.
Миряни – люди, які не мають ду ховного звання і не належать до ду ховно го сану.
Мисник – полиця для посуду, іноді для продуктів у сільській хаті. Шафа з по лицями для посуду і проду ктів.
Міліна – болгарська національна страва з сиру та бринзи.
Молебень – коротке богослужіння за щасливе закінчення справи, за здоров’я, благополуччя кого-небудь тощо.
Молитовний будинок – особлива будівля, у якій, за відсу тності церкви, дозволяє ться служити літургії на
переносному антимінсі.
МТС (машинно-тракторна станція) – в СРСР державне підприємство, що забезпечувало ко лгоспи
сільськогосподарською технікою. Машинно -тракторні станції здійснювали обслуговування і ремонт
тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарсько ї техніки й давали її в оренду ко лгоспам. Перші
тракторні загони з’явилися в кінці 1920-х років; в 1929 р. Радою праці й оборони було прийнято
постанову про повсюдне створення МТС. МТС проіснували до 1958 -1959 рр., коли сільськогосподарську
техніку було передано безпосередньо колгоспам.
Мундирка – варена неочищена картопля.
Навечі рня – о дна з повсякденних цер ковних служб православної церкви.
Обрикост – абрикос.
Ононочки – ось там.
Орган – найбільший ду ховий клавішний музичний інструмент, що складає ться з набору труб, у які нагнітає ться
повітря.
Ослінчик – переносна кімнатна лава для сидіння.
Осьо – ось.
Осьосьо – ось.
Отако – див. Отакочки.
Отаково – див. Отакочки.
Отаковочки – див. Отакочки.
Отакочки – ось так.
Отето – ось це.
Очіпок – старовинний головний убір заміжньої жінки у формі шапочки (часто з поздовжнім розрізом ззаду), що
його зашнуровують, стягуючи сховане під ним волосся.
Панахида – заупокійна служба, відправа по померлих.
Парафія – нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких о бслу говує причт одного
храму або одна ду ховна особа.
Пастир – священик як керівник пастви.
Перевертень (оборотень) – міфологічна істота, яка має здатність обертатися людиною або твариною.
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Перейма – звичай загороджувати дорогу молодим при проїзді до церкви на вінчання або дорогу молодому при
проїзді до будинку нареченої і о держати викуп.
Петельджия – учасник весільної церемонії у болгар.
Пилипівка – Різдвяний піст.
Підшальник – хустка, яку дарує дівчина парубкові під час сватання і яка є атрибутом молодого на весіллі.
Головний убір (у вигляді хустки) моло дої після обряду по кривання.
Плащаниця – велике, у повний зріст, зображення тіла Ісуса Христа, знятого з хреста і покладеного в гроб.
Повіт – адміністративно-територіальна одиниця в складі губернії.
Покрова – християнське свято, відм ічається церквами східного обряду 14 жовтня.
Покуття – місце, ку ток, розташований по діагоналі від печ і «обличчям до сонця», де розміщені домашні
предмети культурної цінності.
Політбюро – в СРСР — бюро Центрального комітету КПРС, кер івний орган Комуністично ї пар тії Радянського
Союзу.
Поліцай – під час війни 1941 – 1945 рр. — особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих
фашистами районів на службу в поліції.
Полова – відхо ди при обмолочуванні й очищуванні зерна хлібних злаків, льону та деяких інших ку льтур, що
використовуються переважно як корм для тварин.
Половник – місце, ку ди зсипають полову; засік для полови.
Поминки – обрядовий обід за упокій померлого після по хорону або в день р ічниці його смерті.
По хвала – субота п’ятого тижня Великого посту.
Престол – головна частина вівтаря християнського храму.
Пречиста – назва дво х церковних християнських свят (перше – 15 серпня – день кончини Богородиці; друге – 8
вересня – день народження Богородиці).
Притча – повчальна алегорична оповідь, у якій фабула підпорядкована моралізаційній частині твору.
Причастя (євхаристія) – одне з головних церковних таїнств. Його здійснення складає головне християнське
богослужіння — літургію. Згідно зі вченням церкви, в євхаристії хліб та вино перетворюються в тіло та
кров Христа.
Причілок – бокова стіна будинку; бокова частина даху.
Проповідь – у вузькому значенні – хр истиянська церковна настанова, яка має за своє завдання розповісти і
розтлумачити слу хаючим вчення Ісуса Христа.
Проскура – спеціальний хліб, який використовується для здійснення євхаристії.
Прошва – смужка мережива або вишитої тканини, вшита чи призначена для вшивання у виріб із тканини.
Псалми – короткі і порівняно нескладні за формою релігійні пісні та гімни.
Псалтир – одна з книг Біблії (Старого Заповіту), що складається з псалм ів з молитвами до є диного Бо га. Часто
друкується окремою книгою та використовується для богослужбових піснопінь.
Пуд – о диниця ваги. 1 пуд = 40 фунтів = 16,3805 кг.
Пузанок – промислова риба родини оселедцевих із коротким т ілом і відвислим черевцем; поширена в
Каспійському, Азовському та Чорному морях.
Пундик – р ід печива або пир іжків.
Пу хирчатка – шкірна хвороба, яка супроводжується появою пу хир ів, пу хирців.
П’ятидесятник – член релігійної секти, яка примикає до секти бап тистів.
Радіво – радіо.
Радіу – радіо.
Репресації – див. Репресії.
Репресії – каральні захо ди, покарання, вжиті державними органами.
Риза – одяг, у який священнослужителі та деякі церковнослужителі вбираються під час богослужінь. Кр ім того,
— металеве вбрання ікон, яке залишає відкритим на образі лише лик святого та його руки.
Розглядини – старовинний український обряд знайомства моло дого та його р ідні з молодою.
Русалка – міфоло гічна істота, богиня водоймища.
Саботаж – навмисний зрив роботи, який виявляє ться у прямій відмові від неї або в недбалому, несумлінному її
виконанні. Прихована протидія здійсненню чого -небудь.
Сатана – інша назва Диявола, від єврейсько го «противник». Ду хо вне створіння, яке є головним супротивником
Бога та всіх, хто поклоняється Бо гові.
Свідки Ієгови – послідовники конфесії маргінальних про тестантів. Конфесія заснована у 1878 р. у Пітсбурзі
Чарлзом Тейзом Расселлом (1852 – 1916). У 1884 на базі створеної Расселлом церкви була організована
Громада сторожової вежі, Біб лії і трактатів, а з 1931 організація стала називатися Свідки Іє гови.
Святки – в православ’ї дванадцать святкових днів між Різдвом (7 січня) і Во до хрещенням (19 січня).
Святці – цер ковна книга, у якій подано списки святих і церковних свят у календарному порядку.
Священик (ієрей) – священнослужитель, представник б ілого ду ховенства, який має канонічне право
здійснювати таїнства (кр ім висвячення антимінсів, освячення миро) і богослужіння.
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Се – це.
Серафим – в іу дейській та християнській релігіях — ангел вищого рангу, зображуваний із шістьма крилами.
Сиб ірка – гостра бактерійна зоонозна інфекція, що характеризується інтоксикацією, розвитком серозно гемморагічного запалення шкіри, лімфатичних вузлів і внутр ішніх органів, що про тікає в шкірній або
септичній формі. Сибірка раніше була досить розповсюдженим захворюванням тварин і нерідко людей,
тепер трапляє ться лише спорадично, переважно як професійне захворювання.
Сіни – нежитлова частина бу динку, що з’єднує житлове приміщення з вулицею.
Собор – храм, який служить місцем проведення богослужінь ду ховенством кілько х парафій. Переважно —
кафедральний храм у єпархіальному місті. Крім того, — го ловний храм у місті, іншому населеному
пункті, храм у великому монастирі.
Сороковини – сороковий день після чиє ї-небудь смерті; поминки в цей день.
Сорокоуст – у православній церкві — молитви по покійникові, які читаються впродовж сорока днів після
смерті. Сороковий день після чиє ї-небудь смерті.
Сояхи – соняшники.
Спас – свято Преображення Господня, християнське свято, присвячене згадці про Преобра ження Ісуса Христа.
Святкується 19 серпня православними та греко-католиками і 6 серпня римо-католиками.
Сповідь – видима, обрядова частина таїнства каяття, що полягає в сповідуванні християнином своїх гріхів
перед Бо гом у присутності свідка -священика.
Страсний тиждень (седмиця) – останній тиждень Великого посту, який покликаний нагадати віруючим про
страждання (страсті) Ісуса Христа перед його мученицькою смертю на хресті.
Стрітення – християнське свято (у лютому) на честь принесення немовляти Ісуса до Со ломонового храму в
Єрусалимі.
Тады – тоді.
Такочки – так.
Тамочки – там.
Тачанка – ресорний чотириколісний візок із відкритим кузовом для парної упряжі. Такий візок із ку леметом (у
кавалер ії часів Громадянської війни).
Тіки – тільки.
Ткутай – відчиняй.
Трійця – у християнській релігії — триєдиний Бог, в якому поєднуються Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Ду х Святий.
Зелені свята.
Трудодень – о диниця обліку праці в колгоспах, що умовно визначала частку кожного ч лена в прибутках.
Тутечки – ту т.
Тухлі – туфлі.
Упир – міфологічний образ у фольклорі європейських народів: мрець, який нібито вихо дить з могили, щоб
смоктати кров живих людей. Українські м іфологічні легенди малюють образ упиря як старшого над
відьмами.
Фінська війна – радянсько-фінська війна 1939-1940 рр.
Фокстро т – ритмічно-чіткий швидкий парний танець з музичним розміром 4/4 . Музика до цього танцю;
музичний твір у ритм і цього танцю.
Фріц – зневажлива назва німця.
Фрукта – су хі фрукти (сушка).
Фура (хура) – великий довгий віз (переважно — критий).
Хвастько – хвалько.
Хвата – фата.
Херувим – наступний після серафимів янгольський чин. Згадуються в Старому Заповіті і в Апокаліпсисі.
Химорода – дивацтво, вигадка. Те саме, що чаклунство.
Хо хол – зневажлива назва українця.
Царина – місцевість за селом, де пасту х збирає худобу; вигін. Засіяне поле; посіви; лан.
Церковна академія – ду ховна академія — вищий щабель ду ховних навчальних закладів.
Церковний староста (титар) – світська особа, повірений парафіян, який мав піклуватись про церковне майно і
виконувати низку інших функцій при церкві.
Чорт – персонаж слов’янсько ї міфології. З ла нечисту сила у вигляді лукавої людиноподібної істоти, хитрої і
підступно ї.
Чугайстер – міфологічний персонаж. Веселий, життєрадісний, оброслий чорною або білою шерстю лісовик із
блакитними очима. Він танцює, співає, полює на мавок, які заманюють моло дих лісорубів та пасту хів у
нетрі й гублять їх.
Шаплик – невисока широка дерев’яна посудина, що має вигляд зрізаної бочки.
Штунда – баптистська секта, що виникла в Російській імперії в середині ХІХ ст.

356

ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОС ТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ТЕКСТІВТРАНСКРИПТІВ
№ 1. — 2008 р., січень 21. — м. Василівка Запорізько ї області. — Інтерв’ю з Кондратьєвою Раїсою
Іванівною, 1933 року народження, мешканкою м. Василівка Запорізько ї області, проведене Іванюхою
Станіславом Олександровичем (БДПУ).
№ 2. — 2008 р., січень 14. — м. Василівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Кабаченко Лідією
Іллінішною, 1918 року народження, мешканкою м. Василівка Запорізько ї області, проведене Іванюхою
Станіславом Олександровичем (БДПУ).
№ 3. — 2008 р., лютий 4. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Уманським Іваном Івановичем, 1926 року народження, мешканцем с. Жовтневе Запорізької області,
проведене Зубенко Тетяною Юр іївною (БДПУ).
№ 4. — 2008 р., січень 28. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю із
Зінченко Надією Іванівною, 1925 року народження, мешканкою с. Жовтневе Запорізької області,
проведене Зубенко Тетяною Юр іївною (БДПУ).
№ 5. — 2008 р., січень 21. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Юдінковою Тамарою Андріївною, 1926 року народження, мешканкою с. Жовтневе Запорізької області,
проведене Зубенко Тетяною Юр іївною (БДПУ).
№ 6. — 2008 р., січень 15. — с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з Губій
Олександром Олександровичем, 1925 року народження, мешканцем с. Жовтневе Запорізької області,
проведене Зубенко Тетяною Юр іївною (БДПУ).
№ 7. — 2008 р., січень 4. — м. Токмак Запорізької області. — Інтерв’ю з Лукаш Лідією Гордіївною, 1931
року народження, мешканкою м. Токмак Запорізької області, проведене Зубенко Тетяною Юріївною
(БДПУ).
№ 8. — 2008 р., лютий 4. — с. Очеретувате Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Драчук Ганною Матвіївною, 1924 року народження, мешканкою с. Очеретувате Запорізько ї області,
проведене Чернявською Наталією Володимирівною (БДПУ).
№ 9. — 2008 р., лютий 6. — с. Очеретувате Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Шевченко Олександрою Андріївною, 1915 року народження, мешканкою с. Очеретувате Запорізької
області, проведене Чернявською Наталією Воло димирівною (БДПУ).
№ 10. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Чернявською Марією Іллівною, 1927 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорізько ї області,
проведене Чернявською Наталією Володимирівною (БДПУ).
№ 11. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Чудновською Тетяною Федорівною, 1914 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорізь кої
області, проведене Чернявською Наталією Воло димирівною (БДПУ).
№ 12. — 2008 р., лютий 5. — с. Скелювате Токмацького району Запорізької області. — Інтерв’ю з Коцур
Ганною Мосіївною, 1925 року народження, мешканкою с. Скелювате Запорізької об ласті, прове дене
Чернявською Наталією Воло димирівною (БДПУ).
№ 13. — 2007 р., серпень 8 – 10. — с. Мала Токмачка Ор іхівського району Запорізької області. —
Інтерв’ю з Панасенко Валентиною Яківною, 1933 року народження, мешканкою с. Мала То кмачка
Запорізької області, проведене Настасом Максимом Васильовичем (БДПУ).
№ 14. — 2008 р., лютий 24. — с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Різніченко Анастасією Пантелеймонівною, 1917 року народження, мешканкою с. Воздвижівка
Запорізької області, проведене Омесєм Євгеном Олександровичем (БДПУ).
№ 15. — 2008 р., січень 3. — с. Марфополь Гуляйпільсько го району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Голотою Катериною Павлівною, 1932 року народження, мешканкою с. Марфополь Запорізької області,
проведене Саутою Юлією Воло димирівною (БДПУ).
№ 16. — 2008 р., січень 5. — с. Марфополь Гуляйпільсько го району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Мартиненко Валентиною Іллівною, 1933 року народження, мешканкою с. Марфополь Запорізької
області, проведене Саутою Юлією Во лодимирівною (БДПУ).
№ 17. — 2008 р., січень 4. — с. Марфополь Гуляйпільсько го району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Шийкою Євдо києю Іванівною, 1933 року народження, мешканкою с. Марфополь Запорізької області,
проведене Саутою Юлією Воло димирівною (БДПУ).
№ 18. — 2008 р., січень 12. — м. По логи Пологівського району Запорізької області. — Інтерв’ю із
Сивирин Одаркою Романівною, 1911 року народження, мешканкою м. Пологи Запорізько ї області,
проведене Соло хою Павлом Павловичем (БДПУ).
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№ 19. — 2008 р., січень 15. — м. Пологи Пологівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з Донець
Марією Онефанівною, 1913 року народження, мешканкою м. Пологи Запорізько ї області, проведене
Соло хою Павлом Павловичем (БДПУ).
№ 20. — 2008 р., січень 23. — с. Семенівка По логівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Сімаковою Альвіною Мико лаївною, 1932 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізько ї області,
проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
№ 21. — 2008 р., січень 21. — с. Семенівка По логівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Багу тою Надією Степанівною, 1917 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізько ї області,
проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
№ 22. — 2008 р., січень 20. — с. Семенівка По логівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Іващенко Лідією Іванівною, 1932 року народження, мешканкою с. Семенівка Запорізької області,
проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
№ 23. — 2008 р., січень 22. — с. Семенівка По логівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Якименком Іваном Макаровичем, 1932 року народження, мешканцем с. Семенівка Запорізької області,
проведене Якименко Анастасією Олексіївною (БДПУ).
№ 24. — 2008 р., січень 18. — с. Улянівка По логівського району Запорізької області. — Інтерв’ю зі
Скрипкою Петром Михайловичем, 1923 року народження, мешканцем с. Улянівка Запорізької області,
проведене Соло хою Павлом Павловичем (БДПУ).
№ 25. — 2008 р., січень 30. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Примак (Шелучко) Марією Василівною, 1928 року народження, мешканкою с. Панф ілівка Запорізької
області, проведене Гапоненко Яною Олександрівною (БДПУ).
№ 26. — 2008 р., січень 24. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Александровою Анною Костянтинівною, 1927 року народження, мешканкою с. Панф ілівка Запорізької
області, проведене Гапоненко Яною Олександрівною (БДПУ).
№ 27. — 2008 р., лютий 16. — с. Панф ілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Івановою Марією Іванівною, 1925 року народження, мешканкою с. Панфілівка Запорізької області,
проведене Гапоненко Яною Олександр івною (БДПУ).
№ 28. — 2008 р., січень 27. — с. Панфілівка Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Коряковою Катериною Іванівною, 1931 року народження, мешканкою с. Панфілівка Запорізької області,
проведене Гапоненко Яною Олександр івною (БДПУ).
№ 29. — 2007 р., вересень 4. — смт. Чернігівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Панюца Галиною
Сергіївною, 1928 року народження, мешканкою см т. Чернігівка Запорізько ї області, проведене Куркіною
Оксаною Олександрівною (БДПУ).
№ 30. — 2007 р., вересень 4. — смт. Чернігівка Запорізької області. — Інтерв’ю з Матвієць Ольгою
Олександр івною, 1924 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізько ї області, проведене
Куркіною Оксаною Олександрівною (БДПУ).
№ 31. — 2007 р., вересень 4. — см т. Чернігівка Запорізько ї області. — Інтерв’ю з Ємельяновою Дариною
Петр івною, 1925 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізько ї області, проведене Ку ркіною
Оксаною Олександрівною (БДПУ).
№ 32. — 2007 р., листопад 7. — смт. Чернігівка Запорізько ї області. — Інтерв’ю з Савон Марією
Гаврилівною, 1923 року народження, мешканкою смт. Чернігівка Запорізької об ласті, проведене
Куркіною Оксаною Олександрівною (БДПУ).
№ 33. — 2008 р., січень 18. — с. Вер хній Токмак Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Гусак Марією Маркіянівною, 1921 року народження, мешканкою с. Вер хній Токмак Запорізької
області, проведене Жолоб Наталією Мико лаївною (БДПУ).
№ 34. — 2008 р., січень 15. — с. Об іточне Чернігівського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Перепелицею Миколою Петровичем, 1925 року народження, мешканцем с. Обіточне Запор ізько ї області,
проведене Жолоб Наталією Миколаївною (БДПУ).
№ 35. — 2008 р., січень 12. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької об ласті. — Інтерв’ю з
Безуглою Марією Василівною, 1931 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорізько ї області,
проведене Морозовою Світланою Вікторівною (БДПУ).
№ 36. — 2008 р., січень 20. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької об ласті. — Інтерв’ю з
Буцановим Іваном Степановичем, 1929 року народження, мешканцем с. Гюнівка Запорізької області,
проведене Морозовою Світланою Вікторівною (БДПУ).
№ 37. — 2008 р., січень 20. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької об ласті. — Інтерв’ю з
Буцановою Надією Василівною, 1929 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорізької області,
проведене Морозовою Світланою Вікторівною (БДПУ).
№ 38. — 2008 р., січень 19. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької об ласті. — Інтерв’ю з
Новаковою Надією Мико лаївною, 1929 року народження, мешканкою с. Гюнівка Запорізької області,
проведене Морозовою Світланою Вікторівною (БДПУ).
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№ 39. — 2008 р., січень 23. — с. Гюнівка Приморського району Запорізької об ласті. — Інтерв’ю з
Ончевим Михайлою Мико лайовичем, 1931 року народження, мешканцем с. Гюнівка Запорізької області,
проведене Морозовою Світланою Вікторівною (БДПУ).
№ 40. — 2007 р., грудень 28. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Білаш Ніною Микитівною, 1931 року народження, мешканкою с. Єлисеївка Запорізької області,
проведене В’юн Світланою Воло димирівною (БДПУ).
№ 41. — 2008 р., січень 4. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю зі
Злиденним Андрієм Максимовичем, 1927 року народження, мешканцем с. Єлисеївка Запорізько ї області,
проведене В’юн Світланою Воло димирівною (БДПУ).
№ 42. — 2008 р., січень 3. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Лисенко Раїсою Іллівною, 1931 року народження, мешканкою с. Є лисеївка Запорізької області,
проведене В’юн Світланою Воло димирівною (БДПУ).
№ 43. — 2008 р., січень 5. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Мирошниченко Галиною Федорівною, 1927 року народження, меш канкою с. Єлисеївка Запорізької
області, проведене В’юн Світланою Воло димирівною (БДПУ).
№ 44. — 2008 р., січень 7. — с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю зі
Скуйбедою Дар’єю Іванівною, 1929 року народження, мешканкою с. Єлисеїв ка Запорізької області,
проведене В’юн Світланою Воло димирівною (БДПУ).
№ 45. — 2008 р., січень 2. — с. Андр іївка Бердянського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Бондаренко (Педан) Катериною Миколаївною, 1930 року народження, мешканкою с. Є лисеївка
Приморського району Запорізької області, проведене Бондаренко Русланою Олександр івною (БДПУ).
№ 46. — 2008 р., січень 5. — с. Андр іївка Бердянського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Косован Лідією Павлівною, 1932 року народження, мешканкою с. Є лисеї вка Приморського району
Запорізької області, проведене Бондаренко Русланою Олександрівною (БДПУ).
№ 47. — 2008 р., січень 2. — с. Андр іївка Бердянського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Педаном Андрієм Кириловичем, 1929 року народження, мешканцем с . Єлисеївка Приморського району
Запорізької області, проведене Бондаренко Русланою Олександрівною (БДПУ).
№ 48. — 2008 р., січень 4. — с. Андр іївка Бердянського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Канівцем Іваном Васильовичем, 1926 року народження, мешканцем с. Єлисеївка Приморського району
Запорізької області, проведене Бондаренко Яною Олександр івною (БДПУ).
№ 49. — 2008 р., січень 4. — с. Андр іївка Бердянського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Канівець (Кирпичовою) Ниною Василівною, 1928 року народження, мешканкою с. Є лисеївка
Приморського району Запорізької області, проведене Бондаренко Яною Олександрівною (БДПУ).
№ 50. — 2008 р., січень 5. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Гончаренко Тетяною Петр івною, 1930 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізької області,
проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
№ 51. — 2008 р., січень 17. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю із
Загорощенко Катериною Василівною, 1932 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізької
області, проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
№ 52. — 2008 р., січень 2. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Руденко Марією Кузьмівною, 1930 року народження, мешканкою с. Пар тизани Запорізької області,
проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
№ 53. — 2008 р., січень 18. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Сакуном Віктором Кузьмичем, 1929 року народження, мешканцем с. Пар тизани Запорізько ї облас ті,
проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
№ 54. — 2008 р., січень 20. — с. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Тіняєвою Параскою Петрівною, 1924 року народження, мешканкою с. Партизани Запорізько ї області,
проведене Гурбич Мариною Сергіївною (БДПУ).
№ 55. — 2008 р., січень 19. — c. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Дубовиком Василем Федоровичем, 1927 року народження, мешканцем c. Пар тизани Запорізької області,
проведене Хімченком Олександром Сергійовичем (БДПУ).
№ 56. — 2008 р., січень 20. — c. Партизани Приморського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Дубовик Надією Семенівною, 1929 року народження, мешканкою c. Пар тизани Запорізької області,
проведене Хімченко Олександром Сергійовичем (БДПУ).
№ 57. — 2008 р., січень 16. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Крючковою Марією Федорівною, 1925 року народження, мешканкою с. Гусарка Куйбишевсього району
Запорізької області, проведене Москаленко Оксаною Юр іївною (БДПУ).
№ 58. — 2008 р., січень 3. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Бордюг Катериною Степанівною, 1929 року народження, мешканкою cмт. Куйбишеве Запорізької
області, проведене Пінчук Юлією Станіславівною (БДПУ).
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№ 59. — 2008 р., січень 5. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Півнем Василем Григоровичем, 1915 року народження, мешканцем cмт. Куйбишеве Запорізької області,
проведене Пінчук Юлією Станіславівною (БДПУ).
№ 60. — 2008 р., січень 4. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Яська Ганною Федорівною, 1929 року народження, мешканкою cмт. Куйбишеве Запорізької області,
проведене Пінчук Юлією Станіславівною (БДПУ).
№ 61. — 2008 р., лютий 10. — cмт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю
з Камишовим Степаном Михайловичем , 1928 року народження, мешканцем cмт. Куйбишеве Запорізької
області, проведене Пінчук Юлією Станіславівною (БДПУ).
№ 62. — 2008 р., січень 28. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Недобугою Варварою Яківною, 1925 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве Запорізької області,
проведене Москаленко Оксаною Юріївною (БДПУ).
№ 63. — 2008 р., січень 18. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Шевченко Ганною Никифорівною, 1923 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве Запорізької
області, проведене Москаленко Оксаною Юріївною (БДПУ).
№ 64. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Брізіцьким Іваном Трохимовичем, 1918 року народження, мешканцем смт. Куйбишеве Запорізької
області, проведене Карташовою Валентиною Петр івною (БДПУ).
№ 65. — 2008 р., січень 13. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Горбачовою Вірою Сергіївною, 1922 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве Запорізької області,
проведене Карташовою Валентиною Петр івною (БДПУ).
№ 66. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Нечитайло Іваном Юхимовичем, 1929 року народження, мешканцем смт. Куйбишеве Запорізько ї області,
проведене Карташовою Валентиною Петр івною (БДПУ).
№ 67. — 2008 р., січень 10. — смт. Куйбишеве Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Писаренко Євдокією Карпівною, 1920 року народження, мешканкою смт. Куйбишеве Запорізької
області, проведене Карташовою Валентиною Петр івною (БДПУ).
№ 68. — 2008 р., січень 19. — с. Гоголівка Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Костенком Іваном Григоровичем, 1931 року народження, мешканцем с. Гоголівка Запорізько ї області,
проведене Шовковою Стеллою Юр іївною (БДПУ).
№ 69. — 2008 р., січень 20. — с. Гоголівка Куйбишевського району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Чернявською Лідією Марківною, 1931 року народження, мешканкою с. Гоголівка Запорізько ї області,
проведене Шовковою Стеллою Юр іївною (БДПУ).
№ 70. — 2008 р., січень 25. — с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Костенко Галиною Василівною, 1932 року народження, мешканкою с. Новоукраїнка Запорізької області,
проведене Шовковою Стеллою Юр іївною (БДПУ).
№ 71. — 2008 р., січень 25. — с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізько ї області. — Інтерв’ю з
Костенко Марією Прокопівною, 1927 року народження, мешканкою с. Новоукраїнка Запорізької області,
проведене Шовковою Стеллою Юр іївною (БДПУ).
№ 72. — 2008 р., січень 3. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Хаченок Марфою Михайлівною, 1918 року народження, мешканкою с. Мар’янівка Запорізької області,
проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
№ 73. — 2008 р., січень 4. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Шуптою Василем Петровичем, 1927 року народження, мешканцем с. Мар’ян івка Запорізької області,
проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
№ 74. — 2008 р., січень 6. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Бурою Ніною Олексіївною, 1929 року народження, мешканкою с. Мар’янівка Запорізької облас ті,
проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
№ 75. — 2007 р., грудень 30. — с. Мар’янівка Куйбишевсього району Запорізької області. — Інтерв’ю з
Омельченко Ганною Полієктівною, 1930 року народження, мешканкою с. Мар’янівка Запорізької
області, проведене Зброєю Оксаною Сергіївною (БДПУ).
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