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П. Ю. Гриценко

УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ  
В ІНШОДІАЛЕКТНОМУ ОТОЧЕННІ:

збереження й розвиток чи редукція?

Українська мова поширена не лише на теренах свого 
одвічного функціонування в Україні, а й численними острівцями 
в континуумах інших мов на різних континентах. На відміну 
від дисперсно розселених етномовних громад, острівні анклави 
локалізовані в окремих поселеннях, де творять окрему мовну 
спільноту. Нерідко спостережено ситуації, коли переселенці 
закладали й формували нові поселення, а в ситуації доселення до 
вже наявної спільноти аборигенів компактні групи переселенців 
здебільшого зберігали свою етномовну окремішність. На нових 
місцях проживання в іншомовному оточенні громади українців 
підтримували такі форми суспільного, релігійного, культурного 
і мовного буття, які уможливлювали збереження своєї етнічної 
ідентичності, мови, історичної пам’яті, традиційної культури, 
створювали передумови переймання цих маркерів українськості 
наступними поколіннями, що засвідчують матеріали спостережень 
над мовою та етнокультурою далеких нащадків переселенців, 
нерідко — четвертого чи п’ятого поколінь.

Рух носіїв українських говірок у простори іншоетнічних 
континуумів, трансформація структур переселенських мовних 
утворень упродовж їхньої тривалої взаємодії з гетерогенними 
діалектами перетворюють анклавні ідіоми в цінне джерело 
лінгвальної й історико-культурної інформації. Відповіді на 
питання — де поза Україною та з якого часу і за яких обставин 
сформувалися українські етномовні острівці; якими ці утворення 
були донедавна і як функціонують сьогодні; яких впливів 
могли зазнавати від гетерогенного довкілля та як впливали на 
неукраїнське оточення, — розширюють знання про українську 
мову та контактні з нею лінгвофеномени, удокладнюють загальну 
картину  збереження та розвитку в просторі й часі визначальних 
мовних і культурних етномаркерів.
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Існування в іншомовному просторі великої громади пересе-
ленців або кількох / багатьох пов’язаних між собою гомогенних 
спільнот, їхня цілеспрямована організаційна діяльність та від сут-
ність протидії її саморозвиткові може виявитися сприятли вою для 
постання лінгвоідіому, структурно відмінного від гомогенної мови 
метрополії, не орієнтованого у своєму функціонуванні й дальшому 
розвиткові на вихідний мовний феномен. У цьому, зокрема, 
переконує історія виокремлення бачвансько-сремського варіанта 
української мови (віднедавна відомого як мова бачвансько-
сремських русинів): вийшовши поза сферу приватно-сімейного 
спілкування, ці українські з походження говірки в іншомовному 
просторі набули визначальних ознак окремого ідіому, перейшли 
тривалу структурну еволюцію і згодом переросли в надговірковий 
інваріант з усталеними нормами, які згодом було закріплено в гра-
матиках і словниках та оприявнено в численних текстах; ці нор ми 
мають багато відмінного від кодифікованої української літератур ної 
мови метрополії. Застосування новопосталої мови в шкільництві, 
медіапросторі, словесній творчості відчутно зміцнило її суспільний 
статус. У кінці ХХ — на початку ХХІ ст. незаперечним фактом 
мовного життя Хорватії стало функціонування в українських 
із походження громадах русинської мови на тлі хорватської 
державної мови. Історія творення русинської мови в Хорватії 
доводить, що за комунікативної потреби переселенської спільноти, 
її виразного прагнення зберегти свою мову, культуру, ідентичність 
і за сприятливих зовнішніх (соціополітичних і культурних) 
обставин у житті держави новопоселення рух острівних говірок 
до формування й утвердження постдіалектної форми існування, 
переростання говірок у нову функційну якість — окремий 
літературний стандарт — можливе й закономірне.

Утворення окремої русинської мови в Хорватії ілюструє 
висхідний розвиток мови переселенської спільноти, не типовий на 
тлі не таких успішних лінгвальних історій багатьох мовних острівців 
у гетерогенному оточенні. Доля етномовного анклаву — його 
самозбереження й розвиток або ж редукція, утрата визначальних 
рис вихідного стану — залежить від поєднання різноманітних 
мовних і позамовних чинників у відповідному соціумі. На ситуацію 
найчастіше впливають: (а) наявність / відсутність прагнення 
переселенців до етнічного самозбереження; (б) мовна політика в 
державі поселення стосовно іншоетнічних анклавів; (в) характер 
мовних контактів (лояльний чи опозитивний / агресивний) із 
найближчим іншоетнічним довкіллям.



5

Діалектні анклави привертають увагу лінгвістів і як 
виокремлений з континууму самодостатній лінгвальний об’єкт 
(актуальними залишаються дослідження формальної структури, 
функціонування та генези / змінності елементів структури), і як 
складник ширшого мовного простору, у взаємодії чи зіставленні 
з іншими гомогенними та гетерогенними говірками. Залучення 
широкого лінгвального контексту, у якому перебуває переселен-
ська говірка, увиразнює наслідки міждіалектної взаємодії, роз-
криває шляхи переймання острівною говіркою структурних 
рис із діалектного довкілля, як і зворотні процеси — впливи 
анклавного ідіому на іншомовне оточення. Евристичну цінність 
зберігає також зіставлення острівних переселенських говірок 
з материнською основою (точно визначеною чи окресленою 
умовно), що уможливлює ретроспективне моделювання їхнього 
вихідного стану на момент переселення, виявлення сталих і 
змінних елементів структури. Порівняльний аналіз переселенських 
і материнських діалектних систем важливий, зокрема, як один з 
інструментів верифікації поширеного твердження про підвищену 
динаміку лексики говірок на тлі консерватизму їхньої фонетики; 
це твердження нерідко приймають за аксіому.

Зазначені напрями досліджень анклавних говірок актуальні 
також і для латеральних (неанклавних) діалектних систем, що 
постали внаслідок відділення державним кордоном від основного 
гомогенного континууму частини говірок, які потрапили в інші 
соціолінгвальні умови: частина цілісного діалектного континууму 
опинилися в іншій державі, де потрапила в підпорядкування іншій 
мовній політиці, під  посилений вплив гетерогенних говірок і 
літературної мови. Латеральні говірки, що розташовані в суміжних 
державах, нерідко представлені на лінгвістичних картах на тлі 
цілісного  гомогенного континууму, наприклад, українські говірки в 
суміжних з Україною зонах у Білорусі, Польщі, Словаччині, Румунії, 
Молдові та Росії відтворено на картах Атласу української мови, 
що уможливило їх вивчення як елементів модельованого єдиного 
континууму, не поділеного кордонами між сусідніми державами. 
Значно рідше в загальномовних атласах репрезентовано діалектні 
анклави, які розташовано дистантно стосовно материнського 
континууму. Таке картографування застосовано, зокрема, в 
Атласул лингвистик молдовенеск / Atlasul lingvistic român pe 
regiuni Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria, на картах якого 
подано інформацію про структурні риси багатьох молдавських / 
румунських острівних говірок на теренах України (Миколаївська, 
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Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська обл., Крим), 
Росії (Омська, Актюбинська обл., Приморський, Уссурійський, 
Краснодарський край, Абхазія), Киргизії (див.: [АЛМ І, х. 2]). 
Таке картографічне аплікування відкрило перспективи зіставного 
вивчення структури і напрямів розвитку різнотипних за 
соціолінгвальними параметрами діалектних систем, належних 
до основного (материнського) ареалу, і переселенських анклавів 
в іншомовних просторах. Подібної можливості були позбавлені 
автори АУМ, яким не дозволили подавати на картах матеріали, 
зібрані в територіально віддалених від України говірках на теренах 
інших держав, зокрема в Росії (про експедицію до Приморського 
краю РФ для записування українських діалектних матеріалів до 
АУМ див.: [Назарова]).

Інформація про українські острівні говірки, яку записано 
за спеціальними програмами, а також зафіксовано в текстах 
спонтанного чи цільово зорієнтованого мовлення носіїв говірок 
та у фольклорі, відтворює різні структурні риси досліджуваних 
діалектних систем, інколи вказує на особливості їх функціону ва-
н  ня, уповажнюючи на узагальнення щодо закономірностей дина мі ки 
цих ідіомів, механізмів міжмовної / міждіалектної взаємодії. Власне 
лінгвістичний аналіз острівних говірок може супроводжувати 
позалінгвальна інформація, зокрема про час переселення, первісну 
та актуальну на момент обстеження чисельність українськомовної 
частини досліджуваного соціуму, вказівки на материнські говірки 
чи ширший ареал, що був основою утворення нової діалектної 
системи.

Центральним об’єктом вивчення переселенської говірки 
залишається формальна структура, семантика та особливості 
функціонування її лінгвальних елементів; спеціальну увагу 
дослідники закономірно приділяють ще принаймні двом 
проблемам: встановленню материнської основи переселенської 
говірки та виявленню наслідків її впливу на контактне 
іншодіалектне довкілля.  Такий різноспрямований підхід закладає 
ґрунт для надійних висновків про напрями та інтенсивність змін 
досліджуваної діалектної системи, пізнання еволюції багатьох 
діалектних явищ, окреслення передумов збереження одних і 
втрати інших рис порівняно з модельованим вихідним станом 
материнської говірки / ареалу.

Для з’ясування тенденцій збереження чи редукції структурних 
елементів мовних острівців-анклавів важливі як докладні 
описи окремих говірок, так і їх зіставне вивчення, особливо 
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територіально віддалених переселенських діалектних систем, 
що функціонують у різних соціокультурних умовах, мають різну 
історію формування, взаємодіють із неоднаковим етномовним 
довкіллям. Наявність докладних описів багатьох переселенських 
українських говірок у різномовному оточенні є передумовою для 
такого транстериторіального зіставного студіювання. Проте багато  
українськомовних острівців в іншодіалектному оточенні досі не 
здобулося на науковий опис, архівування, а про окремі з них наявна 
інформація далека від необхідної повноти. Зокрема, із великої 
кількості українських говірок на теренах сучасної Російської 
Федерації, що функціонують у значному віддаленні від історично 
українських етномовних земель (як, наприклад, у Приморському 
краї, на Алтаї, Передураллі), дослідженнями охоплено лише окре мі 
з них, до того ж інформацію зібрано в різний час і з використанням 
неоднакових цільових орієнтирів та методологічних засад.

Описи багатьох українських острівних говірок у Росії 
засвідчують, що сучасні носії цих говірок (а це нерідко вже 
четверте — п’яте покоління нащадків перших переселенців, які 
виїхали  з України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.) 
переважно зберігають усвідомлення своєї етнічної генези, 
нерідко — й етнічну самоідентичність, самоназву (українець, 
хохол; див. також локальне утворення киевчáне ‘переселенці з 
України; українці’ [Слово 7, с. 137]), українську мову, пісенний 
фольклор та багато елементів традиційних (насамперед сімейних 
і календарних) обрядів; зрідка українську мову використовують у 
художніх і публіцистичних текстах. Названі маркери української 
ідентичності в різних переселенських анклавах оприявнені 
нерівномірно, варіативно, залежно від поєднання різних чинників.

Серед передумов збереження українського етномовного 
середовища важливіші такі:

(а) чисельність українськомовної громади в поліетнічних 
соціумах (за умови великої кількості носіїв української говірки 
зберігається її природне використання в різних комунікативних 
ситуаціях, зокрема її застосовують у міжпоколіннєвому 
спілкуванні; чисельність корелює з престижністю соціуму в 
регіоні, що зумовлює  мовний і культурний вплив на іншоетнічне 
довкілля — мовлення, особливості побуту, елементи традиційної 
народної культури);

(б) наявність передумов для використання мови етносу 
переселенців в освіті, ідеологічна підтримка держави та місцевої 
влади;
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(в) функціонування говірки / мови в медіапросторі, культур-
ному житті (збереження й плекання фольклору, наявність рідно-
мовної словесної творчості);

(г) ситуативним стимулом підвищення цінності українських 
етнічних маркерів слугує увага науковців до українських анклавів, 
записування й поширення евристично цінної інформації про мову, 
культуру, історію досліджуваних спільнот.

Анклавне буття українських мікросоціумів у Росії в тісних 
контактах з іншими етносами, існування гетерогенної офіційної 
мови, щоденне користування нерідномовними каналами потрібної 
інформації, зокрема із засобів масової комунікації, зумовили такий 
тип диглосії, наслідком якого стало відчутне скорочення сфер ви-
користання української мови в анклавних соціумах, зведення її до 
спілкування побутового, інколи — лише в межах родини, відчутне 
обниження серед нащадків українців етнічної самоідентифікації. 
Цьому сприяли етнічно змішані шлюби, заохочення / cпонукання до 
офіційного реєстрування як  росіянин під час офіційних переписів, 
постійне підкреслення вищого статусу російської мови в су с піль-
стві порівняно з питомим мовленням українців та мовленням 
представників інших меншин. Такі зміни стану функціонування 
української мови та проявів етнічної самооцінки відзначено, 
зокрема, на Далекому Сході в Росії (Зелений Клин — Амурська 
обл., Приморський край і більша частина Хабаровського краю). 
Констатовано, що в окремі періоди заселення Зеленого Клину серед 
усіх переселенців українці творили більшість чи близько половини 
всіх новоприбулих, наприклад, у 1886 р. 46,5 % з усіх переселенців 
у межах сучасної  Амурської обл. становили українці, а в 1890 р. — 
59,6 % [Оглезнева, с. 34]. На високий статус першотворців багатьох 
поселень вказує багато перенесених з України топонімів, які досі 
зберігають пам’ять про рідні місця переселенців, напр.: Лохвиця, 
Чигирин, Верхняя Полтавка, Борисполь, Каховка, Ерковцы, 
Новоострополь (пор.: Острополь у Подільській губ.), Максимовка 
(із с. Максимівка на Полтавщині) [Блохинская, с. 43–44, 59]. 
Закономірно, що мовою спілкування переселенців першої хвилі 
були їхні питомі говірки: за умови формування поселення вихідця-
ми з різних місцевостей України відбувалося змішування говірок, 
що породжувало появу дублетних граматичних форм, синонімів та 
окремих нових надговіркових елементів.

У поліетнічному / полімовному середовищі українці 
переймали елементи мов, побутової культури інших народів. 
Водночас, припускаємо, що економічне становище українців у 
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регіоні було престижним або не нижчим порівняно з іншими 
етнічними групами, що уможливило впливи українців на 
іншоетнічне оточення, на що, виразно вказує багато українізмів, 
які увійшли в мовлення контактних етносів, переймання низки 
українських традиційних пісень. Поширення українськомовних 
структурних елементів в іншомовному просторі Надамур’я 
засвідчене насамперед лексикографічними джерелами: «Словарь 
русских говоров Приамурья» (1983), автори якого орієнтувалися на 
відтворення специфічної (діалектної) лексики «старожильческого 
населения Амурской области и Хабаровского края» [СРГП, 
с. 3]; діалектний лексикон, друкований частинами в альманасі 
«Слово» (про засади цієї праці див. нижче). Частину матеріалів 
лінгвального обстеження українських, російських та етнічно 
змішаних поселень Надамур’я опрацьовано у спеціальних студіях 
(див. список літератури). Важливо, що чимало з наведених у 
сучасних джерелах слів і фразеологізмів мають точні формальні й 
семантичні відповідники в українськомовній метрополії і водночас 
не засвідчені в говірках з інших теренів російського континууму, а 
тому не можуть бути верифіковані як елементи генетично спільної 
українсько-російської лінгвальної спадщини глибокого часу. Для 
багатьох вокабул зі згаданих словників, які можемо розглядати 
у світлі українсько-російської діалектної взаємодії, виявлено 
надійні відповідники не тільки в українському континуумі, а й 
у російських говірках смуги активного українського впливу на 
етномовному кордоні України з Росією. Такі свідчення дають 
підстави припускати можливість альтернативного шляху постання 
лінгвальних рис, спільних для українських анклавних і суміжних 
російських говірок Зеленого Клину: або як наслідок первісного 
перенесення рис з українського материнського континууму, або 
як результат двоетапної транслокації українізмів — спершу в 
російські говірки на етномовному кордоні, а згодом — у російські 
переселенські говірки новітньої формації на Далекому Сході. 
Зокрема, у СРГП подано лексеми, широко знані в українському 
континуумі й відсутні в СРНГ: кáба ‘сорт цибулі роду Allium’, 
квасéц ‘щавель’ (в [СРНГ 13, с. 159] наведено з локалізацією 
южн. за В. Далем), ковеня ‘кочерга’, покрытка ‘покритка’ (в 
[СРНГ 29, с. 18] наведено з локалізацією Новоросс. та Амур., 
остання локалізація — із покликанням на СРПГ), пурхавка ‘гриб 
(який?)’ (перенесено до [СРНГ 33, с. 138] з уточненням семантики 
‘дощовий гриб’; див. також пýрхавица ‘те саме’ на Вологодщині — 
[СРНГ 33, с. 138]), спотыкач ‘самогон’ (перенесено до [СРНГ 40, 
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с. 247]). До лексем, поширених в українському материковому 
континуумі та в російських говірках Зеленого Клину й водночас у 
південноросійських говірках зони давніх українських впливів і не 
засвідчених у російських діалектах поза цим ареалом, належать: 
налыгач ‘налигач на роги худобі; воловод’ [СРГП, с. 165] — 
поширене і в південноросійському ареалі (Кубань, Краснодарський 
край, Подіння) і відсутнє в інших архаїчних російських ареалах 
[CРНГ 20, c. 25–26]; громáдить [сено] [CРНГ 7, c. 25–26]; див. 
також подані в лексиконі «Слово» копúстка ‘дерев’яна лопатка 
мішати страву під час приготування’ [СРНГ 14, с. 303–304], лантух 
‘лантух’ [CРНГ 16, с. 256] тощо.

Деякі українізми зазнали в російських говірках формальної 
видозміни: дробúна ‘бокові стінки кузова воза’, інформант 
пояснює: дробина на лестницу похожа [СРГП, с. 78], пор.: укр. 
драбини ‘бічні несуцільні стінки кузова воза у вигляді драбин’ 
(із різною частотою оприявнення назва поширена в говірках усіх 
наріч [АУМ ІІІ, ч. 4, с. 105–106], а згодом стала нормативною в 
літературній мові; мергичка ‘дрібний дощ’ — укр. мигичка ‘те 
саме’, хрýстка ‘хустка’ тощо. 

Дослідивши українські й неукраїнські говірки окремих 
районів Амурської області, О. В. Блохинська виявила, що чима-
ло лексем, притаманних мовленню нащадків українських 
переселенців, «отражает взаимодействие русских и украинских 
говоров на територии области: это украинские лексемы, активно 
функционирующие на территории Амурской области» [Блохинс-
кая, с. 183], з чого можна зробити висновок (який авторка виразно 
не вербалізує!) про поширення українізмів в іншоетномовному 
середовищі. З-поміж таких лексем промовисті своїм значним 
поширенням в ареалі метрополії й безпомильно пізнавані як 
українські: балакаю ‘говорю’, босяка ‘босоніж’, бусел (Аиста 
буселом называли в детстве на Украине), вертать ‘вертати’, 
вы(и)ныч ‘березові гілки, з яких робили винык’, пор.: бэрэзовым 
выничем топылы), гарно ‘гарно’, город ‘город’, гурок ‘огірок’, 
дерюга ‘грубе домоткане полотно’, запинатися ‘зав’язувати на  
голову хустку’, капустняк ‘капусняк’, колиска ‘колиска’, кохать 
‘кохати’, куточок ‘частина села, кут’, мазанка ‘будівля з лози, 
обмазана глиною’, макитра ‘макітра’, молодиця ‘молодиця’, 
треба ‘треба’, трохи ‘трохи’, хата, хатка (Продали корову, 
хату. И купили там хатку соби), чи ‘чи’; див. також у текстах: 
γильцэ ‘весільне деревце’ тощо. Показово, що серед уміщених у 
словничку лексем багато таких, які відрізняються від російських 
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лише звуковими чи граматичними особливостями (звук і на місці 
давніх о, е в новому закритому складі; і як розвиток давнього 
[ě]; збереження фрикативного γ; наявні дієслівні форми на -ти 
тощо), що засвідчує високий статус таких ознак серед маркерів 
належності лексем до кола українських. Формальні маркери, 
зокрема структура слова, будова дериватів, нерідко пов’язані з 
іншою порівняно з альтернативними одиницями генезою, напр.: 
відповідником українському вечорниці в російських говірках 
є вечерá, вечерки, вечерины, вечеринки, вечерушки, вечеровки, 
вечерованья [ДАРЯ 3, ч. 2, к. 93]. Зауважимо, що українська генеза 
лексем, виразів зрідка зафіксована в поясненнях інформантів, 
ремарках-ілюстраціях: безбáтчинка ‘безбатченко’ із коментарем: 
батька — по-украински отец; озвар — мы называем это компот, а 
по-украински озвар; горилка пояснено як ‘украинский алкогольный 
напиток с добавлением перца’ — Йета на Украине гарелкъй 
съмогонку называйут, а у нас реткъ; дóня ‘донька’ — тату меня 
доней звал; кувáть — кукушка… как она, зазуля, кувала, раньше 
так зазуля кувала, кричала; по украински говорили ведро — цэбэрко 
тощо. Таке пасивне освоєння українізмів (коли в повсякденному 
мовленні вживають питомі назви, а українські еквіваленти лише 
ситуативно) задокументоване численними прикладами. 

Досліджуючи український вплив на російські говірки Зеленого 
Клину, необхідно зважати на ту обставину, що записування 
матеріалів та їх опрацювання в деяких лексиконах оперто на 
нечіткі вихідні позиції, зокрема зарахування всіх сучасних 
говірок регіону східнослов’янської генези (без розрізнення їхньої 
російської, української чи білоруської материнської основи) до 
нових російських, пор. промовистий коментар дослідників:

Говоры обследованых сел Свободненского, Шимановского и 
Архаринского районов в большинстве своем — дети переселенцев, 
которые были выходцами из южных районов России, Украины 
или Белорусии и говорили на одном из русских, малоросских или 
белорусских диалектов. Говоры же, сложившиеся в Приамурье, 
определяем как русские [виділено мною. — П.Г.]. Полагаем, что 
на территории активного междиалектного взаимодействия, какой 
является Амурская область, произошла нивелировка материнских 
говоров. В результате сформировались говоры переходного типа, 
сохранившие некоторые общие для материнских говоров черты и в 
основном утратившие черты, различающие эти говоры [Архипова 
2005, с. 8].
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Не заперечуючи нівеляції частини вихідних материнських рис 
у структурі сучасних анклавних говірок як процесу незворотного, 
констатуємо, що напрями, глибина й наслідки змін у кожній 
діалектній системі є різними. А це ставить під сумнів перспективу 
докладного аналізу динаміки кожної говірки та можливих впливів 
неросійських говірок на російськомовний континуум.

У вивченні сучасної мовної ситуації Зеленого Клину поч.  
ХХІ ст. увагу зосереджено на редукції неросійських схід но-
слов’янських говірок; зокрема, щодо українських анклавів 
підкреслено, що «українським діалектом послуговується лише 
старше покоління 1920–1930 років народження, частіше в домаш-
ньому чи добре відомому колі; із незнайомими людьми намагають-
ся говорити російською мовою. Їхні діти пасивно во ло діють 
українським діалектом, що виявляється в тому, що вони розуміють 
українську мову, проте нею вільно не говорять» [Оглезнева, с. 36–
37; див. також: Блохинская]. Зазначено, що редукція охопила також 
мову фольклору, у якому простежено російськомовні нашаруван ня, 
субституювання українських лексем, специфічних фонетичних і 
морфемних рис відповідними російськими елементами [Архипова 
2006, с. 185], хоча й підкрес люють збереження в українських піснях 
багатьох давніх слів, які в цьому ареалі сприймають як виразні 
українізми (хмарить, журиться, кошуля, зозуля, люлька та ін.) 
[Архипова 2007, с. 185]. Пропоновані дослідниками узагальнення 
не завжди ґрунтуються на послідовному аналізі достатнього 
матеріалу, не дають очікуваної інформації про реальний стан 
анклавів та процеси, які його зумовили.

Відомо, що роль анклавних говірок в ареалі їх існування 
залежать від сукупності чинників, насамперед позамовних, які 
неоднакові в різних регіонах, мінливі в часі. Тому не лише анклавні 
(макро)зони, а й кожна переселенська говірка становить окремий 
важливий об’єкт вивчення, а опис її структури, встановлення 
вихідної бази та окреслення ліній розвитку має свою особливу 
цінність для лінгвістики та етнокультури. Передумовою вивчення 
острівних українських говірок, їхнього статусу в минулому й тепер, 
стану збереження вихідної діалектної основи, причин динаміки та 
характеру впливу на контактні іншоетнічні говірки є насамперед 
формування достатньої емпіричної бази, що забезпечила б зіставне 
вивчення українського мовного анклаву з його іншолінгвальним 
довкіллям. Для пізнання взаємодії з оточенням важлива зіставність 
матеріалів про українські говірки та позаукраїнське довкілля, чого 
на практиці досягти непросто, хоча й можливо. Результативним 
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щодо цього виявилося укладання лінгвістичних карт, на яких на 
тлі суцільного поширення говірок однієї мови для відтворення 
наслідків міжмовної взаємодії скартографовано поодинокі 
говірки інших контактних мов (напр., в Atlasul lingvistic român 
під картографічним пунктом 366 об’єднано інформацію з кількох 
близьких між собою українських гуцульських говірок (Нісіпіт, Ку-
нунське, Егріште та Садеу), див.: [ALRsn]); інформаційно цін ним 
також є оперування діалектними текстами, паралельно записаними 
в контактних говірках різних мов, що дозволяє вияви ти в тематично 
однакових різнодіалектних наративах їхню близькість та наслідки 
взаємовпливів (приклад укладання таких зібрань діалектних 
текстів див. у: [Czyżewski]). Однак досі переважає традиція фор-
мування окремих баз даних говірок різних мов, що засадничо не 
орієнтовано на зіставну інтерпретацію гетерогенних діалектних 
систем, на їх «перехресне прочитання»; у центрі уваги дослідників 
продовжує перебувати не цілісний (мікро- чи макро)ареал, а його 
окремі складники.

Сьогодні триває формування емпіричної бази розрізнених 
українських переселенських говірок, становлення й розвиток яких 
має чимало спільних рис. Близькість контурів історичних доль 
різних українських анклавів, які віддалені між собою, зокрема 
в просторі Росії, засвідчують нові матеріали й дослідження 
про українські говірки Башкортостану, що досі залишаються 
недостатньо вивченими. Серед таких нових студій — книга 
М. М. Ткачук, яку підготовлено за власними польовими записами. 
Методологічно праця спирається на продуктивну ідею сучасної 
діалектології — аналіз говірок на підставі насамперед корпусу 
текстів діалектного мовлення з долученням відповідей на цільово 
дібрані контрольні питання. У просторі затранскрибованих 
наративів, діалогів мовні елементи оприявнені у формах, зв’язках, 
функціях, які здебільшого є типовими для відповідних говірок; 
такої точності й повноти досягти у відповідях на питання 
програми практично дуже складно, інколи неможливо. І хоча 
будь-яка фіксація мовних одиниць, записаних навіть принагідно, 
становить цінність (бо заздалегідь ніколи не відомо, коли і для 
яких пізнавальних процедур зафіксовані мовні факти виявляться 
особливо цінними), усе ж транскрибовані тексти мають численні 
переваги на тлі інших джерел інформації. 

У цьому виданні подано зразки діалектного мовлення 
українців сіл Золотоношка Стерлітамацького р-ну та Степанівка 
Аургазинського р-ну Башкортостану; крім транскрибованих 
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діалектних текстів, наведено короткий опис говірок та соціомов  ної 
ситуації. Матеріали книги відкривають перспективу поглибленого 
вивчення двох говірок, які функціонують у значному віддаленні 
від українськомовного материнського континууму, мають 
мінімальну підтримку задля свого збереження (насамперед у 
формі початкового вивчення української мови і літератури у 
школі), проте не мають поза міжособистісним спілкуванням, 
переважно в родинному середовищі, інших сфер застосування, 
відтак позбавлені прагматичних передумов для сталого висхідного 
розвитку.

Матеріали книги уможливлюють моделювання стану збере-
ження українських рис говірок, з’ясування співвідношення пито-
мих і перейнятих із мовного довкілля структурних елементів, їх 
взаємодії та функційного розподілу. Спостереження над лек си кою 
досліджуваних говірок спонукали авторку до узагальнення, що 
основний корпус лексики цих говірок хоча й зазнавав іншомов   них 
впливів, усе ж залишився виразно українським, зберіг притаманні 
материнським діалектам риси, і що такі маркери «українськості» 
виявлено в усіх ділянках лексико-семантичної системи [Ткачук, 
с. 210]. Висновок М. М. Ткачук типологічно близький до узагаль-
нень із спостережень над територіально віддаленими українськими 
говірками Надамур’я, зокрема щодо збереження широкого кола 
лексем, словосполук, виразів, які вказують на український мовно-
культурний простір як їхній материнський ареал; водночас 
спільною ознакою українських говірок Башкортостану і Зеленого 
Клину є редукція багатьох питомих структурних рис. 

Лінгвальні свідчення з різних структурних рівнів говірок, 
зафіксовані в матеріалах М. М. Ткачук, важливі, зокрема, 
тим, що можуть бути зіставлені як з інформацією попередніх 
досліджень цих українських говірок, так і проаналізовані на 
тлі російськомовного оточення, спираючись на «Атлас русских 
говоров Башкирии» (Уфа, 2000) та «Словарь русских говоров 
Башкирии» (Уфа, 2008). Зазначимо, що в атласі відтворено риси 
5 говірок Стерлітамацького і 5 говірок Аургазинського районів 
[АРГБ, ч. 2, с. 55–56], зокрема і дослідженої говірки с. Степанівка 
(пункт 52 на картах атласу); матеріали говірки Степанівки подано і 
в словнику, у якому наведено також свідчення з ближчого оточення 
цієї говірки — усього з 8 н. п. Аургазинського р-ну та 4 н. п. зі 
Стерлітамацького р-ну [CРГБ, с. 15], що уможливлює аналіз даних 
з українських говірок у ближчому просторовому контексті1.
1 Зауважимо, що з наведених у статті М. М. Ткачук лексем, які зберігають вираз-
ний зв’язок з українським материнським континуумом (гаври ‘граки’, затіруха 
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Функціонування в окремих російських говірках, мікроареалах 
Башкортостану низки структурних елементів, поширених і в 
українському материнському континуумі, дає підстави припускати, 
що саме українські говірки були джерелом постання цих рис. 
Зокрема, в АРГБ відзначено типові для українських материнських 
і багатьох переселенських діалектів явища, словоформи, 
лексеми, наприклад: розвиток /*ě/ > [i] — хлип ‘хліб’, витер, на 
земли (к. 26), прояви укання — зміна /о/ > [у] — утнеси, угурцы 
(к. 17), субституювання /ф/ > [х] (Хома) чи [хв] (хвакт) (к. 33), 
словоформи матер, мати на тлі поширеної форми мать (к. 43), 
флексія 3 ос. дієслів -т’, інфінітив пекти на тлі печь, печи, пехчи, 
печчи, петчи, печти, пешти (к. 77). У СРГБ засвідчено чимало 
лексем, на українське джерело постання яких вказує їх поширення 
в українських говірках метрополії за відсутності оприявнення їх в 
інших російських говірках (напр.: мысник ‘поличка для посуду’, 
намисты ‘намисто’, нахрапник ‘деталь вуздечки від перенісся 
до лоба коня’, задуматься ‘почати прокисати (про молоко, суп)’, 
займище ‘ділянка землі (яка?)’, затин ‘затінок’ тощо); чимало 
слів мають відповідники в українських і контактних з ними 
південноросійських говірках, що також дозволяє розглядати такі 
номінації в контексті збереження питомого лексикону українських 
говірок Башкортостану. Водночас лексеми, що поширені в 
українських анклавних говірках та метрополії і водночас мають 
надійні відповідники у ближчому чи в широкому російському 
діалектному континуумі, захищені від редукції відсутністю 
структурного контрасту й комунікативного бар’єру. 

Як засвідчують атлас (АРГБ) і словник (СРГБ), українізми 
у просторі російських говірок Башкортостану здебільшого не 
творять широких ареалів, інколи функціонують у віддалених між 
собою мікрозонах. Проте наявна просторова інформація засвідчує 
виразну тенденцію генетично українських елементів різних 
структурних рівнів до синтопії.

***
Отже, острівні говірки як динамічні феномени зберігають 

значну евристичну цінність для лінгвістики та етнології. Відмінні 
історико-культурні передумови постання кожної говірки, 
різноманітні соціомовні й комунікативні ситуації їх сучасного 
‘рідка страва’, кваша ‘солодкувата страва із перебродженого житнього борошна’, 
кендюх ‘начинений м’ясом свинячий шлунок’, кухторити ‘куховарити’, порати 
‘доглядати худобу’, рити ‘копати картоплю’, солодати, всолодати ‘ставати 
солодким’ тощо [Ткачук, с. 211]), у СРГБ та АРГБ жодної не зафіксовано, що 
актуалізує питання характеру й глибини міждіалектної взаємодії в цьому регіоні.
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буття, неоднакові напрями й інтенсивність структурних змін — усе 
це корелює з їхнім сьогоденним станом і зумовлює майбутні зміни, 
становлячи предмет спеціального студіювання. 

Різнопланові дослідження українських говірок на теренах 
Росії засвідчують, що на початку ХХІ ст. переважна їх більшість 
зазнає редукції на тлі демографічного скорочення мікросоціумів 
носіїв говірок, звуження сфер використання української мови в 
щоденній комунікації, заступлення її російською мовою, що не-
ми нуче супроводжується заступленням питомих мовних оди ниць 
гетерогенними  елементами. Інтенсивність редукції  можуть дещо 
сповільнювати підтримування ментального зв’язку з Україною 
та історичної пам’яті, актуалізування культурних маркерів 
етноідентифікації, використання фольклору, ознайомлювальні 
навчальні курси української мови і літератури в початковій школі, 
хоча усе це разом не змінює загального напряму розвитку говірок і 
громад нащадків українських переселенців. 

Перспектива буття українськомовних анклавів на теренах 
Росії сьогодні бачиться як тривале в часі коливання між збере-
женням лінгвальних і культурних рис їхнього вихідного стану і 
трансформацією говірок як окремих лінгвофеноменів, із посту-
повою втратою ними гомогенних елементів структури говірок та 
набуттям гетерогенних лінгвальних одиниць на тлі змін структури 
мікросоціумів та сфер використання етнонаціональних маркерів.

Важливим наслідком тривалого існування українських 
острівних говірок у російськомовному континуумі є входження у 
структуру російських говірок численних  українських елементів, 
що особливо помітно на лексичному й семантичному рівнях, 
менше — на фонетичному та граматичному. Отже, взаємодія 
українських острівних говірок із мовним довкіллям зумовлювала 
не тільки переймання українськими говірками елементів 
гетерогенних діалектів і літературних мов, а й спричинила зміни в 
контактному неукраїнськомовному оточенні. 

Поширення українізмів з острівних переселенських говірок у 
близьке й віддалене діалектне оточення в російському континуумі 
актуалізує необхідність з’ясування ролі таких ареально рухомих 
елементів у диференціації російського діалектного ландшафту. 
Це завдання актуальне насамперед з огляду на відсутність 
у багатьох діалектологічних джерелах, зокрема словниках,  
належної інформації про джерела постання таких елементів, що 
відкриває шлях до хибного ототожнення факту їх функціонування 
у російських говірках з їхньою генезою.



17

Долю острівних говірок, зокрема українських в Росії, у 
ближчій часовій перспективі визначатимуть не тільки наявність 
усвідомлених прагнень громад анклавів зберегти свою материнську 
мову й етнокультуру, а й стратегія державної мовної політики, 
прийоми її реалізації, зокрема й стосовно мов і діалектів меншин. 
Послідовне втілення в Росії впродовж останніх десятиліть 
ідеологеми мовної уніфікації держави суттєво вплинули на 
функціонування українських острівних говірок, від багатьох з них 
в мікроареалах їх поширення в недалекому минулому залишилося 
українське етнокультурне відлуння — численні мовні елементи, 
артефакти традиційної культури.
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УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКІ ГОВІРКИ 
В БАШКОРТОСТАНІ ЯК ОБ’ЄКТ 

МОВОЗНАВЧОГО ВИВЧЕННЯ

Історія дослідження етномовного  
українського анклаву на Передураллі

Вивчення українських говірок поза межами України залишається 
актуальною проблемою сучасної діалектології, адже це запорука 
досягнення бажаної повноти опису цілісної картини побутування 
української мови. Нині ця проблема постала особливо гостро у 
зв’язку з динамікою геополітичних обставин. Найбільше українців 
сьогодні є т. зв. «східною діаспорою», яка проживає на теренах 
колишнього СРСР, зокрема Російської Федерації.

Мовознавчі дослідження таких говірок та оно ма стикону пред-
ставлені як працями давнішими (Т. В. На зарової, З. С. Сі кор ської, 
Г. Т. Солонської, В. Ю. Чу бен ко та ін.), так і новішими, зокрема 
студіями українських та зарубіжних лінгвістів (А. А. Са  га ровського, 
М. Т. Авдєєвої, Ю. В. Черенкової, В. І. Су п    рун, Н. Г. Архипової, 
Л. І. Ларіної та ін.). Ці праці відтворюють  особливості українських 
переселенських го ві рок Воронежчини, Кубані, Сибіру, Далекого 
Сходу та Приморського краю РФ. Водночас досі обмеженою є 
інформація про українські говірки Передуралля, хоча історики, 
краєзнавці, етнографи та фольклористи цікавилися українським 
населенням цього регіону, починаючи з ХІХ ст. Зокрема, про 
українців у Передураллі згада но в працях П. П. Єфименка 
[Ефименко 1861], Г. І. Перетятковича [Перетятковичъ 1888], 
В. Д. Єфремова [Ефремовъ 1913] та ін. Експедиційне вивчення 
мови та фольклору українців Башкирії було реалізоване в 30-
ті (Н. П. Колпакова [Ахатова 1999, с. 13]) та 40-ві рр. ХХ ст. Під 
час Другої світової війни вчені Академії наук УРСР, перебуваючи 
в евакуації в м. Уфа (докладно про це див.: [Володарська 2011; 
Гриценко 2011; Черниенко 2013]), продовжили справу попередників 
щодо вивчення мови і культури українців Башкирії. Серед цих 
досліджень — статті мо во знавців П. С. Лисенка [Лисенко 1944; 



20

 
Лисенко 2011], В. С. Ільїна [Іллін 2011]1, записи фольклорних 
текстів М. М. Плісецького [Плісецький 2011; Завези 1999], 
М. Я. Бе ре говського та інших; ці дослідження опубліковано в 
збірнику праць «Українці Башкирії. Документи і дослідження. Т. 1» 
(Київ, 2011). Найновіші фольклорні та етнографічні матеріали з цієї 
території, зокрема і з населених пунктів Золотоношка і Степанівка, 
представлено у виданні «Етнографічний образ закордонних 
українців» (Київ, 2019), де подано тексти-розповіді башкирських 
українців2 про заселення ними цієї території, міжетнічні стосунки, 
історію краю, традиційний побут, обрядовість тощо [ЕОУЗ].

Під пильну увагу сучасних дослідників потрапили історія, 
культура та фольклор башкирських українців. Серед ґрунтовних 
досліджень — етнографічні студії (В. Я. Бабенко), вивчення 
пісенної культури українців Башкортостану (Ф. Г. Ахатова), 
новіші історичні розвідки (В. Я. Бабенко, Д. А. Чер нієнко, 
Т. Д. Крамарчук) та фольклористичні дослідження (М. А. Пилипак). 
На матеріалі експедицій науковців українознавчого осередку в 
Башкирії опубліковано історико-етнографічний опис с. Казанка 
Альшеївського р-ну [Казанка 2012].

Менше уваги вчені приділяли дослідженню мовлення українців 
Передуралля. Тому було організовано експедицію в ці села 
(2012 р.)3, у якій узяли участь діалектологи Інституту української 
мови НАН України Г. С. Кобиринка та М. М. Ткачук; організацію і 
проведення експедиції забезпечили В. Я. Бабенко, Д. А. Чернієнко, 
М. А. Пилипак та Ю. В. Сіренко (учені-українознавці з Республіки 
Башкортостан)4 .

Було записано понад 50 годин діалектного мовлення мешканців 
кількох «українських» сіл у Башкортостані (РФ) — Золотоношки 
Стерлітамацького р-ну та Степанівки Аургазинського р-ну5. 
Ці населені пункти обрано для обстеження з огляду на кількість 
жителів, що ідентифікують себе українцями: за офіційними даними, 
їх вважають місцями компактного проживання українців6.
1 У виданні 2011 р. — Іллін.
2 Записані відпо відно до фольклористичної традиції спрощеним орфографічним 
записом зі збереженням основних мовленнєвих рис.
3 На матеріалі цих експедиційних записів опубліковано статті: [Кобиринка 2013; 
Кобиринка 2014; Ткачук 2018 та ін.]; повніший список див. на с. 231–240.
4 Складаємо подяку уфимським колегам — В. Я. Бабенкові, Д. А. Чернієн кові, 
М. А. Пилипакові, Ю. В. Сіренко, — які доклали величезних зусиль до організації 
експедиції та взяли в ній активну участь. Ці вчені і зараз продовжують активно 
працювати в галузі українознавства на теренах Башкортостану і формують там 
потужний науковий українознавчий осередок.
5 Копія записів зберігається в Українському діалектному фоно фонді Інституту 
української мови НАН України [УДФ].
6 Про етнокультурний склад та історію переселення див. нижче.
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Формування українських етномовних  
анклавів у Башкортостані

Перші українські поселення в Башкортостані виникли 
у ХVIII ст., коли царський уряд видав указ, що стимулював 
українців переселятися на Передуралля, в Оренбурзьку губернію. 
На нових рубежах Російської імперії було зведено чимало фортець, 
оборона яких потребувала військової сили [Бабенко 2011, с. 10]. 
Як зазначав відомий учений, літературознавець і фольклорист 
П. М. Попов, покликаючись на В. П. Перетятковича, у 1742 р. на 
Приураллі було зареєстровано 509 українських родин [Попов 1999, 
с. 24–25]. Основна хвиля переселення тривала впродовж ХІХ ст. 
й аж до початку ХХ ст. Головною причиною переселення була 
соціально-економічна й політична ситуація в Україні. Здебільшого 
це були самовільні переїзди, селяни не отримували допомоги 
від держави, а іноді — навіть дозволів. Упродовж 1896–1905 рр. 
було зареєстровано 216,7 тис. самовільних переселенців. Після 
столипінської реформи в 1906 р. міграція українського населення 
на Схід значно пожвавилася [Бабенко 2011, с. 10–11]. Ці показники 
щороку зростали, сягнувши, за деякими джерелами, 2 млн осіб до 
Першої світової війни [УСД, 11].

У пошуках вільних земель українці покидали рідні домівки. 
Пам’ять про таку довгу й нелегку дорогу закарбована в розповідях 
нащадків тих, хто наважився на подібні мандрівки:

І. Чому їхали? — ˈВ’іл’ну ˈземл’у шуˈкали // а‿тут своˈбода / 
тут зимˈл’і буˈло мˈного // башˈкир’і в‿осноˈном зан’іˈмали - 
с’а скотоˈвоцтвом / зимл’іˈд’ел’ійем ˈмало зан’іˈмалис’ / 
а‿хахˈли до‿зимˈл’і ˈйакос’ прилиˈпали / се // оˈхота по-
ˈс’ійат’ поˈс’і йат’ поˈс’ійат’ зерˈно / ну так і‿перибˈралис’ 
потиˈхен’ку // (С.).
ІІ. а св’ікˈруха оˈто моˈйа ўсе росˈказувала / йак ˈкаже ˈйіхали 
с‿тоˈго / іс̬‿Полˈтави воˈни с’уˈда // ой / сˈт’іки / п’іўтоˈра 
ˈгода ч’і два / вони‿ж сˈтопом ˈйіхал̇и / л̇ошад’ˈми // ˈкаже 
ˈч’етверо д’іˈтеĭ ўˈмерло пр’ам доˈрогойу // (З.).

Для цього наймали т. зв. ходаків — першопрохідців, які їхали  на 
чужину першими:

ў‿меˈн’і все свекˈруха / вона‿ж стаˈра‿стаˈра буˈла... // 
гн’іт на каˈпусту ˈкамн’і везˈли / ˈможе там не‿ˈбуде гн’іт 
на каˈпусту // і везˈли / с’уˈди / і оˈто п’іˈрали на соˈб’і // гн’іт 
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на каˈпусту ˈможе не‿ˈбуде / а за‿ˈземл’у не‿зˈнайу / ˈможе 
й‿пр˙еˈвозили йаˈку жˈмен’у // прийіж’ˈǯ’али // ходаˈк’іў 
нан’іˈмали да / гˈроши склаˈдалис’ / і тоˈд’і закуˈпали оˈце 
ˈземл’і / ˈземл’у // (З.).
Після Другої світової війни розпочалося зменшення кількості 

українського населення, що відбувалося з різних причин (також 
див.: [Бабенко 2019]). Аналогічну тенденцію спостерігали й 
наприкінці ХХ  — на початку ХХІ ст.: за переписами населення, 
у 1979 р. українці в Башкортостані налічували 75 571 осіб;  
у 1989 р. — 74 990; у 2002 р. — 55 249; у 2010 р. — 39 875 [ЯО, 
с. 686].

Обрані для опису села — Золотоношка і Степанівка в 
Башкорстостані — засновані наприкінці ХІХ ст.

Село Золотоношка (станом на 2010 р. проживало 563 особи 
[ЧН, с. 123], 57 % з яких — українці) утворене першопоселеннями 
Золотоношка, Малодєєвка та Полтавка; наразі так називають 
частини села, де мешкають здебільшого нащадки вихідців із 
різних українських територій: колишньої Полтавської губернії, 
зокрема Золотоніського та Констянтиноградського повітів 
(нині Драбівський та Золотоніський р-ни Черкаської обл. та 
Красноградський р-н Харківської обл.). В українців існувала 
традиція зберігати назву рідного села — своєї малої ба́тьківщини — 
у нових умовах проживання:

от сˈв’окор оˈце / св’екˈруха моˈйа / ў‿ˈвос’ім год йіˈйі с’уˈди 
привезˈли / іс‿Полˈтави // і оˈтож назˈвал̇и Пол̇ˈтаўка // оˈце 
оˈтам Золотоˈноша / то кат’ із‿Золотоˈнож̭ки де‿то // а 
оˈце ˈД’ейеўс’ка / йа не‿зˈнайу // (З.).
Здебільшого в оповідях інформантів збереглися лише 

опосередковані й узагальнені вказівки на населені пункти в Україні, 
звідки приїхали предки українців Башкортостану; зміна кордонів 
й адміністративно-територіального устрою України ускладнює 
сьогодні встановлення вихідної говірки. Деякі діалектоносії точно 
ідентифікують населений пункт, звідки переселилися їхні предки. 
Серед материнських говірок своїх батьків інформанти неоднора-
зо во визначали такі українські населені пункти, як Жорнокльови, 
Безбородьки, Нехайки, Безпальче, Гельмязів (Черкаська обл.); 
Вознесенське (Харківська обл.) тощо, наприклад:

м’іĭ оˈце рот Греч’ˈк’іс’к’іĭ з‿Ваоз’н’еˈс’енок˙і / ш’ас̬ 
воˈна суш’істˈвуйе на‿Украˈйін’е ˈтоже ше до‿с’іх‿пор // 
вот / і оˈц’у деˈрен’у сˈразу Ваз’н’еˈс’енокоĭ назˈвали / 
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п’і деˈрен’і // там Золотоˈношка на ту сˈторону 
на‿ц’у Ваз’н’еˈс’енока // ш’ас... / ну ш’ас воˈна с’а же 
Золотоˈношка а‿ˈран’ше так буˈло // (З.).
Про «дєєвських», тобто мешканців колишньої Малої Дєєвки, 

що наразі є частиною с. Золотоношка, односельці зазначають, що 
вони «київські», однак на початку ХІХ ст. до Київської губернії 
належали й північні райони Черкаської обл.:

ну Малаˈд’ейеўка це ˈкийіўс’к’і / буˈли // йак йіх / ˈкийіўс’к’і 
трубол’ˈготи назиˈвали // воˈни ўсе то ў‿в’ед’м ˈв’ірили / то 
вс’о таˈке // (З.).
Мовлення «дєєвських», за спостереженнями односельців, 

окремими рисами відрізняється від мовлення інших мешканців 
Золотоношки, що, однак, не впливає на цілісну структуру говірки.

Башкирське село Степанівку (за даними офіційного перепису 
населення, у 2010 р. в с. Степанівка проживала 381 особа; з 
них українців — 39 %) заснували вихідці із Сумського повіту 
Харківської губернії, де також існує однойменне село Степанівка:

ну пˈрад’іди переˈйіхали йакˈрас̬ оˈце / Сумс’ˈка... / Сумс’ˈкиĭ 
поˈв’іт тоˈд’і буў / ˈХарк’іўс’ка гуˈберн’ійа / Стеˈпан’іўка 
сеˈло таˈкош / зˈв’іт·и воˈни і переˈйіхали // ну / факˈтично 
ўс’і зв’іт’:іˈл’а // переˈйіхали ну там у нас / йак ми виўˈчали 
дв’і ˈдати ўни / ч’і ў‿ˈтис’ачу в˙іс’імˈс’ат ˈвос’мому ˈроц’і 
то / ˈтопто сто дˈвац’ат’‿п’йат’ ˈрок’іў тоˈму факˈтич˙но 
уˈже ˈбуде на‿насˈтупниĭ р’ік // (С.).
Село Степанівка в Україні розташоване в ареалі слобожан  сь-

кого говору, близько до межі із середньонаддніпрян ським діалек-
том [АУМ 1, к. ІХ].

Отже, основний склад населення обстежених українських 
переселенських говірок у Башкирії формують носії південно-
східного наріччя, зокрема середньонаддніпрянських говірок дав  -
ньої формації (Золотоношка) та близько розташованих до них 
слобожанських говірок (Степанівка).



24

 

Із прийомів дослідження  
українських говірок у Башкирії

Переорієнтація дослідницької парадигми у слов’янській 
діалектології на текст як основне джерело вивчення говірок 
зумов лює активне формування корпусів діалектного мовлення, 
діалект них текстотек. Діалектний текст не лише доповнює дані, 
отримані з відповідей за питальником, а й стає визначальним 
джерелом інформації про народне мовлення. Адже, як зазначає 
П. Ю. Гри цен   ко, «у діалектному тексті як різновиді мовного 
простору виявляється реальне співвідношення структурних 
елементів говірки, їх синтагматичні зв’язки, квантитативні 
характеристики; у ньому виразно проступає поділ одиниць за 
частотою їх використання у говірковому мовленні» [ГЧЗТ, с. 9]. 
Тому важливим завданням діалектологів залишається формування 
текстотеки українських говорів з увагою до максимального 
охоплення говірок, урахування тематичного розмаїття оповідей та 
соціолінгвістичних параметрів інформантів. Діалектний текст — 
це своєрідна мовна памʼятка, що фіксує реалізацію говірки на 
певному етапі її розвитку, функціонування. Особливого значення 
проблема відтворення та збереження діалектного мовлення у 
форматі тексту набуває стосовно говірок переселенських, надто 
тих, що функціонують на теренах інших держав, оскільки вони 
особливо загрожені [Баранникова 1975; Бідношия 2013, с. 113], 
піддані впливам позамовних чинників, що пришвидшують їх 
асиміляцію та втрату українцями питомого мовного коду.

Зниження чисельності українського населення та відсотка 
українців, які вважають рідною мовою українську, демонструють 
й острівні анклави українців Башкортостану (РФ), що, зокрема, 
засвідчує атлас «Українці. Східна діаспора» [УСД]. Згідно з офі-
ційною статистикою (даними переписів), кількість українців 
становить 0,98 % від загальної кількості жителів Республіки 
Башкортостан. У зв’язку з активною зміною чисельності українців 
у Росії актуальним є комплексне вивчення всіх українських 
етномовних анклавів, зокрема оприлюднення діалектних текстів, 
що репрезентують переселенські українські говірки Передуралля 
[Ткачук 2018].



25

***

Для комплексного вивчення переселенських говірок, зокрема 
розташованих дистантно від материнського ареалу, доцільно 
зіставити риси говірок переселенських із вихідною (материнською) 
основою, ураховуючи ширше мовне тло — контактний діалектний 
ареал (українських та інших слов’янських і неслов’янських 
говірок). Тому, окрім загальної характеристики говірок З. і С. за 
різними мовними рівнями, у пропонованій студії зроблено спробу 
з’ясувати їхні питомі та набуті риси, а також встановити по змозі 
динаміку цих переселенських говірок.

Джерелом для зіставлення слугували насамперед друковані 
праці з української діалектології: [АУМ 1; АУМ 3; Мар тинова 
2003; ГЧ]. До мережі АУМ із зазначених населених пунктів, 
які ідентифіковано як материнські для говірок З. і С., увійшло 
лише с. Золотоношка Драбівського р-ну (н. п. № 587 у мережі 
АУМ7); узято до уваги також сусідні говірки цього мікроареалу, 
які оцінюємо як репрезентантні з огляду на типологічну єдність 
досліджуваного мікроареалу. Зокрема, для говірки З. — це н. пп. 
Свічківка (№ 373), Білоусівка (№ 589) Драбівського р-ну; Богдани 
(№ 551) Золотоніського р-ну Черкаської обл.; Вільховий Ріг 
(№ 163) Красноградського р-ну Харківської обл.; а також с. Піщане 
Золотоніського р-ну, Плешкані Гельмязівського р-ну Черкаської 
обл. [Ващенко 1968]; для говірки С. — населені пункти поблизу 
м. Суми: Новоіванівка (№ 192), Воронівка (№ 194), Річки (№ 195), 
Вири (№ 197), Улянівка (№ 401) Білопільського р-ну; Водолаги 
(№ 193), Хотінь (№ 196), Северинівка (№ 402), Піщане (№ 403), 
Грицаківка Сумського р-ну Сумської обл. та деякі ін. Також 
використано матеріали «Загальнослов’янського лінгвістичного 
атласу»8, до мережі якого включено середньонаддніпрянські 
говірки Черкащини, зокрема говірку с. Богдани Золотоніського 
р-ну (№ 478 мережі ЗЛА).

Джерелом для зіставлення також слугувала текстова база 
українських говірок, зокрема записи говірок, представлені у 
виданні «Говірки Черкащини» (2013) (напр., Нехайки, Золотоношка 
Драбівського р-ну, що сформували діалектну основу переселен-
сь кої говірки с. Золотоношка в Республіці Башкортостан). 
Таких текстів виявилося небагато. Важливим залишається 
7 У дужках біля назви населених пунктів подано їхні номери згідно з мережею 
відповідного тому АУМ.
8 Див. офіційний сайт проєкту: www.slavatlas.org.
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розширення зіставної бази шляхом записування мовлення носіїв 
середньонаддніпрянського говору (зокрема — північних та 
центральних лівобережних говірок) для порівняння структури 
переселенської говірки з вихідною материнською говіркою 
на сучасному етапі. У перспективі це уможливить виявлення 
як стійких рис, що не піддалися асиміляції в полімовному та 
полікультурному ареалі, так і набутих унаслідок мовних контактів.
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СОЦІОЛІНГВАЛЬНЕ ТЛО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ГОВІРОК У БАШКОРТОСТАНІ

Етнічна ідентичність  
українців Башкортостану

Зменшення чисельності українців на неетнічних землях є 
процесом закономірним в умовах відриву від материнського 
континууму й тісного контактування з іншими народами. Динаміка 
українського етносу в Башкортостані має свою особливість, адже там 
відбуваються не двосторонні контакти, як у більшості моноетнічних 
чи переважно моноетнічних держав, а поліспрямовані й полімовні. 
Окрім корінного народу башкирів, другого за чисельністю в 
Республіці (28,79 %), титульними етносами є росіяни (35,19 %) і 
татари (24,78 %); українці становлять близько 1 % населення1.

Етнічна ідентичність, або етнічна самосвідомість, — 
«усвідомлення людиною своєї належності до певного етносу» — 
формується на підставі «спільних із членами етнічної групи 
уявлень, ідей, повсякденного досвіду, культури, історії вірувань, 
мови, комунікативної поведінки тощо» [Селіванова 2006, с. 147; 
див. також: Бушин 2010, с. 44]. Етнічна самосвідомість є одним із 
ключових факторів, що визначає поступ етносу, його відродження, 
можливість опору в ситуації потужного асимілятивного впливу 
інших культур та мов, поширенні всеохопних глобалізаційних 
тендендій у сучасному світі.

Українці в Башкортостані виявляють високу національну 
самосвідомість, зберігаючи українські народні традиції, 
культуру, історичну пам’ять. Зокрема, з 1990 р. функціонують 
Республіканський національно-культурний центр українців 
Башкортостану «Кобзар» (спершу — Товариство шанувальників 
української культури «Кобзар»), самодіяльні музичні колективи 
(«Кобзар» (м. Уфа), «Барвінок» (м. Стерлітамак), хор «Дніпро» 
(м. Мелеуз) тощо; докладніше див.: [Бабенко 2011, с. 41–45]). У 
1 Відповідно до офіційних даних перепису населення 2010 р.; про динаміку 
українського населення в Башкирії див. вище.
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с. Золотоношка створено музей української культури, працівники 
якого, окрім мистецьких артефактів, зафіксували історію 200 родин 
українців, які переселилися на ці землі, та їхніх нащадків.

Українці Башкортостану ідентифікують себе як «хохлів», 
відрізняючи себе від материкових українців, але підкреслюючи 
водночас свою окремішність від місцевого населення. Назву хохол   
мовці різних вікових і соціальних груп сприймають як нейтральну, 
без негативного відтінку значення2; від неї утворено активно 
використовувані похідні: по‿хахˈлацк’і [говорити]; хахˈлацк’іĭ3. 
Припускаємо, що відсутність негативної конотації назви хохол могла 
бути зумовлена тим, що для носіїв українських говірок Башкирії, 
як і українських говірок в інших країнах4, це була неконотована 
найпоширеніша назва / самоназва на час їх переселення — час 
формування мовного середовища в нових умовах функціонування, 
і  саме така назва закріпилася в полінаціональних мікросоціумах. 

Уживаючи самоназву хохол, нащадки українських переселенців 
підкреслюють, що не асимілювалися з іншими етносами. Оповідачі 
жартома зазначають: «Украˈйінц’і жиˈвут’ на Украˈйін’і, а хохˈли, де 
ˈлуч:е». Ця фраза стала крилатою, нею мовці підкреслюють свою 
окремішність і водночас пояснюють основну причину переселення.

Становище української мови в Башкортостані

Мовна ідентифікація — один із визначальних складників 
збережен ня національної ідентичності українців закордоння. 
Як зазначив Ю. C. Степанов, «найбільш авторитетні визначення 
“етносу” або “самосвідомості етносу” беруть за основу саме 
ідеальне — самосвідомість, усвідомлення групою людей самої 
себе як “своїх” на відміну від “чужих”» [Степанов 1997, с. 474–
475], а відповідно — й усвідомлення себе крізь призму власного 
мовлення. Протиставлення свій — чужий — інший сягає своїм 
корінням у донаукову свідомість і є однією з базових опози цій 
у картині світу слов’ян, зокрема українців, за допомогою якої 
людина категоризує дійсність. 
2 Опитано людей із початковою та вищою освітою, які обіймають різні керівні 
посади (директор, завуч школи, вчителі, адміністрація села).
3 Також про самоназву українців Башкирії див. у: [Кобиринка 2014].
4 Дослідники також зафіксували формування в цій назві негативних конотацій; 
див. зокрема: [Познанскій 1885, с. 613; АГП, с. 34; Кутилова 1998, с. 79; Черен-
кова 2009, с. 264–265; Кошелева 1970, с. 175 та ін.].
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Попри активні міжкультурні та міжмовні контакти, в «ук ра-
їнських» селах Башкирії досі збережена українська мова. Відомий 
український етнограф і фольклорист П. Єфименко ще в 1861 р. 
писав: «Меня очень удивило то, что, во-первых, как они, живя 
постоянно между чуждым им населением, не забыли родного 
языка; во-вторых, как они не изуродовали его, что весьма часто 
случается у нас, в Украине, с теми земляками, которые поживут  
с великороссами или с панами» [Ефименко 1861, с. 190].

Сьогодні державними мовами Республіки Башкортостан є 
російська та башкирська [Закон РБ], хоча остання не витримує 
конкуренції з мовою російською, якою володіють 96,4 % населення; 
на практиці  башкирська мова має доволі обмежене використання в 
різних сферах суспільного життя [ЯО, с. 690, 692–693]. Українська 
мова тут функціонує як неофіційна. Її соціальна база здебільшого 
обмежена селянами (нащадками переселенців з України), рідше — 
містянами. Зауважимо, що, за даними перепису населення, 
відсоток населення Республіки, яке володіло українською мовою, 
знизився із 25 719 осіб (з-поміж них — 19 726 українців5) у 2002 р. 
до 16 674 осіб у 2010 р. (з-поміж них — 11 865 українців) [ЯО, 
с. 690].

Очевидно, що збереженню мовної ідентичності має сприяти 
вивчення української мови в школі. У сільських школах з великою 
кількістю укранців діти вивчають українську мову (її введено до 
шкільної програми окремих населених пунктів у 90-х рр. ХХ ст.). 
Станом на 2008 р. українську мову та літературу в Башкирії вивчали 
в таких населених пунктах (у загальноосвітніх та недільних 
школах): с. Золотоношка Стерлітамацького р-ну, с. Санжарівка 
Чишминського р-ну; с. Троїцьке Благоварського р-ну; с. Степанівка 
Аургазинського р-ну; м. Салават; м. Уфа [Сіренко 2008]. Проте 
кількість годин української мови вкрай мала і постійно зменшу-
ється; напр., навчальним річним планом на 2018–2019 рр. у 8-му 
класі середньоосвітньої школи с. Золотоношка передбачено 
17 годин української мови та літератури (загалом), тоді як 
російської: окремо 102 години занять з мови, 68 — з літератури 
[Офіц. сайт школи]. 

Попри це, школярі беруть участь і нерідко стають переможця ми 
в різноманітних конкурсах, олімпіадах, зокрема й у Міжнародно му 

5 Відповідні дані, імовірно, можна пояснити тим, що українську на рівні з іншими 
мовами меншин у школах вивчають і представники інших національностей, 
а також, припускаємо, тим, що частина українців свідомо записувала себе 
росіянами під час переписів населення, при цьому ще зберігаючи мовно-
комунікативні навички рідною мовою.
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конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика; функціону-
ють недільні школи, де також викладають українську, курси 
підвищення кваліфікації вчителів, відбуваються конференції, 
семінари з питань національної освіти6. Важливою є роль 
української спільноти та зусилля окремих її представників для 
збереження національної ідентичності загалом і української мови 
зокрема.

Найактивнішими носіями української мови в Башкирії за ли-
шається старше та, меншою мірою, середнє покоління, і вони не 
вивчали української мови в школі, на відміну від молодшого по-
ко    лін ня. Це свідчить про ізольованість діалектоносіїв, що стало 
основним чинником збереження основних рис материнських 
українських говорів у полімовному середовищі. Молодь рідше 
переймає мов ний код своїх батьків (див. зразки мовлення Юнака 
Миколи, 1993 р. н., з родини сільської інтелігенції7 — тексти 11.1–
11.3), та спілкується в побуті здебільшого російською, навіть з 
українськомовними родичами, хоча українську розуміє. 

Показовою є ситуація, яку коментує один із мовців: ўот 
у‿ˈмене д’в’е ˈдоч˙к’і / от воˈниі оˈбойе / воаˈниі ўже по‿хахˈлац’к’і 
ĭ‿не‿баˈлакайут’ уˈже // потоˈму‿шо воˈниі уˈже ˈетоа... // ну 
по‿ˈруск’і (С.). Зростання рівня освіченості населення спонукає 
молодь виїжджати до міст, де домінує російська мова, а українська  
не є престижною, бо вона не має широкого практичного 
застосування; тому діалектоносіям доводиться пристосовувати 
своє мовлення до зовнішніх обставин і переходити частково 
(здебільшого в сільській місцевості, у побуті) чи повністю (у 
містах) на мову російську. Як наслідок — українською мовці 
послуговуються принагідно. Отже, зміна мовного коду зумовлена 
насамперед позалінгвістичними чинниками.

У сучасних переселенських селах Башкортостану ступінь 
володіння українською мовою корелює з віком мовців; загалом 
картина володіння рідною мовою дещо відмінна від того, що 
спостерігали дослідники першої половини ХХ ст. Зокрема, за 
дослідженням В. С. Ільїна, станом на 1940-ві роки літні люди 
(60–75 років) та діти (8–9 років) були найактивнішими носіями 
українських говірок, хоча їхнє мовлення також зазнавало впливу 
російської мови [Іллін 2011, с. 406]. Припускаємо, тоді це стало 
визначальним чинником мовної редукції: сьогодні українське слово 
можемо почути лише в окремих населених пунктах Башкирії.
6 Докладніше див.: [Бабенко 2010, с. 56–58; Бабенко 2011, с. 41–45; URL: http://
old.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad].
7 Батько — учитель історії, українець; мати — учитель української мови, росіянка.
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Отже, серед загальних факторів, які впливають на етнічну й 
мовну інтерференцію українців з корінними народами, можна 
виокремити8: статус російської мови як державної (і її обов’язкове 
поширення в освіті, усіх сферах суспільної комунікації, на відміну 
від мов національних меншин), що є реалізацією відповідної 
мовної політики уряду; наявність близьких елементів культури в 
українців і росіян, мови та релігії, що пришвидшує асиміляцію 
українців; зростання кількості міжетнічних шлюбів (зокрема, 
слов’ян із неслов’янськими народами), що донедавна ще було 
неприйнятним з огляду на збереження національних традицій. 
Діалектоносії зазначають:

ˈм’ішан’іх [шлюбів — М. Т.] мˈного / мож так / раˈд’іт’ел’і 
хахˈли / а ̍д’іти ўже ̍м’ішан’і // [...] ш’ас ̍ета от пакаˈл’ен’а 
ˈнаше ўже ̍д’іти нач’аˈли / а‿нас іˈш’е как‿та не‿ад:аˈвали 
за‿таˈтар / ˈбол’ноа // за ч’уˈваш / за таˈтар уˈже 
пр’іˈтен’з’ійі буˈли // не‿хоˈт’іли роˈд’іт’ел’і // [...] каˈзали / 
ч’уˈваш’і ˈл’уди ˈнаш’і / а‿ўже таˈтари ˈв’ера дˈруга / ўже 
не‿од:аˈвали // с’іˈч’ас ˈжен’уц’а таˈтари / у‿нас таˈтарка 
хресˈтилас’ / шоб ˈнашого... // д’іˈтеĭ хресˈтит’ уˈже ўс’о // 
(С.).

Крім того, сьогодні збільшується й кількість шлюбів із мусуль-
манами:

оˈце у‿нас ў‿ˈрод’і / сˈтаршиĭ брат жиˈниўс’а ˈтоже 
на‿украˈйінк’і // а‿мˈлат ̬шиĭ брат жиˈниўс’а на‿ч’уˈвашк’і // 
ў‿нас снаˈха ч’уˈвашка // но‿ў‿нас ˈета / ˈбат’ко / йак 
скаˈзат’? / в’ін ни / ни‿д’іˈлиў // вот / в’ін скаˈзаў «чуˈваши 
ˈл’уд’і ˈнаши» // поˈетому ў‿нас... / а‿оˈце ў‿ˈмене ўже моˈйі 
ˈд’іти у‿нас ˈтоже там ˈета / посˈл’едн’айа ˈдоч’ка ˈвишла 
за‿таˈтарина // (З.).
Ще один важливий чинник — стрімка урбанізація населення: 

за спостереженням В. Я. Бабенка, до початку 60-х рр. ХХ ст. україн-
ське населення в Башкортостані було здебільшого сільським; 
натомість згідно з переписом 2002 р. 80 % українців проживали 
в місті [Бабенко 2011, с. 12]. Відповідно, це руйнує осередки 
ком пактного проживання українців у селах, зумовлює їх мовну 
асиміляцію.
8 Докладніше про чинники, які впливають на збереження питомого мовного коду 
та процеси інтерференції в українських анклавах Башкирії, див. у [Кобиринка 
2014].
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Мовна самоідентифікація  
носіїв українських говірок Башкирії

Українці усвідомлюють відмінності між мовленням своїм та 
мовленням носіїв інших говірок — як сусідніх з обстежуваними 
сіл, так і носіїв української мови з материкової України (і 
літературного стандарту, і діалектів). Своє мовлення вони 
ідентифікують як хохлацьке (що відповідає самоназві хохли),  
у такий спосіб відрізняючи себе від інших мовців, зокрема тих, 
що говорять російською: по‿ˈруск’і так не полуˈч’айец’а / ˈлуч’:е 
по‿хахˈлацк’і (С.). Іноді навіть зауважують: ну ми баˈлакайемо так 
поа‿сˈвойему уˈже / еˈге // а ўже те шо ви сˈкажете по‿украˈінск’і 
моˈгу не‿поˈн’ат’ каˈн’ешно (С.). Водночас вони усвідомлюють 
виразні лексичні відмінності та риси інших мовних рівнів, напр.:

‒ фонетичні: от воз’ˈми ˈйәто / Мар’ˈйаноўку / там полˈтаў-
с’к’і буˈли / ˈйесл’і ми ˈкажем «п’іˈшоў» / то воˈни каˈзали «поˈшоў» / 
как‿то у‿йіх таˈкиĭ ̍ говар буў ̍ ето / вид’іˈл’аўс’а как‿то / д’іаˈлект 
ˈйіхн’іĭ (С.);

– граматичні: а ˈЗападна от Украˈіна у‿нас з‿ˈЗападноĭ 
Украˈіни слуˈжиіў оˈдиін // в’ін соўˈс’ім / у‿йіх по‿друˈгому баˈлака-
йут’  ˈЗападна // от в’ін / «йа п’іˈшоў споў» // шо таˈк˙е «споў»? / це 
спат’  ˈкаже ˈбач’іш / «йа п’іˈшоў споў» / «ˈбуду споў» // (С.);

– лексичні: а ми не‿так баˈлакайім / це таˈк˙е // йа 
на‿Украˈін’е йак слуˈжиў каˈжу‿ж ми соўˈс’ім / от ми не те // йа 
ўсе знаў оˈце / от крил’ˈце ў‿йіх ˈганок назиˈвайец’а по... / а ў‿нас 
криіл’ˈце / ˈбач’іж‿же // карˈмани / «ч’о ти ˈкаже ў‿к’іˈшен’ах 
ˈруки ˈдержиш»? / а‿йа стоˈйу а‿шо це таˈк˙е? / йа‿ĭ не‿зˈнайу шо 
таˈк˙е там // а‿ˈбач˙іш карˈмани‿ш / к’іˈшен’і там да ˈразне / оˈце 
соўˈс’ім по‿дˈругому оˈни баˈлакайут’ // (С.).

Переважно так звані комунікативні невдачі (непорозуміння 
між мовцями через використання різних мовних кодів) зумовлені 
вживанням різної лексики: а воˈна миˈн’і скаˈзала «ˈборошн’у 
занеиˈси» / а йа сˈтала ĭ‿диˈл’ус’а / каˈжу «а шо‿ж воˈно таˈке?» // 
а ‿нас пˈрада / йа ц’оˈго не‿ˈч’ула сˈлова // тоˈд’і / оˈдин рас ̍ каже / 
«он ˈвит’агни ч’угуˈнок іс‿ˈпеч’і / бо там же окˈр’іп киˈпит’» // н’е 
воˈна ˈкае «досˈтан’ окˈр’іп» // а йа каˈжу «Гˈр˙ішка шо‿ж...» / тоˈд’і 
же даˈваĭ йоˈго пр˙е... п˙еткл’уˈч’ат’ / каˈжу «а шо воˈно таˈке?» // 
(З.)9; [Респондент запитує в експлоратора]: А ви не пон’іˈмайете / 
да?/ шо ми ˈкажем? // [...] ну слоˈва то ў‿йіх дˈруг’і / ў‿нас дˈруг’і // 
(С.).
9 Носій говірки Південної Київщини про говірку Північної Черкащини.
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Зафіксовані й ксеноніми: в українських говірках Башкирії 
функціонує лексема гаˈлеки на позначення мешканців іншого 
села за рисами мовлення: Інф.: оˈце Саф’іˈпол’ там / деˈреўн’а оˈто 
там / оˈто там га... // ˈнаш’і хахˈли назеˈвали йіх гаˈлеками //. Е.: 
Галеками? Інф.: Гаˈлеками / воˈни... // у‿йіх ˈговор соўˈс’ім друˈгиĭ / 
ми ˈдаже не‿пон’іˈмали / от // (С.)10. Зауважимо, що мотивацію 
характерологічної назви носії не коментують; імовірно, лексема 
походить від дієслова *гала(е)кати, поширеного в багатьох 
українських говірках зі значеннями ‘кричати’ [Словарь 1958, 
І, с. 267]; ‘базікати’, ‘говорити нерозбірливо’ [АСЗП І, с. 84], 
‘балакати, розповідати’ [ГЧЗТ, с. 351] та ін.

Водночас аналіз метатекстових коментарів у мовленні 
українців Башкортостану засвідчує, що вони позитивно оцінюють 
мовлення, яке, на їхню думку, ближче до літературної української 
мови: в‿Саф’іˈпол’і там намˈного бˈлиже к... / к‿украˈінскаому // 
у йіх <...> / а у‿нас не‿знат’ // у йіх там йе от ˈкажут’ / ми 
не‿пон’іˈмайем // а‿аˈни ˈлуч:е / ў‿йіх ˈговар крас’іˈв’еĭ / йак 
ваˈни баˈлакайут’ // (С.); так уˈже ˈбол’но украˈінск’іĭ йаˈзик ми 
ўже неи‿зˈнайімо / уˈже у‿нас йаˈзик сˈпортивс’а (С.); однак у 
цьому випадку йдеться про уявний мовний стандарт, оскільки з 
літературною нормою мовці не знайомі.

Несхвальної оцінки зазнає втрата первісного для мовців 
комунікативного коду і перехід на російську: вона пеˈревертен’ /
баˈлакайе і ˈнаше і ˈрус’ке // (З.). Однак перемикання мовного 
коду, тобто вкраплення російських фраз чи речень (але не окремі 
елементи, засвоєні в процесі асиміляції) у діалектних наративах, 
зафіксованих від українців Башкортостану, зумовлені насамперед 
стилістичною метою — вияскравити чуже мовлення та точніше 
відтворити мовний код іншої людини:

т’і оˈвечки поч’аˈли дуˈшитис’а / попереˈдохла полоˈвину 
там // тоĭ‿же москˈвич˙ приˈйіхаў ˈкаже / «ти сматˈр’і 
каˈкоĭ он куˈлак / у‿н’еˈво ґаваˈр’іт ін’д’уˈк’і ˈход’ат і 
н’е‿йеˈд’ат ˈс’ена ˈдаже» / і так ˈдал’ше // ну це таˈк˙е 
паˈтом // кол’ектив’іˈзацийа ўсе‿ж‿таˌки коалˈхози 
зроˈбили // (С.).

Хоч підкреслимо, що такі цитати часто мають негативну конотацію:
ну в’ін тоˈд’і ну‿шо? жеˈниц’:а / от жеˈниц’·а до‿ˈарм’ейі / 
ˈжениц’:а вот / аˈга // «а‿аˈна ˈб’еднайа» ˈд’ада‿аˈВ’ер’а 
ˈкаже / «куˈди ми жер’ібˈца пр’іˈв’ажем до‿ˈетаоĭ 

10 У с. Софіполь проживають вихідці з південної частини Київської обл. — 
Таращанського та Тетіївського р-ну.
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ˈн’іш’енк’і / і / у‿н’еˈйо н’е‿заˈбора ˈн’ету / н’іч’еˈво» / 
а‿м’іˈн’е так оˈб’ідно / ну‿шо‿ж йа винуˈвата шо ў‿ˈмене 
ˈпапки неˈма? йоˈго ўˈбили / неˈйак не‿рож:еˈвемс’а / ми‿ж 
не‿винуˈват’і шо таˈка ˈжиз’н’а суˈрова // (С.).

***

Про збереження національної ідентичності українцями 
Башкирії свідчить також ономастикон, зокрема назви поселень, 
утворених українцями. Оселяючись на новій території, переселенці 
часто зберігали назву села — малої батьківщини своїх предків, 
що пов’язувало їх з Україною. Така практика була типовою для 
переселенців і в інших осередках українців (зокрема Т. В. Назарова 
спостерегла це в українців Далекого Сходу [Назарова 1967, с. 44]). 
Це стосується й сіл, у які здійснено експедицію: с. Степанівку 
Аургазинського р-ну було утворено відповідно вихідцями з 
однойменного села Сумського повіту Харківської губернії; 
с. Золотоношку — переселенцями із Золотоношки Драбівського р-ну 
Черкаської обл.11. Крім того, про українське походження поселенців 
свідчать прізвища, утворені за типово українськими моделями, 
зокрема за допомогою суфікса -енк-: Харченко, Єременко, Черненко, 
Маĭстренко, Тимченко, Яценко, Дем’яненко, Кравченко, Шевченко, 
Сидоренко; суфікса -к-: Гречко; суфікса -ак-: Ковтуняк; способом 
основоскладання: Новодран; семантичною деривацією від власне 
українських слів: Прочухан, Юнак, Лебедь, Калитай, Осадчий, Волик 
та ін. Засвідчено збереження традиційних українських словотвірних 
моделей у творенні назв осіб жіночої статі, похідних від прізвища: 
Гарбуз / Гарбузи — баба Гарбузка; Гречˈко — ˈбаба Гˈречиха.

З-поміж традиційних імен, поширених серед нащадків 
переселенців: Горпина, Христина, Василіса, Софія, Катря < 
Катерина; Степан, Трохим, Марко, Данило, Григорій, Павло, Мина, 
Оксень < Оксен, Оксентій, Михлик < Михайло тощо. Деякі скорочені 
імена побутують у властивій для російської мови формі — Ванюша, 
хоча подекуди — паралельно з українськими новотворами — Ванко́ 
(зам. Ва́нька).

Традиційними були й етикетні формули, зокрема звертання 
до батьків, бабусь і дідусів на «ви»: в’ін приˈв’і хˈл̇опц’і своˈйіх / 
ˈмама саˈжали уˈс’іх хˈл̇опц’і (З.); мам а‿х’іˈба вам оˈце ˈжал’ч’е 
ˈТан’ку да переч’іˈтала своˈйіх / йак оˈце Гˈришку? (З.).

11 Про найменування башкирських сіл, заснованих українцями, див. також у 
[Крамарчук 2000, с. 110–111].
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МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК 

СІЛ ЗОЛОТОНОШКА І СТЕПАНІВКА

Фонетичні особливості

Фонетика досліджуваних говірок засвідчує, що мовці зберегли 
визначальні риси середньонаддніпрянських говірок (фонетичний 
опис українських середньонаддніпрянських говірок див. у: 
[Мар ти нова 2003]). Для вокалізму притаманна шестифонемна 
структура; визначити структурний тип вокалізму, як наголошеного, 
так і ненаголошеного, з урахуванням функційного навантаження 
фонеми в мовленні доволі складно, адже мовленню носіїв 
досліджуваних говірок властива варіантність: з одного боку, 
вона залежить від діалектної основи говірки конкретного мовця 
(ідіолекту); з іншого, — від позалінгвальних факторів (мовної 
компетенції, соціального статусу, оточення тощо), які впливають 
на мовлення.

Для реалізації голосних фонем багатьох ідіолектів говірки З. 
притаманний перехід (повний або частковий) ненаголошеного 
[е] > [и]; ниˈмайе, миˈн’і, свикˈруха, с‿систˈройу, ˈвибириеш; 
зиерˈно; ĭди муˈку заниеˈси; до‿жин’іˈха; і тиˈл’ат ˈпорали. У 
формах дієслів із заперечною часткою не в мовленні більшості 
опитаних мешканців села превалює такий самий перехід: ни‿моˈгу; 
ни‿зˈнайу; йа ни‿пон’іˈмал̇а; ни‿ноˈсила оˈч’іпок; же ни‿сˈтала 
ˈйіздит’ н’іˈкуди ни‿хоˈдит’; ни‿хˈватит’ і ˈхати; подібну картину 
засвідчено в материнських середньонаддніпрянських говірках: 
[АУМ 1, к. 40–44, 224; Мартинова 2003, с. 48–52, к. 8]. Рідше 
під впливом російської мови фіксуємо інші фонетичні варіанти: 
а‿йак н’е‿досˈтаниш. Відзначимо, що для говірок материнського 
мікроареалу переселенської говірки З. загалом характерне значно 
більше функціональне навантаження фонеми /и/ порівняно з /е/ 
та /і/; пор., наприклад: а пиˈчем хл’іб / на / ˈраншеи тиˈпер жи на 
сковороˈд’і / а ˈраншеи пикˈл˙˙и [ГЧ, с. 79].

У говірці С. перехід ненаголошеного [е] > [и] трапляється 
зрідка, переважно на рівні окремих ідіолектів (форми ˈвибириеш, 
гриˈч’аних, напиеˈч’ут’, повиˈт’агуйім нимˈношко да доˈмоĭ при ни ̍сем 
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на тлі збереження опозиції [е] : [и] у слабкій пози ції: шерсˈт’ан’і 
ˈр’адна, залеˈвайут’ к’іп’аˈточ’ком); таку саму ситуацію відтворює 
АУМ для материнських середньонаддніпрянських говірок 
[АУМ 1, к. 43–44, 47]. А в окремих ідіолектах говірки С. навпаки 
відзначено збереження [е] у слабкій позиції, а також перехід [и] 
> [е]: не‿ˈбол’но жеˈвем; не‿буˈло не‿ў‿ˈкого ˈдаже в стареˈк’ів 
на оч’куˈр’ах не‿буˈло; ми спем там ʻми спимо тамʼ; наплеˈтут’ і 
ˈходеш; у З. такий перехід трапляється вкрай рідко: ну ˈбап̬ка буˈл̇а 
пре‿ˈпамйат’і.

Окреслюючи тенденції реалізації фонем /и/ та /е/ в мовленні 
носіїв переселенських говірок З. і С., зауважимо, що їм властива 
варіантність — у тих самих позиціях можуть виступати як [е], так і 
[и]. Зокрема, у З. на тлі так званого икання фіксуємо: Маĭстˈренко 
наш ˈтоже непˈл̇охиĭ пр˙етсеˈдател’; ˈбаба на‿пеˈч’і ˈсушит’; 
ў‿ˈматер’і буˈла семˈйа здоˈрова; н’іˈкого неˈмайе у‿нас (З.); у 
мовленні одного інформанта в говірці С. — не‿зˈнайу; ни‿зˈнайу 
йа / ни‿пон’іˈмайу; там церкˈв’еĭ! / ой-ой-ой! / мˈного тоˈд’і по тим 
врим’іˈнам //.

У З. та С. засвідчено форми з переходом [е] > [і] за моделлю 
вокальної гармонії: м’іˈн’і, м’іˈн’е, с’ім’іˈна; аналогічне явище 
на периферії середньонаддніпрянських говірок зафіксувала й 
Г. І. Мартинова, однак в інших мікрозонах, пор.: [Мартинова 2003, 
с. 35, к. 5]; для слобожанських говірок таке зближення також 
характерне [Бевзенко 1980, с. 231].

У З. спостережено перехід ненаголошеного, а іноді й під 
наголосом, [і] > [е], [и], часто — у префіксах, прийменниках: 
семˈйа; поˈв’ісили коˈлиску пед‿редˈванкойу; ̍ бабка пед̭̍ кармл’увала; 
із‿моˈчал̇и в’іˈр’овоч’ка таˈка / і оˈце с’уˈди всˈтавит’ / пиедˈйажец’а 
і‿ĭде; йаˈкис’ ‘якісь’; п˙етˈк’іне коˈму.

У говірці З. перехід [а] > [е], [і], який відзначають дослідники 
в середньонаддніпрянських говірках [Гриценко 2007, с. 601–602], 
засвідчено лише в окремих словоформах: ну оˈце ĭдем уˈвеч˙ір’і 
диˈвиц’а на н’іˈв’есту іˈл’і на‿жин’іˈха / оˈце ‿нас назиˈвали 
гл’іˈд’ешк’і. Подібний перехід можливий і під час адаптації 
запозиченої російської лексики до системи говірки: і‿колод’іˈз’а 
пл’іˈсат’. Перезвук [е] > [а] в ненаголошеній позиції зафіксовано 
лише в мовленні окремих інформантів, що виступає маркером 
ідіолекту: параˈвесла паралельно з переˈвесла; ну ўна наˈр’ідна 
[= неˈр’ідна] ˈмати йіĭ / свикˈруха аˈказуйеца; ў‿даˈреўн’і (З.).

У ненаголошеній позиції здебільшого збережено опо зи-
цію /а/ : /о/, як і в материнських говірках [АУМ 1, к. 71]: ш’ас йа 
вам скаˈжу / а‿йаˈкиĭ ‿нас?.. / пол̇отˈн’ан’і руˈбашки / сороч˙ˈки // 
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ше‿ĭ с‿ˈп’іт:оч˙койу / отаˈкиĭ руˈбец’ пол̇отˈн’аниĭ оˈтутеч˙ка //; 
воˈна все вˈремйа росˈказувала; а спеˈред’і коˈн’ака одˈна ĭ‿сиˈдит’ 
маˈлаĭ на коˈн’ак’е (З.); да / йа хоˈдила / і йа пйат’ год хоˈдила // 
а поˈтом у нас ˈбат’ко роскуˈлач’ениĭ / йоˈго посаˈдили на‿пйат’ 
год̭ // ну і когˈда / йак в’ін прийˈшов с‿т’урˈми... // (С.). «Акання» 
в говірках З. і С. спорадичне, несистемне. Іноді відзначено ва-
ріантні рефлексації ненаголошеного [о], зокрема в позиції перед 
наголошеним [а]: а розгаˈвар’іват’ н’е // ну йаґˈби воˈни тут ˈб’іл’ ше 
жиˈли так ˈможе‿б і разгоˈвар’івали (З.), пор.: [АУМ 1, к. 72–73].

В окремих діалектоносіїв відзначено більший ступінь 
«акання»: субституція /о/ → /а/ зумовлена впливом російської мови. 
Прикладом може бути мовлення директора школи с. Золотоношка 
(діалектоносій середнього віку з вищою освітою): стаˈлова 
сваоˈйа / проˈдукти сам паставˈл’аеш // ˈсад’ік / ˈтоже // так‿шо 
ми ў‿фонд ̍м’іра раˈботайем в‿ˈс’ел’скоай ̍м’естност’і // так што 
все /все шо йес’т’ / все на меˈн’і // так / раˈботайу вос’ˈмий гот // 
шо полуˈч’айец’а // ну / атˈл’іч’ник абразаˈван’ійа Р’ісˈпубл’ік’і 
Башкартасˈтан // у‿нас ˈдуже баˈгато буˈло госˈтей ў‿школ’і за 
ц’і пасˈл’едн’і п’ат’ ˈрок’іў // буˈли пасˈли // три пасˈла буˈли // (З.).

У новоутворених закритих складах /о/ реалізоване як /і/ 
(п’ідн’аˈлис’а (З.), піт‿с’т’іл (С.)), хоча водночас відзначено 
форми з [о]  (у‿воĭˈну, пошˈли; дˈрож’:і; ˈвоз’мем (З.). Форму з 
[о] засвідчено також у префіксах, де, очевидно, таку тенденцію 
підтримує структурна пам’ять й усвідомлення окремішності 
префікса та стабільності кореня лексеми: досˈтан’, н’е‿досˈтаниш 
(З.); собˈрат’ (С.). Варіантну рефлексацію /о/ відзначено і в 
материнському ареалі північних середньонаддніпрянських говірок 
[АУМ 1, к. 64–66; Гриценко 2007, с. 602].

У консонантизмі відзначено збереження артикуляції 
нескладотворчих голосних [ў], [ĭ] у кінці складу: ўкаˈтаў, воĭˈни, 
буў, коˈроўйач’і (З.); даўˈно слуˈжиў, устаўˈл’али, сˈлухаĭ, с‿пусˈтоĭ 
б’ісˈтаркоĭ (С.), іноді — у позиції початку слова перед голосним: 
ўот (З.); а також усередині слова між голосними: коˈроўу. В одному 
випадку в потоці мовлення після голосного перед приголосним 
відзначено перехід [у] > [ў] у слові диˈл’айу ц’а ʻдивуютьсяʼ 
(від рос. удивляться) — унаслідок контамінації російської та 
української фонетичних систем: уˈс’і диˈл’айуц’а шо дв’і сˈвахи 
у‿ˈхат’і жиˈвут’ (З.).

У З. та С. зафіксовано збереження поширеного в 
середньонаддніпрянських говірках альвеолярного [л̇] перед 
голосними и, е, о, у, а та перед приголосними: оˈсобено ‿ˈнашом 
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кол ̇̇ˈхоз’е таˈкого страшˈного ˈгол ̇ода неи‿буˈло шоп; йа роˈдил ̇̇ас’а; 
ˈкамн’ом обˈл ̇ожили йоˈго (З.); і сˈтаўл’ал ̇и на‿п’іˈч’і, із ˈл ̇̇ипи / 
плеˈл ̇̇и ˈлапт’і (С.). Ця риса непослідовна навіть у мовленні 
одного інформанта; ступінь вияву альвеолярності може бути 
різний: ˈкаут’ там на‿Укˈраін’і ˈдуже ˈголот̬ бу // у воĭˈну 
скаˈзат’ по‿пˈрад’е йак ˈл’уди / от у‿нас ˈпухл ̇и ˈл’уди; жиˈли 
нипˈл ̇̇охо / ‿нас хахˈли ни‿ˈлодар’і (З.). У материнських говірках 
у відповідному ареалі середньонаддніпрянського діалекту 
Г. І. Мартинова зафіксувала чітко виражене збереження опозиції  
/л̇/ : /л’/ [Мартинова 2003, с. 170–180, к. 25].

Дзвінкі приголосні в кінці складу перед глухим чи слова оглу-
шуються: ат̬пусˈкали; ˈбап̬ки; ˈзафтра; хл’іп; гот; іˈш’е‿ш (З.); 
похˈл’опка; с‿сериˈдинки (С.); перед дзвінкими спорадично зафіксова-
ні випадки одзвінчення глухих: ну йаґˈби; шо‿ж ти оˈце з’ˈд’ел̇а!.

Вимова шиплячих, як і в середньонаддніпрянських говір-
ках материнського континууму [Мартинова 2003, с. 147–164], є 
варіантною, що здебільшого залежить від особливостей інди-
відуальної артикуляції. Засвідчено як пом’якшену вимову [ч]: 
ˈвич’ешеш, моˈч’іли, зокрема перед [а]: д’івˈч’ата, ˈкач’ка, оˈто‿так 
нас і‿ˈл’іч’ат’; креˈч’аў на‿вс’у ˈдушу; ч’аˈпан хтос’ таˈкиĭ йіĭ даў / 
тоĭ дˈл’ін:иĭ (З.); ч’аˈпан / то буˈли ўже воˈни ˈет’і / суˈкон’:і (С.); так 
і напівпом’якшену (рідше): ниеˈмайе ‿нас теˈпер д’іˈвич˙іч˙ір’і; ц’і 
прануˈч’атка так іˈш˙е жал’ˈн’іш’і (З.); а ми назиˈвали ˈпопросту 
тоўˈкач˙ (С.); зокрема перед [а]: поˈкорме шоб не‿пˈлакало 
не‿креˈч˙ало; с’іраˈно д’іˈч˙ата не‿наˈд’інут’ йіˈйі (З.); поч˙аˈли; 
бор˙ш˙ йес’т’ бор’ш’ (С.); пор.: [АУМ 1, к. 122–123]; і тверду: 
із‿моˈчал̇и в’іˈр’овоч’ка таˈка; н’іˈв’еста тоˈд’і веˈде д’іˈчат своˈйіх 
до‿жин’іˈха; ˈт’іки воĭˈна начаˈлас’ (З.); наўˈчаўс’а тут у‿шˈкол’і 
(С.). У засвоєній з російського усного мовлення частовживаній 
лексемі ш’ас переважає пом’якшена вимова шиплячого. Хоча 
якість шиплячих у мовленні добре збережена, а в окремих українців 
Башкирії дуже варіативна, проте м’якшення [ж] перед [а] в 
дієсловах 3 ос. мн. властиве лише окремим ідіолектам: леˈж’али (З.), 
леˈж’ат (С.), б’іˈж’ат’ (З., С.), отсˈлуж’ат’ (З.), що свідчить про 
збереження давньої риси середньонаддніпрянського ареалу (див. 
також: [Тимошенко 2013, с. 143]).

Приголосні [д], [т], [з], [с], [л], [н] перед [і] мають пом’якшену 
вимову: вид’іˈрали, сˈперед’і і ˈз:ад’і (С.), ˈд’іжки, із‿неˈд’іл’у, 
тоˈд’і, с‿ˈт’ім’і ˈд’ітками, сˈт’іки, пол̇отˈн’ан’і, маˈн’ішка, 
ˈл’ітом, ˈс’іни (З.). Губні [б], [п], [в], [м], задньоязикові [к], [х], 
глотковий [г] та сонорний [р] у цій позиції також вимовляються 
пом’якшено: д’іˈчата сп’іˈвайут’, об’іˈжалис’, окˈр’іп киˈпит’,  
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ˈв’ікна; осˈтав’іл̇и, х’іˈба (З.), мужиˈк’іў, п’ероˈг’іў (С.); лише 
зрідка засвідчено напівпом’якшену вимову: воˈна пр˙іиĭшˈла, ˈд’іти 
двоˈри п˙ідм’іˈтайут’, а в’ін п˙іитˈходит’, шоб м˙иіж з‿ˈл’уди 
не‿виˈходит’ (З.). У зоні середньонаддніпрянських українських 
говірок, які стали вихідними для досліджуваних переселенських, 
Г. І. Мартинова фіксує нейтралізацію опозиції твердість : м’якість 
передньоязикових приголосних перед [і] різного походження, 
відповідно приголосні також вимовляються пом’якшено 
[Мартинова 2003, с. 139–146, к. 22].

Рефлексацію давньої сполуки губного приголосного 
+ /й/ як губного з епентетичним /н/ зафіксовано паралельно 
з варіантами з пом’якшеним губним та зі збереженням /й/: а 
ў‿нас симˈн’а; у‿нас дв’і симˈн’і в‿ˈдом’і ж˙иіˈло; пре‿ˈпамйат’і; 
ˈм’асо (З.); вˈремн’а; мˈн’ала л’он; ˈйесл’і мˈн’асо ˈжирне / неˈч’о 
туˈди заˈжарки не‿ˈд’елали // а ˈйесл’і ˈм’аса неˈма / то ˈд’елали 
заˈжарку ў‿боршч (С.); аналогічну варіантність засвідчено і в 
середньонаддніпрянському ареалі [АУМ 1, к. 91; Гриценко 2007, 
с. 602].

У мовленні носіїв говірок З. і С. у деяких формах —  припуска-
є мо, під впливом російської мови — відсутнє чергування 
приголосних за моделлю другої палаталізації, зокрема в М. в. 
іменників I відміни жін. р.: на Молоˈд’ейеўк’е; ў‿коˈлиск’і; на 
ридˈванк’і; на кароаˈс’інк’е; у‿йаˈк’ім ˈрок’і приˈйіхали с’уˈди ˈваш’і 
роˈдител’ шуˈкат’ ˈземл’у?; на‿поˈрог’і; позвоˈнила ˈж’іноч’к’і; 
по‿кˈнижк’і; ў‿зимˈл’анк’і (З.); в̭‿каˈдушк’і; на‿стаˈр’іĭ закˈваск’і; 
у руˈбашк’е; ў‿Мар’ˈйаноўк’і (С.). Водночас наявні і форми з 
рефлексами другої палаталізації (за нашими спостереженнями, їх 
значно менше): свекˈрус’і, ў‿коˈлис’ц’і, ў‿сундуˈц’і, ‿хˈвартус’і 
(З.); ў‿Стеˈпан’іўц’і, ў‿йаˈкому ˈроц’і (С.).

Серед характерних фонетико-морфологічних явищ у говірках 
З. і С. — переважне збереження пом’якшеного [ц] у формах 
дієслів (напр., сˈполниц’а, ˈзиĭдуц’а), так само як і в материнських 
говірках [АУМ 1, к. 266]; водночас засвідчено, що в інфінітивах 
зворотних дієслів та в особових формах 3 ос. одн. теперішнього 
часу помітний вплив російської вимови [ц]: заˈп’ісуваца, ч’іˈтайеца 
(З.) тощо, хоча для материнських середньонаддніпрянських 
говірок характерна вимова т’ + с’а як -ц’:а. Натомість у мовленні 
носіїв говірки С. такі форми з твердим [ц] можуть бути наслідком 
збереження вимови, притаманної материнським говіркам, адже в 
слобожанських говірах у районі м. Суми засвідчено мікроареали 
твердого [ц] у дієслівних формах: остаˈйеца, ˈд’елайеца (С.), див.: 
[АУМ 1, к. 266].
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Фонема /ф/ реалізвана непослідовно — як [х],  [хв] чи [ф]: 
хронт, хваˈм˙іил’ійа, кохˈти, на‿фˈронт’і, пор. [АУМ 1, к. 98]. 
Відзначено вживання мягкого [р’] у кінці слів: очˈкур’; на‿суˈхар’, 
ˈсахар’у (С.), ˈд’ів’ер’, теˈпер’, Кабˈзар’ (З.), що характерно і для 
материнського ареалу [АУМ 1, к. 130, 90; Мартинова 2003, к. 26]; 
рідко [р’] трапляється в кінці основи слова перед відмінковим 
закінченням, коли окремі іменники твердої групи перебирають на 
себе закінчення іменників м’якої в багатьох відмінках парадигми: 
Н. в. мн. — башˈкир’і, Д. в. мн. — башˈкир’ам, Ор. в. мн. — 
із‿сˈвекр’ами (З.); Р. в. одн. — ˈсахар’у‿ж не‿буˈло , М. в. мн. — на 
оч’куˈр’ах (С.).

В українських говірках Башкортостану засвідчені також 
спорадичні явища, які так само впливають на творення загального 
мовного портрета досліджуваних говірок. Зокрема, у системі 
консонантизму відзначено зміну л > н: пасˈл’он оˈто воˈни рˈвали 
малаˈйі ц’і маˈнен’к’і (З.); появу вторинного н за моделлю епентези 
після губних: на‿мˈн’істо ʻна місцеʼ (З.); перехід в > м: жим 
у‿Безˈпал’ч’ом (З.); переˈмисло (З.).

Для мовлення носіїв говірок З. і С. притаманна повна або 
часткова редукція звуків та складів у потоці мовлення. Так, 
поширеним є як стягнення (дієреза) всередині слова: сˈк’іки, ̍т’іки, 
кат’ (ʻкажутьʼ), так і випадіння приголосних звуків між голосними: 
хараˈшо‿ж замоˈтали йоˈо, наˈерно дв’і; ш’ас ниˈмайе ц’оˈо; ˈкаут’ 
там на‿Укˈраін’і ˈдуже ˈголот̬ бу; оˈдин метр деаˈносто ˈвос’ем’; 
(З.); воˈниі кае заˈмуч’ілис’, с‿ˈсорок с’ід’ˈмоо, ˈсаме ˈпервее (С.); 
афереза незалежно від вимови попереднього в потоці мовлення 
слова: // ̍ найете / ў‿ˈмене д’іˈтеĭ пˈйатеро буˈло (З.; позиція початку 
фрази після тривалої паузи); тˈройе сˈталис’а [‘осталися’] ˈКат’а 
Гˈриша і ˈГал’а; кˈваша та / ўˈкусна буˈла (С.); дв’і ˈсин’і [ʻосеніʼ] ч’і 
три (З.); втрата або ослаблення вимови кінцевих звуків чи складів 
у слові: с’а деˈрен’а соб’іˈрайеца; а мо [‘може’] боˈл’ійе; пˈра [‘прав-
да’] переˈд’елали поˈтом (З.). В окремих випадках стягнення частин 
слова в поєднанні із суцільною його вимовою з іншими одиницями 
може ставати базою для ситуативного творення нових фонетичних 
слів, що можуть лексикалізуватися і згодом стати маркерами 
ареалу (докладно про творення універбатів див.: [Гриценко 2015, 
с. 18‒24]): йіĭˈбо [‘їй-богу’] д’іˈчата (З.).

Частою є редукція прийменників (повна або часткова) 
у прийменниково-відмінкових формах: ˈможна скаˈзати 
шо от дˈвац’ат’ ˈпершиĭ р’ік тут ш’е буў ˈголот страшˈниĭ 
Башкортосˈтан’е (С.); но йа пр’іĭшˈла до ˈколо поˈрога сˈтала / 
нас ˈхатка нивеˈл̇ика; а то ў‿нас оˈдин рас̬ пр’ійіˈж’:ал̇и з‿ˈвашого 
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ˈК’ійева; ˈт’отку ˈГан:у ˈПаш’енкову ˈтоже посаˈдил̇и за... 
за‿карˈман пшеˈниц’і воˈна вкˈрала ˈнейі диˈтина буˈла маˈлен’ка 
(З.); од‿ˈмене; ˈран˙ше ˈт’апкойу / коˈритц’:і с’ікˈли (С.). При цьому 
випадіння звука чи складу здебільшого не залежить від темпу 
мовлення.

Словотвірні особливості

У словотворенні українських говірок Башкортостану 
використовуються передусім давні форманти, що сягають 
праслов’янської доби і поширені в материнських діалектах, 
зокрема:

– -к- в іменниках з конкретним значенням, напр., у назвах 
предметів побуту: ˈд’іжки (З.) (пор.: у С. зафіксовано безсуфіксний 
варіант д’іˈжа, що характерно для української літературної мови 
та материнських говірок на схід від Дніпра [АУМ 1, к. 176]); назвах 
транспортних засобів: б’ісˈтарка (С.); номінаціях інструментів та 
приладь: лобогˈр’еĭка (С.); у позначеннях осіб — нейтральне ̍мамка 
(З., С.); 

– -ик в іменниках з конкретним значенням: гˈлечик, ˈкоўбик 
(З., С.), ˈґудзик, шˈкалик (С.).

– -ник для творення назв приміщень: свиˈнарник (C.), оўˈч’ар-
ник (З.); див. [АУМ 1, к. 173, 174], віддієслівних предметних назв, 
зокрема знарядь праці: попеˈрешники, п’ідбˈр’ушник (С.); пˈр’аник 
ʻпраникʼ (З.) (з такою самою словотвірною структурою лексема фун-
кціонує в середньонаддніпрянських говірках [АУМ 1, к. 171]), назв 
страв: роˈс:ол’ник (С.); назв осіб чоловічої статі за різними ознаками, 
зокрема за професією: сˈкотник, рим’ісˈник (С.), пˈлотник (З.); 

– -иц’- у назвах осіб жіночої статі: теˈл’атниц’а (С.);
– -ин’:(-а) для збірних назв: лоˈзин’:а (З.);
– -ен’к-,  характерний для української мови суфікс пестли-

вості та здрібнілості прикметників і займенників прикметникового 
типу відмінювання: отаˈкен’киĭ, доўˈген’ко (З.); б’іˈлен’ке усеˈредин’і 
і красˈнен’ке, сˈр’ед˙н’ен’ка (С.);

– -ин у присвійних прикметниках: сˈвашин (З.).
Серед особливостей творення іменників — суфіксальні 

словоформи коˈн’ака ʻкіньʼ, скотеˈн’ака ʻхудобаʼ (З.), що мають 
нейтральний суфікс -ак-, як і в багатьох українських діалектах.

Для досліджуваних говірок властиве творення форм пасивних 
дієприкметників та безособових форм дієслова за допомогою 
суфіксів -ат-, -ен-, -ан-: з’ˈд’елане; а‿ў‿нас соˈломоĭ доˈрошка 
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од‿нас і‿ж‿до / аж‿до соˈс’ед’іĭ просˈтелена; роˈгожка ˈпослата 
і ˈзаслато р’адˈном; у‿йіх ˈмати там похоˈронета; у нас ˈпоўно / 
ˈнабрато / ўс’о (З.); п’іч’ ˈб’ілен’ка ˈмазана; пˈросто с‿к’ірп’іˈч’а 
зˈложена; каˈнаўка буˈла ˈвистругана (С.); причім суфікс -ат- / 
-ет- може виступати у формах, які в літературній мові мають 
відповідник з -н-, -л- і навпаки: в’ін с‿фˈронту ˈранетиĭ приіĭшоў; 
пидгоˈр’іта шˈкурка (З.); ˈверхн’а ˈкороч˙ка сзˈсодрата (С.).

Особлива риса говірок З. і С. — збереження давньої форми 
порядкового числівника перший без суфікса -ш-, імовірно, під 
впливом російського мовлення: шиĭˈс’ат ˈпервиĭ, ˈперв’е бˈл’удо (З.).

У говірках З. і С. функціонує порядковий числівник вˈториĭ 
‘другий’ з наголосом на основі: вˈториĭ ˈгод’ік ˈд’евач’к’е буў (З.); 
на‿дˈвацт’ вˈторе іˈйун’а (С.); варіантний наголос виникає дуже 
рідко: ў‿ˈсорок с’ід’ˈмом гоˈду / ўтоˈром кˈлас’і уˈч’ілас’ // ў‿шеĭˈс’ат 
в̭ˈтором (З.).

Для дієслів характерне паралельне вживання суфіксів -ува- / 
-ова-: виˈтасковали, росˈч’осовали, сˈв’азовали; а йаґ одˈб’ел’ували / 
ˈе̇та // полотˈно ˈм’етроў так / шес’т’‿с’ем / росˈкатували / і 
скˈладовали вот так; обˈмотуват’; закˈвашували (С.); скерˈдувала, 
заˈмотовала (З.). Для всього ареалу середньонаддніпрянських 
говірок в АУМ подано лише формант -ува- [АУМ 1, к. 179]; проте 
інші джерела з цього ареалу фіксують і варіант з -ова-, що, зокрема, 
свідчить про питоме походження афікса [Тимошенко 2013, с. 135–
136], докладніше див. [ІУМ, с. 240–244]. Зауважимо, що частіше 
форми з -ова- зафіксовані в мовленні мешканців Степанівки, хоча 
загалом переважання -ова- чи -ува- залежить від конкретного 
ідіолекту.

В окремих ідіолектах носіїв говірок З. і С. відзначе но 
редуплікацію префікса по- в дієсловах, що позначають повторю  ва  -
ну дію: попожеˈниілис’ (З.). Для деяких ідіолектів властиве вживан-
ня прийменника од (а не в’ід) та творення дієслів за допомогою 
префікса од-: йак це од‿вас Дороˈшенко отсˈта?; ˈкаже од‿йіх / 
от / од‿башˈк’іроў таˈке науˈч’ілис’ (З.); одˈвозили, од:аˈвали, 
одижˈмут’, одˈносиц’а, одˈр’ізали, одерˈвали (З.); одˈносилис’, 
од:аˈвали, одˈносилис’, одб’іˈлит’, одр’іˈзайіеш (С.); префіксів 
ви-, з-, із- (зокрема для творення доконаного виду або дієслів із 
семантикою повноти дії): ˈвіпололи, зˈбити ʻпобити (когось)ʼ (З.); 
вискр’іˈбали, зброˈдиц’:а ʻвибродитисяʼ, ізмоˈлола (С.).

Зафіксовано прислівники, поширені в різних українських 
діалектах: ˈб’іл’шки ‘завбільшки’; ˈширшки; ўпеˈред ‘раніше, 
колись’; ˈтутеч’ке, ˈтутеч’ка (за від сут ності форми ˈтутка).
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Зауваги про граматичну систему говірок

Іменник
Іменникова система відмінювання в цілому зберігає риси 

материнських південно-східних діалектів української мови; окремі 
зміни (здебільшого спорадично фіксовані) або спричинені дією 
аналогії, або інтерференцією з граматичною системою російської 
мови (в окремих випадках). 

Граматичний рід деяких іменників відрізняється від 
української літературної мови, напр.: тˈкали ˈдома на тих / на 
версˈтат’ах // версˈтат’ [жін. р.] ми назиˈвали ˈетот стаˈнок тоĭ 
тˈкац’киĭ // (З.); зауважимо, що опозиція за ознакою граматичного 
роду в позначеннях ткацького верстата виявлена і в материнському 
ареалі: [Жуган 2019, с. 299, к. 30].

Іноді окремі іменники твердої групи перебирають на себе 
закінчення іменників м’якої в більшості відмінків іменникової 
парадигми – напр., м’якого [р’] в кінці основи (башкір’і); або 
навпаки — іменники ІІ відм. м’якої групи в Ор. в. одн. іноді 
можуть набувати закінчення іменників твердої (-ом зам. -ем після 
м’яких приголосних – оˈто сˈмал’ц’ом ˈіл’і т’ім ‘зі смальцем їли’ 
(З.); тоўкаˈч’ом (С.); така часткова зміна парадигми зумовлена 
фонетичними факторами.

У Р. в. одн. залежно від групи іменники І відм., як і в 
середньонаддніпрянських говірках та літературній мові, мають 
закінчення -и / -і: із‿матеˈринки, ˈколо ˈр’ічки (С.); ІІ відм. — -а / 
-у: портˈного башˈкира, розгоˈвору (С.); ІІІ відм. — -і: до‿ˈос’ен’і 
(С.), ˈматер’і (З.). Збережено модель відмінювання іменників 
IV відм. (іменники із суфіксом -ат) в одн. і мн., напр.: так ˈд’іти 
круˈгом йоˈго і‿одˈно диˈт’а так ˈдерже і‿з’ˈв’оздоч’ка у‿диˈт’ати 
на‿груˈд’і (З.); тиˈл’ат (З., С.).

У Р. в. мн. іменників жін. р. у говірках З. і С., як і в материнсь-
кому ареалі, засвідчені нульове закінчення та -іў, -оў, -иў: ˈйагод, 
руˈбашок  (С.), ̍йагодиіў таˈк’іх неˈма (С.); ўже наˈерно гоˈдоў ш’іс’т’ 
йак буˈла воˈна (З.). Для мовлення всіх носіїв говірок характерні 
сполучення числівник + год у Р. в. мн. (зам. лексеми рік): свекˈрус’і 
буˈл̇о ˈвос’ем год (З.).

Спостережено поєднання функційно тотожних граматичних форм, 
типових для українських говірок і російського розмовного мовлення; 
напр., у типах відмінювання іменників: у нас уˈже ˈпоўно і башˈк’ір’іў / 
і ч’уˈваш’іĭ / і мордˈв’і (З.). Деякі форми мають виразно гібридний 
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характер, постали внаслідок пристосування російського слова до 
української моделі відмінювання, напр.: с’ім’іˈна цв’іˈт’іў (рос. цветы; 
збережено російський тип наголосу), враˈч’іў пр’ісˈлали (З.).

У Д. в. іменникам чол. р. у говірках З. і С. притаманне закінчен-
ня -у: ˈн’ікол̇и хˈл̇опц’у (З.); аналогічні флексії поширені в північній 
частині середньонаддніпрянського ареалу, рідше – у центральних 
і південних говірках1.

В Ор. в. іменників жін. р.  І відм. у говірці с. Степанівка засвідче-
но закінчення -оĭ (в іменниках твердої групи) та -еĭ (в іменниках 
м’я кої групи): ўже ˈп’енкоĭ ўз’аˈлос’; воˈдоĭ заˈл’ут’; весˈнойу 
с‿крапиˈвоĭ ваˈрили; заˈвар’уйут’ гаˈр’ач’оĭ воˈдоĭ муˈку; соˈломоĭ 
гаˈланки [топили]; у ˈхат’і гаˈланка буˈла с‿плиˈтоĭ / с‿лиˈжанкоĭ; 
паˈтом меˈне і теˈл’атницеĭ поасˈтавили; у говірці с. Золотоношка: 
ў‿нас ˈхата буˈла соˈломоĭ кˈрита. Імовірно, такі форми постали 
під впливом російської мови (зауважимо, що таке закінчення 
властиве для говірок Східного та спорадично Середнього Полісся, 
що межують із російським діалектним ареалом; див., напр.: [АУМ 1, 
к. 183–185]). Вони вживані паралельно з питомо українськими 
формами на -ойу: гˈречкойу (С.); ˈч’етверо д’іˈтеĭ ўˈмерло пр’ам 
доˈрогойу; ̍йес’л’і з’іˈмойу ̍сани накриˈвайут’; воˈдич’койу наˈл’:ем (З.).

Спорадично й незалежно від наголосу флексію -ойу (як у 
твердій групі), а не -ейу в Ор. в. іменників І відм. перебирають 
іменники жін. р. м’якої групи: а ти‿ж оˈце циˈбул’ойу ˈбудиш 
ˈтерти? (З.); це об’іˈзат’ел’но / с‿кваˈсол’ойу бор’ш’ (С.); те саме 
явище відзначав і С. П. Бевзенко [Бевзенко 1980, с. 232].

У говірці З. в Ор. в. одн. засвідчено форму пид‿плетˈн’оў, яка, 
припускаємо, постала як результат фонетичної зміни м > в > ў; 
вихідна форма іменника в говірках З. і С. — плеˈтен’: плеˈтен’ буў (З.).

У М. в. одн. ім. І відм., окрім власне українських форм 
(на‿сп’ідˈниц’і (С.)), засвідчено флексію -е зам. -і, що виникла 
під впливом російської мови: оˈтак на‿пал’аˈниц’е поˈробит’ (З.). 
В іменниках ІІ відм. спорадично відзначено флексію -у: на‿коˈн’у 
верˈхом ˈпасла (З.), хоча переважає -і: на‿стоˈл’і (З.).

Характерне вживання прийменникової форми на + М. в. 
одн. у значенні місця дії: на‿т’іĭ деˈревн’е роˈдилас’ (З.); а на 
Мол ̇оˈд’ейеўц’і от укˈраін’ц’і (З.); сˈватал̇и йа на св’іˈнарнику 
бул̇а ‘коли сватали, я у свинарнику була’ (З.); поряд зі звичними 
конструкціями на + М. в. одн. у значенні напрямку: так ми 
хоˈдил̇и п’ішˈком туˈди‿ж на ту Молоˈд’ейеўку (З.); пуĭˈду‿ж 
на‿свиˈнарник (З.); на + Зн. в. одн. із семантикою часу: на Петˈр’іў 
ден’ (З.).
1 На тлі переваги -ові, -еві; також див. [Тимошенко 2013, с. 82–86].
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У функції вокативу трапляються форми Кл. та Н. в.: ˈмамо 
ˈдаĭте миˈн’і ̍руку (З.); а ч’о‿ш̬ ти доч’ˈка оˈце н’іˈч’о ни‿ˈкажеш (З.), 
а сˈт’іки гоˈлоў у‿вас буˈло ˈбабо? (З.); вокатив може мати усічену 
форму зі зредукованим закінченням, властиву російській мові: 
Ну шо наˈмиста ни‿буˈло баб? (З.); мам а‿х’іˈба вам оˈце ˈжал’ч’е 
ˈТан’ку да переч’іˈтала своˈйіх / йак оˈце Гˈришку? (З.); ˈкажем а‿ч’о 
баˈбус’? (З.).

Зрідка трапляються форми двоїни: дв’і роˈбот’і захваˈтила 
шоб ˈбіл’ше зароˈбит’; дв’і ˈпар’і леˈжит’; дв’і сестˈр’і (З.); подібні 
форми спорадично засвідчені й у материнському ареалі на Середній 
Наддніпрянщині [АУМ 1, к. 274–275].

Прикметник
У досліджуваних говірках прикметники, дієприкметники, 

порядкові числівники та займенники прикметникового типу 
відмінювання жін. і сер. р. одн. та мн. здебільшого мають повну 
стягнену форму: борш’оˈв’і бур’аˈки (З.); оˈтут‿ос’ йа ˈпомн’у 
гоˈрохову поˈложили сˈк˙ірду здоˈрову (С.); у чол. р. одн. — повну 
нестягнену: таранˈтас плетˈн’овиĭ (С.), що характерно для ма те-
ринських говірок південно-східного наріччя та української літе-
ратурної мови.

Рідше спостережено вживання діалектоносіями нестягнених 
прикметників жін., сер. р. одн. та форм мн.: сˈтаршайа (З., С.); 
найˈду інфармациˈонуйу спˈравку (З.). Збереження нестягнених 
форм в одн. жін., сер. р. та мн. у середньонаддніпрянських 
говірках трапляється доволі рідко (напр., на Полтавщині — див.: 
[АУМ 1, к. 238; Ващенко 1957, с. 330–331; Матвіяс 1960, с. 163]); 
у З. і С. вони, ймовірно, є наслідком впливу російської мови, для 
якої вони типові. Іноді паралелізм форм засвідчено в межах однієї 
синтагми: таˈкайа аˈсоба буˈла колоˈритна (С.); дˈружн’і ˈл’уди 
буˈли / дˈружнийе (З.).

Крім цього, зрідка зафіксовано властиві для української мови 
короткі форми: ˈповен с’т’іл (З.).

Подекуди прикметники та прикметникові займенники 
твердої групи зазнають впливу прикметників м’якої групи: 
кˈрас’н’ім таˈк’ім ˈвишити; бо хˈлопц’іў молоˈд’іх да мужиˈк’іў 
молоˈд’іх заб’іˈрали; воˈниі буˈли ни‿баˈгат’іми л’уд’ˈми / пˈросто 
йіх приˈйіхало три бˈрата / ˈр’ід˙н’іх (З.). Такі форми засвідчено 
переважно в ідіолектах З.; у мовленні одних діалектоносіїв ця риса 
виявляється послідовно, в інших — лише в окремих словоформах. 
Підкреслимо, що ця особливість властива східним лівобережним 
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говіркам середньонаддніпрянського ареалу [Гриценко 2007, 
с. 602]. У говірці С. такі форми трапляються вкрай рідко: ˈпосл’е 
дваˈцат’іх гоˈд’іў; одногˈлаз’іх куˈда‿ж̭? / йіх не‿бˈрали‿же.

Зворотне явище — набуття прикметниками м’якої групи 
закінчень прикметників твердої групи — виявлено лише в окремих 
словоформах: пшеˈнишниĭ хл’іп пикˈли / це ў‿ˈнаш’іĭ с’ім’ˈйі / 
а‿з’іˈмойу ˈжитниĭ / так вот ˈжитниĭ остаўˈл’али н’імˈнож ̭ко 
(С.); у материнському ареалі воно поширене в перехідній зоні від 
поліських до середньонаддніпрянських і слобожанських говірок 
[АУМ 1, к. 237, 240, 241].

Здебільшого система відмінювання прикметників та інших 
частин мови прикметникового типу відмінювання не відрізняється 
від основного масиву говорів південно-східного наріччя й укра-
їнської літературної мови. Водночас у Д. та М. в. одн. прикмет  ни-
ків чи ад’єктивних займенників засвідчено: на друˈгоĭ ˈнации буˈло; 
пр’і соˈв’ецкоĭ вˈлас’т’і; ў‿Жиˈтом’ірскоĭ ˈоблас’т’і; ш’‿Ч’ірˈкаскоĭ 
ˈіл’і Полˈтаўскоĭ (С.); по‿ˈбат’ковоĭ ˈл’ін’ійі (З.); хоча в ареалі 
материнських говірок суцільно поширеним є закінчення -іĭ, а на 
півночі, у контактних говірках полісько-середньонаддніпрянського 
суміжжя, — -иĭ (залежно від якості попереднього приголосного); 
докладніше див.: [АУМ 1, к. 240–241].

Флексію -оĭ засвідчено також в Ор. в. одн. числівника 
прикметникового типу відмінювання: і з‿ˈмат’ір’у з‿одˈноĭ 
осˈталис’а (З.).

Ступені порівняння прикметників в українських говірках 
Башкортостану утворюються різними способами: каˈжу «умˈн’іша 
ˈбуде»; іˈш˙е жал’ˈн’іш’і ‘викликають ще більше жалощів’; вс’ігˈда 
буˈло криˈч’ала «а-а! миˈн’і де гр’аз’ˈн’іше а‿йіĭ де ч’іс˙ˈт’іше» 
(З.); оˈна типˈл’іша ч’ім с‿ˈч’істих коноˈпел’; воˈна‿то крупˈн’іша; 
багаˈт’іша // багаˈт’іĭша (С.). Карти АУМ свідчать про те, що 
в говірках Середньої Наддніпрянщини (в усьому континуумі) 
функціонують аналогічні форми із суфіксом -іш-, рідко — -іĭш-, 
-ішч- [АУМ 1, к. 247]. Впливом російської мови позначені форми 
вищого ступеня порівняння прикметників, напр.: волокˈно ̍н’ежне / 
а із‿матеˈринки груˈб’еĭ; хто уˈм’ів таˈке ˈтонке пˈр’асти / а хто 
не‿ўм’іў погруˈб’еĭ (С.).

Зафіксоване творення вищого ступеня порівняння при-
кметників, у семантиці яких уже закладено вищу міру ознаки, — 
від прикметника старший за допомогою суфікса -іш-: воˈна 
тˈрошки старˈш’іша (З.). У мовленні це створює надлишковість 
вираження цієї семантичної ознаки, яку, окрім внутрішньої форми 
слова, передає ще й словотвірний формант (за аналогією до слів, у 



47

семантиці яких такої особливості не закладено). Подібне засвідчує 
і прислівник ран’ˈш’іше (З.). Водночас вживані форми ̍луч’:е / ̍хуже 
(напр., ˈлучшоĭ ˈдол’і шуˈкали (З.)), типові для багатьох українських 
діалектів і літературної мови.

Припускаємо, що внаслідок контамінації російської та україн-
сь кої моделей творення вищого ступеня постали прикметники 
посˈтаршин’к’і, побаˈгач’е: рос. префікс по- (постарше) + укр. 
прикметникова (у першому випадку — демінутивна) форма: 
а‿д’іˈч’ата оˈц’і коˈтор˙і посˈтаршин’к’і виˈходили ˈзам’іж / т’і 
укˈраінске над’іˈвали (З.); а‿хто побаˈгач’е буў / а у‿ˈйіх рис уˈже 
ваˈрили (С.).

Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюється 
за допомогою особової форми займенника самиĭ, поширеної і в 
російській мові: ˈсама ˈмен’ша, ˈсама сˈтарша, ˈсамиĭ сˈтаршиĭ, 
ˈсама посˈл’ед˙н’а, ̍сами ̍луч:иĭ (З., С.). Зауважимо, що використання 
префікса наĭ- не властиве носіям середньонаддніпрянських 
говірок [Матвіяс 1960, с. 169]. Іноді для підсилення семантики 
вияву ознаки займенник поєднується із суфіксом: ми ўже ˈсам’і 
стаˈр’еĭш’і (С.).

Також для досліджуваних говірок властиві конструкції 
із семантикою міри, утворені за моделлю займенник самиĭ + 
прислівник та займенник самиĭ + іменник: ˈсаме ˈмало, ˈсаме мˈного 
(С.); ˈсама гр’аз’ ʻнайбільше брудуʼ; ˈсам’і хахˈл̇и ʻтільки хохлиʼ (З.).

Займенник
У С. зафіксовано займенники сиˈб’і, тиˈб’і, де кореневий и < 

е (як характерна риса середньонаддніпрянських говірок), що 
пояснюють аналогією до форм родового відмінка; миˈн’і, м’іˈн’і — 
в обох досліджуваних говірках; ці форми належать до типових рис 
південно-східних діалектів. У непрямих відмінках з прийменником 
трапляються форми без приставного н: у‿ˈйого, іс‿ˈйого, до‿ˈйого, 
з’:іх ʻз нихʼ — з перетягуванням наголосу на перший склад; 
аналогічні форми трапляються в середньочерка ських говірках 
[Бевзенко 1980, с. 121].

Окремі словоформи запозичені внаслідок контактування з 
російською мовою: йіˈйо, ч’о, ˈето / ˈета.

Дієслово
Інфінітивні форми в досліджуваних говірках переважно  

ма  ють закінчення -т’ (покривають більшість серед ньо над-
дніпрянського ареалу [АУМ 1, к. 250–251]): не‿моˈгу скаˈзат’, 
броˈсат’, ˈнада криˈч’ат’ на‿вс’у, ˈйіхат’, сˈтала жит’, шуˈкат’ 
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(З.); сˈватат’ вас прешˈли, ˈйіхат’ постуˈпат’, насеˈпат’ в’ідˈра, 
ˈможна побаˈлакат’ (С.). Виняток становлять дієслова з наголосом 
на суфіксі, дієслова, що раніше закінчувалися на -чи незалежно 
від наголосу, дієслова на -сти: ˈбудиш ˈйісти, науˈч’іли пˈр’асти, 
не‿ˈхоч’еш іˈти (З.), несˈти ˈводу (С.) та форма ˈбути: ˈхоч’е ˈбути 
(З.). Лише зрідка, здебільшого як варіантне вживання, зафіксовано 
форми з твердим -т в інфінітиві, особових формах дійсного і 
наказового способу (які для материнського ареалу цих говірок не 
властиві): таˈке шоб йак колиˈхат / дак колиˈхалос’; ĭд’іт заˈход’те 
с’уˈди; тоˈд’і із‿ˈтого ˈкур’ач’ого поˈм’ота ˈвит’анут та‿іˈш’е ў‿ˈзо-
лу поклаˈдут’ (З.); роˈбит ˈн’ікому буˈло (С.); моˈтайут’ ˈіл’і пр’а-  
ˈдут вереˈтеном (С.).

Зворотні дієслова в говірках З. і С., так само як і в більшості 
материнських південно-східних говірок, мають варіантні форми на 
-с’ і на -с’а: не‿зˈнайу ч’оˈго ўоˈни пересеˈлилис’а / схоˈт’ілос’ йім; 
на‿т’іĭ деˈревн’е роˈдилас’; шос’ йа ўже заˈбулас’ (З.); осˈталис’ 
ˈд’іти; ˈп’енкоĭ ўз’аˈлос’ (С.) і йа ў‿тр’іцт’ ч’етˈвертом гоˈду йа 
роˈдил̇ас’а; ой же йак йіˈйі зват’ йа ўже заˈбулас’а (З.); бат’ˈк’і тут 
нароˈдилис’а; буˈвало шо ˈбалувалес’а (С.); хоча для материнських 
говірок притаманна форма -с’а [АУМ 1, к. 265].

Дієслова 2-ї ос. мн. тепер. ч. та майб. ч. паралельно функ ціо-
нують флексії -м та -мо (зокрема обидва варіанти засвідчено в межах 
однієї фрази): ˈкажемо пот’іˈр’айем; оˈто хмел’ одˈваримо / заˈпарим 
заˈпарку; йа‿ш каˈжу / сидиˈмо пˈлач˙емо / ˈйісти ˈхоч˙ем; а‿ми‿ж 
отаˈк’і‿во / пет̬б’іˈжим забеˈрем / ˈіл’і сˈмал’цем наˈмажим (З.); 
накˈрадем; повиˈт’агуйім; нарˈвем да хоˈвайім (С.). У материнському 
для говірок З. і С. ареалі поширені обидві форми; за даними [АУМ 1, 
к. 260], у Драбівському р-ні Черкаської обл. в окремих мікрозонах 
переважають варіанти на -емо (як і в літературній мові), водночас 
записи зв’язних текстів (зокрема із с. Нехайки та с. Золотоношка) 
свідчать про наявність обох форм [ГЧ, с. 59–61, 78–83].

Широко вживаними в мовленні носіїв говірок З. і С. в 3 ос. 
одн. дієслів колишнього ІІІ класу є усічені форми: ˈт’іки воˈдичку 
ту пидлиˈва ̍баба і‿с’о; ̍л’убе; воно соб’іˈра соб’іˈра (З.); а шо воˈно 
ознаˈч’а?; каˈн’а випр’аˈга; ўстр’іˈча; не‿проˈкорме; не‿поруˈга (С.); 
див. також: [АУМ 1, к. 258].

Для досліджуваних українських говірок Башкортостану 
властиве вживання дієслів ІІ дієвідм. 3 ос. мн. у тепер. і майб. 
часі із закінченням дієслів І дієвідм.; зокрема, такі форми дуже 
поширені в говірці С.: ˈкон’ами ˈм’іс’ут’ / і станˈками / но станˈки 
йес’т’ таˈк’і / ноˈсиіли йіх // ˈтопчут’ і виˈнос’ут’ ˈсушут’; бур’аˈк’іў 
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наˈч’істут’; розˈвод’ут’; ̍кос’ут’; у З. їх вживання не таке частотне: 
накˈришут’ (очевидно, за аналогією — у фразі з кількома дієсловами 
І дієвідм.); ˈход’ут’. Для говірок середньонаддніпрянського ареалу 
це явище також типове; водночас АУМ показує, що такі форми 
сконцентровані східніше від мікрозони материнських говірок для 
говірки З. і впритул до окреслюваного материнського ареалу говірки 
С. [АУМ 1, к. 261]. Спорадично засвідчене і зворотне явище — 
вживання дієслів І дієвідм. із закінченням дієслів ІІ дієвідм.: у 3 
ос. одн. — ˈдаре ʻдаруєʼ (С.) та в 3 ос. мн. — хоˈт’ат’ (З.).

Трапляються поодинокі форми давноминулого часу: 
позелеˈн’іла буˈла (С.).

У мовленні деяких носіїв говірок спорадично відзначені 
дієслівні форми мин. часу чол. р. з кінцевим -л, що є наслідком 
інтерференції з російською мовою: краˈс’івиĭ бил д’ет у‿нас, 
ˈпон’ал (С.). Зауважимо, що такі вияви є спорадичними.

Інтерференція також може виявлятися в адаптації запозиченої 
з російської мови лексеми та її оформленні за морфологічними 
законами української мови; напр.: йа йак дожˈду своˈго онуˈч’ати / 
дак на голоˈв’і запл’аˈсайу ʻзатанцююʼ (З.); пл’аˈсайе / сп’іˈвайе 
(З.). Останнє дієслово постало внаслідок зближення рос. плясать, 
засвоєного українськими говірками З. та С. (пл’аˈсат’ л’уˈбиў д’ід̭ 
(З.); ˈбапки он / шо пл’аˈсали (С.)), та укр. затанˈц’уйу. Дієслівна 
форма запл’аˈсати, вочевидь, є оказіональною; під час обстеження 
говірок З. і С. у мовленні діалектоносіїв її засвідчено лише раз, 
хоча рос. пл’аˈсат’ функціонує часто.

Лексико-словотвірні особливості

Найбільших змін під впливом полімовного середовища зазнала 
лексична система досліджуваних переселенських українських 
говірок Башкортостану, хоча основний корпус лексики говірок 
З. і С. лишився питомо українським, імовірно, часу формування 
цих діалектних систем. На це вказують відповідники в різних 
джерелах, що репрезентують говірки Середньої Наддніпрянщини2. 
Ця лексика охоплює різноманітні тематичні групи, репрезентує 
більшість ділянок лексико-семантичної системи З. і С. Зокрема, це:

–  традиційна, обрядова лексика: д’іˈвич˙іч˙ір ʻзвичай, коли 
перед весіллям подруги нареченої ходили в гості до нареченого, а 
друзі нареченого — до нареченоїʼ (З.); кˈвітка ʻвесільна прикраса 
на одязі нареченогоʼ (С.); кˈлечан’:а ʻзелень, якою на Трійцю 
2 Вказівку на наявність лексеми в інших джерелах подано в дужках.
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прикрашають хатуʼ (З.); краˈса ʻвесільне деревцеʼ (С.); стр’ічˈки 
ʻприкраса на весільному короваїʼ (З.); сˈваĭба ʻвесілляʼ (З.) 
[ОЛАл 10, к. 16];

– лексика ремесел: версˈтак (З.) / версˈтат’ (С.) ʻткацький 
верстатʼ; с’ˈн’імниц’а (с’ˈн’іўниц’а) ʻткацьке приладдя, на якому 
снують основу тканиниʼ (З.); поˈйарок ʻвовна з ягнятʼ (З.);

– назви предметів хатнього вжитку (посуду, начиння, ін-
струментів тощо): гˈлечик ʻглек, висока кругла глиняна посудина, 
розширена донизуʼ; д’іˈжа ʻнизька широка дерев’яна посудина, 
у якій готують тістоʼ [Мартинова 2000, к. 91]; маˈк’ітра ʻвид 
глиняного посуду великого розміру з широким отворомʼ (З.); 
лаˈханка ʻвелика посудина, у якій, зокрема, замочували і прали 
білизнуʼ (З.) [Мартинова 2000, к. 104–105], ˈноч’ви ʻдовгаста 
посудина з розширеними доверху стінками для домашнього 
вжиткуʼ (З.) [Ващенко 1962, с. 42–43; Мартинова 2000, к. 93]; 
р’адˈно ʻпокривало з рядниниʼ (З.); руˈбел’ ʻвузька дерев’яна дошка 
для качання білизниʼ (З.);

– будівельна лексика та назви хатніх меблів: саˈманка ʻхата 
із самануʼ (З.); доˈл’іўка ʻглиняна підлогаʼ (З.); пол ʻдерев’яна 
підлогаʼ (З.); пакоˈли ʻкілки в огорожіʼ (З.);

– назви страв і напоїв: зат’іˈруха ʻрідка страва з борошна 
й водиʼ (З.) [Ващенко 1968, с. 124]; холоˈдец’, хоˈлодниĭ бор’ш’ч’ 
ʻокрошка, холодна страва з квасу і дрібно порізаних овочів та мʼясаʼ 
(С.); ˈкоўбик ʻсальтисонʼ; ˈкендʼух ʻначинений мʼясом свинячий 
шлунокʼ (С.); кˈваша ʻсолодкувата страва з перебродженого 
житнього борошнаʼ (С.) [Ващенко 1968, с. 125]; квас ʻбурякова 
закваска для борщуʼ (З., С.); ˈш’іпан’і галушˈки, ˈр’ізан’і галушˈки 
ʻрізновиди галушок за способом приготуванняʼ (З.);

– назви одягу і взуття: соˈрочка ʻжіноча або чоловіча сорочкаʼ 
(З., С.); ˈкохти (С.) [Ващенко 1968, с. 34], сˈвитка (З.) [Ващенко 
1968, с. 31, 35]; наˈмисто (З.); тороч˙ˈки ʻкитиціʼ (З.);

– назви географічних об’єктів: проˈвал’:а ʻобрив, місце, де 
круто спадає поверхня землі внаслідок провалу, осипання ґрунтуʼ, 
поˈл’іс’:а ʻлісосмугаʼ (З.);

– назви рослин: ˈч’епч’ік ʻчебрець, Thymus L.ʼ (З.); пˈш’інка 
ʻсорт кукурудзи, яка швидко достигаєʼ (лексема поширена в 
середньонаддніпрянських говірках у ширшому значенні ʻZea 
mays L.ʼ [АУМ 1, к. 315]); ˈсойашник (З.; форма поширена в 
середньонаддніпрянських говірках паралельно з літературною 
ˈсон’ашник [АУМ 1, к. 115]); гарˈбуз ʻгарбуз, Cucurbita L.ʼ (З., С.); 
кавуˈни (З.); матеˈринка ʻконоплі, що дають насінняʼ (С.);

– назви осіб за родом занять: пˈлотник (З.) [Ващенко 1968, 
с. 46]; кузˈнец’ (С.) [Ващенко 1968, с. 45–46].
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Чимало слів різних лексико-семантичних груп зазнає 
поступової деактуалізації внаслідок зникнення позначуваних 
реалій чи заміни давніших назв іншими і переходить до пасивного 
лексикону, напр.: назви частини кінської збруї — с’іˈд’олка, 
попеˈрешник, п’ідбˈр’ушник, шлиˈйа, гуˈж’і, суˈпон’а, огˈлобл’а (С.); 
назви різновидів возів — ридˈван, таранˈтас (З., С.); традиційного 
одягу та взуття — ̍лапт’і ̒ постолиʼ, очˈкур(р’) ̒ чоловічий поясʼ (З., 
С.), ісˈподн’іца ʻспідня спідницяʼ (С.); будівельна лексика та назви 
хатніх меблів — ˈлава ʻослін у хатіʼ (З.) [Ващенко 1968, с. 28–29], 
ˈполик ʻлава, розміщена між піччю і протилежною до печі стіноюʼ; 
гаˈланка ʻрізновид печіʼ (З., С.); окремі лексеми зі сфери сільського 
господарства — пеˈремисло ʻджгут, яким скручували снопиʼ (С.) 
тощо. Такі номінації збережені в мовній пам’яті переселенців 
старшого покоління, і самі мовці доволі точно їх семантизують, 
хоча широко в щоденному мовленні не використовують.

Зафіксовано чимало української дієслівної лексики: гуˈкати 
ʻкликатиʼ, ˈрити ʻкопати (про картоп лю)ʼ; солоˈдати, всолоˈдати 
ʻставати / стати солодкимʼ; оˈжабитис’а ʻосісти, оселитисяʼ; 
ˈпорати ‘доглядати худобу’; кухˈторит’ ʻбагато куховаритиʼ;  
і, зокрема, дієслів, які зберігають експресивний компонент у 
семантиці: викаˈмер’уват’ ʻвикаблучуватися, викидати коникиʼ; 
коˈхати / ˈвикохати ʻплекати, виховувати дітейʼ; отхворосˈт’іти 
ʻвідлупцювати хворостиноюʼ; одпекˈти ʻтяжко відпрацюватиʼ; 
шугоˈнути ʻрозбігтися в різні боки, утекти з перелякуʼ (З.) тощо.

Носії говірок З. і С. зберігають неповторну об раз ність українсь-
ко го мовлення, активно використовуючи фразеологізми, порівняння, 
сталі сполуки з виразною експресивно-оцінною настановою. 
З-поміж них: креˈч’ати на‿вс’у ˈдушу ‘сильно кричати’; ˈт’іки ну! 
‘швидко, що й оком ни змигнеш’; ˈвипила і закуˈсила ‘зазнала в житті 
лиха’; гр’іх на‿душу ˈз’ати ‘діяти проти власної совісті, робити 
щось несхвальне’; ˈБога ˈперит‿соˈбойу ноˈсити ‘діяти по совісті, за 
приписами моралі; мати Бога в серці’; на‿вс’і ˈруки от‿сˈкуки ‘на 
всі руки майстер’; ˈдати чорˈт’і ‘дати прочуханки’, лайл. ˈГацк’іĭ 
ˈпотрах! Народну мудрість відображають прислів’я та приказки: 
П’ід‿леˈжачиĭ ˈкам’ін’ і воˈда не‿теˈче; Без‿ˈБога ни‿до‿поˈрога; 
У ˈт’ітки своˈйі ˈд’ітки. ˈТ’ітка своˈйіх ˈд’іток за‿ст’іл саˈжа // а 
миˈне сироˈтину с‿ˈхати вир’аˈжа; Кров н’е воˈд’іца; ч’олоˈв’ік шуˈка 
де ˈлуч:е / а ˈриба де гˈлиб̭ше; Де роˈдиўс’ / там і‿пр’ігоˈдиўс’ (З.); 
народні прокльони: боˈдаĭ‿би йоˈго (сиˈра) зимˈл’а ˈвикинула (З.). 

Закономірною для українських говірок Башкортостану є 
інтерференція внаслідок контактування з іншими народами. 
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Найбільшим був вплив російського мовлення; меншою 
мірою впливали носії тюркських мов; впливи однієї української 
говірки на другу на лексичному рівні майже не відчутні. Як 
слушно зазначала Т. В. Назарова у зв’язку з інтерферентними 
процесами в українських говірках на Далекому Сході, «своєрідне 
“витіснення” процесів внутрішньоукраїнських міждіалектних 
контактів процесами українсько-російського контактування ... 
було можливим насамперед у зв’язку з близькою спорідненістю 
обох мов» [Назарова 1967, с. 49]. Аналогічні тенденції, вочевидь, 
були властиві й переселенським говіркам Башкортостану.

Найбільше запозичень виявлено в лексиці з російської мови 
чи за посередництва російської мови. Це слова активної частини 
лексикону говірки — ядра її лексичної системи. Наприклад, 
серед назв спорідненості і свояцтва, осіб за різними ознаками 
активно функціонують рос. лексеми ˈпапа і словотвірні варіанти 
з нейтральною конотацією паˈпаша, паˈпан’а; експресивно 
нейтральна назва маˈмаша (С.); пуˈзата ʻвагітнаʼ (З.) [АУМ 1, 
к. 346], снаˈха (З., С.), зоˈлоўка, ˈбабушка, ˈмал’ч’ік, поваˈра; муˈжик 
ʻчоловік (у подружжі)ʼ (З.) (хоча остання лексема може бути 
підкріплена спорадичним вживанням у материнському ареалі 
середньонаддніпрянських говірок [ЗЛАкарт]); також засвідчено 
назви предметів побуту — ˈш’олак, сˈп’ічк’і, каˈшолка, ч’імаˈдан 
(З.), на‿полоˈт’ен˙ц’і, ˈр’умки (С.); на позначення географічних та 
адміністративно-територіальних об’єктів  — пруд, деˈреўн’а, ̍горат 
(З., С.); назви страв — ˈмасло ˈпосне, блеˈни (З., С.), ˈкушан’:а ʻїжа, 
страва, заг. н.ʼ (С.); зоономени — ˈлошад’і (С.); назви суспільних 
понять — фаˈм’іл’ійа, ˈоч˙ество (З., С.) тощо.

Носії говірок засвоюють також дієслівну лексику різних 
тематичних груп: полаˈгайу (С.), пр’ідполаˈгайу (З.), не‿ропˈтали  
(С.); пл’аˈсат’ (З., С.), ˈкушат’, караˈтали (С.); кальковані російські 
сполуки: вн’іˈман’ійа не‿обрашˈчайут’ (З.); на‿сˈч’от ˈетого 
(З.). Імовірно, запозиченням можна вважати лексему тросˈтити 
ʻсукати шерстьʼ (засвідчено в словнику В. Даля [Даль 4, с. 397]); у 
материнських говірках її не виявлено: шер’с’т’ трос’ˈт’ат’ (С.). 
Унаслідок появи нових реалій засвоєно й іншу лексику, напр.: 
ˈсахарна св’ікˈла (З. — див. текст № 2); кошˈма ̒ повсть; виготовлений 
з овечої вовни цупкий матеріалʼ (С.).

Значна частина запозиченої з російської мови лексики та 
кількаслівних номінативних одиниць належить до радянізмів 
і канцеляризмів, зокрема: подоˈходний наˈлог (С.), колˈхоз (С.), 
на‿парˈт’іĭном уˈч’от’е (С.), госуˈдарство (C.), придсиˈдател’ 
(З.), с’ел’с’кохоˈз’айств’ена‿проізˈвоцтв’ений кап’ераˈт’іф (З.). 
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Трапляються в мовленні діалектоносіїв і нейтральні російські 
слова, адаптовані українською мовою: ˈорд’ен трудоˈвоĭ сˈлави 
іˈм’ійе / тˈр’ет’оĭ с’ˈт’еп’ен’і (З.).

Деякі запозичення з російської мови, вживані паралельно 
з українськими відповідниками, є дублетами й семантично, 
функціонально та стилістично не диференційовані, напр.: 
роˈдитил’і // бат’ˈки (З.), снаˈха // неˈв’істка (С.), пл’еˈт’ен’ // 
тин (С.). Диференціацію засвідчуємо зрідка: наприклад, ˈмова 
стосується  лише української, а йаˈзик — різних мов, інф.: ˈбач˙те / 
в’ін на укˈраенс’к’іĭ ˈмов’і розмовˈл’айе (З.); ў‿нас тоˈд’і коˈли йа 
уˈч’іўс’а не‿уˈч’іли ў‿нас не украˈінс’ку [мову] / ми ˈн’імецк’іĭ ˈт’ілки 
уˈч’іли / одиін іностˈраниĭ йаˈзиік буў // ˈруск˙іиĭ / по‿ˈруск’і уˈч’ілис’ і 
ˈт’ілки н’іˈмецк’іĭ ізуˈч’али і‿ўс’о // (С.).

Мовленню переселенців притаманні адаптовані до російської 
мови займенники ч’о / ниˈч’о зам. шо, шчо / ниˈчого, які поповнили 
лексикон просторіччя; їм властива висока частотність вживання 
в мовленні: ну ниˈч’о / ˈвижила сˈлава ˈБогу (С.); йа не‿зˈнайу 
ˈч’о‿то (З.); і воˈни нам ниˈч’о ˈбол’но не росˈказували (З.); ниˈч’о 
йа ни‿ˈчуствуйу (З.); ч’о там буˈло т’і гоˈда / не‿зˈнайу (З.) та 
ін. Засвідчено адаптацію вимови флексії -ого в Р. в. займенників 
чого, нічого до російського закінчення -ево, напр.: ваоĭˈна / п’ат’ 
л’ет продалˈжалас’ / неˈде неч’еˈво н’е‿билоа / неˈде неч’еˈво 
// хоˈдили у‿Н’ікоˈлайеўку за‿куˈсоч’ком хˈл’іба / проˈсили шоб 
даˈли // соˈбаки напаˈдут’ т’іˈкайемо // (С.); мама йак під’ˈжар’е 
нам / ой / до‿ч’еˈво‿ж воˈни ˈдобр’і // (З.). Таке заступлення 
виявилося лексикалізованим і не поширилося на закінчення інших 
займенників, прикметників та порядкових числівників: дˈвацат’ 
ˈп’атого ˈмарта (С.); у нас таˈкого не‿буˈл̇о в‿деˈревн’е // (С.); 
наверˈху самотˈкан:ого не‿буˈло (С.); а ч’о воˈна до ч’уˈжого дˈвору 
пошˈла не‿зˈнайу (З.); ўже н’іˈкого неˈмайе у‿нас (З.). 

Із розмовного російського дискурсу перейнято й інші елементи, 
зокрема займен ники: коĭˈхто (коĭˈхто сам соˈб’е ўкаˈтаў — С.); 
коĭˈкак (коˈроўу коĭˈкак подоˈйіла — З.); присудкові слова: нада зам. 
треба (а поˈтом йоˈго ˈнада одб’іˈлит’ буˈло — С.), нил’ˈз’а зам. не 
можна; службові частини мови, вставні слова: ˈіл’і зам. чи (ˈіл’і 
ˈжиіз’н’а ш’ас ˈхужа сˈтала); как зам. йак (накоˈпали в’іˈдер ˈдес’ат’ 
ус’оˈго / вот таˈкой вот / как горох // — С.); што л’і зам. чи шо 
(— А сп’ідˈниц’і йаˈк’і були? — По фаˈсону шˈто‿л’і? — С.); мол 
зам. мовляв (ни‿зˈдумай мол); с’іˈчас зам. зараз (с’іˈчас таˈк’іх 
у‿нас в’іхˈр’іў неˈма — З.); коˈнешно зам. звичайно (ми баˈлакайім 
не‿так каоˈн’ешно — С.; ну воˈна буˈла коˈн’ешно пожиˈлен’ка так 
ˈбабка — З.); прислівники: ˈтоже ˈйісти ˈбол’но ни‿буˈло ч’оˈго 
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(З.) тощо. Багато з цих елементів наявні і в системі українських 
середньонаддніпрянських говірок, проте там вони також засвоєні 
нещодавно під впливом мови російської. Прикметно, що 
паралельно мовленню цих самих інформантів властиві й українські 
форми: хот’ по‿отаˈк’іĭ поˈдушечк’і аˈбо по раф’іˈнаду (З.); оˈдин 
ч’і там удˈвох (С.); не‿так йак у нас (С.) та ін. Трапляється 
форма займенника оˈна, зумовлена впливом російської мови та 
підтримувана тенденцію до редукції окремих початкових звуків: 
оˈна спеˈч’е (позиція після короткої паузи; С.); форма Р. в. одн. жін. 
р. йіˈйо (=йіˈйі): йіˈйо од:аˈвали за те шо два дн’а пропусˈкайіш сеˈб’і 
(С.).

Значно менше лексики проникло в мовлення українців з 
башкирської і татарської мов; здебільшого це лише окремі слова, 
зокрема вигуки аĭˈда, аĭˈдате, які означають спонукання до 
дії. Зауважимо, що в українській мові також функціонує вигук 
гайˈда — з протетичним г; форма без протетичного, припускаємо, 
перейнята саме від неслов’янського оточення на території 
Башкортостану. Вигуки аĭˈда, аĭˈдате належать до високочастотних 
запозичень в українських говірках, набувши різної семантики та 
функцій (наприклад, присудкового слова чи частки): д’іˈчата 
аĭˈда до‿сˈтолу (З.), аĭˈда ˈвийемо с‿твоˈйейі ˈмиски / ˈвийемо а те 
ˈв’із’мемо у шо неˈбуд’ (З.), ну аĭˈда аĭˈда аĭˈда / ˈс’іли / йа йоˈму ˈчарку 
дˈругу ˈчарку дˈругу (З.), аĭˈда ˈп’ідем поˈдивимс’а (З.), напˈхайут’ і 
аĭˈда / веˈзут’ / ˈсон’:іх // (З.), пошˈл’і // аĭˈдате д’іўˈч’ата // аĭˈда! (З.); 
ну приˈйіхали на‿с’ід’ˈме аĭˈда / йа с’ід’ˈмого йанваˈр’а на раˈботу 
уˈже устˈроіўс’а // (С.), ну ˈвизвали / аĭˈда на‿б’інзоˈвоз миˈне (С.); 
аĭˈда! ‘будьмо’ (С.). Цю словоформу активно вживають і носії 
російських говірок та російської літературної мови: ˈВал’а / аĭˈда // 
аĭˈда / н’емˈножка //; аĭˈда захаˈд’іт’е (С.).

Із тюркських мов запозичені назви окремих реалій, які 
властиві саме тюркським народам і які поступово переймають 
українці в результаті культурних контактів — сабанˈтуĭ ʻнародне 
башкирське й татарське свято закінчення польових робітʼ, куˈреш 
ʻтрадиційні башкирські змагання з боротьбиʼ; а також звичайних, 
повсякденних реалій, які в діалекті отримують паралельну 
назву, напр. саˈбан ʻплугʼ (зафіксовано також в адаптованому до 
української мови варіанті з демінутивним суфіксом -чик: саˈбанчик 
ʻмаленький плугʼ). Ця лексема поширена в багатьох російських 
говорах; крім того, саˈбан утворює там розлоге словотвірне гніз-
до [СРНГ 36, с. 9–11]. До активного словника українців Баш-
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кортостану належить слово маˈлаĭ ̒ хлопецьʼ, ̒ маленький хлопчикʼ3. 
Засвідчено лексикалізовану одиницю, до складу якої входить цей 
іменник: малаˈйі‿на‿малаˈйах ‘дуже багато людей у хаті, яблуку 
ніде впасти’ (З.). Припускаємо, що засвоєння  на сучасному етапі 
й доволі активне вживання башкирської лексеми українцями (як і 
росіянами) може бути підтримане формальною контамінацією зі 
слов’янським коренем мал- [ЕСУМ ІІ, с. 371].

В українських говірках Башкирії поширена лексема ˈморда 
‘пристрій, сплетений з лози для риболовлі’, яку П. С. Лисенко 
трактував як запозичену українцями з тюркських мов; у татарській 
мові на позначення риболовецького приладдя також є слово мурда, 
яку, проте, вважають запозиченням з марійської мови [Насипов 
2009]; М. Фасмер уважав, що вона потрапила в російську мову з 
мов фіно-угорських [Фасмер 2, с. 653]. Ця реалія та її назва відома 
і на Середній Надніпрянщині, що не дозволяє вважати лексему в 
українських говірках Башкирії запозиченням із башкирської мови.

Відзначимо, що більшість цих слів засвоєні давно, їх фіксували 
в мовленні українців Башкирії ще в першій половині ХХ ст. 
П. С. Лисенко та В. С. Ільїн [Лисенко 2011, с. 398; Іллін 2011, 
с. 406]; розширення репертуару запозичень із тюркських мов в 
українських поселенців не засвідчено.

***

Отже, аналіз рис мовлення носіїв переселенських українських 
говірок З. і С. у Башкортостані засвідчує збереження основних рис 
материнського континууму — говірок південно-східного наріччя 
української мови. Структурна стійкість притаманна українським 
говіркам у Башкирії  на різних мовних рівнях — фонетичному, 
морфологічному, лексичному. Її можна пояснити донедавна 
відносною закритістю й осібністю соціумів, яким вдалося до 
сьогодні зберегли свій мовний і культурний код.

З іншого боку, ці говірки належать до редуктивного типу 
діалектних систем, про що свідчить їхня динаміка внаслідок 
полімовних контактів з іншими словʼянськими та несловʼянськими 
народами. 

Однією з важливих рис цих говірок є варіювання, яке виразно 
проступає навіть у межах одного ідіолекту, що зумовлено 
полідіалектністю материнської основи самої переселенської 
3 В. Радлов вважав цю лексему в тюркських мовах запозиченням із мови росій-
ської [Радлов 1911, ІV, 2, с. 2038], аналогічне припущення висловлено і в [Шипо-
ва 1976]. Натомість в [ЭСТЯ, VII, с. 22–23] цю думку заперечено.
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говірки (пращури сучасних носіїв говірки репрезентували різні 
говірки південно-східного наріччя, яким були притаманні різні 
структурні риси, навіть за умови невеликої територіальної відстані 
між ними) та впливом полідіалектного середовища. Найбільше 
українські говірки зазнають впливу російської мови; кількість 
засвоєних тюркських елементів обмежена й водночас стала. Проте 
цілковитої асиміляції з російською мовою в мовленні старшого 
й середнього покоління не відбулося; цей процес більше охопив 
мовлення молодших вікових груп, у яких питому українську 
говірку функційно заступає російська мова.

Досліджуваним говіркам властиве значне лексичне розмаїття. 
Основний склад словника носіїв українських говірок становить 
питома українська лексика; водночас спостерігається варіантність 
вербалізації окремих предметів і явищ дійсності, і як наслідок — 
лексико-семантична надлишковість як одна з рис переселенських 
говірок, що зумовлено накладанням різних мовних кодів у свідо-
мості та мовній практиці діалектоносіїв. 
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СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ

Загальні принципи

У книзі представлено затранскрибоване українське мовлення 
різних вікових та соціальних груп українського населення 
башкирських сіл Золотоношка та Степанівка, проте з орієнтацією 
на старше покоління мовців. Задля збереження структурної 
цілісності наративу тексти в книзі рубриковано не тематично, а 
за мовленням окремих інформантів (одного чи кількох, які брали 
участь у розмові) та комунікативними ситуаціями. Це дозволило 
подати великі за обсягом тексти, на прикладі яких можна вивчати 
особливості діалектного текстотворення, лінійне розгортання 
діалектного наратив, риси ідіолектів окремих мовців як архетипів 
мовлення у зв’язку з їхніми відмінними діалектними основами1. 

Записування матеріалу в зазначених українських говірках 
Башкирії відбувалося в різних комунікативних умовах, звичайно,  
з орієнтацію на невимушене спілкування. З огляду на це в зібранні 
текстів представлено різні форми мовлення: розлогі монологи 
одного інформанта та різні за тривалістю діалоги та полілоги носіїв 
говірки. Показовими є ситуації спілкування носіїв різних мовних 
кодів — українського та російського (у побутовому комунікуванні 
українці та росіяни зберігають свій мовний код, не переходять 
на іншу мову і при цьому досягають порозуміння): такі наративі 
також уміщено в текстовій частині книги.

Тематика представлених текстів охоплює різні важливі сфери 
життя мовців, серед них: переселення, міжнаціональні стосунки, 
історії про подорожі до України, тексти про власне мовлення, 
народні традиції та звичаї, зокрема Різдво, Великдень, весілля, 
хрестини; спогади про Голодомор і колективізацію; оповіді про 
побут українців — родину, дитинство, виховання дітей, домашнє 
господарство, кулінарію і народний одяг, сільське господарство і 
будівництво, церкву і мораль. Повніший темарій подано окремо в 
кінці книги.

1 Загальні оптимальні параметри записуваних дослідниками текстів 
визначено в: [Гриценко 2003, с. XIV–XV].
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Транскрипція

Мовознавці наголошують на «створенні текстової бази 
вивчення говірки як системи, а текстів — як спеціальних об’єктів 
лінгвістичного аналізу» [Гриценко 2003, с. V–VI] як на одному з 
першочергових лінгвістичних завдань, яке може бути реалізовано 
лише за умови представлення емпірично надійного мовного 
матеріалу. Тому засадничою під час підготовки діалектних текстів 
у книзі стала настанова на якнайточніше відтворення мовленнєвих 
рис носіїв говірок З. і С.

За основу взято систему транскрипційних знаків, апробовану 
у виданнях Говори української мови. Збірник текстів. К., 1977; 
Говірки Чорнобильської зони. Тексти / За ред. П. Ю. Гриценка. К., 
1996 та Атласі української мови. У 3 т. К., 1984–2001. Т. 1–3. Деякі 
зміни й доповнення внесено для точного відтворення мовлення 
носіїв українських говірок Башкортостану.

Для вокалів прийнято такі позначення: а, е, и, і, о, у; часткову 
зміну підняття (обниження / підвищення) та ряду звуків 
позначено верхнім індексом: ао, оа, оу, уо, еи, ие, иі, іи. Знак ȯ 
відтворює специфічний лабіалізований голосний о, пересунений 
до середнього ряду; знак ə — звук середньо-верхнього підняття, 
переднього ряду; знак ạ ‒ просунений до середнього ряду звук 
низько-середнього підняття.

Консонанти здебільшого позначено літерами української 
абетки: б, п, в, м, ф; д, т, з, с, ц, г, ґ, к, х, ч, ж, ш, н, р, л, й, а 
також символами ʒ — передньоязикову зубну звінку африкату, ǯ — 
передньоязикову, піднебінно-зубну дзвінку африкату; л ̇ — боковий 
ясенний сонант; w — губно-губний сонант. Часткове одзвінчення / 
оглушення приголосних позначено символами ˇ та ˆ відповідно, 
напр.: частково оглушені — б, в, ж ̭, д̭, з ̭̭, ґ̭; частково одзвінчені — п̬, 
ш̬, т ̬, с̬, к.̬ Нескладотворчі звуки передано як ў та ĭ.

Для розмежування явищ зміни якості голосних та ослаблення 
вимови окремих звуків чи складів (редукцію), яка притаманна 
досліджуваним говіркам, редуковані частини слова подано верхнім 
індексом і курсивом, напр.: ўот, украˈйінка.

Подовження голосних і приголосних передається двокрапкою 
(:), напівподовження — крапкою, зміщеною до середини літери (·). 
Розрізнено пом’якшення (’) і напівпом’якшення (˙).

Наголос подано перед наголошеним складом у слові / у 
фонетичному слові, яке утворене двома чи більше складами: 
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знаком (ˈ) — основний; знаком (ˌ) — побічний. Нероздільну вимову 
(одне фонетичне слово) кількох слів відбиває знак ‿.

Трьома крапками у квадратних дужках [...] позначено випущені  
репліки діалектоносіїв, яких не можна було розібрати на тлі 
загального потоку мовлення, або уривки в цілісному тексті.

Мовлення діалектоносіїв подано прямим шрифтом; за потреби 
в середині репліки діалектоносія в квадратних дужках [ ] курсивом 
подано коментар упорядника про дії, реакцію, емоції, поведінку 
інформанта тощо; мовлення експлораторів друковано курсивом з 
окремого рядка і з відповідною позначкою (див. список скорочень). 
Сумніви щодо транскрибованої словоформи чи фрази позначено 
знаком питання в квадратних дужках, за потреби з відповідним 
коментарем — [?].

Фрази російськомовних інформантів не паспортизовані, їх 
виділено в текстах напівжирним шрифтом.
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ТЕКСТИ ІЗ ГОВІРКИ  
С. ЗОЛОТОНОШКА  

1.1. –  Е.: Коли ви народилися?
− Йа ̍ сорок‿тˈрет’ого ̍ году / в‿іˈйул’і ̍м’іс’ац’і йа роˈдилас’а / 

ў‿ˈсорок‿тˈрет’ом ˈгод’і //
− Е.: До школи ходили?
− Ў‿шˈколу? / с’ім ˈгот хоˈдила // заˈкон’ч’іла / одуˈч’ілас’а / 

ˈбат’ка ў‿ˈмене не‿буˈло / нас д’в’і сестˈр’і // систˈра сˈтарша тут 
жиˈве / ну / йа йіˈйі хоˈт’іла приглаˈсит’ / ну воˈна боˈл’ійе //

− Е.: Звідки ви приїхали?
− Ми? / з‿Укˈраіни / Ч’ерˈкаска ̍облас’т’ / Дˈрабовск’іĭ раˈйон / 

сиˈло Бисˈпал’ч’е // оˈто оˈт:уда ̍наш’і... / р’іт приˈйіхаў // ми ̍йіздили 
туˈди ў‿ˈгос’т’і до‿ˈд’ат’ка / там м’іĭ ˈд’ат’ко двоˈйуродниĭ ˈмамин 
брат жим / у‿Бисˈпал’чом // оˈдин у‿Бисˈпал’чом жил а‿дˈругиĭ 
ў‿Бизбоˈрот’ках // ми туˈди ў‿с’ім’ід’іˈс’атом гоˈду ˈйіздили 
ў‿ˈгос’т’і / до‿ˈйіх // но‿а‿ˈми роˈдилис’а тут // йак‿ˈраз воĭˈна 
буˈла / ˈсорок‿ˈтрет’ам / і‿ˈтут буˈли йак вам скаˈзат’? / ˈранет’іх 
с’уˈди / привезˈли / л’уˈдеĭ / мужиˈк’іў // ну в’ін тут / м’іĭ ˈбат’ко два 
ˈгоди буў в’ін сам с‿ˈХаркова // ˈмене ў‿ˈметриках ˈета / ˈХар’коў / 
ˈХар’коўс’ка ˈоблас’т’ / оˈт:уда отˈкудас’ // ну і / йа пойаˈвилас’а 
ˈтут‿уже / ˈхар’коўс’ка // а‿ˈбат’ко іс‿ˈХар’кова / ˈтоже //

− Е.: Але ви тут народилися?
− А‿ˈйа тут нароˈдилас’а // ˈбат’ка йа своˈго не‿зˈнайу // 

ˈбач’іт’ йа йоˈго не‿ˈбач’іла / не‿зˈнайу // ну ноˈшу ˈбат’кову / 
ноˈсила ˈбат’кову фаˈмил’ійу // так / йоˈго буˈло Дац’ˈко Никоˈлаĭ... / 
С’іˈм’он Никоˈлайев’іч’ / йоˈго буˈло так / і‿ˈйа так... // ну‿тоˈд’і 
наˈв’ерно вˈрем’а таˈке буˈло / шо ˈможна заˈписуват’ буˈло // воˈни 
не‿р’іг’істˈр’іруван’і ˈбат’ко з‿ˈмат’ір’у / а / меˈне запиˈсали 
у‿с’ел’соˈв’ет’і ˈт’отка моˈйа запиˈсала на‿ˈбат’кову фаˈмил’ійу // 
в’ін попроˈсиў // хот’ ˈродиц’а хˈлопец’ хот’ ˈд’іўч’іна / запиˈш’іт’ 
на‿моˈйу фаˈмил’ійу // так оˈто йа‿ĭ ноˈсила ˈбат’кову фаˈмил’ійу // 
но низаˈкон:о йа йіˈйі носила // ˈможе ў‿ˈйого де‿ĭ семˈйа йе // 
йа ˈдумайу шо йе // ш’іˈтаĭте з‿деˈс’атого в’ін ˈгоду / таˈкиĭ 
йак‿і‿ˈмама // ̍сорок‿тˈрет’ом гоˈду в’ін тут буў // ў‿ˈсорок‿тˈрет’ім 
йа роˈдилас’ / в’ін буў ў‿ˈсорок‿ўтоˈром / уˈже ш’іˈтаĭте йоˈму 
ˈс’іки год̭ буˈло // наˈв’ерно семˈйа ў‿йоˈго / ˈдето йес˙‿семˈйа // ну 
тоˈд’і іспол’ˈн’іт’ел’ до‿ˈнас прейіˈж’:аў знаˈкомиĭ // ˈкаже ˈматер’і 
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«даˈваĭте ̍наĭдемо йіˈйі ̍ бат’ка» // баˈбус’а откаˈзалас’ // ̍ каже «ˈможе 
ў‿ˈйого сеимˈйа йе / наˈробите сканˈдалу там у‿семˈйі // ниˈнада» // 
і‿так йа осˈталас’ ̍ето / безˈбат’коўш’іна // коˈби ̍бат’ко буў / ̍мо же‿б 
ˈлуч’:е‿шо буˈло // а‿ˈч’о йа: с‿п’атˈнац’ати гот п’ішˈла раˈботат’ 
уˈже // ˈйісти ˈбол’но ˈн’іч’ого буˈло // ˈмати одˈна нас д’в’і // ˈжиз’н’а 
т’аˈжола буˈла / посл’евоˈйен:а / пр’ішˈлос’ ˈрано ĭти раˈботат’ // 
так йак почаˈла / то два ˈгоди на‿свиˈнарнику пророˈбил̇а / а‿тоˈд’і 
на‿митихˈву йак пошˈла / і‿ˈпоки на‿п’ен’с’ійу п’ішˈла доˈйаркоĭ 
роˈбила //

[...]
− А‿ˈнаш’і ˈр’ід˙н’і преˈйіхали воˈни ў‿тˈриц’ат’‿п’ˈйатом 

гоˈду воˈни преˈйіхали з‿Укˈраіни с’уˈди / у‿Башˈкир’ійу // зˈразу 
д’іт преˈйіхаў / с’уˈди // а‿тоˈд’і поˈйіхаў д’іт і‿забˈраў баˈбус’у / 
і ˈмат’ір забˈраў / і‿преˈйіхали воˈни с’уˈди до‿одˈн’іх знаˈком’іх / 
жиˈли / ˈхати не‿буˈло / ниˈч’ого ни‿буˈло / баˈбус’а ˈкаут’ // а‿тоˈд’і 
оˈто таˈко / ˈхатку стаˈрен’ку дес’ воˈни куˈпили // і‿оˈто так / так 
ми‿ĭ жиˈли // ˈмати роˈбили / баˈбус’а роˈбили / д’ід роˈбиў // а шо 
тоˈд’і роˈбили? / коˈп’іĭки // ˈпалоч’ка //

[...]
−  А чого ваші батьки й діди сюди переїхали?
−  Зˈнайете ч’оˈго ̍наш’і бат’ˈки преˈйіхали? / оˈце м’іĭ пˈрад’іт / 

Дуˈбенец’ / в’ін жиў баˈгато / Петˈро Дуˈбенец’ / воˈни буˈли баˈгат’і 
ˈл’уди / і йіх йак роскуˈлач’іли / йім ˈжит’ ˈн’ікуди буˈло // ˈн’іде 
буˈло жит’ йіх роскуˈлач’іли / ˈвигнали йіх іс‿ˈхати / у‿ˈйіхн’іĭ 
ˈхат’і / ˈкаже баˈбус’а / баˈбус’а йак росˈказувала / ˈкажут’ у‿ˈйіхн’іĭ 
ˈхат’і шˈколу откˈрили // йім жит’ ˈн’іде буˈло // дак оˈцеĭ Дуˈбенец’ / 
в’ін поˈйіхаў у‿дˈругиĭ краĭ / суўˈс’ім // куˈди в’ін поˈйіхаў так ми 
і‿ˈета //

***
1.2.  – Інф. 1: Про Укˈрайіну коˈнешно ми зˈнайемо ˈдуже ˈмало / 
тоˈго‿шо ми...

− Інф. 2: Т’ажеˈло буˈло // і‿оˈце с’уˈди переˈйіхали ми / 
поˈкоĭниĭ пр˙етс’еˈдател’ буў Степаˈненко / Іˈван Деˈнисович / в’ін 
с‿фˈронту ˈранетиĭ приіĭшоў в’ін до‿ваĭˈни буў / ˈпосл’е ваĭˈни даў 
нам центр отˈход’іў ˈжит˙н’іх / ржаˈн’іх отˈход’іў ˈжит˙н’іх / і‿оˈто 
соб’іˈрали гниˈлу карˈтошку на‿ˈпол’і / і‿оˈто м’іˈшали ўсе йоˈго / то 
лобоˈду туˈди... / так // а тоˈд’і ўже пошˈло пошˈло / сˈтали і‿ˈсестри 
роˈбит’ / от / і даˈвали... / раˈш’от буў у‿кон’ˈц’і ˈгода // потˈрошку 
потˈрошку / а‿ўˈже ў‿п’іĭˈс’ат перˈвом гоˈду хоˈрошиĭ уроˈжаĭ буў / 
тоˈд’і ўже розˈвозили хл’іб і‿по‿двоˈрах / і‿хˈл’іба ўже тоˈд’і 
наˈйілис’а / і це по‿сеĭ‿ˈден’...
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− Інф. 1: Отоˈд’і ўже ў‿п’іĭˈс’атом гоˈду наˈйілис’а хˈл’іба 
ˈтіки //

− Інф. 2: Уˈже ўс’о... //
− Інф. 1: ˈТ’іки поˈбач’іли ˈшо‿таке настоˈйаш’іĭ хл’іп //
− Інф. 2: А пр’етс’еˈдател’ буў / ˈето... / ˈзолото //
− Інф. 1: Пр’етс’еˈдат’ел’... / а‿ˈпоки в’ін буў на‿фˈронт’і тут 

буˈла
− Хр’іс’ˈт’іна Іˈваноўна // с’ˈт’іки воˈна л’уˈдеĭ пересаˈдила! //
− Інф. 2: Йіˈйі проклиˈнайут’ і‿ˈш’ас на‿ˈтом с˙ˈв’іт’і //
− Інф. 1: ˈД’іточ’ки маˈл’іс’ін’кі по‿тˈройе д’іˈтеĭ осˈталос’ 

нас... там на‿Полˈтаўк’е жиˈла / тˈройе д’іˈтеĭ осˈталос’ ў‿Пеˈдашеĭ 
ˈт’отка Горˈпина...

− Інф. 2: Да ў‿ˈбаби //
− Інф. 1: А? //
− Інф. 2: ˈБаба Горˈпина Пеˈдаш //
− Інф. 1: Тˈройе д’іˈтеĭ осˈталос’ / йіˈйі посаˈдили / жˈмен’у 

гоˈроху ў‿карˈман’і ˈд’іткам принесˈла // ˈсамиĭ сˈтаршиĭ...
− Інф. 2: За‿жˈмен’у гоˈроху посаˈдила // два ˈгода чи сˈк’іки 

сиˈд’іла? //
− Інф. 1: Тр’і ˈгоди воˈна саˈдила // тр’і ˈгоди а‿ˈд’іти ˈето...//
− Інф. 2: Три ˈгоди сиˈд’іла [...] // ˈтеш’а моˈйа ˈвисипала 

с‿карˈмана / а‿ˈта не‿ˈвисипала //
− Інф. 1: Та не всˈп’іла воˈна //
− Інф. 2: А не‿всˈп’іла ˈвисипат’ і так...
− Інф. 1: Криˈч’ат’ «Хˈрис’т’а ˈйіде / Хˈрис’т’а» і воˈна 

ни‿всˈп’іла // тоˈд’і ту / ˈт’отку ˈГан:у ˈПаш’енкову ˈтоже посаˈдил̇и 
за... за‿карˈман пшеˈниц’і воˈна вкˈрала ˈнейі диˈтина буˈла 
маˈлен’ка // сˈк’іки воˈна пересаˈдила! / а‿ˈйак уˈже Степаˈненко буў / 
йак преˈйіхаў с‿фˈронту да пр’еˈш˙оў / ˈл’уди б’іˈж’ат’ навстˈр’іч’у 
пˈлач’ут’ ˈкажут’ ˈмама росˈказуйут’ / пˈлач’ут’ / оˈцеĭ Степаˈненко 
ˈйіде на‿ˈпол’і ˈдиўл’ац’а / уˈгу / о‿воˈни ўже загˈружен’і / хто 
пшеˈнич’коĭ хто ч’ім // поˈйіхаў // в’ін ˈбудто‿би ĭ‿ни‿ˈбач’е шо 
воˈни ў‿карˈмани понасиˈпали / шо д’іˈтеĭ ˈнада буˈло корˈмит’ //

− Інф. 2: Н’ет хаˈрошиĭ ч’олоˈв’ік буў // і‿оˈто с’‿т’іх‿ˈп’ір 
уˈже нач’аˈли / і до... / йа ўже уˈходиў ў‿ˈарм’ейу ̍дев’ат’ ̍центнер’іў 
зароˈбиў пшеˈниц’і...

− Е.: А вона хто була за національністю?
− Інф. 1: А?
− Е.: Хто вона була за національністю?
− Інф. 1: Воˈна?
− Інф. 3: Украˈінка //
− Інф. 1: Пр’етс’еˈдат’ел’ кол... колˈхоза воˈна //
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− Е.: Українка?
− Інф. 3: Украˈйінка / Руд’ Хр’іс’ˈт’ін’і Іˈванаўна //
− Інф. 1: Руд̭’ / Руд̭’ Хр’іс’ˈт’іна Іˈванаўна ўна буˈла //
− Інф. 3: Своˈйа буˈла //
− Інф. 1: Своˈйа воˈна / йоˈго сестˈри / муˈжи... / йоˈго ˈр’ідноĭ 

сестˈри / ˈд’ідовоĭ / ˈета / мужиˈкова буˈла ˈт’отка ˈр’ідна / ˈбат’кова 
сестˈра //

− Інф. 2: Хˈрис’т’а оце? /
− Інф. 1: Хˈрис’т’а да / Іˈванова // оˈто сидиˈмо пид‿заˈбором / 

а‿тоˈд’і ˈдоўго хот’ боронуˈвали / хот’ скир... ˈето маˈшина 
молоˈтила / ˈдоўго ми с‿сˈтаршоĭ сестˈроĭ сидиˈмо пид‿заˈбором / 
ждиˈмо / ˈмама оˈце преˈйіде / отаˈкий куˈсоч’ок хˈл’іба нам привиˈзе 
[показує] / саˈма не‿ˈз’іс’т’ оˈто‿там / привиˈзе ми поˈд’ілимс’а / 
іˈз’:іли спат’ пол’аˈгали на‿ˈц’ом //

− Інф. 2: Т’ажиˈло сˈразу да буˈло //
− Інф. 1: Т’ажиˈло буˈло / ой т’ажиˈло //
− Інф. 2: Маˈшини комˈбаĭни ˈет’і / маˈшини буˈли / лоба...
− Інф. 1: Карˈтошка молоч’ˈко / коˈроўка оˈто буˈла //
− Інф. 2: Йа ше тˈрошки поˈгонич’ом буў на‿лобогˈр’еĭк’і // 

коˈсили / ну лобогˈр’еĭка ни‿зˈнайете шо таˈке? // на‿ˈкон’ах 
т’аˈгайут’ / воˈно соб’іˈра соб’іˈра / рас сноп і ˈетат / сˈкинула // 
а‿баˈби ˈз:ад’і с‿параˈвеслами в’ˈйажут’ //

− Інф. 1: ˈВ’йажут’ //
− Інф. 2: Склаˈдайут’ у‿ˈкопна / поˈтом ˈвоз’ат’ / маˈшина / 

і‿тоˈд’і моˈлот’ат’ // там / і‿отоˈд’і і‿ˈгумна клаˈдут’ / поˈломи // 
йа ше з‿ˈмат’ірйу поˈкоĭноĭ переˈвесла круˈтиў // ˈжитн’у соˈлому 
приˈвоз’ат’ / дˈл’ін:у / і от переˈвесла ˈдома круˈтили // там за одˈно 
параˈвесла йа ўже‿ĭ заˈбуўс’а дв’і ˈсотки шˈто‿л’і // ˈвопшем за 
п’іĭˈс’ат штук оˈдин трудоˈден’ а‿попˈробуĭ йоˈго / круˈтит’ ˈнада 
йоˈго ˈшоб‿же кˈр’епкиĭ // і тоˈд’і оˈто приˈносили // доˈма буˈли 
покˈрит’і соˈломойу ˈжитн’ойу / [...] / так йак і‿на‿Укˈраін’е //

− Інф. 1: Доˈма йаˈк’і? саˈман’:і / оˈце йа ж˙іиˈла ˈтоже ў‿нас...
− Інф. 2: Саˈман’:і / да тут...
− Інф. 1: Саˈман:а обˈмазана з‿двух стоˈрон //
− Інф. 2: Хто ў‿зимˈл’анк’і прям жиў //
− Інф. 1: Да хто йак //
− Інф. 2: ˈВирийут’ зимˈл’анку накˈрийут’ кˈришу і ўс’о // 

оˈто тут оˈцеĭ поˈр’адок так пошˈти‿шо ўс’і саˈманки / тож 
ў‿Андˈрусенк’іў саˈманка / у‿ˈнас саˈманка / торˈцов’і воˈни / ну со...

− Інф. 1: Ну торˈцов’і не‿саˈман //
− Інф. 2: Н’е не‿саˈман / саˈман ˈето оˈд’:ел’но //
− Інф. 1: У‿ˈнас на‿Полˈтаўк’е буˈла саˈманка / саˈман м’іˈси
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ли / ˈран’ч’е... шаз... башˈкир’і хоˈдили / к’іˈз’ак башˈкир’і ˈд’елали 
ў‿нас / нан’іˈмали // башˈкир’і коˈлод’аз’ коˈпали / башˈкир’і... 
ну ў‿ˈкого йес’т’ / а‿ˈч’ім воˈни башˈкир’ам плаˈтили? // пˈриĭде 
муˈжик ˈж’інка і штук тˈройе ˈд’іток / оˈто ˈкормиц’:а / оˈто так воˈни 
і‿хоˈдил̇и // а‿саˈм’і ̍ робл’ат’ а‿ˈд’ітки т’і у‿ˈхат’і сиˈд’ат’ / а‿воˈни 
то к’іˈз’ак ˈд’елайут’ / то коˈлод’аз’ коˈпайут’ / башˈкир’і //

− Інф. 2: У‿ˈнас ˈроз’н’і ш’ас неˈма н’іˈйакоĭ //

***
1.3. –   Е.: А овечок стригли?

− Оˈвеч’ок? // ˈос’ін’:у не‿стˈриглиі сеĭ гот // так то стˈригли 
а‿ˈето облеˈнилис’а / висˈнойу стриˈжем / а‿ˈос’ін’:у не‿сˈтали 
стˈригти // зˈнайіте / шерс’т’ ниˈде ни‿приĭˈмайут’ / шерс’т’ 
стриˈжем / викиˈдайем // ни‿биˈрут’ ниˈде / ни‿ˈшерс’т’ ни‿биˈрут’ / 
ни‿ˈкожи ни‿биˈрут’ оˈвеч’оĭ це / оˈвеч’ок поˈр’ізали он‿на‿заˈбор 
ˈкожи поˈв’ісили на‿заˈбор’і ˈв’іс’ат’ // ниˈкому воˈни ни‿ˈнужн’і / 
ˈкожи // і‿ˈтак‿же і‿шерс’т’ ниˈкому ни‿ˈнужна / п’ат’ рубˈл’іў 
к’ілогˈрам // шерс’т’ // ˈл’уди мˈного на‿ˈмусорку виˈвоз’ат’ / 
шерс’т’ // ни‿биˈрут’ //

− Е.: А раніше?
− ˈРан’ше покуˈпали шерс’т’ зˈнайете / ˈран’ч’е воˈзили тут 

ˈйіздит’ маˈшина / на‿ˈвал’анки м’іˈн’али // ˈвал’анки ваˈл’али 
ˈран’ше ми соˈб’і ˈвал’анки ваˈл’али / вал’ш’іˈки тут у‿ˈнас 
у‿диˈреўн’і буˈли / і ваˈл’али ми ˈвал’анки // ўс’і / оˈце напр’іˈм’ер 
ў‿нас на‿ˈсемйу / іх хˈлоп’ці ў‿шˈколу хоˈдили / хˈлопц’ам ваˈл’али 
і нам уˈс’ім / воˈни ˈета / шерс’т’ од:аˈйем / воˈни ваˈл’айут’ / а‿ˈми 
там сˈк’іки воˈни ˈкаут’ ˈцену / пˈлатимо йім // ˈран’ше шерс’т’ буˈла 
і‿здаˈвали / і‿покуˈпали / і‿пˈр’али шерс’т’ на‿нож... а‿ш’ас... // 
шерс’т’ ниˈкому ни‿ˈнужна //

− Е.: А на овечу шерсть як казали? Просто шерсть?
− Шерс’т’ / так і‿каˈзали // ру...
− Е.: А руно?
− Руˈно / руˈно / ˈето руˈно // йак оˈвеч’ку постˈригли / і оˈце 

руˈно назиˈвайем ми / руˈно // оˈто це / йоˈго зˈверним і ў‿м’іˈшок 
[...] руˈно // ˈето ˈрун:а / а йагˈн’ат йак стриˈжем / вис’н’аˈн’а / то 
поˈйарок назиˈвайец’:а / поˈйарок // йагˈн’ат’а //

***
1.4. –    Е.: А ваша мама про голод розказувала?

− Про ˈголот? / росˈказувала / росˈка... / голодуˈвали воˈни / 
голодуˈвали ˈдуже // но / ˈета / йа каˈжу шо воˈни голодуˈвали но 
д’ід в’ін у‿ˈйіх оˈце Дуˈбенец’ оˈцеĭ / Петˈро / воˈни баˈгат’і буˈл̇и / 
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у‿ˈйого дес’ там буˈло заˈховано зерˈно / а де ўже? / ˈкажут’ ˈмати 
йа маˈлен’ка буˈла не‿ˈпомн’у / ˈтак‿шо ў‿йіх хл’іб буў // ˈноч’:у 
пекˈли / ˈноч’:у пекˈли / на‿ˈмелнич’ке ˈкаут’ ˈмама моˈлоли // ну / 
воˈна ˈхот’... ш’ас іˈдем іˈдем З’ін [відповідає на заклик сусідки йти 
за стіл] / аˈга / воˈна хот’ і не‿жиіˈла із‿оˈцеĭ... із‿оˈц’ім Петˈром 
Дуˈбенцем / баˈбус’а / но йіˈйі свекˈри ни‿броˈсали // сˈвекор ˈкаут’ 
баˈбус’а таˈкиĭ ˈдобриĭ дуˈш’і ч’олоˈв’ік буў / ˈноч’:у / ˈета / при
ниˈсе // воˈни ̍каут’ ми жіиˈли кˈлун’і / ̍ ран’ше буˈли / у‿кˈлун’і жиˈли 
із‿ˈмамойу / ˈл’ітом // і ˈкаут’ ˈноч’:у оˈце воˈна спиˈч’е в’ін оˈтак 
хл’іˈбину переˈр’іже і приниˈсе нам з‿ˈОл’гойу // «на Паˈлаш̬ко / 
йіж оˈс’о хл’... / хоч’ хл’ібˈц’а по... поˈйіж тепˈлен’кого» / хаˈрошиĭ 
ч’олоˈв’ік / воˈни / баˈбус’а ўс’іˈда сˈвекра хваˈлили / ўс’ігˈда //

− Е.: А свекруху?
− А свеикˈруха ˈмач’уха буˈла // неˈр’ідна ˈмати буˈла ˈмач’уха 

буˈла // оˈце баˈбус’іного мужиˈка / іˈш’е там оˈдин йіх два буˈло / 
неˈр’ідна ˈмати буˈла / ў‿ˈнейі своˈйі ўже ˈд’іти тут буˈл̇и / дак оˈто 
а... / воˈна ̍мач’уха / ̍йіхн’а ̍мати ўˈмерла // ̍д’іда Петˈра і... / Миˈкола 
ˈбут:о‿би і ш’е одˈного заˈбула // оˈто ˈкае сˈвекор ˈможе в’ін ˈкае 
і ў‿ˈнейі краў / у ˈжінки да миˈн’і / а‿ўс’іˈда ˈкае приˈносиў нам 
з‿ма... / із‿ˈОл’гойу куˈсок хˈл’іба // ўс’іˈда / ˈтак‿шо ˈкаут’ ˈета... // 
воˈни і‿ў‿Гˈруз’ійі ˈмати росˈказувал̇и буˈл̇и // воˈни ў‿д’іˈр’ектора 
ў‿Гˈруз’ійі / туˈди зˈразу воˈни ˈвийіхали // уˈцеĭ д’ід йіх ˈТихон 
поˈв’із йіх у‿Гˈруз’ійу / д’іˈр’ектора буˈл̇и воˈни / воˈна буˈла ˈетоĭ / 
ну / йак скаˈзат’? / уˈбор’ш’іц’у ўб’іˈрала ў‿ˈхат’і // уб’іˈрала ў‿ˈхат’і 
ˈкае ̍ ета у‿д’іˈр’ектора буˈла / а‿воˈна ̍ кае по‿ˈрус’к’і не‿пон’іˈмайе 
по‿груˈз’інс’к’і / дак‿ˈета кр’іˈч’іт’ / баˈбус’а ̍ каут’ йа пошˈла / воˈна 
пˈлач’е / мам забиˈр’іт’ миˈне отˈс’уда / йа ˈлуч’:е п’іˈду... / а‿ˈтам 
ˈрибн’і пˈромисли буˈли / ̍йа ̍луч’:е п’іˈду там на‿ˈрибн’і пˈромислах 
ˈбуду роˈбит’ / воˈни миˈне об’іˈжайут’ груˈз’іни / баˈбус’а забˈрали / 
тоĭ пр˙еĭˈшоў / груˈз’ін оˈп’ат’ забˈраў ˈкаут’ ˈмама меˈне // ˈтоже 
ˈмати хл’обˈнули / воˈна ˈтоже ў‿нас ˈмати // воˈна ўс’у ˈжиз’н’у 
пророˈбила / ˈл’іто на‿ˈпаĭк’і / оˈце / а‿з’іˈмойу на‿свиˈнарнику / 
ваˈрила сˈвин’ам ˈкашу // котˈли стоˈйали / заˈпарник / і‿оˈто угˈл’ом 
воˈна ˈц’ілу ˈз’іму до‿ˈсамого ˈл’іта ˈваре ˈкашу / а‿тоˈд’і оˈп’ат’ // 
ˈл’ітом оˈп’ат’ на‿ˈланку на‿бур’аˈки // ˈтоже без‿мужиˈка ˈдоброго 
ниˈч’ого неи‿ˈбач’іла / ниˈч’о // ˈвиĭти так не‿ˈвиĭшла воˈна нас 
пожаˈл’іла / ми з‿Р... с‿систˈройу буˈл̇и // а‿с‿ˈперв’ім воˈна 
ˈперви брак воˈна розиĭшˈлас’а / в’ін уˈйіхаў ў‿Красноˈдар / це 
ˈРайін ˈбат’ко // і‿ˈтак воˈна оˈто ˈб’една одˈна проіˈшач’іла на‿ˈнас 
на‿дˈвох //

− Е.: А не було так, що люди людей їли? Не росказувала вам 
ваша мама?
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− Н’і / не‿росˈказували таˈкого ни‿буˈло // йа зˈнайу баˈбус’а 
росˈказували / шо в‿обˈш’ім із‿ˈетого / із‿Цараĭˈси / тут ˈета / 
башˈкирс’ка диˈреўн’а Цараĭˈса йе / і оˈто башˈкир’і ˈран’ше то 
хоˈдили і поб’іˈралис’а хоˈдиіли / і хоˈдили ˈета... / і‿оˈдин муˈжик / 
хоˈдиў / в’ін хоˈдиў раˈботу шуˈкаў ˈіл’і ˈпогреб коˈпат’ ˈіл’і там ˈета / 
шо / і‿йоˈго / от ̍каут’ Новодраˈни ўˈбили / в’ін до‿ˈйіх попроˈсиўс’а / 
ч’і проˈсиўс’а ˈноч’:у [...] / і‿воˈни йоˈго ўˈбили / і там за‿ˈберигом 
у‿ˈнас буˈл̇и / ˈйамки коˈпали дл’а карˈтошки там неˈколи воˈди 
ни‿буˈло / за‿ˈберигом так на‿бугˈр’і // і воˈни там у‿ˈту ˈйаму йоˈго 
заˈрили / дак ж’і... ˈж’інка ˈкаут’ хоˈдила ў‿нас по‿деˈреўн’і ˈц’ілу 
неˈд’іл’у і‿ˈп’атеро ˈд’іточ’ок отаˈк’іх [показує] / шуˈкала мужиˈка // 
но ўс’і оˈц’і каˈзали / ўс’і каˈзали шо Новодраˈни ўˈбили // шо воˈни / 
а так Бог ˈмилуваў / ни‿ˈч’ут’ буˈло / шоб‿ˈето... //

− Е.: А от ви кажете «берег». Там річка хіба є?
− Інф. 1: Н’і / ˈр’іч’к’і ни‿буˈло // в‿ˈобш’ем оˈце йак 

скаˈзат’? / ну оˈце деˈреўн’а ˈнаша / а‿туˈди оˈце ш’ас у‿ˈнас тут 
пруд оˈце ў‿нас у‿заˈдах / там ў‿кон’ˈц’і гˈр’адок пруд̭ / а ў‿нас так 
у‿кон’ˈц’і гˈр’адок ˈтоже буˈло ˈберих / ˈверби там буˈли / диˈреўйа 
росˈли / і за‿ˈт’ім’і деˈреўйами туˈди так ˈвише йак буˈгор // там 
оˈце так воˈно йак каˈнава ĭшла / там ˈкопанки ˈрили ˈран’ч’е / оˈто 
ˈконо... ̍ ета / полотˈно / тˈкали / у‿ˈнас і‿версˈтак буў / і‿с’ˈн’іўниц’а 
буˈла / своˈйе ўсе буˈло / оˈто пр’аˈдут’ / а‿тоˈд’і оˈто тˈкали / ˈр’адна 
тˈкали / полотˈно тˈкали / сороч’ˈки / йа зˈнайу ў‿ˈмене полотˈн’ана 
соˈроч’ка буˈла / таˈка йак пˈлат’:еч’ко / із‿руˈкаўч’іками / і‿тоˈд’і 
оˈто в‿оˈт’іх ˈкопанках / у‿ˈбериз’і / це ˈбан’у наˈтопл’ат’ / ˈкур’ач’іĭ 
поˈм’от собиˈрут’ / отаˈке жˈлукто буˈло / в‿оˈте жˈлукто то полотˈно 
те склаˈдут’ / оˈто т’ім ˈкур’ач’ім поˈм’отом йоˈго заˈл’:ут’ / і‿оˈто 
воˈно ˈсутки леˈжит’ / а‿тоˈд’і оˈт:уда оˈто йоˈго достаˈйут’ оˈтак 
изˈматуйут’ / неˈсут’ на‿ˈкопанку і там клаˈдут’ ˈдоски / своˈйа 
ˈкопанка ў‿нас / клаˈдут’ ˈдоску і на‿ˈту ˈдоску оˈто те полотˈно 
ˈкидайут’ у‿ˈводу / а‿оˈт:уда виˈт’агуйут’ і‿ˈета / пˈр’аник таˈкиĭ 
буў / отаˈке дл’іˈнойу / з‿ˈруч’койу і‿ˈзубч’іками / і‿оˈто йоˈго 
вибиˈвайут’ / ото‿ˈте полотˈно полосˈкайут’ вибиˈвайут’ одо‿ˈт’іх 
ˈкур’ач’іх ˈг’івен / а‿тоˈд’і оˈто ˈсуш’ат’... / руˈбел’ буў / каˈч’алка / 
і‿оˈто т’ім рубˈл’ом простиˈлайут’ на‿ˈполику / ˈран’ч’е ˈкойок 
не‿буˈло / ˈполик / на‿ˈполику р’адˈно тˈкане / лиˈжит’ / і‿оˈто тоˈд’і 
ˈето на‿ˈтом ˈпол̇ику оˈте полотˈно // на‿ˈка... на каˈч’алку і каˈтайут’ 
оˈт’ім рубˈл’ом / а‿тоˈд’і ˈш˙иійут’ оˈто сороч’ˈки пет̬шˈтан:еки / 
ото‿ˈтак / у‿баˈбус’і сорочˈки буˈл̇и і‿ˈше тут / а‿нам ˈмама воˈни 
вишиˈвали рушниˈки воˈни саˈм’і і‿ˈл’уд’ам рушниˈки і‿соˈб’і ̍ шили 
рушниˈки / йа с’уˈди до‿Деˈменк’і йак пр˙ешˈла миˈн’і ˈмама ˈвос’ем 
рушниˈк’іў ˈвишила / укˈрайен’с’к’іх // да таˈк’і уˈзори краˈс’ів’і //
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− Е.: А як вишивали, хрестиком?
− Хˈрестикоум // хˈрестикоум / йа хˈрестик‿он уˈм’ійу йа гˈлад’:у 

вишиˈвайу / уˈм’іла вишиˈват’ / а‿ˈмама хˈрестиком вишиˈвала / воˈна 
і‿сорочˈки вишиˈвала ˈето нам з‿ˈРайойу сороч’ˈки понашиˈвайут’ / 
і‿руˈкава і‿тут руˈкава ĭ‿там повишиˈвайут’ та таˈке краˈс’іве 
ˈб’ігайем гуˈл’ат’ // ˈн’іч’ого буˈло / ˈн’іч’ого / ˈн’іч’ого буˈло оˈд’іт’ / 
оˈто полотˈн’ан’і т’і сороч’ˈки // на ˈполику оˈто / воˈно йак р’а... 
ˈр’адна назиˈвалис’а / ̍ б’ел’ійе з... / ̍ б’елого то / із‿коˈнопл’іў оˈто // і 
ˈвиткайут’ одˈб’іл’ат’ йоˈго і‿оˈто ˈполик застиˈлали / тим р’адˈном / 
а так ˈето // там роˈгошка леˈжит’ / д’ід исплиˈте оˈто іс‿соˈломи / то 
ˈпослата і ˈзаслато р’адˈном / а те р’адˈно куˈл’уч’е! / воˈно пˈр’амо 
стирˈч’ат’ оˈт’і коˈнопл’і / ну‿а‿куˈди‿ж ˈд’інес’:а? / і ўкриˈвалис’а 
таˈк’ім і петстиˈлали таˈк’ім // іс‿соˈломи матˈраси набиˈвали //

− Е.: А як казали на ці солом’яні матраси?
− Так і каˈзали матˈрас соˈломйани //
− Е.: А ліжко яке було?
− А?
− Е.: Ліжко яке було?
− Не‿ˈпон’ала //
− Е.: На чому спали?
− Йа вам каˈжу ˈполик буў із... дериˈвениі оˈце так тут іс‿ˈтоĭ... 

ˈета ну‿ˈйак скаˈзат’? / ну йак оˈце стул стоˈйіт’ / ˈт’іки таˈке 
з’ˈд’елане / і накˈладен’і ˈдоски // і там на‿ˈт’іх ˈдосках оˈто р’адˈном 
ˈзаслате // р’адˈно таˈке / ˈтофсте / і‿так‿оˈто‿ĭ сˈпали на‿ˈтом // 
а д’ід з‿баˈбус’оĭ на‿пеˈч’і сˈпали // а ми з‿ˈмамойу оˈто на‿ˈтом 
ˈполику сˈпали // і‿таˈк’ім‿же ˈсам’ім і‿укриˈвалис’а / р’адˈном //

− Е.: А під голову що клали?
− Пуˈдушки // пуˈдушки кˈлали / іс‿соˈломи // іс‿соˈломи буˈли 

соˈломйан’і поˈдушки // таˈку дˈл’ін:у з’ˈд’елайут’ поˈдушку / і‿оˈто ми 
ўс’і три оˈт’і на‿ˈт’іх поˈдушках / а‿воˈна зˈразу ˈжостка / а‿тоˈд’і ўже 
йак перетˈрец’·а м’аˈк˙ен’ка стаˈйе / а‿пиˈл’аки! // ˈГосподи! // поˈл̇и 
буˈл̇и гˈлин’ан’і // ни‿дереўˈйан’і а‿гˈлин’ан’і поˈл̇и буˈл̇и // доˈл’іўки 
назиˈвали ў‿нас / оˈто // кˈрасне гˈлини навеˈдем кˈрасноĭ / і‿оˈто баˈбус’а 
поˈмажут’ зутˈра / уˈже ў‿ˈхату до‿ˈвеч’ора нас ни‿пус’ˈкайут’ ˈпоки 
воˈна ˈвисохне // ˈвисохне та гˈлина / тоˈд’і‿ўже заˈходим у‿ˈхату //

− Е.: А де глину брали?
− А гˈлину ˈйіздили коˈпали у‿проˈвал’:ах / у‿проˈвал’ах 

гˈлина // ˈб’ілу гˈлину у‿ˈнас тут ни‿буˈло / а‿кˈрасна гˈлина буˈла 
у‿ˈнас // ос’ ˈколо‿Золотоˈно... ˌколо‿шˈколи ў‿нас тут йе іˈш’е 
кˈрасна гˈлина / а ми бˈрали там на‿Полˈтаўк’е пед̭‿Гˈл’іноўкойу / 
там кˈрасну гˈлину бˈрали / кˈрасна‿кˈрасна таˈка // ˈвобш’ем / 
хаˈрошого вспомиˈнат’ ˈн’іч’ого //
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− Е.: А ви от сказали, що полотно у курячій...
− Поˈм’от’і ˈкур’ач’ом да //
− Е.: А нащо?
− А шоб вуˈно... / воˈно йаˈке оˈце... // коˈнопл’і / ˈмоч’ат’ оˈто 

йіх / ˈсуш’ат’ / тоˈд’і оˈто так ˈутро ˈпоки ў‿шˈколу ĭти баˈбус’а 
даˈйут’ нам два пере... переˈвесла / оˈно / і‿оˈто‿так ноˈгами ми 
мнем // а‿ˈноги‿то ˈбос’і / а‿воˈно‿то ˈколиц’а // оˈто ˈвимнем / 
баˈбус’а ˈп’ідут’ йоˈго / ˈвиб˙йут’ надˈвор’і / і‿сп’іциˈал’на отаˈка 
буˈла ˈвиб’йут’ / тоˈд’і йоˈго ˈета / хараˈшо ви... ˈвиб’йут’‿ˈвиб’йут’ 
шо йоˈго ˈмона шоб буˈло пˈр’асти йак шерс’т’ / оˈто ˈбабо е... тоˈд’і 
с’іˈдайут’ пр’аˈдут’ / оˈте / напр’аˈдут’ йоˈго / а‿тоˈд’і с’ˈн’імниц’а 
отаˈка буˈла кˈругла / намоˈтайут’ таˈк’і мотˈки здоˈров’і‿здоˈров’і 
воˈна ˌсерет‿ˈхати стоˈйіт’ / оˈтак у‿путоˈлок ˈд’ірка / і‿ў‿ˈпол’і 
ˈд’ірка / ў‿поˈлу / ў‿гˈлин’і ˈд’ірка / і‿оˈто‿так йіˈйі кˈрут’ат’ / 
руˈками кˈрут’ат’ / намоˈтали / клубˈки оˈто / ˈвобш’ем йак оˈто 
шер’с’т’ трос’ˈт’ат’ / оˈто‿так / по‿ˈдв’і ̍ нитки / і‿тоˈд’і оˈто стоˈйіт’ 
у‿ˈнас версˈтак стоˈйаў у‿ˈхат’і ˈтоже / і‿оˈто ˈмама тˈкали полотˈно 
оˈце / а‿воˈно гˈрубе / воˈно ˈжостке / і‿оˈто ў‿коˈро... ў‿ˈкур’ач’ом 
поˈм’от’і йоˈго... отаˈка лаˈханка здоˈрова / воˈно таˈке кˈругле // і‿оˈто 
ў‿ˈкур’ач’ом поˈм’от’і йоˈго заˈмач’ували / на‿ˈсутки // а‿тоˈд’і 
с‿ˈкур’ач’ого поˈм’ота виˈт’агували і‿оˈто несˈли... ˈето ˈл’ітом ўсе 
ˈд’елайут’ / шоб ˈназ’іму буˈло шо ткат’ //

− Е.: А нащо його в цей помьот клали?
− Шуб‿вуˈно од‿зоˈли / шоб‿вуˈно ˈб’іле буˈло // тоˈд’і 

ни‿порошˈка ни‿буˈло / ни‿ˈмила ни‿буˈло / оˈто т’ім ˈета... поˈм’о
том ˈкур’ач’ім // тоˈд’і із‿ˈтого ˈкур’ач’ого поˈм’ота ˈвит’анут та‿ 
іˈш’е ў‿ˈзолу поклаˈдут’ / а‿попˈробуĭте йоˈго з‿ˈзола іс’:т’іˈрат’ / 
і‿оˈто тоˈд’і на‿ˈкопанку оˈту на‿ˈкопанк’і йоˈго прос’т’іˈрайут’ / 
і‿ˈтам пр’ам поростиˈлайут’ нуўˈберез’і / ˈпоки воˈно аж‿уˈже... / 
ну‿ўˈсе шо йоˈго ˈможна дуˈдому / на‿ˈвозик тоˈд’і склаˈдайім... // 
так / пошˈл’і ˈЗ’іна [кличе за стіл] / пошˈл’і // аĭˈдате д’іўˈч’ата // 
аĭˈда! //

***
1.5. –  Е.: А колиски були?

− Хто? //
− Е.: У чому ви колисали дітей?
− А колиˈха... / коˈлиска у‿ˈхат’і п’ітˈч’еплена п˙ит‿потолˈ ком // 

у... оˈце у‿ˈц’ого ˈЛ’он’ки Назаˈреўс’кого / коˈлиска / буˈла ˈТан’а / 
сестˈра ˈЛ’он’к’іна / так пр’етпосˈл’ед˙н’а / н’ет Боˈрис посˈл’ед... да 
пред̭̭посˈл’едн’а // і в‿оˈту коˈлиску покˈлали оˈц’у ˈТан’у ˈд’евочку / 
а‿ˈт’отка / та / ̍Ол’га / буˈла ̩коло‿маˈшини / там‿і‿ˈмама буˈли / а‿ˈми 



78

там з‿Маˈрус’оĭ ̍б’ігали / це з‿ˈЛ’он’к’іноĭ ̍самоĭ сˈтаршоĭ сестˈроĭ // 
коˈли ˈбаба Назаˈревс’ка / свекˈруха ˈт’от’і ˈОл’гина ˈвискоч’іла / 
«ой б’іˈж’іт’ до‿ˈматер’і / б’іˈж’іт’ // ˈТан’а вˈбилас’» / а... / Тан’а 
вˈбилас’а / а‿в‿ˈобш’ім ˈбабина плеˈмениц’а / да / плеˈмениц’а / це 
ˈЙел’ка / каˈтала ту ˈд’івч’іну у‿ˈт’іĭ коˈл’і... ˈТан’ку колиˈхала / і  
ˈвидно на‿коˈлиску йак пуˈв’ісилас’а / і‿ˈта коˈлиска обирˈвалас’а / 
уˈпала і‿диˈт’а вˈбилос’а // вˈториĭ ˈгод’ік ˈд’евач’к’е буў / ˈТан’е // 
зˈразу насˈмерт’ уˈбилос’ // коˈли ˈт’отка ˈОл’га приˈб’ігла ўже 
с‿ˈетого... // із... / од‿маˈшини / уˈже ˈд’іўч’іна ˈмертва буˈла / 
уˈже... / с’іˈдаĭ с’іˈдаĭ вˈнуч’іч’ка [садить на руки онучку] // ˈран’ше 
коˈлиски буˈл̇и ̩серет‿ˈхати / ну‿ў‿ˈнас уˈже / уˈже йак оˈце Ваˈл’ерка 
роˈдиўс’а ўже коˈлиски не‿буˈло // уˈже таˈка / д’ід на‿м’італоˈлом / 
в’ін ˈшофером роˈбиў / пов’із на‿металоˈлом / ˈмусор // і‿поˈв’із 
на‿миталоˈлом / і‿ˈтам йоˈму ˈженш’іна ĭ‿ˈкае / «сˈлухай ти ше 
молоˈдиĭ / ос’ воз’ˈми оˈц’у ˈкойіч’ку / хтос’ ˈвикинуў» / жиˈл’ізна 
таˈка ˈкойіч’ка і ў‿тіĭ ˈкойеч’к’і таˈка невеˈлич’ка каˈл’асоч’ка / 
шо каˈч’айец’а // от / і‿ˈд’ід оˈто приˈв’із / оˈто ў‿т’іĭ коˈл’асоч’к’і 
і‿хˈлопц’і повиросˈтали і‿ˈше... // і‿од:аˈли іˈше коˈмус’ // [...]

− Е.: А квіти садили? Були у вас біля хати квіти?
− Буˈли / буˈли // там на‿Полˈтаўк’і / і‿гвозˈдик’і / 

і‿ч’орнобˈриўц’і буˈли / і‿ˈроза буˈла таˈка оˈто пусˈта ˈроза / виˈсока 
оˈто‿шо росˈте / і‿наˈг’ітки / і аˈн’утин’і гˈласки / це ми по‿сˈвойему 
назиˈвайемо / це по‿сˈвойему ми назиˈвайем // wˈс’ак’і‿wс’аˈк’і 
буˈли // і‿роˈмашка ˈб’іла буˈла / ĭ‿ˈжоўта роˈмашка буˈла // у‿ˈнас 
роˈсаднич’ок буў перет‿ˈхатоĭ / і‿ˈхатка пагаˈнен’ка буˈла / ну 
роˈсаднич’ок буў і там ўˈс’ак’і цв’ітˈки буˈли / ўˈс’ак’і // а‿тоˈд’і так 
роˈсадник тˈрошки ˈдал’ше буў / там ˈтоже //

***
2.    –    Е.: Скажіть, а як Вас звуть?

− Інф. 1: Коˈго / меˈне? //
− Е.: Так.
− Інф. 1: Маˈр’ійа //
− Е.: А фамілія?
− Інф. 1: Ў‿ˈмене укˈрайенска / ˈч’іста / Х’іж’н’іˈч’енко //
− Е.: Як?
− Інф. 1: Х’іж’н’іˈч’енко //
− Інф. 2: А так ви хто? // Карнаˈушченко / да? //
− Інф. 1: А ˈд’ев’іч’а Карнаˈуш̬ч’енко //
− Інф. 2: У ˈматер’і Куз’ˈменка ˈд’ев’іч’а / а так Скˈрипник //
− Е.: А коли ви народилися?
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− Інф. 1: Ў‿тˈр˙іиц’ат’ чітˈвертом гоˈду // ˈп’атого с’і... // 
ˈвобш’ім йа ни‿зˈнайу ў‿йаˈкому ˈм’іс’ац’і роˈдилас’ / ну заˈписана 
ˈп’атого с’ін’т’абˈр’а // оˈто таˈке //

− Е.: А Ваші батьки звідки?
− Інф. 1: Зˈнайете / йак йа / так пр’ідполаˈгайу йак / моˈйа іˈше 

ˈбабушка росˈказувала // воˈни с‿тр’іˈнац’атого ˈгода оˈбойе / ˈпапа 
ĭ‿ˈмама / ну то роˈдил̇ис’ тут // йа ни‿зˈнайу одˈкуда воˈни //

− Е.: І не знаєте, чого вони сюди приїхали?
− Інф. 1: Не‿зˈнайу / не‿зˈнайу //
− Інф. 2: А ч’о / ˈземл’у / ˈземл’у‿ж ˈнада буˈло //
− Інф. 1: От сˈв’окор оˈце / св’екˈруха моˈйа / ў‿ˈвос’ім год 

йіˈйі с’уˈди привезˈли / іс‿Полˈтави // і оˈтож назˈвал̇и Пол̇ˈтаўка // 
оˈце оˈтам Золотоˈноша / то кат’ із‿Золотоˈнож̭ки ˈде‿то // а оˈце 
ˈД’ейеўс’ка / йа не‿зˈнайу //

− Інф. 2: Н’е / ˈД’ейеў / це поˈм’еш’ік по‿ˈмойем тут буў //
− Інф. 1: Йа Гˈр’іша ц’оˈго не‿зˈнайу //
− Інф. 2: Там ˈМала ˈД’ейеўка // Маˈк’ейеўка буˈла // поˈтом 

шо іˈш’е тут? // ну Малаˈд’ейеўка це ˈкийіўс’к’і / буˈли // йак йіх / 
ˈкийіўс’к’і трубол’ˈготи назиˈвали // воˈни ўсе то ў‿в’ед’м ˈв’ірили / 
то вс’о таˈке //

− Інф. 1: Воˈна п’ат’ к’іˈлометроў / ну колˈхоз в’ін наш / 
таˈк’і ˈсам’і хахˈл̇и / ˈт’іки п’йат’ к’іˈл̇ом’етроў с’уˈди // ˈвобш’ем 
йа на‿ˈт’іĭ / на‿ˈт’іĭ деˈревн’е роˈдилас’ / а поˈпала с’уˈди // от / а 
св’ікˈруха оˈто моˈйа ўсе росˈказувала / йак ˈкаже ˈйіхали с‿тоˈго / 
іс̬‿Полˈтави воˈни с’уˈда // ой / сˈт’іки / п’іўтоˈра ˈгода ч’і два / 
воˈни‿ж сˈтопом ̍йіхал̇и / л̇ошад’ˈми // ̍ каже ̍ч’етверо д’іˈтеĭ ўˈмерло 
пр’ам доˈрогойу // а свекˈрус’і буˈл̇о ˈвос’ем год // оˈто пр’іˈйіхал̇и 
с’уˈди / Наводˈран фаˈм’іл̇’ійа // і воˈни приˈйіхал̇и с’уˈди с̬’‿ˈт’іми / 
із‿роˈдител’ами / і оˈто ˈкаже ч’оˈтир’і дес’аˈтини шˈто‿л’і / йа 
не‿зˈнайу / ˈкаже / земˈл’і нам даˈл̇и тут ˈкаже Башˈкир’ійі // і оˈто 
так / ну оˈце Наводˈран / воˈни ў‿нас / буˈл̇и йак заˈжиточ’н’і / отаˈк˙е 
оˈто зˈнайу шо св’екˈров’ ˈч’асто росˈка... / йіĭ девйаˈносто шест’ год 
буˈло йак воˈна ўˈмерла // ну ˈбап̬ка буˈл̇а пре‿ˈпамйат’і / воˈна все 
вˈремйа росˈказувала // а оц’а ˈТан’а йак ˈмал’ен’ка буˈла ў‿ˈмене / 
так воˈна ўсе / «баˈбус’у роскаˈж’іт’ меˈн’і!» // оˈто наросˈказуйу 
уˈсе / оˈце йа зˈнайу // а так в˙иі зˈнайете / йа ў‿тр’і... тр’іцт’‿ 
ч’етˈвертом гоˈду йа роˈдил̇ас’а / йа ни‿ˈбол’но вн’іˈкала // тоˈд’е ви 
зˈнайете ў‿нас не‿ˈдуже пр’іўл’еˈкали // ˈпарт’ійа // а ˈпапа ў‿ˈмене 
парˈт’іĭниĭ ˈдуже буў // от / і ўот ми не‿ˈдуже так ўн’іˈкал̇и / шоб так 
йак оˈто ̍ церква буˈла // ну ̍ церкв’і / тут меˈне хресˈтили ў‿сˈтар˙іиĭ // 
отаˈк˙е // ни‿ˈбол’но‿то зˈнайу // а ви ˈсам’і із ˈК’ійева / да? //
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− Е.: Так.
− Інф. 1: Ў‿ˈмене там у‿ˈК’ійев’і ˈде‿то буˈла родˈн’а / ш’ас 

наˈерно ўже неˈмайе // а оˈто таˈкиĭ / праўнуˈч’ата у‿ˈнас у‿Салаˈват’і 
жиˈвут’ // оˈто йак ˈт’іки / ˈт’іки там ше двеˈрима зашелесˈтали / уˈже 
воˈно сˈразу ˈпадайе п˙іид ˈноги і леˈжит’ // ну йак вам наш˙... / ˈнаша 
Башˈк’ір’ійа / понˈравилас’ ч’і н’і? //

− Е.: Так сподобалася. Люди дуже гостинні, дуже добрі.
− Інф. 1: Ш’ас уˈже т’іх л’уˈдеĭ ниˈма шо бул̇и //
− Е.: А які були раніше?
− Інф. 1: Тоˈд’і ˈл̇уч’:і буˈл̇и // ˈіл’і ˈжиіз’н’а ш’ас ˈхужа сˈтала // 

Бох йоˈго зˈнайе / не‿зˈнайу // жиˈвут’ нипˈл̇охо / ну ч’оˈго ̍нада / оˈце 
ч’о ̍нада? / боˈл’ачк’і кат’ // н’ет / от ч’оˈгос’ йім не‿хваˈтайе / ч’оˈгос’ 
йім ˈмало / ч’оˈгос’ йім... // а ми тоˈд’і на‿ˈпалич’ки на‿хˈрестики 
роˈбил̇и / і ўс’о хваˈтал̇о так // і ос’ йа ˈпомн’у йак / п’іĭˈс’ат 
ч’ітˈвертом гоˈду ˈвиіĭшла ˈзам’іж̭ / а / на Петˈр’іў ден’ // ˈбач’у моˈйа 
свекˈруха шос’ у‿ˈмисоч’ку там накˈлал̇а / п’ід‿ˈруку ч’ітˈв’ороч’ку 
і‿поˈшоў // ос̬’ ˈбап̬ки ˈвиіĭшли на‿поˈл’анку / пос’іˈдали / і таˈк’і 
п’іс’ˈн’і сп’іˈвайут’! / ш’ас с’ім ден’ сˈвад’бу гуˈл’айут’ і одˈну 
ˈп’іс’н’у не‿засп’іˈвайут’ // а ми укˈраінци / ми ˈл’убим п’ісˈн’і // а 
ш’ас неиˈма тоˈго / н’і // воˈно наˈерно і ў‿вас таˈке‿ж / стаˈр’і ˈл’уди 
атˈход’ат’ / а молоˈд’ож не‿ˈдуже пр’еˈдержуйеца // йа оˈце ш’ас 
сˈтала боˈл’іт’ / а то ў‿нас оˈдин рас̬ пр’ійіˈж’:ал̇и з‿ˈвашого ̍К’ійева / 
ˈтож˙е... / ой же йак йіˈйі зват’ йа ўже заˈбулас’а / ўже наˈерно гоˈдоў 
ш’іс’т’ йак буˈла воˈна / так ми хоˈдил̇и п’ішˈком туˈди‿ж на ту 
Молоˈд’ейеўку // таˈка воˈна хаˈрошен’ка ˈжен’ш’іна буˈл̇а ў‿ˈнейі / 
ше‿ĭ муˈш’іна буў вˈрод’і // шос’ йа ўже заˈбулас’ // воˈна ̍доўго тут / 
наˈерно... / да ўже пр’і ˈЗ’ін’і‿ж / наˈерно із‿неˈд’іл’у жиˈла тут уˈсе 
соб’іˈрала // тут іˈше... / тут ̍ Тан’а і... / засˈтол’е соб’іˈрала ̍ тоже // йіĭ 
понˈравилос’ / ˈкаж˙е / ну ˈт’іки‿ж йа ˈкаж˙е рожˈд’она ў‿ˈКийев’і / 
йа ˈкаже с’уˈди не‿приˈйіду // а ˈдуже йіĭ ˈтоже понˈравилос’ //

− Е.: А ви самі в Україні були?
− Інф. 1: Н’е // йа вобˈш’е н’іˈкуди не‿ˈйіздила / н’е // ˈнайете / 

ў‿ˈмене д’іˈтеĭ пˈйатеро буˈло / ̍ н’ікол̇и бу... // ̍ нада роˈбит’ буˈл̇о / йа 
н’ет // ос’ у‿ˈмене ц’і два пут’еˈшеств’ен’іка / о! // воˈни і на‿Укˈраін’і 
буˈл̇и / воˈни на‿Куˈбан’і буˈл̇и // от // там воˈни буˈл̇и / там // оˈце 
ос’ сˈвашин / ˈд’ів’ер’ / там жиˈве з‿ˈдоч’ками / ˈж’інка ўˈмерл̇а / а 
воˈни там жиˈвут’ // оˈто таˈк˙е / д’іўˈч’ата / йа... йа ˈлишн’ого вам 
не‿скаˈжу / йа шо зˈнайу / ну йа зˈнайу шо свикˈруха моˈйа ˈкаже / йа 
с‿Полˈтави воаˈна // і оˈто йіˈйі ˈпервиĭ / ˈбат’ко оˈтам орган’ізуˈваў // 
оˈто ˈтамач’ка і назˈвал̇и Пол̇ˈтава // оˈтутеч’ка йаˈк’іс’ Падалˈк˙і 
буˈли кат’ приˈйіхал̇и із‿Зол̇отоˈнош’і // ч’і Ч’ерненˈк˙и ч’і Па... 
Падалˈк˙и // оˈто воˈни там орган’ізуˈвал̇и // а то з‿Молоˈд’ейеўки / 
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там йаˈкис’ іиˈнач’і // ну ми на... / одˈна ў‿нас ˈмова буˈл̇а / одˈна // от 
у‿ˈнас не‿буˈл̇о / а теˈпер уˈже миі не‿зˈнайем хто ми таˈк’і // йак у 
нас уˈже ˈпоўно і башˈк’ір’іў / і ч’уˈваш’іĭ / і мордˈв’і / і ˈт’іки коˈго 
тут неˈма //

− Е.: А ваші діти якою мовою говорять?
− Інф. 1: Уˈс’і ми на оˈц’ом язиˈку баˈлакайем // а от у ˈТан’і 

два ˈсина / оˈдин метр деаˈносто‿ˈвос’ім / а оˈдин два‿і‿дˈва // там 
таˈк’і л’ви / ˈвише ˈбат’ка в‿два ˈрази // і‿тоˈму‿шо два‿і‿дˈва / 
тˈриц’ат’ два ˈгоди і ˈдос’і не‿жоˈнатиĭ // ˈход’‿би ви з‿Украˈйіни 
нам ˈд’іўч’іну йаˈку привезˈли // ˈн’ікол̇и хˈл̇опц’у // то ˈуч’іц’а / то 
кварˈт’іру ўз’аў / то ... // а в‿сˈтаршого це же дˈвойе д’і... ˈд’іток 
ˈйес’т’ // так хˈл̇опц’і воˈни баˈлакайут’ по‿ˈрус’·к’і // а пун’іˈмайут’ 
уˈсе // у нас снаˈха ˈрус’ка ос’ у‿ˈТан’і // і ˈтоже воˈна все баˈлакайе 
по‿ру... // воˈна баˈлакайе по‿ˈрус’к’і / а пон’іˈма се ̍ч’істо // і ̍д’ітки 
ˈйіхн’і баˈлакайут’ по‿ˈруск’і / а пон’іˈмайут’ уˈсе / йа... // а от воˈни 
не‿пон’іˈмал̇и ш˙е таˈкого розгоˈвору так / ˈшо‿то оˈтут ‿двоˈр’і 
з’ˈд’елал̇и / Йіˈгорка // воˈни поˈгодоч’к’і йім / а йа каˈжу Йіˈгорка / 
срат’ твоˈйіĭ ˈматер’і / оˈце‿ж ˈнаша погоˈворка укˈрайінс’ка / шо‿ж 
ти оˈце з’ˈд’ел̇а! // воˈни оˈбойе ‿сˈл’ози / і поˈб’ігл̇и а‿ˈТан’а 
там упраˈл’алас’а // «бап Тан’ / бап Тан’а» / воˈна «шо таˈке?» / 
«ˈбаба Маˈрійа н’іхаˈрошийе слаˈва гаваˈр’іт» // ч’і ваˈни паˈдумали 
матерˈш˙ч’іни ч’і шо? // ˈТан’ка ĭде да ка «мам» / йа каˈжу «ч’о?» / 
«а шо віи скаˈзали ˈд’іт’ам?» / каˈжу «а шо таˈке?» / а воˈни стоˈйат’ 
оˈбойе глаˈз’ата ˈвитр’іш’іли // «йак ви / шо ви йім скаˈзали?» // 
каˈжу «оˈтак йа скаˈзала» / ˈТан’а см’іˈйец’а / «це ‿ˈбабушк’і 
погоˈворка таˈка» // «н’ет / оˈно н’іхаˈрошийе сˈлово» ˈкажут’ // так 
оˈто / ˈд’іти пон’іˈмайут’ уˈсе // а розгаˈвар’іват’ н’е // ну йаґˈби воˈни 
тут ˈб’іл’ше жиˈли так ˈможе‿б і разгоˈвар’івали / а хˈл̇опц’і тут 
жиˈвут’ оˈбидва жиіˈлиі / а по‿ˈруск’і разгоˈвар’уйут’ а... // ну ˈСашка 
тоĭ ̍ б’іл’ше сˈтаршиĭ по‿укˈрайінск’і / а Макˈс’ім йа і не‿ˈчула ĭ‿рас 
по‿укˈраінск’і шоб‿баˈлака //

[...]
− оˈто‿так д’іˈч’ата йа... / йа ˈлишн’ого... / каˈжу йа... / 

ˈйакос’ ми тоˈд’і не‿н’іˈкал̇и // ну п’іс’ˈн’і лоˈвила йа п’іс’ˈн’і т’і 
укˈраін’с’к’і // йа от‿ˈт’іл’ки поˈч’ула де ˈп’іс’н’а ˈнова / то йа же 
не‿отсˈтану поˈка йа не‿ˈвиуч’у йіˈйі // йа л’уˈбила укˈрайінс’к’і 
п’іс’ˈн’і // ну‿ĭ саˈма йа уˈч’аствувала се ˈремйе // а теˈпер / ˈз’ат’у 
на‿ˈшийу ˈс’іла / ˈвозиц’а то ‿болˈниц’у то з‿болˈниц’і //

− Е.: А голоду не було?
− Інф. 1: Зˈнайете ‿ˈсорок с’ід’ˈмом гоˈду йа ˈт’іки ˈпомн’у // 

а так оˈтож ˈкажут’ і ‿дˈвац’ат’ ˈпервом бу ˈголот ˈт’іки / у нас 
не‿ˈбу‿же // ˈкаут’ там на‿Укˈраін’і ˈдуже ˈголот̬ бу // у воĭˈну 
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скаˈзат’ по‿пˈрад’е йак ˈл’уди / от у‿ˈнас ˈпухл̇и ˈл’уди / уˈсе ну 
зˈнайете шо? / і ш’ас ˈпухнут’ / бо ˈлодар’і // а ў‿нас симˈн’а / ‿нас 
ˈбаба буˈла йак / коман’ˈд’ір // воˈна с̬‿пет̬‿земˈл’і досˈтане ну д’іˈтеĭ 
наˈкорм˙ет’ / ми не‿голодуˈвал̇и ˈдуже // а от буˈл̇и шо / ˈмерли 
ˈдаже // а оˈце / і ш’ас ˈтак‿же ˈсамо / гоˈроди отаˈк’іми бур’йаˈнами 
позаросˈтали / бес‿карˈтошки сиˈд’ат’ / ну йак так ˈможна? // ˈруки 
йес’т’ ˈноги йе голоˈва йе / ну роˈби / не голодуˈватимеш / а то... //

− Е.: А тоді чого голод був? Неврожай?
− Інф. 1: Н’е / зˈнайете шо? / уˈсе отпраˈл’али на‿фˈронт // 

ˈкажут’ на‿фˈронт отпраˈл’айім на‿фˈронт // а шо / куˈди воˈно ĭшло 
нихˈто ни‿зˈнайе // і ˈм’асо од̭... од:аˈвали в госуˈдарство / і шерс’т’ 
соб’іˈрали і йаˈйіч’ка і ˈмасло ĭ‿мол̇оˈко / і карˈтошку здаˈвали / 
се кат’ / на‿фˈронт // ну ми пˈрада / ˈгол̇од ˈбач’іл̇и ˈл’уди / йа 
ни‿скаˈжу шо йа гол̇одуˈвала / йа неи‿гол̇одуˈвала / а ̍ л’уди ̍бач’ілиі 
ˈголот̬ / ну хот’ воĭˈни ни‿ˈбач’іли // оˈце ˈсаме гˈлане //

− Е.: А у вас господарство велике було?
− Інф. 1: Йак? [не розуміє слова]
− Е.: Хазяйство велике вдома було?
− Інф. 1: Ўˈдома? //
− Е.: Да.
− Інф. 1: Ну йак вас сказат’? / ми йак ˈбат’ка з’‿д’ат’ˈками 

на‿фˈронт забˈрали ‿нас / у‿ˈнас дв’і симˈн’і в‿ˈдом’і ж˙иіˈло //  
ˈма ма оˈце ˈнаша / нас ‿ˈмами пˈйатеро буˈло ну два ˈмерло а / нас 
тˈройе асˈталос’ // і ‿ˈбаби симˈн’а буˈла / так у нас коˈрови дв’і 
буˈло / воˈно ш’іˈталос’ два хаˈз’айіна // тоˈд’і ми не не‿голодуˈвалиі // 
а ˈл’уди голодуˈвали // буˈло вˈс’ого //

− Інф. 2: Це соˈс’едн’і деˈрен’і ˈкажут’ до‿ˈнас //
− Інф. 1: А от / у‿ˈнас от ˈтутеч’ка Стерл’іˈбашен’с’кого 

раˈйона оˈце / там Сараĭˈса / отаˈк’і / неˈруск’і / ой там пр’ам 
оˈце зˈнайеш˙ іˈдут’ і ˈпадайут’ / мрут’ і‿ˈд’ітки і стаˈр’і і‿ˈс’і // 
голодуˈвали // ну ‿нас таˈкого ни‿буˈл̇о шоб‿оˈце ˈнашу... / 
оˈсобено ‿ˈнашом кол̇ˈхоз’е таˈкого страшˈного ˈгол̇ода неи‿буˈло 
шоп... // у‿ˈнас ˈт’іки йа ˈпомн’у одˈна с’емˈн’а / Сашˈка Поˈгиˌби / 
р’ід вес’ // по‿чоˈтир’і гˈроба виˈносили з‿ˈдому // оˈто таˈке / а так 
йа н’і‿приˈпомн’у шоп... // і в‿ˈсорок с’ід’ˈмом гоˈду ˈдуже / ˈтоже 
ˈпосл’і воĭˈни // а чоˈо воˈно? ч’і ˈзасуха буˈла? / вот˙‿ˈйа ˈпомн’у шо 
ми колоˈсоч˙к’і соб’іˈрали / по ˈпол’у // і то ˈбаба на‿пеˈч’і ˈсушит’ / 
а тоˈд’і таˈка ˈмелн’іц’а / оˈтак трут’ // і муˈка пол̇уˈчайіц’а і ˈкаша / 
ˈвар’ім / оˈце йа ˈпомн’у оˈце ˈтоже // оˈце ‿ˈсорок с’ід’ˈмом гоˈду / 
ну же ‿ˈсорок с’ід’ˈмом гоˈду миˈн’і буˈло же триˈнац’ет’ гот / йа 
же хараˈшо це ˈпомн’у //

− Е.: А дозволяли? Колосочки.
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− Інф. 1: Аˈга дозвоˈл’али! / в‿нас у т’урˈму саˈжали // одˈна 
ˈженш’іна ĭшˈла ч’і з‿митихˈфи / йа же це ни... // ˈбаба / ˈбаби 
ˈВ’ерина ˈмати // ішˈла воˈна з‿Молоˈд’ейеки / і набˈрала на... / бу 
ток / де зиерˈно с:иˈпали / і воˈна набˈрала два карˈмани гоˈроху / 
наз’б’іˈрала по тоˈку / же ̍ току не... / і воˈна наз˙б’іˈрала і п’ˈйат’ год 
атˈсид’іла ‿т’урˈм’і // за т’і два карˈмана гоˈроху // с’оˈго буˈл̇о // 
ну йа таˈко...

− Е.: А хто бачив, що вона ті кармани набила?
− Інф. 1: Йакˈраз пр˙етсеˈдат’ел’ша ˈйіхала // от / 

прет̬с’еˈдат’ел’ша ˈйіхала Хˈрис’т’а Іˈван:а ‿нас буˈла 
пр˙етсеˈдател’ом у‿воĭˈну // і воˈна поˈбач’іла ĭ‿ˈдаже... // ‿ˈнейі 
ˈч’етверо ˈіл’і пˈйатеро ˈд’ітеĭ ˈдаж˙е буˈло // забˈрали і на д’іˈтеĭ 
не‿подиˈвилис’ / і п’йат’ гот ˈж’інка аотˈсид’іла / у т’урˈм’і // а 
одˈна ‿нас / ˈтоже / собˈрали же / то куˈсеĭ зо... собˈрали / тут 
за‿митихˈвойу бу // і воˈна ˈв’іничок уз’аˈла і / тр’охˈл’етн’а 
ˈд’евоч˙ка / і / наˈерно гоˈдов / ш’іс’т’ ˈіл’і с’ім отаˈко мал’ˈч’ішка  
бу / і пошˈла ни с‿ˈт’ім’і ˈд’ітками тоĭ т’іĭ замесˈти зˈнач’іт’ / 
пшеˈнич˙ка ч’і... / ну  йаˈкес’ зерˈно там буˈло // і воˈна ви зˈнайете 
ˈтоже собраˈла і ˈтоже три ˈгоди даˈлиі // ну тоˈд’і об’іˈжалис’ на 
Хˈрис’т’у Іˈван:у / на пред̭с’еˈдател’а // воˈна / де‿ĭ пр’еˈказ бу йіˈйі 
а де‿ĭ саˈма ̍дуже пор’аткуˈвала // бо йак наш сˈтариĭ пр’етс˙еˈдател’ 
пр’еĭˈшо Іˈван Деˈнисович˙ с‿фˈронта / пр’еіĭˈшо ˈранетиĭ 
ˈкажут’ // дак ˈета / три дн’а ˈдома ˈт’іки поˈбу і с’і бапˈки с’і / 
уˈс’і молоˈд’ож уˈс’і пошˈли пр’ам наˈкол’інках проˈсил̇и йоˈго 
шо / іˈд’іт’ Іˈван Деˈнисович˙ п’ідн’іˈмаĭте наш колˈхоз // і в’ін йак 
ста / і ви зˈнайете / йак... / йак все з... із‿ˈр’іч’к’і пашˈло // і сˈтали 
ˈл’уди... / а ‿п’іĭˈс’ат’і гоˈдах вопˈш’е / уроˈжаĭ бу страшˈниĭ // 
веˈлиікиĭ уроˈжаĭ бу // ну по‿ˈетом гоˈдах йак ш’ас так / тоˈд’і 
‿нас по / по‿ˈдейат’ ˈцентр’і з‿гекˈтара даˈло / так оˈце страшˈне 
пр’ам / це‿ж веˈликиĭ уроˈжаĭ // а так / оˈто‿ж Іˈван Деˈнисович˙ 
ˈдуж˙е // ну‿ĭ Маĭстˈренко наш ˈтоже непˈл̇охиĭ пр˙етсеˈдател’ / 
а ш’ас... // оз’ доˈбили / м’іл’йаˈнер кол̇ˈхоз бу // а теˈпер шо? // 
ниˈма ниˈч’о // а би... бу м’іл’йоˈн’ер колˈхоз // у‿ˈмене ˈбат’ко 
с’у жиз’н’ в’іт’іˈнаром раˈбота так ‿Москˈв’і в / ведиенˈха /  
йоˈго фа... фотоˈкарточк’і сˈт’іки скотеˈн’аки буˈло / і се упра 
ˈл’а  ли ˈл’уди / і руˈками роˈбил̇и / бес‿ˈт’ехник’і без‿н’іˈч˙ого // а 
ш’ас... / пˈрада ‿нас ш’ас ниˈма ˈт’ехн’іки / а тоˈд’і... // ну то / 
каˈжу шо / жиˈли нипˈл̇охо / ‿нас хахˈли ни‿ˈлодар’і // ну ˈт’іки 
ниˈма коˈму пˈравит’ // он уˈже ˈтоже п’інс’йоˈнер сиˈдит’ / уˈже в’ін 
уˈже ˈтоже атˈходит’ // а йак оˈц’ійе ш’е гоˈда ˈп’ідут’ оˈц’і / п’іĭˈс’ат’і 
гоˈда / на‿ˈп’ен’с’ійу / с’о проˈпа кол̇ˈхоз соˈс’ем //

− Е.: Розкажіть про ту Христю. Люди на неї не ображалися?
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− Інф. 1: ˈДуж˙е ˈдуж˙е об’іˈжалис’ // ох і об’іˈжалис’ // воˈна 
об’іˈжала л’уˈдеĭ ˈдуже // воˈна не‿ш’аˈдила ти с... / ти стаˈра / ти 
бол’ˈна / ти йаˈка // воˈна пет‿кˈриілешко своˈйе собˈрала / ˈкуч˙ку / а 
то‿ĭ воˈна не‿ш’іˈтала л’уˈдеĭ //

− Інф. 2: Д’іˈтеĭ в‿д’еˈд:ом од·аˈла //
− Інф. 1: Да‿да‿ˈда //
− Інф. 2: І саˈма ˈкончила ‿ˈдом’е пр’естаˈр’ел’іх //
− Е.: Своїх дітей в дітдом віддала?
− Інф. 1: Н’е / ‿ˈнейі‿ш син оˈдин Гˈр’іша бу / ну так в’ін 

уˈмер / йа не‿зˈнайу... // це ‿ˈнаш’і... йа зˈнайу все моˈйа ˈбабушка і 
оˈце‿ĭ ˈмама каˈзалиі / то йіˈйі ˈл’уди прокл’аˈли шо в’ін оˈдин і тоĭ / 
уˈмер ˈрано от // воˈна ох і буˈла нехаˈроша // нехаˈроша ˈженш’іна 
буˈла / хаĭ меˈне... / хаĭ Бох просˈтит’ / ну шо зароˈбила то хаĭ 
сˈлухайе // паˈгана буˈла ˈженш’іна // ну Іˈван Деˈнисович˙ ˈоч’ен’ 
хаˈрошиĭ притс’і... / н’ікаˈда в’ін... / ви зˈнайете шоб в’ін ˈголос оˈце 
поˈвиси / хот’ на‿диˈтину / хот’ на‿ˈрон’у / хот’ на‿сˈтаршого / 
н’і / на‿сˈтарш˙іх вс’іˈда по‿ˈоч’іству / і «ви» / а наш хаˈхол / наш 
в’ін домоˈрослиĭ / і оˈце Маĭстˈренко таˈкиĭ бу // Маĭстˈренка так 
ˈрано посˈтавили ˈтоже // ну сˈк’іки? / ну йоˈму гот тˈриц’ет’ буˈл̇о / 
йак ˈт’іки посˈтавили пр’еітс’еˈдател’ом // так в’ін наˈерно і гот 
ˈсорок і бу пр˙етс’еіˈдател’ом // а тоˈд’і оˈце молоˈд’ож йак пошˈла / 
і йоˈму остаˈвалос’а два ̍годи ̍ іл’і п’ітоˈра / дороˈбид̭’ до‿ˈп’ен˙с’ійі 
так і не‿даˈлиі йоˈму // оз̭’ у‿ˈмене ˈдоч˙ка воˈна зооˈтехник / до 
оˈце‿ж з’аˈлас’а за‿ˈцеĭ кол̇ˈхоз шо / шо‿ж ви ˈд’елайете! / шо‿ж 
ви розˈвал’уйіте! / так йіˈйі із̭‿колˈхоза ˈвич’іслили // да / воˈна два 
ˈгоди не‿роˈбила н’іˈде ‿кол̇ˈхоз’і // от // ни‿даˈли до‿ˈп’ен’с’ійі / 
воˈна с‿п’іĭˈс’ат шисˈтого ˈгода / до‿ˈп’ен’с’ійі ни‿даˈли дороˈбит’ // 
ˈкажут’ ти баˈгац’ко зˈнайіш˙ // ‿ˈмене йіх п˙ˈйатеро це // воˈна 
с̬‿п’іĭˈс’ат шисˈтоĭ посˈл’едн’іĭ шо ув‿Уˈф’і в‿оˈбеб раˈботайе / 
в’ін полˈковник у‿ˌмеˈне // іш‿шиĭˈс’ат шисˈтого це за‿ˈдес’іт’ 
год̭ п˙ˈйатеро // у‿ˈмене ˈдоч˙ка / оˈце ˈможе йа‿ĭ сˈтала ĭ‿хˈвора / 
у‿ˈмене доч˙ уˈмерла ‿вос’емˈнац’ет’ год ̭// йа йіˈйі наˈерно... оˈце‿б 
воˈна сеĭ гот ˈт’іки‿б на‿ˈп’енс’ійу пошˈла // а воˈна же тˈриц’ет’ 
шес’т’ л’ет йак уˈмерла // оˈце йа йак забоˈл’іла ĭ‿забоˈл’іла / но йа 
до‿ˈп’ен’с’ійі дороˈбила / йа п’іĭˈс’ат гот п’ішˈла на‿ˈп’ен’с’ійу / йа 
дороˈбила до‿ˈп’ен’с’ійі //

− Е.: А що сталося з дочкою?
− Інф. 1: Рак цинтˈрал’ного мож:еч’ˈка // воˈна ˈже‿йак ˈде с’іт’ 

кˈлас’і ˈкон’ч’іла / уˈже сˈтала уˈч’іц’а ‿ˈт’ехн’ікум’і // ну ˈмене 
с’і п’ˈйатеро воˈни / ̍ виуч˙ен’і // а ̍ш’аз‿би йа йіх ние‿пот’агˈла‿б / 
ˈн’еа / при‿ˈц’ім ˈремйі // отаˈк’і ˈд’ен’г’і ш’аз за інст’іˈтути 
пˈлат’ает’ / і ˈд’іти двоˈри п˙ідм’іˈтайут’ хˈворийі ˈход’ат’ / іˈл’і 



85

торˈгуйут’ тˈрусиками / ізв’іˈн’іт’ за‿вираˈжен’ійе // роˈботи ниˈма 
по‿сп’іциˈал’ност’і / неˈмайе // о ш’ас враˈч’і пр’ісˈлали йа оˈце 
дв’і неˈд’іл’і леˈжала ‿бол̇ˈниц’і / попр’ісиˈлали практ’іˈкант’і / от 
виˈдат’ / те шо воˈно по‿своˈйом ˈсобствен:оĭ ˈвол’і сˈтало уˈч’іце / 
воˈно йак в‿уˈс’о ўн’іˈкайе оˈс’о тоˈб’і і‿уˈкол зˈробит’‿ос̬’ // миˈн’і 
позаˈч˙ора так пˈл̇охо там буˈл̇о // воˈна пр˙іиĭшˈла та ˈд’евоч˙ка / 
ˈвобшем д’іˈжур’ат’ воˈни / дв’і / гˈлавна враˈч’іха і практ’іˈкантка / 
воˈна приˈб’ігл̇а поˈб’ігл̇а / наĭшˈла ту враˈч’іху даˈваĭ скоˈреĭ // а 
одˈна приĭшˈла ˈтак‿йак сˈтала / йа пр’іĭшˈла на‿пˈракт’іку / дак 
ти‿ш практ’іˈкуĭс’а // а воˈна н’і / бо ‿ˈнейі ˈпапа веˈл̇ика ˈшишка // 
оˈто‿так нас і‿ˈл’іч’ат’ // шо л’ікарстˈв’і ниˈма / ˈможе у‿ˈвас 
таˈкого ниˈма / а ‿нас л’іˈкарств’і ниˈмайе // де досˈтаниш то‿ĭ 
ˈвил’еч’іц’а / а‿ˈйак н’е‿досˈтаниш то... // ну ˈмене сˈлава ˈБогу 
ц’і достаˈйут’ // хараˈшо // уˈже ‿ˈмене таˈкого / хаĭ вес’ колˈхос 
сˈкаже шо таˈкого ˈз’ат’а йак у‿ˈмене ˈнада пошуˈкат’ ш’е / хаˈроши 
з’ат’ у‿ˈмене // уˈс’і диˈл’айуц’а шо дв’і сˈвахи у‿ˈхат’і жиˈвут’ / 
і ˈмир’ац’а йа каˈжу ну таˈке за‿ˈкукл̇у ˈбудим дˈрац’·а ч’і за шо? //

− Е.: А ви в школу ходили?
− Інф. 1: Да / йа ш’іс’т’ кˈлас’і ˈкон’ч’іла / а тоˈд’і д’іˈч’ата 

сˈтали ˈйакос’ / ˈтого ˈматир’і ниˈмайе / ‿ˈтого ˈбат’ка ниˈмайе так / 
сˈтали д’іˈч’ата броˈсат’ / іˈти на‿свиˈнарник // у‿ˈмене буˈл̇о / 
ˈбат’ко застаˈл’а уˈч’іц’·а / а йа / а! д’іˈч’ата раˈботайут’ а йа 
ˈбуду / от // ну‿ĭ шо / пошˈла на‿свиˈнарник дˈвац’іт’‿п’йат’ год 
од... / пикˈла там // ну‿ˈмене ˈп’ен’с’ійа нипˈл̇оха / по‿ˈнашим ш˙ас 
ремеˈнам // у‿ˈмене оˈдинац’ат’ ˈтис’ач˙ ˈп’ен’с’ійі / ос’ у‿сˈвахи 
дˈвац’ет’‿ш’іс’т’ // воˈна воˈйен:а // воˈна саˈма врач˙ буˈл̇а воˈйе н·иĭ // 
с’імˈнац’ети год іˈше не‿буˈл̇о / йіˈйі на‿фронт забˈрал̇и // і‿ˈəто 
ˈж’інка теˈпер ни‿ˈчуйе н’іˈч’о воˈна // то ˈнада криˈч’ат’ на‿вˈс’у // 
[до кота] ˈах‿ти беˈс:ов’існиĭ ти беˈс:ов’існиĭ / ˈБарс’ік! / ше‿ĭ 
не‿ˈвигодно / бач˙ не‿сˈтал̇и гˈл̇адит’ так в’ін іˈш’е‿ĭ ˈсердиц’·а // 
а от поач’іˈму сˈл̇ухаĭте / оˈце‿ĭ ви укˈраін’ц’і / ну‿ĭ нас до / до вас 
преиˈпис... / вот с’ораˈно ˈмова ни‿таˈка пˈрада? // у‿ˈнас іˈл’і 
воˈна же скоˈверкана / із‿оˈц’іми ˈруск’іми / шо ‿вас таˈка / таˈкиĭ 
розгоˈвор / а ‿нас соˈс’ім дˈругиĭ //

− Інф. 2: Та заˈч’ем? / йа... // ми йак ˈйіздили / у 
Дн’епрад’з’ерˈжинск / до‿ˈд’ат’ка [...] / од’іˈнаково шо ‿нас шо 
там // од’іˈнаково / вообше розл’іч’іт’ ... //

− Інф. 1: Гˈриша йа йак ˈвиĭшла ˈзам’іж̭ / свекˈруха меˈн’і 
ĭ‿ˈкаже // ну йа приˈб’ігла с‿свиˈнарника а свикˈруха ĭ‿ˈкаже / 
«Маˈр’іĭко / п’іˈди принеˈси ˈборошн’у» // йа сˈтала ĭ‿диˈл’ус’а // 
а муˈжик м’іĭ сиˈдит’ і йіс’т’ / веˈчер’аĭ // в’ін на‿ˈмене ˈдивиц’а / 
а свекˈруха сеˈдит’ на‿ˈпол̇ику ĭ‿ˈкаже / «занеˈси ˈборошн’у» / а йа 
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ˈперве ˈч’уйу шо воˈно таˈке // ну ˈладно ше йаˈзик педˈв’ішениĭ 
йа каˈжу «мам / а шо воˈно таˈке? / де воˈно стоˈйіт’ ч’і леˈжит’ ч’і 
шо?» // а в’ін ˈкаже / «а ти Мол̇оˈд’ейес’ка ĭ‿не‿пон’іˈмайіш шо» / 
«ни‿зˈнайу каˈжу Гˈришка шо воˈно таˈке» / ˈтоже мужиˈка Гˈришка 
буˈло зват’ / а в’ін і ˈкаже / «іˈди муˈку занеˈси» / воˈна наˈс’ійала 
свеикˈруха / і ˈкаже «ĭди муˈку занеиˈси» // а воˈна миˈн’і скаˈзала 
«ˈборошн’у занеиˈси» / а йа сˈтала ĭ‿диˈл’ус’а / каˈжу «а шо‿ж воˈно 
таˈке?» // а ‿нас пˈрада / йа ц’оˈго не‿ˈч’ула сˈлова // тоˈд’і / оˈдин 
рас ˈкаже / «он ˈвит’агни ч’угуˈнок іс‿ˈпеч’і / бо там же окˈр’іп 
киˈпит’» // н’е воˈна ˈкае «досˈтан’ окˈр’іп» // а йа каˈжу «Гˈр˙ішка 
шо‿ж...» / тоˈд’і же даˈваĭ йоˈго пр˙е... п˙еткл’уˈч’ат’ / каˈжу «а шо 
воˈно таˈке?» / «да он диˈвис’а ч’угуˈнок кеˈпит’ із‿воˈдойу» // а воˈна 
сп’іциˈал’но наˈерно св’екˈруха / і оˈто таˈке / ‿нас мˈног’і‿мˈног’і 
слоˈва не... ˈтоже так йа ни‿пон’іˈмал̇а //

− Е.: А які ще слова Ви не понімали?
− Інф. 1: Оˈце... // аˈбо скаˈзала «поˈдаĭ миˈн’і ˈкухол’» // йа 

ˈтоже ни‿зˈнала шо воˈно таˈке // а тоˈд’і же йа опˈйат’ каˈжу «ˈмама 
а‿йаˈке воˈно?» / ˈкаже «кˈружку поˈдаĭ» // оˈто таˈке // ни‿пон’іˈмала 
йа ц’і слоˈва ˈтоже // тоˈд’і ше йаˈкес’ сˈлово / заˈбула йа // заˈбул̇ас’а 
шо / і ше на‿ˈшос’ воˈна нам’екˈнул̇а // а йа каˈжу «йа ц’оˈго сˈлова 
не‿зˈнайу» // аˈбо ˈмене‿ж ˈмама ни‿ноˈсила оˈч’іпок / це‿ж 
ви зˈнайете шо за оˈч’іпок? // на‿ˈгол̇ову кˈрайенск’і ˈбабушки 
над’іˈвали / таˈка йак / йак ˈшапоч˙ка // а воˈна «ос’ Маˈр’іĭко ти 
ст’іˈрайеш / пост’іˈраĭ миˈн’і‿ĭ оˈч’іпок» / і ˈкинул̇а // йа ˈбач’у 
йаˈкас’ таˈка ˈшапоч’ка ч’і шо // каˈжу «Гˌр’ішˈка шо воˈно таˈке?» / 
«да оˈце‿ж ˈмати тоˈб’і даˈла ст’іˈрат’» // оˈто‿так / а‿ˈмати укˈра... / 
а‿свекˈруха моˈйа ˈдуже хараˈшо по‿укˈраінск’і баˈлакала / а йа 
так / ми же... / пˈрада шо Гˈр˙іиша ˈч’асто ˈкаже мол̇оˈд’ейеск’іĭ 
да... // а на Мол̇оˈд’ейец’і от укˈрайін’ц’і // там вопˈш’е дˈруг’іĭ бу 
разгоˈвор // воб̭ˈш’е / ну йа‿с‿от:уˈда ˈрано уˈйіхала / так йа же тут 
обруˈс’іла // а так воˈни совˈс’ім поу‿друˈгому баˈлакали //

− Інф. 2: Та у‿ˈнас ‿с’ем’ід’іˈс’ат’іх гоˈдах / проˈцент’і 
дев’аˈносто укˈраін’ц’і буˈло / а ш˙ас бач˙ разˈбавилос’ воˈно / т’і 
вийіˈж:айут’ ш˙аз з‿ˈгорада / в‿оˈц’іх‿ос’ кварˈт’іру заб’іˈрайут’ / 
с’уˈди преˈвоз’ат’ / ˈкидайут’ / тут ˈхатку йім ˈкуп’ет’ йаку‿ˈнебут’ // 
разˈбавилос’ вот‿ˈтак уˈсе / ш’ас проˈцент’і шиĭˈс’ат ˈможе 
осˈталос’а //

− Інф. 1: Да і ниˈмайе наˈерно‿то //
− Інф. 2: Ну да // ‿с’ім’ід’іˈс’ат’і ˈдаже проˈцент’і дев’аˈно

сто с‿ˈлишн’ім ˈдаже буˈло //
− Інф. 1: Ох у‿ˈнас і деиˈревн’а здоˈрова колˈхоз бу // оˈце / 

оˈце буˈла деˈрен’а / тоˈд’і зо... Полˈтака оˈце / куˈди оˈце ш’ас 
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ˈЗ’іна поˈйіхала на‿Полˈтаку / там у два р’аˈда буˈло // тоˈд’і оˈце 
за‿ˈф’ермойу деˈрен’а буˈла / ш’ас ниˈмайе н’іˈч’ого там //

− Інф. 2: Оˈдирванка //
− Інф. 1: Еˈге Оˈдирванка // і оˈце Кушˈкул’ // де ̍Йура Гˈреч˙ка / 

оˈце ви там буˈли // оˈце та... ̍ тож˙е дˈл’ін:иĭ бу // а ш’ас ̍бач’іте уˈже 
суˈс’ім ниˈма // і оˈц’а Золотоˈношка йак іс‿ˈтого Ст’ерл’ітаˈмака 
ˈйіхат’ / так іˈше три ˈдома буˈл̇о туˈди ‿ˈпол̇е пˈр’амо // буˈл̇и... / 
деˈрен’а веˈл̇ика буˈл̇а / кол̇ˈхоз веˈл̇икиĭ бу // ой... / Гˈр’іша 
ˈйакос’ коˈлис’ і обйаˈл’али с’ˈт’іки / раˈбоч’іх душ буˈло / йа же‿ĭ 
заˈбулас’а шо / ˈйак‿то нач’іс... шо каут’ ˈпосл’е воĭˈни отаˈкого 
наˈроду буˈло сˈт’іки / а ш˙ас ниˈма ц’оˈго наˈроду // то таˈке // а ‿вас 
ˈтоже‿ж дереˈн’і там / і таˈк’і‿ж ˈб’ецтвуˈйут’ йак‿і‿ˈми ч’і н’і? //

− Е.: Да, різні є. Різні є деревні.
− Інф. 1: Но‿оˈс’о син йоˈго ˈйізди сˈтаршиĭ / своˈйім сˈтопом 

т’ім / своˈйіми маˈшинами дес’ воˈни там пройіж... // так ̍Маша м’іˈн’е 
ˈйакос’ пр’ешˈла снаˈха ˈйіхн’а да‿ĭ ˈкаже / «о, баб, ви гаваˈр’іт’е шо 
тут / ну / паˈгано ми жиˈли / ˈкаже / ˈл’уди йес’т’ іˈше ˈхуже ˈкаже 
вас жиˈвут’» // воˈни ˈйіздил̇и маˈшинойу / із‿д’ітˈки... / із‿ˈд’ітками 
і‿з̭‿ˈт’ім // наˈерно дв’і / дв’і ˈсин’і [осені?] ч’і три? // і оуˈто / ˈкаже 
ше ˈхуже ˈета / йес’т’ деˈрен’і соˈс’ім ˈкаже заˈпуш’ен’і // а йак це 
од‿ˈвас Дороˈшенко отсˈта? // наш укˈраінск’іĭ //

− Інф. 2: Кабˈзар’ //
− Інф. 1: Кобзаˈр’і //
− Е.: Не було його з нами.
− Інф. 1: А ч’о це? / ви не зайіˈж’али до‿ˈйого? // в’ін оˈто 

коˈл̇ис’ із‿укˈраін’ц’ами прийіˈж’а ˈтоже с’уˈди // Баˈбенко тоĭ 
ˈмал̇о / в’ін прийіˈж’а ну ̍ р’ідко коˈл̇иі / а Дороˈшенко тоĭ ̍ ч˙асто // це 
ˈможе на‿ˈп’ен’с’ійі ˈже наˈерно // а мо боˈл’ійе // тоˈд’і там йаˈкас’ 
Маˈр’ійа / Маˈр’ійа ˈтоже // йа заˈбулас’а йак йіˈйі //

− Інф. 2: Ну кобзаˈр’і воˈни‿ж Л’в’і / ˈзапат //
− Е.: Із Западної тут є?
− Ну са... / Л’в’і ваˈни // оˈт:уда по‿ˈмойем кобзаˈр’і //
− Оˈце кобзаˈр’і // ˈізо‿Л’ва наˈерно да? / ч’і ви не‿зˈнайете 

ˈйіхн’у характ’еˈр’іст’іку? // оˈце ˈета / ˈЗ’іна зˈнайе атˈкуда воˈни //
[...]
− Е.: Фамілія Кобзар?
− Інф. 1: Н’ет / воˈни... // н’ет тоĭ Дороˈшенко / а тоĭ 

Боˈбенко / а кобзаˈр’і йіх назˈвал̇и по‿укˈраінск’і // ˈв’:ід’е наˈерно 
Таˈраса Шевˈч’енко шˈто‿л’і // шос’ Таˈрас Шиˈч’енко там пиˈса 
‿ˈнаж‿же //

− Е.: То ансамбль, чи шо то таке?
− Інф. 1: Да‿да‿да‿да‿да // вот / анˈсамбел’ «Кобзаˈр’і» //
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− Е.: Так а хто, ви кажете, зі Львова?
− Інф. 1: Оˈце‿ж̭...
− Інф. 2:Оˈце‿ж «Кобзаˈр’і» по‿ˈмойем воˈни оˈт:уда //
− Інф. 1: У‿ˈйіх ви зˈнайете ˈтоже розгоˈвор дˈругиĭ // у‿ˈйіх 

ˈйакос’ ˌсоˈс’ім по‿дˈругому оˈц’і / баˈлакайут’ оˈто із̭... / коˈтор’і 
з’і‿Л’ˈвова оˈто //

− Інф. 2: Ч’о ви? // у‿ˈнас с’ˈт’іки дереˈвен’ / і у‿ˈс’ех ̍раз’н’і / 
розгоˈвори буˈли //

[...]
− Е.: А який раніше одяг був?
− Інф. 1: Ш’ас йа вам скаˈжу / а‿йаˈкиĭ ‿нас?.. / 

пол̇отˈн’ан’і руˈбашки / сороч˙ˈки // ше‿ĭ с‿ˈп’іт:оч˙койу / отаˈкиĭ 
руˈбец’ пол̇отˈн’аниĭ оˈтутеч˙ка // оˈце оˈтут ˈмати моˈйа поˈшийе 
с‿кал’інˈкору аˈбо іс‿ˈситц’у / а тут полотˈн’ане // йа ˈпомн’у оˈце 
ˈбат’ко м’іĭ / і‿д’ад̭’ˈки моˈйі / воˈни хоˈдили руˈбашки полотˈн’ан’і 
ˈт’іки л’:аˈн’і воˈни буˈли тоˈнен’к’і / і ше‿ĭ ˈвишит’і оˈце тут рукаˈва 
ˈвишит’і оˈце / воротˈник стоˈйо... сˈтоĭка / і оˈце маˈн’ішка ˈвишита // 
оˈце йа ˈпомн’у хараˈшо // кохˈти ˈвишит’і буˈли // і ше‿ĭ ‿ˈмене 
буˈли і д’іˈчатам йа своˈйім... // а ‿ˈмене / йа од:аˈла ̍ З’ін’і ‿тоĭ... // 
же ни‿сˈтала ˈйіздит’ н’іˈкуди ни‿хоˈдит’ / каˈжу «на ˈЗ’іна» // бо 
с’іраˈно д’іˈч˙ата не‿наˈд’інут’ йіˈйі // ну йа йакˈби зˈнала шо ̍мене 
ˈбуде пˈрануч˙ка таˈка л’убоˈпитна до‿вишиˈван’:а йа / рушниˈки 
ˈдаже і‿‿муˈз’еĭ од:аˈла / і‿ˈше і‿снаˈх’і ос̬’ Гˈр˙ішин’іĭ од:аˈла // 
шо / на... / воˈна «баб ˈето ˈможет іˈше нам і пригоˈдиц’:а» ˈкаже // 
от // нас... / тут ми раб... / ми саˈм’і вишиˈвал̇и / гˈлад’:у хˈрестиком // 
ну йа хрестиком не... не‿ˈшила / а гˈлад’:у йа вишиˈвала //

− Е.: А штани чим підв’язували? Чоловіки. А жінки — 
спідниці.

− Інф. 1: Ну йак вам скаˈзат’? // ну йак воˈни назиˈвали? // ой 
заˈбулас’а йа // но йа зˈнайу шо оˈце у ˈмами ‿моˈйейі даĭ ў‿т’оˈток 
так на‿ˈпугов’іцках.../ на‿ˈпугов’іч’ках буˈло ˈтутеч’ка / а то йаˈк’іс’ 
воˈни / ˈкожа оˈце ˈбат’ко м’іĭ так ˈкожа / йаˈк’іс’ ˈр’іза і ˈд’ела 
ˈпойас // а так йак оˈто ˈран’ше‿ˈран’ше йа не‿зˈнайу // йа зˈнайу 
діт Пустоˈв’іт оˈце... / ви ‿ˈКив’ів буˈл̇и оˈце ˈтутеч’ке? // ˈКива 
Стеиˈпан / ˈКива ˈЛ’іда / оˈце // вот / так у‿ˈнейі у С’ˈц’опи був д’ід̭ // 
так тоĭ д’ід / ус’іˈда ‿йоˈго та... / ш’ас йа вам скаˈжу / із‿моˈчал̇и 
в’іˈр’овоч’ка таˈка / і оˈце с’уˈди всˈтавит’ / пиедˈйажец’а і‿ĭˈде / 
кашˈне се ми см’іˈйалис’ із‿ˈйого // оˈто с’іˈда в’іˈр’овоч’ка іс 
ˈтого // і в’ін наˈерно і‿мер ў‿т’іх труˈсах / ч’і ‿т’іх штаˈн’ах // от 
н’іˈкол̇и йа на‿йоˈму ни‿ˈбач’іла іˈнач’оĭ оˈдеж˙і / оˈто в’ін се‿ˈре.../ 
но в’ін ˈч’істиĭ укˈраінец’ // С’ˈт’опа с’уˈди же преˈйіха в’ін уˈже 
‿шˈколу хоˈди // оˈто таˈке //
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− Е.: А на ногах що носили?
− Інф. 1: Саˈм’і ˈшили ˈч’оботи // саˈм’і // оˈце шоб‿ˈми там 

ˈтапоч˙ок іˈл’і... / а тоˈд’і пошˈла ˈмода...
− Інф. 3: Ой // ˈБоже м’іĭ / ˈнебо дˈране //
− Інф. 1: Шо таˈке? / дош?
− Інф. 3: Ну коˈн’ешно //
− Інф. 1: А ˈкор’і неиˈмайе? //
− Інф. 3: Да шо‿ж неˈмайе / прегˈна // це‿ж над л’у... 

наˈродом ˈнада‿ж поз’д’іˈвац’·а / ˈс’од˙н’і йа... / ви с’і ˈбудете 
надˈвор’і стоˈйат’ бо йа‿ж̭ ˈчора ˈран’ше прегˈна // ох і л’уˈдина / 
ох і л’юˈдина! //

[...]
− Інф. 1: У‿ˈнас ˈбаба із ˈт’откойу / воˈни же ˈтоже поˈмерл̇и / 

так воˈни ˈсаˌм’і ˈкожие виˈд’е... виˈд’елували // оˈто одˈну ˈкожу 
ˈвид’елайут’ / полоуˈшубок поˈшийут’ / і йа хоˈдила ‿полоуˈшуб̭ку / 
оˈто ˈкожи саˈм’і виˈд’елували і саˈм’і ˈшили // а оˈдин стаˈрик у нас 
ˈкожи виˈд’елува / так ˈч’оботи ши // оˈто поˈшийе т’і / санˈдал’і // 
так санˈдал’і од˙ˈн’і поˈшийут’ / таˈке коĭ‿йаˈку собеˈрут’ там ̍кожу // 
це йак вам скаˈзат’ / на‿роˈботу // да ˈб’іл’ше бос’аˈком хоˈдил̇и // а 
таˈк’і санˈдал’і поˈшийут’ іс‿хаˈрошеĭ ˈкожи / це на‿виходˈниĭ // оˈто 
так ми хоˈдил̇и // платˈки пошˈли / нас тоˈд’і‿ж не‿ˈбол’но платˈк’і 
буˈл̇о / то л’:аˈне пол̇отˈно / хаˈроши / тоˈнен’к˙іĭ йа зˈнайу ‿ˈбаби 
‿моˈйейі буˈл̇о // і‿ˈше на кон’ˈц’і цв’іˈток вишиˈвайут’ / і тороч˙ˈки 
поˈд’елайут’ / оˈто наˈр’ад бу д’іч’ач’іĭ // а хˈвартух обйаˈзати л’но // 
і йа захваˈтила же хˈвартух // а оˈце у ˈмами буˈл̇о дв’і зоˈл̇оки / 
мол̇оˈд’і ше д’іˈч’ата / іˈдут’ на‿ˈул̇иц’у / спаодˈниц’а ĭ‿гр’азˈнен’ка 
ĭ / там дес’ вˈрод’і‿ĭ ˈпорвате / ос’ воˈна хˈвартух наˈд’іла ноˈвен’киĭ 
пошˈла / нар’аˈдилас’а // ш’ас оˈце ̍виĭде воˈно / отаˈке ̍даже не‿ˈвиĭде 
‿хˈвартус’і / а то д’іˈки хоˈдили ‿хˈвартус’і / а воˈни н’і //

− Е.: А що таке торочки?
− Інф. 1: ̍Китиц’і // бач / де ви ни‿зˈнайете / де йа ни‿зˈнайу / а 

то... / а ‿нас оˈто... та йа ˈб’іл’ше ат‿свекˈрухи йа‿ж іс‿свикˈрухоĭ 
дˈвац’ат’ два ˈгоди прожиˈла ˈтоже // св’іикˈруха... / йа йак ˈвиĭшла / 
в’ін у‿ˈмене в‿симˈн’і бу триˈнац’атиĭ син / ˈета / р’іˈб’оноак / 
‿тр’іˈц’атом гоˈду // йа то ˈвиіĭшла за‿йоˈго так йа ˈб’іл’ше 
с‿свекˈрухоĭ прожиˈла йаек... // понесˈло ˈзам’іж ‿дейатˈнац’ет’ гот 
ˌч’орт’і‿ˈч’о //

− Е.: А розкажіть, як ви заміж виходили. Як ви з чоловіком 
познайомились, як сватали вас?

− Інф. 1: Сˈватал̇и йа на св’іˈнарнику бул̇а / прийшˈл̇а у‿ˈнас 
сваˈти сиˈд’ат’ а йа неи‿зˈнала // заˈхожу / а ми з‿ним дн’а за‿дˈва 
пеˈрет... / да ˈгод’і три в’ін моˈроч’і ˈголову і‿соˈб’і ĭ‿меˈн’і // 
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а тоˈд’і йа заˈхожу ĭ‿в’ін сиˈдит’ і два ˈд’ад̭’ки сиˈд’ат’ // а ˈмама 
ˈкаут’ / «а ч’о‿ш ти доч’ˈка н’і...» / а йа ‿ˈматер’і одˈна доч’ˈка а 
ч’іеˈтир’і ˈсина // «а ч’о‿ш̬ ти ˈдоч’ка оˈце н’іˈч’о ни‿ˈкажеш?» / а 
йа каˈжу «а ˈшо?» / «так теˈбе‿ж ос’»... якˈраз на Покˈров‿ден’ // 
«теˈбе‿ш приĭшˈли сˈватат’» а йа каˈжу «йак сˈватайут’ то хаĭ вас / 
а йа каˈжу ни‿соб’іˈрайус’» // а в’ін п˙іитˈходит’ / в’ін сˈтаршиĭ 
ˈмене / п˙іт̬ˈходит’ да ˈкаже «пересˈтан’ // ми же ˈкаже засˈватали» / 
і‿ˈс’о // оˈтак‿от //

[...]
− Е.: А що свати казали, коли приходили, пам’ятаєте?
− Інф. 1: Йа пр’іĭшˈла воˈни же сиˈд’іли // йа ни‿зˈнайу шо 

воˈни ˈбат’ку каˈзали да ˈматир’і / но йа пр’іĭшˈла до ˈколо поˈрога 
сˈтала нас ˈхатка нивеˈл̇ика / а ˈмама кае «а‿ˈч’о‿ш ти доч’ˈка миˈн’і 
н’іˈч’о ни‿ˈкажеш» / а йа каˈжу «а шо?» / «а теˈбе‿ш приĭшˈли 
сˈватат’» / ну йа каˈжу «йак сˈватайут’ то хаĭ...» / проˈход̭’! [у хату 
зайшов сусід] // уˈто таˈке //

− Е.: А як домовлялись про весілля?
− Інф. 1: Ну... / по‿укˈраінск’і гуˈл’али он ˈЗ’іна нас ˈтоже же 

захваˈтила // но у‿ˈнас ̍т’іки так // ш’ас ̍бач’іте молоˈд’і ни‿ˈход’ат’ / 
н’іˈв’еста ни‿ˈходит’ кˈликат’ / а тоˈд’і ви зˈнайете н’іˈв’еста 
у‿ˈл’ентах / у‿в’інˈку // ну йа пˈрада ‿пˈлат’:і буˈл̇а / ‿ˈкого так 
оуˈто ˈкохту ˈвишиту та сподˈниц’у над’іˈвали // от / а йа у‿пˈлат’:і 
буˈл̇а / оˈто кˈл̇икала на ˈсвад’бу / і се // коˈн’аку нар’аˈжайут’ 
хараˈшо з‿звонˈками // ˈет’ім / хаˈрош’ім р’адˈном там... / ˈйес’л’і 
з’іˈмойу ̍сани накриˈвайут’ / ̍йес’л’і ̍л’ітом таранˈтас // оˈто таˈк’і... // 
‿меˈне... //

− Е.: А що таке тарантас?
− Інф. 1: Корˈзина таˈка пˈлетена // таˈка оˈто корˈзина ĭ‿воˈно 

оˈто... ‿нас пр˙етсеˈдател’ ˈт’іки ˈйізди таˈк’і бр’егаˈд’іри оˈто 
таˈке / і оˈто у‿ˈнас запр’аˈгали йак н’іˈв’еста б’іˈж’іт’ //

− Е.: Це тільки на весілля запрягали?
− Інф. 1: ˈТ’іки на‿веˈс’іл’:а // д’іˈч’ата оˈце / д’іˈвич’іч’іри 

буˈл̇и оˈце ˈв:еч’ір’і до жиˈн’і... хˈлопц’і проаˈводит’ до‿н’іˈв’ести / 
а н’іˈв’еста тоˈд’і веˈде д’іˈчат своˈйіх до‿жин’іˈха // а ш’ас ц’оˈго 
ниˈмайе // а тоˈд’і д’іˈвич’іч’іри буˈли // оˈто таˈке //

− Е.: А в чому були одягнуті, коли виходили заміж?
− Інф. 1: Ну йа каˈжу йа... йа не... укˈраінске не‿над’іˈвала / йа 

‿пˈлат’:і буˈла // а‿д’іˈч’ата оˈц’і коˈтор˙і посˈтаршин’к’і виˈходили 
ˈзам’іж / т’і укˈраінске над’іˈвали // ˈкохта ˈвишита / руˈбашка тоˈд’і 
каˈзали // оˈце‿ж тут ˈвишите / от / і ˈета... // а ш’ас ˈбач’іте ˈс’ому 
ˈб’іл̇ому // а йа напр’іˈм’ер буˈла ‿ˈрозовом пˈлат’:і / і тоˈд’і ˈйакос’ 
і‿ˈлуч’:е буˈло / а ш’ас / миˈн’і ни‿нˈравиц’а ц’а оˈдежа //
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− Е.: А що на дівичичирі робили?
− Інф. 1: Ну оˈце напр’іˈм’ер йак в’ін приˈв’і хˈл̇опц’і своˈйіх / 

ˈмама саˈжали ўˈс’іх хˈл̇опц’і / д’іˈчата т’і ‿стороˈн’і буˈли // 
угосˈтил̇и / приˈходим до‿ˈйого / там саˈжайут’ д’іч’ат / хˈл̇опц’і 
‿стороˈн’і // оˈто так // там д’іˈчата сп’іˈвайут’ пл’аˈсайут’ // [...].

− Е.: А які прикраси були? Дівчата одягали. Прикрашали 
себе?

− Інф. 1: Н’е / н’е / ‿нас ни‿буˈло ц’оˈго //
− Інф. 3: Ну шо наˈмиста ни‿буˈло баб? //
− Інф. 1: А! наˈмисто? //
− Інф. 3: Да / сеˈрежоак ни‿буˈло ч’і‿ˈшо? //
− Інф. 1: Да сеˈрежки оˈс’о тел’іˈпайуц’а // а наˈмисто йа оˈце 

од:аˈла //
[...]
− Е.: А з чого робили намисто?
− Інф. 1: Купуˈвал̇и // ну тоˈд’і ви зˈнайете б’іл’ше ˈето циˈгани 

ˈето ˈйіздил̇и / продаˈвали наˈмиста / йа зˈнайу йа у‿ˈмами укˈрала 
ˈдес’ат’ штук йаˈйец’ / і наˈмиста накуˈпила // дак йа гоˈд’і два 
йоˈго хоˈвала / поˈка ˈмати заˈбул̇а т’і ˈйаĭц’а шо йа укˈрала // а так / 
у‿ˈнас д’івˈч’ата / а тоˈд’і же оˈце пошˈла оˈце завоˈрушка / так уˈже 
сˈтали / ниеˈмайе ‿нас теˈпер д’іˈвич˙іч˙ір’і / н’і // тоˈд’і буˈл̇о йак 
ˈт’іки н’іˈв’еста аˈбо жиˈн’іх с’і на‿гл’іˈд’ешк’і ĭдем / с’і! / с’а 
деˈрен’а соб’іˈрайеца / а ш’ас хот’ ти упидˈр’ад молоˈд’і і н’іхˈто‿ĭ 
не‿виˈходит’ / ш’ас ниˈмайе ц’оˈо йак тоˈд’і буˈло / ˈЗ’іна ĭ‿то 
захваˈтила наˈерно ше ˈнаш’і оˈбичайі / да? //

− Е.: А що таке «глядешкі»?
− Інф. 1: Ну оˈце ĭдем уˈвеч’ір’і диˈвиц’а на н’іˈв’есту іˈл’і 

на‿жин’іˈха / оˈце ‿нас назиˈвали гл’іˈд’ешк’і //
− Е.: Просто дивилися чи щось робили?
− Інф. 1: Ну йак гарˈмошка загˈрайе / так ми там 

витанˈц’овували / сп’іˈвали пл’аˈсали / а так... // ну зˈнайете ˈйесл’і 
с’іх... / у‿ˈнас родн’у ˈт’іки‿ш скл̇иˈкал̇и да соˈс’ід’і на сˈваĭбу // 
а так / ˈйес’л’і с’у деˈрен’у зват’ так... / ни‿хˈватит’ і ˈхати // 
тоˈд’і стоˈло‿же ние‿буˈло / а гуˈл’али ˈдома / ˈхатки ˈмал’ен’к’е / 
це ш’ас оˈс’о / на дв’і дуˈш’і постˈройіли каˈзарму / а тоˈд’і ˈхатки 
отаˈк’і‿о буˈл̇и йак оˈце // і гуˈл’али сваĭˈби і‿вˈсе буˈло // наˈгон’ат’ 
із‿бур’аˈк’і утоˈго / самоˈгонки / гуˈл’айут’ ˈц’ілу ниˈд’іл’у //

− Е.: А готували що на весілля?
− Інф. 1: Шо... / ч’ім годуˈвали?
− Е.: Так. Чим гостей годували?
− Інф. 1: Борш’ карˈтошка / к’іˈс’іл’ і‿ˈс’о / оˈт’іх блеˈн’і... / а 

саˈлат’і оˈце ̍т’іки сˈтали пон’іˈмат’ шо за‿саˈлати / а тоˈд’і ни‿буˈл̇о 
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саˈлат’і т’іх / оˈто каˈпуста да отаˈкиĭ гуˈрок ˈб’іл’шки / і‿ˈто 
ни‿поˈр’іжут’ / а‿покл̇аˈдут’ так / ˈхоч’іш лаˈмаĭ йоˈго ˈхоч’іш... / а 
ш’ас уˈже кул’ˈтурн’і / таˈка таˈр’ілоч’ка / покл̇аˈде оˈдин огуˈрец’ і 
таˈр’ілоч’ка стоˈйіт’ / саˈмойі поˈсуди ˈповен с’т’іл //

− Е.: А як дітей виховували?
− Інф. 1: Ви... ̍ вин’ан’ч’ували? // у‿ˈмене свекˈруха буˈла / йа / 

йа ни‿зˈнайу йак воˈна йіх коˈхала / ˈмене свикˈруха // посˈл’едн’ого 
Іˈвана у‿ˈперв’і клас од:аˈла ĭ‿саˈма уˈмерла // ˈмене се свикˈруха 
роˈбила // у‿ˈмене свикˈруха дуже хаˈроша буˈла ˈженш’іна / воˈна 
ˈдуже л’уˈбила моˈйіх д’іˈтеĭ //

− Е.: А як діти щось не так зробили, ви їх сварили, наказували?
− Інф. 1: Аˈга дас’т’ ˈбаба тоˈб’і накаˈзат’ // йа оˈдин раз 

ізв’іˈн’іт’ за‿вираˈжен’ійе йак на... шос’ воˈни ‿ˈмене зроˈбили / і 
с’і пˈйатеро за ̍бабу / а‿ˈбаба отаˈка ˈширшки буˈла / воˈни за‿ˈбабу 
туˈди схоˈвалис’а / а‿ˈйа стоˈйу / а‿воˈна / ізв’іˈн’іт’і ка меˈне / 
«ˈлехше ˈкаже висрат’ йак ˈвин’ан’ч’іт’» / йак поˈн’ан’ч’іш / а тоˈд’ 
зˈнайеш // так йа сˈтала да каˈжу / «мам а‿х’іˈба вам оˈце ˈжал’ч’е 
ˈТан’ку да переч’іˈтала своˈйіх / йак оˈце Гˈришку?» // «от узˈнайеш 
ч’і нуˈч’ат ˈжалко / ч’і йоˈго ˈжалко» ˈкаже // таˈк’і пˈрада / йак 
сˈтали оˈс’о / у‿Гˈриши йа сˈтала жит’ / да ˈТан’ка ч’оˈго напаˈде 
на‿хˈл̇опц’а а‿меˈн’і так ˈжалко йіх / даĭ ˈдумайу пˈрада // а‿оˈце 
сˈтерво ц’і прануˈч’атка так іˈш˙е жал’ˈн’іш’і // да ш˙е ‿ˈмене 
і‿Йеˈгор оˈтам у‿Гˈриши уˈтоĭ нуˈч’ок таˈкиĭ / йа на‿йоˈго... із‿ˈним 
так звидиˈмос’а руˈгац’:а / оˈто ч’оˌго‿ниˈбут’ присˈтану дао‿йоаˈго / 
оˈдин рас сиˈжу да каˈжу / «ˈбалуйіш? / уˈход’і до‿Роˈманов’іх» // 
а в’ін сиˈдит’ та на‿ˈмене ˈкаже / «ми вс’е Скˈр’іпн’ік’і / а ти хто 
з’д’ес’?» / ˈмене‿ш фаˈм’іл’ійа дˈруга / дак йа сˈтала / ˈс’іла даĭ 
сиˈжу оˈтам на‿диˈван’і да‿ĭ‿ˈдумайу / і‿пˈрада а‿хˈто‿ж йа тут? / 
у‿ˈмене соˈс’ім друˈга фаˈмил’ійа / а воˈни с’і Скрипниˈки тут // 
каˈжу / «Йеˈгор іˈди до‿Роˈманов’іх / каˈжу ех‿ˈти д’ід Арˈтур» // 
‿ˈйого ˈд’ешку зват’ Арˈтур // а в’ін ˈкаже / «ти Туĭ а‿йа Йеˈгока» // 
от‿і‿ˈсе // хаˈрошиĭ таˈкиĭ ˈмал’ч’ік / ˈСон’а та ˈхитра // ˈкает «ти 
Туĭ а‿йа Йеˈгока» //

− Е.: А вас батьки як виховували, не сварили, не били?
− Інф. 1: Оˈго / пˈр’амо! // йа т’іх ˈмен’ш’іх дак йа ˈсама 

сˈтарша‿ж у‿ˈйіх / і ви зˈнайете ‿ˈсорок‿тоˈром гоˈду... // н’ет / 
це ˈЙурка ‿нас ˈсорок... / у‿тˈриц’ат’‿диˈйатом гоˈду роˈдис’а 
хˈлопч’ік // а‿ˈбаба нам на‿ˈп’іǯ’ да подаˈла по‿таˈкому гˈрудоч’к’е 
ˈсахару і‿ˈкаже / «оˈце вам бˈрат’ік поˈда» // каˈжу «а‿ˈде‿ж ви 
йоˈго з’аˈли?» / «у‿каˈпус’ц’і» // і‿ˈтоже гол̇оˈва зваˈрила / уз’аˈла 
ˈмен’ш’іх хˈлопц’і і‿п’ішˈла ‿ˈберех / у‿каˈпус’т’і шуˈкат’ соˈб’і 
ш˙е бˈрат’іка / шоб даˈли ˈсахар // а‿гˈр’аз’ буˈл̇а страшˈна / так йа 
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загˈрузла с’‿ˈц’іми д’іт’ˈми / так т’іх д’іˈтеĭ покиˈдали на‿ˈп’іч˙ / 
поˈмил̇и / а‿миˈн’і ˈбаба хворосˈтини таˈкойі даˈла шо йа‿ĭ заˈбу
ла с’а куˈди‿ĭ хоˈдила за‿ˈч’ім // буˈл̇о ˈс’ого ви ˈдумайете ш˙ч˙е / 
ш’ас так сˈтали‿б̭ зайаˈл’ат’ і‿скаˈзат’ забеˈрем д’іˈтеĭ бо д’іˈтеĭ 
биˈвайут’ // а‿тоˈд’і отхворос’ˈт’ат’ так ˈт’іки ну! // і н’іˈкому 
ни‿поˈжалуйес’·а //

− Е.: А по хазяйству ви допомагали?
− Інф. 1: Аˈйаґже // ˈмама‿ж ‿нас ўс’о ˈремйа на‿ˈф’ерм’і 

тиˈл’ат ˈпорала / оˈт’ец в’іт’іˈнаром // йа наˈерно ˈгод ў‿дв’іˈнацет’ 
уˈже коˈрову доˈйіла // ˈмама хл’іб уˈкине ‿п’іч’ і‿ˈкаже Маˈр’іĭко 
оˈце // тоˈд’і ч’аˈс’і ˈйакос’ йа ни‿пон’іˈмала / даĭ і‿ˈмама ˈйакос’ / 
оˈце гˈл’анеш йак отаˈка ˈкорка ˈбуде на‿хˈл’іб’і то же вит’аˈгаĭ / 
оˈто с‿ˈпеч’і вит’аˈгайу // а ‿ˈмене і‿д’іˈч’ата же пун’іˈмали / 
пуĭˈду‿ж на‿свиˈнарник а‿воˈни‿ж... // ц’а с‿п’іĭˈс’ат шисˈтого а та 
с‿п’іĭˈс’ат вос’ˈмого коˈтора ˈмерла / ˈтоже помаˈгали // оˈноде йа 
ту ĭ‿то ˈпомн’у йак воˈна дроˈва пиˈл’ала ‿бол̇ˈниц’і / ˈмама йіˈйі 
‿бол̇ˈниц’і раˈботала / а‿воˈно таˈк’іх йіх наˈерно штук с’ім д’іˈтеĭ 
‿йіх буˈло ну‿оˈтож / так ˈмал’ін’к’і с’і ˈтоже // ми ‿деиˈрен’і 
тут ˈн’ікол̇и буˈло гуˈл’ат’ нам // фсе помагаˈли //

− Е.: А як хліб пекли, розкажіть.
− Інф. 1: А х’іˈба кˈраін’ц’і ни‿пиˈч’ут’ хл’іб̭?
− Е.: А як раніше пекли? На чому ви пекли? Дріжджів же не 

було.
− Інф. 1: А ви іˈмійіте пра... те шо ˈвиду шо оˈц’і дˈрож’:і да? / 

н’ет ми саˈм’і ˈд’елали / у‿ˈнас своˈйі / он хаĭ ˈЗ’іна сˈкаже / йа се 
ˈремйа пекˈла ˈдаже йім на‿сабанˈтуйі //

− Е.: Розкажіть як. Як дріжджі робили, як тісто робили?
− Інф. 1: Ну оˈце йак дˈрож’:і напр’іˈм˙ер / зат’іˈвайеш дˈрож’:і / 

ми на от... / як у вас? / у‿ˈнас ˈкаут’ ˈвис’іки //
− Е.: Ви так і кажіть, як у вас кажуть.
− Інф. 1: На‿ˈвис’івках ˈіл’і на‿отруˈб’ах / от // затˈреш йіх 

на‿стоˈл’і роˈс:ипеш / ˈвисохнут’ / у‿торˈбинку / і‿поˈв’ісиш / 
а‿тоˈд’і йак ˈнада оˈце напр’іˈм’ер йа с’оˈгодн’а ˈбуду заˈпарку 
заˈпар’уват’ / заˈпар’у заˈпарку / ˈвистигне / т’і / одижˈмут’ //

− Е.: А як запарку запарювати?
− Інф. 1: Гаˈр’ач’ойу воˈдойу кипйаˈч˙енойу // хмел’ ̍ варениĭ // 

в’і‿ш хмел’ пон’іˈмайете шо воˈно таˈке? // оˈто хмел’ одˈваримо / 
заˈпарим заˈпарку / і ̍ ета... // а тоˈд’і ̍ веч’ер’і / же ̍веч’еір’і / ̍ веч’ір’і 
йа ч’іˈн’айу йоˈго // там с’ˈт’іки воˈди же‿ж йа пр’ібˈл’ізно зˈнайу / 
і нимˈношко муˈки / тоˈд’і на‿ч’аˈси гˈл’анула... //

− Інф. 3: Спиˈтаĭте ‿ˈмене йак меˈн’і тоĭ хл’іб надоˈйі 
ˈпоки воˈна на‿свиˈнарнику роˈбила / з‿отаˈких п’ір д’іˈч’ата / 
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оˈце осˈтине / оˈце / оˈце с’уˈди доˈбате / оˈце перем’іˈшаĭте / тоˈд’і 
посˈта // йеˈд’інств’ене шо / н’і‿ч’іˈн’ала бо руˈка / і у‿ˈп’іч’ / 
жаˈрон’і веˈлик’і а‿ˈйа // а‿ˈто все оцеˈво ˈд’елала / а теˈпер ч’ос’ 
ни‿ˈхоч’ец’·а / ниˈйак неи‿ˈхоч’ец’·а // он хл’ебоˈп’еч’ку куˈпила / 
воˈно миˈн’і пеˈч’е //

− Інф. 1: Йа‿ж йіĭ коˈл̇ис’ каˈжу «ˈТан’а уˈч’іс’а хˈл’іп пекˈти 
поˈка йа ̍жива» / воˈна ̍каже / «оˈце йа ̍буду пекˈти? / йа вас накормˈл’у 
ˈкаже своˈйім хˈл’ібом» / ну ч’о‿ш? // теиˈпер хл’ебоˈп’іч’ку куˈпила / 
теˈпер пеˈч’е //

− Е.: А ви вчиняли тісто... У чому ви його вчиняли?
− Інф. 1: А ‿нас д’іˈжа сп’іциˈал’на буˈла // а‿тоˈд’і оˈто сˈтал̇и 

ˈет’і / бач’ˈки покуˈпат’ оˈто зеˈлен’і ˈто / мал’іˈрован’і / а то йа йек 
саˈма хаз’іĭнуˈвала ше ‿своˈйему ˈдом’і / у‿ˈнас сп’іциˈал’но буˈла / 
назиˈвалас’ д’іˈжа // а тоˈд’і заˈм’ісим / тоˈд’і пеˈдиĭде / тоˈд’і на‿лист 
на‿жаˈрон’і / і ‿п’іч’ йак воˈна пеˈдиĭде же хараˈшо / ну хл’іп 
с’іˈда хаˈрошиĭ // а‿ˈш’ас пшиˈниц’і т’іˈйейі ˈд’етки ниˈмайе ˈдаже //

− Е.: А ви пшеничний пекли?
− Інф. 1: Пшеиˈнишниĭ //
− Е.: Житнього не пекли?
− Інф. 1: Йа саˈма ни‿пеикˈла йа ни‿ˈбуду каˈзат’ / а свекˈруха 

моˈйа ўсе ўˈремйа пикˈла // ну воˈна йак? / воˈна ўпереˈм’ішку // 
ˈтрошк’і...

− Інф. 3: Д’іўˈч’ата / ˈжитн’іĭ хл’іп і‿ˈйа ˈйіла / зˈнайіте / 
ˈран’ше даˈвали‿ж... / ш’ас пшиˈниц’у даˈйут’ сˈвин’ам / а‿тоˈд’і 
даˈвали ˈжито / а‿ваˈни куˈр’ам / дак зˈнайіте йак? / бап̬ˈки... / ˈхати 
ш’е буˈли саˈман’:і / оˈтак ˈлави ˈвистаўл’ат’ / рушˈник росˈтел’ат’ / 
хараˈшо зˈнайу укˈрайен’с’к’іĭ кˈрас’н’ім / кˈрас’н’ім таˈк’ім 
ˈвишити / ˈполнос’т’йу кˈрас’н’ім / і туˈди отаˈк’іĭ хл’іп / йоˈго 
на‿лоˈпат’і у‿пеˈч’і / а‿тоˈд’і йоˈго лаˈмайут’ і‿ˈуткам даˈйут’ 
ˈкур’ам / і‿оˈтак ў‿ˈкаждом двоˈр’і на‿ˈлав’і так лиˈжаў тоĭ хл’іп // 
а‿ˈми‿ж отак’і‿ˈво / пет̬б’іˈжим забеˈрем / ̍ іл’і сˈмал’цем наˈмажим / 
ˈіл’і куˈсок ˈсала ˈдома / часˈник аˈбо циˈбул’у зˈверху / хот̬’‿ˈби ви 
зˈнали йаˈке воˈно ˈдобре буˈло / а‿ˈш’ас н’іхˈто ни‿ˈйіс’т’ таˈкиĭ / 
а‿тоˈд’і ˈдобриĭ буў // так ми то воруˈвали / ˈдивимс’а ˈйес’і ˈлава 
ў‿двоˈр’і стоˈйіт’ / рушˈник росˈтелениĭ і ш’е рушниˈком накˈрито / 
а‿н’іˈчо в’ін отаˈкен’киĭ / і‿тоˈд’і заˈч’ем оˈто... / ˈжито‿от хˈл’ібом 
пекˈли / оˈто пˈтиц’і даˈвали хˈл’ібом це йа хараˈшо ˈпомн’у // ну миˈн’і 
сˈк’іки? / ну ˈгода ч’іˈтир’і / це наˈерно... ну шиĭˈс’атиĭ год наˈерно 
шиĭˈс’ат‿ˈпервиĭ ўже буў // ну оˈто хл’іб ми ˈйіли // а ви зˈнайете 
ˈв’ін‿же коˈр’авиĭ / тˈрец’·а ч’асниˈком‿же хараˈшо / аˈбо сˈмал’ц’у 
поб’іˈжиш с‿сковоˈр’ітки ˈвоз’м’еш / бо ˈтопл’ат’‿же ˈназ’іму / оˈто 
сˈмал’ц’ом ̍ іл’і т’ім / ̍ салом / о! / н’іхˈто таˈкого ни‿ˈйіў а‿ми ̍йіли //
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− Інф. 1: Ну‿а‿ˈмене свикˈруха дак йак роˈбила? / ˈжитн’іĭ 
хл’іп пеиˈч’е / так отаˈкоĭ ше / оˈтак на‿пал’аˈниц’е поˈробит’ 
[показує жестами] / а йа каˈжу «мам а‿наˈшо це ви?» / ў‿нас 
у‿Карнаушенˈк’іў ц’оˈго ни‿буˈл̇о / а‿це йак йа ўже приĭшˈла 
туˈди // «а ти‿ж оˈце циˈбул’ойу ˈбудиш ˈтерти?» / пˈраўда // так 
ˈл̇оўко оˈто натˈреш воˈно пр’ам ўс’а цибуˈлиіна там осˈтаница // оˈце 
таˈке //

− Е.: А борщ йак варили?
− Інф. 1: Квас сˈтаўл’али // ми квас роˈбили //
− Е.: А як квас робили?
− Інф. 1: Ви зˈнайіте / оˈце / оˈце ш’аз бур’аˈки саˈжайут’ / 

ˈкажут’ борш’оˈв’і / тоˈд’і ни‿таˈк’і буˈл̇и / тоˈд’і оˈто / оˈце б’іˈлен’ке 
усеˈредин’і і‿красˈнен’ке / оˈто йакˈраз борш’оˈв’і / борш’оˈвиĭ 
буˈр’ак // пр’ам у‿ˈкаждого ˈтоже та / маˈк’ітра / ви зˈнайете шо 
воˈно таˈке? // оˈто ў‿маˈк’ітру заклаˈдайім / паˈч’істим т’і бур’аˈки / 
заклаˈдайем воˈдич’койу наˈл’:ем / ну в’ін стоˈйіт’ ˈможе д˙н’іў 
п˙йат’‿ˈш’іс’т’ / ну ниˈд’іл’у / в’ін укис... а‿йаˈкиĭ ˈдобриĭ! / пр’ам 
ви зˈнайете аж̭ пит’ оˈхота / пиˈл̇и йоˈго // і‿оˈто йак сˈтаўл’айем 
бор’ш’ / ну тоˈд’і‿ж ̍м’аса таˈкого ̍в:ол’у ни‿буˈло / ход’ з‿гоˈрохом 
хот’ с‿хваˈсолийу / ну шо? гоˈрох уˈкинеш / буˈр’ак покˈришеш / 
каˈпуста ĭ‿карˈтошка / оˈціих таˈмат’іў не‿буˈло тоˈд’і / а‿оˈце так... / 
і‿ˈбор’ш’ таˈкиĭ ˈдобриĭ буў і‿ўˈсе // ш’ас йак нач’ˈнут’ ˈтикати... //

− Інф. 3: Коˈнешно / нас пˈйатеро ˈс’аде / та йіх тˈройе / та 
ч’о ўже в’ін неˈдобриĭ буў? // а‿ˈйак у‿ˈмене ˈт’іко йіх дˈвойе / так 
отаˈко / «ˈСаша ̍будиш? / Макˈс’імка ̍будиш?» / отаˈко‿о за‿ˈними // 
а‿ˈйак п’ˈйатеро до наˈб’ігайуц’а да ˈс’адут’ да ш’е тут п˙ˈйатеро 
друˈз’:еĭ пˈриĭде / а‿с’ˈт’іл отаˈкиĭ дереўˈйаниĭ здоˈровиĭ стоˈйаў 
ў‿ˈперв’іĭ ˈхат’і / дак коˈнешно ˈбудиш ˈйісти / ч’о ўже... / ч’о‿ж 
воˈно ни‿ˈдобре? //

[...]
− Інф. 1: Ше муˈжик у‿ˈмене таˈк˙іиĭ буў / ˈзаĭдут’ хот’ 

і‿ˈдес’ат’ / саˈжайе за‿с’ˈт’іл ўс’іх // карˈтошки напеˈч’е оˈце ў‿ˈйого 
ˈперв’е бˈл’удо буˈл̇о карˈтошка ўˈвеч’ер’і // напеˈч’ут’ карˈтошки / 
каˈпуста / ˈсала ˈтоже коˈли йес’т’ а‿ˈколи ĭ‿ниˈма / а‿каˈпуста ўсе 
вˈрем’а //

 – Пе́чена?
− Інф. 1: Пеиˈч’ена карˈтошка / пиˈч’ін... гаˈланку ˈтопит’ / 

і на‿плиˈт’і напеˈч’е // і таˈка ˈдобра карˈтошка! / ш’ас н’іˈч’о 
ни‿йіˈд’ат’ // «ˈбаба разв’е ˈетао ˈкушайут’?» коˈлис’ Йеˈгорка миˈн’і 
ˈкаже // «ет‿ˈтол’ко с˙в’ін’ˈйам ˈвар’ат’ так» // от // а‿йім ˈнада 
з‿магаˈз’іна // он ш’аз «Пуз’ гаваˈр’ат»... / н’ет / ˈета/ «Говоˈр’ім 
поˈказуйім» / поˈказуйут’ шо потраˈвил̇ис’а гриˈбами // у‿магаˈз’ін’і 
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набˈрали гриˈб’іў / он три / три ч’олоˈв’іка в‿од˙ˈн’іĭ ̍ хат’і поˈмерли / 
ш’ас йа диˈвилас’а // а‿тоˈд’і ми магаˈз’ін’:і ни‿ˈбол’но зˈнал̇и // 
а‿ˈч’аĭ пиˈли / ˈтоже і‿ˈран’ше ў‿нас ˈтоже пиˈли // так ви зˈнайете 
ч’аĭ шо / ˈсахарна св’ікˈла йак пойаˈвилас’а ў‿нас / ў‿нас ˈран’ше 
ни‿буˈло тут ˈсахарноĭ св’ікˈл̇и / а‿буˈл̇а... / ну / йак пойаˈвилас’а 
так‿оˈто натˈрут’ / у‿ˈнас ˈсуш’ат’ йіˈйі / і в‿тоĭ... / у‿ˈсумоч’ку / 
йак ч’аĭ заˈвар’уˈват’ / ˈсахарноĭ св’ікˈлоĭ заˈвар’ат’ ч’аĭ / ой таˈкиĭ 
ˈдобриĭ! / пиĭ і‿ˈхоч’іц’:а // каˈлина ўс’о ўˈремйа буˈла // каˈлину 
ˈтоже ˈпарили / іс‿ˈчайем пиˈли // гарˈбуз ваˈрили / ˈтоже ˈйіли // ш’ас 
ˈбач’іте по‿ˈруск’і ˈкает’ арˈбуз це каˈвун по‿ˈнашому // то таˈке //

− Е.: А гриби самі збирали?
− Інф. 1: Оˈце т’і ˈл’уди ў‿магаˈз’ін’і вз’аˈли оˈце ш’ас 

по‿т’іл’іˈв’ізору поˈказували / уз’аˈли гриˈби / і ви зˈнайете / 
в‿ˈобш’ім / снаˈха ўˈмерла / р’іˈб’онок п’аˈтиго... ˈлетн’іĭ ўмер / і 
оˈт’ец поˈмер // оˈце ш’ас / і не‿зˈнайут’... / продаˈвец’: «ў‿нас 
таˈкого не‿буˈвайе» / а воˈни ˈт’іки поми... ˈпоминки буˈли / і 
приĭшˈли с‿кˈладб’іш’а / і‿ˈс’іла симˈн’а саˈма веˈч’ер’ат’ оˈто 
откˈрили ˈбаноч’ку і‿поˈмерли //

− Е.: А у вас гриби були? Тут ви збирали?
− Інф. 1: Соб’іˈрали і‿ˈш’ас соб’іˈрайут’ // соб’іра... но ми 

ˈран’ше ˈйакос’ ни‿зˈнали ц’іх гриˈб’іў / ˈч’есно // не‿пон’іˈмали / 
ш’ас оˈце мулоˈд’ож нас приуˈч’іла / а‿ˈто ми не‿пон’іˈмали ̍ц’ого //

− Е.: А які гриби збираєте?
− Інф. 1: А йа оˈце попеˈтаĭте йа‿ĭ ни‿зˈнайу // йа йіх сˈроду 

ни‿соб’іˈрайу // йа‿ĭ ни‿зˈнайу //
 – Е.: А звірі в лісі є?

− Інф. 1: Не... / да ў‿нас ˈл’ісу ниˈмайе // у‿ˈнас ниˈма ˈл’ісу // 
оˈце оˈце поˈл’іс’:а шо оˈце л’есоˈполаси і ўс’о //

− Інф. 3: ˈНаш’і ч’ос’ пˈр’етки с’т’еп куˈпили / а‿наˈшо воˈна 
йім? // ну дол’... башˈкир’і л’іˈса не‿ˈдуже‿ĭ продаˈвали / руд... 
рудниˈки ˈр’іч’ки // ў‿ˈнас‿же ˈр’іч’ка тут Кушˈкул’ текˈла / оˈто / 
оˈтам де ви ноˈч’у... ноч’уˈвали тош̬ Кушˈкул’ у‿ˈнас... / оˈце йак 
пеˈтайеш у йаˈкого‿неˈбут’ башˈкирина / в’ін ˈкае «отˈкуда ви?» / 
«з‿Золотоˈношки» / «еге...» / «ну с‿Кушкуˈл’а» / «аа! Кушкул’!» / 
от йоˈни зˈнайут’ своˈйе / от уˈже давˈно не‿жиˈвут’ / даўˈно ўже в’ін 
хахˈлац... ˈб’іл’ше ста год хахˈлацк’іĭ / а Кушˈкул’ оˈни ˈпомн’ат’ / 
і‿ˈбач’ / ˈр’іч’ка та Кушˈкул’ ˈб’ігла / Теˈруш... Т’урушˈл’а так 
і‿осˈталас’ маˈлен’ка в‿Ашкаˈдар т’іˈкайе / а‿ˈнаша поч’іˈму‿то 
ˈкажут’... //

− Інф. 1: А зˈнайіш поч’іˈму? //
− Інф. 3: Ну ˈкажут’ шо воˈни уˈходили вн’іч’ і‿рудниˈки 

заˈбили //
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− Інф. 1: ̍Шерс’т’у ̍шерс’т’у / оˈвеч’ойу заˈбили рудниˈки // оˈце 
от... от‿т’іˈйейі деˈреўн’і і‿ˈаж до‿Полˈтаўк’і / там на‿Полˈтаўк’і 
прут //

− Інф. 3: Оˈце ми до‿ˈд’ад’ка Марˈка поˈйіхали / це там моˈйа 
ˈрод’іна Полˈтаўка // 

[...]
− Інф. 3: А Полˈтаўка нач’іˈналас’‿оˈце два Наводˈрана / це 

моˈйіĭ ̍бапки р’ід̭ / Х’іжн’іˈч’енко це ̍бат’к’іў р’іт // от / ̍ тамоч’ка йіх 
назиˈвали ˈдев’ат’ ч’олоˈв’ік / і‿ˈземл’у ˈбаба каˈзала / йа пр’іˈм’ерно 
зˈнайу де ˈнаша зимˈл’а / ˈтамач’ка //

− Інф. 1: ˈТан’а за‿ˈтоĭ... / оˈце за Хˈр’іс’т’у Іˈваноўну ˈможе ти 
тˈрошки ˈможе шо зˈнайіш? / шос’ воˈни доˈпитували //

− Інф. 3: А‿ˈшо про‿ˈнейі зˈнайу? / йа ˈт’іко зˈнайу шо / йак 
воˈна ўˈмерла йа таˈк’іх мат’уˈк’іў / шоб маˈйа баˈбус’а мат’уˈхалас’а / 
йа таˈкого зˈроду ни‿ˈч’ула // пр˙иішˈла дˈруга ˈбапка до‿ˈнейі / 
соˈс’ітка / і‿ˈкаже...//

− Інф. 1: Васиˈлиса буˈло зват’ / ˈбабу йіˈйі //
− Інф. 3: Йа так / так пережиˈвала ч’о моˈго / моˈйу ˈбабу 

йак ˈк’ішку звут’ // йак коˈта / ˈВас’ка // а‿тоˈд’і каˈжу «баˈбус’а 
аĭ‿ˈйак ˈваше те?» / «Вас’іˈл’іса Троˈх’імовна йа» // «аа! дак ви 
так йак у‿сˈказк’і» // тоˈд’і йа по‿друˈгому сˈтала до‿ˈц’ого ˈімен’і 
одˈносиц’а / но йа хараˈшо ˈпомн’у йа ш‿шˈколи пришˈла / і‿каˈжу / 
у‿Кˈлавд’ійі Ал’екˈс’ейеўни / у‿ˈнашого д’іˈр’ектора шˈколи / там 
ˈмати ўˈмерла / ну ўна наˈр’ідна ˈмати йіĭ / свикˈруха аˈказуйеца / 
коˈли приˈходит’ дˈруга ˈбапка і ˈкаже / «ˈВас’ко! / ти ˈч˙ула шо та / 
Хˈрис’т’а Іˈваноўна ўˈмерла?» // ˈйес’і оˈце ха отаˈкиĭ маˈт’ук буў / 
оˈто пˈлакали бапˈки / оˈто ˈнейі ˈлайали / а‿пˈлакали! / а‿сˈл’ос 
сˈц’іко буˈло! / а‿тоˈд’і ўже роз’іĭшˈлис’а так т’і шо... / спˈрашуйу 
«баˈбус’ а‿ˈч’о ви так пˈлакали і так ̍лайалис’а ̍дуже / шо ми ̍д’іти» / 
у‿ˈнаж‿же / це‿ш стˈрого / це‿ж ни‿ˈбуло шо мат у‿ˈхат’і буў / 
да ˈБоже збаў! // а це ˈбапка коˈтору ми ўс’іˈда л’уˈбили воˈна нас 
ўс’іх ˈвин’ан’ч’іла / і‿вдˈрух тоˈб’і таˈке тоˈб’і ˈкаже воˈна ˈкаже / і 
оˈна даˈваĭ тут росˈказуват’ йак воˈна ˈпоки воĭˈна буˈла над‿л’уд’ˈми 
із’д’іˈвалас’ / а‿тоˈд’і ˈкаже «наш притсиˈдател’ приĭˈшоў / і ми 
ў‿ˈтоĭ‿же ден’ п’ішˈли йоˈго проˈсит’...» / ˈхата йоˈго тут ш’е 
стоˈйіт’ он йакˈрас ˈпрот’іў правˈл’ін’:а // пошˈли сˈразу проˈсит’ / аж 
на‿коˈл’іна ˈпадали / «Іˈван Деˈнисович’ прин’іˈмаĭ» / «ну ˈдаĭте‿ж 
миˈн’і хот’ тˈрошки ˈдома поˈбут’ / да ˈмене саˈраĭ похиˈлиўс’а» / ну 
ч’оˈтир’і ̍ года воĭˈни ўˈсе‿ш‿таки / оˈни ̍каже «ми йоˈго умоˈл’али» / 
в’ін ˈкаже дн’іў ˈч’ерес ч’іˈтир’і ч’і ˈч’ерес п’ат’ таˈк’і пр’іˈн’аў / так 
ни‿саˈраĭ св’іĭ ни‿попˈравиў ˈн’іч’ого це це шо нам ˈбаба каˈзала // і 
то йа спˈрашувала де ̍наша зимˈл’а / воˈна там поˈка... каˈзала миˈн’і / 
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оˈце туди‿ˈво / каˈжу «а‿ˈйак ви ˈвиĭшли за‿ˈнашого ˈд’іда ˈзам’іж̭ / 
йак / вам ˈбат’ко даˈваў?» / «ˈдаваў ˈкаже ˈземл’у / а‿ў‿ˈнас ˈр’адом / 
тоˈд’і‿ш ˈкаже ˈдев’ат’ сеˈмеĭ преˈйіхало / і‿ˈм’і друг ˈвоз’:е дˈруга 
ˈр’адом ўз’аˈли» / ˈтак‿шо Новодраˈни і Хиж̭ˈки буˈли ˈр’адом / 
«і‿ˈвот ˈкаже моˈйа зимˈл’а йакˈрас ке до‿Хиш̬ˈк’іўс’койі» // воˈна 
і‿скаˈзало сˈк’іко ˈбат’ко даў т’іĭ зимˈл’і / ˈнайете / буˈло шесˈнац’ат’ 
йак ˈбаба ўˈмерла / от воˈна нам пиˈталас’ росˈказуват’ вот ˈшо‿то / 
ну от поч’іˈму ў‿шисˈнацат’... / ў‿п’іˈс’ат‿ш’іс’т’ інтиˈресно / 
а‿вот ў‿шисˈнацат’ поч’іˈму‿то... // вот ˈтак‿би йа ˈш’аз‿би / 
ˈбаба‿б верˈнулас’а... // вот аˈна мˈного хоˈт’іла / вона ўсе ўˈрем’а 
каˈзала / вот йа буˈла це‿ш п’іоˈн’ер комсоˈмолец’ йа / воˈна ˈкаже / 
«баˈбус’а ви коˈли роˈдилис’а?» / п’інс’іˈону кˈнижку нашˈла / ̍ тиш’у 
вос’імˈсот ˈвос’ім’іс’ат ч’ітˈвертиĭ стоˈйіт’ / «т’уу ˈкау баˈбус’а» / 
«йа роˈдилас’ пр’і‿цаˈр’у Сашˈку / ни‿зˈнайу ˈкажут’ хаˈрошиĭ 
буў / жиˈла пр’і‿Микоˈлайу / ˈход̭’‿би ни‿йоˈго прос’т’іˈтутка оˈта 
ˈн’емка / ше‿б жиˈли ˈлоўко / а‿ˈто приˈшоў ваш придуркоˈватиĭ 
ˈЛ’енін со‿Сˈтал’іним...» // ну Сˈтал’ін нам тоˈд’і‿ж запр’іш’еˈно 
ўже буˈло // а‿ˈот про‿ˈЛ’еніна! / та х’іˈба‿ ж ˈможна таˈке каˈзат’? / 
а‿баˈбус’а сиˈдит’ і таˈке... і‿оˈна тоˈго ˈЛ’ен’іна со‿Сˈтал’іним 
с‿ˈполика / на‿ˈполику сиˈдит’ ˈб’іл’а ˈпеч’і і... // йа таˈка зла буˈла 
на‿ˈбабу / таˈка зла! / ˈдумайу ну... / ну... / от‿претсˈтаўте соˈб’і // ми 
зˈнали Хруˈш’оў паˈганиĭ / нас букваˈр’і Хруˈш’оў буў / йа ˈперв’ім 
кˈлас’і ўˈч’ілас’а / і‿ˈми йоˈго прошˈли хараˈшо / а‿йоˈго ў‿окт’абˈр’і 
і‿нойабˈр’і з’н’аˈли / і‿ˈнам скаˈзали ˈморди позакˈрашуват’ / ну йа 
ни‿закˈрашувала н’і / так і‿осˈтаўс’а //

− Інф. 1: Ну ˈжиз’н’ парˈт’іĭна буˈла //
− Інф. 3: Ну ўже сестˈра ˈпосл’е ˈмене пошˈла ўже ц’і букваˈр’і 

запр’іˈтили // у‿ˈнас ˈжоўтого цˈв’ета буˈли / ˈжоўтого‿ж да Гр’іш 
у‿ˈнас буˈли? [звертається до чоловіка] / тоĭ воˈни / а‿ў‿ˈних ўже 
зеˈлен’і / уˈже там Хруˈш’ова ни‿буˈло / а‿нам скаˈзали шо... / а‿в’ін 
так стоˈйіт’ з’‿ˈд’іт’ми так / йа хараˈшо зˈнайу / так ˈд’іти круˈгом 
йоˈго і‿одˈно диˈт’а так ̍держе і‿з’ˈв’оздоч’ка у‿диˈт’ати на‿груˈд’і / 
і‿уˈни йоˈму скаˈзали / шоб нам скаˈзали заˈч’ор... / хто заˈч’оркуваў / 
а‿ˈйа поч’іˈму‿то йа зˈнайу ˈточ’но шо йа йоˈго ни‿зач’еркˈнула / 
а‿поч’еˈму ни‿зˈнайу // оˈто таˈке / оˈто нам ˈбаба таˈке про‿цаˈр’іў 
росˈказувала // а‿тоˈд’і ˈкаже с’уˈди... / «а‿ˈч’о ви с’уˈди баˈбус’ 
приˈйіхали?» / «та там зимˈл’і ˈмало буˈло / на‿Украˈін’і ўс’іˈда 
зимˈл’і ˈмало / то пˈлаўн’і то боˈлота то л’іˈса» / отаˈко ˈбаба нам 
каˈзала // а‿ˈтут ˈхолодно ˈкаже буˈло зˈразу / спаˈс’іба башˈк’ір’ам / 
науˈч’іли ˈвар’ушки носˈки в’аˈзат’ / ми‿ш ˈкае ни‿ўˈм’іли / ми ˈкае 
приˈйіхали ў‿своˈйему / оˈто с’ˈт’оган’і / ну‿ˈйа ̍бач’іла на‿Украˈін’е 
йак кухвайˈки оˈто / оˈтета с’ˈт’ц’огане // оˈце ў‿ц’оˈму / а‿воˈна ˈкае 
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оˈце ў‿ц’оˈму ˈкае ˈхолодно тут хоˈдит’ / оˈто башˈкирки ˈкае нас 
науˈч’іли / ̍ ходили ̍кае спец’іˈал’но уˈчиц’:а / воˈни ̍каже ̍ход’ут’ йім 
ˈтепло / і‿тоˈд’і оˈто оˈвеч’ок сˈтали розˈводит’ ̍ тутеч’ки і‿ˈто нас ̍ кае 
науˈч’іли пˈр’асти і в’йаˈзат’ / оˈце ˈкаже од‿йіх / от / од‿башˈк’іроў 
таˈке науˈч’ілис’ / це в’йаˈзан’:у // так то ˈкаже ˈможе хто і‿ўм’іў то 
виши... вишиˈват’ ми ˈкаже ўс’і ўˈм’іли / а‿ˈот в’аˈзат’... //

***
3.    –    Е.: Розкажіть трішки про себе.

− Інф. 1: Шо / тут роˈдиўс’а тут жеˈниўс’а [сміється] / тут 
наˈерна і‿помиˈрат’‿же ˈбуду //

− Е.: Коли ви народилися?
− Інф. 1: П’іĭˈс’ат тˈрет’іĭ // на‿ˈтоĭ гот уˈже ˈп’ен’с’ійа ў‿ˈета... 

ў‿апˈрел’і / ўс’о // посˈл’едн’іĭ йа із‿раˈботайуш’іх / а‿ˈто уˈс’а ˈхата 
ˈбуде п’енс’іаˈн’ери //

− Е.: А до школи ходили?
− Інф. 1: Хоˈдииў [протяжно і ствердно] //
− Е.: Скільки класів закінчили?
− Інф. 1: ̍Дев’ат’ / поˈтом у‿ˈних шаˈф’ором / м’ехан’іˈзатарам // 

уˈч’отч’ік // [...]
− Е.: А розкажіть про своїх батьків.
− Інф. 1: ˈБат’ка з‿двацт’‿ч’ітˈвертого // у‿ˈвос’ем с’ат‿ 

диўˈйатом ўмер / рак // ˈтоже м’ехан’іˈзатар буў / раˈботаў // буў 
пˈлотник / д’іт Даˈнила хаˈрошиĭ буў // а остал’ˈн’і... // д’іт ˈМина / 
ни‿зˈнайу ким в’ін раˈботаў //

− Е.: Як-як?
− Інф. 1: ˈМина ˈМина //
− Е.: Так називався?
− Інф. 1: Да‿да‿ˈда / а‿прапˈрад’іт / тоĭ Паўˈло буў // цеĭ ˈМи

на ˈПаўлавич / поˈтом Даˈнило ˈМинавич / ˈПавел Даˈн’ілавич і оˈце 
йа Гриˈгор’іĭ ˈПаўлавич / і оˈце пошˈли Ал’ікˈсандр Гриˈгор’ев’іч 
оˈцеĭ... //

[...]
− Е.: А як ваші предки сюди переїхали?
− Інф. 1: Та ˈтоже‿ж ˈземл’у ˈнада буˈло // ˈіз‿за зеимˈл’і 

переˈйіхали с’уˈди // по‿ˈдес’ат’ дес’аˈтин / це ў‿раˈйон’і 
по‿оˈдинац’ат’ гекˈтар воˈни куˈпили тут / ˈземл’і // а‿поˈтом 
ˈйакос’ на‿собˈран’ійі йа пиˈтаў / ˈкажу «а ˈйак‿так ос’ / зˈнач’іт’ це 
возвраˈш’айут’ уˈже ˈет’іх ос’ / двоˈр’ан’с’к’і зˈван’ійа поˈм’ес’т’а // 
а‿ˈде моˈйа земˈл’а? йа оˈдин насˈл’едник осˈтаўс’а» // ˈкажут’ 
«да ў‿тр’іˈц’ат’ гоˈда при‿кал’ект’ів’іˈзациі безвазˈм’езна йак 
передаˈли / тепер не‿шуˈкаĭте» // і ўс’о //
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− Е.: А було розкулачування? Розкулачували тут чи ні?
− Інф. 1: Буˈло // буˈло буˈло буˈло // за‿ˈлишн’е сˈлово / 

раскуˈлач’ували // ос’ у‿нас / та ˈВов’ік Іˈваш’енко ос’ / ˈтоже‿ш /  
йіх роскуˈлач’ували // оˈно ˈетот... // ˈет’іх... / Гарˈбуж‿же приеˈхо
диў / тут поˈр’атки наˈводиў / ў‿гражˈдан’с’ку воĭˈну // в’ін ком’іˈсар 
продотˈр’ада буў / і‿ˈтут ˈтоже / ўот / йіх постреиˈл’али // оˈц’у 
ˈД’ейеўку спаˈлиў / ˈД’ейеўка заˈжиточ’на буˈла куˈлачна / от воˈни і 
спаˈлили йіˈйі // ў‿ˈмене баˈбус’а ˈпомнила ˈкаже // «ттттттт» // 
надˈв’ір ˈвишла с‿ˈцеркви с‿колоˈкол’н’і пул’іˈм’от на‿уўˈч’арник 
б˙ˈйе / там б’іл’аˈк’і стоˈйали на‿оўˈч’арнику / а‿кˈрас’н’і тут буˈли 
оˈце // ˈтак‿шо... // а так шо ми... / тоˈд’і незадаˈвалис’ ми оˈц’ім / це 
ш’ас п’іт‿сˈтарос’т’ воˈно інтеаˈресно сˈтало / а ў‿ˈмолодос’т’і воˈно 
не‿інтеˈресно буˈло // ˈможна буˈло насоб’іˈрат’ / а ш’ас он... / уˈже 
ў‿ˈкого ви спиˈтайете? / ну‿хˈто? ну‿ˈос’ / іˈш’е ў‿ˈпам’ат’і ˈтеш’і / 
і‿ˈто воˈна ўже ̍мало зˈнайе // це ̍наш’і‿б д’еˈди / ц’і‿б роскаˈзали‿би 
шос’ // а уˈже... / воˈно зат’іˈр’айец’·а / пот’іˈр’айец’а // [заходить 
дружина, чоловік звертається до неї] та ос’ пиˈтайет’... //

− Інф. 2: Про роскуˈлач’ен’:а?
− Інф. 1: Аˈга //
− Інф. 2: У‿ˈмене соˈс’ід̭ка / ˈбаба ˈВ’ірка ˈЛисенкова буˈла / 

дак оˈна росˈказувала // йак напˈйец’·а ч’олоˈв’ік Серˈг’іĭ / оˈтак 
в’ідˈро леˈтит’ у‿ˈнейі / «ах ти куˈлач’ка! ти куˈлач’ка!» / ну 
ми‿ж маˈл’і ˈнам‿же ˈч’удно буˈло диˈвиц’·а / ˈТан’ка таˈка йак йа 
гоˈдами / то воˈна ˈт’іко дˈвац’ат’‿ч’ітˈвертого іˈйун’а роˈдилас’ / йа 
дˈвац’ат‿ч’ітˈвертого с’ін’т’абˈр’а // ўот / отаˈка ў‿нас ˈразниц’а / 
на‿тˈри ˈм’іс’ац’а ˈр’іўно // а‿тоˈд’і оˈто ў‿ˈнейі спˈрашувала / йа 
ка «баб В’ер а‿ˈч’о вас д’іт Серˈг’іĭ все ўˈрем’а куˈлач’койу зве?» // 
оˈна ˈкаже «а‿ˈми роскуˈлач’ін’і буˈли» / і‿оˈце зˈнайеш ˈЗ’іна де 
воˈни жиˈли? [звертається до інф. 3] / де це пр’іˈм’ерно це ˈБор’а 
Новодˈран / оˈце... оĭ н’ет де ̍Воўка Гˈреч’ка по‿ˈмойему тут ̍ ран’ше 
ˈйіхн’а ˈхата стоˈйала / оˈце йак с‿сиˈла вийіˈж’:ат’ / ˈперва ˈхата /  
уˈтут воˈни жиˈли // і‿оˈна ˈкаже / оˈна пˈлач’е / спомиˈнайе и‿росˈка
зуйе / ̍кае «ˈноч’:у пришˈли а‿ˈнас ̍семеро [...] ў‿ˈбат’ка / а‿ˈшо ў‿нас 
буˈло? / хр’ак буў / даˈвали друˈг’іх свиˈнеĭ ос’ім’іˈн’ат’ / жереˈбец’ 
буў / бˈрали ˈтоже гˈроши за‿ˈце / жирипˈц’а даˈвали ˈл’уд’ам / уˈже 
ш’іˈталис’а баˈгат’ім / а‿ˈми ˈкае саˈм’і на‿ˈсебе роˈбили» / і‿тоˈд’і / 
ˈхурман ˈтутеч’ко буў / в’ін буў жиˈнатиĭ на‿ˈр’ідн’іĭ ˈт’отк’і моˈйіĭ 
ˈматир’і // ˈматер’іна ˈмати і‿ˈта ˈт’от... ˈбаба ˈМан’ка / йа йіˈйі 
хараˈшо ˈпомн’у / ту ˈбабу ˈМан’ку / оˈце воˈни ˈр’ідн’і ˈсестри буˈли / 
і‿оˈце в’ін буў жиˈнатиĭ / у‿йоˈго ˈд’іти ўже ў‿ш’іс’т’ ˈм’іс’ац’іў 
ни‿пˈлакали ў‿коˈлис’ц’і / уˈтак наˈгаĭка буˈла / йак вˈр’іже дак те 
диˈт’а у к... у‿ко... / отаˈкиĭ буў / соˈв’ец’ку влас’т’ устаˈнаўл’уваў // 
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і‿ˈше буў ˈд’ат’ко ˈр’ідниĭ у‿ˈматер’і / оˈтутеч’ко амˈбар / заˈпер / 
і‿ˈв’ін од‿воспаˈл’ен’ійа ˈл’охк’іх і‿ўˈмер / т’от’‿ˈСашин ˈбат’ко / 
т’от’‿ˈСаши Саˈрицинойі ˈбат’ко / д’ід ˈЙосип // дак оˈце ˈбаба  
ˈВ’ерка росˈказувала «пришˈли ̍каже ̍ноч’:у / і‿даˈваĭ все виˈтасковат’ 
все викиˈдат’ / а‿ˈмене‿ш приˈдане ўже буˈло / де плаˈток де шо / 
а‿сороч’ˈк’і‿ж укˈрайен’с’к’і воˈни шиˈрок’і ˈкаже / а‿ˈми стойіˈмо 
так тˈрусимс’а ̍д’іти / а‿ˈнас ̍ каже роскуˈлач’уйут’» / оˈна‿ĭ назˈвала 
фаˈмил’ійу йаˈкогоз’ ̍д’ат’ка / наш дереˈвенс’к’іĭ / підиˈшоў і‿ˈкаже / 
«ˈВ’ірко оˈс’о‿де плаˈток / і та / сˈвитка» / то воˈно шиˈроке то ˈкаже 
«схоˈваĭ» / дак йа плаˈток пид̭‿гˈруди схоˈвала / і‿ˈту ˈкаже сˈвитку 
ˈтоже п’іт‿соˈроч’ку / ну‿куˈди? / буˈран ˈкае надˈвор’і / а‿ˈкаже 
«ш’ас ˈкаже ˈвигон’ат’ вас надˈв’ір с‿ˈхати» // і‿ˈбаба ˈВ’ерка ˈкаже 
ˈета схоˈвала / і‿ˈцеĭ ˈхурман... / це ш’ас ˈпарубок у‿ˈд’іўки ˈшарит’ 
н’іˈч’о / ни‿пост’ісˈн’аўс’а ˈкае ˈруку заˈсунуў ˈч’ерез‿о соˈроч’ку 
ˈкаже оˈто ўсе отаˈко / ўс’у оˈдежу шо ˈкаже захоˈвала / тоĭ ч’олоˈв’ік 
ˈкаже стоˈйіт’ ке боˈйіц’:а шо йа ш˙ас ˈвидам йоˈго / і‿ˈто ˈбаба ˈВ’ер
ка ˈкае «нас на‿моˈроз ˈвигнали / но в’ін ˈкаже вс’о‿раўˈно ˈйакос’ 
схоˈваў / ̍жалос’т’ / в’ін пр’етсеˈдател’ с’ел’соˈв’ета йоˈго посˈтавили / 
в’ін ни‿хоˈт’іў а‿йоˈго посˈтавили / і‿оˈто ˈкаже / нам оˈто ˈкаже шо 
з‿оˈтіх сундуˈка оˈтак ˈкаже / шо гр˙ебоˈнуў там ˈможе мат’ер’ˈйал 
йаˈк˙іĭ ˈможе йаˈк˙іĭ / йаˈк˙іĭ ˈможе ˈч’об’іт ч’і‿ˈшо ˈкаже оˈтак / шо 
ˈкаже ˈкинуў / ми оˈтак поўкриˈва... / а‿ў‿ˈхату ўз’аˈли і‿поч’еˈпили 
заˈмок він за... / так ми ке п˙іт‿саˈрайем оˈто ў‿буˈран‿ка сиˈд’іли» / 
так оˈто ˈбаба ˈВ’ірка оˈце рос̬ˈказувала //

[...]
− Інф. 2: Так оˈце ше... це про‿роскуˈлачен’:а ше йа ˈпомн’у //
− Інф. 3:: Роскаˈжи ˈТан’а шо ти ˈч’ула про‿ˈГарбуза / оˈц’ого 

шо тут попаˈлиў поўбиˈваў уˈс’іх //
− Інф. 2: Йа шо ˈч’ула? / оˈце на‿Полˈтаўк’і ˈбаба Буˈр’ач’ка 

ˈН’інк’іна ˈмати жиˈла / тут тоĭ Гарˈбус буў коˈтор’іĭ баˈгатиĭ буў 
ˈкажут’ / оˈце в’ін / ну там виˈдат’ по‿ˈхат’і / там і‿кˈр˙іша таˈка // а це 
дес’‿оˈтам ўсе соб’іˈралис’а / пиˈтали ў‿стареˈк’іў / з‿ўˈреднос’т’і / 
йа не‿поˈв’ір’у шо н’іхˈто не‿зˈнаў / пиˈтали хоˈт’іли ˈхату 
востаноˈвит’ йак р’евол’уц’оˈнера йоˈго дом // н’іхˈто не‿сˈпомниў // 
от ну‿н’іхˈто не‿сˈпомниў де йоˈго ˈха... / да‿непˈраўда / оˈни ўс’і 
своˈйе ˈм’істо зˈнайут’ / ўс’і оˈц’і стареˈки / тоˈд’і‿ше коˈтор˙іх ми 
засˈтали...

− Інф. 1: Оˈце‿ш ˈбаб’і Лиˈс’енч’іх’і радˈн’а //
− Інф. 2: Гарˈбуз? //
− Інф. 1: Да //
− Інф. 2: Це не‿ˈтоĭ Гарˈбуз // оˈце тоĭ в’іˈдат’ коˈториĭ... 

оˈна... йіˈйі разкуˈлач’іли / а це тоĭ шо... но воˈни ˈр’ідн’і браˈти 
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буˈли / ˈт’іки поч’еˈму‿то тоĭ шо на‿Полˈтаўц’і тоĭ баˈгатиĭ буў / 
а‿поч’іˈму Бур’аˈк’і окаˈзалис’а ў‿ˈйіхн’іĭ ˈхат’і йа ни‿зˈнайу // ч’і 
Гарбуˈзи с’уˈда Бур’аˈк’і с’... / ˈовош’і ўс’і жиˈли [сміється] // а‿ˈтоĭ 
там дес’ жиў / і‿оˈце про йоˈго каˈзали / да боˈдаĭ‿би йоˈго ĭ‿зимˈл’а 
ˈвикинула / ̍ баба каˈзала сиˈра / то шо в’ін приˈв’ів із‿Н’іˈко... бач т’і 
де ̍каже... / із‿Н’ікоˈлайеўк’і л’уˈдеĭ / і ̍ж’іноч’ок ни‿одˈну привеˈли 
і ке ̍ тутеч’ко ростриˈл’али // ну оˈс’о де нашˈли у‿ˈнас за‿шˈколойу / 
там оˈто ˈпам’атник‿же стоˈйіт’ //

− Інф. 1: А / да да ми натиˈкалис’ //
− Інф. 2: Нашˈли / от виˈдат’ оˈце ц’і ˈл’уди ростˈрел’ан’і //
− Інф. 1: Моˈгилу ˈрили / і на‿ск’іˈл’ет наткˈнулис’а // зуˈб’іў 

не‿буˈло і ˈл’ева лаоˈпатка ˈдирач˙ка / ˈпул’ка ат‿наˈгана / так ми 
аˈкуратно йіˈйі там... //

− Інф. 2: І‿ˈбаба ше нас каˈзала / ˈкаже «ми ˈноч’:у надˈв’ір 
не‿виˈходили ў‿т’і ˈгоди» // ˈкажем «а‿ˈч’о баˈбус’?» // воˈна каˈзала 
ўсе ўˈремйа ˈвистр’іли оˈтут овˈрах у‿ˈнас там йес’т’ / оˈтам / оˈтам 
ˈкаже ўс’іˈда ˈвистр’іли буˈли / ˈкаже / оˈтак буˈвайе хто ˈноч’:у 
попаˈдец’:а / т’іˈкайут’ скоˈр’іше ў‿дв’ір / педˈводи з‿л’уд’ˈми / 
виˈдат’ зі‿Ст’ерл’ітаˈмака / оˈце виˈдат’ з‿оˈц’іх краˈйіў...

− Інф. 3: З‿ˈНордоўк’і там ˈб’іл’а...
− Інф. 2: З‿ˈНордоўк’і виˈдат’ ростˈрел’уват’ ос’уˈди пре

ˈвозили // путуˈму‿шо ˈкаже ˈвистр’іли воˈни ˈч’ули / ˈбаба ˈкаже / 
ну‿боˈйалис’а ˈвиĭти / ўот / «ми ˈкаже ми не‿виˈходили» // і ше 
ˈкаже зˈнайіте йоˈго ˈбаба / ˈмати ос’ свекˈрухина / Маˈр’ійа Сашˈка 
роˈдила / і‿оˈна оˈто росˈказуйе ̍каже / «да / хараˈшо буˈло / коˈли оˈто 
пˈриĭдут’ ˈб’іл’і // воˈни зерˈно ў‿нас купˈл’али / оˈни ўсе купˈл’али 
ˈкон’ам / набеˈрут’ і‿ˈп’ідут’ / а‿ˈйак кˈрас’н’і пˈриĭдут’ дак ўс’і 
хоˈвалис’а / бо хˈлопц’іў молоˈд’іх да мужиˈк’іў молоˈд’іх заб’іˈрали 
ў‿ˈсебе ў‿ту ў‿Ч’ірˈвону ˈарн’у» / ˈарм’ійу / а йа да так... / уˈже‿ж / 
уˈже‿ж роˈдила ўˈже дˈвац’ет’ ўже‿ж буˈло / ну ч’о так ˈбаба ˈкаже 
Кˈрасну ˈарм’ійу паˈгано? // а‿ˈт’і ˈкае пˈриĭдут’ ўсе ˈвиберут’ ўсе 
забеˈрут’ / коˈго ростреˈл’айут’ / коˈго ̍ тамач’ко оˈтак за‿шкˈварники 
в‿ˈарм’ійу / ˈб’іл’і так не... / ˈйес’і гˈрошеĭ не‿буˈло воˈни росˈписки 
даˈвали шо тоĭ ˈонде // дак ˈб’іл’іх ми ни‿боˈйалис’а / шо‿каˈзали 
назиˈвали ˈб’іл’іми / воˈни / воˈни ˈкаже хаˈрош’і ˈл’уди буˈли // 
козаˈки хаˈрош’і ˈл’уди буˈли / а‿ˈйак кˈрас’н’і ˈзаĭдут’ ой‿ˈБоже! // 
то ми‿ĭ бес‿скоˈтини остаˈвалис’а / і без хˈл’іба / да‿ĭ ше‿ĭ хˈлопц’іў 
заб’іˈрали // хоч’іш ни‿ˈхоч’іш ноˈсил’но / криˈч’ат’ ˈбудиш дак 
ше‿ĭ штиˈком ˈкаже поˈлуч’іш // оˈце / оˈце йоˈго ˈбаба росˈказувала / 
оˈце йа зˈнайу //

− Інф. 1: Оˈце ĭ‿ˈТол’а росˈказуваў / ос’ колˈгосп тут у‿ˈнас / 
роскуˈлач’ували / шˈвеĭна маˈшинка буˈла / ўс’оˈго куˈлак // а‿ˈшо 
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тоˈд’і? наˈр’ад даˈйут’ на‿с’ел’саˈв’ет ˈдес’ат’ ч’олоˈв’ік кулаˈк’іў / 
от претсеˈдат’ел’ кˈрутиц’а // ˈдев’ат’ наˈшоў деˈс’атого не‿наˈшоў / 
сам деˈс’ат’ім ˈп’ідеш // на‿Солоўˈки //

***
4.1. –    Інф. 1: Ў‿ˈхат’і ˈтепло //

− Е.: Натопили добре.
− Інф. 1: Та / ˈтопиіц’а не... не набаˈгато / ну на дˈвоĭку д’іт̬ 

укл’уˈч˙іў // хараˈшо шо газ йес’т’ // да у нас і хараˈшо буˈло / оˈтут 
буˈла гаˈланка / виˈходила с’уˈди / у сˈпал’ну воˈна там // плеˈти 
не‿буˈло / а таˈке обогр’іˈван’ійе / пйаˈти ч’і сеˈми обоˈротн’а / а 
там п’іч’ / у‿ˈнас у‿ˈхат’і н’іˈколи не‿мокˈр’іло / ˈтепло буˈло // 
хараˈшо // ну к‿утˈру да // ˈв’ікна з‿ˈвечора нагˈр’ійуц’а / а тод’і 
йак понамерˈзайут’ / і теˈч’е з‿ˈв’ікон / а с’іˈч’ас красоˈт’ен’ // ви 
удвоˈйом з‿Украˈйіни? / на Украˈйіну помˈч’іт’ес’? //

− Е.: ˈТак.
− Інф. 1: Оˈто там своˈйім ˈмамкам / коˈму там / сˈкажете хот’ 

і не‿зˈнайіте а гомоˈн’ат’ так / пр’іˈв’ет за вас / шо ви приˈйіхали / 
оˈтак // а то йа‿ш ка / йа буˈла / сˈтанц˙іийа Шеўˈченко / поˈс’олок 
Греч’ˈкоўка // ˈт’отка там жиˈла // да оˈто / да шо там ˈможна з‿ним 
поˈбач’іт’ / воˈно / ми ў‿ваˈгон’і з‿рестаˈрана не виˈлазило / а йа 
ˈколо ч’емоˈдана сиˈд’іла / н’іˈч’ого н’і‿поˈбач’іла // ну і ˈладно / 
побуˈли // дехˈнули т’ім ˈвоздухом / роˈд’іт’ел’і де ˈнаши //

− Е.: А землю не везли з собою сюди? Не набирали землі?
− Інф. 1: ˈМоже й‿наб’іˈрали // воˈни наб’іˈрали зˈнайеш шо? // 

ў‿меˈн’і все свекˈруха / воˈна‿ж стаˈра‿стаˈра буˈла... // гн’іт на 
каˈпусту ˈкамн’і везˈли / ˈможе там не‿ˈбуде гн’іт на каˈпусту // і 
везˈли / с’уˈди / і оˈто п’іˈрали на соˈб’і // гн’іт на каˈпусту ˈможе 
не‿ˈбуде / а за‿ˈземл’у не‿зˈнайу / ˈможе й‿пр˙еˈвозили йаˈку 
жˈмен’у // прийіж’ˈǯ’али // ходаˈк’іў нан’іˈмали да / гˈроши 
склаˈдалис’ / і тоˈд’і закуˈпали оˈце ˈземл’і / ˈземл’у //

− Е.: А не казали, скільки грошей коштувало?
− Інф. 1: Н’і / н’і / тоˈго‿шо ˈбаба ше тоˈд’і йак це ˈд’ело 

ˈд’елалос’ / воˈна ше / може ше й‿не‿ˈзам’іж’:у буˈла свекˈруха 
моˈйейі ше не‿буˈло на‿земˈл’і / воˈна ш‿ч˙еˈтирнац’атого ˈгоду // а 
св˙екˈруха оˈто із вос’емˈсот деạˈносто... / да не‿зˈнайу // дˈруг’іĭ раз 
ˈкаже ˈмати каˈзали шо йа вˈрод’е з‿деạˈносто вос’ˈмого / а ˈпишец’а 
з‿деạˈносто п’ˈйатого / а ˈбат’ко ў‿йоˈго з дев’аˈносто‿ˈпервого / 
вос’емˈсот дев’аˈносто‿ˈпервого / стареˈки // ну в’ін при‿меˈн’і три 
ˈгоди поˈжиў і тоĭ / уш’чімˈл’ен’ійе гр˙іˈж’і // не поˈйіду ў‿болˈни ц’у / 
хот’ уˈбиĭте йа не поˈйіду ў‿болˈниц’у / не‿ˈнужна воˈна меˈн’е / н’і // 
у неˈд’іл’у гул’аў‿пˈл’аˈсаў / уˈвес’ ден’ / тут одˈн’іĭ ˈд’іўч’ін’і воˈна 
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теˈпер уˈже не‿ˈд’іўч’іна / с‿п’іĭˈс’ат с’ід’ˈмого ̍года / ̍год’ік гуˈл’али / 
родˈн’а ˈнаша / Карпенˈки // пл’аˈсаў уˈвес’ ден’ і / доˈдому приĭˈшоў 
і / на дˈругиĭ ден’ уˈмер // шиĭˈс’ат с’ім год буˈло / а‿ˈбаба ˈп’іс’л’а 
ˈйого / тˈриц’ат’‿три ˈгоди жиˈла // доўˈген’ко // а жиˈли / перенесˈли 
шо каˈжу / ̍ л’уди жиˈли бач’ / тод’і ĭ‿жиˈли ̍доўго // перенесˈли шо // 
і ў‿т’урˈм’і сиˈд’іла / аж на ˈДал’н’ом Восˈток’і // а оˈце / оˈце маˈле 
ˈбуло три ˈгоди осˈтавили / ноч˙уˈваў де пид̭‿сˈкирдойу / де йак // 
так / і воĭˈна // ми хот’ не‿ˈбач’іли и‿тоˈго / і не‿ˈч’ули гˈрохот’іў / 
хот’ страˈдали тут у воĭˈну да не‿ˈбач’іли // а Украˈйіна / вона / 
ў‿нас снаоˈха з‿Украˈйіни у‿п’іĭˈс’атом гоˈду преˈйіхала до‿ˈт’оток 
с’уˈдиі і‿бˈрат м’іĭ уз’аў / йіˈйі дак ˈкаже / у‿ˈберез’і ˈтоже оˈтак 
воˈни у‿Полˈтавс’к’іĭ ˈобласт’і / ў‿Безбоˈрот̬’ках / а‿ˈтам дак оˈкопи 
покоˈпали ў‿ˈберез’і / і‿оˈто там сиˈд’іли / і ˈжаби там пˈлигали 
коло‿ˈйіх // хто боˈйаўс’а / виˈлазиў / одˈна ў‿нас уˈже ўˈмерла / да 
ˈкаже... // ви в‿Марˈка буˈли на Поалˈтаўц’і? //

− Е.: Були.
− Інф. 1: Оˈто йоˈго ˈж’інка ˈДун’а ўˈмерла / то воˈна маˈлойу 

буˈла пиід‿ˈн’емц’ами // ˈкаже таˈк’і ˈжаби // спиш і воˈни заˈлаз’ат’ і 
ў‿ˈпазуху ˈл’ізут’ не то шо л’аˈгали‿ж і / і там ростеˈлали шо йім да 
л’аˈгали // а ˈн’емц’і позахˈватували / ˈхати позахˈватували // ну йак 
ішˈли на Москˈву / не‿заĭˈмали н’іˈкого // і ў‿ˈхат’і оˈце ˈнада йоˈму 
пуˈлуч’ку йаˈку‿неˈбуд̭’ / пеˈдиĭде / оч’:екˈмесиў / ˈкаже / а ти сеˈди 
ˈт’іки деˈвис’а // ˈн’емц’і оˈто / ну не‿ўбиˈвали // а йак наˈзад ішˈли / 
ойоˈйо шо роˈбили // оˈце‿ж ˈнаша снаˈха ўсе ĭ‿ˈбач’іла // соˈс’ед’і / 
ў‿ˈнейі ˈбат’ко буў тоĭ / воˈйен:иĭ / і комуˈн’іст / так буˈло / ĭ‿соˈс’е
д’і предаˈли // в’ін зˈразу‿ĭ поˈгиб ˈт’іки воĭˈна начаˈлас’ / в’ін дес’ 
поˈгиб зˈразу на передоˈв˙іĭ // а ˈмат’ір р’іˈшили поˈв’ісит’ / шоб  
ˈд’іти осˈталис’ / у‿ˈнейі ше брат буў / тоĭ / і‿воˈна оˈто ˈкаже до
жеˈдала / до шо / ос’‿ˈос’ / в‿оˈдин ден’ / не‿зˈнайу ĭ‿коˈли 
ч’і / йаˈкого ч’ісˈла // ˈкаже / ˈвил’ізла ˈмати / ˈкаже / п’іˈду до 
сестˈри сестˈра там у‿дˈругом оˈкоп’і // с‿ˈТан’ейу та з’‿ˈд’іт’ми 
попрошˈчайус’ / бо за‿мˈнойу с’оˈгодн’а пˈр˙іиĭдут’ // і‿превˈйазуйут’ 
до‿хвосˈта / до‿коˈн’ачого / і на‿ˈгору ˈт’анут’ / не‿ˈхоч’еш іˈти / 
ˈбудеш ˈволоком / а то‿ĭ б’іˈжи / йак коˈн’ака ˈбуде ĭти // і л’уˈдеĭ 
ˈгон’ет шоб диˈвилис’а // і л’уˈдеĭ / зˈр’ел’ішче // аˈга / ˈвил’ізла 
оˈто да / і‿стоˈйала / коˈли‿ж із‿гоˈри ˈкон:иц’а ˈтака неˈсец’:а / 
а воˈна спереˈл’аку ўˈпала / ˈкаже оˈце меˈн’і ўже ўсе / оˈце ˈд’ітки 
ўсе / ни‿поˈбач’іла не‿ˈТан’і ни‿д’іˈтеĭ н’іˈкого / оˈце‿ĭ уˈсе // а 
коˈли‿то кˈрас’н’і / ˈнаш’і / і оˈто / і поˈперли тоˈго ˈн’емц’а / дак оˈто 
оунистоˈжаў / паˈлиў ўсе / оунистоˈжаў // оˈто так осˈтав’іли ˈето / 
попропаˈдали ˈл’уди сˈт’іки // а ми хот’ не‿ˈбач’іли / ми страˈдали 
но... // у‿ˈнас ˈрад’іво буˈло // ми жиˈли там де Марˈко / де ви ўˈчора 
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буˈли то ˈнаша ˈхата / і отаˈке ˈрад’іво / ви не‿ˈбач’іли н’іˈколи 
таˈкого / оˈце отаˈкиĭ круг / і т’ім / йак у т’ім... / буˈмага таˈка тоўсˈта 
ўˈшита / і ˈзам’іст’ виˈдат’ анˈтени отаˈка ˈголка проˈт’анута с’уˈди і 
там рад’івˈце‿ж оте всˈтавлене / і ˈкажде ˈутро соб’іˈралиж’ ж’інˈки 
і сˈлухали йак Л’ів’іˈтан і ˈв’ес’т’і з‿фˈронта / креˈч’аў на‿вˈс’у 
ˈдушу / а воˈно ў‿ˈхат’е ў‿нас тоˈпит’ ̍ н’іч’ім / там ш’іс’т’ к’із’аˈч’ін 
поклаˈдут’ шоб згоˈр’іло / ў‿нас к’іˈз’ак з‿наˈвозу роˈбили / ˈхата 
ˈмокра / сˈт’іни з’іˈмоĭ / до ˈмати посиˈлайе бˈрата / нивеˈлич˙кого // 
ˈкажут’ / Сˈт’опа / дерˈжис’ с... / нигˈрамотне / ниˈуч’ене // держиіс’ 
оˈтак за‿оˈту пˈроволоч’ку за‿ˈголоч’ку / а в’ін в’із’ˈме ˈпал’ч’іком 
за оˈту виˈдат’ анˈтена / воˈно йак заоˈре на‿вˈс’у ˈхату / шо йа 
невеˈлика буˈла ĭ‿то ˈпомн’у // оˈце так ми жиˈли ў‿воĭˈну / ну хот’ 
ни... / гˈрохота ни‿ˈч’ули / ни‿ˈбач’іли // а ти ˈд’іду даˈлеко? //

− Інф. 2: Шас //
− Інф. 1: Ну а у ˈваж̭‿же / роˈд’іт’іл’і у‿ˈвас із‿йаˈкого ˈгоду 

роˈд’іт’ел’і? // п’ісл’авоˈйен’:і / еˈге? // п’ісл’авоˈйен’:і // а ў‿нас... // 
тут хот’ оˈц’і т’іл’іхˈвони ˈход̭’‿би буˈли да‿заз’н’іˈмали / шоб 
заз’н’іˈмали дак / оˈто жиˈли ў‿нас оˈдо доˈрога буˈла / там за оˈт’іми 
ˈвербами / шо оˈтак у‿тоˈму / виˈсок’і береˈга ̍були виˈсок’і! / це воˈно 
ўсе ˈс’іло / і там оˈто воˈда буˈла ˈкопанка ĭ‿виˈсокиĭ мосˈток / і оˈто 
на‿ˈгород ˈйіхали вс’іˈда проз‿ˈнас / іс‿фˈронта ĭшли проз‿ˈнас / 
і‿ми оˈто отаˈк’і стойіˈмо ждиˈмо хто пˈриĭде / ч’іĭ ˈбат’ко пˈриĭде / 
і б’іжиˈмо хто шо... // а пр˙іиˈно / а‿госˈтинц’а приіˈносили // хот’ 
по‿отаˈк’іĭ поˈдушечк’і аˈбо по раф’іˈнаду // ну ˈл’уди по‿ˈразному 
даˈвали / хто ˈб’едно‿ˈб’едно жиў дак тоĭ / у нас оˈдин ˈд’ад’ко 
дак у‿жˈмен’у наб’іˈраў да даˈваў / дак ми т’іˈкали шоб од‿ˈнас 
не‿забˈрали т’і канхˈвети // а одˈна ˈт’отка буˈла / таˈка / багаˈтен’ко 
жиˈли / ˈоч’ін’ хараˈшо / а д’ід ни‿зˈнайу ч’і ў‿трудˈарм’ійі буў / но 
ни на‿фˈронт’і / наˈерно / дак... // оˈту раф’іˈнадину на ч’етиˈр’ох 
росˈкусувала ĭ‿оˈтак... / а ми лаˈдон’і дерˈжали / ізˈлижемо 
ĭ‿поˈперли // ̍ рад’і зˈлизували шо пл’уˈвала / вс’і равˈно госˈтинец’ // 
так ми прожиˈли // воĭˈна / там ˈб’ед’н’і ˈл’уди / постраˈдали // а 
матеˈр’і‿ж н’іˈколи ˈдома не‿буˈли // ўйаˈзали хоˈдили / хл’іˈба тут 
хаˈрош’і буˈли / баˈгато / коˈн’акойу // оˈто маˈл’і буˈли ўже ˈп’ісл’а 
воĭˈни оˈце / дак поˈгонич’і буˈли // неикоˈли‿ж не‿ˈбач’іли жˈн’еĭка / 
дв’і коˈн’аки запр’аˈгайуц’а / а‿спеˈред’і коˈн’ака одˈна ĭ‿сиˈдит’ 
маˈлаĭ на коˈн’ак’е шоб... / поˈгонич’і назиˈвалис’ / поˈгонич’і // а 
баˈби оˈто ўйаˈзали / сноˈпи да / скирˈду / шо ˈт’іки... / ˈмати н’іˈколи 
ˈдома не‿буˈла / н’іˈколи‿н’іˈколи // оˈтак ми роˈб’іл’і // дай Бох 
шоб ни‿буˈло вам ˈд’етки ниˈйакоĭ воĭˈни / шоб ви жиˈли хот’ 
ˈмирно‿ˈмирно // йа‿ш каˈжу / сидиˈмо пˈлач˙емо / ˈйісти ˈхоч˙ем // 
у‿ˈнас ˈмен’шиĭ брат с‿тˈр’іц’т’‿шесˈтого / таˈка ˈмордочка буˈла 
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ў‿ˈйого кˈругла / в’ін сил’ˈнен’киĭ / ˈс’аде ў‿дˈругому кутˈку 
на‿пеˈч’і / а ми с‿сˈтарш˙иім ̍коло ̍того / і пˈлач’емо ̍йісти ̍хоч˙ец’а / 
в’ін ̍ т’іки ̍дивиц’а // ̍мама пˈриĭде да‿ˈтоже пˈлач’е / ̍ н’ічого ̍йісти / 
н’іˈде н’іˈч’ого неˈма //

− Е.: А репресовані були у вашому селі?
− Інф. 1: При... / буˈли // і... / і з‿Москˈви... / т’і ˈл’уди / ви 

шо оˈте... / із Москˈви буˈли / ˈр’адом ˈколо нас / оˈто де Марˈко оˈто 
жиˈве / ше ˈр’адом хаˈта там буˈла / у‿ˈйіх йа зˈнайу / ˈпомн’у шо 
буˈла на‿кварˈт’ір’і із‿Москˈви // дак воˈни ˈдумали шо / пшеˈниц’у 
н’іˈколи не‿ˈбач’іли / і колосˈка не‿ˈбач’іли / ˈдумали шо хл’іˈбина 
росˈте на‿кусˈту // оˈтета хл’іˈбина шо воˈни ˈйіли // ч’о ўже воˈни 
таˈк’і буˈли / портˈниха таˈка буˈла / сиˈд’іла ˈшиіла / а муˈжик 
на‿фˈронт’і / а‿тоˈд’і йак воĭˈна оˈто ˈкон’ч’ілас’ дак / хто ˈживиĭ 
буў дак пр’ійіж’ˈǯ’али ˈсемйі заб’іˈрали // одˈна не башˈкирка / 
таˈтарка буˈла / уˈсе хоˈдиіла поб’іˈралас’а / аˈбо ˈзаĭде ў‿ˈхату да 
оˈто хто укˈраде де ў‿ˈкого шо з’іс’т’ / аˈбо ноч’уˈват’ попˈросиц’а / 
дак у‿п’іч’ ˈноч’:у заˈл’ізе // ˈхолодно / оˈно заˈл’і... ˈутром ˈвил’ізе 
ў‿ˈсаж’і ўс’а ˈч’істо // Хват’іˈма / биˈла //

− Інф. 2: У‿ˈсаж’і б’ідоˈлаха //
− Інф. 1: У‿ˈсаж’і ўс’а Хват’іˈма та / еˈге // а ̍л’ітом на‿ˈвигон’і // 

ч’аˈпан хтос’ таˈкиĭ йіĭ даў / тоĭ дˈл’ін:иĭ звоˈротн’іĭ воˈно // коˈли йак 
приˈйіхаў муˈжик / воˈйен:иіĭ / г’ін’іˈрал йаˈкиĭс’ ĭна... / не‿зˈнайут’... / 
от не‿ˈпомн’у йаˈка ўже маˈшинка буˈла / но приˈйіхаў // і‿оˈто йіˈйі 
забˈрали дак... // іˈше буˈли ̍дал’ше од‿нас / ̍ тоже воˈйен’іх ж’інˈки // 
ну ч’оˈго‿ж воˈни таˈк’і безобˈразн’і буˈли? / ў‿ˈхат’і жиˈли оˈто / у 
т’іĭ / у / Кеˈрилов’іĭ ˈхат’і ў‿Ч’ухˈнов’іĭ жиˈли //  [...] 

− Інф. 1: І ў‿ˈсаж’і / таˈк’і буˈли гˈр’аз’н’і ж’інˈки оˈто 
воˈйен’:іх // аˈга / дак брегаˈд’ір б’іˈгом  засˈтавиў у‿ˈкого ˈбан’а 
буˈла / натоˈпили ˈбан’у / да переˈмилиі йіх / шоб не‿пусˈтит’ 
таˈк’іх гˈр’аз’н’іх // еˈге де ўже хто йаˈку оˈдежку оˈто наздаˈваў де 
ч’ісˈт’іша //

− Інф. 2: Круˈгом скеиˈталис’а //
− Інф. 1: Скеˈталис’ / і‿голоˈдали / і‿поб’іˈралис’а поб’іˈралис’а 

хоˈд’іли //
− Е.: Не хотіли працювати вони так, як українці?
− Інф. 1: Н’ет н’ет н’ет! / не‿роˈбили н’іˈч’ого / воˈни н’іˈч’о

го не‿роˈбили // хаоˈдили поб’іˈралис’ / оˈто / хто шо дас’т’ ˈйіли // 
ой гˈр’аз’н’і! / а ч’о‿ж воˈни так гˈр’азно жиˈли ни‿ˈна... / а баˈгато  
ў‿нас буˈло баˈга... // тоˈд’і ˈранен’іх / ˈранен’і буˈли оˈто / тоĭ  коло‿ˈнас 
Ахваˈнас’іĭ буў тоˈд’і на Молоˈд’ейеўк’е ше там / багаˈтен’ко буˈло 
мужиˈк’іў / с’уˈди із̭‿ˈтого / присиˈлали / а тоˈд’і... // попожеˈ ниі лис’ / 
пожеˈниілис’а да / доˈдому ̍йіздили пˈраўда / вийіˈж’:али і верˈта лис’ 



107

наˈзад̭ // бо йа знайу ше в‿Ишинˈбайі ў‿ˈт’отки жиˈла / ў‿ˈсорок 
с’ід’ˈмом гоˈду / ўтоˈром кˈлас’і уˈч’ілас’ дак... [...] // на кварˈт’ір’і 
жиˈли моˈло... / ожиˈниўс’а тут // а чоˈго в’ін ˈіл’і ˈранениĭ ˈдуже  
буў / а молоˈдиĭ / ̍ дес’‿то ̍може оˈтак з‿дˈвац’ет’ ч’іетˈвертого‿пˈйа
того ̍ года // і симˈн’а ўсе ̍п’іс’ма сˈлал а‿тоˈд’і на Украˈіну поˈйіхаў / 
і ˈч’ос’ приˈйіхаў / бо‿ĭ тут диˈтинка буˈла / сиˈд’іла // ўˈс’ого 
наˈбач’ілис’ ˈГосподи // тут ˈтоже буˈло паˈгано // ну хот’ гˈрохота 
ни‿буˈло / неи‿буˈло // т’і самоˈл’оти ревˈли / диˈвилис’ ми / стоˈйали 
йак / у‿ˈнеб’і л’іˈтали // 

− Е.: А ті жінки самі приїжджали? Без дітей були?
− Інф. 1: Оˈце йа / йа‿ж ˈтоже ни‿ˈдуже веˈлика / оˈце шо 

поб’іˈралас’а / каˈзала ĭ‿ше буˈли / дак ни‿буˈло диˈтиниі / а т’і миˈн’і 
ˈкажец’а ˈтоже буˈло йіх там штук ч’оˈтир’і ˈіл’і с’ˈт’іки ў‿ˈхат’і 
жиˈло / шо гр’азноˈта буˈла // ˈможе ĭ‿буˈли ˈд’іти / ми далиˈч˙ен’ко 
так буˈли / да шо миˈн’і там буˈло / ч’еˈтир’е ˈгоди / п’ˈйатиĭ // дак / 
оˈто... // так ми ˈд’етки [...] йа‿ш каˈжу // наˈбач’ілис’ ˈл’уди // ўсе //

− Е.: А якщо жінка народжувала дитину без чоловіка, то 
народ якось обсуджував її?

− Інф. 1: Суˈдилиі / обˈсужували / обˈсужували // у‿ˈнас 
ў‿суˈс’ед’ах / ну воˈна буˈла коˈн’ешно пожиˈлен’ка так ˈбаб̭ка / а 
доч˙ˈка у‿ˈнейі буˈла роˈвесниц’а ˈмойіĭ ˈматер’і / а роˈдила воˈна 
ў‿ˈд’іўках / йак ўна ў‿ч’іˈтирнац’атом гоˈду хоˈт’іли пожеˈниц’а 
буˈла беˈремена / а‿йоˈго забˈрали на‿воĭˈну ў‿ч’еˈтирнац’атого 
ˈгода / і‿ўˈбили // а воˈна роˈдиіл̇а / а ну ˈв’ін‿же йіˈйі не‿бˈраў 
н’іˈч’ого / ни на‿пˈразники н’іˈкуди ни‿виˈходила / закоˈлише 
деˈтину ў‿ˈхат’і оˈто / а саˈма за‿саˈрайем сиˈдит’ / шоб м˙иіж 
з‿ˈл’уди не‿виˈходит’ / ни‿поˈказувалис’е // опсужˈдали ˈл’уди / 
оп̬сужˈдали / хто нароˈдиў / сужˈдал̇и //

− Е.: А як називали таких дітей?
− Інф. 1: Да хˈтозна йак йіх наˈзи... // ˈйаґ‿же йіх наˈзи... / а 

назиіˈвали ˈйакос’ еˈге //
− Е.: Не байстрюки?
− Інф. 1: Оˈце воˈно таˈке сˈлово / ˈточ’но! / бо по‿ˈрус’кому 

воˈно по‿іˈнач’е // баĭстр’уˈки / баĭстˈр’ук / ˈточ˙но‿ˈточ˙но / так 
каˈзали / назиˈвали //

− Е.: А на жінку як казали — ту, що народила без чоловіка?
− Інф. 1: Да Бог йоˈго зна йак каˈзали на‿ˈнейі / а ˈможе йак 

і‿ўзиˈвали / хˈтоз’на // да воˈно ĭ‿с’іˈч’ас продолˈжайец’а таˈке ˈт’іки 
вн’іˈман’ійа не‿обрашˈчайут’ / вˈрод’і так‿і‿ˈнада // ˈабо ˈроде да 
дес’ і‿ˈвиік˙ене / петˈкине коˈму //

− Е.: А так підкидували дітей?
− Інф. 1: Петˈкидували! // буˈли / буˈли д’і... / і таˈке буˈло / 



108

ˈкидали д’іˈтеĭ // одˈвозили // ос’ уˈже йа ˈпомн’у і ˈп’іс’л’а воĭˈни 
суоўˈс’ім тут йес’т’ воˈни ˈжил’і аш‿ˈтам на Кушˈкул’і жиˈвут’ 
у‿кон’ˈц’і ˈж˙інка / Сˈл’усарова ˈПол’ка // одвезˈла / хˈлопч’ік уˈже 
жил / і жил і поˈйіхала ў‿ˈгорот̬ / а тоĭ / а йіˈйі муˈжи... шо / ну 
хˈлопец’ йіˈйі / ˈпарубок йіˈйі тоˈд’і буў / в’ін і ˈдос’і ˈжив’іĭ ше / 
[...] / два ˈрази жеˈниўс’а / ˈж’інка ўˈмерла дак в’ін ше жеˈниўс’ і‿та 
ўˈмерла // а та ж’ін... / шо ў‿ˈмолодос’т’і гуˈл’аў / да то‿одвезˈла йак 
поˈйіхала ў‿ˈгорот / ч’і де у‿д’етˈдом’і поˈкинула на‿крил’ˈц’і / ч’і 
ˈможе... / каˈзали шо утоˈпила дес’ не‿зˈнайу хˈлопч’іка //

− Інф. 2: Уў‿Ашкаˈдар ˈкажут’... //
− Інф. 1: Уў‿Ашкаˈдар ўˈкинула // і преˈйіхала бес‿хˈлопц’а 

доˈдому // а‿тоˈд’і ˈвиĭшла / с’іĭˈч’ас йіˈйі д’іўˈч’ата тут / тоˈд’і ше  
воˈна ˈвиĭшла // пр’іĭˈшоў з‿ˈарм’ійі дак уˈз’аў хтос’ йіˈйі // буˈло / 
буˈло таˈкого / питкиˈдали і в‿д’етˈдом‿і / шо роˈбили // роˈд:ом’іў‿же 
не‿буˈло / теˈпер‿би од̭каˈзас’ у роˈд:ом’і даĭ / і кˈриішка ˈд’ела // а 
тоˈд’і‿ж ˈдома / на‿пеˈч’і / даĭ уˈсе //

− Е.: А могли утаїти, що, наприклад, вона дев’ять місяців 
проходила, і в селі не знали, і вона тихенько народила?

− Інф. 1: Да... / ц’оˈго не‿зˈнайу  // не‿зˈнайу і таˈкого / хо... / 
ч’і хоˈдил̇и до‿кˈрайу ч’і / ч’і шо // буˈли шо і викиˈдали роˈбили / 
йак уˈже ми сˈтали пон’іˈмат’ / а‿тоˈд’і хˈтозна йак / було //

− Е.: А ви вдома народжували дітей? Удома ваші діти 
родилися?

− Інф. 1: Двоˈйіх / двоˈйіх //
− Е.: А баба-повитуха з чим приходила? У неї свої були якісь 

інструменти?
− Інф. 1: Неˈйак˙іх інструˈмент’іў ни‿буˈло / ˈт’іки ˈдома уˈже 

пойаˈвилис’ / йа не‿зˈнайу ч’і на‿ц’іˈдилки ̍марл’у бˈрали митˈра ми // 
а‿тоˈд’і ўже йа не‿зˈнайу йак / і тоˈд’і тоĭ / і по‿ˈмойему‿ĭ ч’і д’ікаˈлон 
буў ўже тоˈд’і пойаˈвиўс’а йак йа оˈце роˈдила троĭˈниĭ // то ̍баба ̍руки 
з‿ˈмилом поˈмила ĭ‿наˈтерла т’ім д’ікаˈлоном / і‿одˈр’ізали ч’і... / 
одерˈвали // ни‿одˈр’ізали а‿одерˈвали ̍марл’і пуˈпок заўˈйазувала йак 
воˈна заўˈйазувала ˈтоже йа ни... / ни‿ˈбач’іла / а прин’іˈмала ˈроди / 
прин’іˈмала // ниˈйак’іх інструˈмент’іў не‿буˈло / ўсе воˈна роˈбила 
руˈкамиі // і по живоˈт’і шо воˈна роˈбила роспˈравл’увала / спаˈсали / 
нихˈто ни... / із ˈбабками не‿ўм’іˈраў н’іхˈто / н’іхˈто // прен’іˈмала //

− Е.: А їй за це щось давали?
− Інф. 1: Н’іˈч’ого не‿бˈрала // н’іˈч’ого не‿бˈрала / н’іˈч’ого! //
− Е.: Ні хлібину, ні хустину, нічого не брала?
− Інф. 1: Ниˈчого ние‿бˈрала / а тоˈд’і ўже по‿ˈмойему йак шо 

справˈл’али ч’і роˈдини ч’і шо / дак тоˈд’і приглаˈшали дак... //
− Е.: А як таких бабів називали?
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− Інф. 1: Да баˈгато хто повиˈтухойу назиˈваў / повиˈтуха / 
ˈбаба // оˈце так назиˈвали / а по‿ˈнашому ни‿зˈнайу йак / а оˈце 
ўже‿ш̬ тут пом’іˈшалос’ уˈсе / дак оˈце так назиˈвали // буˈла / ̍ тоже //

− Е.: А хто її кликав? Чоловік ваш кликав?
− Інф. 1: Хоˈдиў в’ін // а хˈлопц’а роˈдила / а‿саˈмоĭ леˈжаў 

пед‿ˈл’ісойу / тоˈд’і заˈбор’іў отаˈк’іх не‿буˈло / а‿вˈсе запˈлетене 
ˈвербаміи / пакоˈли наˈбит’і / і лоˈзин’:ам за... / оˈто таˈк’і загоˈрод̭ки 
ў‿нас буˈли // а в’ін ждаў коˈли ˈродиц’а / коˈли закриˈч’іт’ //

− Інф. 2: Пит̬‿плетˈн’ом //
− Інф. 1: Пит̬‿плетˈн’ом // преˈйіхаў з‿раˈботи // преˈйіхаў 

деˈс’атого с’інт’абˈр’а // ше преˈйіхаў / а йа вез̭’ ден’ / да неˈд’іл’у 
ц’ілу карˈтошку ˈрила // ˈрила карˈтошку ĭ по‿дˈва в’ідˈра ў‿ˈпогреб 
ноˈсила // а воˈно раˈботало із... / теˈпер так не‿ˈробл’ат’ // ˈт’іки 
розмˈр’ійе на‿дˈвор’і ч’ут’‿ˈч’ут’ / ˈйіде на... / ˈйіде // хот’ ˈс’ілос / 
ˈс’ілос тоˈд’і воˈзиў / йак ˈВан’а роˈдиўс’а // а йа на гˈр’ад̭ках 
карˈтошку ˈрила // да ˈладно шо буˈли / буˈла таˈка карˈтошка / 
назиˈвалас’ ˈрожа / да кушˈч’і / а‿гˈр’ад̭к’і ˈч’іст’і‿ˈч’іст’і / ˈбат’ко 
ў‿йоˈго окуˈратниĭ буў / дак ˈвиĭду на‿гˈр’ад̭ках дак ˈвид’орну // 
не‿педˈкопувала // і воˈна ўс’а за кушˈч’ем ˈвил’ізе // і‿отоˈд’і 
преˈйіхаў з‿раˈботи / «ˈможе ти ше оˈвеч’кам да коˈров’і поˈсипеш 
ˈс’ілосу тˈрохи преˈв’із̭» / йа ка «н’е ̍ ето ўже йа...» // на‿кароаˈс’інк’е 
воˈдич’к’і нагˈр’іла да обˈмилас’а /да ˈбабу приˈв’іў / коˈрову коĭ 
ˈкак подоˈйіла // ˈматер’і ˈдома не‿буˈло / подоˈйіла коˈрову / теˈпер 
ˈн’ежиіц’а бач / подоˈйіла / ну вон го і роˈдилос’ // оˈтак коˈмок 
кˈров’і / ̍ баба два раˈзи опˈкупувала у ̍ноч˙вах / хˈлопец’ // ну і сˈлава 
ˈБогу / ˈжиів’і ше / раˈбота дес’ / Аўˈган проĭˈшоў //

− Інф. 2: Да ти росˈказувала //
− Інф. 1: ˈС’ем’іс’ат‿деˈв’атиĭ / ну йа‿ш̬ каˈжу цеĭ хˈлопец’ / 

цеĭ оˈс’о ˈмен’шин’киĭ / оˈце ў‿нас ˈмен’шин’киĭ / ˈВоўка / дак 
в’ін у‿Герˈман’ейі слуˈжиў // два ˈгода слуˈжиў у‿Герˈман’ейі // 
а‿ˈВан’а / тоĭ ˈс’ем’іс’ат‿деˈв’атом йак уз’аˈли / і‿то приіĭˈшоў 
ў‿ˈвос’емс’ат‿ˈпервом //

− Е.: Його обкупали, так? Омила повитуха...
− Інф. 1: У‿ˈноч’вах / у‿ˈноч’вах / ну / наĭшˈли там де / та 

йаˈк’і пел’ушˈки буˈли! // де ниˈгодна соˈроч’ка оˈта шо / ˈшит’і‿ж 
буˈли таˈк’і сороч’ˈки або... / ну ˈч’істе / все ˈч’істе шо ў‿сундуˈц’і 
там ле... таˈке... // роз’ірˈвала / п˙ідосˈлала там у‿тоˈму / у гоˈлоўку 
шос’ п˙ідмосˈтиіла / у‿ˈноч’вах // і опкуˈпала // раз̭ / тоˈд’і навеˈли 
воˈди / не‿зˈнайу ч’і саˈма навеˈла ч’і / ч’і йак воˈна шо // уз’аˈла 
да оп:олосˈнула йоˈго ше так / на‿ˈруку / йак воˈна йоˈго кˈлала / 
йа леˈжала вопˈш’е // коˈли оˈто воˈна пошˈла доˈдому / осˈтавила // 
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у‿ˈнейі д’іт̬ таˈкиĭ буў шо / йак буˈло куˈди ĭде ˈб’една / дак ˈпоза 
гˈр’ад̭ками // таˈкиĭ стаˈриĭ а‿реўˈнивиĭ буў / крекˈливиĭ // воˈна  
пошˈла доˈдому // а‿ˈПашка заĭшоў у‿ˈхату да... / да л’іг спат’ / 
а‿ˈлампоч’ка перегоˈр’іла // то йа встаˈвала ˈлампочку ўкˈруч’у
вала // йак буˈло / ну буˈло // то так буˈло / у‿ˈхат’і ˈхолодно буˈло / 
теˈпер оˈс’о йаˈка красоˈт’ішч˙е //

− Е.: А купіль, у якій вперше купали? У чому, не пам’ятаєте?
− Інф. 1: Воˈдойу ˈч’істойу куˈпали / ізˈразу ˈч’істойу / а‿тоˈд’і 

і преготоўˈл’али йак назиˈвали ў‿нас і воˈни йе / голуб’інˈц’і // 
с’іˈч’ас ˈкажут’ циˈкор’іĭ / оˈце шо випусˈкайут’ / а ў‿нас / уˈсе ў‿нас 
оˈтут за... / і с’іˈч’аз / петˈров’і батоˈгиі // тоˈд’і ч’ереˈду / ˈжоўт’ім 
цв’іˈте ў‿ˈберез’і ў‿нас баˈгато // ˈтоже / насˈтайували і добаўˈл’али 
ў‿ˈкупел’ // ў‿ˈкупел’ добаўˈл’али //

− Е.: А для чого? Для чого добавляли?
− Інф. 1: А‿воˈно л’іˈч’ебне / л’іˈч’ебне // не‿престаˈвало 

неˈйак’іх / оˈто на шˈкур’і н’іˈч’ого ни‿буˈло // куˈпали у‿ˈц’ом //
− Е.: Це кожного вечора купали чи ні?
− Інф. 1: Куˈпали ̍каждиіĭ ден’ // ̍каждиіĭ ден’ куˈпали / ̍каждиіĭ 

ден’ // куˈпали / йа саˈма / уˈже йак ˈхолодно / дак на пеˈч’і // ˈноч’ви 
посˈтавиш на‿пеˈч’і і‿ч’аˈвун з‿воˈдойу / ˈкупил’ // пидбаўˈл’айеш 
тепˈлен’ку / ўс’ігˈда йа пед‿ˈголову наˈмош˙ч˙увала / [...] / і 
пеˈл’ушкоĭ заˈмотувала //

− Е.: А дівчаток і хлопців в одній траві купали?
− Інф. 1: В‿од˙ˈн’іĭ // в‿од˙ˈн’іĭ в‿од˙ˈн’іĭ //
− Е.: Любисток дівчатам не кидали в купіль?
− Інф. 1: Н’і / не‿киˈдали // а тоĭ... / н’ет‿ˈн’ет не‿киˈдали // 

л’уˈбистка... оˈце / оˈце йак у‿ˈмене шо буˈло / дак буˈла ч’ереˈда 
наˈсушена / у‿ˈбаби буˈла пуˈч˙еч˙ка зўˈйазана / да оˈце петˈров’і 
батоˈги // оˈце ў‿ц’оˈму куˈпали // дак воˈно‿ж не‿ˈкаждиіĭ ден’ 
ў‿йоˈму куˈпали / а так ˈізр’іт̬ка куˈпали шоб / ˈможе м’ікˈроби 
йаˈк’і / ˈможе шос’ воˈни зˈнали //

− Е.: А годували як?
− Інф. 1: Годуоˈвали? // йак шо... //
− Е.: Грудьми довго годували?
− Інф. 1: До... // йа ўс’іх ˈнорму устаноˈвила оˈдинац’ет’ 

ˈм’іс’ац’іў / посоˈсали / а хто і ˈможе ĭ‿ˈб’іл’ше / хто ˈможе совˈс’ім 
не‿годуˈваў / йак молоˈка ниˈмайе // а ˈйіли теˈпер‿же ˈд’ец’к’і 
сˈм’ес’і да ˈкашка там ˈманка / а шо ў‿нас буˈло? // а д’ікˈр’ет йаˈкиĭ 
буў // два ˈм’іс’ац’і / і на‿раˈботу // іˈди! / бо ˈбудут’ штрахуˈват’ 
теˈбе / ˈбудут’ суˈдит’ шо ˈм’інімум не‿ˈвиробила //

− Е.: А що робили? Куди дітей дівали?
− Інф. 1: А куда... // у ̍кого ̍дома ̍н’ан’ч’іли / а йак ̍б’іл’шен’ке / 
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ˈйасл’і буˈли / ˈйасл’і  на‿ˈкажд’іĭ деˈреўн’і буˈли / туˈди... / теˈпер 
ˈкажут’ ˈсад’ік / ну ˈсад’ік взˈрослен’к’і‿же / а тоˈд’і і маˈлен’к’іх 
таˈк˙іих дес’ ˈм’іс’ац’іў с’ім шо таˈке ўже сиˈдит’ ˈлоўко / і таˈк’іх 
прин’іˈмали / н’ан’ˈки буˈли / роˈбили //

− Е.: А якщо літо, на поле з собою брали малюсіньких зовсім?
− Інф. 1: Коˈли колˈхоза ше не буˈло да ос’ йоˈго ̍мамка / бˈрали 

с‿соˈбойу заб’іˈрали ĭ‿коˈлиску поˈв’ісили з‿вос’імˈнац’атего 
ˈгода ˈкажут’ буў син / і поˈв’ісили коˈлиску пед‿редˈванкойу / 
переˈв’ісили шоб воˈно там буˈло коˈли / с’іˈчас так’іх у‿ˈнас  
в’іх ̍р’іў неˈма / коˈли йак налеˈт’іў ̍ в’іхор / ̍ ч’орниĭ / і не‿ўсˈп’іли бо 
ўс’і‿ж вйаˈзали / де хто шо роˈбили / ĭ‿ˈпоки доˈб’ігли дак коˈлиску 
ту переверˈнуло ĭ‿йоˈго / уˈмер хˈлопец’ йоˈго / перекруˈтило 
ˈв’іхр’ом йоˈго перекруˈтило // бˈрали с‿соˈбойу / бˈрали //

− Е.: Скажіть, от раніше ж пустушок не було. А тоді що 
давали замість путошок?

− Інф. 1: У ˈмарл’еч’ку ос’ і‿моˈйім ˈд’іт’ам / ˈбаба нажуˈйе 
йак йе пеˈч’ен’:е дак наˈмоч˙е / і ў‿ˈмарл’оч˙ку і ў‿ˈротик / і воˈно 
соˈсе виˈсасуйе оте‿ˈте йаˈк˙е‿б воˈно не‿буˈло / а йак неˈма дак 
хˈл’іба / хˈл’іба шоб не‿пˈлакало смокˈтало / не‿буˈло ˈсосок // 
оˈце таˈке буˈло / моˈйі вс’і росˈли так / ˈсосок не‿буˈло / а ˈбабка 
пед̭ˈкармл’увала //

− Е.: Маку не давали смоктати?
− Інф. 1: А н’і / мак не‿даˈвали / а ˈбаба буˈло йак уˈже 

ˈм’іс’ац’іў три‿ч’оˈтириі дак / у боршˈч’і карˈтошки навит’аˈгайе да 
намˈне да / поˈкорме шоб не‿пˈлакало не‿креˈч’ало // так і жиˈли //

− Е.: А на рочок стригли дитину?
− Інф. 1: На год̭? // на гот стˈриглиі / і постˈрижини гуˈл’али 

ми он / оˈц’іĭ сˈтаршен’к’іĭ // ˈдуже гуˈл’али // ˈмен’шому н’е 
іш‿шиĭˈс’атого ˈгода бо нач˙іˈнали оˈце ˈд’ело ˈд’елат’ / стˈроіт’ / 
бо там ˈхатка хаˈлупенка таˈка буˈла шо / ˈн’ічого ˈд’елат’ // а 
постˈрижини гуˈл’али / гуˈл’али // і ˈгод’ік спраўˈл’али / йак год з̭... 
сˈполниц’а год̭ // гуˈл’али / тоˈд’і ˈл’уди дˈружн’і‿дˈружн’і буˈли // 
оˈце на‿ˈПаску ў‿ˈкого шо йе / до‿йаˈкоĭ до‿одн’іˈйеĭ ˈзиĭдуц’а 
там шо... // у котˈройі таˈмо йаˈка ˈмиска холодˈц’а / у‿йаˈкойі там 
ч’і йіˈк’іс’ ˈіншиĭ / зниˈсуц’а // кисˈл̇ушки з‿бур’аˈк’іў / т’і / таˈк’і 
ˈч’етверт’і буˈли / наˈробл’ат’ да оˈс’о с˙п’іˈвайут’ с˙п’іˈвайут’ / 
сеˈд’ат’ // дˈружн’і ˈл’уди буˈли дˈружнийе // а тоˈд’і / йак ро... / 
поўм’іˈрали стаˈр’іĭш’і / порозйіж’ˈǯ’алис’ ˈзам’іж куˈди ў‿дˈруг’і 
деˈреўн’і повиˈходили дак уˈже / а с’іˈч’ас вобшˈче // соˈс’ед’еĭ йес’т’ 
ˈл’уди таˈк’і шо‿ĭ не‿презнаˈйут’ //

− Е.: А що робили з тим волоссям, як дитину...
− Інф. 1: А куˈди‿ж йа ˈд’іла? // не‿викиˈдали / а куˈди‿ж 
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д’іˈвали т’і ˈкоси оˈце ўже і не‿сˈпомн’у / а соб’іˈрала ˈкоси 
не‿ˈкидала / он стриг із‿моˈйім бˈратом / ˈсам’і стˈригли //

− Е.: А на голову миску одягали, коли стригли потім уже 
старших?

− Інф. 1: Н’і / н’і / н’іˈч’о / н’іˈч’ого / н’і ни‿над’іˈвали // 
н’іˈч’ого не‿над’іˈвали // так стˈригли // собˈрала ˈкоски йа / а 
куˈди‿ж ми йіх? / ми йіх і берегˈли / а куди йіх... //

− Е.: Може, десь закопували чи ні?
− Інф. 1: А чос’ йа ĭ‿не‿зˈнайу // а... а ше одˈна буˈла // йак оˈце 

неўˈремене ˈродиц’а / дол’іўˈки‿ж буˈли / дак / і‿таˈкиĭ ˈполек ос’ 
подиˈв’ітес’ йаˈкиĭ ˈполек у‿ˈнас / і оˈто пед̭‿ˈполеком заˈкопували 
ў‿ˈхат’і / оˈто таˈкого уˈма //

− Е.: Це коли, як...
− Інф. 1: Нивˈрем’ін:е / дак на‿кˈладбишч’і не‿хороˈнили / 

не‿хороˈнили там ˈйесл’і... //
− Е.: Якщо в шість місяців народжене...
− Інф. 1: Да да да / отаˈк’і / отаˈк’і нивиˈлик’і // теˈпер йак 

у‿ˈмене роˈдилас’ ˈперва ˈд’іўч’інка ў‿п’іĭˈс’ат ш˙іисˈтом гоˈду / і 
невˈремен:е ˈтоже // жиˈвен’ке роˈдилос’ но невˈремен:е / ўˈмерло // 
ˈт’іки л’іш і‿ўз’аˈли ў‿ˈпогреб’і закоˈпали // ˈйаш’іч˙ок зроˈбили / і 
хараˈшо‿ж замоˈтали йоˈо / а роˈдила / роˈдила ̍дома ̍тоже / роˈди ла // 
і закоˈпали // йа тоˈд’і ўже к‿ˈл’іту пидиĭˈду до‿ˈпогреба / ну ни‿моˈгу 
заˈл’ізти карˈтошки набˈрат’ там і ˈд’іжки‿ж̭ стоˈйат’ / закоˈпали / 
от‿отаˈко // коˈли ў‿йоˈго ˈбат’ко / свекр / таˈкиĭ хаˈрошиĭ буў / 
і‿ˈр’ідного не‿ˈнада / хаˈрошиĭ буў / уз’аˈли да ˈмоўчки ўд’агˈлис’ / 
ˈвикопали ĭ‿пошˈли / ў‿нас кˈладб’ішче‿ш ˈета / нам / йес’т’ // дак 
воˈни / у‿ˈйіх ˈмати там похоˈронета / стаˈруха / дак воˈни ˈвирили 
ў‿ˈнейі ˈйамку / нам... у‿моˈгил’і глибоˈч˙ен’ко / ˈкажут’ з‿метр йа 
ˈвириў і посˈтавиў тоĭ ˈйашч’іч’ок / і наˈладили моˈгиілу / наˈладили / 
і‿оˈто тоˈд’і / а йа пидиĭˈду даĭ стоˈйу // вони / «ой да ˈдоч˙еч˙ка 
л’із’ / там уˈже неˈма / йа закоˈпаў уˈже на кˈладб’іш’ч’і / до‿ˈбаби 
закоˈпаў» // у‿ˈнас ˈтоже ˈбаба / йоˈго ˈмамка / двоˈйіх пˈраўнучок 
коˈлише // не... / да / пˈраўнуч’ки // роˈдилас’ троĭˈн’ашка ў‿ˈсиіна 
ў‿ˈнашого у‿ˈц’ого / Влаˈд’ім’ера П’етˈров’іч’а // роˈдилис’ / да / 
дˈвойе // та захоˈлоли воˈни / ў‿Ухˈв’і роˈдило // а одˈн’іĭ с’іˈч’ас 
ˈбуде с‿ˈпервого нойабˈр’а ч’іˈтир’і ˈгоди // там роˈзумне / зˈвоне 
меˈн’і ўˈч’ора // ага / «ˈбаба пˈтичк’і л’іˈтайут’ ше? / не‿поˈмер... 
н’е‿поˈм’орзли?» // вона пеˈревертен’ баˈлакайе і ˈнаше і ˈрус’ке // 
каˈжу «н’і не‿поˈмерзли» // так‿і‿ˈйес’т’ / оˈто так буˈло //

− Е.: А що робили з пупком?
− Інф. 1: А йак пуˈпок од̭паˈдаў?
− Е.: Да.
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− Інф. 1: А куˈди‿ж йоˈго за... д’іˈвали? / оˈце йа‿ĭ ̍тоже... / уˈже 
оˈце на цеĭ вопˈрос йа... // а куˈдиі д’іˈвали? // ч’ос’ ˈтоже не‿зˈнайу // 
дес’ наˈв’ерно заˈкопували де ˈл’уде не‿ˈход’ат’ ч’і / ч’і де / йа ч’ос’ 
і‿не‿зˈнайу // куˈди йа д’іˈвала? // а отпаˈдали / у одноˈго у‿ˈц’ого 
дак / акуˈшерка одерˈвала ше ч’еˈтир’і дн’а ˈт’іки проĭшˈло / куˈди 
воˈна йоˈго ˈд’іла? // заˈл’іч˙уˈваў хˈвел’шер заˈходиў / ˈмимо ˈхати 
буˈло ĭде ў‿нас там у‿кусˈтах бол’ˈниц’а буˈла / ˈзаĭде да наˈмаже 
з’еˈл’онкойу / ваˈно пˈлакало // адерˈвала / а так оˈце і не‿зˈна куˈди 
д’іˈвали // да ˈнада буˈло пр’ам... / уˈма не‿буˈло / да ˈн’іколи буˈло // 
таˈке ўсе ентеˈресне ˈбаба росˈказувала йоˈго ˈмамка / свекˈруха // 
ˈс’адут’ ˈколо ˈмене / там росˈказуйут’ шо ˈможна кˈниіжку на
пеˈсат’ // і ˈн’іколи буˈло // і не‿пеˈтали // йак ˈбабу йоˈго / зˈнайу йа 
шо Окˈсана зват’ / ни‿ˈоч’іства ни‿зˈнайем... // йак ˈд’іда / ну ˈд’іда 
шо / ˈтоĭ‿он ˈоде // ˈФ’одор Ваˈс’іл’ов’іч˙ / то Ваˈсил’... //

− Інф. 2: ...Хворосˈтовск’іĭ / шо це сп’іˈвач... //
− Інф. 1: А / да йа ўже йім каˈзала / йа йім каˈзала // да ˈбаба 

не‿одˈлазила од̭ т’іл’іˈв’із’іра // оˈце ˈможе / оˈце ˈд’ад̭’ка Дмитˈра 
ˈможе воˈно дес’ ўнуˈч’а аˈбо пˈраўнуч’а / оˈце воˈно / оˈце... // і‿оˈно 
сиˈд’ат’/ ̍око те насˈтаўл’ат’ на‿ˈтоĭ / на‿т’іл’іˈв’із’ір / і‿оˈто / ўс’ігˈда 
йоˈго сˈлухали Хворосˈтоўс’кого // ˈмати буˈла Хворосˈтоўс’ка // 
а ˈмерли ˈд’іти / ˈмерли // ˈдуже‿ˈдуже ˈран’ше ˈд’іти ˈмерли // 
дак не‿преˈвивок / оˈце ў‿ˈйого ˈматер’і ˈдеўйатеро буˈло // оˈце 
оˈдин поˈгиб на‿фˈронт’і / оˈце посˈл’ед˙н’іĭ ˈживиĭ осˈтаўс’а / а 
т’і ч˙ос’ уйіж’ˈǯ’али на‿Куˈбан’ / там родˈн’а буˈла ˈсестри / дв’і 
сестˈри жиˈли / ў‿йіх семˈн’а ˈдуже веˈлика буˈла / дак уйіж˙ˈǯ’али / 
а‿тоˈд’і опˈйат’ ў‿триіц’т’‿втоˈром преˈйіхали с’уˈди / ни‿зˈнайу 
ˈгод’іў п˙йат’ воˈни там жиˈли ч’і н’і // оˈдин вос’миˈл’етн’іĭ / одˈни 
шестиˈл’етн’і / поўм’іˈрали // обкˈлад ˈгорла / шоз’ заˈдаўл’увало / 
ч’і т’іф йаˈкиĭ хоˈдиў / шос’ таˈке хоˈдило // ˈага / так пˈлакали 
проˈсилис’ с’уˈдиі доˈдому / воˈни‿ж нароˈдилис’ тут йіх повезˈли // 
дак пˈлакали / аˈга / доˈдому //

− Е.: А от раніше, кажуть, якщо маленькі діти «невчасні» 
народжувалися, шестимісячні, то їх, кажуть, на пічку — в шапці 
вигрівали. Ви про таке не чули?

− Інф. 1: Таˈкого йа не... не‿ˈбач’іла / не‿ˈбач’іла но 
вижиˈвали / вижиˈвали / коˈло нас недаˈлеко ˈж’інка жиˈла / воˈна 
на‿ˈгод од‿ˈмене ˈменша та ˈд’іўч’іна / йіˈйі ˈЛ’ус’коĭ зˈвали ˈЛ’ус’
ка // еˈге / дак воˈно роˈдилос’а семиˈм’іс’ач˙не роˈдилос’а / на‿пеˈч’і 
ў‿тоˈму / ў‿коˈлиск’і ˈвикохали / ви... ˈвиросла / ˈвиросла / ˈмати // 
росˈли // йак... / йак і ч’ім корˈмили ч’і... / ни‿зˈнайу / ч’і ˈциц’ку 
соˈсало? / да наˈв’ерно соˈсало‿ш семиˈм’іс’ач˙не // бо у‿ˈнашойі 
оˈс’о нароˈдилис’ шо йа каˈжу оˈце дак / соˈсала ˈдіўч’інка ц’а // 
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соˈсала до‿тˈр’ох год̭ // оˈце преˈйідут’ с’уˈди / і‿ˈт’іки росклаˈду 
д’іˈван воˈна ˈл’аже ˈколо ˈнейі / і саˈма ˈл’ізе і вигорˈтайе ˈциц’ку 
ĭ‿соˈсе / «ˈпоки шч˙е ˈбудеш» / каˈжу «умˈн’іша ˈбуде хаĭ соˈсе» // 
теˈпер йіĭ / н’і‿ˈнада / ў‿ˈсад’ік ˈходе // да ше‿ĭ йаˈке гˈрамотне / 
ст’ішˈки росˈказуйе да п’іс’ˈн’і сп’івайе //

− Е.: А колиску як робили? Завчасно?
− Інф. 1: Коˈлиску да / отаˈко із тоˈго оноˈде / із‿ˈдош’еч’ок 

збиˈвали // так збиˈвали / тоˈд’і полотˈном оˈтам забиˈвали ниіз̭ / і / 
в’іˈр’оўки оˈце прич’епˈл’али / ў‿нас на‿пеˈч’і гвоздˈки наˈбит’і // 
і йа колиˈхала ўс’іх у‿коˈлиск’і // а‿тоˈд’і йак ˈб’іл’шен’ке буˈла 
дереўˈйана ˈкойоч˙ка / таˈка ˈкач’ка / пороˈбиў в’ін сам / таˈке шоб 
йак колиˈхат / дак колиˈхалос’ / оˈто ў‿таˈкому сˈпали // а коˈлиск’і 
буˈли / ў‿уˈс’іх буˈли // теˈпер уˈже / у каˈл’асках йіх коˈлишут’ // а 
буˈли ў‿ˈмене у коˈлисках / колиˈхали / сиˈд’іли //

− Е.: А називали дітей в честь когось? Як вибирали імена?
− Інф. 1: Назиˈвали / ˈможе і у‿ч’ес’т’‿коˈгос’ / йак у нас два 

буˈло... / ˈбат’ко ўмер двач’:ітˈвертого нойабˈр’а / йоˈго ˈбат’ко / 
сˈвекор // а йа до ̍мами пошˈла і роˈдилас’а... [...] // а воˈна роˈдилас’ / 
ше д’ід на‿ˈлав’і лиˈжаў / не‿хороˈнили жˈдали ˈпоки ˈродиц’а // 
ни‿хороˈнили / ̍поки ро... оˈце ̍Л’уба ў‿ˈмене сˈтарша / роˈдилас’ // а 
таˈд’і оˈто роˈдилас’ / цеĭ заĭˈшоў / там попˈлакаў / а‿с’уˈди заĭˈшоў да 
ˈрадуваўс’а шо ˈд’іўч’іна йе / бо ми ˈперв’і дв’і похороˈнилиі // одˈна 
вˈремен:а / дак на‿кˈладб’іш’і хороˈнили // у Салаˈват’і ў‿болˈниц’і 
меˈне оˈце одˈну йак хоро... / те... / роˈдила дак... // не спасˈли враˈч’і // 
каˈжу ˈбаб̭ка спасˈла‿п коˈн’ешно // похороˈнили / а оˈце тˈрет’а / шо 
оˈце ўˈч’ора буˈла / ч’і позаўˈч’ора // оˈто воˈна роˈдилас’ і жˈдали // 
в’ін заĭшоў і зˈразу йіˈйі назˈваў / «хаĭ ˈбуде ˈЛ’уба» // йоˈго сестˈра 
буˈла двоˈйуродна ˈЛ’уба // та меˈн’і буˈло ўˈс’о‿раўно / назиˈваĭ //

− Е.: А чому не можна було хоронити? Чому ждали?
− Інф. 1: Жˈдали? // шоб пойаˈвилас’ дуˈша наˈм’істо 

наˈв’ерно // бо / ˈхот’‿би‿ш це чуˈжа л’уˈдиіна / а‿це св’іĭ ˈр’ідниĭ / 
да ше так ждал / ˈГосподи / «йа йак дожˈду своˈго онуˈч’ати / дак на 
голоˈв’і запл’аˈсайу» // пл’аˈсат’ л’уˈбиў д’ід̭ / аˈга // і оˈто жˈдали // 
ˈт’іки нароˈдилас’ і‿йоˈго повезˈли на‿кˈладб’ішче / похороˈнили // 
обожˈдаўс’а //

***
4.2. –  Е.: А скажіть, будь ласка, от у вас є намисто. Ви його 
носите постійно, так?

− Йа ўс’у ˈжиз’н’у ноˈсила / ше‿ĭ ˈд’іўч’іноĭ буˈла // а тоˈд’і 
те де розгуˈбилос’ так у‿ˈмене // і оˈце меˈн’і ˈд’іўч˙іина оˈц’а ˈОл’а 
ˈсама ˈмен’ша / йак куˈпила ше не‿зˈнайу / в‿інст’іˈтут’і ўˈчилас’ 
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наˈв’ерно // і преивезˈла / а‿ˈйа із̭‿ˈшийі загуˈбила // і от у‿ˈмене 
ˈвоздух хоˈлодниĭ гуˈл’а / і‿ўˈсе // йак об’еˈр’іг йаˈкиĭс’ ч’і‿ˈшо // 
і‿ˈйа ў‿ˈбан’у ĭду / і‿спˈл’у / ˈнитку кˈр’іпку зроˈбила із̭‿ˈтого оˈто 
пол’іт’іˈл’ену / і оˈце так йа йоˈго ĭ‿ноˈшу ĭ‿ноˈшу // хˈрестик туˈди 
ˈнишч’е / а‿ˈце те // отоˈто / ноˈшу //

− Е.: А от раніше те намисто, яке розірвалося, то вам хтось 
купував чи хтось передав?

− Меˈн’і даˈрили // д’іўˈч’атка наˈерно / купуˈвали ˈЛ’уба 
ˈіл’і хто // а ўпеˈред‿упеˈред ˈмати купуˈвала // ўсе ўˈремйа у 
нас по‿деˈреўн’і ˈйіздиў назиˈвали ˈм’елушник / таˈкиĭ башˈкир 
на‿коˈн’ац’і / на ридˈванк’і ˈйіздиў / і ч’амаˈдан у‿ˈйого здоˈровиіĭ 
там‿оˈто ў‿йоˈго / і‿преˈколки / ĭ‿бˈрошки / ĭ‿наˈмисто / і тоĭ / там / 
ну уˈс’ака ўс’а... / і гр’іб’ішˈки / ĭ гр’іб’ін’ˈц’і шо ˈвошеĭ виˈч’і... / ой 
вошˈва йак тут хоˈдиіла! / ой ˈд’еточ’к’і ˈнаш’і / йак буˈло стˈрашно 
ў‿шˈкол’і з‿ˈвошами хоˈдиіли дˈруг’і ˈл’уди / ой ˈГоспод’і // дак 
оˈто ˈйіздиў / і ни за‿гˈроши / бо ў‿л’уˈдеĭ‿же гˈрошеиĭ ни‿буˈло / 
хто к’істˈки здаˈваў здоˈров’і / бˈрали / наˈерно переробˈл’ат’ 
на‿гр’іб’ін’ˈц’і // а хто даˈваў ˈроги коˈроўйач’і йак р’іг / оˈто отаˈке 
приĭˈмаў // тоˈд’і тр’апˈки стаˈр’і хто ў‿ˈкого йаˈк’і / оˈце на таˈке 
виˈм’ін’ували / дак моˈйі ̍мати наˈмисто виˈм’ін’увала ўсе вˈрем’а йа / 
і сеˈреж̭ки // а покоˈлоли ше маˈлен’ка йа буˈла миˈн’і покоˈлоли / ше 
у ˈйасл’і хоˈдила // ˈГосподи! / а ˈйасл’і йаˈк’і буˈли ˈд’еточк’і! // оˈце 
зˈвар’ат’ гоˈрох / суп гоˈроф’ійа // ну ̍може воˈно‿ĭ не‿зˈвариц’·а / ну 
нам поĭˈд’от / бо ˈзуби буˈли / покеˈпит’ / еˈге // із‿бˈратом сидиˈмо / 
сˈтаршиĭ брат ˈдома / роˈвесник ос’ йоˈму / у‿ˈназ̬ ˈд’іду ˈс’ем˙д’іс’ат 
ˈвос’миĭ год̭ / меˈн’і ˈс’емд’іс’ат п’ˈйатиĭ / йа ˈмен’ша од‿ˈн’ого // 
і‿оˈце пос’іˈдайем ˈйісти / аĭˈда ˈвийемо с‿твоˈйейі ˈмиски / ˈвийемо 
а те ˈв’із’мемо у шо‿ниˈбуд’ / ч’і лопуˈшок ˈвирвем / ч’і де шо // 
пˈриĭде брат / і‿ˈв’ін забеˈре тоĭ гоˈрох поˈйіс’т’ // сˈтаршому / а одˈну 
ˈпорц’ійу пойіˈмо // оˈце так у‿ˈйасл’ах ми буˈли // і‿сˈпали / з‿ˈдому 
приˈносили / де ˈдуже маˈн’іс’ін’к’і / дак у ˈкойочк’і дереўˈйан’і / 
а т’і ˈоно‿де // питстиˈлат’ із‿ˈдому // но ў‿нас ˈмати окуˈратна / 
і‿таˈка шо жаˈл’іла нас̬ дак / ˈват˙н’і од’іˈйал’ца ў‿нас буˈло таˈке 
ше із‿ˈмалеч˙ку воˈна тоĭ / роˈбила нам / аˈга // і ўкриˈвалис’а / а 
ˈмен’шин’к’і ў‿ˈкойоч’ках у‿дереўˈйан’:іх / а ми ̍дол’і // оˈто ̍йасл’і 
таˈк’і буˈли // так жиˈли //

***
5. – Інф. 1: Стаˈлова сваоˈйа / проаˈдукти сам паставˈл’аеш // 
ˈсад’ік / ˈтоже // ˈтак‿шо ми ў‿фонд ˈм’іра раˈботайем в‿ˈс’ел’скоай 
ˈм’есност’і // так што все / все шо йес’т’ / все на меˈн’і // так / 
раˈботайу вос’ˈмий г ̭от / шо полуˈч’айец’а? / ну / атˈл’іч’ник 
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абразаˈван’ійа Р’ісˈпубл’ік’і Башкартасˈтан // у‿ˈнас ˈдуже баˈгато 
буˈло госˈтей ў‿шˈкол’і за ц’і пасˈл’едн’і п’ат’ ˈрок’іў // буˈли 
пасˈли // три пасˈла буˈли // буˈли / так / в’ерˈховниĭ ком’іˈсар 
обеесˈйе Кнут Вол’іˈпек // йакˈрас воˈни диˈвилис’ йак у‿ˈнас 
проаˈводиц’а абуˈч’ен’ійе / ў‿шˈкол’і / вот // йак жиˈвут’ украˈйін’ц’і 
оˈни диˈвилис’ вопˈш’е сеˈло / а‿ˈтак ў‿шˈкол’і аˈни ˈц’ілиĭ ден’ 
раˈботали / ў‿нас тут кˈруглиĭ с’т’іл буў / буˈли з̭‿м’ін’іс’ˈт’ерства 
абразаˈванійа / наш м’іˈн’істр абразаˈван’ійа / вот / і‿диˈвилис’а 
йак / йак ми веˈдем образоˈват’ел’ну ˈд’ейат’ел’нос’т’ / йак ˈд’іт’ам 
тут / ўот паˈетому таˈку хаˈрошу палаˈжит’ел’ну аˈценку даˈли / 
ˈотзиви хаˈрош’і / паоˈетому раˈботайім ˈдал’ше // госˈтеĭ баˈгато / 
ў‿нас і‿Шапаˈваленко буў ў‿шˈкол’і оˈс’о‿де ў‿ˈмарт’і // так... // 
шˈкола / д’іˈтеĭ ш’ас нибаˈгато у‿ˈнас // йа шˈколу прин’іˈмала / 
буˈло баˈгато за‿ˈсотн’у / ш’ас осˈталос’а вс’оˈго ˈс’ем’іс’ат 
два і‿в‿дошˈкол’наĭ гˈруп’і дˈвацет’ д’іˈтеĭ // полуˈчайец’а 
вос’ім’із’‿дˈва но йа ˈдумайу шо дл’а ˈс’ел’скоаĭ ˈм’еснос’т’і це ш’е 
хараˈшо // ш’е хараˈшо ми жиˈвем ˈтого‿шо / да Йул’ [звертається 
до одного з експлораторів] / зˈнайеш наˈерно шо йес’т’ шˈколи 
де ĭ‿дˈвацет’‿три / да / і‿тˌриц’ат’‿дˈва ˈтак‿шо ми ш’е паˈка 
жиˈвем / жиˈвем і‿нипаˈгано / ˈд’іти у‿ˈнас... // украˈйін’ц’іў баˈгато 
ў‿шˈкол’і обуˈч’айец’а с’‿с’еˈм’і // ˈд’іти от‿ˈш’ас поˈдивитес’ 
ўс’і таˈк’і / ну‿ˈвидно шо / нациоаˈнал’ниĭ калаˈр’іт сахраˈнивс’а / 
вот // шˈкола ў‿нас / п’ідагаˈг’іч’еск’іĭ кал’екˈт’іў у‿ˈнас п’етˈнацет’ 
ч’олоˈв’ік ˈробе / п’едаˈгох‿пс’іˈхолах йес’т’ у‿ˈнас / ну‿ˈтак 
в‿осноўˈном вс’і проф’іс’іаоˈнали // украˈйін’с’ка ˈмова наˈерна 
Йеˈл’ена Ал’екˈс’ейеўна росˈказувала уˈже да? / з‿дев’аˈносто 
тˈрет’ого ˈгода / аˈна каˈзала це уˈже? // пр’епадаˈйец’а з‿дев’аˈносто 
тˈрет’ого / ˈгода / преˈйіхала у‿ˈнас с‿ˈК’ійева Акˈсана буˈла // да? / 
с‿ˈК’ійева оˈна буˈла? [звертається до одного з експлораторів] //

– Е.: Я вже зараз не пам’ятаю.
– Інф. 2: Н’ет / н’етн’етн’ет / н’е‿с‿ˈК’ійева //
– Інф. 1: З‿Богусˈлава //
– Інф. 2: Богусˈлав //
– Інф. 1: З‿Богусˈлава преˈйіхала с‿п’едуˈч’іл’іш’а ̍д’евач’ка / 

і‿аоˈна / аоˈна тут приподаˈвала у‿ˈнас украˈйін’с’ку ˈмову нач’аˈла 
с‿поч’атˈкових кˈлас’іў / а‿тоˈд’і ўже перешˈла ̍дал’ше / по‿деˈв’атиĭ 
клас // поˈтом / Йеˈл’ена Ал’екˈс’ейеўна ушˈла ў‿д’екˈр’ет / веˈла 
йа...

– Інф. 3: Н’ет / по‿девˈйатиĭ клас уˈже йа веˈла //
– Інф. 1: Сˈтарш’і / а‿поч’атˈков’і веˈла йа ĭ‿ˈдоўго наˈерно 

ˈрок’іў с’ім‿ˈвос’ім виˈла / і‿дошˈкол’ну гˈрупу ми нач’аˈли 
з‿дев’аˈносто ˈвос’мого ˈгода / нач’аˈли ў‿дошˈкол’ноĭ гˈруп’і 
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с‿тр’охˈл’етн’ого ˈвозраста ˈд’іти ізуˈч’ат’ украˈйінс’ку ˈмову / 
ˈтак‿шо у‿ˈнас ш’ас Йеˈл’ена Ал’екˈс’ейеўна / уˈже сˈт’іки ˈрок’іў 
веˈде //

– Інф. 3: Дв’еˈнацет’ //
– Інф. 1: Дв’еˈнацет’ / вот / паоˈетому ў‿нас раˈбота пасˈтав

лена хараˈшо / нагˈрат ˈтоже мˈного / ˈЙеˈл’ена Ал’екˈс’ейеўна 
пакаˈзала? //

[...]
– Е.: А годин української мови скільки?
– Інф. 1: Ойоˈйо / так... //
– Е.: Нам сказали, одна година зараз іде.
– Інф. 1: Одˈна / да / ми осˈтавили ш’ас йа пˈросто ˈдумайу 

йаˈк’і кˈласи ми‿ни‿ˈето / ч’оˈго осˈтавили / тоˈго‿шо... // пошˈла 
уˈже на‿ˈте шоп̬‿шˈколу не‿закриˈвали // за‿дˈва ч’аˈса р’іˈшила ц’у 
пробˈл’ему / ˈдумайу ну‿ˈйак миˈн’і даˈли‿ш там ˈтоже‿ш ф’іˈнанси 
даˈйут’ да? / ˈдумай ну‿ˈйаґ‿же нам шоб̭ / шоб̭ і‿украˈінск’іĭ осˈта
вит’ ̍нада‿ш і‿башˈкирскиĭ асˈтавит’ да? / і‿вˈсе ̍нада пооставˈл’ат’ / 
два ч’іˈса закˈрилас’ каˈжу / Вал’енˈт’іна Іˈл’:ін’ічна до‿ˈмене ниˈкого 
ни‿пусˈкат’ / шо / і тут на‿п’ат’ід˙ˈн’евку переĭшˈли ми / ˈто‿йес’т’ 
йа там уˈже ч’аˈси / ˈс’ем’з’іт два ч’іˈса ў‿ˈм’іс’ац’ йа сокраˈтила / 
ˈбистро досˈтала план / ˈдумайу саˈма соср’едоˈточ’ус’ / іˈнач’е 
ˈйесл’і йа ш’ас ниˈч’о ни‿з’ˈд’елайу за‿оˈцеĭ ден’ нас закˈрийут’ // 
і‿ˈйа оˈто за‿дˈва ч’іˈса зроˈбила цеĭ план / поˈйіхала до‿гˈлаўного 
інсˈп’ектора до‿ˈнас / ̍ тут‿же ̍п’ісл’а‿оˈб’іт і‿ˈми оˈце ўсе прошˈло / 
поˈетому одˈна гоˈдина ў‿нас осˈталас’ // ну Йеˈл’ена Ал’екˈс’ейеў
на ў‿нас / оˈна і‿ˈпосл’е уˈрок’ів з‿д’іт’ˈми баˈгато / і‿аˈни до 
З’інаˈйіди Ал’екˈсандроўни с‿Йеˈл’еноĭ Ал’екˈс’ейеўноĭ ˈход’ат’ / 
ˈд’іти ў‿нас украˈйін’с’к’ім зан’іˈмайуц’а / і‿анˈсамбл’ у‿ˈн’іх там / 
і‿аˈни... / і‿сп’ікˈтакл’і сˈтавл’ат’ / оˈни ˈвопш’ім в‿ˈкомпл’ікс’і ўсе 
у‿ˈнас / у‿ˈнас полуˈч’айец’а шо не‿одˈна гоˈдина / а‿у‿ˈнас там / 
ден’ аˈни ш’ас йак нач’ˈнут р’еп’еˈт’іроват’ таĭ‿ˈто... ˈето / там два 
ч’іˈса три / тут ч’ас / əˈно полуˈчайец’а по‿тˈри по‿ч’іˈтир’і ч’аса 
ў‿ден’ у‿ˈних ўсˈр’едн’ом виˈходе / шо воˈни ц’ім зан’іˈмайуц’а 
украˈйін’с’койу ˈмовойу / ˈпоетому йа‿ĭ пошˈла на‿ˈч’ас ˈто‿шо 
зˈнайу шо ми там зан’іˈмайімс’а // ў‿ˈд’ецком саˈду ˈтоже там у‿ˈнас 
це йес’т’ / і‿паˈетому пашˈли на‿ˈце / вот // ну оˈна так гоˈтове / 
коˈли к‿ол’імп’іˈад’е оˈна йіх остаўˈл’а пастаˈйан:о ˈпосл’е уˈрок’іў 
зан’іˈмайец’а / у‿ˈнас / праˈводим / ˈтижден’ укˈрайен’с’коĭ ˈмови 
у‿ˈнас йес’т’ / і‿оˈни оˈто до‿ˈн’ого гоˈтоўл’ац’а ˈдоўго / там оˈни 
шос’ нам поˈказуйут’ росˈказуйут’ [...] // поˈтом Шеўч’енˈкоўс’к’і 
дн’і Уˈфа проˈводе / поˈтом / «Ч’ерˈвона каˈлина» буˈло‿і / 
к‿ф’ест’еˈвал’у гоˈтоўл’ац’а / ˈто‿йес’т’ у‿нас раˈбота ĭде тут 
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не‿одˈна гоˈдина поаˈетому // раˈботи / раˈботи баˈгато // раˈботи 
баˈгато і‿ˈми ў‿шˈкол’і ˈйакос’ йа каˈжу ˈдаже на‿п’ер’еˈм’енах 
ˈд’іти у‿ˈнас і‿по‿украˈін’с’к’і баˈлакайут’ / і тут у‿ˈнас ўсе 
перепл’іˈтайец’а і‿не‿ˈпоĭмеш ниˈч’о / от //

***
6.    –    Е.: Загалом скільки українців у селі?

− Так / йа вам ˈзафтра найˈду інформациˈонуйу спˈравку / 
у нас па‿ˈцентру дес’ буˈла / с’ˈт’іки по‿ˈп’ер’еп’іс’і // но ми так 
ˈп’ер’еп’іс’ стаˈралис’а... / ˈН’іна Йˈван:а ˈнаша роˈбила / шо‿ш це 
таˈке / укˈраінцеў ˈмала // хто‿ш ˈхоч’е ш’е заˈп’ісуваца украˈінцем / 
а хто й не‿ˈхоч’е / і таˈке йе / ўот // і проˈсили пр’ам заˈписуваца 
украˈінцами // ˈйак‿же‿ш так ˈкаже украˈінска деˈревн’а / о 
напр˙іˈм’ер у‿ˈн’ого бат’ˈк’і / ˈтато украˈінец а‿ˈмама ˈруска / а 
в’ін ˈхоч’е ˈбути ˈруск’ім // і оˈце таˈкий сканˈдал / тˈрошк’і буˈло 
ў‿ˈс’імйах йак ˈп’ерип’іс’ буˈла // но заˈписувалис’ в‿аснавˈном 
украˈінцам’і / вс’і // бо проˈсили / ̍кажемо пот’іˈр’айем укˈраінскайе // 
а ш’ас не‿зˈнайу шо ˈбуде // тоˈд’і йак разгоˈвар’ували шоб осˈта
лос’ ˈнаше назˈван’ійе еспеˈка ˈім’ен’і Шеўˈч’енко // і оˈце ни‿зˈнайу 
шо з‿назˈван’ійем ˈбуде // у‿Золотаˈношку...

− Е.: Еспека — це що?
− Еспеˈка це с’ел’с’кохоˈз’айств’ена‿праоізˈвоцтв’ений кап’е

раˈт’іф / ўот / еспеˈка / колˈгосп // ̍Шеўч’енко у ̍наж‿же назиˈвайец:а 
калˈхоз ˈім’ен’і Таˈраса Гр’іˈгор’іч’а ˈШеўч’енка // а шо з‿ним 
ˈбуде ш’ас / оˈце йак тр˙іи нуˈл’а ˈбудут’ [ООО — рос. «общество 
с ограниченной ответственностью] / йа неи‿зˈнайу // а‿ˈтак 
ˈхот’ілос’ шоб еспеˈка ˈімен’і ˈШеўч’енко осˈталос’ / хаˈт’а‿би... хаĭ 
ˈбуде і три нуˈл’а / но ˈбуде три нуˈл’а ˈімен’і Таˈраса Гр’іˈгор’іч’а 
Шеўˈч’енка // бо тут йак приˈйіхали / йак калˈхос арган’ізаˈвали / то 
вс’і ˈкажут’ / р’іˈшили шо калˈхоз ˈбуде іˈм’іт’ таˈку ˈназву //

***
7.1. –    Е.: Скажіть, як вас звати?

− Інф. 1: По‿укˈраəн’с’к’і Паˈлашка // по‿ˈруск’і ˈПол’а //
− Е.: По-своєму кажіть.
− Інф. 1: П’елаˈг’ейа //
− Е.: А по батькові?
− Інф. 1: Аˈк˙імоўна //
− Е.: А фамілія?
− Інф. 1: ˈД’ев’іч’а Дˈрац’кайа / а‿ˈшас Сˈл’усар’ //
− Е.: А з якого ви року народження?
− Інф. 1: Двац’т’‿с’ід’ˈмого //
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− Е.: Ви тут народились?
− Інф. 1: Тут тут / тут роˈдилас’ тут і пр’ігоˈдилас’ //
− Е.: А батьки ваші переїхали чи теж тут?
− Інф. 1: Воˈни роˈдилис’... / скаˈзала‿б дак не‿зˈнайу //
− Інф. 2: Жирнокˈл’овах // праˈбаба пр’еĭшˈла с’уˈди //
− Інф. 1: Баба ўсе... Жернокˈл’ов’і... ГГГел’ˈм’азове ч’і йак? //
− Інф. 2: Гел’ˈм’азове Жернокˈл’ови // оˈце пˈрабаба йім 

росˈказувала / миˈн’і прабаˈба йім ˈбаба //
− Інф. 1: ˈБаба росˈказували / шо оˈт:уда воˈни //
− Інф. 2: Оˈце ˈт’іко воˈни шо‿і‿зˈнайут’ / шо приĭшˈли...
− Інф. 1: У йіх с’ім сиˈн’іў / ч’іˈтир’і доч’ˈки ў‿моˈйейі ˈбаби // 

оˈдинац’ат’ штук буˈло // вс’і розˈйіхалис’а // два т’і / Киˈрили / 
на‿Укˈраĭн’е буў / а‿ˈд’ат’ко Куз’ˈма ў‿ˈгород’і жиў / шас йоˈго 
там ˈд’іти но йа йіх не‿зˈнайу / ˈпоки буˈла таˈкоĭ йак‿оˈто / то ми 
ˈйіздили / с‿ˈтатом // а‿теˈпер’ йа не‿зˈнайу // тоˈд’і‿ж буˈли маˈл’і 
ˈхати / хот’ у‿ˈгород’е / а‿ˈшас куˈр’атники понастˈройували / 
Господи / воˈно‿ж заˈписуйе все туˈди //

− Інф. 2: Ваˈни з’ітˈрут’ //
− Інф. 1: Шо не‿зˈнаĭдеш і‿своˈго не то чуˈжого // ой [зіт-

хає] // ў‿кулˈхоз’і роˈбила // три доч’ˈки / ˈГал’а ˈН’іна Наˈташа // 
ўˈнук’іў дв’іˈнацат’ // ой...

− Інф. 2: Шос’ ˈбаба ˈмало наш’іˈтала //
− Інф. 1: Дв’іˈнац˙ат’ ўˈнук’іў / пˈраўнук’іў пˈйатнац’ат’ // 

ˈмало //
− Інф. 2: У‿ˈнас сˈредн’а / ўс’іх опш’ігоˈл’ала ˈсемеро д’іˈтеĭ 

у‿ˈнейі //
− Інф. 1: Ў‿сˈредн’ойі ˈН’іни ˈсемеро д’іˈтеĭ / ў‿ˈГал’і дв’і 

дочˈки / у‿Наˈташи дочˈка і‿дˈва ̍сина // ну дочˈка тут жиˈве / а‿сиˈни 
ў‿ˈгород’і раˈботайут’ // там жиˈвут’ // а‿сˈредн’а дочˈка ў‿Заˈр’і / 
с‿своˈйіми д’іˈт’ами // доˈйаркойу там роˈбила / а‿ˈшас наˈерно...

− Інф. 3: На‿ˈп’ен’с’ійі ˈдома воˈна ш’ас //
− Інф. 1: На‿ˈп’ен’с’ійі ўже / не‿ˈробет’ // з‿ўˈнуками 

воˈйуйе //
− Е.: А чому ваші батьки сюди переїхали?
− Інф. 1: Ай отˈкуда йа... шуˈкали‿ж де ˈлуч:е / чолоˈв’ік шуˈка 

де ˈлуч:е а‿ˈриба де гˈлипше // ˈбаба с’уˈди преˈйіхала воˈна тут 
наˈерно‿ж і‿ˈзам’іж ˈвиĭшла // то шо йіх с’ім сеˈн’іў // м’іĭ ˈбат’ко / 
ˈд’ат’ко Феˈдот буў / ˈд’ат’ко Троˈхим / ˈд’ат’ко Куз’ˈма ˈд’ат’ко 
Киˈрило // Гавˈрило воˈни каˈзали маˈлен’ік’ім утоˈпиўс’а / ч’іˈтир’і 
доч’ˈки / ˈНас’т’а / ˈбаба ˈНас’т’а / ˈбаба ˈВарка / ˈт’отка Маˈрус’а і 
ˈМарта / жиˈла ў‿Безˈгин’і [?] йа йіˈйі тош... / ˈт’іх‿то зˈнайу шо тут 
жиˈли а‿та ў‿Безˈгин’і йа йіˈйі ч’ос’ не‿ˈпомн’у // ˈт’отку ˈМарту //
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− Е.: А в Україну ви їздили?
− Інф. 1: Заˈбула ў‿йаˈкому ˈгод’і до‿двоˈйуродного бˈрата 

ў‿Креˈвиĭ Рог йа ˈйіздила // йоˈго ˈматие жеиˈве Чагаˈдайіўкойу 
оˈт:уда / наˈерно чере... два ˈпол’а ˈйіхн’е ўже тˈрет’е // йіх уˈже 
н’іˈкого неˈма йе йоˈго неˈма йа ўже заˈбула ў‿йаˈком ˈгод’е йа 
ˈйіздила ў‿Украˈйіну / із‿двоˈйурадноĭ сестˈройу // сестˈра ўже та 
ўˈмерла шо йа з‿ˈнейу ˈйіздела //

− Інф. 2: ˈЙіхн’і хˈлопц’і прийіˈж’али с’уˈди / ˈмама ˈтоже 
ни‿ˈпомн’ат’ / воˈни йіх рисуˈвали рисуˈвали моˈйіх ˈд’іток ˈхлопч’і 
маˈл’і буˈли //

− Інф. 1: Ну ˈНад’кен’і //
− Інф. 2: Наˈв’ерно так ˈгот‿йак по ч’іˈтир’і по‿п’ˈйат’ / воˈни 

і‿портˈр’ети... поˈтом...
− Інф. 4: Аˈн’і с’уˈда пр’ійеˈж:ал’і в‿д’ев’аноста‿ˈп’ервам гаˈду //
− Інф. 2: Ни‿ˈпомн’ат’ ˈмама //
− Інф. 1: Не‿зˈнайу //
− Інф. 2: Пиˈсали стат’ˈйу воˈни про‿ˈйіх / і‿нам пр˙ісиˈлали 

гаˈзету / воˈни ˈдоўго йі храˈнили / пˈросто йа ш’ас ни‿сˈтала 
ў‿докуˈментах / моˈже дес’ воˈна ĭ‿леˈжіт’ зˈвернута //

− Інф. 1: Та‿ˈможе не‿зˈнайу //
− Інф. 2: Там веˈлика стат’ˈйа про‿ˈн’іх буˈла йак воˈни 

роˈбили ў‿колˈгосп’і / йак про‿ˈйіх вс’і т’і ˈіхн’і нагˈради ўсе‿ўˈсе 
йім / плиˈм’аник в’ін йім доˈводиц’·а пиˈсаў про‿ˈн’іх //

− Інф. 1: ˈПерву нагˈради ў‿ˈмене сам Шаˈк’іроў награжˈдаў 
ў‿Ухˈв’і / ˈйіздили ми в‿Уˈфу // на‿параˈход’і / попˈлавали хто... 
йаˈка там? ˈБ’іла? / ч’і йаˈка ˈр’ічка ˈколо Ухˈви? //

− Інф. 2: По‿ˈБ’іл’іĭ / да //
− Інф. 1: На‿параˈход’і // тоˈму... // ў‿рестоˈран’і ч’і йак йоˈго 

назиˈвайут’ там ми‿ĭ ночуˈвал̇и //
− Інф. 2: У‿госˈтиниц’і ви ночуˈвали //
− Інф. 1: Ч’і госˈтиниц’а ч’і шо воˈно ˈБог‿іг зˈнайе йак йоˈго 

назиˈват’ там // в̭‿стоˈлов’іĭ [сміється] //
− Е.:  Розкажіть про ваші нагороди. За що вас нагороджували?
− Інф. 1: За‿ˈшо? / за‿оˈвечки / за‿шерс’т’ виˈсокиĭ покаˈзатил’ 

ˈшерс’т’і / виˈсокий покаˈзатил’ йагˈн’ат //
− Інф. 2: В̭с’у жиз’ ч’абаˈном прораˈботала // вс’у ˈжиз’ 

ˈвиходила воˈна //
− Інф. 1: П’йатˈнац’ат год йа чабаˈном прораˈботала // ˈпоки 

меˈне коˈбила не‿ўгˈробила / тоˈд’і ўже пошˈла в‿охˈран·ики //
− Інф. 2: На‿коˈн’у верˈхом ˈпасла //
− Інф. 1: Полаˈмала //
− Інф. 2: І‿п’ішˈком хоˈдила / вс’ак буˈло //
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− Інф. 1: І‿ˈконеĭ уб’іˈрала і‿оˈвец’ ˈпасла // дв’і роˈбот’і захва
ˈтила шоб ̍біл’ше зароˈбит’ / ̍д’іток прокорˈмит’ / ̍виростит’ ̍виучит’ // 
ой ˈГосподи‿ˈГосподи! [зітхає] / де воˈна ˈходе? не‿ĭˈде за‿мˈнойу //

− Інф. 2: Нука! // пˈріиĭде // де ˈходе... / пересˈтан’те //
− Е.: А розкажіть про роботу чабана.
− Інф. 1: Йак провоˈжу св’іĭ таˈбун ˈутром / у‿ˈп’ат’ чаˈсоў 

і‿на‿ˈф’ерму / вигаˈн’айу і‿до‿ˈвечора / паˈсу / ˈц’ілиĭ ден’ 
на‿ˈсонц’і ˈжар’ус’ //

− Е.: А співаєте щось, коли пасете? Співали пісні?
− Інф. 1: ̍ Н’іколи там буˈло сп’іˈват’ / йіх у жаˈру не‿поˈгонеш 

а‿ў‿ˈхолод не‿доˈгонеш / оˈвечок //
− Інф. 3: А сˈт’іки гоˈлоў у‿ˈвас буˈло ˈбабо? / с’ˈт’іки гоˈлоў 

буˈло? / погоˈлов’йе //
− Інф. 1: Йак два табуˈни по‿ш’іˈс:от / а на‿одноˈго тˈр˙іиста //
− Інф. 3: І стˈр’ігли‿ш саˈми? //
− Інф. 1: Н’і / стˈр’ігла бр˙еˈгада / бреˈгадойу стˈр˙ігли // 

а‿так‿оˈто обраˈбатували саˈм’і / с‿кривуˈл’іном ˈходеш / про
воˈн’айес’·а ним за‿ˈл’іто //

− Е.: А як це обробляти?
− Інф. 1: А‿ˈчерви ˈчерви‿ж ̭ / напаˈдайут’ //
− Інф. 2: Л’іˈч’іли саˈм’і / тоˈд’і‿ж не‿буˈло так в’ітвраˈч’іў // 

приˈвиўки...
− Інф. 1: Саˈм’і обраˈбатували // бараˈниў йа наˈерно ˈгод’іў 

п’йат’ ˈпасла / ў‿ˈйіх‿же‿ж / ў‿сцекуˈнах ˈчерви заˈводилис’ // оце 
таˈка раˈбота / а тоˈд’і ўже охˈраником пошˈла //

− Інф. 3: А в‿ваоĭˈну баб роскаˈж’іт’ йак роˈбили //
− Інф. 1: А в‿воĭˈну поˈлоли хоˈдили / оˈце йак Аˈр’ішка // 

ˈв’із’мут’ нас / на‿ˈполе ˈвивезли / тоˈд’і ˈкон’·і ˈс’ійалки буˈли / 
і‿ˈкаждому по‿ˈс’ійалк’е оˈто вириˈвали бур’ˈйан / оˈсот саˈлат / 
проˈпал’ували оˈто поˈл’а поˈлоли // ў‿тр’еˈнац’ат’ год уˈже ˈс’іно 
копˈнили / а ў‿п’атˈнац’ат’ ўже наўˈчилас’ запр’аˈгат’ уˈже воˈзила 
скерˈдувала / а‿тоˈд’і саˈма скерˈди нач’аˈла ўже кˈласти // ˈопшем 
ˈвипила ĭ‿закуˈсила // ˈкает’ п’ід‿леˈжачиĭ ˈкам’ін’ воˈда не‿теˈче / 
роˈбит’ ˈнада воˈроч’ац’·а / даĭ ˈбуде ўсе // це ўже з’‿ˈд’ідом ˈхатку 
збудуˈвали // ч’іˈтир’і с’т’іˈни гоˈр’іл’іх куˈпили да своˈйу оˈт:уда 
перет’агˈли прил’іˈпили / оˈто воˈна ˈперва // а тут ч’іˈтир’і с’т’іˈни 
гоˈр’іл’іх / скˈлали і‿ˈтак‿і / жиˈли з’‿ˈд’ідом / ˈпоки д’ід уˈшоў / 
в‿иˈноĭ м’ір а‿йа асˈталас’ // уˈже сˈкоро ̍ с’ем’іс’ат / ў‿треˈнац’етом 
ˈгод’і ўже ˈбуде ˈсорок гот / йак саˈма // ˈменше з‿ним жиˈла йак 
без‿йоˈго / д’іˈтеĭ ˈт’іки нажиˈла да‿ĭ‿уˈсе //

− Е.: От ви були чабаном. А були старший чабан, менший 
чабан?
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− Інф. 1: Да ми ўс’і буˈли чабаˈни // ўс’і сˈтарш’і ĭ‿ˈменш’і // 
у‿ˈкажного св’іĭ гурт / ˈкажний за‿сˈв’іĭ гурт отв’іˈчайе // ў‿нас там 
сˈк’іки йіх буˈло...

− Інф. 2: Чолоˈв’ік с’ім наˈв’ерно //
− Інф. 1: Ш’іс’т’ чабаˈн’ів / ч’іˈтир’і на‿ˈматках / бараˈни 

оˈд’:ел’но / ˈйарки молодˈн’ак оˈд’:ел’но // ш’іс’т’ чабаˈн’іў буˈло // 
іш‿чабаˈн’іў одˈна йа оˈце жиˈву а‿ˈт’іх ўже н’іˈкого неˈма // ўс’і 
поˈмерли //

− Е.: А вовки не крали ягнят?
− Інф. 1: Н’іі [протяжно] // не‿кˈрали / х’іˈба на‿дˈвох 

ноаˈгах укˈрадут’ [сміється] //
− Е.: А були такі випадки?
− Інф. 1: Буˈли буˈли // воˈни там туˈди‿ж гаˈн’али за ч’іˈтир’і 

к’іˈлометри по‿Молоˈд’ейеўц’і по‿оўˈрагу там / воўˈки // ну тоˈд’і 
во‿вˈрем’а воĭˈни йіх мˈного буˈло / воˈни хоˈдили по‿деˈреўн’і // 
те йак моˈйа ˈмама роˈбила скердуˈвала поˈйідут’ у‿ˈполе до [...] то 
воˈни виˈлаз’ат’ із‿заˈм’ота // ˈкон’і хроˈпут’ / наˈзат // ˈпоки на‿ˈйіх 
наˈгукайут’ воˈни уĭˈдут’ / наклаˈдут’ і наˈзат // а‿ˈшас / шас і‿заĭˈц’іў 
ниˈма не‿ˈто воўˈк’іў // постреˈл’али //

− Е.: А шерсть як стригли, її здавали кудись?
− Інф. 1: А шерс’т’ госуˈдарству здаˈвал̇и / ўсе ў‿госуˈдарство // 

ˈм’асо / на‿ˈм’асо і‿погоˈлов’йа ми гаˈн’али і‿ˈм’асом / ўс’ак буˈло // 
а то погоˈлов’йам отгаˈн’али табуˈном гˈнали / аж у С’т’ер’ітаˈмак // 
ˈгоном гˈнал̇и оˈвечки //

− Е.: А чого ви пішли геть з чабанів?
− Інф. 1: А йіх уˈже неˈмайе / розебˈрали ĭ‿оˈвец’ / уˈже і‿ˈт’іĭ 

ˈф’ірми неˈма ˈт’іки ˈм’істо де ˈф’ерма стоˈйала ˈтам‿аж у‿кон’ˈц’і 
деˈреўн’і / на‿т’іĭ стороˈн’і за‿ˈберегом // там буˈло ч’іˈтир’і 
саˈрайі дˈл’ін’:іх / наˈерно / не‿зˈнайу по‿сˈк’іки ˈметр’іў / ˈдаже‿ĭ 
не‿преˈдумайу // дˈл’ін’:і‿дˈл’ін’:і саˈрайі буˈли //

− Інф. 2: Но воˈни сˈразу сˈтавили ˈт’іко дл’а...
− Інф. 1: По‿тˈр’і / ч’іˈтир’і чабаˈна ў‿ˈкаждому саˈрайі буˈло //
− Інф. 2: Дл’а нужд̭ колˈхоза астаўˈл’али / а‿колˈхоз̭ «Заˈр’а» 

оˈце / де ш’ас систˈра ̍наша жиˈве / туˈди заб’іˈрали оˈвец’ // там воˈни 
за... саˈрайі настˈройіли хоˈт’іли там оˈвечками ˈт’іко зан’іˈмац’·а / 
ў‿н’іх кˈрупного роˈгатого не‿буˈло ˈтак‿йак у‿ˈнас / у‿ˈнас уˈже 
все йест’ / сˈвин’і ĭ‿коˈрови і‿ˈкон’і і‿ˈті‿ж...

− Інф. 1: ˈКур’і буˈли //
− Інф. 2: І‿ˈкур’і ĭ‿ˈутки все буˈло в‿нас // а‿поˈтом‿оˈто тоĭ 

колˈхоз заĭˈн’аўс’а ов̭цеˈвоцтвом / от нас туˈда перевезˈли / ше сестˈра 
см’іˈйалас’ ̍ каже «йа од‿оˈвечок ̍ зам’іж ушˈла у тоĭ колˈхоз̭» / а‿ˈйіх 
сˈл’ідом за‿ˈнейу привезˈли шо воˈна ше‿ĭ там ч’абаˈном буˈла / 
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ˈкаже «воˈни меˈн’і ўˈдома надоˈйіли» // і‿так пос’т’іˈп’ен:о і йіх 
зˈбуў колˈхос̬ / ни‿сˈтали дерˈжат’ //

− Інф. 1: Да / росˈпаўс’а колˈхоз / ̍жутко йаˈкиĭ буў / стˈрашно // 
пˈр˙іĭде ўˈнука росˈказуйе шо каˈжу «ˈБоже‿ˈБоже! докоˈтилис’а» // 
греˈм’іў і‿ў‿Москˈву на‿ˈвистаўку воˈзили скоˈтини ĭ‿оˈвечки 
і‿беˈк’іў і‿коˈр’іў / ўсе на‿ˈвистаўку воˈзили // а‿ˈце до‿ˈручок 
дошˈли // шо‿ˈп’ідем по‿ˈмиру с‿ˈсумкойу //

− Е.: А ви ще сторожем працювали, так?
− Інф. 1: Да сˈторожом охˈран:иком оˈто‿ж на метехˈв’і роˈбила //
− Інф. 3: С‿ноˈгойу шос’ у‿ˈвас слуˈч’ілос’ //
− Інф. 2: Коˈн’ака йак ˈвибилас’...
− Інф. 1: ˈНогу поˈбила ˈвибила / воˈна ў‿ˈмене отаˈко‿во 

вобˈратно // с’уˈди йак уˈдар’іла ˈзадом // йа‿ж йіĭ обˈрот’ку 
п’ідˈн’аˈла / хоˈт’іла наˈд’іт’ / а‿воˈна меˈн’і йак даˈла с’уˈди йа 
і‿сˈтала / ˈколо ˈжолоба // ˈм’іс’ац’ проˈлежала // а‿тоˈд’і ўже оˈто 
пошˈла в‿охˈран·ики / ўже йа ˈб’ігат’ не‿поб’іˈжу // ˈт’іки хоˈдит’ // 
то на‿ˈф’ірм’і на‿метеˈф’і охˈраником буˈла // коˈриў привˈйазували 
теˈл’ат / йа ка ˈтелиц’·а до / на‿мˈн’істо йоˈго отпраўˈл’али // не‿ˈтак 
за в’іт’іˈнаром б’іˈжиш / шоп поˈм’іх // н’іч’ не‿сˈпиш // і‿ˈдома 
ˈн’іколи л’ахˈти / бо ̍нада‿ш̬ і‿ˈдома своˈйе роˈбит’ // так‿і‿прожиˈла 
своˈйе // ше жиˈву //

− Е.: А під час війни до вас приїжджали люди з України?
− Інф. 1: От‿уˈт’і два плеˈмен:ики оˈто / шо р’ісоˈвали // а‿ˈтак / 

н’іхто оˈт:уда / а‿хˈто оˈт:уда? / брат уˈже ўмер неˈма йоˈго / а‿ˈтак 
т’іх уˈже‿ж̭ н’іˈкого неˈма // це з‿ˈнашоĭ стороˈни ˈт’іки осˈталис’а 
двоˈйуродн’і да...

− Інф. 2: Мам воˈни ˈможе йес’т’ пˈросто ў‿нас с‿ˈними 
пот’еˈр’алас’ св’аз’ // поˈка ˈд’ат’ко Сашˈко жиˈв’і буˈли 
переˈписувалис’а / ˈп’іс’ім сˈк’іко с‿Криˈвого ˈРога буˈло //

− Інф. 1: Да йа ˈйіздила‿ж до‿ˈйого //
− Інф. 2: ̍Йіхн’і‿ж ̍д’іти ўс’о‿раўˈно ̍жив’і / оˈнуки ̍йіхн’ійі // 

пˈросто шо ми св’аз’ пот’іˈр’али с‿ˈними ни‿сˈтали ˈета... // а‿ˈтак 
каˈзат’ шо ниˈкого ниˈма ˈтоже мам ни‿ˈнада / воˈни‿то там ˈжив’і // 
ˈтак‿же йак‿і‿ˈм’і / воˈни про‿ˈнас ни‿зˈнайут’ / ˈтоже ˈдумайут’ 
шо хтос’ дес’ йес’т’ / а‿ми про‿ˈн’іх так ˈкажем воˈни там йес’т’ //

− Е.: А ще розкажіть, з якого села приїхали ваші батьки?
− Інф. 2: Жирнокˈл’ови //
[...]
− Інф. 1: А‿коˈли воˈни не / не‿зˈнайу ў‿йаˈк’іх гоˈдах // 

наˈəрно ў‿триˈц’ат’іх // чи ў‿дваˈц’а... не‿зˈнайу ў‿йаˈк’іх воˈни //
− Інф. 2: Воˈни в’іт’ тоˈд’і ˈдуже ˈдаже не‿росˈказовали вот 

у‿ˈнас ˈт’іко оˈс’о ˈйіхн’а ˈмама / баˈбус’а моˈйа / от сˈт’іко сˈтану 
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шо пиˈтат’ там за ˈд’іда / за Аˈкима вот за ˈпапу за‿ˈіхн’ого / «воˈно 
тоˈб’і ни‿ˈнужне / моўˈч’ат’ ˈнада» / і‿ўˈсе / і‿воˈни нам ниˈч’о 
ˈбол’но ни‿росˈказували / уш на‿ˈшо йа л’убоˈпитна / вˈрод’і 
хоˈт’ілос’ ўсе миˈн’і зˈнат’ про‿ўˈс’іх / а‿нихˈто н’іˈч’ого / коˈли 
ўже ˈвиросла ˈвиўч’ілас’а приĭшˈла оˈп’ат’ у‿колˈхоз роˈбит’ / то 
притс’іˈдатил’ / теˈпер уˈже царство йоˈму ниˈбесне в’ін ўмер / 
ўс’іˈда меˈне попр’іˈкаў / «ти йак д’ід Ак˙іим (?)» / в’ін миˈне ўс’іˈда 
попр’іˈкаў ˈд’ідом / «таˈка насˈтирна / така... ўсе тоˈб’і ˈнада / рас 
скаˈзала ниˈколи ни‿усˈтупиш» / в’ін миˈне ўс’іˈда попр’іˈкаў / йа 
каˈжу «дак це хаˈрашо шо таˈкиĭ д’ід буў і‿ˈйа таˈка» // йе ў‿ˈкого 
ўˈдац’:а // а‿ˈтак... / а‿баˈбус’а нам ниˈч’о ни‿росˈказовали / 
ниˈч’ого // по‿ˈбат’ков’іĭ ˈл’ін’ійі ˈбаба воˈна ˈруска в‿наз буˈла / 
«аˈно т’іˈб’е н’і‿ˈнат’а» аˈна нам ўс’іˈда скаˈзала // шо спˈросимо 
ў‿ˈнейі / «баб̭ / там скаˈж’іт’ нам оˈто» / «аˈно т’іˈб’е н’і‿ˈнат’а» / 
оˈна ˈруска поˈетому йіĭ ˈето шо ˈт’іко за‿Сˈл’усаром буˈла 
за‿хахˈлом / а саˈма‿то оˈна ̍руска буˈла ў‿нас ̍бапка // ̍ тоже ̍бол’но 
ни‿росˈказовала / бо ˈйакос’ ни‿зˈнайу боˈйалис’а ч’і йа ни‿зˈнайу 
ч’оˈго // ˈтак‿же ĭ‿за‿ˈцеркву / хресˈтиц’·а / хˈр’оснойу шоб йак 
оˈце оˈтак / то скаˈжу «хˈр’осна» / а йак мˈного л’уˈдеĭ ў‿ˈхат’і уˈже 
і по‿гуˈбам поˈлуч’іш / уˈже ˈбаба не‿розр’іˈшит скаˈзат’ назˈват’ 
йіˈйі // нил’ˈз’а буˈло // сˈтану спˈрашоват’ / «воˈно тоˈб’і ни‿ˈнужне / 
нил’ˈз’а зˈначит’ нил’ˈз’а / сˈкажем де ˈможно назˈват’» / от // ˈйакос’ 
ўсе уˈтайували / а‿поч’оˈму боˈйалис’а / боˈйалис’а ˈдаже‿от... / 
ну в’іт’ ˈцерква воˈна‿ж ўс’ігˈда буˈла / вот поч’оˈму вот буў таˈкиĭ 
п’іˈр’іот шо ˈбойалис’а ўс’оˈго / ˈдаже ни‿ˈета...

− Інф. 1: Да / і‿злаˈмали // убˈрали / тоˈд’і‿ж не‿даĭ‿ˈБох шо 
скаˈзат’ на‿ˈкого зˈразу загреˈмиш //

− Інф. 2: Ви зˈнайіте / йа даˈлеко ни‿п’іˈду / коˈли в̭‿ˈпарт’ійу 
прин’іˈмали меˈне / сам парˈторг наш і‿ˈкаже / «ти‿ж гл’аˈди 
ни‿скаˈжи шо ти ̍веруйуш’а» // йа каˈжу «а ̍йак‿жи‿ж йа ни‿скаˈжу 
ˈйісл’і йа вс’ігˈда ˈБога ˈперит‿соˈбойу ноˈшу...» //

− Інф. 1: [говорить в унісон] Да / б’із‿ˈБога не‿до‿поˈрога //
− Інф. 2: «ˈЙаґже йа моˈгу ни‿ˈета?» // ну одˈно спасˈло шо 

меˈне ни‿спроˈсили ч’і йа ˈв’ір’у / в‿раĭˈком’і коˈли вот вопˈроси 
задаˈвали / одˈно ˈт’іко ни‿спроˈсили шо ˈв’ір’у йа в‿ˈБога ч’і 
ни‿ˈв’ір˙у / і‿ўˈсе оˈце / а‿ˈтак‿от... / а йа‿ĭ боˈйалас’а / йа каˈжу 
«ˈт’іко спˈрос’ат’ йа поверˈнус’ і‿ˈвиĭду с̬‿каб’іˈн’ета» / «ˈтоже 
н’і‿взˈдумаĭ мол / неил’ˈз’а / шо ˈбудут’ спˈрашит’ отв’іˈч’аĭ / а‿ˈтам 
уж̭ ˈкаже р’іˈшат’ ваˈни прин’іˈмат’ теˈбе ч’і не‿прин’іˈмат’» / оˈтак // 
а йак‿ˈйісл’і ˈв’іриў так і‿ˈв’іриш у‿йоˈо ˈйаґжи‿ш так // так‿шо 
йак ˈкажут’ от‿своˈйіх стаˈр’іх / от̬ прад’іˈд’іў і‿од‿баˈб’іў ми ˈдуже 
баˈгац’ко ĭ‿ни‿зˈнайімо // 
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− Інф. 1: Дааа! // [протяжно]
− Інф. 2: Це зˈнайімо про своˈйу ˈмамку шо йак воˈна роˈбила / 

йак / шо ми йіˈйі ни‿ˈбач’іли ˈвиросли без‿ˈнейі / ˈбат’ко з‿ˈнами 
йак ˈдома //

− Інф. 1: Да / в’ін боˈл’іў ўсе ўˈрем’а //
− Інф. 2: Нас ˈбат’ко пидн’іˈмаў і‿ў‿шˈколу розˈбуде / і‿ˈкоси 

поплиˈте нам / і‿ˈйісти нам згоˈтовит’ // ˈутром спиˈмо на‿пеˈч’і / 
оˈтам за‿ˈширмойу п’іч’ у‿ˈнас стоˈйала в’ін у‿пеˈч’і ўже ˈшуру
ˈбура коˈч’ергами / ос̬’ гуˈкайе / «ˈГал’а ˈН’іна Наˈташа встаˈваĭте 
в̭‿шˈколу» а‿ни‿ˈхоч’іца с‿ˈпеч’і зˈлазит’ // оˈтут гаˈланка ў‿нас 
стоˈйала / тут саˈмо‿соˈбоĭ тоˈпилос’ там саˈмо‿соˈбоĭ / ˈбат’ко  
ўс’іˈда з‿ˈнами буў / ̍мама на‿раˈбот’і // йак ̍рано ̍веч’ором засˈнеш / 
йак заˈробиш / то‿ĭ ˈмат’ер’і ни‿поˈбач’іш йак ваˈна з‿раˈботи 
пˈр˙іиĭде а‿ˈйак... а‿ˈутром ни‿ˈбач’імо бо воˈна ўже уĭˈде / всˈтаним 
уˈже ˈматир’і ў‿ˈхат’і ниˈмайе / а‿ˈбат’ко з‿ˈнами / оˈтак‿вот //

− Е.: А де батько працював?
− Інф. 2: ˈБат’ко ў‿нас в‿осноўˈном ˈводу воˈзиў / в’ін боˈл’іў 

ˈдуже ў‿нас / ˈсерце ˈл’охки ў‿ˈн’ого буˈли / в’ін ўс’іˈда ў‿нас  
ˈмож на скаˈат’... / с‿ˈарм’ійі ком’ісоˈвали / і‿ˈв’ін водоˈвозом 
в‿основˈном / був водоˈвозом і‿стеˈкол’ч’іком / ˈф’ерми ˈето 
йоˈгов’і буˈли / в’ін ˈвикна вс’і пересˈтекле на‿вˈс’іх ˈф’ірмах де 
йаˈк’і буˈли ў‿нас / і‿ˈводу воˈзиў пос’іўˈна уˈборка страˈда вот‿ˈета 
ˈето йоˈго // п’ат’ шес’т’ ˈбоч’ок ципˈл’айе / меˈне в‿редˈванку 
киˈда і‿веˈзе с‿соˈбойу // ˈсама ˈмен’ша буˈла / д’іт’ ˈн’ікуди буˈло / 
поˈетому вс’іˈда з‿ˈбат’ком ч’іпˈл’алас’а / аод̭‿ˈбат’ка не‿отстаˈвала 
ниˈколи // а так... // а ўже йак п’ідн’аˈлис’а то / ход’ бараˈн’ів іˈди 
паˈси / хот’ бур’аˈки за‿ˈмат’ер’і... ˈматер’і ĭди помаˈгаĭ обробˈл’ат’ 
йіх там // ˈмати отуˈди п’іт‿Тирушˈл’у б’іˈжит’ маˈшини ˈлове / 
а‿ˈми на‿ˈкуч’ах лижиˈмо шоб̭ тут ниіхˈто ни‿ўкˈраў // і‿ˈтак буˈло // 
а‿бур’аˈк˙і нам досˈталис’ по‿ˈсаме отако‿ˈўо // уˈс’ім // нихˈто 
йіх ни‿миˈнуў т’і бур’аˈки // ˈмало‿то‿ш своˈйа раˈбота і‿св’ікˈлу 
над’іˈл’али / поˈетому... // а хто ˈматир’і поˈможе? / каˈн’ешно ўс’і 
виˈходили ˈкуч’ойу і помоˈгали йіĭ // і‿ˈдома ўпˈравиц’а ˈнада / 
і‿ˈматир’і помохˈти ни‿бˈросит’ йіˈйі // йак ˈмати с‿хˈл’ібом / 
іˈдеш бараˈн’іў ˈпасти а‿ни‿ˈхоч’іц·а / а‿ĭˈти ˈнада хˈл’іба‿то ˈйісти 
ˈхоч’іц’а ˈтоже ˈйіс’л’і ˈмати хл’іб ни‿спиˈч’е хто йоˈго спиˈч’е? // 
і‿по‿ˈоч’ерид’і ˈпасли / ˈперва ĭде / на‿дˈругиĭ раз̭ хл’іб ˈмати 
пиˈч’е дˈруга ĭде / на‿тˈрет’іĭ рас йа ĭду ˈсама ˈмен’ша а‿вс’о‿раўˈно 
хоˈдила / побˈлаж̭ки ни‿даˈвали миˈн’і // ну буˈла побˈлаж̭ка / поˈли 
ˈмили то знач’ йа ̍мийу оˈц’у ̍перву ̍хату бо тут ч’іс’ˈт’іше / сˈредн’а 
в̭ˈтору / а ˈГал’а йак сˈтарша воˈна ˈмийе там вже де ˈсама гр’аз’ / 
де с‿саˈрайа ˈход’ат’ де шо / вс’ігˈда буˈло криˈч’ала «аа! миˈн’і 



126

де гр’аз’ˈн’іше а‿ˈйіĭ де ч’іс˙ˈт’іше» / «да воˈна‿ж маˈла» / ну маˈла 
маˈла // і‿гˈр’атки ми так поˈлоли / ˈмама поˈд’іл’ат’ нам отако‿ˈво //

− Інф. 1: ˈПаĭками / йак ми поˈл̇ол̇и так‿і‿ˈйа вас //
− Інф. 2: Прогуˈл’айімо буˈло проˈб’ігайімо / ой! на‿ч’аˈси 

ˈмама сˈкоро доˈдому ˈвернуц’·а а‿ˈми не‿ˈвіипололи / зал’іˈтайіш 
на‿гˈр’атк˙и оˈтак / йак ни‿потоˈропис’а а‿ˈмама / «гуˈл’али / ˈбач’у 
шо гуˈл’али ўже» // ни‿ˈтак зроˈбили //

− Інф. 1: ˈТак‿то ĭ‿ми нам ˈбаба ˈпаĭки поˈд’еле // до ми 
с‿сестˈройу ˈполим‿ˈполимо / аˈна ўже поˈкоĭна / ˈцарство дуˈш˙иі 
йіĭ / заˈморемос’ / ну ў‿ˈберех на‿ˈверби позаˈлазимо / куˈкукайімо / 
та соˈб’і куˈку / а‿ˈйа соˈб’і куˈку // пˈр’іĭдем «баб ми ̍йісти ̍ хочем» / 
«прокуˈкукали? / йа хоˈдила ви не‿попоˈлоли ˈпаĭки // допоˈл’іт’ 
а‿тоˈд’і пˈр’іĭдете ˈйісти» // оˈтак / нас дерˈжали отаˈко // зароˈбит’ 
ˈнада / а‿тоˈд’і ĭти ˈйісти проˈсит’ // а ш˙ас н’іˈчо / схваˈтилос’ 
і‿падаˈлос’ //

− Е.: Ви сварили своїх дітей, били?
− Інф. 1: Да вс’ак буˈло // не‿посˈлуха даĭ‿поˈлуче / йак 

не‿зˈробе // да н’і / ˈбат’ко за‿ˈними застуˈпаўс’ то шо йа / шо ˈГал’а 
шо з’ˈд’елала сˈтарша / шо йа за‿реˈмен’ да‿за‿ˈнейі / а‿ˈбат’ко тоĭ 
ˈвихватиў реˈмен’ да‿на‿ˈмене // ˈкаже / то воˈна‿ж не‿зроˈбила... //

− Інф. 2: Воˈни у‿ˈнас камˈпот ˈвит’агли с‿каˈмода / сˈредн’а 
сисˈтра уˈм’іла откриˈват’ каˈмод / воˈно ўсе‿ж̭ закˈрите буˈло / 
і‿воˈни сухофˈрукти ˈз’:іли / йа йіх і‿не‿ˈбач’іла //

− Інф. 1: А‿ˈйа‿ш хоˈт’іла камˈпоту наваˈрит’ //
− Інф. 2: А‿ˈмама приĭшˈли хоˈт’іли ваˈрит’‿же / і‿оˈтак нас 

ˈвистроіли ўдол’‿ˈпеч’і і‿за‿реˈмен’ // ˈГал’а ˈперва ˈН’іна і‿ˈйа 
посˈл’ід˙н’а стоˈйу / ˈпапа оˈтам на‿ˈлав’і стоˈйат’ / лаˈва шиˈроока 
[протяжно] ў‿нас п’ід‿ˈв’ікнами там стаˈйала / воˈни ўс’ігˈда на‿ˈйіĭ 
сиˈд’іли // воˈни‿ж ˈГал’у ˈт’іки замахˈнулис’а / ˈГал’у ўˈдарили 
ˈН’іну / до‿ˈмене п’ітˈход’ат’ а‿ˈпапа йіх за‿ˈруку йак закр’іˈчат’ 
«воˈна ни‿тˈрогала! / биĭ хто йіў!» / і‿вˈс’о // а‿ˈН’іна ў‿нас воˈна 
ўс’ігˈда ўˈм’іла вз’ат’ // буˈло коўбаˈсу ˈмама у‿ˈт’і позалиˈвайут’ / 
у‿кастˈрул’і / воˈна отколуˈпа оˈто тоĭ жир / хот’ йак отколуˈпа ну 
досˈтане коўбаˈсу //

− Інф. 3: С’оˈгодн’і ˈтоже росˈказувала т’от’ ˈЛ’іда ˈКивиха 
йак воˈна ковбаˈсу кˈрала //

− Інф. 2: От і‿ˈН’іна ў‿нас так //
− Інф. 3: Чи конхˈфету чи коўбаˈсу //
− Інф. 1: Оĭ / да за‿ўˈсе попаˈдало //
− Інф. 2: ˈСахар / таˈк’і грудˈки здоˈров’і буˈли ˈпапа оˈто 

ˈш’іпц’ами ̍р’іжут’ уˈс’ім / йоˈго отˈш’іпуйут’ і‿вˈс’ім даˈйут’ / миˈн’і 
тˈрошки ˈб’іл’ше / ўже д’іўˈч’ата криˈч’ат’ / «а! йіĭ ˈб’іл’ше даˈли!» / 
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«да воˈна‿ж ˈмен’ша хаĭ йіĭ тˈрошки ˈб’іл’ше ˈбуде» / об’іˈжалис’а // 
ну‿за‿стоˈлом‿от с’іˈдали веˈч’ер’ат’ вс’і симˈйойу / одˈна ˈмиска 
на‿стоˈл’і / шоб‿уˈперед ˈбат’ка хто поˈл’із у‿ˈмиску ниˈколи 
таˈкого ни‿буˈло // оˈце сˈредн’а полуˈч’ала два раˈзи ˈлошкойу / 
сˈт’іко йа ̍ помн’у... // поˈл’ізла ̍ перва ў‿ˈмиску / ̍ бат’ко йіˈйі ̍ ложкоĭ 
по‿ˈлоб’і / «ни‿ˈліз̭’ перед‿ˈбат’ка» / ўс’о // беˈре ˈбат’ко / беˈре 
ˈмати / бере систˈра одˈна дˈруга йа ўже тˈрет’а т’аˈну ˈруку туˈди / 
вот ˈйакос’ і‿ˈми пон’іˈмали і‿ни‿ˈето... // ˈйесл’і знач’‿за‿сˈт’іл 
то / по‿старшинстˈву / а‿ˈми ўже опосˈл’а // ўсе ˈпороўну //

− Інф. 1: Не‿ўсˈп’іў жди оˈб’іду / йак ˈутром проспала жди 
оˈб’іт // оˈб’іт проˈб’ігала жди веˈчер’у // паˈр’адак буў // не‿ˈбалува
н’і буˈли //

***
7.2. – Е.: Скажіть, будь ласка, бабуся вчила вас якихось 
народних засобів щось заговорювати, від чогось лікувати? Що їй 
передавалося.

− Інф. 1: Баˈбус’а миˈне ц’оˈму ни‿ўˈч’іла / йа саˈма наўˈч’іла
с’а од свикˈрухиноĭ свикˈрухи // от у‿моˈйіĭ свикˈрухи св’ікˈроў / 
воˈна уˈм’іла загаоˈвар’іват’ // ч’іˈтала / ч’іˈтала моˈл’ітвами воˈна 
л’іˈч’іла вот т’і / лишаˈйі / паˈтом зуп / ̍ ухо ̍йесл’і боˈлит’ отаˈк’і‿вот 
ˈет’і / ˈйесл’і зглас ˈмал’ін’кого р’іˈб’онка / шоб ни‿пˈлакало 
ни‿кр’іˈч’ало // от йа от‿ˈтоĭ ˈбапки науˈч’ілас’а // свикˈрух’і воˈна 
ни‿пиридаˈвала потоˈму‿шо ˈкаже / ни‿ˈбудиш ти / воˈна сˈразу 
скаˈзала / а‿свикˈруха моˈйа ˈдуже ў‿неĭ проˈсила / шо науˈч’іт’  ми
ˈне / воˈна скаˈзала н’і // а‿поˈтом... і‿ˈше йаˈна уˈч’ілас’а од / от‿ˈтоĭ / 
вот воаˈна йак / свикˈрухина свикˈруха і‿йіˈйі систˈра тут буˈла / воˈни 
оˈтак жиˈли / ˈбаба ˈНас’т’а Панаˈс’уч’ка // та ˈтоже ч’іˈтала / с̬глаз 
ˈзаговори зˈнала / спаˈсала // а йак пулуˈч’ілос’ воˈна спаˈсала миˈне / 
от // поˈетому йа оˈтак до‿ˈтак до‿ˈнейі ˈето / воˈна оˈдин рас миˈн’і 
проч’іˈтала / миˈн’і б’іл’ш ни‿ˈнада буˈло / йа заˈпомнила на вс’у 
своˈйу сˈт’іко ˈбуду жит’ ˈпомнит’ йак ˈможна помог̭ˈти ч’олоˈв’іку 
шоб ни‿буˈло паˈгано / р’іˈб’онку оˈсобено р’іˈб’онку // а‿ˈтак... //

− Е.: А можете озвучити?
− Інф. 1: А‿баˈбус’а... / моˈл’ітву ч’ітат’? / ну «ˈОтч’е 

наш» ч’ітайеца с... со‿сˈв’еч’коĭ ˈето все ˈд’елайец·а с‿св’еˈч’оĭ 
с‿церˈкоўноĭ каˈн’ешно / і‿с‿св’аˈтоĭ ваˈдоĭ // оˈтето ўсе ˈд’елайец·а 
на‿хˈрест / ˈз:ад’і р’іˈб’оноч’ка стаˈйеш / св’іˈч’оĭ хрест ˈд’елайіш / 
ч’іˈтайіш маˈл’ітву / і‿св’іаˈтоĭ ваˈдоĭ йоˈго умиˈвайеш // так три 
ˈрази // ўс’у гр’аз’ биˈреш на‿ˈсебе / а‿р’іˈб’онок остаˈйец’а 
ˈч’істин’киĭ // оˈтак / так миˈне ˈбаба ˈНас’т’а уˈч’іла / воˈни 
миˈн’і моˈл’ітву проч’іˈтала / ˈкаже «ти зˈнайеш “ˈОтч’е наш”»? / 
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каˈжу «зˈнайу» // а‿ˈшас‿от йес’т’ ў‿кˈнишках ˈзаговори ˈтоже 
ч’іˈтайу вот на‿ˈдерево на‿беˈрезу шо беˈрезойу ˈможна оˈсинойу 
ˈможна ˈвил’іч’іт’ р’іˈб’онка шо вот / страˈдайуш’іх таˈк’іх вот // 
од̬‿бораˈдавоч’ок от у‿д’іˈтеĭ буˈвайут’‿же мˈного ˈет’іх пап’іˈлом 
ˈмал’ен’к’і таˈк’і // от ˈл’іч’ет’ оˈсинов’ім ˈдеревом //

− Е.: А від переляку?
− Інф. 1: Ну оˈце‿ж вам ˈбуде і‿переˈл’ак / «ˈОтч’е наш» 

ч’іˈтайеш св’аˈтоĭ воˈдоĭ / сам ˈсама ˈсами ˈлуч:иĭ ˈзаговор — св’аˈта 
воˈда і «ˈОтч’е наш» // і‿церˈковна св’іˈч’а должˈна бут’ вс’ігˈда /  
от // а так вот ш’ас вот ў‿ˈцерков̭’ хоˈжу / пр’іч’аˈш’айус’ / на‿покаˈйа
н’ійі хаˈжу / вот // то ˈбат’ушка скаˈзаў / «йазиˈка ˈвирву ˈйесл’і ˈбудеш 
оцеˈво ч’іˈтат’» // ˈбат’ушка не‿розр’іˈшайе / пан’іˈмайете? //

− Інф. 2: Шо ˈбат’ушка не‿розр’іˈшайе? //
− Інф. 1: Не / не‿розр’іˈша шоб л’іˈч’іт’ вот / наˈродн’іми 

вот‿ˈет’іми ˈзаговорами //
− Інф. 2: ˈБат’ушка не‿розр’іˈшайе? [здивовано]
− Інф. 1: Да / в’ін миˈн’і сам скаˈзаў «н’іл’ˈз’а» // «ˈйес’л’і 

хто ˈходе куˈда‿то ˈкаже / ˈйа‿би йеˈму ˈног’і паˈвид’ергал // а‿хˈто 
вот‿ˈето ˈд’елайет ˈйа‿би йоˈму йаˈзик ˈвид’ернул» // вот / ну‿ˈйа 
каˈн’ешно поˈкайалас’ на‿пакаˈйан’ійе коˈли хоˈдила / йа скаˈзала 
каˈжу / «хоˈдила ĭ‿йа до‿таˈких л’уˈдеĭ миˈн’і буˈло пˈлохо» / 
«ну‿а‿ˈраз ти пришˈла ў‿ˈцеркву то ˈб’іл’ше ц’оˈго не‿роˈби» / 
ўот // а‿йа биˈру гр’іх на‿ˈдушу ˈл’уди / потоˈму‿шо і‿внуˈч’ата 
ў‿ˈмене йес’т’ / і‿плиˈм’аниц’і ў‿ˈмене йес’т’ / йім буˈва пˈлохо // 
ну‿а‿поˈтом каˈн’ешно ч’іˈтайу маˈл’ітву / ˈутром і‿ˈвеч’ором / вс’у 
кˈнишку / вес’ моˈл’еб’ен’ / мол’ітвосˈлоў вес’ ч’іˈтайу от‿ˈкорки 
до‿ˈкорки / ˈутром ˈутр’ен’і моˈл’ітви / а‿ˈвеч’ором с’іˈдайу / стоˈйу 
ˈколо іˈкон / ˈна‿нач ч’іˈтайу / потоˈму‿што йа согр’іˈшила / ˈйесл’і 
йа коˈму‿то ў‿ˈч’ом‿то помогˈла / оˈтак // і‿ˈтак хараˈшо / і‿ˈтак 
хараˈшо / і‿теˈпер і‿боˈйіс’:а / ни‿зˈнайу поч’іˈму / ну ў‿ˈмене ота  
ˈкиĭ страх закˈраўс’а / а‿ўс’о‿раўˈно миˈн’і ˈжалко д’іˈтеĭ / миˈн’і 
д’іˈтеĭ ˈжалко // оˈсобено ўˈнук’іў / ˈд’іти то ўже здоˈров’і / а‿вˈнуки 
ўже / ше маˈлен’к’і йак ˈкажут’ / ўот / паˈетому... // приˈход’ат’ 
пˈрос’ат’ / гˈрижу загаˈвар’іват’ / загриˈзайу гˈрижу // ˈд’елайу / 
ўс’о раўˈно ˈд’елайу / і‿паˈтом ў‿ˈто‿же ўˈремйа іˈду ў‿ˈцерков’ 
іспоˈв’едуйус’ / поˈкайус’ / шоп хот’ тˈрошки Бох миˈн’і гр’іх шо йа 
согр’іˈшила / саˈма / ўот // пˈросто йа биˈру на‿ˈсебе ўсе / і‿вˈс’о //

− Е.: А грижу теж «Отче наш»?
− Інф. 1: «Гˈрижу ч’іˈтайут’ / гриˈзу гˈрижу б’ілогˈрижу / 

б’ілогˈрижу жиˈл’із’н’іми зуˈбам˙и / ˈм’ахк’іми гуˈбам’і» / 
і‿хˈрестиш / і‿ˈтак‿вот гриˈзеш гуˈбами / не‿зуˈбами а‿гуˈбам˙и // 
а‿поˈтом у‿ˈмами спˈрашуйіш // йа каˈжу «ˈбабка ˈбабка што 
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гр˙іˈз’ош?» / а‿ˈмама должˈна отˈв’ітит’ / «гˈрижу» / ˈто‿шо воˈна 
сˈтойіт’ ˈколо р’іˈб’онка ˌколо‿своˈго і‿ˈтак тр’і ˈразиі / і‿поˈтом 
ўот св’іˈч’оĭ ˈтак‿же ˈето св’аˈтоĭ воˈдоĭ і‿закриˈвайеш попл’уˈйеш 
закриˈвайеш і‿вˈс’о і‿сˈв’ічки ˈгасиш три дн’а ўп’ідˈр’ат / і‿тˈри 
дн’а должˈн’і три св’іˈч’і ˈнов’і зажиˈгац’:а // от гˈр˙іжу йа так 
загаˈвар’уйу / загр’іˈзайу // там іˈше одˈна ̍йес’т’ / та веˈлика моˈл’ітва 
от / на... / шоб гˈр’іжу убˈрат’ // ну‿ˈтам‿уш воˈно‿ш ̍ видниĭ / ̍ йісл’і 
тоĭ приˈходиц’:а і‿ˈш’іс’т’ дн’іў ч’іˈтат’ / до‿восˈхода ˈсонца / 
до‿заˈхода ˈсонц’а ˈходиш // ч’іˈтайіш // ну стаˈрайус’ / стаˈрайус’ 
ˈменше теˈпер рас ў‿ˈцеркву п’ішˈла // 

***
8.1. –    Е.: Скажіть, як вас звати?

– Інф. 1: Гаˈл’іна ˈФ’одороўна меˈне зват’ //
– Е.: А прізвище? Фамілія?
– Інф. 1: Ну фаˈмил’ійа ˈд’ев’іч’йа Гˈреч’ко / а так по ˈмужу 

Карˈпун’іна //
– Е.: Коли ви народилися?
– Інф. 1: Йа нароˈдилас’а вˈторого ˈмарта п’іĭˈс’ат ч’еітˈвертого 

ˈгода //
– Е.: Тут?
– Інф. 1: Тут / і роˈдилас’а / ĭ‿тут і жиˈву / і‿ˈд’іти моˈйі тут 

уˈс’і жиˈвут’ //
– Е.: А освіта? Образованіє.
– Інф. 1: Образоˈван’а сˈредн’е // раˈботала дˈвац’ет’ л’ет 

на‿ˈф’ерм’е / свиˈнаркойу // п’ат’ л’ет заˈв’едушчоĭ буˈла / а поˈтом 
п’атˈнац’іт’ год̭ корˈмила л’уˈдеĭ / колˈхоз’н’іх //

– Інф. 2: Скаˈжу вам тˈрошк’і про‿ˈсемйу // с’емˈйа 
робоˈт’аш’ч’а / трудол’уˈб’іва / дˈружна с’імˈйа // тˈройе ˈд’іток / 
в‿калˈхоз’е ˈробл’ат’ // ну ш’ас ˈЛ’оша уˈйехаў ў‿ˈгорат // у них 
ˈд’іти / ўˈнуки уˈже пашˈли // ˈвобш’ем таˈка семˈйа шо ˈможна ˈт’іки 
позаˈв’ідоват’ / по‿ˈдоброму //

– Інф. 1: ˈВос’ем ўˈнук’іў ў‿ˈмене // ч’еˈтир’е вˈнука і ч’еˈтир’е 
вˈнуч’ки // оˈс’о‿де ˈсам’і ˈмен’ш’і тут // а ˈсам’і сˈтарш’і / ˈсама 
сˈтарша ў‿Б’іл’іˈб’ейе ˈуч’іц’а ў‿м’ід’іˈцинском ˈкол’іǯ’і // ˈдочкин 
син ˈуч’іц’а ў‿ˈгород’і ˈтоже на ˈкам’ін’ш’іка / по ˈд’едовоĭ стоˈп’і 
поуˈшоў // а мˈлад̭шого ˈсина сˈтаршиіĭ син ў‿шˈколу ˈходит’ 
у‿ˈгород’і / ˈтак‿шо ˈс’одн’і в’ін не‿приˈйіхаў // дес’ і мˈладшиĭ син 
тут / ну ни‿зˈнайу чи пˈриĭде ч˙іи н’і // Лаˈр’іса! / де С’іˈр’ожа? / ĭд’іт 
заˈход’те с’уˈди //

– Е.: А Ваші батьки теж тут народилися чи переїхали?
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– Інф. 1: Бат’ˈки тут нароˈдилис’а / і‿ˈмати і‿ˈбат’ко тут / ну 
йіх уˈже ниˈмайе / даўˈно / а д’іˈди моˈйі приˈйіхали з‿Украˈйіни // 
п’ішˈком пришˈли / по‿ˈбат’ковоĭ ˈл’ін’ійі м’іĭ д’ід / д’ід Іˈван / в’ін 
п’ішˈком в’із’ˈд’е хоˈдиў / йак ˈбат’ко м’ій росˈказуваў // тоĭ... / воˈни 
оˈт:уда приішˈли п’ішˈком //

– Е.: А звідки? З України звідки?
– Інф. 1: Йа‿ĭ ни‿зˈнайу //
– Інф. 2: Но не‿ш‿Черˈкашчени ви? //
– Інф. 1: Йа не‿зˈнайу ˈдаже / не‿моˈгу скаˈзат’ тоˈб’і // 

це ˈЛ’іза зˈнайе // ˈЛ’іза сˈтарша ў‿нас / йа сˈредн’а / ни‿зˈнайу 
ч’оˈгос’... [сміється] / ˈвибило // у нас сˈтарша сестˈра с‿ˈсорок 
шисˈтого ˈгоду / воˈна в‿булˈниц’і ў‿нас леˈжит’ // от / воˈна зˈнайе / 
воˈна‿ĭ ̍ д’іда моˈго зˈнайе Ĭˈвана // т’іх ̍ бабушок то йа зˈнайу / а ̍ д’іда 
не‿ˈпомн’у // а вон / д’ід йіˈйі по... тоĭ / ˈн’ан’ч’іў / і от ˈТон’іного 
ˈмужа ˈтоже / сˈтаршиіĭ бˈрат // це воˈна моˈйа... ˈнаша сноˈха // а ч’о 
воˈна до ч’уˈжого дˈвору пошˈла не‿зˈнайу //

– Е.: Ви їй після того всипите.
– Інф. 1: Йа ўˈсипала ўже йіĭ по‿т’іл’еˈфону ше вˈч’ора // оˈце 

моаˈйа доч’ˈка сˈредн’а // і два ˈсина / сˈтаршиĭ і мˈлад̭шиĭ //
– Е.: А чого переселилися з України сюди?
– Інф. 1: Да наˈерно‿ж ˈлучшоĭ ˈдол’і шуˈкали // ни‿зˈнайу 

ч’оˈго ўоˈни пересеˈлилис’а / схоˈт’ілос’ йім / воˈни‿ĭ пришˈли // н’іх 
ˈдуже здоˈрова симˈйа буˈла / ˈдуже здоˈрова симˈйа буˈла // от / ну 
ш’ас уˈже ниˈкого не‿осˈталос’а з‿йіх / з‿ˈйіхн’ого ˈроду / оˈце ми 
ўже // тˈрет’е ч’і ч’ітˈверте покоˈл’ен’ійе осˈталос’а і‿ўсе // а то ўже 
вс’і поˈмерли ўже / на том сˈв’еіт’і //

– Е.: А батьки Вам розповідали, як раніше вони жили?
– Інф. 1: Йак ˈран’ше жиˈли? // да йак воˈни ˈран’ше жиˈли? // 

ш:е йа ˈпомн’у шо‿ˈми / ми ˈтоже паˈгано / і ў‿нас ˈхата буˈла 
соˈломоĭ кˈрита // доˈл’іўка ˈмазана буˈла лапуˈхами у це ўсе... / у тоĭ 
ну дак... кри... / ше йа доˈл’іўку ˈмазала // ўот / а шо? / нас ˈп’атеро 
ˈтоже д’іˈтеĭ буˈло у‿бат’ˈк’іў / у роˈдитил’іў // ми ˈтоже хапоˈнули 
ˈтоже хараˈшо // ˈбат’ко буў ˈшохвером / а ˈмама раˈботала на... / то / 
колˈхозниц’а буˈла / ну ̍ тоже уˈдарниц’а вс’іˈда буˈла // у нас ̍ шо‿от / 
ˈТон’і роˈд’іт’ел’і ˈтоже буˈли / оˈт’ец м’ехан’іˈзатор а мат’ ˈтоже тоĭ / 
колˈхозниц’а буˈла / на‿вˈс’іх раˈботах раˈботали воˈни // і‿ˈтиˈл’ат 
ˈпорали все роˈбили // оˈто таˈке //

– Е.: А за часи голодування нічого вам не розказували?
– Інф. 1: Та шо там го... / росˈказували / коˈн’ешно росˈказували / 

ч’о‿ж воˈни не‿росˈказували? // голадуˈвали даĭ‿ˈБоже / ˈйіли все // 
шо ў‿ˈматер’і буˈла семˈйа здоˈрова // ˈбат’ко поˈгиб на‿фˈронт’і // 
у ˈбат’ка хот’ / ˈбат’ко пр˙іˈшоў доˈдому с‿фˈронта / а ў‿ˈматер’і 
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н’і / вона... / іх буˈло п˙йат’ ч’і с’ім сиˈн’іў і‿воˈна одˈна доч˙ˈка / 
і з‿ˈмат’ір’у з‿одˈноĭ осˈталис’а // ну по матеˈр’інскоĭ ˈл’ін’ійі ше 
два ˈд’ад’ка ў‿ˈмене йес’т’ / ˈжив’і ше // а от по‿ˈбат’ковоĭ ˈл’ін’ійі 
ўже н’іˈкого неˈмайе у‿ˈнас // от // шо голодуˈвали то голодуˈва... / 
С’іˈр’ожа проˈхот̬’д’ с’іˈдаĭ он на‿табуˈретку / це м’іĭ сˈтарш˙іиĭ син //

***
8.2. –    Е.: А що ви садите на городі?

– Шо ˈсадим? / гарбуˈзи ˈсадим / бур’аˈки ˈсадим / циˈбул’у / 
карˈтошку / помеˈдори / гурˈки / шо? / кабачˈки // ўсе шо саˈжайут’ / 
саˈжали таĭ це‿ĭ саˈжайім // ну / ниˈч’ого / сеĭ гот хаˈрошиĭ уро ̍жаĭ 
у‿ˈнас // і‿циˈбул’а здоˈрова / і‿карˈтошка хаˈроша / ўсе //

– Е.: А як ви вибираєте час для садіння?
– Ч’ас?
– Е.: От коли саме садити. Чи можна по заходу сонця 

садити?
– Н’е / ми по‿заˈходу ˈсонц’а ни‿ˈдивимс’а а‿ˈйак ˈм’іс’ац’ 

наро... наросˈтайе / так ми гˈр’атки саˈжайім // а‿ˈто ˈлун:иĭ кал’ін
ˈдар’ у‿гаˈз’ет’і преˈходе // оˈто подиўˈл’ус’а / йаˈкого ч’ісˈла / 
ў‿ˈмене сеĭ гот і‿кавуˈн’іў баˈгато буˈло ĭ‿дин’ / бо йа посаˈдила 
ў‿тоĭ ден’ йаˈкиĭ ˈнада буˈло / ўот / ч’ітˈвертого ˈмайа йа саˈдила / 
заˈто кавуˈн’іў буˈло ˈморе / ўот // і‿кавуˈни ĭ‿ˈдин’і буˈли / мˈного //

– Е.: А по небу, по зірках знаєте, яка буде погода?
– Н’і / по‿з’ірˈках не‿зˈнайу / ну ˈйес’л’і з’іˈмоĭ / йак‿ˈйес’л’і 

ˈдуже блисˈт’ат’ / дак ˈбуде моˈрос ˈсил’ниĭ / а‿так ни‿зˈнайу йа / 
ни‿пон’іˈмайу //

– Е.: Хату ви будувати чи купували?
– Хату?.. / ˈхата / йа ўже приĭшˈла ў‿ц’у ˈхату меˈне превеˈли / 

а... / це тут жиˈли / воˈни куˈпили // воˈни переˈйіхали ў‿нас там 
Молоˈд’ейеўка / ў‿меˈне сам муж із Мол... з‿ˈМалоĭ ˈД’ейеўки /  
ш˙е у‿ˈнас там вот за‿ˈп’ат’ к’іˈлометр’іў йес’т’ // от / воˈни 
купˈл’али / а йа пришˈла оˈце ў‿ц’у ˈхату / ми йіˈйі ўже тут з‿ˈмужем 
ўсе переˈд’елали да з’‿ˈд’іт’ми / ц’у ˈхату // ˈмене муж буў на‿вˈс’і 
ˈруки от‿сˈкуки // в’ін і‿ˈкам’інш’ік / і‿пˈлотник / і‿вˈсе / все шо 
мог̭ / ўсе роˈбиў сам / своˈйіми руˈками / і‿трахтоˈр’іст і... // ну‿дˈва 
ˈгода боˈл’ез’ забˈрала йоˈго / неˈма //

***
8.3. – Е.: А Паску святкуєте?

– Інф. 1: Да // це ўже ў‿нас ˈНовиĭ гот Рожестˈво ˈПаска / це 
ў‿нас св’аˈте / ўс’і ˈд’іти ĭдут’ до‿ˈмене / ўс’і соб’іˈрайуц’:а / ˈмат’ір 
не‿забуˈвайут’ / молоˈц’:і // на‿д’іˈтеĭ ше не‿оˈб’іжус’а // оˈсобено 
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ˈПаска // ˈд’іти у‿ˈнас ˈход’ат’ / йа преуˈч’іла і‿оˈнук’іў / ˈход’ат’ 
ˈйаĭц’а соб’іˈрайут’ / хресˈтосайуц’:а //

– Е.: А ви печете паску?
– Інф. 1: ˈРан’ше пеикˈла / а‿ˈш’ас не‿пеˈч’у // ш’ас йіх 

преˈво з’ат’ уˈже у‿магаˈз’ін / дак‿оˈто ˈлехше ўз’ат’ у‿магаˈз’ін’і / 
а‿ˈран’ше пекˈла // ˈд’іти ˈпоки маˈл’і буˈли йа‿ĭ ˈмал’ін’к’і кул’іˈч’і 
пикˈла / і‿здоˈрову ˈпаску / ше‿ĭ на‿ˈф’ерм’і раˈботала / вс’іˈда 
пикˈли ми //

– Е.: А батьки ваші теж так святкували?
– Інф. 1: І‿бат’ˈки... // нуу [протяжно] бат’ˈки вопˈш’е 

воˈни / воˈни вопˈш’е т’і / соб’іˈрали // воˈни‿ĭ сп’іˈвали ў‿ˈмене / 
у‿ˈнас хараˈшо // воб̭ˈш’е йак заˈт’агнут’ / до роˈд’іт’ел’еĭ ˈп’ідут’ он 
до‿моˈйіх... / до‿д’іˈдус’і до‿баˈбус’і / і‿ˈтам / ˈсемйі‿ж здоˈров’і / 
йак собеˈруц’:а і‿нач’іˈнайут’ сп’іˈват’ / оˈсобино на‿ˈПаску / 
на‿Рожестˈво // ше йаˈкиĭ пˈразник? // ну‿ˈвопшим на‿ўˈс’і оˈц’і 
цирˈкоўн’і пˈразники ўса‿ўˈремйа хараˈшо / соб’іˈралис’а //

– Е.: А на Святвечір дванадцять страв готуєте? На Різдво.
– Інф. 1: На Риездˈво? [довго думає; розуміє не всі слова] // дак 

на‿Рожестˈво це‿ж розгоўˈл’ац’а ˈнада // да //
– Е.: Перед тим.
– Інф. 1: Ну а шо? / уˈсе м’асˈне // а шо? / ˈйесл’і кабаˈна...
– Е.: На Святвечір, перед Різдвом. Шостого числа. Кутю 

робите?
– Інф. 1: Куˈт’у / куˈт’у ш’ас не‿робˈл’у // ̍ран’ше роˈбили ноˈси

ли ĭ‿куˈт’у / і ш’ідруˈвали пид‿ˈв’ікнами // преˈходили ĭ‿до‿ˈмене 
ˈсестри / і ми хоˈдили // а‿ˈш’ас уˈже ўсе одишˈло / миˈн’і пренеˈсут’ 
оˈс’о‿де йіх ˈвос’ім штук / і‿ˈйа сиˈжу / а‿ˈд’іти ўже ˈход’ат’ / ту 
ˈнос’ат’ куˈт’у / і ш’ідˈруйут’ / а‿ˈйа ˈдома сиˈжу з‿оˈнуками // 
теˈпер‿же он‿оˈнуч’ки ˈход’ат’ із’‿З’інаˈідаĭ Ал’екˈсандроўноĭ / 
теˈпер тоĭ / ш’ідˈруйут’ //

– Е.: А кутю з чого робили? Яку кутю, розкажіть?
– Інф. 1: Куˈт’у роˈбили іс‿пшиˈниц’і // а посˈл’едн’е вˈрем’а із 

ˈриса / да тоˈго добаўˈл’ала / ну ˈсахару да іˈз’ум / оˈце таˈку куˈт’у //
– Е.: А кутя ложкою чи вилкою? Рідка чи густа?
– Інф. 1: Гусˈта / гусˈта //
– Е.: А як ви були дитиною, які страви ваша мама варила?
– Інф. 1: Та шо ваˈна ваˈрила? //
– Інф. 4: Бор’ш’ч’ ваˈрила //
– Інф. 1: Та і‿бор˙ш’ / і‿гаˈлушки // у‿ˈнас гаˈлушки буˈло / 

ˈран’ше‿ж на‿таганˈку ваˈрили // ўот ми собеˈремс’а ўс’і ˈп’атеро 
на... на‿гˈр’атках / ˈмама нам ˈпалоч’ки повистˈругуйут’ / гаˈлушки 
здоˈров’і / ми сиˈдим оˈто гаˈлушки йіˈмо аˈбо карˈтошку ту / йак 
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молоˈда карˈтошка / карˈтошку молоˈду / воˈна нам посˈтеле так / 
ми на‿гˈр’атках пр’ам сиˈд’іли ĭ‿ˈйіли // і‿ˈйа вам ˈс’одн’і гаˈлушок 
наваˈрила //

– Е.: А як галушки робити, розкажіть?
– Інф. 3: А йа ˈпалоч’ки затоˈчиў // [усі сміються].
– Інф. 1: На‿гˈр’атках ˈс’од̭н’і ˈхолодно //
– Е.: Є там ще що робити?
– Інф. 1: На‿гˈр’атках ˈн’іч’ого роˈбит’ //
– Інф. 2: Уˈже гˈр’атки паˈпахан’і //
– Інф. 1: Ну гаˈлушки коˈнешно у‿ˈнас ˈмати ˈш’іпан’і 

роˈбила // а‿ˈйа пˈросто ˈжитке ˈт’істо да ˈлош̬койу з’ˈд’елала //
– Е.: То ви розкажіть, як це тісто робити.
– Інф. 1: Ну йак? / муˈки вз’аˈла проˈс’ійала да ч’ут’ посоˈли

ла / а‿тоˈд’і ˈйаĭц’а ўˈбила да розм’іˈшала / ˈтак‿йак гусˈта смеˈтана 
полуˈч’ілас’а //

– Е.: Молока, води не даєте?
– Інф. 1: Н’е це йа н’і / йа ˈтол’ко на‿одˈн’іх ˈйаĭц’ах // 

ни‿ˈводи ни‿мулоˈка йа ни‿добаўˈл’айу // оˈто так //
– Е.: І далі як? Місили тісто?
– Інф. 1: Ну йак? / ˈм’асо... / ˈм’асо зваˈрилос’а / карˈтошки 

ўˈкинула // тоˈд’і гаˈлушки // заˈжарила ў‿тоˈго ўˈкинула циˈбул’і 
да‿ˈйак йоˈго? укˈропу / і‿вˈсе // оˈце ўс’і гаˈлушки ̍наш’і / ни‿зˈнайу 
ˈможе ви по‿друˈгому ˈварите / а‿ми так ˈварим // ну ўˈс’ак’і йа 
буˈвайу ĭ‿ˈр’ізан’і ˈд’елайу / гаˈлушки ми ˈч’асто / зат’іˈруху ˈд’ела
йу ч’а... / ˈд’елала ˈч’асто йак муж в’ін л’уˈбиў ў‿ˈмене зат’іˈруху //

– Е.: А що це таке, розкажіть?
– Інф. 1: Ну йак? / ˈтоже муˈка / і‿ˈйаĭц’ами затиˈрайу / так / 

ˈмал’ін’к’і ˈд’елайут / тру поˈки тоĭ [показує жестами, як терти] // 
а‿тоˈд’і проˈс’ійу ше муˈки / да ше‿ĭ ў‿дуˈхоўк’і / пиедˈжар’у йіˈйі / 
шоб воˈна не не‿розˈвал’увалас’ / оˈто таˈке ў‿ˈмене л’уˈбили ̍йісти / 
і‿ˈд’іти ĭ‿муж //

– Е.: Чим вона відрізняється від галушок?
– Інф. 1: Зат’іˈруха‿ж̭ то воˈна заˈтерта / і‿маˈлен’к’і таˈк’і / 

а‿гаˈлушки ўˈс’ак’і‿ж буˈвайут’ / ˈмогут’ і‿отаˈк’і бут’ / ˈмогут’ 
і‿отаˈк’і бут’ [показує жестами розмір] / ўˈс’ак’і //

– Інф. 4: Йаˈк’і наш’іˈпайіш //
– Інф. 1: Еˈге / йаˈк’і наш’іˈпайіш / йаˈк’і наˈр’іжиш //
– Е.: А «такі» ‒ це які?
– Інф. 1: Здоˈров’і [сміється] / ˈдуже / ˈдуже здоˈров’і //
– Інф. 3: Це заˈвисит’ ў‿ˈкого йаˈкиĭ ап’іˈт’іт //
– Інф. 1: У‿ˈмене‿он сиˈни бач’ йаˈк’і повиросˈтали? // 

од‿гаˈлушок да‿од‿зат’іˈрухи //
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– Інф. 2: І‿на‿ˈсал’і //
– Інф. 1: Еˈге / ˈсало ˈл’убл’ат’ / вони зˈмалку наˈр’іжут’ ˈсала 

куˈсоч’ками пошˈли на‿ˈвигон пос’іˈдайут’ / наˈйілис’ циˈбул’і 
накˈришут’ // а‿тоˈд’і заˈход’ат’ доˈмоĭ //

– Е.: А в чому варили?
– Інф. 1: Коˈго? //
– Е.: Ну раніше.
– Інф. 1: У‿чугунˈках // у‿чугунˈках // чугунˈках / молоˈко 

ў‿гˈлеч˙іках буˈло // т’і буˈли / і / ˈйак‿йіх? // і‿стекˈл’ан’і гˈлечики 
буˈли / і‿таˈк’і к’іраˈм’іч’еск’і ч’і йак воˈни назиˈвалис’а? //

– Е.: Глиняні?
– Інф. 1: Гˈлин’ан’і гˈлин’ан’і //
– Е.: А де їх брали?
– Інф. 1: А‿ˈйа не‿зˈнайу / ̍наш’і наˈерно на‿баˈзар’і купˈл’али / 

ˈнаш’і не‿роˈбили саˈм’і / йа не‿ˈпомн’у ц’оˈго йа не‿ˈпомн’у / 
не‿ˈбуду вам каˈзат’ // а‿ˈот ше у‿гˈлин’ан’іх гˈлеч’іках / у‿нас 
ˈран’ше‿ш̬ с’іпаˈратор’іў не‿буˈло / ˈмама оˈто посˈтаўл’айут’ 
у‿ˈпогреб̭ / а‿тоˈд’і зˈверху смеˈтану соб’іˈрайут’ / а‿тоˈд’і сиˈдиш 
ˈмасло оˈто коˈлотиш / ˈц’ілиĭ ден’ // тож ˈш’аж‿же с’іпаˈратар воˈно 
гусˈте / ˈлош̬коĭ поверˈнуў туˈди‿с’уˈди і‿ˈмасло / а‿ˈран’ше оˈто 
воˈни шо? вершˈки собиˈрут’ даĭ‿ўˈсе //

***
8.4. –    Е.: Як ви познайомились зі своїм чоловіком?

– Інф. 1: Та йак познаˈкомилас’а? // у‿кˈлуб’і //
– Е.: На вечорниці ходили?
– Інф. 1: Ну да // іˈше ў‿шˈкол’і ўˈчилас’а // три‿ˈгода з‿ним 

ўстр’іˈч’алис’а / а‿тоˈд’і пожеˈнилис’ //
– Е.: А як раніше на вечорницях гуляли?
– Інф. 1: О! ˈран’ше гуˈл’али х’іˈба так йак‿ˈш’ас? / 

понаˈпиˈвайуц’а да то‿ˈв’ікна б’ˈйут’ у‿кˈлуб’і то ше шо‿ˈнебут’ / 
а‿ˈми‿ос’ / у‿ˈнас тут ос’ ˈд’ецкиĭ сад̭ буў / ми там молоˈд’ож / тоĭ / 
соб’іˈралис’а / хоˈдили по‿диˈреўн’і ˈп’іс’н’і сп’іˈвали //

– Інф. 4: І‿шˈкоду ˈд’елали //
– Інф. 1: І‿шˈкоду ˈд’елали / і каˈдушки на‿зˈв’іт̬ ч’іпˈл’али / 

і‿соˈломойу / і‿дроˈва роскиˈдали все // і‿м’іˈл’іцийу не‿визиˈвали / 
ото‿ˈтак ми‿ĭ знаˈкомилис’а с‿хˈлопц’ами //

– Інф. 4: Йак ̍т’іки не‿ˈвишоў на‿ˈвулиц’у жиˈн’іх / ми‿ˈйому...
– Інф. 1: Ўс’оо [протяжно] / доˈрошку с‿соˈломи //
– Інф. 4: Доˈрошку таˈку ˈвиложим шо‿буд’‿здоˈроў //
– Інф. 1: У‿ˈнас оˈс’о брат буў йіˈйі муˈжик / і‿ў‿ˈнас / 

у‿соˈс’ед’ах ̍ д’іўч’іна ̍ тоже жиˈла // ̍мама ўсˈтали а‿ў‿ˈнас соˈломоĭ 
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доˈрошка од‿ˈнас і‿ж‿ˈдо / ̍ аж‿до соˈс’ед’іĭ просˈтелена / ̍мама заˈхо
д’ат’ ˈкат’ / «аˈну‿ка ˈш’аж‿же ўстаˈваĭ Іˈван // «ч’оˈго ви ˈмамо?» // 
«іˈди ̍ш’аж‿же ̍кае доˈрогу зам’іˈтаĭ» // «йаˈку доˈрогу?» // «а‿оˈно‿де 
од‿ˈнас до‿до‿Пахоˈм’іў просˈтелена доˈрога с‿соˈломи» // од‿ˈзаў
т ра шоп‿п’іˈшоў гуˈл’ат’ // от йак хто не‿ˈвиĭде гуˈл’ат’ / так оˈто 
соˈлому / соˈломойу доˈрогу сˈлали / аˈбо ˈводу с‿каˈду... каˈдушки‿ж 
здоˈров’і / переˈкинут’ каˈдушки з‿воˈдойу / дао‿на‿зˈв’ід̭ на
ˈч’епл’ат’ / і‿оˈто таˈке роˈбили // ну‿ĭ м’іˈл’іцийу не‿визиˈвали / 
а‿ˈш’ас... // а‿ˈше‿ĭ бат’ˈки ˈнаш’і йак оˈце сˈваĭба аˈбо‿шо / заˈл’ізут’ 
оˈто ˈоно‿де / то димоˈход заткˈнут’ / то ше шо‿ˈнебут’ зˈробл’ат’ //

– Е.: А хлопці з дівчат жартували якось?
– Інф. 1: А‿ˈто! //
– Е.: Як?
– Інф. 1: Ўсе роˈбили // та йак? / ну йак шо йа вам скаˈжу? // 

ˈТон’а‿он хаĭ розˈкаже / воˈна тˈрошки старˈш’іша //
– Інф. 4: Ну‿ˈтоже ˈета / так‿же ˈсаме йак ˈт’іки шо‿н’іˈбуд’ 

дак то / ̍боч’ку переˈвернут’ / то ше шо‿н’іˈбуд̭’ // ну ў‿нас ̍ран’ше / 
аж ран’ˈш’іше буˈло ̍ наш’і роˈд’іт’ел’і росˈказували / аˈга шо ̍ кажут’ 
ˈйес’л’і ˈт’іки там хто йаˈка ˈд’еўка ˈдуже гуˈл’айе / то ˈет’ім / заˈбори 
ˈд’охт’ом ˈмазали //

– Інф. 1:ˈД’охт’ом ˈмазали / ˈп’ір’йам опсиˈпали //
– Інф. 4: Еˈге / ну ў‿нас ц’оˈго ўже не‿буˈло // у‿ˈнас уˈже 

ў‿роуˈду не‿буˈло // а‿ˈот йак ˈголод буў / ўот ˈмама росˈказувала / 
у‿ˈнас ̍ета / снаˈха / брат йак жеˈниўс’а / ўз’аў ч’уˈвашку / і‿воˈна / ну 
р’івноˈвала / аˈга / а‿ˈмама вс’ігˈда каˈзали / «шо ви оˈто р’івˈнуйіте? / 
да йа благаˈдарна т’іĭ л’уˈбовниц’і шо ˈбат’ко хоˈдиў гуˈл’аў» / 
а‿ˈв’ін буў там ў‿йаˈком / тˌрицет’‿вос’ˈмом ч’і ў‿тˌрицет’‿шесˈтом 
гоˈду ˈголод буў / і в’ін трахтаˈр’істом буў а‿ў‿ˈйіх поваˈриха буˈла 
Жадаˈнова / йа не‿зˈнайу йак йіˈйі зват’ но‿фаˈмил’ійа Жадаˈнова // 
і‿ˈот зˈнач’іт’ ˈпаĭку ˈту‿шо даˈвали йоˈму в’ін приˈносиў ˈматир’і / 
а ˈета / а‿ˈсам хоˈдиў туˈди до‿л’уˈбоўниц’і / воˈна йоˈго корˈмила // 
а‿ў‿ˈйіх буˈло дˈвойе ˈд’іток поˈготки / а‿ˈйісти ˈн’іч’ого буˈло / 
і‿воˈни ˈкаже оˈто леˈж’ат’ ў‿коˈлиск’і т’і ˈд’іти / пиˈш’аат’ пиˈш’а
ат’ [протяжно] / і воˈни ˈкаже уˈмерли / воˈни ни‿ˈвижили / 
потоˈму‿шо ну ˈн’іч’ім йіх буˈло корˈмит’ // дак воаˈна ˈкаже / «йа 
благаˈдарна т’іˈйеĭ л’уˈбоўниц’і / йа хот’ ˈвижила / ĭ‿ˈвас‿би‿п 
не‿буˈло ˈйес˙л’і‿б ˈета / ни‿ˈто / а‿ˈви ˈкаже ˈлайетес’ //

***
8.5. –   Е.: Можете пригадати старі хати? Не які зараз будуються. 
Які вони були за розміром, скільки там було кімнат? Що було в 
хаті?
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– Інф. 1: Ну / ну ˈйесл’і / ˈйесл’і так йак у‿ˈнас буˈла Гал’ / 
ˈйесл’і у‿ˈнас саˈман:а буˈла і доˈл’івка буˈла / йа ̍помн’у миˈн’і тоˈд’і 
нимˈного год буˈло / ну йа ˈпомн’у йак‿і‿ˈц’у стˈроіли ш’ас де йа 
жиˈву / і‿доˈл’іўка буˈла йак... йаˈк’і там буˈли? // там оˈс’о‿де... // да 
ми наˈерно‿ĭ не‿ˈв’із’мем де тоĭ //

– Інф. 2: Ну ˈменше ч’ім оˈцеĭ зал у‿ˈнас //
– Інф. 3: Да оˈс’о / оˈс’о‿де йак оˈце ˈхатка ў‿соˈс’ед’ах //
– Інф. 1: Н’е наˈерно ше‿ĭ ˈменше // наˈерно ше‿ĭ ˈменше // 

доˈл’іўка там ч’о? п’іч˙ стоˈйала / одˈна кˈроват’ де роˈд’іт’ел’і 
сˈпали / а‿ˈми бол’шинстˈво на‿пеˈч’і //

– Інф. 2: Дв’і ў‿нас кˈроват’і стоˈйало і‿ˈполик //
– Інф. 1: Ну це ˈпол̇ик / це ˌколо‿ˈпеч’і //
– Інф. 2: Іˈван спаў / а‿ˈми ўтр’ох сˈпали на‿пеˈч’і //
– Інф. 1: Ми на‿пеˈч’і ўс’у жиз’н’ сˈпали / ˈпоки / ˈпоки 

не‿пожеˈнилис’ і ˈзамуж ви не... / йа вас с‿ˈпеч’і ĭ‿видаˈваў // [усі 
сміються]

– Інф. 2: У‿ˈнас / з‿груп̬... з‿гˈрупки ше‿ĭ маˈла систˈра 
ўˈпала пˈр’амо ў‿кип’йаˈток / ў‿чуˈгун с‿кипйатˈком ˈмама ˈбублики 
ˈран’ше‿ж ˈд’елали / і‿ч’угуˈнок ˈвит’агли з / с‿кип’атˈком 
і‿посˈтавили / і‿воˈна з‿гˈруп̬ки пр’ам у‿ˈтоĭ ч’угуˈнок / 
ну‿н’іˈч’ого / ни‿ˈтоĭ //

– Інф. 1: Та‿н’іˈч’о / і‿ш’аж‿жиˈва //
[...]
– Інф. 2: ˈДуже обˈжарилас’ воˈна / кип’атˈком //
– Е.: А там сіни, кухня?
– Інф. 1: ˈС’іни ч’уˈлан // воˈно ˈкухн’і не‿буˈл̇о / воˈно 

за‿одˈне‿ж буˈл̇о // тут і‿сˈпал’н’а / і‿ˈкухн’а // п’іч’ стоˈйала / це 
ўже ц’у йак постˈройіли дак гаˈланка буˈла і‿ˈп’іч’ оˈд’:ел’но / бо 
йак? / і‿ˈзал і‿сˈпал’н’і там буˈли / а воˈно тут ˈкухн’а буˈла / ну йак / 
де йа жиˈву //

– Інф. 2: ˌЧ’ерес‿ˈкухн’у ми хоˈдили //
– Інф. 1: А там буˈло ўсе за‿адˈне // там п’іч’ стоˈйала // 

за‿ˈпеч’і... за‿ˈп’іч йак оˈбич’но теˈл’ат з’іˈмоĭ заˈводили // ˈіл’і 
оˈвеч’ку з‿йагˈн’ам / ну воˈно йак тоˈд’і буˈло бо саˈрайі плетˈн’ан’і 
буˈли / плетˈн’ан’і буˈли саˈрайі / там ˈхолодно буˈло / а ˈпоки 
не‿опˈсохне а‿тоˈд’і оˈто виˈносили / до‿коˈровіи / не до‿коˈрови 
а‿ў‿саˈраĭ //

– Е.: А в хаті робили погреб?
– Інф. 1: Н’ее [протяжно] / ў‿нас буў за‿ˈхатоĭ ˈпогриб / 

в’ін і‿ˈш’ас там / подˈвал //
– Е.: Рили в землі ямку?
– Інф. 1: Дададаˈда //
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– Інф. 2: По‿стуˈпен’кам сˈходит’ //
– Інф. 1: Ну‿ˈкамн’ом обˈл̇ожили йоˈго //
– Інф. 2: Та так йак і‿на‿Украˈйін’і ш’ас //
– Інф. 1: І по‿стуˈпен’кам / а вот доˈл’іўку за ч’о йа заˈпомниў / 

тоˈго‿шо там ˈвозл’і шˈколи / он ˈмежду... / ˈвозл’і сˈтароĭ / ˈмежду 
ˈновоĭ шˈколоĭ і‿ˈсад’іком ш’ас / там кˈрасну гˈлину / йа з‿ˈмат’ірйу 
ше ˈран’еĭ ˈйіздиў то‿ĭ‿на‿ˈлошад’і / оˈто накоˈпайут’ / і‿оˈто 
доˈл’іўку пидˈводили // воˈно кˈрасна гˈлина / не / не ̍рижа а‿кˈрасна / 
і‿оˈто йак пол ˈмийут’ оˈто т’іĭ //

– Е.: Розводити...?
– Інф. 2: ˈД’іхт’ом //
– Інф. 1: Да і... / ну з‿воˈдойу розˈбоўтали / і‿оˈто йак / кˈраскоĭ 

ˈможна скаˈзат’ / ч’і йак / йак ˈможна скаˈзат’? //
– Інф. 2: Поˈмажут’ //
– Інф. 1: Поˈмажут’ аˈга //
– Е.: Почервонили.
– Інф. 1: Ага // оˈто доˈл’іўка / шо / шо йа заˈпомниў // хоˈт’а 

йа тоˈд’і нездоˈровиĭ буў ну / оˈце доˈл’іўку заˈпомниў / і‿заˈпомниў 
йак оˈце ц’у ноˈву ˈхату йак поастˈройіли / дак ми тут огоˈго жиˈли / 
тут нам покаˈзалос’ двоˈр’ец //

– Інф. 4: А‿в‿каˈком гаˈду пастˈроіл’і ˈету ˈхату?
– Інф. 1: Ў‿шеĭˈс’ат‿фˈтором //
– Інф. 2: ˈПервом // йа ў‿ˈпервиĭ клас йакˈрас пошˈла //
– Інф. 1: ˈПервом? / а не‿в̭ˈтором? //
– Інф. 2: Н’ет / в̭‿шиĭˈс’ат ˈпервом //
– Інф. 1: Ну дез’ / дес’‿ˈтак // йа... //
– Інф. 2: Нач’аˈли ў‿шиĭˈс’атом стˈроіт’ / а‿ˈйа йакˈраз 

у‿шˈколу пошˈла і... //
– Інф. 1: Йа зˈнайу / Тат’ˈйана йакˈраз меˈн’і ˈголову проˈбила 

йакˈрас [...]
– Інф. 2: Меˈне / з‿ˈновоĭ ˈхати ˈмама міˈн’і ˈкоси запл’іˈтали / 

і‿ˈйа з‿ˈновоĭ ˈхати ў‿перˈвиĭ клас пошˈла // а‿ˈв’ін шо... / ˈв’ін‿же 
шо? / ми‿з̭... / с̬‿систˈройу на‿пиˈч’і сˈпали / сˈтарша з‿бˈратом тут 
на‿кˈроват’ах сˈпали / а‿ў‿ˈн’ого ˈкоĭка сˈразу коˈлиска в’іˈс’іла / 
а‿тоˈд’і ˈкойіч’ка / стоˈйала ˈколо роˈд’іт’іл’с’коĭ кˈроват’і / в’ін  
оˈто ў‿т’іĭ ˈкойіч’к’і ĭ‿спаў // ўсе «ˈмамо ˈдаĭте м’іˈн’і ˈруку» / ˈмама 
оˈто ˈвит’анут’ ˈруку йоˈму / в’ін оˈто за‿ˈруку ˈдержиц’а ĭ‿спит’ / 
ˈкаже в’ін ˈпомне доˈл’іўку / шо ти ˈпомниш?! //

– Інф. 1: ˈПомн’у коˈнешно // ˈто‿шо йа зˈнайу йа ˈйіздиў 
ў‿ˈето... //

[...]
– Е.: А погреб погребом називали?
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– Інф. 1: Ну‿ˈпогреп так в’ін і‿ˈйе і‿ˈш’ас ˈпогрип / подˈвал / 
ˈто‿шо в’ін подˈвалом ˈвиритиĭ / в’ін і‿ˈш’ас тоĭ‿ˈсамиĭ ˈпогреип̬ / 
ˈт’іки ни... / пра переˈд’елали поˈтом / верх / а‿ˈтак в’ін так і‿ˈйес’т’ / 
шо буў при‿роˈд’іт’ел’ах / і‿ˈш’ас //

– Е.: Він глибокий був?
– Інф. 1: Та нууу [протяжно] ў‿м’іĭ рост / по‿ˈмойім // ўс’о 

раўˈно воˈда йес’т’ / заˈходе // н’е ос’ гоˈда хараˈшо воˈди неˈмайе 
не не‿ў‿ˈкого не‿ў‿погреˈбах не‿ў‿колод’іˈз’ах [усі сміються] // 
посˈл’ед˙н’і гоˈда //

– Е.: А чим дах крили? І взагалі форма даху — яка вона була?
– Інф.: Н’ее [протяжно] / ну в’ін так і‿ˈйес’т’ / ў‿земˈл’і 

в’ін вес’ // тут пˈросто тоˈд’і‿ж воˈно / це ми ўже перекриˈвали / ну 
йак скаˈзат’... //

– Е.: Це ви про погреб кажете?
– Інф. 1: А про шо? / про ˈхату? //
– Е.: Про хату, так.
– Інф. 1: А‿ˈхата соаˈломоĭ буˈл̇а //
– Е.: А форма яка була?
– Інф. 1: Ну‿ˈйак? / оˈтак воˈна‿ĭ буˈла / ̍т’іки соˈломоĭ кˈрита //
[...]
– Е.: А оця солома, це снопки були?
– Інф. 1: Н’е / пр’ам так соˈломойу буˈла кˈрита / і ше зˈверху 

жерд’ ˈйакос’ приўˈйазуйем / саˈлома а‿поˈтом ˈжерд’і // то шо ми 
йак / паˈтом ў‿ц’у ˈхату йак перешˈли / там саˈраĭ ў‿нас буў // ˈтепло 
там / таĭ саˈман:а / так ˈто‿шо ˈпомн’у шо ми йак розб’іˈрали йоˈго 
дак / соˈломи там / мˈного буˈло с‿ˈтого / ну‿і‿саˈраĭ буў соˈломйаниĭ 
і‿ˈхата буˈла соˈломйана // ̍мазанка / йак назиˈвайут’ / воˈна саˈман:а / 
дак розб’іˈрали йа зˈнайу / саˈман:а // і‿оˈто ̍мазали б’іˈлили / гˈлиноĭ / 
тоˈд’і ў‿нас он башˈкири ˈч’асто‿ж гˈлину воˈзили кˈруглу / і‿оˈто 
б’іˈлили йіˈйі // краˈс’ів’і буˈли ˈдомики / хот’ і‿саˈман’:і //

– Е.: А призьбу підводили?
– Інф. 1: А при... / оˈце‿ш̬ / оˈце‿ж те‿ˈсаме‿ж і‿кˈрасноĭ 

гˈлиноĭ же і‿пед̭ˈводили / і‿пˈриз’бу //
– Е.: А оцей забор? Як ви на нього говорили? Забор, паркан?
– Інф. 1: А заˈбор йаˈкиĭ тоˈд’і буў заˈбор? //
– Е.: З чого? Теж плетений?
– Інф. 1: У‿ˈнас йа ˈпомн’у дв’і жер... / н’е / с‿плетˈн’і буў 

у‿Нестеренˈк’іў / ˈр’адом соˈс’ед’і // а‿ў‿ˈнас пˈросто ˈжерд’і / 
три жерˈдини преˈбит’і / і‿на‿воˈротах одˈна ˈжерд’а так / дв’і 
скоˈби і‿ˈжерд’а буˈла // оˈто / вес’‿і‿заˈбор / а‿поˈтом уˈже то... // 
а‿в‿Нестеренˈк’іў там...

– Інф. 2: Плеˈтен’ буў //
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– Інф. 1: Д’ід Нестеˈренко тоĭ пл’іў зо... плеˈтен’ //
– Е.: З лози, так?
– Інф. 2: Постоˈйан:о / в’ін / еˈге...
– Інф. 1: Еˈге / там уˈже с‿плетˈн’а буў // у‿ˈнас уˈто саˈраĭ буў 

с‿плитˈн’а //
– Е.: А з лози щось іще — кошики, корзини — не плели?
– Інф. 2: Корˈзини //
– Інф. 1: Корˈзини //
– Інф. 2: У‿ˈнас ˈмама громаˈки ше роˈбила //
– Е.: А що це таке?
– Інф. 2: А‿ˈви ни‿зˈнайете шо таˈке? //
– Е.: Ні, перший раз чуємо.
– Інф. 2: Не‿ˈможе бут’! //
– Інф. 1: Знач’ з’іˈми не‿буˈло //
– Інф. 2: Да // зˈнач’іт’ ви не‿каˈталис’а на‿громаˈках //
[...]
– Інф. 1: У‿ˈнас ˈсанок не‿буˈл̇о //
– Інф. 3: Наˈвозу тˈрохи / а‿тоˈд’і воˈдоĭ залиˈвали / 

а‿ўсереˈдин’і роˈбили таˈке шоб̭ с’іˈдат’ / воˈно замерˈзало / ˈмама 
в’іˈр’овоч’ки нам прич’епˈл’ала / дл’а нас дл’а ўс’іх троˈйіх / ми 
ˈмен’ш’і буˈли //

***
9.1. –    Е.: А батьки Ваші сюди як переїхали?

− Інф. 1: Це оˈс’о пиˈтаĭ // аˈбо сесˈтра приˈйіде / ˈН’інка 
пˈриĭде // он Гаˈл’іна Микоˈлайіна / ˈето хоˈд’ач’іĭ слоˈвар’ / ш’ас 
воˈна се росˈкаже //

− Інф. 2: Шо? //
− Інф. 1: Ў‿йаˈк’ім ˈрок’і с’уˈди приˈйіхали ˈваш’і роˈдител’і 

шуˈкат’ ˈземл’у / ˈв’іл’ну //
− Інф. 2: ˈБат’ко тв’іĭ роˈдис’а ‿дˈвацет’ ˈпервом ˈрок’і / а 

приˈйіхали воˈни же ше в’ін маˈлий бу ну йа ˈточно ни‿скаˈжу 
це / ˈбаба...

− Інф. 1: ˈБаба Маˈрина //
− Інф. 2: С‿ˈмат’ірйу воˈни приˈйіхали два ˈсина і‿ˈмати //
− Інф. 1: Хˈведор //
− Інф. 2: Да / в’ін роˈдис’а ‿гоˈлодниĭ дˈвацет’ ˈпервиĭ гот / 

д’іт ˈФедор // да / і ˈета / і ˈмати / буˈло / бу ˈголот і воˈна йоˈго 
р’іˈшила бˈросит’ / понисˈла ‿л’іс і‿поˈложила / ˈмал’ін’кого ше / 
ˈт’іки роˈдис’а ˈм’іс’ац’а два // поˈложила в‿л’іс пид ˈдерево і ˈкаже 
пошˈла / і с’ˈт’іки шла с’ˈт’іки йоˈго ˈголос уч’уˈвавс’а с’ˈт’іки... / 
воˈна ˈкаже ни‿могˈла ˈвитерп’іт’ вирˈнулас’ і забˈрала йоˈго / і‿оˈто 
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воˈни поуˈтом сˈкорос’т’і с’уˈди преˈйіхали / тут уˈже ˈнаш’і буˈли 
пересеˈленц’і // і м’іĭ оˈце рот Греч’ˈк’іс’к’іĭ з‿Ваоз’н’еˈс’енок˙і / 
ш’ас̬ воˈна суш’істˈвуйе на‿Украˈйін’е ̍ тоже ше до‿с’іх‿ˈпор // вот / 
і оˈц’у деˈрен’у сˈразу Ваз’н’еˈс’енокоĭ назˈвали / п’і деˈрен’і // 
там Золотоˈношка на ту сˈторону на‿ˈц’у Ваз’н’еˈс’енока // ш’ас... / 
ну ш’ас воˈна с’а же Золотоˈношка а‿ˈран’ше так буˈло //

− Інф. 1: Там Полˈтака / там ˈД’ейека //
[...]
− Інф. 2: Констант’іногˈрадоского уˈйезда воˈни / Гречˈк’і // 

Драц’ˈки ˈтоже ˈкаже оˈт:уда оˈдин Дˈрац’к’іĭ / то ˈН’іна Іˈван:а // 
дев’атˈцот фˈтором гоˈду воˈни с’уˈда преˈйіхали Греч’ˈки //

− Е.: А чому вони сюди переїхали?
− Інф. 1: ˈВ’іл’ну ˈземл’у шуˈкали //
− Інф. 2: ˈТам‿же на‿Украˈйін’і тоˈд’і... //
− Інф. 1: Не та влас’т’ буˈла //
− Інф. 2: Да //
− Інф. 1: А‿ˈтут своˈбода / тут зимˈл’і буˈло мˈного // башˈкир’і 

в‿осноˈном зан’іˈмалис’а скотоˈвоцтвом / зимл’іˈд’ел’ійем ˈмало 
зан’іˈмалис’ / а‿хахˈли до‿зимˈл’і ˈйакос’ прилиˈпали / се //

− Інф. 2: Обоснуˈвали деˈреўн’і тут укˈрайенск’і //
− Інф. 1: Оˈхота поˈс’ійат’ поˈс’ійат’ поˈс’ійат’ зерˈно / ну так 

і‿перибˈралис’ потиˈхен’ку //
[...]
− Е.: А батьки вам розповідали про життя в України і тут? 

Якісь історії чи ні?
− Інф. 1: ˈВопш’ем ми ‿с’емс’‿ˈп’атом гоˈду ˈйіздили...
− Інф. 2: С’ем’‿с’ідˈмом //
− Інф. 1: ˈРаз’в’е ‿с’ем’‿с’ід’ˈмом? //
− Інф. 2: Да //
− Інф. 1: А йа ˈдума ‿с’емс’‿ˈп’атом // там у‿ˈнас буˈли 

ˈродич’і / Дубеˈнец’ Миˈхаĭло / йоˈго ̍д’іти Дубеˈнец’ Ваˈсил’ / ̍Гал’а / 
дˈвойе ˈд’іток у‿ˈйіх маˈл’іх буˈло // ˈето ‿Жорнокˈл’овах // ми‿ˈето 
преˈйіхали до‿сˈтанциі... // Дˈраб’і // ну / інтеˈресно коˈн’ешно / 
воˈни хутоˈрами‿ж̭ // ви‿ж оˈт:уда? / зˈв’іт:и? / там п’йатˈнац’ат’ 
доˈм’і / там п’атˈнац’ат’ / там тˈриц’ат’ / ну саˈдоч’ки коˈн’ешно ми 
ˈйіздили пу‿ˈосени //

− Інф. 2: Н’ет висˈнойу //
− Інф. 1: А / це ти пуˈзата буˈла [усі сміються] // а шо таˈкого 

тут? / откроˈв’ен·о дак откроˈв’ен·о //
− Інф. 3: ˈЕта‿ж‿жиз’н’ //
− Інф. 1: Це‿ж‿ˈжизнене // оот [протяжно] / ну миˈн’і 

понˈравилос’ коˈн’ешно // ˈпоки баˈби ‿ˈхату пошˈли аоˈд’ін 
Миˈхаĭло Дубеˈнец’ / таˈкиĭ диˈбелиĭ д’іˈдок / йоˈму‿б...
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− Інф. 2: Воˈни заˈписуйут’ //
− Інф. 1: Да ну неˈхаĭ! / йа‿ж не‿мат’уˈкайус’а // до ми‿ˈето / 

ˈпоки баˈби пошˈли ‿ˈхату там / те шо кухˈторит’ / п’іл’ˈм’ен’і 
ваˈреники там лапˈшу ч’і шо / і миˈне д’іт поуˈв’і / оˈце миˈн’і ˈсаме 
інтеˈресно / йак так отаˈка ˈпоч’ва шо / ми ˈкамн’ім обкˈладуйемо 
а‿у‿ˈвас без‿н’іˈчого / і‿колод’іˈз’а і‿ˈпогреп // йа ш’іˈта 
дˈвац’ат’ дв’і стуˈпен’к’і / у‿ˈпогреп // йак заĭшˈли д’ід̭ ой‿ˈБоже! / 
моркˈвина ‿моркˈвину ˈето / буˈр’ак до‿бур’аˈка // се отакоˈво 
окуˈратнин’ко // каˈжу «д’ід а‿ˈч’о ти меˈне с’уˈди преˈв’і?» / «а 
шас ˈкае нуˈчок поˈбачиш» // оˈтак / погорˈну ноˈгами / ше одˈну 
ˈл’аду откˈри / оˈтам ˈбанок ˈвос’ім самоˈгонки стоˈйіт’ отаˈка йак 
сл’оˈза / йіĭˈбо д’іˈчата // ну / ка «дак‿а‿ˈчарки ниˈма» / в’ін так 
хоˈди хоˈди хоˈди / пош’іˈта / буˈр’ак / бац виˈт’агуйе / до ка 
н’і / там ˈчарка стоˈйіт’ // д’іˈжурна // ну / і‿ˈшо‿ж йа молоˈдиĭ ˈт’іки 
з‿ˈарм’ійі приˈшо ˈГосподи // ну йа йоˈму ˈчарочку в’ін миˈн’і штук 
три / йоˈму ˈчарочку йа ше штук три // так йа по‿ˈт’ім стуˈпен’кам 
отаˈко‿о ˈвил’із у‿ˈхату / заˈлазим / д’іˈчата аĭˈда до‿сˈтолу / а 
йа... / дак воˈна ˈградус’ім ˈс’емдес’ат // «от миˈн’і інтеˈресно каˈжу 
ни‿ˈгазу ниˈма неиˈчо / ˈйакже ви ˈгоните ка д’ід Миˈхаĭло?» // «ш˙ас 
роскаˈжу» // баба Оˈдарка? / ну да / ˈкаже «ос’ на‿ˈт’ім ˈтижн’і 
москаˈл’і йак залеˈт’іли» [...] / ну міˈл’іц’ійа // докˈлали шо самоˈгонку 
ˈгон’ат’ / а ‿йіх оˈтож отаˈкен:иĭ ч’аˈвун / туˈди ˈбарду бух / тоˈд’і 
ˈмиску ту / дˈр’ен’іĭ сˈпособ // і ‿п’іч / таˈкиĭ роˈгач / раз у‿ˈп’іч 
ˈторфом оп̬клаˈдут’ // каˈжу а‿ˈйак уˈгадуйіш? / тут ˈгонеш на‿гаˈзу 
дак коĭ‿коˈли проз’іˈвайіш / то пар дак ˈп’іде то... // ˈвит’анут’ брат 
ти моĭ! / чисˈтен’ка тоˈб’і поназ... ˈето / ˈт’іки воˈдичку ту пидлиˈва 
ˈбаба і‿ˈс’о / ˈвит’ане наˈл’:е / ту беˈре оˈп’ат’ рогаˈчом туˈди 
заˈсуне // ооĭ! [протяжно] хараˈшо ‿нас буˈло // ниˈд’іл’у там 
пожиˈли / ˈдобре // а тоˈд’і ше гр’іх ˈна‿душу з’а / ˈбаба Оˈдарка 
нам даˈла ‿доˈрогу / самоˈгонки / і крап... с‿пид‿б’іл’ізˈни / 
і‿поˈпа тоˈб’і проводˈник муˈжик // ну‿ˈйідием розбаˈлакалис’а / «от 
з‿Башˈк’ір’ійі а‿по‿хахˈлацк’і ˈкае так ˈлоко ˈру... баˈлакайіеш» / 
ну аĭˈда аĭˈда аĭˈда / ˈс’іли / йа йоˈму ˈчарку дˈругу ˈчарку дˈругу / 
коˈли ˈбачу в’ін ˈчад’і // ˈпоки ˈйіхали в’ін нихр’іˈна ни‿б’іˈра 
у‿ˈтум параˈвоз’і // коман’ˈд’ір преˈшо да‿ĭ да миˈн’і чорˈт’і / 
«хто напоˈйі?» / «уˈс’о ˈкае оˈцеĭ хахˈл’ара з‿Башˈк’ір’ійі» // дак ше 
меˈн’і поˈпало чорˈт’і ˈчерез йоˈго / ˈпоки ˈйіхали // [...] уˈто таˈке / 
ˈтак‿шо ми буˈли / обишˈли там / ‿Жорнокˈл’овах буˈли //

− Інф. 2: Ў‿Ч’ерˈкаскоĭ ˈоблас’т’і ‿Хуˈторах буˈли //
− Інф. 1: Хуˈтори... // стоĭ / а ше де? // Безбоˈрот’ках н’і 

ни‿буˈли / Хутоˈри до‿ˈГал’і ˈйіздили // Жорнокˈл’ови Хутоˈри / ну 
і‿уˈто ‿Жорнокˈл’овах ми... // приглаˈсили нас оˈдин раз ‿ˈгос’т’і / 



142

там ше ˈбаба Цв’ірˈкунша буˈла / фами... / ну Цв’ірˈкунша // 
кˈличка ‿йіх / воˈна ˈйаˌкоз’ ˈд’іда Дубин’ˈц’а ˈроцтвиниц’а / 
і‿то‿ж йак ми преˈйіхали «айайайа башˈкирц’і преиˈйіхали і 
по‿хохˈлац’ки баˈлакайут’ / аĭˈда ̍ п’ідем поˈдивимс’а» // аˈга / і‿ˈже 
йак на‿гл’аˈдешки / ˈран’ше хоˈдили / аˈга і‿пед‿ˈв’ікна / а‿ˈцеĭ 
Д’убеˈнец’ бу д’ід Миˈхаĭло с‿хаˈракт’ером // коˈли бл ̇ик‿бˈл ̇ик 
пеид‿ˈв’ікнами платˈки мел’ˈкайут’ / ми же ˈс’іли за‿с’ˈт’іл // 
каˈжу «ˈд’іду шос’ там ˈето надˈвор’і / ˈл’уди ˈход’ат’» // «а! це ˈтайа 
Цв’ірˈкунша! / ш’ас йа» // кˈл’уч˙ку з’а / йак ˈвискочи / ˈбаби йак 
шугоˈнули / каˈу «да ̍д’іду ну хаĭ...» / йа йіх останоˈви / каˈжу «іˈд’іт’ 
ˈд’іду ‿ˈхату // д’іˈчата іˈд’іт’ с’уˈди» / воˈни ĭдут’ д’іˈчата там / ну 
стаˈр’і гот̬ по‿п’іĭˈс’ат по‿шиĭˈс’ат буˈло // каˈжу «ĭд’іт’ с’уˈди» / «т’у! 
ми вас бойіˈмос’ ви башˈкирц’і а‿баˈлакайіте по‿укˈраінск’і ми вас 
ни‿ˈпоĭмимо» / «іˈд’іт’ каˈжу!» // йа поˈшо у‿ˈхату / з’а буˈтилку 
ˈд’іду Дубен’ˈц’у / інтеˈресно‿ж побаˈлакат’ // ˈчарку ˈвин’іс / 
же п’ішˈли / ˈс’іли на‿ˈлавочку оˈтак / [...] баˈлакайем д’іˈчата / 
«т’уу! оˈто інтеˈресно / ну ˈйаґ‿же ‿Башˈкир’ійі і баˈлакайут’ 
по‿ˈнашому? / оĭ‿ˈБооже! / ми ц’оˈго ни‿ˈчули» да таˈко... // так 
йа йім по‿ˈчарк’і по‿дˈв’і наˈли воˈни йак начаˈли сп’іˈват’ / а йа 
ше питˈп’евуйу // інтеˈресно / провоˈжали с’ім сеˈлом нас // ĭ‿ˈсала 
накˈлали ĭ‿самоˈгонки налиˈли і‿камˈпот’і надаˈвали чут’ доˈпер 
доˈдому //

− Інф. 3: Ўс’ім сеˈлом провоˈжали? //
− Інф. 1: Да йіĭ‿ˈбогу пˈр’амо краĭ ˈето... //
− Інф. 3: Йа ˈв’ір’у‿ˈв’ір’у //
− Інф. 1: Йа тоˈб’і каˈжу / ну покаˈзали сеˈбе з‿ˈлучшоĭ 

стороˈни / ч’о там...
− Інф. 3: Оˈце хл’іб... // [господиня виносить коровай]
− Інф. 2: Оˈце наш караˈваĭ //
− Інф. 1: Аˈга / ˈротом ни‿з’іˈваĭ //
− Інф. 2: Да //
− Е.: Самі пекли?
− Інф. 2: Саˈма ˈч’ора пикˈла //
− Інф. 1: Саˈм’і пиˈч˙ем //
− Інф. 2: ˈЕто ми / ‿осноˈном меˈне спаˈс’іба св’ікˈровушк’е 

науˈч’іла / ми на‿ˈетат...
− Інф. 1: На‿сваĭˈби //
− Інф. 2: На‿сваĭˈби ш’е / да / караˈвайі пекˈли с’ігˈда //
[...]
− Інф. 1: Короˈваĭ короˈваĭ... / оˈто таˈке ˈд’іло // Жорнокˈл’ови 

миˈн’і так даˈлис’а інтеˈресно // йе шо сˈпомнит’ коˈн’ешно // 
поˈтом переˈписувалис’а ми / з’‿д’ад’‿ˈВас’ейу / це син ц’оˈго ̍ д’іда 
Миˈхаĭла Дубинˈц’а //
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***
9.2. –    Інф. 1: Йа ˈйіхн’а плиˈм’аниц’а / ˈЙурина і Гал’іна //

− Інф. 2: ˈТ’от’а! //
− Інф. 1: ̍Т’отка ̍ т’отка / воˈни моˈйі плиˈм’аник’і // [сміється]
− Інф. 2: Ми плиˈм’аник’і // [сміється]
− Інф. 4: ˈДобра плиˈм’аниц’а! // [сміється]
− Інф. 1: Ізв’іˈн’іт’е //
− Інф. 2: Р’ід Наталиенˈк’іў //
− Інф. 1: Еˈге / р’ід Наталинˈк’іў // Наталинˈк’іў Устименˈк’іў / 

у‿ˈнас зˈнач’іт’ ˈйіхн’а ˈбаба / моˈйа ˈт’оутка і‿моˈйа ˈмама воаˈни 
ˈр’ід˙н’і ˈсестри буˈли // іх с’іс’ˈт’ор мˈного буˈло / п’ат’ ч’олоˈв’ік / 
от // воˈни приˈйіхали ˈтоже дес’ з’‿ˈД’ейевки //

− Інф. 2: З’‿ˈД’ейева //
− Інф. 1: Еˈге / з’‿ˈД’ейева / оˈт:уда //
− Інф. 3: Ну с’‿т’іх краˈйіў теж //
− Інф. 1: Ну с’‿т’іх краˈйіў / ну воˈни приˈйіхали... д’іт Сиˈмен 

приˈйіхаў з‿ˈбабойу / ну‿ˈбаба / ўˈмерла / ˈч’о‿то ўсˈкорос’т’і воˈни 
саˈм’і осˈталис’а / от // ну йіх буˈло / воˈни саˈм’і д’іўˈч’ата буˈли 
поˈетому д’ід̭ / ўˈм’іст’і з’‿д’іўч’атами жиў // ўот / а ˈбат’ко м’іĭ 
Наˈталенко Іˈван Іˈванич’ ˈтоже / воˈни приˈйіхали с‿Полˈтави / 
і‿жиˈли воˈни на‿Полˈтаўк’і / от // у‿ˈйіх ̍тоже симˈйа буˈла веиˈлика / 
у‿ˈйіх зˈнач’іт’ буˈло ˈвос’миро д’іˈтеĭ / ўот / но дˈвойе / два бˈрата 
у‿ˈйіх буˈло / ˈет’і два бˈрата йак ше воˈни жиˈли на‿Украˈйін’і... / йа 
ни‿зˈнайу росˈказуват’ чи не‿росˈказуват’? //

− Інф. 4: Росˈказуĭ росˈказуĭ / а шо? //
− Інф. 1: Воˈни поˈйіли друг‿дˈруга / ˈйісти ˈн’іч’ого буˈло / 

от...
− Е.: Це під час голоду?
− Інф. 1: Да / і воˈниі оˈто...
− Інф. 3: Це ˈвич’еркн’іт’ / не‿ˈнада //
− Інф. 1: І‿ˈета / і‿поˈтом оˈто ˈбат’ко наˈч’ав шуˈкат’ ˈвихот 

шо ˈнада шоз’ ˈд’елат’ остал’ˈн’іх ˈйакос’ ˈнада спаˈсат’ / і воˈни оˈто 
тоˈд’і приˈйіхали с’уˈди // ну приˈйіхали воˈни с’уˈди / ˈпоки там 
шли с’ˈт’іки ˈтоже ˈйісти ˈбол’но ни‿буˈло ч’оˈго соб’іˈрали пу‿вˈс’іĭ 
страˈн’і // в̭сˈкорос’т’і ˈтоже ˈбат’ко ўмер / от / воˈни осˈталис’а 
саˈм’і // у‿ˈйіх ˈсамаĭ сˈтаршоĭ буˈла систˈра Тат’ˈйана / поˈтом 
буˈла / Маˈрина / Маˈр’ійа / Сираˈфіма / і в’ін ˈсамиĭ пасˈл’ед˙н’іĭ 
буў // ну воˈни коˈн’ешно йоˈго жаˈл’іли з‿уˈс’іх стоˈрон / сˈт’іки 
возˈможно / сˈт’іки і корˈмили / оˈц’а ˈт’отка Сараˈфина воˈна 
хоˈдила нан’іˈмалас’а / ˈд’ат’ко у‿ˈнейі тут жиў / воˈна оˈто хоˈдила 
ˈц’ілиĭ ден’ батˈрач’іла ў‿ˈтого ˈд’ат’ка / а поˈтом приеˈходила / в’ін 
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тоĭ ˈд’ат’ко даˈваў ˈгорсточ’ку йіĭ зирˈна / і воˈна оˈто приˈходила 
д’іˈлила ˈмижду ўˈс’іми ˈт’іми д’іт’ˈми // от // поˈтом нач’аˈла воˈна 
йіх приуˈч’ат’ шоб воˈни ˈл’ітом загаˈтаўл’ували пасˈл’он / пасˈл’он 
оˈто воˈни рˈвали малаˈйі ц’і маˈнен’к’і / суˈшили і за‿ˈш’от пасˈл’она 
воˈни вижиˈвали // ну ˈт’отка поˈтом / ц’а‿ш ˈт’отка Маˈрина воˈна / 
ˈвишла ˈзам’іш̬ с’уˈда... / йа ни‿зˈнайу отˈкуда ваˈни приˈйіхали 
ну ˈтоже дез’‿з‿Украˈіни приˈйіхали Путоˈгаров’і // воˈна ˈвишла 
ˈзамуш / ну воˈниі / воˈниі буˈли ни‿баˈгат’іми л’уд’ˈми / пˈросто йіх 
приˈйіхало три бˈрата / ˈр’ід˙н’іх / вот Роˈман приˈйіхаў Стиˈпан і 
Ваˈсил’ / воˈни три бˈрата приˈйіхали і‿ў‿ˈйіх буˈло сˈл’ішком мˈного 
д’іˈтеĭ / от // в‿оˈц’ого Роˈмана буˈло ˈвос’миро д’іˈтеĭ / у‿ˈт’іх ˈтоже 
там / у‿ˈкого ˈвос’миро / у‿ˈкого дв’іˈнацит’ д’іˈтеĭ буˈло / і ў‿йіх 
в‿основˈном буˈли саˈм’і хˈлопц’і / д’іўˈч˙ат у‿ˈйіх ˈмало буˈло /  
ў‿йіх ўс’оˈго три ˈд’іўч’іни буˈло астал’ˈн’і ўс’і хˈлопц’і буˈли // і 
воˈни вот ˈземл’і каˈтор’іі бˈрали / воˈни саˈм’і обраˈбатували / йіх 
там...

− Інф. 3: Ўз’аˈлис’а раˈбоча ˈсила //
− Інф. 1: Да / аˈга // у‿ˈйіх раˈботник’ів ни‿буˈло / воˈни саˈм’і 

раˈботали і ˈета... // ну а‿поˈтом там іх коˈбила буˈла / ну ˈможе йаˈкиĭ 
плуг да там ше шо‿н’іˈбуд’ буˈло / воˈни саˈм’і все ˈд’елали / і оˈт:уда 
воˈниі привезˈли ˈоч’ен’ сортоˈв’і с’ім’іˈна цв’іˈт’іў // вот / воˈни там 
жиˈли на Полˈтаўк’і і круˈгом ˈдому ў‿йіх буˈли цв’іˈти // поˈтом 
йак уˈже йіх роскуˈлач’іли коˈго отпˈравили в‿С’іˈб’ір’ / отпˈравили 
зˈнач’іт’ Васиˈл’а / ˈтоже ў‿йіх буў Ваˈсил’ / поˈтом ˈЛ’іда буˈла // 
поˈтом... // заˈбула йа // а ўже ˈц’ого ˈд’іда Миˈхаĭла воˈниі отпˈравили 
ў‿Б’елаˈр’ецк / ўот //

− Інф. 3: На рудниˈки //
− Інф. 1: Аˈга / в’ін / д’іт жиˈниўс’а вот на‿ˈетоĭ на... на... / 

ˈпапиноĭ систˈр’і / вот Сираˈф’ім’і патаˈму‿шо воˈна... / ой Маˈриніи / 
ну з‿ˈб’едноĭ симˈйі / поˈдумали шо ни‿ˈбудут’ йіх роскуˈлач’уват’ / 
ну із:а‿ˈтого шо в’ін ўз’аў ˈб’едну його це отпˈравили нидаˈлеко 
с’уˈди / ў‿Б’елаˈр’ецк //

− Е.: Так їх тут розкулачували?
− Інф. 1: Да / оˈце йіх тут роскуˈлач’ували // поˈтом де 

ˈйіхн’іĭ дом буў поˈтом шˈкола буˈла там / поˈтом ˈд’ецк’іĭ ˈсад’ік 
посˈл’едн’ейе вˈрем’а буў / ну в‿ˈд’ецк’іĭ ˈсад’ік уˈже ˈкажут’ і ми 
хоˈдили / ˈйа‿то ни‿ˈпомн’у //

− Інф. 3: На‿Полˈтаўк’і? //
− Інф. 1: На‿Полˈтаўк’і / да //
− Інф. 3: Та ч’о‿ш ти ни‿ˈпомниш гет’? // пˈрот’іў 

Назаˈреўс’ких //
− Інф. 1: Ну йа ˈпомн’у ˈета / шо там...
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− Інф. 3: Там коˈн’ушн’а буˈла і ˈд’ецк’іĭ ˈсад’ік //
− Інф. 1: А шо ˈсад’ік ни‿ˈета...
− Інф. 3: Ў‿ˈбутк’і воˈзили // на‿т’іˈл’ег’е таˈка ˈбутка буˈла //
− Інф. 1: Ну йа зˈнайу шо...
− Інф. 3: Напˈхайут’ і аĭˈда / веˈзут’ / ˈсон’:іх //
− Інф. 1: Оˈце шо росˈказували йа вам роскаˈзала / ˈб’іл’ше 

ни‿зˈнайу / миˈн’і ˈтоже ˈоч’ін’ інтеˈресно розузˈнат’ де шо йак воˈни 
буˈли // ˈможе хто там іˈше поостаˈваўс’а //.

***
9.3. –  Е.: А батьки вас сварили, наказували, били? Як вас вихо-
вували?

− Інф. 1: Ну / у‿ˈнас ˈдома оˈце ниˈкого не‿ˈбили / ниˈкого // 
оˈдин рас маˈне поˈбили зˈнайете за‿ˈшо?

− Інф. 2: ˈСахар укˈрала // [сміється]
− Інф. 1: Н’ет ни‿ˈсахар // зˈнач’іт’ ˈета... / йа пошˈла гуˈл’ат’ 

ос’уˈди на‿ˈД’ейеўку / ну висˈнойу ў‿м˙йаˈч’а ігˈрат’ / а буˈло суˈбота 
ниˈд’іл’а / ўот // і поˈтом зˈнач’іт’ осˈталас’а ноч’уˈват’ у‿Гр˙ечˈк’іў / 
у д’ад’‿ˈВас’і Греч˙... у‿ˈЛ’ус’к’і Гˈреч’:іноĭ / ўот // у‿ˈЛ’ус’к’і 
Гˈреч’:іноĭ осˈталас’ ноач’уˈват’ / а в‿йіх буˈли ˈвоши // а‿ў‿ˈмене 
таˈк’і дˈл’ін’і ˈволоси буˈли і‿ˈйа принесˈла ˈвоши //

− Інф. 2: Ну а шо таˈкого? // буˈло / а‿ˈч’о‿ш таˈкого? //
− Інф. 1: Да / аˈга / і ви зˈнайіте / моˈйі... оˈце з‿верˈби ви... 

ˈвир’ізаў ̍бат’ко таˈку лоˈзинку ̍ тонин’ку / в’ін йак уˈпороў миˈне два 
ч’і три ˈрази / дак йа сˈроду ˈб’іл’ше никуˈди ночуˈват’ ни‿хоˈдила // 
ноч’уˈват’ ниˈкуди ни‿хоˈдила / за це миˈн’і поˈпало // а в‿основˈном 
н’ікагˈда нас ниˈколи ни‿ˈбили / ни‿хˈлопц’іў ни‿маˈне ниˈч’о // йа 
саˈма буˈла таˈка ˈд’іўч’іна хул’іˈган’іста / вот // оˈце напр’іˈм’ер / 
ˈран’ше‿ж̭ ̍пер’йами пиˈсали // ̍купл’ат’ ̍пач’ку ̍пер’йіў / аˈга і‿ˈета / 
і‿ˈкупл’ат’ м’іˈшок ˈсахару / а‿ˈсахар оˈтоĭ кумкоˈвиĭ / ну пока м’і... 
м’іˈшок откˈриійут’ / ˈтам‿же‿ж низаˈм’етно с’ˈт’іки ˈтого ˈсахара / 
йа нахоˈвайу т’іх куˈмоч’к’іў і тоˈд’і ў‿шˈкол’і хоˈжу гриˈзу // а воˈни 
хˈлопц’і / ў‿ˈмене два бˈрата буˈло С’ер’ˈгеĭ і‿Ал’екˈс’еĭ / воˈни ˈета / 
приˈход’ат’ і‿хˈвал’ац’:а / «мам / а ˈТон’ка там / аˈга / ˈТон’ка там 
ˈсахар ў‿шˈкол’і гˈризла» // ну ˈета... //

− Е.: І не ділилася.
− Інф. 1: Ну ни‿д’іˈлилас’а // аˈга / ну миˈн’і шоб йім отомсˈтит’ 

йа то в’із’ˈму ˈруч’ку з’‿т’ім с‿пеˈром / ос’ іˈдут’ по‿ˈхат’і // йа 
т’іˈйейу ˈруч’койу рас йім ў‿ˈзадниц’у / аа! / а‿саˈма захоˈвайус’а 
за‿гаˈланку // гаˈланка так стоˈйала / ˈмежду гаˈланкойу таˈке 
растоˈйан’ійе буˈло // йа туˈди заˈл’ізу воˈни миˈне ни‿досˈтанут’ / 
он ˈб’ігайут’ туˈди с’уˈди а‿оˈт:уда ни‿ˈвит’анут’ //
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− Інф. 2: ˈЗап’ічок //
− Інф. 1: Еˈге / і‿ˈета...
− Е.: Галанка — це запічок?
− Інф. 3: Н’е / от‿с’ˈт’енк’і гаˈланка //
− Інф. 1: От‿с’ˈт’енк’і / еˈге буˈло таˈке простˈранство / 

промеˈжуток буў // ну поˈтом вˈсе-таки ˈвил’езу‿ж оˈт:уда / а йак 
ˈвил’езу воˈни миˈне поĭˈмайут’ / воˈни миˈне поĭˈмайут’ / ˈч’улками 
зˈв’ажут’ / преˈв’ажут’ до‿ˈполика / аˈга // ну воˈни в‿два... дˈвойе / 
коˈн’ешно спˈраўл’ац’:а зо‿мˈнойу / а йа шо там? / да йа ше таˈка 
маˈн’ус’ін’ка буˈла / ˈсама посˈл’ед˙н’а / притпосˈл’ед˙н’а в‿кˈлас’е 
стоˈйала в‿р’аˈду / ˈдоўго стоˈйала притпосˈл’ед˙н’а //

− Інф. 2: Ну гуˈкала //
− Інф. 1: Ну гуˈкала // тоˈд’і / тоˈд’і ўже ˈета / каˈжу «ну 

подоˈж’:іт’ розˈв’ажите / йа вам дам!» // ну оˈто... / оˈтак фсе ўˈрем’а 
хул’іˈганили //

− Е.: А на вечорниці ходили?
− Інф. 1: Хоˈдила коˈн’ешно //
− Інф. 3: Ой! вал’с воˈна хараˈшо... //
− Інф. 1: Ч’о‿ж ни‿хоˈдила? //
− Інф. 3: Ў‿кˈлуб’і пл’аˈсала ваˈна //
− Інф. 1: Йа ˈета / оˈце / ˈмене ˈпервиĭ муˈжик буў Гˈреч’ко 

Іˈван // ўот // і / вот йа йоˈго л’уˈбила с’‿с’ід’ˈмого кˈласа нихˈто 
ни‿знаў // йіˈд’інствений хто знав ˈета Андˈр’еĭ ˈФ’імав’іч’ / ўот //

− Інф. 3: Уˈч’ітел’ //
− Інф. 1: Уˈч’ітил’ / аˈга // і от зˈнач’іт ˈран’ше‿ж шˈколу 

тоˈпили угˈл’ом / а в’ін пасˈтарше буў маеˈне / в’ін уˈже ч’і гˈруш’і
ком буў ч’і ˈможе‿ĭ на‿маˈшин’і ˈйіздиў // ˈета / привеˈзут’ ˈугол’ 
туˈди ў‿шˈколу / розгруˈжайут’ / а ў‿нас там клас оˈд’:ел’но буў / 
аˈга / а‿ˈв’ін ˈкаже Андˈр’іĭ ˈФ’імач’ / «так Наˈтал’енка! / ˈв’еч’ерам 
ˈбуд’іш / аˈга Гˈр’еч’ками л’убуˈвац:а / а ш’ас ˈнада вон там / г’е... 
ˈета / г’еаˈм’етр’ійа ˈіл’і ˈф’із’іка ˈнада заˈдач’і р’еˈшат’» // ну оˈце‿ж 
буˈло р’еˈшайем //

***
9.4. –   Е.: Як сватався [майбутній чоловік]?

− Інф. 1: Йак сˈватаўс’а? [сміється] // ˈвеч’іром педˈйіхаў 
на‿маˈшин’е / ˈкаже «ми ˈс’одн’а пˈриĭдемо» // а как‿ˈраз буˈла 
ˈос’ін’ / у‿ˈнас сˈваĭба буˈла ч’еˈтирнацатого ноайабˈр’а / ну‿оˈтак 
ˈос’ін’ уˈже буˈла // йа каˈжу «йак ви пˈриĭдите? / ̍мама на‿бур’аˈках» / 
бур’аˈки тоˈд’і буˈли / каˈжу «ˈмама на‿бур’аˈках ниˈч’о ни‿гоˈтове» // 
«ни‿ˈнада нам ниˈч’ого гоˈтовит’» // ну‿ˈладно / а йа поˈтом ну... / 
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ˈв:еч’ер’і / йа / ў‿нас ў‿суˈс’ід’іў жиˈла ˈбат’кова плиˈм’ан:иц’а / йа 
поˈб’ігла до‿ˈнейі / каˈжу «т’от’‿ˈВал’ / ˈс’одн’а сваˈти пˈриĭдут’» / 
«а‿хˈто пˈриĭде?» / каˈжу «дад’ ˈВан’а Йаˈценк’іў / і ˈд’ад’ко 
Стеˈпан Оўч’аˈренко» // а‿ˈв’ін ˈкаже / воˈна ˈкаже / «ну‿ˈладно / 
тут у‿ˈмене ˈкойе‿шо йес’т’ / ш’ас ˈкойе‿шо пригоˈтоўл’у / а‿ˈти 
поˈйід’ ў‿магаˈз’ін ˈвотки воз’ˈми» // аˈга / ну‿ˈйа на‿валос’іˈп’ед’і 
ў‿магаˈз’ін / ̍вотки куˈпила / тут ̍бистр’ін’ко пришˈли / ̍ето ну / ̍мама 
пришˈла // воˈна / «ч’о / д˙н’а ˈбіл’ше не‿буˈло?!» / да туˈда‿с’уˈда / 
йа каˈжу «йа ни‿зˈнайу // пидˈйіхаў / скаˈзаў пˈриĭдемо» // аˈга / ну 
воˈни приешˈли // воˈни прешˈли / все вˈрем’а йа шо вот заˈпомнила / 
вса вˈремйа оˈце преˈход’ат’ і‿ˈкажут’ / у‿ˈвас там ˈйарка / ў‿нас 
баˈран’ч’ік // а‿воˈни прешˈли / д’ад’ ˈВан’а оˈто з‿ˈд’ат’ком 
Стеˈпаном // воˈни ˈкаут’ / «ос’ ми ішˈли / а‿ˈтут у‿ˈвас гоˈлупка 
ˈс’іла на‿кˈришу // от / а у‿ˈнас таˈкиĭ ˈголуп! [сміється] / йес’т’» // 
[...] сˈлово ˈза‿слово / пошуˈтили да‿ĭ... //

− Е.: Рушниками обв’язували чи ні? Як весілля проходило?
− Інф. 1: Да / ў‿нас ˈета / периˈв’азуйут’ / сваˈт’іў 

переˈв’азуйут’ / на‿сˈваĭб’і сваˈт’іў переˈв’а... до‿ˈтого ў‿нас ниˈч’о 
ние‿переˈв’азуйут’ // от / ну мˈного тоˈд’і... ш’ас он соаб’іˈрайут’ 
там сˈразу / а‿тоˈд’і оˈце воˈни ўдвох приешˈли / да оˈце т’от’‿ˈВал’а 
пришˈла / і‿вˈс’о // поˈсид’іли там маˈл’ен’ко / а‿поˈтом уˈже собˈрали / 
ўже пришˈла / йоˈго роˈд’іт’ел’і ўже пришˈли / там / поˈтом уˈже 
нач’аˈли догаˈвар’івац’а на‿ˈш’от сˈваĭби / коˈли сˈваĭба / коˈли шо // 
[...] ну а‿ˈета / на‿сˈваĭб’і / на‿сˈваĭб’і переˈв’азуйут’ нас / і с‿йоˈго 
стороˈни переˈв’азуйут’ і... / друшˈк’іў / ўот // поˈтом на‿дˈругиĭ ден’ 
каˈн’ешно... // а / ˈпервиĭ ден’ ми ˈгул’айем ў‿жен’іˈха / фˈториĭ ден’ 
у‿н’іˈв’ести / а‿на‿тˈрет’іĭ ден’ оˈце ў‿нас таˈке ˈсаме таˈке / вот / 
зам’іˈч’ат’ел’не ˈте‿шо до‿с’іх‿ˈпор ў‿нас сохраˈнилос’а тˈрет’іĭ 
ден’ / ўот / у‿ˈнас поˈказуйут’ миˈжу / коˈлок забиˈвайут’ / оˈце 
до‿с’іх‿ˈпор ˈета траˈд’іцийа осˈталас’а // куˈреĭ кˈрадимо ˈходим 
ˈц’ілу н’іч’ // еˈге / поˈтом с’т’іˈрайімо / йак нач’ˈнем тут тˈрет’іĭ ден’ 
викаˈмер’уват’ //

− Інф. 4: Бат’ˈк’ів каˈтайут’ / поваˈр’іў //
− Інф. 1: Поваˈр’іў сˈмалимо //
− Е.: Розкажіть докладніше, як це відбувається. [...] От що 

таке межа?
− Інф. 1: Оˈс’о‿де ў‿ˈЙури ми гуˈл’али // оˈце ˈмежу де / де 

наˈходиц’·а огоˈрот // беˈрем н’іˈв’есту / і воˈна / по‿меˈж’і ідеˈмо // 
н’іˈв’есту / а‿ўпереˈд’і у‿ˈнас іˈде муˈжик / і‿ˈтам в’ін поˈказуйе 
коˈн’ешно [сміється] / миˈжу / миˈжу поˈказуйе // штаˈни с˙н’іˈмайе 
і‿поˈказуйе миˈжу //
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− Інф. 4: Сˈраку / сˈраку //
− Інф. 2: Ш’ас уˈже так ни‿поˈказуйут’ / то ˈран’ше 

поˈказували //
− Інф. 4: Коĭ‿коˈли поˈказуйут’ / а‿так іˈдемо уˈже... //
− Інф. 1: Да / с’іˈч’ас уˈже ни‿буˈва / а‿ˈран’ше...
− Е.: Він голий іде?
− Інф. 1: Н’е / пˈросто сˈпусте / поˈкаже / да‿поˈшол ˈдал’ше // 

[...]
− Інф. 4: Ш’об ниˈв’істка зˈнала / шо оˈце йіˈйі меˈжа // шо йіˈйі 

гˈр’атк’і тут а‿не‿ˈтам //
− Інф. 2: Шоп до‿соˈс’ед’іў не‿пошˈла поˈлот’ //
− Інф. 4: До‿соˈс’ед’іў шоб̭ не‿хоˈдила //
− Інф. 1: Ну‿оˈце по‿ˈцих гˈр’атках ˈводимо йіˈйі // поˈтом 

зˈнач’іт’...
− Е.: А хто це має йти? Хто так ішов? Хто показував межу?
− Інф. 1: Хто сˈвад’бу гуˈл’айут’ //
− Інф. 4: Хто на‿сˈвад’бе гуˈл’айе //
− Інф. 2: По‿жеˈлан’ійу //
− Інф. 1: По‿жеˈлан’ійу //
− Інф. 4: Уˈже там муˈжик іˈде / каˈториĭ зˈнач’іт уˈже 

па‿жеˈлан’ійу // в’ін ˈхоч’е покаˈзат’ меˈжу / в’ін і‿поˈказуйе // [...] 
меˈжу / оˈце шоб ниˈв’істка зˈнала шо це ˈйіхн’і гˈр’атк’і тут // оˈце 
таˈке //

− Інф. 1: Тоˈд’і ˈета / коˈлок забиˈваў / ˈйесл’і ў‿семˈйі 
посˈл’ед˙н’іĭ ˈжениц’а / хто‿н’іˈбуд̭’ там / ч’і ˈдоч’ка ˈзам’іж 
виˈходит’ / ч’і син / посˈл’едн’іĭ // от / тоˈд’і ўже забиˈвайут’ 
коˈлок / забиˈвайут’ на‿поˈрог’і // отаˈкиĭ биˈрут’ коˈлок [показує 
жестами] //

− Інф. 2: Пуўторамитˈровиĭ //
− Інф. 1: Еˈге / пуўтоˈра‿ˈметра / і‿оˈто б’йут’ ˈпоки розебˈйут’ 

все крил’ˈце / пидлеˈвайут’ туˈди воˈдич’ки / еˈге / і‿ˈтам / ˈйесл’і 
коˈн’ешно ˈл’ітом / то ўс’і ˈгос’т’і та‿ўˈс’і гˈр’аз’н’і вс’і //

− Інф. 2: А‿тоˈд’і ў‿ˈбан’у //
− Інф. 1: Еˈге / ˈбан’у ˈтопимо //
− Е.: Його б’ють прямо в поріг, у дерево?
− Інф. 2: Да! / даˈда / ўсе розб’іˈват’ ў‿кˈлоч’:а розˈносит’ //
− Інф. 1: Оˈце криˈл’ечко ўсе розбиˈвайут’ ў‿кˈлоч’:а / поˈтом 

ˈнове ўже стˈройат’ / поˈтом шо та...
− Інф. 4: Ну‿ўˈже гаˈтове ў‿хаз’аˈйіў буˈвайе гоˈтове / крил’ˈце 

ўже там дес’ стоˈйіт’ // 
− Інф. 3: Ше дн’іў три ˈход’ат’ поˈр’іх стеˈлит’ //
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− Інф. 1: Поˈтом ˈета / каˈтайім ˈбат’ка з‿ˈмат’ір’йу // інагˈда 
на‿ˈноч’вах каˈтайімо //

− Е.: А чийого батька з матір’ю?
− Інф. 1: Ну‿оˈце жин’іˈха і‿н’іˈв’есту / і‿ˈтам і‿ˈтам //
− Інф. 4: Воˈни там н’іˈв’есту з‿одˈноĭ стороˈни у‿ˈсебе / 

а‿жиˈн’іх у‿ˈсебе //
− Інф. 1: Т’і своˈйіх / а‿ў‿жин’іˈха своˈйіх каˈтайут’ // ˈбат’ка 

з‿ˈмат’ір’йу покаˈтали на‿ˈноч’вах / там ч’і на‿ˈч’ом / ч’і на‿йаˈкоĭ 
т’іˈл’ешк’еі / на‿ˈвозику // а‿тоˈд’і поваˈриху // дл’а поваˈрихи 
гоˈтовим кос’ˈт’ор / і оˈце йіˈйі туˈди преˈвозем / і‿туˈди йіˈйі 
ў‿кос’ˈт’ор // ну поваˈрихи коˈн’ешно таˈк’і ˈшустр’і попаˈдайуц’а / 
йак ˈв’із’мут’ кнут / йак вˈріжут’ оˈц’іх шо / виˈзут’ //

− Інф. 4: А‿поваˈр’іха с‿кнуˈтом / да // с‿кˈнутиком //
− Інф. 3: Попаˈдало //
− Інф. 1: Еˈге / попаˈдало / кˈр’епко // ну‿оˈто там йіˈйі 

ў‿соˈломк’і ˈвитоўч’ім / ў‿т’іĭ зоˈл’і маˈл’ен’ко / понаˈмазуйім ўс’іх 
на‿с˙ˈв’іт’і //

− Інф. 3: Та‿ĭ саˈма‿ж буˈвала ў‿таˈк’іх буˈвал’ц’ах //
− Інф. 1: Ну / йа і‿ни‿скриˈвайу // поˈтом нач’іˈнайут’ 

с’т’іˈрат’ / оˈсобено ̍л’ітом // ̍л’ітом с’т’іˈрайімо / ̍л’ітом с’т’іˈрайімо 
і‿оˈце / ну‿ˈйак с’т’іˈрайем? / беˈрем тˈр’апки / ̍воду л’йем і‿оˈто‿там 
шˈл’опайем ˈт’іми тˈр’апками / ˈокна повиˈмазуйім / гˈр’аз’н’і шоп 
тоˈд’і н’іˈв’еста поˈмила / і‿поˈмазала // а‿ˈран’ше ше оˈце при‿миˈн’і 
йак йа виˈходила ˈзам’іж / ше‿йі... / п’іч’ стоˈйала / і‿оˈто п’іч’ 
обдеˈрут’ аж‿до‿кˈрасноĭ гˈлини / шоб̭ поˈтом на‿дˈругиĭ ден’...

− Інф. 2: Шо ˈдар’ат’ / ˈпишут’ // заˈписували //
− Інф. 1: Еˈге / заˈписували там / подаˈрили три рубˈл’а / 

напиˈсали три рубˈл’а / гуˈс’а пороˈс’а // тоˈд’і оˈто на‿дˈругиĭ ден’ 
ˈмажеш ту п’іч’ку / шоб воˈна‿ж буˈла ˈр’іўна // поˈб’ілиш йіˈйі // 
оˈто таˈк’і оˈбич’айі //

− Інф. 4: Оˈце все проісˈходе / а‿н’іˈв’еста з‿жин’іˈхом ˈход’ат 
і‿угоˈш’айут’ // ˈнада покаˈзат’ шо...

− Інф. 1: Ўс’ім налиˈвайут’ //
− Інф. 4: Покаˈзат’ ˈнада йаˈка ниˈв’істка уˈже поˈпала //
[...]
− Е.: А коровай пекли?
− Інф. 1: Да / об’іˈзател’но / таˈкиĭ короˈваĭ шо‿ĭ‿ˈт’іки там... / 

і‿ˈше там ˈголуб’і / йак на‿сˈваĭбу / два ˈголуба с’уˈди ˈд’елайут’ //
[...]
− Е.: А одружувалися українець з українкою чи по-різному?
− Інф. 1: Ну / оˈце у‿ˈнас ў‿ˈрод’і / сˈтаршиĭ брат жиˈниўс’а 

ˈтоже на‿украˈйінк’і // а‿мˈлат̬шиĭ брат жиˈниўс’а на‿ч’уˈвашк’і // 
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ў‿нас снаˈха ч’уˈвашка // но‿ў‿ˈнас ˈета / ˈбат’ко / йак скаˈзат’? / 
в’ін ни / ни‿д’іˈлиў // вот / в’ін скаˈзаў «чуˈваши ˈл’уд’і ˈнаши» // 
поˈетому ў‿нас... / а‿оˈце ў‿ˈмене ўже моˈйі ˈд’іти у‿ˈнас ˈтоже там 
ˈета / посˈл’едн’айа ˈдоч’ка ˈвишла за‿таˈтарина // вот‿ˈтоже таˈка 
ўˈнуч’ічка йес’т’ / но‿воˈна / йа йіˈйі уˈч’у / воˈна зˈнайе ˈп’іс’н’і / 
укˈраінск’і // аˈга / воˈна «ˈМамину саˈроч’ку» так ˈл’убе / пр’ам / 
сп’іˈвайе бискан˙ˈц’а // йак ˈт’іки приˈхожу / «бап / аĭˈда засп’іˈвайім 
“ˈМамину саˈроч’ку”» / «ну‿даˈваĭ» // вот / засп’іˈвайе і... // нˈрав’іц’а 
йіĭ //

− Е.: А ваші батьки говорили тільки українською?
− Інф. 1: Да //
− Е.: А ви?
− Інф. 1: Ну ми ̍ тоже баˈлакали ̍ран’ше / оˈце поˈка... // до‿ˈц’іĭ 

перестˈроĭки // ў‿нас тут жиˈли одˈн’і укˈраін’ц’і / у‿ˈнас пр’іˈйеж’іх 
тут ни‿буˈло / с’іˈч’ас оˈце‿ўже не‿поĭˈмеш // понайіˈж’ало ˈдуже 
мˈного / а‿до‿ˈц’ого ў‿нас буˈли ˈт’іки вс’і своˈйі укˈраінц’і // нас 
пр’іˈйеж’:іх ниˈкого не‿буˈло // а‿поˈтом оˈце йак нач’аˈлос’ ̍посл’е / 
ˈето / дев’аˈностого ˈгода //

− Інф. 3: Перистˈроĭки //
− Інф. 1: Да / перистˈроĭк˙і // нач’аˈли ˈйіхат’ Таджик’ісˈтан 

ˈйіхат’ / і... / ну‿і‿поˈтом...
‒ Інф. 3: І‿ч’уˈваши / ĭ‿таˈтари //
‒ Інф. 1: Да / і‿коˈго ˈт’ік’і ниˈмайе / і‿ч’уˈваш’іў 

ĭ‿таˈтар’іў // а‿паˈтом нач’аˈли вис̬ˈти с’уˈди // вот / паˈетаму ш’аз̭ 
уˈже...

‒ Інф. 3: Ш’ас по‿сеˈлу пˈроĭдиш і‿ни‿зˈнайеш хто воˈно 
ĭде //

‒ Інф. 1: А‿ˈран’ше буˈло вс’і буˈли / і вс’і ми баˈлакали // 
і‿ˈд’іти ў‿нас баˈлакайут’ //
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ТЕКСТИ ІЗ ГОВІРКИ С. СТЕПАНІВКА   

10.1.  – Ну ш’о / йа Йуˈнак Олекˈсандр Іˈванович / нароˈдиўс’а / 
дˈвац’ат’ дˈругого ˈвересн’а ˈтис’ач’у деўйатˈсот шез’диˈс’ат 
деˈв’атого ˈроку // ˈсаме тут ў‿Стеˈпан’ів̭к’і // м’іĭ ˈбат’ко теж 
нароˈдиўс’а ў‿Стеˈпан’іфк’і / ˈтис’ач’у дев’атˈсот ˈсорок деўˈйатому 
ˈроц’і // ̍мама рас’іˈйанка / із‿Ішимˈбаĭс’кого раˈйону / там раˈс’іĭс’ке 
таˈке сеˈло / з‿ˈВ’атки ваˈни переˈйіхали каˈлис’ // ˈдал’і / таак / 
д’іт м’іĭ теш̬ тут нароˈдиўс’а / ў‿ˈтис’ач’у деўйатˈсот п’ˈйатому 
ˈроц’і Йуˈнак / Микоаˈлаĭ Миˈхаĭлович˙ // таак... [протяжно] // 
баˈбус’а / ˈбаба ˈГан:а / ˈтис’ач’у дев’атˈсот де... / деˈс’атого ˈроку // 
воˈна теш̬ нароаˈдилас’ тут / ў‿Стеˈпан’іўк’і // так... / пˈрад’іт м’іĭ / 
Йуˈнак / Миˈхаĭло Тимоˈф’ійович˙ / в’ін нароˈдиўс’а в‿Украˈйін’е / 
ў‿Сумс’ˈкоĭ... //

‒ Е.: Оцей дід Михлик? Вибачте, перебив.
‒ Так / д’ід̭ ˈМихлик / йоˈго ми так нази... назиˈвали // і / 

йак воˈни переˈйіхали / йоˈго ˈбат’коа Тимоˈф’іĭ / в’ін переˈйіхаў 
йоˈму буˈло дваˈнац’ат’ ˈрок’іф / ˈто‿йес’т’ деˈтинойу преˈйіхаў // 
ˈбабине... // так / бат’ˈки // д’ід̭ Окˈсен’ буў // пˈр˙ізвиш’е буˈло 
Ахˈмело... / буˈло Хмелоˈвец’ // д’іт Анˈтон буў // так / шо? / про 
ˈкого ш’е не‿скаˈзаў? // так / пра... / так // це ˈж’інка пˈрад’іда буˈла 
ˈКатр’а / Катеˈрина Іˈван’іўна Тараˈсенко / це доч’ˈка тоˈго ˈд’іда 
Кˈраĭн’ого йаˈкого ми зˈгадували // ˈд’іда / пˈрад’іда йа ну / ни‿зˈнаў 
факˈтич˙но / то шо в’ін ў‿шеĭˈс’ат ˈвос’мому ˈроц’і уˈже поˈмер // 
ˈт’іко те ш’о д’ід̭ про‿йоˈго росˈказуваў / ш’о ˈбат’ко росˈказуваў // 
ну таˈкайа аˈсоба буˈла колоˈритна / ˈмаĭстер буў в’ін / рим’ісˈник // 
наˈерна це ўже ў‿ˈзаписах йе там / і ˈбаба ˈДун’а про це говоˈрила 
і‿так‿ˈдал’ше // так... //

‒ Е.: А звідки ваші прадіди переїхали?
‒ Ну пˈрад’іди переˈйіхали йакˈрас̬ оˈце / Сумс’ˈка... / 

Сумс’ˈкиĭ поˈв’іт тоˈд’і буў / ˈХарк’іўс’ка гуˈберн’ійа / Стеˈпан’іўка 
сеˈло таˈкош / зˈв’іт·и воˈни і переˈйіхали // ну / факˈтично ўс’і 
зв’іт’:іˈл’а // переˈйіхали ну там у нас / йак ми виўˈчали дв’і ˈдати 
ўни / ч’і ў‿ˈтис’ачу в˙іс’імˈс’ат ˈвос’мому ˈроц’і то / ˈтопто сто 
дˌвац’ат’‿п’ˈйат’ ˈрок’іў тоˈму факˈтич˙но уˈже ˈбуде на‿насˈтупниĭ 
р’ік // ну ш’е одˈна ˈдата йе там ˈтис’ач’у в˙іс’імˈсо... / ˈтиш’у 
вис’імˈсот дев’аˈносто дˈругиĭ р’ік / оˈце ̍саме / дˈвац’ат’ ̍рок’іў тоˈму 
ми св’аткуˈвали стоˈр’іч’:а по‿ˈц’іĭ ̍ дат’і / теˈпер ̍будемо по‿ˈіншойі 
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ˈдати св’аткуˈвати // вот‿ˈтак // сам йа / ну ш’о тут?.. // наўˈчаўс’а 
тут у‿шˈкол’і // ˈп’ісл’а шˈколи слуˈжиў / на‿Камˈч’ац’:і / три 
ˈроки // паграˈнич˙найі стˈраж’і / на‿карабˈл’і // ну / ˈп’ісл’а сˈлужби 
тут проˈдоўжиў наўˈч’ан’:а ў‿универсиˈтет’і востаноˈвиўс’а / 
там одруˈжиўс’а / друˈжина саˈма з‿Уˈфи воˈна тут / прац’уˈвала 
ўже ўˈчител’койу поч’атˈкових кˈлас’іў / рос’іˈйанка / аˈле теж 
зац’іˈкавилас’ укˈраін’с’койу ˈмовойу / укˈраін’с’койу кул’ˈтуройу / 
ну і / наˈерно п’ід моˈйім впˈливом уˈже / ˈвиўч˙іла укˈраін’с’ку 
ˈмову // позˈнайомиўс’а йа ўже / так... / ў‿йаˈкому ˈроц’і наˈерно? / 
ну ўже ˈп’ісл’а ˈтого йак приĭˈшоў уˈже с‿сˈлужби / на ˈпершому 
ˈкурс’і йакˈрас йа ўˈч’іўс’а / таоˈд’і з‿Васиˈл’ом ̍Йакавич’ем Баˈбенко 
познаˈйомилис’ / ну і так вкˈлинилис’ ми ў‿цеĭ укˈраәнскиĭ рух // 
пр˙еĭшˈлос’а / нам цим заĭˈн’атис’а / ну маˈбут’ / тоˈму‿ш’о / дуˈша 
дао‿ˈц’ого леˈжала // ну факˈтич’ноа ˈд’іт баˈгато зроˈбиў дл’а / 
дл’а‿ˈтого / ну шоп / шоб не‿забуˈват’ св’іĭ родоˈв’іт... [...] // д’іт 
баˈгато знаў / баˈгато розпов’іˈдав̭ про ісˈтор’ійу сеˈла / про св’іĭ 
родоˈв’іт̬ і так ˈдал’ше в’ін / ў‿ˈн’ого ˈпам’йат’ буˈла / таˈка ш’о 
поˈзаздрити ˈможна // в’ін сˈкажимо / коˈли йоˈму буˈло дваˈнац’ат’ 
ˈрок’іў уˈже в’ін поа... поˈч’аў прац’уˈвати / уˈже паˈхаў / ˈземл’у / це 
ш’е до‿ревоˈл’уц’ійі‿ш факˈтич’но буˈло // і це зˈгадуваў сˈк’іл’ки 
ˈжито ̍коштувало тоˈд’і на‿ˈринк’і пуд ̍жита / пут пшеˈниц’і ў‿йаˈк’і 
роˈки і‿так‿ˈдал’ше і‿так‿ˈдал’ше це / хто / де ч’іˈйа саˈд’іба буˈла 
ў‿сеˈл’і ўс’іх пеˈре... / переˈл’ікуваў і ў‿ˈкого йак ˈж’інку зˈвали / 
йаˈк’і ˈд’іти буˈли / ўс’іх‿ўс’іх‿ўс’іх‿ўс’іх / ну це було перекаˈзати 
це йа / ц’іˈкавиўс’а цим // ну ̍пот’ім рас на істоˈричному факул’ˈтет’і 
ўˈч’іўс’а / і заĭн’аˈлис’ ми цим / заˈписували / це‿ш̬ почаˈли муˈзеĭ 
стˈвор’увати тоˈд’і / на / ̍ перет стоˈр’іч’:ам сеˈла / ну так / заĭˈмалис’а 
це‿ж... // в‿Украˈін’і ми пабуˈвали / ў‿Дроˈгобичи с друˈжиінойу / 
йакˈрас ос’ син Миˈкола на‿руˈках у‿ˈтеш’і буў ми йоˈго поˈкинули / 
деўйаˈносто ч’етˈвертому ˈроц’і // ну там ˈмаĭже ми два ˈм’іс’ац’а 
виўˈчали ̍мову // і друˈжина Маˈрина воˈна там йаˈк’іс’ пеў... ̍ пеўн’іх 
ˈусп’іˈх’іў достиˈгала ўже // викладаˈч’і ўже йіˈйі меˈн’і сˈтавили йак 
зраˈзок / оˈце‿ш̬ таˈке // на‿ˈЗах’ідн’іĭ Украˈін’і там ˈмова ˈін˙ша ч’ім 
у‿нас буˈла // ˈпот’ім ш’е ц’іˈкавиĭ таˈкиіĭ факт раскаˈзати // ˈнашим 
прибуˈван’:ам там ̍дуже зац’іˈкавилис’ / і / диˈректор заˈвода / оˈпитниĭ 
заˈвод там буў / нафтапереˈробниĭ / «Гаˈлол» таˈке акц’іоаˈнерне 
товаˈриство буˈло Гаˈрун Йаросˈлаў Йеўсˈтахович // і в’ін нас 
запроˈсиў до‿ˈсебе // ну ми споˈч’атку ˈт’іки інст’іˈтут оˈп’ікуваў 
нас / ми там ў‿гурˈтожитку жиˈли / в’ін пересеˈлиў нас в ̍Модрич’і / 
там у‿ˈйіх панс’іоˈнат завоц’ˈкиĭ буў // ˈкожного дн’а своˈйу 
маˈшину в’ітсиˈлаў за‿ˈнами там / ну к’іˈлометр’іў с’ім маˈбут’ буˈло 
від‿Дроˈгобича / і пр’еˈвозили нас на заˈн’ат’:а туˈди‿с’уˈди // і ш’о 
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харакˈтерна / ў‿йоˈго буˈла делеˈгац’ійа там / на‿п’ітприˈйемств’і 
із‿Доˈнец’ка // і вот в’ін поˈчаў нас роˈш:укувати / і веˈчера там буˈла 
таˈка / йакˈрас т’і шахте... шахтаˈр’і  ч’і йак воˈни в’ідйіˈж’:али / і 
в’ін ˈпере... рош:уˈкаў нас по‿Дроˈгобичу / преˈв’іс̬ / і пасаˈдиў / і 
ш’е ми буˈли йак зраˈзок дл’а доˈнец’к’іх // ну те шо воˈни ˈетот... //

‒ Е.: Мови не знають.
‒ Ну так / в’ін пакаˈзаў нас ш’о ос’ ˈл’уди преˈйіхали 

з‿йаˈкогос’‿там Башкортосˈтану і гоˈвор’ат’ кˈраш’е украˈйін’с’
койу ̍мовойу н’іж ви // ну таˈкиĭ в’ін наˈт’ак даў / таак [протяжно] // 
ну йак преˈйіхали з‿Дроˈгобич˙а ну ми поч’аˈли тут виклаˈдати 
укˈраен’с’ку ˈмову // ну не‿ˈлехко це буˈло / не‿ˈлехко це зроˈбити / 
і непорозуˈм’ін’:а буˈли / ч’оˈмус’ в:аˈжалос’ це / йаˈкойус’ таˈкойу 
спˈравойу аˈпаснойу / до ˈч’ого це преивеˈде і так ˈдал’ше // ну ш’е 
кер’іўниˈки буˈли с‿комунисˈтичними ̍погл’адами і так ̍ дал’ше / ну 
ˈпот’ім ̍йакос’ ўкор’іˈнилос’а // і / бат’ˈки / йак сˈтавилис’? / ну можна 
скаˈзати шо наорˈмальнао // ˈб’іл’ш’іс’т’ сˈтавилас’ нарˈмал’на / 
ˈдейак’із̬’ буˈли ш’о / задаˈвалис’ таˈким пиˈтан’:ам / а не поˈг’ірше ч’і 
знаˈн’:а роˈс’іĭс’койі ̍мови і так ̍дал’ше / ну ми ̍йакос’ зуˈм’іли ̍дати 
йім зро... / пакаˈзали на‿пˈрикладах / ˈможе там на йаˈк’іх науˈкових 
досˈл’іǯен’ах ш’о це дапамаˈгайе роˈс’іĭс’ку ˈмову ˈвиўчити а не 
наўпаˈки // ну хоˈча от ў‿св’іĭ час йак йа ўˈчиўс’а ў‿шˈкол’і / нас 
ўˈсе‿ш‿таки ˈбили ˈдуже за ˈнаш’і гаˈв’ірки // і‿ˈлайали і... // ўсе 
буˈло //

‒ Е.: Такі суперечки виникали між Вами і вчителями чи між 
однолітками?

‒ Ну так / ўчите... ўчитеˈл’а нас ˈетат... //
‒ Е.: Лаяли.
‒ ˈЛайали // даˈвали знат’ ш’о / ми йаˈк’іс’ не‿таˈк’і 

і‿так‿ˈдал’ше // це таˈке вˈражен’:а заˈлишилоас’ з‿диˈтинства // 
хоˈча сˈкажемо це моˈйе покоˈл’ін’:а / тут ˈзараз ви ў‿шˈкол’і хоч 
і ˈмало виўˈч’айец’а / ˈале ўˈсе‿ш̬‿таки украˈін’ц’іў менш сˈтало / 
і ˈб’іл’ш’іс’т’ д’іˈтеĭ це‿ж ˈд’іти з‿м’іжнациаˈнал’них бˈрак’іф і 
так ˈдал’ше / а таˈк’і ў‿шˈкол’і ўзагаˈл’і ˈмова тоˈд’і ˈетот / луˈнала 
тут / ˈч’ути буˈло скр’із’ укˈраін’с’ку ˈмову / баˈгато буˈло ˈзарас̬ 
в’ідроˈдити це ˈдуже ˈваж̭ко / йакˈшо переĭшˈли на‿роˈс’іĭс’ку ˈмову 
то ўже наˈзат ш’е... // воˈни / ˈд’іти / прекˈрасно воˈни чиˈтайут’ / 
воˈни ˈпишут’ / воˈни ˈможут’ ˈвиўч’іти в’ірˈш’і і‿так‿ˈдал’ше 
аˈле ч’ос’ сп’ілкуˈватис’а ˈв’іл’но це ўже не‿виˈходит’ /  
ну тоˈму‿ш’о ў‿кˈлас’і три украˈін’ц’а / два рос’іˈйанина / башˈк˙іир 
ч’уˈваш і‿так‿ˈдал’ше // аˈле ўсе‿таˈке це не / не‿ˈмарниĭ трут йа 
ˈдумайу / не‿ˈмарниĭ трут // так / ш’е ш’о? //
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***
10.2. – Е.: Багато хуторів входило в Степанівку до того, як це все 
стало одним селом?

‒ Буˈли х... / буˈли х... / буˈли хутоˈра у‿ˈнас // ну сˈкажем‿оз’ 
Зеˈлениĭ Клин буў ̍хут’ір у‿ˈнас таˈке прекˈрасне ̍м’істо / ̍м’ісце там 
ч’уˈдове // ̍ пот’ім Каонеˈкул’ ̍ хут’ір буў оˈце ми перейіˈж’:али / де то 
прут ви ˈбачили / оˈце / там / Ваˈсил’ оˈце йак Мар’ˈйан’іўку воˈзиў / 
оˈце‿ж̭ Мар’ˈйан’іўку поˈказуваў / а там ˈдал’і те шо / оˈтоĭ ˈетот / 
іˈде баĭˈрак і‿ˈтам теш̬ / таˈк’і‿ж заˈлишилис’ бо / ну там ˈзаможн’і 
жиˈли сеˈл’ани // ну‿ˈпот’ім йіх ˈмаĭже ўс’іх пороскуˈлач’ували і 
зник ˈхут’ір // Ноˈвак ˈхут’ір був // ну це заˈлишиўс’а Доброˈв’іл’ниĭ 
ˈхут’ір / се теж ˈйіздиў поˈказуваў // ну / воˈни зˈникли йак / Зеˈлениĭ 
Клин / там поˈжежа буˈла веˈлика / оˈдин хˈлопчик / оˈтоĭ чолоˈв’ік 
ˈтойі ̍ баби ̍Кат’і / де в˙іи заˈходили // уˈч˙ора в‿ˈетам сеˈл’і баˈбус’а // 
в’ін ш’е йак хˈлопчиком буў / шоз’ запаˈлиў / вес’ ˈхут’ір згаоˈр’іў // 
ну / ˈпот’ім воаˈни ˈетат / ўс’і і пересеˈлилис’а ўже ў‿Стеˈпан’іфку // 
воˈни с‿Стеˈпан’іўки ˈвиселилис’ / наˈзат і‿пересеˈлилис’а // ну 
там йак висˈна буˈла р’іч’ˈки розлиˈвалис’ / ˈтам‿же дв’і р’іч’ˈки 
сˈходилос’ оˈтош̬ клин / ̍виĭшоў йакˈрас / і воˈни йак там на‿ˈостров’і 
жиˈли // коˈго пороскуˈлач’ували / ну хутоˈри йа... / ну там за... 
заˈможн’і‿ш̬ ˈл’уди жиˈли / ну ˈб’іл’ш’іс’т’ йіх пороскуˈлач’ували / 
так і‿оˈни / зˈникли //

‒ Е.: А колективізація, як і в Україні, приблизно в один час 
проходила, ні?

‒ Ну факˈтич’но да // факˈтич’но так / тут колектив’іˈзацийа 
праˈходил̇а / це ̍д’іда расˈпитуваў / баˈгато ц’іˈкавого ш’о росˈказуваў / 
в’ін так апаз’іˈц’іĭнао настˈройениĭ до‿вˈлади ˈзаўжди буў // і до 
камунисˈтич’ноĭ ˈпарт’ійі / і до / ˈл’іч’но до тоˈвар’іш’а Сˈтал’іна // 
ˈпершиĭ колˈхоз заснуˈвали там ˈето / ну п˙йат’ роˈдин обйедˈналос’ 
ш’е / не ˈмасовос’т’ буˈла // роз’ібˈрали ˈкаже портˈф’іл’ / сеˈб’і / 
у‿должнос’ˈт’а і заˈлишилос’ два роаб’ітниˈка // і / т’і ˈпашут’ 
на‿ˈкон’ах / а т’і леˈж’ат’ на‿меˈж’і ˈкаже / «от хараˈшо ў‿колˈхоз’і 
роаˈбит’ / ˈРижиĭ ˈкаже ĭ‿ˈЧ’алиĭ / пˈр’ізвис’ка таˈк’і буˈли ˈкаже 
ˈпашут’ / а ми лижиˈмо // і пр’іт̬с’іˈдател’ буў ш’е‿ĭ ˈкаже Коˈш:еĭ 
б’ізгˈраматниĭ» / ну пˈр˙ізвиш’е Каˈш’еĭ / «ну то ˈкаже / в’ін 
ˈт’іка ˈкаже тр˙і ˈпалач’ки так пиˈсаў / ˈбуква ш’:е» // ну а по... / 
ну ˈпот’ім уˈже обйедˈна... тут і пр˙іейеˈж’:али і / оˈц’і йак йіх? / 
двац’аˈт’і‿пйатиˈтис’ачники і так ˈдал’ше / ну теж безгˈраматн’і / 
сˈкажем ў‿пиˈтан’:ах с’іл’с’ˈкого госпоˈдарства // з’ігˈнали там оˈвечоак 
в‿одˈну ̍карну т’ісˈну / т’і оˈвечки поч’аˈли дуˈшитис’а / попереˈдохла 
полоˈвину там // ˈтоĭ‿же москˈвич˙ приˈйіхаў ˈкаже / «ти сматˈр’і 
каˈкоĭ он куˈлак / у‿н’еˈво ґаваˈр’іт ін’д’уˈк’і ˈход’ат і н’е‿йеˈд’ат 
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ˈс’ена ˈдаже» / і так ˈдал’ше // ну це таˈк˙е паˈтом // кол’ектив’іˈзацийа 
ўˈсе‿ж‿таки коалˈхози зроˈбили // колх... / ну украˈін’ц’і йак воˈниі? / 
по‿іˈнерц’ійі проˈдоўжували прац’уˈвати / наˈрот прац’оˈвитиĭ / 
і‿колˈхоз буў ˈзаўжди м’іл’йаоˈнерам і‿так‿ˈдал’ше // ну‿а‿ˈзарас / 
те ш’о скр’іс’ // аˈле ш’е ˈйакос’ триˈмайуц’:а // 

‒ Е.: А от люди, які не хотіли йти в колгосп? Як з ними?
‒ Буˈли таˈк’і / буˈли так’і // з‿ˈними? // з‿ˈними пˈросто / 

йіх оп̬кˈладували таˈкими наˈлогами неĭмоˈв’ірними / ш’о воˈни 
йак / хтоз’ здаˈваўс’а і ўˈсе‿ш‿таки ĭшоў ў‿колˈхос̬ // а буˈла таˈка 
раоˈдина оˈце / сˈкажем оˈце ˈнашого голоˈви / ˈр’ідн’і буˈли ўни / 
оˈце в’ін про ˈбабу ˈКат’у та шо л’ікуˈвала росˈказуваў / оˈце воˈни 
так і не... не‿ўˈходили ў‿колˈхосп // і / ну воˈни факˈтич˙но / до 
гоˈлоднойі сˈмерт’і йіх доˈводили // тоˈму‿ш’о наˈлоги страˈшен’:і 
буˈли тоˈд’і‿ше пˈроднаˌлог буў ш’е // от сˈкажемо ˈбаба Маˈрина 
таˈка буˈла // ў‿йіˈйі ˈсемеро д’іˈтеĭ // ну одˈна карˈтопл’а 
заˈлишилас’ і‿ˈта ˈможе п’ідˈмерзла ўже // ну ˈн’іч’ім годуˈват’ / 
воˈни преˈход’ут’ / ўс’у карˈтопл’у ˈвигребли / зм’іˈн’али йіˈйі 
на самоˈгонку / забˈрали ш’е гарˈмошку / напиˈлис’ і гˈрайут’ 
на‿гарˈмошк’і і‿так‿ˈдал’ше раˈбили // ну ўзагаˈл’і тут оˈце 
іс‿сˈпогад’іў / сˈкажемо ˈд’іда // ˈможна скаˈзати шо от дˈвац’ат’ 
ˈпершиĭ р’ік тут ш’е буў ̍ голот страшˈниĭ Башкортосˈтан’е // но ̍каже 
не‿аоˈдин украˈінец’ з‿ˈголоду не‿ўˈмер // тоˈму‿шо з‿бабаˈти [?]
ш’ос’ ваˈрили / ˈйакоас’ вигоˈдовувалис’ ˈкаже / а‿башˈкири ˈнав’іт’ 
воˈни ˈкаже / паоˌп’ід‿аˈбочинами па‿шл’аˈхам леˈжали тˈрупи // 
ваˈни взагаˈл’і не‿маогˈли ˈетот / прокорˈмитис’ а‿тоˈд’і / ˈмабут’ 
ˈетот п’адеˈс’ат в’ітˈсотк’іў башˈкир’іў / башˈкирс’кого наˈселен’:а 
тоˈд’і ˈетот / у‿ˈних заˈгинуло // триˈц’ат’і роˈки йак голодоˈмор‿же 
буў / в‿Украˈйін’е / Казахсˈтан’е теш таˈка‿ш̬ с’ітуˈац’ійа буˈла / 
тут у‿ˈнас кирˈгизи хоаˈдили з‿вербл’уˈдами по‿сеˈлу // а‿ˈце тоˈд’і 
ˈважко ˈдуже буˈло / ˈнав’іт’ ˈетат / браˈти там ˈсестри з’йіˈж’алис’а / 
жиˈли в‿одˈн’іĭ ˈхат’і / одˈним госпоˈдарством ш’об‿ˈето / ˈйакос’ 
піт:ˈриматис’ // і‿оˈц’і кирˈгизи ˈкажут’ ˈход’ат’ / ˈзаĭде ў‿ˈхату / а 
там / ˈбаба ˈета / пеˈреп’іч’ку пеˈч’е / ў‿п’іˈч’і // в’ін заˈходе / хват’ 
ту пеˈреп’іч’ку і‿т’іˈкат’ // ˈну‿і ˈнав’ет’ / наˈш’атк’іў воˈни тут 
заˈлишили / коĭ‿йаˈк’іх / неаф’іˈціĭних //

‒ Е.: Скажіть, а от активістами, які у людей забирали їжу, 
були ж самі сільські люди чи переселені?

‒ С’іл’с’ˈк’і / с’іл’сˈк’і буˈли // буˈли оˈни таˈк’і актиˈв’істи // 
от д’іт Лаўˈр’ін буў Д’іˈденка / це‿ш куˈлац’ка / куˈлац’к’е 
пˈр’ізвиш’е / аˈле в’ін сам незаˈможниĭ буў в’ін / б’ід˙ˈн’ак 
з‿б’ід˙н’аˈка аˈле / напиˈсали там ч’і доˈнос ч’і йа не‿зˈнайу / і  
оˈдин з‿ˈнаших односеˈл’ан йоˈго с‿ˈхати ˈвигнаў / сам засеˈлиў
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с’а // аˈле ўˈсе‿ш̬‿таки ˈнада скаˈзати шо хоч ˈето і репˈрес’ійі буˈли 
там і‿роскуˈлачуван’:а / аˈле ўˈсе‿ш‿таки ну / йа не‿ˈхочу скаˈзати 
шо ўс’і гребˈли // роз’:... / роз’ібˈралис’а преˈйіхали // і сл’і... / 
сл’іˈдак тут буў С’іˈроф пˈр’ізвиш’е // розебˈраўс’а і поверˈнуў ˈд’іда 
наˈзат / і‿ˈтого с‿ˈхати погˈнали / і‿ˈд’іда ˈетат востаноˈвили / таˈк˙е 
буˈло // а‿буˈло таˈк˙е шо пропаˈдали ˈл’уди // баˈгато буˈло ўˈс’ого / 
і‿рос:тˈр’іл’ували і / стаˈт’:а п’адиˈс’ат‿ˈвос’ем // хто ч’асˈтушку 
засп’іˈваў йак поˈказували там ў‿нас ў‿муˈзейі стаˈт’:а йес’ про 
кˈлун’у [нерозбірливо] та про‿ˈЛен’іна //

‒ Е.: А багато було таких, хто не хотів в колгосп іти?
‒ Ну ̍ваш̬ко скаˈзати / ўˈсе‿ш̬‿таки / смиˈрилис’а // смиˈрилис’а 

тоˈму‿ш’о ˈмабут’ украˈін’ц’і ўˈсе‿ш‿таки пракˈтичниĭ наˈрот / 
йа ˈдумайу / аˈни / паĭн’аˈли ш’о / ˈг’ірше ˈбуде / так // ну пˈрад’іт 
м’іĭ ˈтак‿і не‿ўстуˈпаў ў‿калˈхосп̬ // ну так в’ін маĭстеруˈваў 
ш’ос’ там збˈруйу шиў ш’е б’ісˈтарки ˈд’елаў дл’а калˈхоза / аˈле 
в’н не‿ўстуˈпиў / ну / ˈн’іби ўже стаˈрен’киĭ буў туˈди‿с’уˈди 
паˈка калектив’іˈзац’ійа буˈла // і у‿йоˈго син буў в’іĭс’ˈковиĭ / 
аˈдин іс‿сиˈн’іў Іˈван в’ін ˈсорок ˈпершому ˈроц’і в‿Есˈтон’ійі буў 
заˈгинуў / йакˈрас ˈт’іки ваоĭˈна почаˈлас’а // і / до‿таˈк˙іх л’уˈдеĭ 
ˈйакос’ сˈтавилис’ с‿поˈвагоĭ рас в’іĭс’ˈковиĭ там і‿ˈп’іл’ги йаˈк’із’ 
буˈли і‿так‿ˈдал’ше // йоˈго тут не‿тˈрогали ˈд’іда // хоˈч’а в’ін і 
заˈможниĭ буў сˈкажемо // ну об’іĭшˈло ˈйакос’ йоˈго / уˈсе це //

***
11.1.  – Йуˈнак Миˈкола Олекˈсандрович˙ // роˈдиўс’а у‿ˈтиш’а 
дев’атˈсот дев’аˈносто тˈрет’ому ˈроц’і // ну шо / уˈч’іўс’а ў‿ц’іˈйеĭ 
шˈкол’е ос’ / ˈдев’ат’ раˈк’іў // ўс’і ˈдев’ат’ раˈк’іў виўˈч’аў 
украˈін’с’ку ˈмову // ˈдуже баˈгата ми ˈйіздили на йаˈк’іс’ ˈконкурси / 
вистуˈпали / сп’іˈвали / танц’уˈвали / в’ірˈш’і расˈказували // ос’ на / 
м’іжнаˈродниĭ ˈконкурс Петˈра ˈЙацека баˈгата раˈз’іў ˈйіздиў / там / 
ˈц’іла сˈтопка гˈрамат меˈне залиˈшилас’ // так ну шо ш’е? //

‒ Е.: Вдома українською говориш з батьками?
‒ Де каˈли // коˈли украˈйін’с’койу / коˈли роˈс’іĭс’койу // це‿ж 

оц... / хот’ і виўˈч’айеш у‿шˈкол’і / це‿ж ˈнада практикуˈвати пос... 
паос’ˈт’іĭно // а / де ̍ бол’на с‿ким? // ̍ т’іки з‿бат’ˈками / з‿д’іˈдами // 
таˈвариш’і ̍мало розмоўˈл’айут’ на‿украˈйін’с’коĭ ̍мов’е / так ̍т’іки / 
ˈдейак’і слаˈва // так і полуˈч’айец’а шо / де ˈможна побаˈлакат’ йа / 
баˈлакайу / с‿удаˈвол’ств’ійем ˈдаже баˈлакайу / на‿украˈін’с’к’еĭ 
ˈмов’е //

‒ Е.: А з дідом, кажеш, українською, да?
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‒ Даа [протяжно] / б’іл’ш стаˈрайус’ украˈін’с’койу 
ˈмовойу // це ˈйакоас’ р’ід˙ˈн’іше полуˈч’айец’а ˈдаже //

***
11.2. –  Інф. 1: Та / це‿ж ми / ш’е диˈтинойу // ˈрок’іў оˈдинац’ат’ 
меˈн’і дваˈнац’ат’  буˈло ˈйіздили на‿Украˈйіну // ˈперши рас ми 
ˈйіздили в‿Оˈдесу // це там на‿ˈмор’і буˈли // так / ос’ // баˈгато нас / 
дес’ ч’олоˈв’ік п’ˈйат’ з‿деˈреўн’і буˈло / і ш’е ухˈвимс’к’і ˈд’іти 
буˈли // ˈдуже непаˈгана ми зˈйіздили / міш‿саˈбоĭ сп’ілкуˈвалис’ 
там // с‿ˈтими / ну шо там буˈли ˈл’уди з‿Украˈіни // це ˈдаже 
неˈйакого вопˈроса не‿возниˈкало шо ми аˈт:уда / воˈни оˈт:уда / йак 
сваоˈйі / йак з‿диˈтинства ўˈм’іс’т’і // ˈпот’ім дˈругиĭ рас ми ˈйіздили 
у‿Л’ˈв’іў // це там / ˈтоже таˈкиĭ диˈт’ач’іĭ ˈлаг’ер бил // це ˈтам‿же / 
не‿ˈт’іки з‿Украˈіни буˈли / а і з‿Есˈтон’іі / с‿ˈПолш’і буˈли / ш’е... //

‒ Інф. 2: З‿Руˈмун’ійі //
‒ Інф. 1: З‿Руˈмун’ійі буˈли / да //
‒ Інф. 2: Теж украˈін’ц’і / так? //
‒ Інф. 1: Да / це украˈін’ц’і / с‿тих стран // так ос’ / ми ˈтоже 

з‿ˈйіми сп’ілкуˈвалис’ //
‒ Інф. 2: Розуˈміли оˈдин ˈодного //
‒ Інф. 1: Да ˈйакос’ там / ми ˈтрошк’і по‿украˈін’с’к’і / воˈни 

тˈрошк’і по‿украˈін’с’к’і / розмоўˈл’али // ос’ / ˈпот’ім / гараˈда 
абˈйіздили / так на‿ексˈкурс’ійах Драˈгобич’ / Трускаˈвец’ // дес̬’ ми 
ў‿сеˈл’і Іˈвана Франˈка буˈли там це //

‒ Інф. 2: А йак воˈно назиˈвайец’а? //
‒ Інф. 1: Це ўже йа не‿згаˈдайу //
‒ Інф. 2: От / а йа згаˈдаў // Нагуˈйевичі //
‒ Інф. 1: Ой це там баˈгатао ми ч’оˈго поˈбач’іли // це / ˈкожен 

ден’ ми с‿утˈра і до‿ˈвеч’іра ˈйіздили ˈйіздили і‿ˈйіздили // баˈгато 
поˈбач’іли / це споˈдобалос’... // ад’ˈн’і еˈмоц’ійі / не‿опиˈсат’ 
ˈдаже ˈйакос’ // не‿ˈто‿шо ˈдаже... / те буˈвайе йак / ˈдоўго ˈдома 
не‿буˈвайеш / а‿ˈце преˈйідеш доˈдому / і аж дуˈша сп’іˈвайе// оˈце 
от / оˈтак и‿буˈло // хот’ і‿ўˈрод’і ˈпершиĭ рас там / а ˈч’уствуйеца 
шо це / бат’к’іўˈш’іна сваˈйа //

‒ Е.: А не дивувались інші українці, що ви з Башкирії?
‒ Інф. 1: Ну йак / попиˈтайут’ / ім / ˈнав’іт’ / таˈкож інтеˈресно 

ш’о ми зв’іт:’іˈл’а / воˈни уд’іўˈл’айуца шо ми там виўˈч’айем 
украˈйін’с’ку ˈмову // приĭˈмали нас хараˈшо / ми с‿ˈим’і / 
абˈш’алис’а / розмоўˈл’али / друˈжили там / з‿д’іўˈч’атами ˈдаже 
буˈвала //

‒ Е.: А одружуватися на кому плануєш?
‒ Інф. 1: Це ўже ў‿меˈне таˈка веˈлика мˈр’ійа на‿украˈінк’і 

жиˈнитис’а // од‿ˈде шуˈкат’ ˈт’іки тут? //
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‒ Е.: А ти шукай в Україні.
‒ Інф. 1: От / це‿ж йа ˈтоже ˈдумайу шо / ˈйакос’ ˈнада ˈдумат’ 

шуˈкат’ //
‒ Е.: Зараз навчаєшся?
‒ Інф. 1: Да / ˈзараз йа ў‿зал’ізнадаˈрожному ˈтехн’ікум’і 

наўˈч’айус’ // це осˈтан’:іĭ гот̬ у‿ˈмене уˈже //
‒ Е.: В Стерлітамаці?
‒ Інф. 1: Н’і / Уˈф’і // ос’ ˈл’ітом заˈк’ін’ч’уйу // ˈмабут’ 

в‿ˈарм’ійу // ˈпот’ім раˈбит’ ˈдал’ше / на‿заˈл’ізнаĭ даˈроз’е //

***
11.3. –  А от якісь українські свята як молодь святкує?

‒ Інф. 1: О / це ўже / йаˈк’і рел’іг’іˈоз’н’і сˈв’ата дес’ / Ражестˈво 
там / це ˈйакос’ кал’аˈдуйут’ / ˈмолод’еш̬ паос’ˈт’іĭно кал’аˈдуйе 
ˈходе // но це ўже йа ўже веˈлик’іĭ да‿ˈц’ого / а йак диˈтиноĭ бив 
ˈтоже ми ˈкожен р’ік хаоˈдили / кал’адуˈвали / кал’ат̬ˈки сп’іˈвали // 
це / просто... //

‒ Інф. 2: На Св’аˈтиĭ ˈвеч’ор шо ноˈсиў? //
‒ Інф. 1: Куˈт’у наˈсили / а це / ˈзараз ˈт’іки да‿ˈд’іда наˈшу 

куˈт’у / а це па‿ўˈс’іх дˈворах //
‒ Інф. 2: Доˈрослиĭ / ˈсоромно хоˈдити //
‒ Інф. 1: Па‿ўˈс’іх дˈворах хаˈдили / наˈсили / сп’іˈвали // 

[...] ˈто‿йес’ на‿Веˈликден’ ўс’і хресˈтосоуйуц’а // йаĭˈц’ами 
обˈм’ін’уйуц’а // ўс’і йак / уваˈжайут’ ц’і пˈразники украˈін’с’к’і //

‒ А як щедрували, якісь пісні співали? Чи тільки «Коляд, 
коляд, колядниця», як колядували?

‒ Інф. 2: Аˈну згаˈдаĭ йаˈкус’ каˈл’атку //
‒ Інф. 1: ˈКол’ат‿ˈкол’ат‿кол’адˈниц’а / ˈдобра з‿ˈмедом 

пол’аˈниц’а // а б’ез‿ˈмеда н’е‿таˈка / ˈдаĭте ˈт’ітко пйатаˈка // йак 
не‿ˈдасте пйатаˈка / в’із’ˈму ˈбика за‿раˈга / повеˈду на‿торˈжок / 
купˈл’у ˈсоб’і пир’іˈжок //

‒ Інф. 2: А ш’едˈр’іўку? / ˈетот / ˈйакос’ на‿ˈетот на‿сˈв’ат... / 
на ˈНовиĭ р’ік / не‿згаˈдайеш? //

‒ Інф. 1: Н’і / це ўже йа не‿згаˈдайу //
‒ Інф. 2: Так таˈку / а у‿ˈпол’і ў‿ˈпол’і сам плуˈжок хаˈдиў // 

а за тим плуж̭ˈком сам Госˈпод̭’ хоˈдиў // ˈД’іва Маˈр’ійа пресˈтол 
ноˈсила / ˈБога проˈсила / роˈди ˈжитао пшеˈниц’у на‿ўˈс’аку 
пашˈниц’у // і зас’іˈвали по‿ˈхат’і // ˈбажано шоп ч’олоˈв’ік заĭˈшоў 
не‿ˈж’інка ў‿ˈхату ˈперша // і‿ˈзарас ˈход’ат’ зас’іˈвайут’ //

‒ Зараз ходять вже і татари, і башкири? Всі? Засівати.
‒ Інф. 2: Н’і [сміється] // таˈтари не‿ˈход’ат’ зас’іˈвати // 

аˈле таˈкиĭ ˈвипадок ц’іˈкавиĭ буў / ну хаˈдиў / хаˈдиў тут башˈкир / і 
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не‿згаˈдайу йоˈго ўже хто таˈкиĭ // аˈле хаˈдиў в’іˈтати с‿ˈПасхойу / 
заˈходит’ / ˈкаже / «здˈрастуĭ ˈПаска ˈб’ірку каĭ» //

‒ А «бірку кай» – це що?
‒ Інф. 2: «Даˈваĭ йаĭˈце» // ну‿ў‿ˈнас ˈкажемо ўˈчител’ка 

роˈс’іĭс’койі ˈмови тут / Арф’еˈйа // ну воˈна так / воˈна ˈкак‿ета / 
ну йак би про хрес’т’йаˈн’іна скаˈзаў оцеркоўˈл’он:иĭ / воˈна теж 
так преˈдержуйец’а своˈйейі ˈв’іри / аˈле воˈна так ˈетот в’іˈтайе нас 
с‿ˈПаскойу і‿так‿ˈдал’ше / і йаĭˈце на ˈетот / кˈрашанку зˈробе // 
ну то / ми так раˈн’іше ˈдумали ну ш’о це ˈзоўс’ім ˈінша ˈв’іра / 
ˈетоат ісˈлам / а ўзагаˈл’і сˈкажимо / наш верˈхоўниĭ ˈмуфт’іĭ каоˈли 
в’іˈтаў / там конфеˈренц’ійа йакˈрас в‿ун’іверсиˈтет’і буˈла у‿ˈвас / 
в’ін скаˈзаў ми / мусул’ˈман’і / как ˈнаши бˈрат’а хр’іс’т’іˈан’і ˈтоже 
жд’ом втаˈрова пр’іˈшеств’ійа Хр’ісˈта // ну і ˈд’іĭсно так ваˈни ˈетоат 
диˈвиўс’а... // ˈтопто супеˈреч’ітис’ нам ˈн’ізаш’о / і ў‿рел’іˈг’іĭному 
пиˈтан’:і і‿так‿ˈдал’ше / це потˈр’ібно зрозуˈм’іти / хоˈч’а / сˈкажемо / 
фанаˈтич’но настˈройен’і йе таˈк’і і / з‿ˈними ˈважко розмоўˈл’ати // 
йе таˈк’і шо ва... / отаˈк’і / ˈбороди повиˈраш’ували ў‿сеˈл’і ˈход’ат’ 
башˈкири // йе таˈк’і ш’о х’едˈжаби понад’іˈвали там ̍ етат / ну таˈке // 
дв’і три роаˈдини // йа‿ш̬ каˈжу ну ви ш’о не‿ˈбач’іли нац’іоˈнал’ниĭ 
башˈкирс’киĭ косˈт’ум ж’іˈноч’іĭ / йаˈкиĭ в’ін прекˈрасниĭ і так 
ˈдал’ше // ваˈни‿ж неˈколи таˈкого не‿вд’іˈвали / [...] / незˈв’існо 
звітк’іˈл’а / дл’а ˈч’ого? // таˈк’і ўже шо... //

‒ Фанатики?
‒ Інф. 2: Фаˈнатики / шо‿ĭ за‿с’ˈт’іл с‿тоˈбойу не‿ˈс’аде // 

ˈнав’ет’ одˈна ўˈч’ітел’ка у‿ˈнас прац’уˈвала //

***
12.1. –  Е.: Скажіть, як Вас звати?

– Інф. 1: З’інаˈйіда Ігˈнатовна // ˈдев’іч’йа хваˈмил’ійа 
Сахˈненко //

– Е.: А не девіча?
– Інф. 1: Кал’іˈтайева //
– Е.: З якого Ви року народження?
– Інф. 1: ̍Тис’ач˙у дев’атˈсот дˈвацат’ ̍п’атого // двацт’‿ˈп’атого 

ˈмарта //
– Е.: Ви тут народилися?
– Інф. 1: Да / да // ну двацт’ ˈп’атом гоˈду / а уˈже д’іˈди ˈнаш’і то 

 ш’е ˈран’ше приˈйіхали / ˈдета ˈтис’ачу вос’імˈсот наˈв’ерно дев’аˈно
стом / оˈтак йа полаˈгайу // ш’ч’ас уˈже ̍н’івкого спеˈтат’ / роспроˈсит’ //

– Е.: А звідки приїхали, не знаєте?
– Інф. 1: Зˈнайу ˈт’іки гуˈберн’у / ˈХар’кіўс’ка гуˈберн’а / от // 

це / йа не в’ітˈс’іл’ // це Стеˈпан’іўка / а там / с’ем к’іˈлометроў ў‿ту 
сˈторону Терешˈкоўка / так йа с‿Терешˈкоўки ўот //
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– Е.: Нічого діди не розповідали, не переказували, чому їхали 
сюди?

– Інф. 1: Ч’оˈму ˈйіхали? // а шо земˈл’і там ˈмало буˈло // а тут 
земˈл’і буˈло у башˈкир мˈного // от воˈни і / отправˈл’али ходаˈка / 
ˈперв˙е // прийіˈж’:аў / диˈвивс’а / догаˈвар’увавс’а тут зˈнач’іт’ / ўот // 
[...] ну догаˈвар’увалис’а тут і поˈтом пр˙іийіˈж’али вже / ̍ с’емйами // 
ўот / це Бал... / Т’ер’ешˈкоўка ̍ч’о‿то йоˈго Балаˈбанам // балаˈбан’ц’і 
ми // а туˈди Мар’ˈйанаўка / воˈни с‿Полˈтавс’коĭ гуˈб’ерн’і // а от 
Стеˈпан’івка наˈв’ерно ˈтоже с‿ˈХар’ковскоĭ / йа не‿зˈнайу ˈч’о‿то / 
не‿інт’ер’есуˈвалис’а / і в‿розгоˈвор’е неˈколи не‿буˈло шоб̭ / 
ˈмама каˈзали шо мар’ˈйанаўц’і із̭ Палˈтави преиˈйіхали / Полˈтаўс’ка 
гуˈберна //

– Е.: То відправляли ходака? І про що ця людина дізнавалася?
– Інф. 1: Да / сперˈва прийіˈж’аў / оˈдин ч’і там удˈвох // воˈни 

тут диˈвилис’а / догаˈвар’увалис’а // і поˈтом уˈже пр’ейіˈж’али 
ˈс’ем˙йі //

– Е.: А ви в Україні були?
– Інф. 1: Н’ее [протяжно] / не‿буˈла // не‿буˈла // чолоˈв’ік 

м’ій буў // там / йак... / йак оˈто / поˈв’естки ц’і // да / буў / буў // 
мн’е росˈказуваў // в‿ˈЛавр’е буў / на Кр’еˈш’ат’іку буў / уˈс’о так 
ˈето / а йа н’е //

– Е.: А ви в школу ходили?
– Інф. 1: Да / йа хоˈдила / і йа п˙йат’ гот хоˈдила // а поˈтом 

у‿ˈнас ˈбат’ко роскуˈлач˙ениĭ / йоˈго посаˈдили на‿пˈйат’ год̭ // 
ну‿і когˈда / йак в’ін приĭˈшоў с‿т’урˈми / в’ін там два... на п’йад̭’ 
год осуˈдили йоˈго / на Б’ілоˌморкаˈнал’і в’ін раˈботаў / стˈройіў // 
осуˈдили / два ˈгоди с‿полоˈвиноĭ в’ін там проˈбуў йоˈго поˈтом 
отпусˈтили // ну в’ін прийˈшоў / і два ˈгода поˈжиў та‿ĭ уˈмер / 
туберкуˈл’оз // там простуˈдиўс’а / боˈлото там / да‿ĭ‿ˈəто // ну 
і м’іˈн’і ўже не пр˙іĭшˈлос’ уˈч’іц’·а // у Терешˈкоўк’е шˈкола 
наˈч’ал’на буˈла до‿ч’ітиˈр’ох кˈлас’іў / а ў‿ˈп’атиĭ йа п’ішˈла / 
гот̬ проуˈч’ілис’а с‿систˈройу с‿сˈтаршойу / а за кваˈтиру ˈн’іч’ім 
плаˈтит’ ˈб’іл’ше буˈло // і поˈтом ˈнада буˈло заробˈл’ат’ хл’іб̭ / 
у‿ˈнас с’імˈйа веиˈлика буˈла / ˈета / ˈвос’ем душ / ˈшестеро д’іˈтеĭ / 
баˈбус’а / і‿ˈмама // ˈнада буˈло роˈбит’ / заробˈл’ат’ // ну і / п’ішˈли 
хот’ м’іˈн’і тоˈд’і буˈло оˈдинац’ат’ год̭ / йа ˈрано п’ішˈла в‿шˈколу // 
систˈра сˈтаршайа од:аˈвали / йа пˈлакала і‿ˈтоже ўˈм’іс’т’і  
п’іш ̍ла / оˈто ўже ў‿тˈрицет’ п’ˈйатиĭ тˈрицет’ шесˈтиĭ уˈч’ебниĭ 
год̭ п’йат’ кˈлас’ів йа ˈкон’ч’іла / а поˈтом / тиˈл’ат ˈпасла йа / 
ˈф’ірмен’с’ких / колˈхоз̭них // потоˈму‿шо ̍нада буˈло ̍мам’і помоˈгат’ 
заробˈл’ат’ хліб̭ // так йа на ˈф’ірм’і т’іĭ раˈботала / тиеˈл’ат ˈпасла / 
а‿паˈтом меˈне і‿теˈл’атницеĭ посˈтавили / ўже йа не‿ˈт’іки ˈпасла 
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йіх і‿поаˈйіла ĭ‿корˈмила // а‿поˈтом доˈйаркойу посˈтавили // а‿ˈтут 
і воĭˈна нач’аˈлас’а // начаˈлас’ воĭˈна / ˈл’іто пораˈботали / поˈтом 
іˈш’е нас посиˈлали там стˈройіт’ // аеродˈром / п’ідготоўˈл’али 
ми // а‿ˈос’ен’:у маеˈне посˈлали на‿ˈкурси трахтоˈрист’іў // і йа 
вс’у воĭˈну проараˈботала трахтоˈр˙іистом / іˈш’е‿ĭ ˈп’ісл’а воĭˈни 
два ˈгода раˈботала / поˈка не‿ˈвиĭшла ˈзам’іж // а хто із‿д’іўˈч’ат 
не‿виˈходив ˈзам’іж / тоˈго‿ĭ не‿отпусˈкали // роˈбит ˈн’ікому 
буˈло і‿не‿отпусˈкали / с‿трахтаˈр’іў / а хто ўже виˈходиў ˈзам’іж̭ / 
тоˈго ўже ˈета / атпусˈкали // а‿паˈтом уˈже йа на‿ˈразних раˈботах 
раˈботала вˈс’ака //

– Е.: Своє господарство у Вас було? Не колхозне, своє 
хазяйство.

– Інф. 1: Так це... // коˈн’ешно / до кол’ект’ів’іˈзациі / до 
созˈдан’ійа колˈхоз’іў / у‿ˈкаждого / не‿ˈт’іл’ки ў‿нас / у‿ˈкаждого 
своˈйа земˈл’а буˈла / от // а‿поаˈтом уˈже когˈда колˈхози сˈтали / йіх 
об’йід’іˈнили / земˈл’а сˈтала ˈоб̭ш’а / і ми ˈоб̭ш’ч’і //

– Інф. 2: Ну‿ˈдома ˈшос’‿же буˈло // коˈрова буˈла‿ж̭ ?//
– Інф. 1: Да //
– Інф. 2: Осˈталас’? // сˈвин’і ˈкури ˈгуси ˈдома‿ш буˈли? //
– Інф. 1: Буˈл̇о но / йак? / тоˈд’і‿ш... // коˈрова буˈла / оˈвеч’ки 

буˈли / свиˈнеĭ дерˈжали / от / все буˈло так // це ўже ў‿колˈхоз’і 
йак // ˈл’ічне хоаˈз’аĭство йак назеˈвали / ˈл’ічне хоаˈз’аĭство //

– Інф. 2: Коˈн’а ˈт’іко не‿буˈло //
– Інф. 1: Еˈге / а ˈконеĭ не‿буˈло//
– Інф. 2: А ч’оˈго не‿буˈло коˈн’а? //
– Інф. 1: А коˈн’ушн’а ˈопш’а буˈла //
– Інф. 2: Ну і каˈровник‿же був ˈоп̬ш’іĭ //
– Інф. 1: І коˈровник // ну коˈрову розреˈшали //
– Інф. 2: Дозвоˈл’али / а коˈн’а не‿дозвоˈл’али ўже //
– Інф. 1: Да да да //
– Е.: А податком обкладали господарство? Налогом.
– Інф. 1: Наˈлоги об’іˈзат’ел’но плаˈтили / подоˈходний наˈлог 

назеˈвавс’а // а поˈтом іˈш’е ˈəто... //
– Інф. 2: А натуˈрал’ниĭ? //
– Інф. 1: Натуˈрал’ний?.. //
– Інф. 2: ˈЙаĭц’а здаˈвали там... //
– Інф. 1: ˈЙаĭц’а шерс’т’ і‿молоˈко // а паоˈтом іˈш’е це йа 

не‿зˈнайу ч’і в‿воаĭˈну воˈно / ч’і до‿воĭˈни буˈло / зай... ˈзайом // 
ˈкак‿би госуˈдарство заĭˈмало у‿л’уˈдеĭ //

– Інф. 2: Буˈло воˈно ĭ‿до‿воĭˈни / буˈло‿ĭ ˈп’ісл’а воĭˈни / і 
в‿воĭˈну буˈло //

– Інф. 1: Да? / от‿ˈч’о‿то йа əто упусˈтила / коˈли в’ін 
наˈч’авс’а тоĭ ˈзайом // і‿видаˈвали назиˈвалас’ таˈка боˈмашка 
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обл’іˈґац’ійі / ˈета шо ˈзайом ми даˈли госо... но поˈтом буˈли ˈето / 
т’ераˈж’і і виˈігрували // да / погаˈшали вс’е / ˈəта / йа сохраˈнила / 
іˈш’е‿ĭ ˈета ч’олоˈв’ік м’іĭ ˈкаже «а‿наˈшо ти береˈжеш? / шо... / 
наˈшо воˈни здаˈлис’?» // а йа не‿поасˈлухала і‿сохраˈнила / поˈтом 
погаˈшали / плаˈтило госуˈдарство / ˈвиплатило // а‿мˈног’ійе ˈəто / 
павиˈкидували за‿неˈнадобнос’т’у вˈрод’е‿би //

– Е.: А про колективізацію пам’ятаєте? Як відбувалася, як 
приходили до людей?

– Інф. 1: Йак? // йак? / йа не‿пан’аˈла //
– Е.: Як колективізували майно, пам’ятаєте?
– Інф. 1: У‿ˈнас у‿деˈревн’е проĭшˈло воˈно ˈкак‿то не‿ˈбол’

но... / ну гˈладко // заˈда... ˈəтоа... // предлаˈгали вс’ім / встуˈпит’ 
у‿колˈхоз // буˈли таˈк’і шо‿ĭ не‿встуˈпали / ˈдаже до‿ваĭˈни буˈли 
ў‿нас йед’іноˈл’ічники // назиˈвалис’ йед’іноˈл’ічник / от // ну 
а‿ˈвобш’ем уˈс’і буˈли у‿колˈхоз’е // раˈботали / ˈс’ійали / уб’іˈрали //

– Е.: А що з тими єдінолічниками було?
– Інф. 1: А нас там у‿Терешˈковк’е буў... / буˈло два 

йед’іноˈл’ічника // а‿поˈтом... // поˈтом уˈже йак воĭˈна нач’аˈлас’а / 
уˈже / тоˈго йед’іноˈл’ічника забˈрали в‿труˈду... / трудˈарм’ійу / 
в’ін пожиˈлиĭ уˈже буў // а‿д’іˈти сˈтали роˈбит’ у‿колˈхоз’е // так 
і в‿ˈтого // йоˈго забˈрали на фронт / а с’імˈйа нач˙аˈла в‿колˈхоз’е 
роˈбит’ / і вс’о / так і‿пашˈло / п’ішˈло //

– Е.: А голод пам’ятаєте?
– Інф. 1: Ну ˈголод̭ це у‿воĭˈну // у‿воĭˈну когˈда / коˈли / вс’о 

дл’а фˈронта / хˈл’іба ˈмало даˈвали / от // хˈл’іба ˈмало даˈвали // ну 
шо / ˈвижили сˈлава ˈБогу / з‿ˈБожоĭ ˈпомош’у // тˈраўку ˈйіли / все 
ˈйіли / ˈмерзлу карˈтошку // ну‿ниˈч’о / ˈвижила сˈлава ˈБогу //

– Е.: А не було такого, що люди людей їли?
– Інф. 1: Н’е / н’е / таˈкого не‿буˈло // у‿нас таˈкого не‿буˈло 

в‿деˈревн’і // та йа ˈдумайу і тут в‿окˈруз’і не‿буˈло таˈкого // 
не‿ˈч’ут’ буˈло таˈкого / не‿ˈч’ут’ / от / не‿ˈч’ут’ // мужиˈк’іў 
забˈрали‿ж у‿воĭˈну / осˈтализ’ ̍д’іти та / матеˈр’і / та старечˈк’і / от // 
на‿тˈрахтор’е ўс’е д’іўˈч’атка раˈботали // йа з‿дˈвацет’‿ˈп’атого / 
м’іˈн’і шесˈнац’ет’ год буˈло / йа трахтоˈр’істом буˈла / ў‿ˈмене 
сˈменш’іц’а буˈла з‿дˈвацет’‿вос’ˈмого ˈгода // брат м’іĭ 
з‿дˈвацет’‿вос’ˈмого ˈгода ўже комбаĭˈн’ором раˈботаў у‿воĭˈну // 
ми шо / не‿роапˈтали / раˈбіил̇и дл’а... / у ваĭˈна ˈйакос’ і отˈносилис’ 
с’ір’ˈйозно / молоˈд’ож // ˈнада раˈботат’ / раˈботали //

– Інф. 2: А тˈрахтор ваш йак назиˈваўс’а / не‿ˈпомните? //
– Інф. 1: Йіх випусˈкали два заˈвода / сетеˈзе ˈето сˈтал’інск’іĭ 

тˈрахтарниĭ заˈвот / і хетеˈзе / ˈхар’коўскиĭ // от у‿ˈмене буў сетеˈзе // 
воˈни одинакоˈв’ус’ін’к’і / ˈт’іки ˈраз’н’і заˈводи випусˈкали / 
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а по‿костˈрукциі воˈни одиˈнаков’і // коˈл’осн’і трахтоˈра / 
жиˈл’ізне ˈколесо / веˈлике ш‿шеˈпами // раˈботали раˈботали // 
ш’аз̭ йак поˈдумайу / д’іўˈч’онка от моˈйа ˈета сˈм’ен’ш’іц’а / 
з‿дˈвацет’‿вос’ˈмого ˈгода / а посˈм’ен:о раˈботали // д˙н’ом / оˈдин 
д˙н’ом ˈробе / а дˈругиĭ ˈноч’:у // ˈноч’йу в̭‿ˈпол’і одˈна д’івˈч’онка / 
ˈд’івч’іна с‿тˈрахтором // ш’ч’ас не‿зˈнайе // ну вˈс’о‿же / благадаˈр’а 
ˈəтаму тˈрошки... //

– Е.: А колхоз ваш чим займався?
– Інф. 1: Рас’т’ен’еˈвоцтво / ̍с’ійали хл’іп / скоˈтину дерˈжали / 

свиˈнеĭ дерˈжали / куˈреĭ дерˈжали // ўсе / вс’о буˈло / так ˈйак‿і / 
ˈнада в‿ˈл’ічном хоˈз’аĭств’е / так і в‿колˈхоз’е все буˈло //

– Е.: А овечки?
– Інф. 1: Да‿ˈда і‿оˈвечки буˈли / все буˈло //
– Е.: А шерсть стригли?
– Інф. 1: Стˈригли // колˈхозних оˈвечок стˈригли / йіˈйі здаˈвали 

ў‿госуˈдарство // план буў здат’ сˈтол’ко‿то / ўот // це іˈш’е‿ш 
із‿доˈмашн’іх ˈтоже ˈкаждиĭ ˈдолжен здат’ буў ˈето ˈшерс’т’і / дл’а 
фˈронта / дл’а фˈронта //

– Е.: А самі із шерсті пряли, ткали?
– Інф. 1: Аˈйаґже //
– Е.: Розкажіть як.
– Інф. 1: Тоˈд’і пˈр’али ш’е‿ĭ коˈнопл’і / от // і тˈкали ˈдома 

на тих / на версˈтат’ах // версˈтат’ ми назиˈвали ˈетот стаˈнок тоĭ 
тˈкац’киĭ / йа уˈм’ела ткат’ // і полотˈно ˈде‿то дл’а ˈет’іх руˈбашок 
і поˈтом / р’адˈно назиˈвалос’ так дл’а укриˈван’а // шерс’ˈт’ан’і 
ˈр’адна тˈкали / це дл’а... ˈт’опл’і таˈк˙і дл’а з’іˈми // йе конопˈл’ан’і 
де попˈрош’е де засˈлат’ де ˈшо‿əто / ўот // це буˈло // до воĭˈни 
зан’іˈмалис’а вс’і тˈкач’еством ˈдома / вс’і // а‿ˈпосл’е воĭˈни 
ўже помаˈл’ен’ку оˈно отˈпало / ш’ас наˈв’ерно ни‿в‿ˈкого 
ĭ‿не‿сохраˈнилос’а ˈтого станˈка тˈкац’кого //

– Е.: Овечку постригли, а далі що роблять з руном?
– Інф. 1: Пр’аˈдут’ // де ноˈсочки / де чуˈлочки / сˈв’ажут’ / 

оˈтак / і‿ˈвал’анки каˈтали / ˈвал’анки // од:аˈвали // оˈбич’но 
ваˈл’онш’іки пр’ійіж’ˈǯ’али ˈна‿з’іму // своˈйіх не‿буˈло / ну 
коĭˈхто сам соˈб’е ўкаˈтаў // а то пр’іˈйеж’·і буˈли / і‿ˈот воˈни ˈз’іму 
каˈтайут’ у‿деˈревн’е там / в‿ˌкого‿неˈбуд̭’ сˈтанут’ на / на‿посˈтоĭ 
і каˈтайут’ //

– Е.: А з конопель як пряли? Як підготовляли коноплі?
– Інф. 1: Коˈнопл’і? / от воˈни росˈтут’ / там воˈно 

назиˈвайет’с’а ˈпоскон’ / пˈлоск’ін’ / ˈетоа / і‿матеˈринка // пˈлоск’ін’ 
воˈна опиˈл’айе ˈəто матеˈрин’с’киĭ ˈəто / і‿воˈно с’ім’іˈна даˈйе // от 
пˈлоск’ін’ воˈна / з‿ˈнейі буˈла таˈка ˈн’ежна ˈəта / волокˈно ˈн’ежне / 
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а‿с / із‿матеˈринки груˈб’еĭ // вот йоˈго пˈр’али // ˈд’елали холсˈти / 
йа‿ж говоˈр’у ˈд’елали ˈр’адна / хаˈрош’і таˈк’і / краˈсив’і / ˈразними 
уˈзорами ˈето / витиˈкали / от //

– Е.: А як Ви кажете, «плоскінь» чи «посконь»?
– Інф. 1: У нас назиˈвали пˈлоск’ін’ // ˈəто‿ж у ˈкаждого 

ˈето расˈт’ен’ійа ˈйес’ ˈəта / і мужсˈкойе і ˈженскаойе // матеˈринка 
ˈето ˈженскоĭ род / воˈна даˈвала с’ім’іˈна / а‿пˈлоск’ін’ / воˈна 
пˈросто цв’іˈла і‿опиˈл’ала ˈəто // вот виб’іˈрайіш сперˈва пˈлос к’ін’ 
ˈвибириш / по‿тоˈму по... // а поˈтом матеˈринку ўже с‿ˈкорн’ем // а 
пˈлоск’ін’ вид’іˈрали ўот // поˈтом йіˈйі ̍нада буˈло ̍вимоч’іт’ // ̍ето... // 
сˈв’азовали так у‿пˈлот’іки / у‿ˈўоду кˈлали / і поˈтом ˈч’ерпали 
ˈето / земˈл’у з‿дна і наˈвал’ували шоб воˈна утоаˈнула // от воˈна / ну 
ˈето по поˈгод’і ўже ˈл’уди зˈнали сˈтар’ен’к’і сˈк’іки ˈнада / ˈйесл’і 
ˈт’опла поˈгода там п’івтоˈри неˈд’іл’і / ˈето / воˈна там леˈжит’ // 
ˈйесл’і прохˈладна то ˈб’іл’ше // поˈтом виˈтасковали / полосˈкали 
ˈкажду / у‿ˈкажду... / сˈноп˙іики вйаˈзали невеˈлик’і таˈк’і // ˈкаждиĭ 
сˈнопик вимиˈвали і кˈлали суˈшит’ // воˈно протˈр’ахне / поˈтом 
йоˈго сˈтавл’али так / шоб воˈно сˈтойа висиˈхало / а‿поˈтом таˈк’і 
буˈли / ˈтерници назиˈвалис’ // вот / беˈреш пуˈч˙ок і / ˈвит’іпайеш 
все ˈəто / ˈету костˈриц’у / воˈна поˈпадайе і волокˈно остаˈйец’а // 
а‿поˈтом іˈш’е ˈнада буˈло йіх / ˈет’і / ˈето волокˈно ˈтакже ˈвит’іпав / 
в‿сˈноп’ік і св’аˈзаў // ˈнада йоˈго м’ат’ буˈло / ноˈгами ˈм’али // 
умˈн’ат’ шоб ˈето / там де костˈр’ічка воˈна полаˈмалас’а шоб̭ / 
поˈтом сˈнова так тіˈпайеш // а‿поˈтом ˈд’елайеш ˈмич’ку // на гр’е... 
гˈр’ебн’і сп’ециˈал’н’і таˈк’і буˈли // ч’еˈсали і‿ˈд’елали ˈмич’ку / 
росˈч’осовали ˈет’і ˈволос // волокˈно ˈвич’ешеш хараˈшо / і поˈтом 
сн’а... / сˈн’імеш із̭‿гˈр’ебн’а / закˈрутиш так / а‿поˈтом сˈнова 
зˈначит’ ̍ето пр’ігоˈтовиў // а поˈтом с’іˈдайеш пˈр’асти / ̍ето / ̍мич’ку 
беˈреш на‿гˈр’еб’ен’ / над’іˈвайеш / там ˈето тут / ˈета / ну / пуˈчок / 
а‿ˈтут волокˈно / і пр’аˈдеш / йаˈке зуˈм’ійеш ̍ тонке // хто уˈм’ів таˈке 
ˈтонке пˈр’асти / а‿хˈто не‿ўˈм’іў погруˈб’еĭ //

– Е.: Це з конопель?
– Інф. 1: С̬‿коноˈпел’ / с‿коноˈпел’ //
– Е.: А з льону?
– Інф. 1: А ˈл’ону ў‿нас ˈч’о‿то ĭ‿не‿ˈйето / не‿ˈс’ійали / 

не‿ˈс’ійали // все коˈнопл’і // йа не‿зˈнайу ч’о не‿ˈс’ійали / ˈто‿л’і 
не / не‿кˈлимат // ну не‿ˈс’ійали // ну ў‿нас йа / у‿Терешˈкоўк’е 
не‿ˈс’ійали / ˈможе ў‿Стеˈпан’іўк’е хто ˈс’ійаў не‿зˈнайу / от 
це ўже... // ˈш’ас‿і / роспроˈсит’ ˈн’і‿у‿кого / ўже стареˈк’іў 
не‿осˈталос’а / ми ўже ˈсам’і стаˈр’іĭш’і ˈГосподи //

– Е.: А полотно якось фарбували?
– Інф. 1: Йак? //
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– Е.: Красили полотно?
– Інф. 1: От полотˈно / от іс‿сиˈриіх н’і... / ну сиˈрийе н’іт... 

ˈнитки / це ўже назиˈвалос’ сиˈре / сиˈр’і ˈнитки // йоˈго сотˈчеш / 
воˈно таˈке гˈрубе і‿ˈəто / ˈс’іре таˈке на‿цˈв’ет / а‿поˈтом йоˈго ˈнада 
одб’іˈлит’ буˈло // а йаґ одˈб’ел’ували / ˈета // полотˈно ˈм’етроў так / 
шес’т’ с’ем / росˈкатували / і скˈладовали вот так // в‿т’ук складо... / 
склаˈдеш ˈето / ˈколо ˈр’ічки ˈд’елали // ну і ˈдома ˈйесл’і шо так 
у / у‿тоˈму / у каˈдушк’е // моˈч’іли йоˈго / і оп’ˈйат’ рост’іˈлали на 
ˈсонце / воˈно леˈжит’ ˈсохне // ˈвисохне / сˈнова / наˈмоч’іш дˈругоĭ 
стороˈноĭ / ˈсохне // вот так с‿н’іˈд’ел’у // з‿неˈд’іл’у виˈб’іл’уйіш / 
воˈно тоˈд’і ˈб’іле стаˈйе і‿ˈм’ахке // поˈтом ˈшили // руˈбашки //

– Е.: А в чому раніше ходили? Яка була одьожа, одяг?
– Інф. 1: Руˈбашка / об’іˈзател’но / ˈч’о‿то с’іˈч’ас ˈход’ут’ 

не‿ˈтак // а‿аб’іˈзат’ел’но оˈце руˈбашка на‿тоˈб’і / а‿поˈтом 
іˈш’е / ісˈподниц’а назиˈвалас’ / сп’ідˈниц’а / ˈнижн’а // і‿ˈч’о‿то йа 
не‿зˈнайу / тоˈд’і мˈного поˈжар’іў буˈло от / і вс’і / ˈйесл’і спат’ то 
у‿руˈбашк’е ĭ‿в‿ісˈподн’іце / наˈв’ерно... // а іˈш’е і‿ˈверхн’а оˈдежа 
буˈла / йу... / сп’ідˈниц’а / а‿поˈтом ˈкохти // і‿ˈтак обикноˈвен:и 
буˈли // із‿маˈтер’ійі ˈкохти буˈли // а‿руˈбашк’і буˈли коˈно... / із̭ 
полотˈна / тˈканого / бол’шенстˈво //

– Е.: А підв’язувались чим? Штани чим підв’язували?
– Інф. 1: Мужиˈки? //
– Е.: Мужики.
– Інф. 1: Так... / йак? // уˈже на очкуˈр’ах не‿ноˈсили / уˈже 

совреˈмен:е / йа йак ˈпомн’у уˈже совреˈмене ˈпойаси / ˈпугвиц’а 
буˈли // не‿буˈло ўже ˈəта на оч˙куˈр’ах / от йа ˈпомн’у ˈйет’іх / 
не‿буˈло не‿ў‿ˈкого ˈдаже в̭‿стареˈк’ів на‿оч’куˈр’ах не‿буˈло // 
по... / ˈето / бр’у... штаˈни і р’іˈм’ен’ об’іˈзател’но оˈтут уˈт’агнутиĭ / 
р’імˈн’ом //

– Е.: А як же тоді знаєте, що очкурів не було?
– Інф. 1: А оч’куˈр’і / так із ˈтого / ну йак скаˈзат’? // ч’і 

с̬‿сˈказок / ч’і іс‿ˈч’ого йа зˈнайу шо очˈкур’ буў //
– Е.: А що старі люди носили?
– Інф. 1: Шо ноˈсили? // у нас баˈбус’а ноˈсила об’іˈзател’но... / а 

ˈйаґже в’ін назиˈвавс’а? / от в‿ˈволоси оˈтут так ̍ета / закриˈвалас’‿і / 
сп’ециˈал’на таˈка ˈйета // а‿ˈйаґже назиˈвали воˈни? / заˈбула // 
баˈбус’а в‿нас кудˈр’ава буˈла / от‿преˈроди кудˈр’ава // а‿поˈтом 
іˈш’е‿ж / буˈли ˈет’і ˈвишит’і / руˈбашки / уˈже // у‿мужиˈк’іў буˈли 
ˈвишит’і руˈбашки / і у / ˈето / у‿ж˙іˈнок буˈли ˈвишит’і руˈбашки / 
у‿ˈнас у‿ˈмами буˈла ˈтоже //

– Е.: А де вишивка була, як оця частинка називалась? 
[Показує на комір].
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– Інф. 1: Зˈнайете / оˈтут все ˈвишите // руˈкаў таˈкиĭ шиˈрокиĭ / 
і‿ˈтут ˈвишите / от // йа ш˙е поˈтом ˈп’ісл’а воĭˈни йак пойаˈвилас’ 
уˈже маˈтер’ійа / ˈможно куˈпит’ буˈло / і / нач’аˈли вишиˈват’ / 
назиˈвалис’ йак воаˈни?.. // йа соˈб’і ˈвишила буˈла ˈтоже ˈкофточку // 
дес’ воˈно ў‿ˈмене йе там леˈжит’ //

– Е.: А вона вся зашивалася?
– Інф. 1: ˈНу‿і руˈкав ˈвишитиĭ / і‿оˈтут на‿груˈд’ах 

ˈвишито // а / назеˈвали йіх украˈйінка / украˈйінками назеˈвал̇и // 
се д’івˈч’ата так ˈмодно буˈло / ˈвишит’ійі ˈкофточка // ˈран’ше‿ж 
д’іўˈч˙ата рукоˈд’ел’нич’али // соб’іˈралис’а з’іˈмойу ˈвеч’ір дˈл’іниĭ 
у‿йаˈкойі‿ˈнебут’ ˈхат’і соб’іˈрайуц’с’а / хто ўˈйаже / кружеˈва // 
кр’уч’ˈком кружеˈва вйаˈзали // хто іш‿ˈшерс’т’і шо‿ˈнебут’ 
ўˈйаже / носˈки ˈіл’і там рукаˈвич˙ки / от // і‿ˈтут‿же і‿ˈети хˈлопци 
сиˈд’ат’ / ˈбаĭки росˈказуйут’ // а‿д’іўˈч’ата ˈробл’ат’ соˈб’і своˈйе 
ˈд’іло / сп’іˈвайут’ / от / отаˈк’і буˈли / ˈетоа / молоˈд’ожн’і скаˈзат’ / 
собˈран’а буˈло ˈвеч’ором //

– Е.: А спідниці які були?
– Інф. 1: По / по хваˈсону шˈто‿л’і? / іл’і йак? //
– Е.: І по фасону. Жінки що носили?
– Інф. 1: Ну з‿маˈтер’ійі ноˈсили уˈже / наверˈху самотˈкан:ого 

не‿буˈло / ˈт’іки на... ˈнижн’е буˈло самотˈкан:е // а то з‿маˈтер’ійі // 
саˈт’ін // на‿сп’ідˈниц’і об’іˈзател’но саˈт’ін / іс‿ˈситц’у ˈето 
ˈкохточку‿то ˈшили / а на‿ˈәтоа... // поˈтом іˈш’е ˈйакоас’ назиˈвалас’ 
та маˈтер’ійа // р’іепс р’іепс р’іепс // із‿ˈр’іепсу / с‿саˈт’іну //

– Е.: А на ногах що носили?
– Інф. 1: Ой ну ˈлапт’і [сміється] // ˈлапт’і ˈбач’іли? // н’і? //
– Е.: Розкажіть.
– Інф. 1: Із‿ˈлика з... / із ˈтого / із л̇ипи / плели ˈлапт’і // о! 

ўс’а деˈреўн’а ў‿лапˈт’ах хоˈдила // хто? / ўˈс’ако хоˈдили // ну 
ў‿проˈдаж’і буˈла оˈбуў / купуˈвали // поˈтом / буˈла / ˈет’і... / ˈкожа 
продаˈвалас’а / мˈного буˈло мастеˈр’ів у деˈреўн’і / шиіли санˈдал’і // 
ˈвот‿і хоˈдили / покупˈн’і там / ч’і боˈтинки ч’і шо / ˈч’оботи //

– Е.: А як лапті пле́сти?
– Інф. 1: ˈЛапт’і плесˈти? / ˈд’елайец’а коˈлотка з‿ˈдерева / 

по‿стопˈн’е / коˈлотка // беˈрец’а... // ў‿ˈмене сестˈра уˈм’ела 
плесˈти // с’ім лик / таˈк’і воˈни / отаˈкиĭ шереˈнойу // вот ˈверхн’а 
ˈкороч’ка ˈсодрата та ˈч’орнен’ка / а тут осˈталос’ таˈке ˈйета // с’ім 
лик і‿воˈна нач’іˈналас’а с‿п’ˈйатки // йа не‿зˈнайу // ну вйаˈзали / 
плеˈли і хоˈдили // тоˈго‿шо / уˈже / уˈже ˈн’ігде буˈло ў‿магаˈз’ін’е 
куˈпит’ / ўс’о дл’а фˈронта в‿воĭˈну еˈто //

– Е.: А підв’язували чим?
– Інф. 1: Коˈго? //
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– Е.: Лапті.
– Інф. 1: О / так це‿ж̭ / рва... / із̭‿ˈтого‿ж ˈлика в’іˈр’овоч˙ки 

плеˈли //
– Е.: А як ті вірьовочки називаються?
– Інф. 1: Йак воˈни назиˈвалис’? / ˈВ’іт’а ти не‿зˈнайіш? // 

оˈпорки / оˈпорки / оˈпорки // сˈлухаĭ / ˈдеж‿же ˈəт’і буˈли ˈлаптики / 
маˈлен’к’і // йа куˈпала... / поакуˈпала сув’еˈн’ірн’і //

[...]
– Е.: Скажіть, а от лапті на босу ногу вдягали чи щось 

підмотували?
– Інф. 1: Да / назеˈвалас’а порˈт’анка / сп’ециˈал’на // а тут 

башˈкири / так воˈни вопˈш’ч’е в‿ˈлапт’ах хоˈдили / у‿ˈйіх воˈни ̍шили 
з... таˈка кошˈма каˈталас’а шерс’т’аˈна і‿ўс’ігˈда ˈб’іла // іс ˈйого 
ˈшили таˈкиĭ ч’уˈлок / от // а уˈже / тут хахˈли не‿ўˈм’іли / ̍ету / ̍д’елат’ 
кошˈму // так / шерсˈт’ана порˈт’анка / ˈето осˈнова іс‿коˈнопл’іў / 
а‿ˈшерс’т’ оˈна тˈкана / оˈна типˈл’іша ч’ім с‿ˈч’істих коноˈпел’ / вот 
ˈд’елали порˈт’анки / йа ўˈм’ійу порˈт’анкоĭ обˈмотуват’ //

[...]
– Е.: Скажіть, на скільки вистачало лаптів? Скільки в них 

можна було проходити?
– Інф. 1: Ну ˈм’іс’ац’ проˈходиш̬ // а‿поˈтом іˈш’е йіх 

і‿п’ідˈлатували / низ сотˈрец’·а ˈйакос’ іˈш’е‿ĭ лаˈтали йіх // дˈругу 
там ˈету п’іˈдошву на / на ˈәто / наплеˈтут’ і‿ˈходеш // а весˈнойу 
от когˈда уˈже воˈдич’ка / на‿ˈт’і ˈлапт’і / оˈце‿ж ˈлапот’ да так 
коˈлодоч’ка із‿ˈде... іс̬ ̍ дерева / тут прикриепˈл’алас’ і‿ˈтут / вот шоб 
не‿промоˈкала //

– Е.: То таке як каблук зараз, да?
– Інф. 1: Да кабˈлук // ˈт’іки і‿сˈперед’і і‿ˈз:ад’і / оˈдин / 

ˈр’іўно так // а поˈтом іˈш’е ˈето / це ўже йак с‿фхˈронта ˈранет’і 
пр’іеˈходели / оˈдин м’іĭ кˈр’осниĭ пр’еĭˈшоў / ў‿ˈйого ноˈга одˈр’ізана 
буˈла / ̍ етоа // так в’ін іс̬ ̍ дерева ̍д’елаў // ̍ йак˙‿іх? / оˈтож назиˈвайут 
дереўˈйан’і // но ў‿йіх ̍ кажут’ йа не‿зˈнайу / ̍ кажут’ у‿ˈн’іх тˈрудно 
хоˈдит’ / воˈни‿ж ни‿ˈето / ни‿вигиˈбайуц’:а //

– Е.: То як же вони звалися? Не пам’ятаєте?
– Інф. 1: Деревˈйан’і // не‿зˈнайу //
[...]
– Е.: А що таке запаска, не знаєте?
– Інф. 1: Заˈпаска? // не‿зˈнайу // а шо воˈно ознаˈч’а? //
– Е.: Такий одяг був колись.
– Інф. 1: Аа! / це все... // коˈли йоˈго од’іˈвали тоĭ? //
– Е.: Я так чув, що є запаска, а коли вдівали, думав, може, 

ви розкажете?
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– Інф. 1: Н’е // но ў‿нас йак? / буˈла / скаˈзат’ ˈпопросту / 
роˈбоч’а оˈдежа / і пˈразнич’на // оˈто ўже та та / йіˈйі ни‿ноˈсили 
ˈт’іки ў‿пˈразник над’іˈвали / ўот // оˈце таˈке буˈло //

– Е.: А на голові що носили?
– Інф. 1: Ж˙інˈки ноˈсили платˈки // а / мужиˈки ноˈсили 

ˈшапки‿уˈшанки / ˈшапки‿уˈшанки //
[...]
– Е.: Скажіть, а що зимою вдягали? Тут же були страшні 

морози.
– Інф. 1: ˈШуби буˈл̇и //
– Е.: Шуби ч’і кожухи?
– Інф. 1: Ну / а це поˈруски уˈже ˈшуба / коˈжух / коˈжух //
– Е.: Кожух?
– Інф. 1: Коаˈжух // із̭ / с‿оўˈч’ін з’ˈд’еланиĭ / з‿ˈвич’інитих 

оўˈч’ін // а когˈда / тоˈд’і‿ж на‿ˈкон’ах та / сˈш’ас‿то на‿маˈшинах 
ˈйез’д’ут’ / а тоˈд’еі на‿ˈкон’ах / так буˈли назиˈваўс’а ˈтолуб̭ // ˈето 
здоˈровиĭ таˈкиĭ коˈжух / воротˈник виˈсокиĭ / в’ін просˈторниĭ / 
на‿коˈжух над’іˈвали / ˈето / ў‿доˈрогу / ˈйесл’і ў‿даˈлеку ˈйіхат’ 
уˈже ˈтолуб над’іˈвали // а ˈос’ін’:у вот когˈда іˈш’е не‿з’іˈма / так 
із̭‿ˈетого / іс̬‿сукˈна самотˈкан:ого / назеˈваўс’а ч’аˈпан // сукˈно 
самотˈкан:е / ˈтоже так не... / напоˈдоб’е ˈтолуба с‿виˈсоким ˈет’ім 
воротниˈком / шоб̭ когˈда непоˈгода п’ідˈн’аў і ˈв’ітер за... / ч’аˈпан / 
то буˈли ўже воˈни ̍ет’і / суˈкон’:і / ̍ ето ̍тоже дл’а // ну дл’а поˈйезтки 
на‿даˈлеке раостоˈйан’ійе //

– Е.: А цей чапан промокав чи ні?
– Інф. 1: Аˈйаґже / промоˈкаў / ну ўс’о‿ж̭ так йе... / тˈрошки 

ˈйесл’і дож на... / в’ін ˈтоўстиĭ буў / тˈрошки‿ж / сперˈва ч’аˈпан 
наˈмокне //

– Е.: А хто шив в селі кожухи, толуби? Були люди, які шили?
– Інф. 1: У‿ˈмене ˈмама ˈшила // а оˈбич’но у‿ˈнас там буў 

башˈкирен портˈниĭ / в’ін пр’ійіˈж’ˈǯ’аў со‿своˈйеĭ маˈшинкойу / і 
шиў в’ін / уˈсе шиў / і кожуˈхи ĭ‿ˈтолуби і / і штаˈни і / і руˈбашка ўсе 
в’ін шиў / мушˈч˙іна / ўот // а ў‿ˈмене ˈмама воˈна буˈла партˈниха / 
ˈкак‿то ˈетого‿ж̭ портˈного башˈкира / ˈəта / шч’е воˈна буˈла 
ˈд’іўч’іноĭ / привезˈли / в’ін шив̭ там р... / а с’ім’ˈйа буˈла веˈлика 
ў‿йіх / ˈәта // шиў ˈдоўго в’ін ˈц’ілиĭ ˈм’іс’ац’ там шиў / і ˈмама 
надеˈвилас’а / і‿йоˈму помоˈгала і сˈтала ĭ‿саˈма шит’ // ˈшила ўсе / 
ˈето і‿кожуˈхи і / і‿штаˈни і‿ўˈсе ўсе ўсе ˈшила //

– Е.: Скажіть, а як кожух... Шкуру для нього вичиняли як? 
Овчину як чинили? Мама сама ваша вміла чи здавала кудись?

– Інф. 1: ˈДома виˈч’і... / вич’іˈн’али / ˈето // йіˈйі ˈнада / 
ˈд’елали із̭ / із‿муˈки / закˈвашували / шоб воˈно ˈкисле буˈло / і 
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шˈкуру наˈмазували / сˈв’ортували / леж... воˈна долˈжна леˈжат’ / 
йаˈкес’ вˈремн’а / ну там воˈни зˈнали уˈже // а‿поˈтом йіˈйі ˈмили / 
скобˈлили / іˈш’о ˈето / ў‿доˈмашн’іх усˈлов’ійах //

– Е.: А якось витягували шкуру чи ні?
– Інф. 1: Ну вот тогˈда йак йіˈйі ўже ̍вимили / ўс’о / ̍вискоблили 

і‿росˈт’аговали / наˈт’агували // прибиˈвали там гвозˈдоч’кам’і 
і‿воˈна ˈсохла // ˈвисохне і‿воˈна ўже хˈворму ˈдерже таˈку йак / йак 
йіˈйі рос’т’аˈнули таˈка ĭ‿ˈбуде // а‿ˈйесл’і не‿рос˙т’аˈни воˈна таˈка 
зˈйомжена ˈбуде //

– Е.: А скільки треба було шкур на кожух?
– Інф. 1: На‿ˈполу одˈна / ˈйесл’і оˈвеч’ка хаˈроша / на / 

на‿дˈругу ˈполу одˈна на‿сˈп’інку одˈна / на руˈкаў / на два рукаˈва 
одˈна / це зˈнач’іт’ п’ат’ / п’ат шес’т’ / шес’т’ шкур ˈнада буˈло //

– Е.: А якось краси́ли кожухи чи ні?
– Інф. 1: Да //
– Е.: А як? Чим?
– Інф. 1: Воˈни ˈч’о‿то ўс’ігˈда буˈли / таˈк’і 

кˌрасно‿коˈрич’нев’і // ч’ім краˈсили йа не‿зˈнайу / шос̬’ іс / 
із‿ˈдере... / із‿ˈдерева йаˈкогос’ / не‿зˈнайу //

– Е.: Може, з дуба, ні?
– Інф. 1: З‿ˈдуба?.. / з‿ˈдуба воˈно ˈбуде... / ч’оˈго воˈно 

коˈрич’неве? / то воˈно ˈч’о‿то таˈке / красноˈвате буˈло / 
кˌрасно‿коˈрич’н’ове //

– Е.: А не чули, що кожухи дубили?
– Інф. 1: Ну‿оˈце‿ж̭ тоˈб’і дуˈбили // дуˈбили / ˈдубом да //
– Е.: А як, ви не знаєте, дубом? Як саме, щоб воно було 

коричневе? Що робили?
– Інф. 1: Ну отˈвар ˈнада ˈд’елат’‿же / йоˈго / отˈвар / 

із‿дуˈбовоĭ коˈри // ну це ўже / це ўже йак ми сˈтали / це ўже / тут 
уˈже не‿зан’іˈмалис’а ˈет’ім //

– Е.: Скажіть ще, як защибали кожух, поли? Були ґудзики чи 
якось по-другому?

– Інф. 1: Поˈтом уˈже сˈтали пришиˈват’ ˈпугвиц’і / а / а‿ˈран’ше 
буˈли ˈґуʒики назиˈвалис’ // ˈпалоч’ка таˈка / от:аˈка дл’іˈноĭ / і‿таˈка 
толшч’іˈноĭ // і іс̬ шˈкури р’ім’іˈшоч’ок таˈкиĭ / шерс’т’ состр’еˈгалас’ / 
йіˈйі тут / ну каˈнаўка буˈла ˈвистругана / за ˈәто / зад’еіˈвали вот‿ˈтак 
п’етˈл’оĭ / а тут / у‿ˈшуб’і проˈкалували / і / і ту ̍ето шнуˈроч’ок тоĭ і там 
заˈв’азували / оˈто ˈґуʒик назиˈваўс’ // у‿стареˈк’іў буˈло з‿ˈґуʒиками //

– Е.: А по-другому ніяк не називали?
– Інф. 1: Не‿зˈнайу / ˈб’іл’ше не‿ˈпомн’у шоб̭ ˈйакос’ 

назиˈвали //
– Е.: А у толубі як? Так само защибався толуб?
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– Інф. 1: Йак йа уж ˈпомн’у ў‿нас буˈло / два ˈтолуба / то 
петˈл’а ˈшилас’ із‿маˈтер’ійі // так воˈна таˈка тут / ну сп’іциˈал’но 
так сошˈйут’ ˈн’ескол’ко ˈәто / склаˈдут’ / простˈроч’ут’ вот‿ˈтак 
склаˈдут’ і‿ˈтут / тут воˈно стаˈйец’а кˈругле‿ш̬ / уˈже буˈли 
с‿ˈпугвиц’ами //

– Е.: А що таке гаплик, гапличка? Не чули?
– Інф. 1: Н’і / ў‿нас таˈкого ниеˈма // а шо воˈно зˈнач’е? //
– Е.: Теж так защибали колись, «гаплик», «гапличка» казали.
– Інф. 1: Оˈце Саф’іˈпол’ там / деˈреўн’а оˈто там / оˈто там 

га... // ˈнаш’і хахˈли назеˈвали йіх гаˈлеками //
– Е.: Галеками?
– Інф. 1: Гаˈлеками / воˈни... // у‿ˈйіх ˈговор соўˈс’ім друˈгиĭ / 

ми ˈдаже не‿пон’іˈмали / от // ви отˈкуда? //
– Е.: З Вінницької області.
– Інф. 1: З‿ˈВ’ін:иц’койі // а от воˈни / йа не‿зˈнайу ˈто‿л’і... / 

не‿зˈнайу отˈкуда // у‿ˈйіх ˈәта // у нас от ˈранше буˈли таˈк’і‿ж ˈәта / 
чуˈґун:и / чугуˈни шо ̍йісти ваˈрили ў‿п’іч’... у п’іч’ // у‿ˈйіх назеˈваўс’а 
баˈн’ак // у‿ˈнас ч’уˈгун у‿ˈйіх баˈн’ак // у‿ˈвас ̍тоже так? // ну ви зˈнайете 
ч’уˈгун? / ̍ранше / у‿ˈйіх баˈн’ак // от теˈпер у‿ˈнас буˈла п’іч’ з’ˈд’елана / 
і п’іт‿ˈп’іч’:у так лаз / туˈди кˈлали ну шо / ˈәто // у‿ˈнас п’ітˈп’іч’:а 
назеˈвалос’ / а ў‿йіх п’іч’танˈдари // ну ми не‿пон’іˈмали ˈйіхн’ого 
ˈговора хоˈт’а хахˈл̇и буˈли // а ў‿йіх п’іч’танˈдари назеˈвалос’ / от // це 
ўже ч’о ми зˈнайем йак сестˈра ˈвиĭшла ˈзам’іш̬ туˈди у Саф’іˈпол’ / вот 
тут ми‿ĭ набˈралис’ / не‿пон’іˈмали шо / шо ˈкажут’ //

– Е.: А ще в чому їсти варили? От чугуни...
– Інф. 1: Чугуˈни‿чугуˈни / чугуˈни // ̍ тол’ко чугуˈни // веˈлик’і 

маˈлен’к’і / і ˈето / ў‿чугуˈнах //
– Е.: А наливали молоко куди?
– Інф. 1: Молоˈко це ў‿нас назеˈвалис’ / ˈети з‿гˈлини 

з’ˈд’елан’і гˈлеч’ек / гˈлеч’ек / гˈлин’ан’і таˈк’і // хаˈрош’і таˈк’і // 
гˈлечики назеˈвалис’ / а‿поˈтом іˈш’е буˈли / це гˈлеч’ік таˈкиĭ / оˈтак 
з‿ˈгорлишком // а буˈли маˈк˙ітри / воˈно йак в’іˈд’орко з’ˈд’елане / 
маˈк’ітри // оˈбич’но в‿ˈет’іх маˈк˙ітрах на‿ˈПаску ˈпаски пекˈли / 
шоп воˈна буˈла виˈсока таˈка ˈета //

– Е.: А мак в чому товкли? Мак для пирогів.
– Інф. 1: Мак? / сˈтупа сˈтупа // [...] ос’ [показує ступу] / оˈце 

стаˈрина сˈтупа / йіĭ... / це іˈш’е пˈрад’ід / воˈна і за ̍наковал’н’у слуˈжиіла / 
ˈйесл’і шо / оˈце от / наˈсипеш с’уˈди мач’ˈку / і‿жиˈл’ізниĭ ˈəтат //

– Е.: Що?
– Інф. 1: Ну / по‿ˈрус’ки назеˈвайеца ̍п’ес’т’ік / а ми назеˈвали 

ˈпопросту тоўˈкач˙ / ўот // мак ˈнада буˈло... // ˈм’ідна / м’ед̭’ / ˈч’іста 
ˈм’ед̭’ / воуˈна / воˈна позелеˈн’іла буˈла / ˈето // мак ˈнада буˈло 
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увлажˈнит’ / і‿ˈвот тоўкˈти йоˈго поˈка в’ін молоч’ˈко не‿ˈпусте // 
от / поˈтом в’ін уˈже ˈдержиц’а так ˈетао //

– Е.: І як це називалося, от як мак потовкли? Якось називалась 
ця суміш? 

– Інф. 1: Йа не‿зˈнайу  [здивовано] // ˈч’о‿то... //
– Е.: От як молочко вже пустило. Мабуть, діти любили його.
– Інф. 1: Ну це ˈето / ˈйесл’і... / н’е / ˈета йак пероˈги пекˈти / 

шоб / ˈтак‿же в’ін / наˈсип і‿ˈвин ˈвісипец’а / а‿когˈда потоўˈч’еш 
в’ін уˈже коˈмоч’ком ˈдержиц’:а / і‿ўˈже ў‿пероˈгу в’ін ˈето / дл’а 
п’ероˈг’іў ˈето // ну йак назеˈвали? / не‿зˈнайу // о! / а‿іˈш’е сˈтара 
кружка йе / воˈна отаˈка ˈформоĭ / с’уˈди на‿ˈконус / і назеˈвалас’ 
воˈна кˈварта / ˈтоже ˈм’една //

– Е.: А де ви її взяли? Привезли?
– Інф. 1: Н’ет ˈето / д’ід / ˈд’едушкине ĭ‿ˈбабушкине //
– Е.: То її тут купували чи звідти привезли?
– Інф. 1: А оˈце / оц’оˈго не‿зˈнайу / наˈв’ерно... / йа ш’ас 

покаˈжу ˈдаже [шукає кварту] // ˈладно / дес’ ˈвинесла йа йіˈйі / 
не‿п’іˈду шуˈкат’ // [...] // ну наˈв’ерно це воˈни в’іт’:іˈл’а привезˈли / 
зˈв’іт’:іл’ / ўот // і назеˈвалас’ воˈна кˈварта та кˈруж̭ка / ˈм’ідна ˈтоже 
буˈла / от //

– Е.: А от раніше ж їсти на поле носили? Всі на полі пахали, 
то в чому несла жінка чоловіку їсти чи діти? Не було тоді такого?

– Інф. 1: Сˈлухаĭте / йа ўже‿ж̭ не‿зˈнайу / йа не за... не‿засˈтала 
ˈетого //

– Е.: Не розказували вам?
– Інф. 1: І не‿рос̬ˈказували // но / уˈже‿ж наˈв’ерно не‿ноˈсили 

а‿воˈзили / тоˈго шо ˈкон’і‿ж̭ своˈйі буˈли //
– Інф. 3: Ну с‿соˈбоĭ каˈтомк’і бˈрали? //
– Інф. 1: Не‿зˈнайу / некогˈда не‿буˈло таˈкого розгоˈвору 

с̬‿роˈдител’ами / ўот // а ўже йа ˈпомн’у шо ўже / триˈц’ат’і ˈгоди 
тут / тут кол’ект’ів’іˈзацийа і‿пˈроч’е нач’аˈлас’ і‿ўˈс’о ˈәто //

– Е.: Кварта, ви кажете, мідна була?
– Інф. 1: Ну ўсе наˈв’ерно ˈранше ˈм’едне буˈло / от //
– Е.: А глиняне, з чого пили? Молоко з чого пили?
– Інф. 1: Молоˈко? //
– Е.: Воду, молоко.
– Інф. 1: Молоко? / у‿ˈнас коўш буў / ˈіл’і йак назеˈвали 

коˈрец’ / коўш / жиˈл’ізниĭ / таˈкиĭ / іˈш’е і‿ˈв’ішаўс’а в’ін ˈето / 
за‿ˈруч’ку //

– Е.: То він ковшем з носиком чи як кружка?
– Інф. 1: [Окреслює рухами] ˈПон’али? / таˈкиіĭ / йа покаˈжу 

вам // [шукає ковш] ос’ коўш // буˈли жеˈл’із’н’і / йа‿ж̭ покаˈзала // 
а тут оˈтак ч’іпˈл’алос’ //
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– Інф. 2: А дериˈв’аних таˈк˙іх не‿ˈбуло? //
– Інф. 1: У‿нас не‿буˈло / ˈможе ў‿ˈкого ĭ‿буˈло / йа / йак 

росˈказуйу шо ў‿нас буˈло //
– Е.: То ковш і корець — це...
– Інф. 1: Коˈрец’ //
– Е.: У вас «корець»?
– Інф. 1: Еˈге / коˈрец’ назеˈвали / це коўш по / по‿ˈрус’к’і / 

коўш // а‿ˈможе ĭ‿по‿ˈвашому //
– Е.: А з чого горілку пили?
– Інф. 1: Ш˙‿ˈч’ого? / ˈр’умки буˈли // 
– Е.: З корця такого?
– Інф. 1: [сміється] Не‿зˈнайу / не‿зˈнайу //
– Е.: То рюмки появились вже коли — рюмки такі, скляні?
– Інф. 1: Йа‿ж̭ не‿зˈнайу //
– Е.: Ви вже застали їх?
– Інф. 1: Да / ˈр’умки буˈли // ну наˈв’ерно стаˈкани буˈли //
– Е.: А в чому зберігали горілку, самогонку?
– Інф. 1: ˈЧ’етверт’ буˈла тр’охл’етˈрова буˈтиілка / це дл’а 

ˈәто / дл’а самоˈгонки //
– Е.: Четверть, да? Три літри?
– Інф. 1: ˈЧ’етверт’ / три ˈл’ітри / от // а‿поˈтом буˈли іˈш’е 

шˈкалики таˈк’і //
– Е.: А «шкалики» – це що таке?
– Інф. 1: От ч’ітверˈтушку попоˈлам роз˙д’іˈлит’ / п’івˈл’ітра / 

ˈетоа розд’іˈлит’ ˈбуде ч’ітверˈтушка / а ш’е ту ч’ітверˈтушку 
попоаˈлам // і шˈкалик вот таˈкиĭ ˈето //

– Е.: А оцю четверть не обплітали лозою?
– Інф. 1: Буˈли опˈлетен’і / таˈк’і корˈзиночки буˈли / буˈли 

буˈли //
[...]
– Е.: А які традиційні страви готували? Блюда які готували? 
– Інф. 1: Оо! [протяжно] / ўсе / ну оˈбич’но бор’ш’ч’ / 

карˈтошка ˈжарена / ˈкаш’і ˈраз̭’н’і / ˈетиі пˈшон’:і греˈч’ан’і і... / 
а‿іˈш’е баˈбус’а ˈд’елала кˈвашу // ˈчули таˈке? / кˈваша // іж‿ˈжитноĭ 
муˈки / от / йіˈйі заˈд’еловали / от / к’іп˙йатˈком там заˈпар’ували 
об... / ну йаˈкоĭ гуш’іˈни воˈна ўже зˈнала / і сˈтаўл’али на‿п’іˈч’і 
де ˈтепло / воˈно там / должˈно зброˈдиц’:а / но не переброˈдит’ 
ˈлишн’ого // а поˈтом когˈда воˈно ўже там / ўже ˈп’енкоĭ ўз’аˈлос’ / 
йоˈго сˈтавели ˈәта / у‿ˈп’іч˙ кип’аˈтит’ і‿дабаўˈл’али туˈди каˈлину / 
а‿когˈда ̍ әтоа воˈно ўсолоˈдайе / от заˈпариш ̍житну муˈку і в‿тепˈл’і 
воˈно солоˈдайе сˈлатке ˈд’елайец’а сˈлатке / да іˈш’е ĭ‿на‿кˈвас 
ˈд’елали так / хл’еб̭ / от // і добаўˈл’али каˈлину / і кип’аˈтили / і воˈно 
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буˈло таˈка похˈл’опка / не‿ˈжитка і не‿ˈдуже гусˈта // от / оˈбич’но 
йоˈйі ˈйіли / маˈкали і‿ˈйіли / оˈце таˈке // м’іˈн’і нˈравилос’ кˈваша 
та / ўˈкусна буˈла //

– Е.: А що макали?
– Інф. 1: Ну хˈл’ібом / хˈл’ібом // ˈранше / с’іˈч’ас ˈкаждому 

таˈр’ілоч˙ка / а ˈранше‿ж одˈна ˈмиска / і‿ўˈс’і з‿ˈмисочки ˈйіли / 
мокˈнеш да‿і‿йіˈси // ˈранше не‿буˈло ˈкаждому таˈр’ілки // ш’ч’ас 
уˈже поакул’ˈтурн’еĭ //

– Е.: А овочі солили?
– Інф. 1: Да / каˈпусту соˈлили / ог’ірˈки соˈлили / ўсе / 

помеˈдори //
– Е.: А капусту як солили? Цілу чи різали?
– Інф. 1: Дл’а / ˈето / це бор’ш’ ваˈрит’ с... / клаˈдеш буˈр’ак / 

а‿іˈш’е каˈпусту ваˈрили // дл’а / дл’а ваˈр’ен’а каˈпусти ˈд’елали 
йіˈйі с’ікаˈч’ом тоўкˈли... с’ікˈли / в̭‿каˈдушк’і так с’іˈч’ут’ вот‿аˈна 
ˈм’елин’ка таˈка роˈс:ипч’ата з’ˈд’ела... / ̍әто ваˈрит’ / каˈпусту // а дл’а 
ˈәтого / ноˈжом ˈд’елали вот / йіˈйі нар’іˈзали / ˈето ўже так поˈйісти 
з‿ˈмасл’іцом / і клаˈдеш каˈпусту слоĭ ўот ножо... коˈтору ноˈжом / 
слоĭ каˈпусти / а поˈтом іс‿ˈцилих ˈет’іх / гоˈловок одр’іˈзайіш 
в’ер˙х / вер˙х / назеˈвалас’ пеˈл’устка / клаˈдеш р’ат пеˈл’усток  / і 
вот так каˈдушку заполˈн’айут’ / і‿огурˈц’ами пересˈлайуйут’ / ˈето 
ўже ўпрок // слоĭ п’еˈл’усток каˈпуста / слоĭ огурˈціиў каˈпуста / 
слоĭ пеˈл’усток і... / каˈдушки буˈли ˈв’ідер по дˈвац’ат’ / ˈна‿з’іму / 
у‿ˈпогр’іп̬ / на‿ўˈс’у ˈз’іму хваˈтало //

– Е.: А що давало ту кислоту, що воно не портилось?
– Інф. 1: У‿каˈпус’т’і? //
– Е.: Да, у россол що ще добавляли?
– Інф. 1: Ниˈч’о / ниˈч’о //
– Е.: Просто заливали водою чи як?
– Інф. 1: Н’іі [протяжно] // вот когˈда йіˈйі ˈәто / уклаˈдут’ / 

уплот˙ˈн’ат’ / ну утоўˈч’ут’ ˈәто хараˈшо / і воˈна стоˈйіт’ ў‿ˈхат’і / 
воˈна должˈна сок пусˈтит’ / воˈна саˈма сок пусˈкайе / ˈдаже ˈлишн’іĭ 
буˈвайе шо‿ĭ ˈч’ерез верх теˈч’е // вот / воˈна ˈсопств’еном соˈку // 
воˈна от зброˈдилас’ поч’іˈму дерˈжали ў‿ˈхат’і / потоˈму‿шо ˈнада 
шоб воˈна зброˈдилас’ / і ̍йесл’і сˈразу йіˈйі / закˈлаў і‿ˈвин’іс у‿ˈхолод 
воˈна ˈбуде гор’куˈвата / а‿ˈнада шоб воˈна зброˈдилас’ проˈкисла 
н’імˈного / а‿поˈтом у‿ˈхолот̬ / і‿ˈот воˈна ĭ‿сохраˈн’айец’а так // 
нич’іˈво ни / ни‿добаўˈл’али //

– Е.: А борщ як варили?
– Інф. 1: Квас ˈд’елали с̬ / із‿бур’аˈк’іў / ўот // ˈтоже‿ж̭ 

сп’іциˈал’н’і каˈдушечки буˈли / ˈәто // невеˈл̇ик’і таˈк’і // бур’аˈк’іў 
наˈч’істут’ / баˈбус’а попоˈлам йоˈго роазˈр’іжут’ так уˈдол’ / 
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ў‿каˈдушечку заклаˈдут’ / воˈдоĭ заˈл’:ут’ і‿ˈтоже на‿ˈп’іч’ / у‿ˈтеплом 
стоˈйіт’ в’ін ˈкисне // ˈкисне ˈкисне там‿ˈето ˈп’еноч’ку соб’іˈрайут’ / 
когˈда ўˈкисло йоˈго оп’ˈйат’ у‿ˈпогр’іб̭ / і наˈдоўго хваˈтало // от / 
бур’аˈч’ок кˈлали у‿бор˙ш’ / каˈпусту сˈв’іжу / сˈв’іжу //

– Е.: З квашеної не варили?
– Інф. 1: Кˈвашену каˈпусту йа‿ж розˈказувала / от ˈм’елко 

йіˈйі с’ікˈли с’ікаˈч’ом / ˈето дл’а ˈтого шоб зваˈрит’ каˈпусту / одˈну 
каˈпусту / ˈето на... / ˈтак˙‿і нази... / бор’ш’ бор’ˈш’ом а‿каˈпуста 
каˈпустоĭ //

– Е.: Це теж рідка страва? Це теж рідке, рідка та капуста?
– Інф. 1: Ну //
– Е.: Їли ложкою? Густе воно буле чи жидке?
– Інф. 1: Похˈл’оп̬ка йак бор’ш’ч’ / ˈт’іки сˈварена с‿одˈноĭ 

каˈпусти б’ез‿бур’аˈк’іў / вот // похˈл’оп̬ка / йак бор’ш˙ч˙ // ну‿ĭ 
бува іˈш’е ĭ‿ˈжарили / ˈжарену каˈпусту ˈету ўже б’ез‿воˈди / ˈәто 
там // ˈжиру поˈложут’ да‿іˈж:а... у‿п’іˈч’і сˈтушут’ / от // карˈтошку 
жа... ˈтоже ў‿п’іˈч’і туˈшили //

– Е.: Цілу капусту в печі не пекли?
– Інф. 1: ˈЦ’ого не‿буˈло // неˈколи ˈч’о‿то у‿ˈнас н’і //
– Е.: А квас буряковий робили з яких буряків, червоних?
– Інф. 1: Бор’ш’ˈч’ов’і коˈн’ешно бур’аˈки / кˈрас’н’і кˈрас’н’і 

бур’аˈки //
– Е.: Це ж не столові, що зараз ми знаємо, а такі?
– Інф. 1: Це ˈəто / от ш’:ас розд’іˈл’айуц’а назиˈвайут’ ˈна ш’і 

совреˈмен’і в’ініґˈр’етн’і воˈни кˈраснен’к’і таˈк’і / а борˈш’ов’і воˈни 
ˈдоўген’к’і росˈтут’ / а‿в’ін’ігˈр’ет˙н’і кˈруглен’к’і таˈк’і / от //

[...]
– Е.: А що ще в борщ добавляли?
– Інф. 1: Йак? //
– Е.: Квасольку кидали?
– Інф. 1: Об’іˈзаат’ел’но [протяжно] / це об’іˈзат’ел’но / 

с̬‿кваˈсол’ойу бор’ш’ //
– Е.: А зажарювали чи ні? Зажарку робили?
– Інф. 1: У‿ˈнас так ˈд’елали / ˈйесл’і мˈн’асо ˈжирне / неˈч’о 

туˈди заˈжарки не‿ˈд’елали / а‿ˈйесл’і ˈм’аса неˈма / то ˈд’елали 
заˈжарку ў‿боршч / іс‿ˈсала //

– Е.: Тільки одне сало? Чи ще щось додавали?
– Інф. 1: Н’ет // а шо ˈнада туˈди? йа не‿зˈнайу //
– Е.: Може, цибульку?
– Інф. 1: А / коˈн’ешно / ну‿заˈжарка‿ж б’ес‿циˈбул’і 

не‿буˈвайе // б’ес‿циˈбул’і заˈжарка не‿буˈвайе //
– Е.: А борщ тільки з буряків варили?
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– Інф. 1: Ну так в’ін іж... і‿ˈборш’ і назиˈвайеца шо в’ін 
з‿бур’аˈк’іў / а ̍йесл’і ш’‿ˈч’ого друˈгого то ўже... / йес’т’ роˈс:ол’ник 
там ˈразне таˈке / то ўже не... //

– Е.: А борщі були тільки червоні чи ще були якісь?
– Інф. 2: Рецепти ш’е йаˈк’і бор’ˈш’а?
– Інф. 1: Йа не‿зˈнайу ў‿нас... // ну йак ˈето / от кˈвас‿то / 

обикноˈвен:иĭ //
– Е.: А з щавлем борщу не було?
– Н’е //
– Інф. 2: А с‿крапиˈвойу?
– Інф. 1: А це с‿крапиˈвойу із‿бур’аˈк’іў бор’шч˙ / весˈнойу 

с‿крапиˈвоĭ ваˈрили / от / поˈтом іˈш’е кˈлали ˈәта / із бур’аˈк’іў т’і 
таˈк’і ˈн’ежнин’к’і лисˈточ’ки с‿сереиˈдинки ˈвиш˙ч’іпнеш ˈето дл’а 
ˈтого // кˈлали //

– Інф. 2: А з‿лобоˈдойу?
– Інф. 1: Лобоˈда буˈла сп’ециˈал’на таˈка / ш‿шиˈрокими 

ˈлис’т’ами / ўот / у ˈбаби ˈДун’і йе на‿гоˈрод’і / воˈна всегˈда ˈәта //
– Е.: Як такий борщ називався? Просто борщ чи?..
– Інф. 1: У‿ˈнас пˈросто бор’ш’ назеˈвал̇и / б’іл’ш неˈйак // йа 

не‿зˈнайу ˈможе ў‿ˈкого по‿іˈнач˙ому назеˈвали / ну ў‿нас / бор’ш˙ 
йес’т’ бор’ш’ / з‿бур’аˈк’іў да... //

– Е.: «Зелений» не казали?
– Інф. 1: А ш’‿ˈч’ого йоˈго ˈвар’ут’? //
– Е.: Не знаємо.
– Інф. 1: Зеˈлениĭ бор’ш˙ч˙ // ну це ˈйесл’і у‿ˈнас хто назеˈваў 

по‿саўреˈм’еному окˈрошку / оˈце ˈәто / ˈд’елайут’ // карˈтошку 
ˈварену / одˈварену / оˈгурч’іки туˈди / ˈхоло... ˈәто / окˈрошка 
назеˈвайец’а / а ў‿нас назеˈвали холоˈдец’ / це хоˈлодниĭ бор’ш’ч’ / 
ўот // окˈрошка / туˈди йаĭˈце ˈварине поклаˈдут’ / карˈтошку ˈварену / 
ог’ірˈки / квас / і поˈтом іˈш’е с... і смиˈтанкойу заˈб’іл’ут’ / оˈто буˈла 
ў‿нас ˈета / теˈпер йіˈйі назеˈвайут’ окˈрошка // а‿ˈран’ше назеˈвали / 
з’ˈд’елайем на‿веˈч’ер’у холотц’:у / це оˈтак //

– Е.: А як порося кололи, що готували? Що з м’яса робили?
– Інф. 1: Колˈбаси ˈд’елали //
– Інф. 3: ˈКоўбик //
– Інф. 1: ˈКоўбик / ˈіл’і ў‿нас назеˈвали ˈкен’д’ух // жеˈлудок 

на... ˈәто / нач’іˈн’али / ˈжарили йоˈго ў‿п’іˈч’і / колˈбаси ˈтоже 
ˈд’елали //

– Е.: А чим желудок начиняли?
– Інф. 1: ˈМ’асо ˈсало / ˈразне таˈке / ˈголови обр’іˈзали туˈди 

ўс’о ˈәто // ˈжарили / иˈж:ар’ут’ поˈтом йоˈго / п’іт прес поˈложут’ / 
в’ін осˈтине / і‿ˈр’ежиц’а тоˈд’і пласˈтами //
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– Е.: А ковбаси як начиняли?
– Інф. 1: Ну ˈм’асо на‿м’асоˈруб̭ку / ˈран’ше ˈт’апкойу / 

ў‿коˈритц’:і с’ікˈли / от / а‿ˈш’аз̭ на‿м’асоˈруп̬ку // у‿ˈнас ̍Тан’а‿он 
снаˈха вс’ігˈда ˈд’елайе і‿колˈбаси... //

– Інф. 3: Роˈжок буў //
– Інф. 1: А? //
– Інф. 3: Роˈжок буў / кишˈку од’іˈвайіш / заўˈйазуйеш 

на‿роˈжок і / ˈпал’цем заˈта... / ну накˈладуйеш і праˈталкуйеш там //
– Інф. 1: Да ў‿нас наˈв’ерно роˈжок і‿ˈш’:ас іˈш’е сохраˈниўс’а //
– Е.: То рожок — він натуральний рожок?
– Інф. 1: Із‿ˈрога з’ˈд’еланиĭ / з‿ˈрога //
– Інф. 3: В’ін не‿здаˈровиĭ так / атˈр’ізаниĭ // тут проˈточ’ка 

з’ˈд’елана шоб... //
– Інф. 1: Ну‿а‿теˈпер с‿пол’іт’іˈл’еновоĭ буˈтилки отр’іˈза

йут’ і‿ˈтоже хараˈшо полуˈчайец’а //
– Інф. 3: Та ш’ас он на‿м’асоаˈрупку наˈсатка йес’ / сˈразу //
– Е.: А в ковбасі м’ясо було чи додавали трошки салка?
– Інф. 1: Об’іˈзаател’но! [протяжно] / ˈтам‿же см’ез’ 

буˈла / ˈразне / ˈд’елали ˈл’ів’ерну колбаˈсу / із‿ˈл’ів’ера / кроўйаˈну 
колбаˈсу ˈд’елали с‿кˈров’і / кроў ˈета / туˈди сˈв’іжу кроў залиˈвали 
ˈсала туˈди ˈкидали м’ас’ˈц’а / і‿ˈжарили / о ўˈкусна таˈка ароˈматна 
полуˈч’алас’а // все ˈд’елали // ˈТан’а ў‿нас ўсе ˈд’елайе //

– Е.: А в кров’яну ковбасу ніякої крупи не додавали?
– Інф. 1: ˈН’екотор’ійе ˈложут’ і‿круˈпу //
– Е.: А яку?
– Інф. 1: Рис //
– Інф. 3: Пшеˈно / н’і? // [...]
– Е.: А раніше ж, мабуть, не рис клали?
– Інф. 1: Пшоˈно / пшоˈно пшоˈно // а‿паоˈтом іˈш’е‿ĭ ˈето... / 

ўсе ˈд’елали //
– Е.: А гречку? Гречану крупу?
– Інф. 1: Греиˈч’ану ˈкашу // а гриˈч’ан’і / блеˈни пекˈли //
– Інф. 2: А коўˈбаси гˈречкойу нач’іˈн’али? //
– Інф. 3: Ми не‿ˈд’елали //
– Інф. 1: Да / ми не‿ˈд’елали / а‿ˈможе хто і‿нач’іˈн’аў / хто 

йоˈго зˈнайе / ўˈс’аке от //
– Е.: А як блени робити з гречаної муки?
– Інф. 1: Уˈже йа йак зˈнайу / ўже колˈхоз наˈч’аўс’а / 

гˈречк’і‿то / не‿даˈвали ўже гˈреч˙ку не ˈәто / не‿буˈло / ˈтак‿шо 
йа не‿зˈнайу / ˈето до‿ˈмене буˈло / а при‿м’іˈн’і ўже гриˈч’аних 
блеˈн’іў не‿пекˈли // пˈросо даˈвали / це йак колˈхоз̭ стаў пˈросо 
даˈвали / і у‿ˈнас у‿деˈреўн’і буˈла ˈмелниц’а там / крупоˈрушка 
буˈла / обд’іˈрали оˈце пшоˈно ˈд’елали / а‿гˈречку н’і //
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– Е.: Квас — це тільки для борщу заправка оця бурякова? Чи 
ще щось квасом називали?

– Інф. 1: Квас дл’а пеˈт’·а ˈд’елали // сп’ециˈал’но із‿ˈжитноĭ 
муˈки хл’іб ˈд’елали / ˈтоже йіх / ˈәто / от у‿ˈнас баˈбус’а ˈд’елала / 
ˈжитне ̍т’есто заˈм’ішувала таˈке круˈте / оˈт’і буˈханоч’ки на ̍п’еч’ку 
ˈложила / на... на‿полоˈт’ен˙ц’і / укриˈвала / воˈно на‿гаˈр’ач’ом 
леˈжало солоˈдало // солоˈдало / ˈтоже воˈна зˈнала сˈк’іки / йа ш’аз 
ˈдаже не‿ˈпомн’у сˈк’іки воˈно леˈжало но воˈна / зˈнала // і поˈтом 
сˈтаўл’ала оˈна в‿ˈп’еч’ку йоˈго / когˈда хл’іб ˈвит’анут’ / уˈже 
сˈп’ікс’а / не ў‿ˈдуже гаˈр’ач’у / і‿воˈно сиˈдит’ там до‿утˈра / 
виˈт’агуйут’ / воˈно кˌрасно‿коˈр’іч’н’ове / а‿сˈлатке! уˈжасно / ми 
у‿баˈбус’і патˈрошку ш’ч’еˈпали та ˈйіли тоĭ хл’іп // от / а‿поˈтом 
йоˈго розлаˈмайут’ / ˈвисушут’ на‿суˈхар’ / і поˈтом уˈже кваз 
заˈд’елуйут’ / залеˈвайут’ к’іп’аˈточ’ком / к’іп’аˈч’оноĭ воˈдоĭ / і 
закˈвасоч’ку клаˈдут’ / у‿ˈнас буˈла дак таˈка каˈдушеч’ка / всегˈда 
ˈд’елали // хаˈрошиĭ квас / араˈматниĭ поалуˈч’аўс’а //

– Е.: А з соку — березового, кленового — квас робили?
– Інф. 1: Н’і //
– Е.: А квас із сушених ягід чи фруктів?
– Інф. 1: Н’е / н’е // це беˈрезовиĭ с... і кл’еˈновиĭ т... / у‿ˈнаж‿же 

ˈл’ісу тут бˈлис’ко не‿буˈло шоб̭ з‿беˈрес̬ сок собˈрат’ / не‿буˈло //
– Е.: Скажіть, а буряковий квас не робили пити? Із хроном, 

не чули про такий?
– Інф. 1: Н’і н’і / нихˈто таˈкого не‿ˈд’елаў // а‿ˈможе 

ĭ‿ˈд’елаў // ˈможе ў‿Стеˈпан’іўц’і ˈд’елали // йа не‿зˈнайу / но ў‿нас 
не‿буˈло таˈкого в‿деˈреўн’е шо... / от //

– Е.: А квасом не називали ніяку рослину?
– Інф. 1: Не‿ˈпомн’у //
– Е.: На щавель квас не казали?
– Інф. 1: Н’і / шчаˈвел’ йес’т’ ш˙аˈвел’ / так і назеˈвали 

ш˙ч˙аˈвел’ / ну ўс’і зˈнали шо в’ін ˈкислиĭ //
– Е.: А як хліб пекти?
– Інф. 1: Хл’іп пиекˈли ˈранше... // раˈбота буˈла / це ўже 

приеˈвикли / нап’іˈкали на‿неˈд’іл’у / і / ˈранше і пшеˈниц’а ой... / 
ˈет’і... / муˈка не‿таˈка буˈла / зерˈно не‿таˈке буˈло // в’ін ˈч’о‿то 
ĭ‿не‿ч’ерстˈв’іў так / у‿ˈнас оˈбич’но на‿неˈд’іл’у напиеˈч’ут’ // 
от / сперˈва оˈпару ˈд’елайут’ // заˈвар’уйут’ гаˈр’ач’оĭ воˈдоĭ муˈку / 
оˈно стоˈйіт’ ˈтоже ˈәто / ˈпоки осˈтине до / так до‿ˈл’етн’ого / 
до‿ˈхатн’ого таˈкого // а поˈтом дроˈж’:ами п’ітклаˈдут’ оˈпару ту / 
і‿воˈна висˈхажуйец’а ну так пр’іˈм’ерно ˈл’ітра тр’і оˈпари тиĭ 
ˈд’елайіш / от // оˈна хараˈшо ̍ викисне / ̍ ето з‿утˈра оˈпару ̍ д’елайут’ 
а‿ˈвеч’іром уч’іˈн’айут’ хл’іб̭ // д’іˈжа таˈка буˈла / туˈди муˈки 
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ˈсипл’ут’ / розˈвод’ут’ / оˈпару туˈди клаˈдут’ / ну‿таˈка / не‿гусˈте 
не‿р’ітˈке / і стоˈйіт’ воˈно до‿утˈра ̍кисне // ̍утром заˈм’ешуйут’ / он 
даˈйут’ п’ітˈходит’ / йак п’іˈд’іĭде поˈтом йоˈго / буˈвало шо пˈросто 
ў‿п’еч’ саˈжали на‿ч’іˈр’ін’ // буˈли і‿ˈформи / і‿у‿ˈформах / у‿ˈнас 
ˈформи буˈли / ў‿ˈформах пекˈли // от / ˈтак‿шо хл’іп / з‿утˈра та аж 
до‿утˈра до... / на‿дˈругиĭ ден’ йоˈго спеˈч’еш //

– Е.: Скажіть, а як хліб пекли, першу хлібину якось помічали? 
Чимось. Першу хлібину, яку садили в піч.

– Інф. 1: Н’і / н’і / ў‿нас не‿буˈло ˈкак‿то н’ет / н’е // ў‿нас 
баˈбус’а ў‿колˈхос ўсегˈда ўсе ˈл’іто пекˈла іˈш’е / ˈето / хл’іп //

– Е.: А скільки хліба за один раз у піч поміщалось?
– Інф. 1: Ну у‿ˈнас п’іч’ здоˈрова буˈла // ˈц’ілиĭ пуд̭ / 

шисˈнацит’ к’ілогˈрам / ˈетоа... // ч’о йа зˈнайу ˈц’ілиĭ пут тоˈго‿шо 
ў‿колˈхос пикˈла ˈбабушка / йіĭ пуд̭ / шисˈнац’ат’ к’ілогˈрам 
отˈпус’т’ат’ / пуд / оˈна спеˈч’е / ˈетоа / у‿хˈформи буˈли дв’іˈнацат’ 
форм // воˈни таˈк’і буˈли велич’іˈноĭ / отаˈк’і вишиˈноĭ [показує 
жестами] / а‿ˈйак п’ід˙ˈн’імец’а / от / шисˈнацат’ к’ілогˈрам муˈки 
поˈлу... воˈна поˈлуч’е / а ˈдолжен бут’ пр’иˈп’ок / а‿здаˈйе хл’іб̭ / 
приˈп’ок ˈето об’іˈзат’ел’но ˈдолжен бут̬’ приˈп’ок / он... оˈна ўже 
здаˈйе дˈвацет‿два к’ілогˈрама пеˈч’еного хˈл’іба / от //

– Е.: А як хліб спекли, в діжці залишалось тісто, що з ним 
робили? По краях діжки.

– Інф. 1: Ну / йесл’і пшеˈнишне / д’іˈжу ˈмили / всегˈда / от // 
а ˈйесл’і пекˈли ˈжитне / от у‿ˈнас йак буˈло / ˈл’етом / раˈбота / 
пшеˈнишниĭ хл’іп пикˈли / це ў‿ˈнаш’іĭ с’ім’ˈйі / а‿з’іˈмойу ̍ житниĭ / 
так вот ̍житниĭ остаўˈл’али н’імˈнож̭ко / ну / ноˈжом так вискр’іˈбали / 
і ў‿ˈкуч’іч’ку йоˈго остаўˈл’али / ўот / у‿д’іˈж’і / і‿виˈносили 
на‿моˈроз / ну у‿ˈс’іни на‿моˈрос // а‿поˈтом потоˈму‿шо ˈжитниĭ 
хл’іб̭ на‿дроˈж’ах не‿ˈд’елали / а‿пˈросто на‿сˈтаром / на‿сˈтар˙і... / 
ну на‿сˈтар’іĭ закˈваск’і / от // тут тоĭ хл’іб розмоˈражуваўс’а / йоˈго 
оп˙ˈйат’ ˈәто / уч’іˈн’али і так ˈето / оˈце ˈжитниĭ хл’іп так пикˈли / 
а‿пшеˈнишниĭ на‿дроˈж’ах‿же / на‿оаˈпар’і //

****
12.2.  – Інф. 1: Ми тˈрошки уˈже обруˈс’іли // у‿шˈколу хоˈдили 
в‿ˈрус’ку / от / обруˈс’іли уˈже ˈдаже башˈкирс’к’і // це хˈлопч’ік 
іˈде / так ми ˈкажем «он маˈлаĭ п’іˈшоў» // а по‿башˈкирс’ки хˈлопец’ 
це маˈлаĭ //

– Інф. 2: Маˈлаĭ син по‿башˈкирс’ки //
– Інф. 1: А?
– Інф. 2: Син маˈлаĭ //
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– Інф. 1: Син? / от // он маˈлаĭ п’іˈшоў // це зˈнач’іт’ хˈлопец’ 
п’іˈшоў // ми ўже набˈралис’а і‿ˈрус’ких і башˈкирс’ких теˈпер уˈже // 
ну ў‿нас ˈето / у‿Балаˈбан’і / ну ў‿Терешˈкоўк’е розгоˈвор буў... // 
тут іˈш’е Рубˈл’оўка буˈла / туˈди йак у‿Довл’іˈкан ˈйіхат’ / вот 
одиˈнаково розго... ̍ ето розгоаˈвар’ували / і у Балаˈбан’і одиˈнаково // 
от воз’ˈми ˈйәто / Мар’ˈйаноўку / там полˈтаўс’к’і буˈли / ˈйесл’і ми 
ˈкажем «п’іˈшоў» / то воˈни каˈзали «поˈшоў» / ˈкак‿то у‿ˈйіх таˈкиĭ 
говар буў ˈето / вид’іˈл’аўс’а как‿то / д’іаˈлект ˈйіхн’іĭ // ну ˈбат’ка 
назиˈвали ˈтато / от // а ў‿нас ˈкак‿то уˈже у‿с’ім’ˈйі ˈбат’ка ми 
назиˈвали паˈпаша / ˈмаму ˈмама / баˈбус’а / от //

****
13.1.  – Інф. 1: Йа буў у‿ˈК’ійев’і / йа слуˈжиў в‿ˈОўруч’і / два 
ˈгода там слуˈжиў // поˈпало на‿дˈва шо / п’іўˈгода ˈтута / два 
ˈгода там слуˈжиў / в‿ˈОўруч’і // ў‿ˈК’ійев’і / ў‿Жиˈтом’ер’і буў / 
ў‿Навагˈрад‿Ваˈлинск’ім / мˈного буў де / ˈв’із’д’е там буў ˈето / 
на‿Украˈін’е //

– Е.: Скажіть, як вас звати?
– Інф. 1: Меˈне? / Анаˈтол’іĭ //
– Е.: А по батькові?
– Інф. 1: Н’ікоаˈлайев’іч’ //
– Е.: А фамілія?
– Інф. 1: Йереˈменкао //
– Е.: А з якого ви року?
– Інф. 1: ˈСорок с’ід’ˈмого //
– Е.: Ви тут народилися?
– Інф. 1: Тут / тут // ос’ ˈр’адом дом ˈбат’к’іў / ˈр’адом дом / 

тут // тут оˈце‿ĭ жиˈли і... //  ˈбат’ка неˈма ўже ш’ас / ˈматер’і ўже / 
воˈни з‿вас’емˈнацетого ˈгода буˈли / уˈже ˈета / а там / ў‿ˈдом’і ш’ас 
ˈетат / плиˈм’ан:ик жиˈве теˈпер / ў‿роˈд’іт’іл’с’ком ˈдом’і // ну в’ін 
ˈновиĭ постˈройіў а‿ˈета // с’іˈдаĭте‿ш там де стул / Л’уˈбоў даĭ дв’е 
табуˈр’е... / даĭ стул //

– Е.: А батьки Ваші теж тут народилися?
– Інф. 1: Бат’ˈк’і тут нароˈдилис’а / йа спˈрашуваў / 

інт’ір’ісуˈваўс’а де // воˈни ĭ‿саˈми не‿зˈнайут’ пуˈт’ом / ну ˈкажут’ 
ˈт’ілки ˈйа‿от на Украˈін’і слуˈжиў / дак ми коˈли поˈйідем в‿ˈето / 
в‿ˈЙавороў / пол’іˈгон ми туˈди ̍йіздили / ̍м’іс’ач’н’і зˈбори / оˈт:уда 
ўс’і Прикарˈпацкиĭ ̍ окрух соб’іˈраўс’ там / ̍ там‿же ўс’і з‿Украˈіни / 
дак ваˈни / баˈлакайім ми ваˈни каˈзали / спˈрашуйут’ сˈразу «ти 
не... / сˈлухаĭ земˈл’ак ти не с‿Полˈтавс’коĭ ˈоблас’т’і там / ˈіл’і 
Ч’ерˈн’ігоў» / ўот нас ўсе ˈето / ˈпутали вот / ка... / ˈдумали шо ми 
оˈт:уда ˈіл’і ш’‿Ч’ірˈкаскоĭ ˈіл’і Полˈтаўскоĭ / ˈето / ˈоблас’т’і // 
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ну воˈни‿ĭ каˈзали шо по‿ˈмойему ˈет’і / бат’ˈк˙иі с‿Полˈтаўскоĭ 
ˈоблас’т’і преˈйіхали / так шос’ каˈзали тут //

– Е.: А чому приїхали, не розповідали?
– Інф. 1: Ну / каˈзали за‿зимˈл’оĭ преˈйіхали // зимˈл’і / зимˈл’і 

ни‿буˈло / тут зимˈл’і мˈного буˈло / за‿зиемˈл’оĭ преиˈйіхали с’уˈди // 
так каˈзали шо / ˈземл’у шоб ˈето... //

– Е.: Тут легше було?
– Інф. 1: Ну наˈв’ерно / ну ˈлехше ниˈде ни‿буˈло / наˈв’ерно 

ˈлехше // ˈлехше це ˈкажиц’:а // в’із’ˈд’е ˈкажец’:а ˈлекше / а поˈтом 
преˈйідеш / воˈно ни‿ˈлехше / ˈкажец’:а // йа ўот ˈтоже м’іч’ˈтаў 
уˈсе ўˈрем’а коˈли маˈлиĭ буў // оˈхота буˈло шоп ˈето / поˈпасти ну 
на‿Украˈіну / і слуˈжиіт’ от / і‿збуˈлас’ ўˈс’о‿так’і м’іч’ˈта поˈпаў 
йа ˈім’ен:оа на‿Украˈіну слуˈжит’ // ну ˈнаш’і мˈног’і попаˈдали 
і / іс‿ˈсорок‿ˈп’атого / от ми ўже проваˈжали в‿ˈарм’еійу / ˈсорок 
п’ˈйатого п’іˈшоў оˈдин в‿ˈарм’ійу / ўс’о на‿Украˈін’е ˈп’іше / 
в‿ˈВ’ін’іци сˈлуже / п’іс’ˈмо // дˈругиĭ‿он Ваˈруха Воˈлот̬’ка / в’ін 
ў‿ˈК’ійев’е вот / ˌсорок‿шесˈтого буў / уˈшоў / ˈпише п’іс’ˈмо шо 
с‿ˈК’ійеў... / ў‿ˈК’ійев’е сˈлуже // ну а‿ˈми‿от п’ішˈли ўже / ми два / 
ми близнеˈц’і буˈли / два / нас буˈло ми ˈета / удˈвох ми уˈходили // 
ну ми снаˈч’ала тут Башˈк’ір’ійі поˈпали / п’іўˈгода слуˈжили / 
п’іўˈгода тут / а‿поˈтом нас росформ’іруоˈвали і‿напˈравили ўот 
на‿Украˈіну / два с‿полоˈв˙інаĭ / два ˈгода там / слуˈжиў уˈже 
на‿Украˈін’і / ў‿Жиˈтом’ір’і / оĭ ў‿ˈетом / ў‿ˈОўруч’і //

– Е.: А що пам’ятаєте про Україну? Сподобалось Вам?
– Інф. 1: Ну / ну йак / інт’іˈр’есно коˈн’ешно ми / ну ми там / 

уˈже буˈли / ми баˈлакайім не‿ˈтак каоˈн’ешно // ми снаˈч’ала коˈли 
преиˈйіхали тудиі / ми / ўот у нас мˈного на... украˈін’ц’іў буˈло / 
слуˈжили // у‿ˈнас ў‿ч’ас’т’ поˈпали ми / мˈног’іийе ˈет’і буˈли ми / 
украˈін’ц’і / малдаˈван’і / буˈли там / вот‿ˈето‿от // з‿Оˈдеси мˈного 
одеˈс’іт’іў буˈло от у‿ˈнас // ну ваˈни / не так ми ўже баˈлакали / 
а‿ˈўот два ˈгода йа прослуˈжиіў / дак йа ўже і‿кˈниш̬к’і ч’іˈтаў 
по‿укˈраін’с’к’і йак на‿ˈруском одиˈнаково ч’іˈтаў уˈже кˈнишк’і / 
ˈбол’но хаˈрош’і буˈли там / сеˈдиж̭ ˈд’елат’ ˈн’іч’ого / ч’іˈтайеш 
кˈнишк’і / ўс’о дак‿уˈже ˈето / одиˈнаково коˈн’ешно буˈло // но / 
йак скаˈзат’ / от ми коˈли туˈди преˈйіхали / от ўже оˈсоб’ен:о 
ў‿Жиˈтом’ірскоĭ ˈоблас’т’і / ˈета / ат‿ˈнас отстаˈвали у‿ˈйіх // у‿ˈнас 
уˈже тˈрошки ўпеˈред буˈло ˈəто / от миі / деˈреўн’а там ˈр’адом 
Сташˈки / ми ў‿клуб туˈди хоˈдилиі / у нас це гоаˈд’іў ˈдес’іт’ 
наˈзат таˈке буˈло // от у‿кˈлуп приˈходим / дереˈв’аниĭ ў‿нас ˈтоже 
ˈранше клуб буў / скаˈм’еĭк’і стоˈйали / сˈтул’йіў не‿буˈло // к’іˈно 
поˈказуйут’ / скаˈм’еĭк’і сˈтаўл’ут’ / поˈтом к’іˈно ̍т’ілки ̍кон’ч’ілос’ / 
скаˈм’еĭк’і по‿угˈлам і нач’іˈнайуц’·а ˈтанц’і там уˈже ˈета // до‿утˈра 
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там поˈка не‿ˈето // ну ˈмузика ў‿йіх с‿к’іноˈбутк’і пˈраўда гˈрала / 
ў‿нас ни‿буˈло // а так оˈце ˈето / ў‿йіх тˈрошки атстаˈвало // 
ну‿і‿земˈл’і от у‿ˈйіх тоˈд’і / зиемˈл’і ўже ˈйіздиў йа мˈного / 
ў‿йіх ˈмало каˈн’ешно земˈл’і / не‿ˈтак йак у‿ˈнас // і зеимˈл’а / от 
Жиˈтом’ерскоĭ ˈоблас’т’і / ў‿йіх ч’о там земˈл’а / п’іˈсок одиін ˈето // 
а ў‿нас ч’ірноˈз’ом / а там п’іˈсок // уˈже не‿ˈтак каˈн’ешно ˈета // 
за‿зимˈл’оĭ у‿ˈйіх ˈета // а то... //

– А Ви українську в школі вчили?
– Інф. 1: Н’і / у‿ˈнас тоˈд’і коˈли йа уˈч’іўс’а не‿уˈч’іли у‿ˈнас 

не‿украˈінску / ми ˈн’імецк’іĭ ˈт’ілки уˈч’іли / одиін іностˈраниĭ 
йаˈзиік буў // ˈруск˙іиĭ / по‿ˈруск’і уˈч’ілис’ і ˈт’ілки н’іˈмецк’іĭ 
ізуˈч’али і‿ўˈс’о // це ш’ас уˈже у шˈколах ˈуч’ут’ і‿башˈкирск’іĭ / 
і‿украˈінск’іĭ / уˈс’і п’ідˈр’ат / хто йаˈк˙іиĭ ̍ хоч’е // а‿тоˈд’і н’і / ў‿нас 
ни‿уˈч’іли тоˈд’і / ни‿уˈч’іли //

– А батьки українською говорили?
– Інф. 1: Ну ў‿нас ўс’і по‿украˈінск’і бала... / так і‿ˈш’ас 

ў‿деˈреўн’і / ну ўже ˈмало осˈталос’а тут / ми ўже / перероˈдилис’а 
ўже / йаˈк’і украˈін’ц’і? // у‿ˈнас уˈже пожеˈнилис’а ўс’і // от ў‿ˈмене / 
ос̬’ ˈЗ’інка / воˈна... / ў‿ˈнейі ˈмати буˈла морˈдоўка / ˈбат’ко ˈруск’іĭ // 
у ˈнас‿то оˈбойе / ў‿ˈмене / у‿ˈнас украˈін’ц’і буˈли ˈето // і‿ˈмати / 
і‿ˈбат’ко украˈін’ц’і ў‿нас буˈли //

– Інф. 2: Праоˈбабушки‿ж̭ аˈн’і‿ж̭ с‿Украˈі... / от ˈнашу 
ˈбабушку привезˈли ˈмал’ен’коĭ суˈда / так ˈмамка казала //

– Інф. 1: Да / да / да //
– Інф. 2: ˈМал’ен’коĭ йіˈйі привезˈли //
– Інф. 1: Да //
– Інф. 2: А ˈбабушка аˈна / а‿ˈд’едушка буў ˈтиш’у вас’емˈсот 

йаˈкого ˈгода? / триц... //
– Інф. 1: Хто? //
– Інф. 2: ˈТиш’у вас’емˈсот тˈрицат’ вˈторого ˈгода наˈерна //
– Інф. 1: Йаˈк’іĭ?
– Інф. 2: ˈД’едушка //
– Інф. 1: Н’ее [протяжно] / ти ч’о! //
– Інф. 2: Ну ˈбабушку ˈмал’ен’ку привезˈли / бо йа / ў‿йаˈком 

гоˈду не‿зˈнайу //
– Інф. 1: А / ну тоĭ / ˈбат’ко йіˈйі? //
– Інф. 2: Да / да / да //
– Інф. 1: Да / ˈбат’ко ма... / ˈето ˈбабу... / да‿ˈда / ˈбабушка... / 

ˈбабушк’і... / там воˈна з‿йаˈкого ˈгода буˈла? // це воˈна уˈмерла 
шиĭˈс’ат ˈвос’ім гот йіĭ буˈло //

– Інф. 2: В‿шиĭˈс’ат ˈпервом //
– Інф. 1: Ў‿ш˙іĭˈс’ат ˈпервом / ш˙іĭˈс’ат ˈвос’ім гот / ш’іˈтаĭ 

воˈна див’аˈносто / див’аˈносто тˈрет’ого ˈгода / вос’емˈсот деạˈносто 
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тˈрет’ого / ну а ˈбат’ко‿то ў‿ˈнейі не‿ˈбуў триˈцатого / йаˈкого 
в’ін? / триˈцатого в’ін дес’ буў / ˈсаме ˈмало п’іĭˈс’атого там / ˈето // 
ˈсаме мˈного //

– Інф. 2: Йіˈйі ˈмал’ен’ку привезˈли суˈда //
– Інф. 1: Да‿ˈда //
– Інф. 2: ˈМама расˈказувала / а‿ˈнаш’і ўже роˈдилис’‿та тут 

ˈтоже //
– Інф. 1: Да //
– А може, Вам мама чи бабуся розповідали про голод? Чи 

був тут голод?
– Інф. 1: ˈГолод буў / ˈйаґ‿же не‿буў? / ˈголод буў // ˈголот 

тут ˈтоже / ў‿дˈвацет’ ˈп˙ервом гоˈду буў / буў ˈголот ˈс’іл’ниĭ ˈголод̭ 
буў // у‿дˈвацт’ ˈп’ервом гоˈду буў ˈголот / росˈказували / ˈйакже 
не... / ну ˈнаша ˈмати буˈла / йіˈйі три ˈгода ˈкаже‿от буˈло / тр˙іи // 
воˈни‿то і то пом... ч’ут’‿ˈч’ут’ так ˈето ˈкаже / ўм’іˈрали мˈного і / 
ўс’і ˈета // ну тоˈд’і д’іˈтеĭ мˈного буˈло / ў‿ˈйіх у‿ˈнас/ от шо ˈмама 
буˈла‿от / у‿ˈмами / у‿ˈйіх триˈнацет’ д’іˈтеĭ буˈло / триˈнацет’ д’іˈтеĭ 
буˈло // у‿ˈйіх жиˈл’іш’е ˈш’ас‿ос’ йе ˈето іˈш’е //

– Інф. 2: Дев’аˈноста л’ет // дев’аˈноста аˈдин гот йеĭ //
– Інф. 1: В‿одˈноĭ / дев’аˈносто оˈдиін гот вот йес’ у‿ˈнас / 

у‿ˈт’отк’і / ˈмати... / ˈмамина ˈр’ідна сестˈра / одˈна от осˈталас’ // 
оˈдиін от брат ос’ ˈт’ілк’і ў‿пˈрошлом гоˈду уˈмер / ˌвос’імд’іс’ат‿ 
ˈп’ат’‿же буˈло йоˈму ˈето // на‿воĭˈн’і в’ін буў / фронтоˈвик / ўот 
ўмер в’ін ос’ ў‿пˈрошлом гоˈду //

– Інф. 2: А ˈт’отка вот // ˈвос’емс’ат‿ˈвос’ем ˈтоже //
– Інф. 1: Да / ˈт’отка ос’ в’есˈноĭ‿же ўˈмерла адˈна / да‿ˈда // 

ˈйіх н’е‿ˈет’і / йіх мˈного / оˈдиін / на‿воĭˈн’і тˈройе ч’і ск’іл’ки / 
аˈдиін ˈб’езв’ест’і‿ш проˈпаў //

– Інф. 2: Ў‿Бˈр’ес’т’е аˈни жиˈли //
– Інф. 1: Да / да // там дес’ буˈли / да / ˈето // так і не‿зˈнайут’ 

воˈни / шос’ одˈно вˈрем’а буˈло про‿ˈйого шоз’ визеˈвали / 
і‿войенкоˈмат шос’ там ˈбут:о‿би наĭшˈлос’ де / а‿поˈтом оˈп’ат’ 
заˈтиіхло так // а ў‿нас ˈбат’к’іў ˈбат’ко воˈніи тут уˈже жиˈли // ваˈни 
т’і / Балаˈбан’і ў‿нас ˈмама / ваˈна аˈт:уда буˈла вон там Балаˈбан / 
Т’ер’ешˈкоўка / ну воаˈни... //

– Інф. 2: Оˈт:уда / воˈни ўс’і туˈда і‿переˈйіхали / аˈни 
ў‿Балаˈбан там жиˈли //

– Інф. 1: Да //
– Інф. 2: С‿Украˈіни приˈйіхали аˈни ў‿Балаˈбан / туˈда //
– Інф. 1: Вот воˈна там буˈла / а‿ˈц’і тут буˈли // а‿поˈтом 

у‿ˈйіх ˈтоже / а ˈбат’ко поˈтом на‿воĭˈн’і / на воĭˈну... //
– Інф. 2: Ў‿труˈдарм’ійу уˈшоў //
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– Інф. 1: ˈЕто / ў‿труˈдарм’ійі буў і не‿преĭˈшоў із‿Уˈфи //
– Інф. 2: З‿ˈголоду в’ін уˈмер //
– Інф. 1: З‿ˈголоду дес’ уˈмер / коˈли із‿Уˈфи / по‿доˈрог’е // 

так˙ і не‿зˈнайут’ де // пач’еˈму ̍ р’адом / і от‿ˈт’отк’і / от ̍ т’отка ш’е 
жиˈва йе ˈбат’кова / по‿ˈбат’ковоĭ ˈето // ˈтоже ˈвос’ем’іс’ат... //

– Інф. 2: П’ат’ //
– Інф. 1: ˈТ’от’е ˈНас’т’е ˌвос’ем’д’іс’ат‿ˈп’ат’ же / да? // А 

воаˈна вот росˈказуйе / спˈрашував йа йіˈйі //
– Інф. 2: Вот аˈна каˈзала ˈтоже хоˈдили воˈни ˈетат / но ˈето 

уˈже аˈни поасˈтарше // ˈтоже галаˈдали //
– Інф. 1: Ну да //
– Інф. 2: Іс‿ˈсумкоĭ хоˈдили по‿дереўˈн’ах // от хто шо дас’т’ //
– Інф. 1: Ну с‿ˈсумкоĭ і‿йа ̍помн’у йак хоˈдиіли по‿дереўˈн’ах 

ˈет’і / хрестаˈради тоˈд’і назиˈвали хрестаˈради шо ˈето / да //
– Інф. 2: Ну‿ĭ воˈни хоˈдили / аˈна каˈзала хаˈдила т’от’ 

ˈНас’т’а // шо ˈкаже ў‿Миˈхаĭлоўку хоˈдили / хто шо дас’т’ там / 
ˈйісти ˈніч’ого буˈло //

– Е.: Там багатше село було?
– Інф. 2: Ну не‿зˈнайу // наˈв’ерно ў‿ˈкого шо буˈло // хто‿ĭ 

баˈгатше жиˈли каˈн’ешна //
– Інф. 1: Ну йак? / ў‿ˈкого шо буˈло // да / там ˈруск’і жиˈли / 

там мордˈва жиˈли в‿ˈетом / ў‿Миˈхаĭлоўк’е // ˈможе ˈлуч’:е // ну 
ˈкаждиĭ у‿своˈйу деˈреўн’у / ідут’ у‿дˈругу деˈреўн’у // «ой ˈкаже 
це ˈлуч’:е жиˈвут’» // це в’із’ˈде ˈкажут’ / у‿соˈс’еда ˈлуч’:е то / гус’ 
ˈкажут’ // оˈто таˈке //

– Е.: А тут, у Степанівці, лише українці жили?
– Інф. 1: Тут в‿осноўˈном одˈн’і украˈін’ц’і // вот йа коˈли 

маˈлиĭ буў у‿ˈнас тут ниеˈкого ние‿буˈло не... / ˈт’ілк’і украˈін’ц’і // 
украˈін’ц’і буˈли //

– Інф. 2: Ни таˈтар’іў не‿буˈло / не‿башˈкир’іў / адˈн’і украˈінц’і //
– Інф. 1: Неˈкого // у нас оˈдин ос’ напˈрот’іў / ˈсаме ˈперве 

це напˈрот’іў дом ˈКаг’іроў / Каˈг’іроў коˈли куˈпиў тут дом / оˈце 
в’ін оˈдиін башˈк˙ір / а то одˈн’і хахˈли буˈли / украˈін’ц’і да // от 
Маˈкароўка ˈр’адом / там уˈже буˈли тˈрошк’і ˈруск’і // а‿ˈтут одˈн’і 
ˈт’ілки ˈет’і да буˈли // а ўже ш’ас уˈже тут уˈже ш’ас не‿ˈнаĭдеш / 
полоˈвиіну ўˈс’ак’іх ˈəта //

– Інф. 2: Уˈже ш’ас посˈмішан’і // уˈже ˈруск’і ĭ‿таˈтари //
– Інф. 1: За‿п’іĭˈс’ат гот ˈл’уди пом’іˈшалис’а йак‿ˈето //
– Інф. 2: Да менш наˈерно чим за‿п’іĭˈс’ат //
[...]
– Інф. 1: П’іĭˈс’ат гот вот наˈзат йа поˈйіхаў... / малаˈйом буў // 

тут у нас купкаˈзиін’с’ка [?] деˈреўн’а ˈр’адом була ˈета / воаˈни 
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од˙ˈн’і башˈк’іри там жиˈли ўот // ўот ми поˈйіхали туˈди ˈл’іс там 
пиˈл’ат’ / а‿ˈми маˈлен’к’і буˈли // поˈйіхали д’іˈл’анки даˈвали // 
тоˈд’і‿ж дроў не‿буˈло / к’із’аˈк’і ˈд’елали ў‿нас // к’із’аˈк’і у‿ˈвас 
ˈд’елайут’ на‿Украˈін’і / н’і? //

– Інф. 2: Киˈз’ак / н’ет? //
– Інф. 1: Н’і? // не‿зˈнайеш шо таˈке к’іˈз’ак? //
– Е.: Що таке?
– Інф. 1: К’іˈз’ак / це ˈранше ў‿ˈнас‿же‿от л’іˈс’іў ниˈма‿ж 

у‿ˈнас тут ̍л’ісу / а ̍ранше ̍кучу наˈвозну оˈце шо ̍куч’а наˈвос̬ шо йе / 
йіˈйі не‿воˈзили на‿гоˈрот / бˈрали / а‿ˈкуч’у весˈноĭ‿от / ў‿йіˈйун’і 
ˈм’іс’ац’і йак пос’івˈна ˈконч’іц’:а / так нач’іˈнали / ˈм’іс’ут’ ˈету 
ˈкуч’у / заˈм’ішуйут’ //

– Інф. 2: Лашаˈд’ами //
– Інф. 1: ˈКон’ами ˈм’іс’ут’ і‿станˈками / но станˈки йес’т’ 

таˈк’і / ноˈсиіли йіх // ˈтопчут’ і‿виˈнос’ут’ ˈсушут’ //
– Інф. 2: Йак к’ірˈп’іч’іки ˈделали //
– Інф. 1: Оˈце тоˈпили / з’іˈмоĭ ˈними тоˈпили // 
– Інф. 2: Аˈно ˈсохне / і тоˈпили ˈними // соˈломоĭ тоˈпили //
– Інф. 1: Оˈце тоˈпиіли / к’із’аˈком у‿ˈп’іч’ / соˈломоĭ //
– Інф. 2: Йа хараˈшо зˈнайу соˈломоĭ гаˈланки //
– Інф. 1: Аˈга / а‿к’із’аˈком тоˈпили оˈце //
– Інф. 2: У ˈхат’і гаˈланка буˈла с‿плиˈтоĭ / с‿лиˈжанкоĭ //
– Інф. 1: Да //
– Інф. 2: І топили //
– Е.: А що таке галанка?
– Інф. 1: Ну гаˈланка це йак назиˈвайут’ п’іч’ / ну не‿ˈп’іч’ а... / 

не‿ˈп’іч’ / п’іч’ це / оˈбич’но сˈтаўл’ут’ у‿ˈзад˙н’іĭ ˈхат’і / де там уˈсе 
ч’угуˈни сˈтавит’ // а гаˈланка це шоп пˈросто оˈтапл’увалас’ / пˈросто 
с‿к’ірп’іˈч’а зˈложена / ˈтопиц’а і там откˈрита йе можно / ˈд’елайут’ 
ˈету / сˈтавит’ і‿ˈводу ˈможно гр’іт’ / і‿ваˈрит’ ˈтакже ˈможно / да //

– Інф. 2: Леˈжанка ˈможе по... //
– Інф. 1: Н’е / у‿ˈйіх не‿зˈнайу йа йак воˈно назиˈвайец’·а ўже 

ў‿йіх // буў йа на‿Украˈін’і / і‿ў‿ˈхат’і буў там ў‿йіх ̍тоже таˈк’і‿ш̬ 
ˈсам’і буˈли ˈет’і / те‿ш̬ ˈсаме да // ˈтак‿же ˈсамо тоˈпили у‿ˈйіх //

– Інф. 2: ˈТак‿же п’іч’ ˈб’ілен’ка ˈмазана? //
– Інф. 1: Да / да‿ˈда / ˈп’іч’і ˈтак‿же // ˈп’іч’і таˈк’і‿ш̬ ˈсам’і / 

ўсе таˈк˙е / ˈəто // йа ни‿зˈнайу / заˈбуў йа йак вониі назиˈвали ўже 
йа / це‿ж уˈже / шо ўже ̍ сорок / п’іĭˈс’ат год̭ проĭшˈло йак ў‿ˈарм’ейі 
ўже слуˈжиў / каˈкоĭ тут уˈже / уˈже пошˈт’і п’іĭˈс’ат //

– А хати раніше які були? Дерев’яні?
– Інф. 1: У нас іс‿саˈману буˈли ˈхати / то йе вон деˈреўн’е 

саˈману // ў‿нас одˈна ос’ ˈхата ос’ ˈч’ерез дом саˈман:а / ну ў‿нас 
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ˈмало буˈло саˈман:иі тут // у‿ˈнас он Зеˈлениĭ Клин буў / бо на 
деˈреўн’і ниеˈма тиˈйеĭ ш’ас // там вот ˈнаш’і бат’ˈкиі ˈдаже / ˈбат’ко 
до‿ˈарм’ейі жеˈниіўс’а // в’ін ˈетоа / как його? // воˈниі ˈхату нач’аˈли 
стˈроіт’ сиˈб’і / саˈман ˈд’елали саˈм’і / саˈман ˈд’елали // саˈман 
ˈкаже... //

– Інф. 2: Гˈлина і соˈлома //
– Інф. 1: Соˈлому да  нал’іˈпили / сˈт’іни п’ідн’аˈли до‿ˈос’ен’і / 

а йоˈго ˈўос’ен’у в‿ˈарм’ейу забˈрали ў‿трицт‿деˈв’атом гоˈду / 
а‿ˈмама оасˈталас’ не‿всˈп’іла ĭ‿достˈроіт’ / і так воˈна п’ер’еĭшˈла 
туˈдиі в‿ˈето / до‿ˈматер’і ў‿Балаˈбан‿же вот‿ˈето // а та ˈхата так і 
проˈпала воˈна / потоˈму‿шо дож’ˈд’і ... //

– Інф. 2: Росˈк’ісла //
– Інф. 1: Ну ч’о воˈна там / дож˙ˈд’і //
– Інф. 2: В’іткˈрита / дош’ / оˈно теˈч’е і‿вˈс’о //
– Інф. 1: А ˈета / ў‿ˈнейі ˈд’іўч’іна роˈдиілас’ тˈр’іицет̬’‿диˈв’а

том гоˈду ў‿нас систˈра сˈтарша буˈла ўот / ˈН’іна воˈна буˈла ˈето // 
воˈна ўˈмерла поˈтом ў‿воĭˈну / коˈли ˈето... //

– Інф. 2: Скарлаˈтиіна //
– Інф. 1: Уˈмерла //
– Інф. 2: В’іт‿скарлаˈтини //
– Інф. 1: Ми ўже с‿ˌсорок‿с’ід’ˈмоо / а‿ˈбат’коа йак 

тˌр˙іцет˙‿деˈв’атом оˈце ў‿ˈарм’ейу уˈшоў / і‿ў‿ˈсорок шисˈтом 
ˈт’ілк’і приĭˈшоў / із‿ˈарм’ейі в‿актабˈр’е‿аш ˈм’іс’ац’і пр˙еĭˈшоў 
в’ін / с’ем гот слуˈжиў // ну пˈраўда поˈпаў ˈета / слуˈж˙іит’ йім по... / 
ˈнаш’ім мˈного / на‿ˈДал’н’ім Восˈток’і йаˈпон’ц’іў там оˈто / воˈни 
на‿воĭˈну не‿поˈпали / ˈт’ілки на‿ˈФ’інску коˈли тˈрошки / оˈто там 
уˈже ў‿с’ін’т’абˈр’і коˈли ˈето // а‿ˈтак в’ін на‿воĭˈн’і не‿буў / д’ет 
оˈце // і‿ˈот ми поˈйіхали туˈди ў‿Купкаˈз’у / оˈце‿ш туˈдиі // дл’а 
нас тоˈд’і / тоˈд’і воˈниі буˈли таˈтари йак ˈəт’і / башˈк’і... / воаˈниі 
ˈч’орн’і йак оˈто йак ш’ас поˈказуйут’ оˈто ˈн’егр’іў / отаˈк’і ˈч’орн’і / 
ўс’і ў‿паранˈжах / хоˈдиіли воˈни ўс’і за‿воˈдоĭ с‿короˈмислом 
до‿родниˈка / дл’а нас ˈдико / ў‿ˈнас‿же коˈлод’ез’і буˈли / а‿ў‿ˈйіх 
оˈдиін коˈлод’ез’ де родˈниік // і‿ˈот воˈниі іˈдут’ / неи‿с‿ˈк’ім 
не‿баˈлакайут’ неиˈч’о / каˈкоĭ там ˈето // а от за‿ˈп’і... / а ш’ас уˈже 
ўс’е // а ў‿Мураˈдим поˈйіхаў йа ˈп˙ервиĭ рас / там ўже йак монˈголи 
воˈниі / башˈк’іри там друˈга поˈрода // там маˈлен’к’і воˈниі / там 
друˈга поˈрода воˈни‿ж башˈк’і... / там т’і ˈтоже вс’і ˈч’орн’і / воˈниі 
ˈБоже упаˈси ў‿йіх шоп̬ хто жеˈниіўс’а на‿ˈетом / на друˈгоĭ ˈнации 
буˈло // уˈс’і ˈт’ілки шоп ˈет’і буˈли / ну своˈйі вот‿ˈето // а‿ш’ас ўс’і 
пом’іˈшалис’ / ос’ йа д’іˈр’ектором буў до‿ˈйа‿ĭ ў‿Мураˈдиім‿же 
ˈкаждиĭ ден’ туˈдиі // уˈже йак своĭ / воˈниі ўже ўс’і / оˈсобен:о д’іўˈч’ата 
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ўже ни‿узˈнайеш ч’і ̍ руск’і ч’і / ч’і ̍ ет’і / уˈже ўс’о / перем’іˈшалис’а 
ˈл’уди // оˈто так / перероˈдилис’а / так шо‿ĭ ми ўже не ˈето // 
ў‿нас уˈже ўˈнуки ўот уˈже де воˈниі / ўот у‿ˈмене д’в’е ˈдоч˙к’і / 
от воˈниі оˈбойе / воаˈниі ўже по‿хахˈлац’к’і ĭ‿не‿баˈлакайут’ уˈже // 
потоˈму‿шо воˈниі уˈже ˈетоа... // ну по‿ˈруск’і // у вас он ˈтоже да // 
ˈхот’‿і / ˈхот’‿і оˈбойе саˈм˙іи воˈни укˈра... / у‿ˈнас‿то хот’ воˈна 
ˈруска / ми по‿ˈруск’і ˈдома ўже баˈлакали / воˈна‿ж не пон’іˈма‿ж 
уˈже по‿ˈетому //

– Інф. 2: А ў‿нас жиˈве адˈна ˈхата таˈтарка / дˈруга ˈруска / 
тˈрет’а см’ес’ / ˈмати таˈтарка ˈбат’ко хаˈхол //

– Е.: А багато зараз українців залишилося в селі?
– Інф. 1: Ну / йак ба... ̍ ето шо / осˈталос’а шоп ̍ етао // н’е / йес’ 

йес’ у‿ˈнас / ̍ как‿же йе // ну тут пошˈт’і ў‿ˈкаждом ̍дом’і ос’ у‿ˈнас 
ну / йес’ укˈраінц’і‿то // ну ўже мˈного ˈет’іх да //

– Інф. 2: ˈМ’ішан’іх мˈного / мож там раˈд’іт’ел’і хахˈли / 
а‿ˈд’іти ўже ˈм’ішан’і //

– Інф. 1: Да // а‿ˈтак мˈного ў‿нас //
‒ Інф. 2: От пидˈр’ад ваз’ˈми / Сиˈн’ак хахˈли / Кал’іˈтаĭ хаˈхол / 

Йунаˈки хахˈли // тут Шеўˈч’енко хахˈли // К’іˈйасови / тут наˈерно 
уˈже см’ес’ // [...] ш’ас ˈета от пакаˈл’ен’а ˈнаше ўже ˈд’іти нач’аˈли / 
а‿ˈнас іˈш’е ̍ как‿та не‿ад:аˈвали за‿таˈтар / ̍ бол’ноа // за ч’уˈваш / за 
таˈтар уˈже пр’іˈтен’з’ійі буˈли // не‿хоˈт’іли роˈд’іт’ел’і //

‒ Інф. 1: Ну ч’уˈваш’і хот’ уˈже ˈв’ера ˈнаша //
‒ Інф. 2: Каˈзали / ч’уˈваш’і ˈл’уди ˈнаш’і / а‿ўˈже таˈтари 

ˈв’ера дˈруга / ўже не‿од:аˈвали // с’іˈч’ас ˈжен’уц’а таˈтари / у‿ˈнас 
таˈтарка хресˈтилас’ / шоб ˈнашого... // д’іˈтеĭ хресˈтит’ уˈже ўс’о //

‒ Е.: У вас є церква в селі?
‒ Інф. 2: Йе //
‒ Інф. 1: Йес’ // ˈтам‿же ˈр’адом // ну ў‿нас тут буў ˈранше 

ˈцеркви хаˈрош’і буˈли / ˈет’і / ў‿ˈкаждоĭ деˈреўн’е / оˈце‿ж 
і‿ў‿Балаˈбан’і / і ў‿нас воˈни ўс’і одиˈнаков’і буˈли / ˈцеркв’і 
ˈет’і // ваоˈниі доˈма іс‿сосˈниі ўот поˈтом ˈйіх‿же ў‿триц‿тˈрет’ом 
гоˈду коˈли ˈето / розˈбили‿ж ˈет’і ˈцеркв’і / і з’‿іх уˈс’іх шˈколи 
поˈд’елали / от ми уˈч’ілис’а ў‿шˈкол’і де ˈцерква буˈла // ми 
ў‿шˈкол’і уˈч’ілис’а ў‿тиˈйеĭ / і‿воˈна от ў‿шиĭˈс’ат‿ˈпервом гоˈду 
ˈноч’:у как рас с’імˈнацтого йанваˈр’а йа хараˈшо ˈпомн’у // [...] 
і‿ˈот воˈна с’імˈнацтого йанваˈр’а / как рас̬ моˈроз і воˈна згоˈр’іла 
шˈкола / ўс’а! / воˈна сосˈнова буˈла // гаˈланки ˈет’і п’іт:оˈпили йіх 
у с’ˈт’інах ˈд’елали ˈет’і // не так гаˈланку йак у‿ˈхат’і / ў‿нас же 
ў‿хаˈтах пˈр’амо / а‿ˈтам же шˈколу у‿с’т’іˈн’і ˈд’елали / і жеˈл’ізом 
опшиˈвали / тоˈпили / а / дес’ наверˈху там іскˈра дес’ / і воˈна ўс’а 
згоˈр’іла до / до тла ц’а шˈкола / а з‿ˈнейі ўже хоˈт’іли ўже нач’аˈли 
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ˈнову шˈколу стˈроіт’ / оˈц’у шо ш’ас у‿ˈнас / ми / уˈже плаˈн’ірували 
шо / йак шˈколу постˈройут’ / із‿тиˈйеĭ клуб ˈд’елат’ / іс‿ˈцеркв’і // 
от наˈв’ерно ˈкажут’ Бог̭ не... / а ми ўсе ˈбалувалис’ ˈето / уч’іниˈк’і 
буˈли а‿хресˈти там заˈмазували / хресˈти‿ж буˈли на с’ˈт’інах / 
шо воˈни заˈмажут’ / а‿ˈми вс’е‿раўˈно адетˈрем там буˈвало шо 
ˈбалувалес’а / хрест одетˈрем ˈето / ˈв’ідно ў‿с’т’іˈн’і / і от воˈна 
згоˈр’іла ў‿шиĭˈс’ат ˈп˙ервом // да / ў‿шиĭˈс’ат ˈп˙ервом гоˈду воˈна 
згоˈр’іла та шˈкола // а та з‿Балаˈбану он перевезˈли ĭ‿ш’ас он / 
маст’ерсˈка де / це ˈцерква буˈла етоа / Балаˈбан’іў / воˈна ĭ‿ш’ас 
стоˈйіт’ тоĭ / зˈдан’ійе те // у‿шˈкол’і мас’т’ерсˈку з’ˈд’елали там / по 
труˈду уˈч’іт’ //

‒ Е.: А потім як повернули церкву?
‒ Інф. 1: А ˈпот’ім йак у‿ўˈс’іх // у ˈнас‿же йак? / верˈтайут’ 

ˈета // снаˈч’ала закреˈвайут’ / теˈпер верˈтайут’ // ш’ас в’із’ˈд’е 
стˈройут’ ˈцеркв’і // ну‿ˈот на Украˈін’і коˈн’ешно ˈйа‿от коˈли 
преиˈйіхаў / там ˈдико у нам / дл’а нас буˈло / там ˈцеркв’і ˈето / 
ˈб’іл’ше // там у‿гороˈдах оˈсоб’ен:о / от за... / у‿Л’ˈвоў коˈли 
поˈйіхаў йа / ва‿Л’ˈвов’е буў ˈетоа // уу! [протяжно] Л’воў Л’воў 
там таˈк’і краˈсив’і ˈцеркви / там церкˈв’еĭ! / ойойой! / мˈного тоˈд’і 
по‿ˈтиім врим’іˈнам // це ў‿шиĭˈс’ат с’ід’ˈмом гоˈду от / шиĭˈс’ат 
вос’ˈмом йа буў //

***
13.2.  –  Інф. 1: А ми не‿ˈтак баˈлакайім / це таˈк˙е // йа на‿Украˈін’е 
йак слуˈжиў каˈжу‿ж ми соўˈс’ім / от ми не те // йа ўсе знаў оˈце / 
от крил’ˈце ў‿йіх ˈганок назиˈвайец’а по... / а ў‿нас криіл’ˈце / 
ˈбач’іж‿же // карˈмани / ч’о ти ˈкаже ў‿к’іˈшен’ах ˈруки ˈдержиш? / 
а‿ˈйа стоˈйу а‿ˈшо це таˈк˙е? / йа‿ĭ не‿зˈнайу шо таˈк˙е там // 
а‿ˈбач˙іш карˈмани‿ш / к’іˈшен’і там да ˈразне / оˈце соўˈс’ім 
по‿дˈругому оˈни баˈлакайут’ //

– Е.: А які ще слова не розуміли?
– Інф. 1: Ну / мˈног’і ˈраз’н’і ў‿на... // а ˈЗападна от Украˈіна 

у‿ˈнас з‿ˈЗападноĭ Украˈіни слуˈжиіў оˈдиін // в’ін соўˈс’ім / у‿ˈйіх 
по‿друˈгому баˈлакайут’ ˈЗападна // от в’ін / «йа п’іˈшоў споў» // шо 
таˈк˙е споў? / це спат’ ˈкаже ˈбач’іш / йа п’іˈшоў споў / ˈбуду споў //

– Інф. 2: А йак ми тоˈд’і баˈлакайем? / у‿ˈнас і не‿ˈруск’іĭ і 
не‿ўкˈраенск’і //

– Інф. 1: Ну вот Украˈйіна / йа‿ж тиˈб’і каˈжу там облас’ˈт’а / от 
ш’аз / вот‿ˈет’і‿ж облас’ˈт’а там по‿ˈразному‿ж баˈлакайут’ // да // 
а‿ˈч’о ти ˈхоч’іш? / Боˈлот’іно вон диˈви // у‿ˈнас боˈлот’ін˙с’ки воˈни 
соавˈс’ім по‿друˈгому баˈлакали / укˈраінс’ки // а Саф’іˈпол’ ˈтоже //
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– Інф. 2: Ў‿Саф’іˈпол’і там намˈного бˈлиже к‿украˈінскаому // 
у йіх [...] / а у‿ˈнас не‿зˈнат’ // у‿ˈйіх там йе от ˈкажут’ / ми 
не‿пон’іˈмайем // а‿аˈни ˈлуч:е / ў‿йіх ˈговар крас’іˈв’еĭ / йак ваˈни 
баˈлакайут’ //

***
13.3. –  Е.: Рокажіть, ким Ви працювали.

– Інф. 1: О! / прац’уˈваў йа / ми прац’уˈвали / ˈдоўго // тоˈд’і 
прац’уˈвали ми / триі кˈласа ˈкон˙ч’іли ми / удˈвох‿от / уˈже зерˈно 
нач’аˈли на б’ісˈтарках тоˈд’і вас це б’ісˈтарки / на‿ˈкон’ах воˈзит’ і 
ˈет’ім / б’ісˈтарки буˈли // уˈже зерˈно воˈзит’ нач’аˈли на‿б’ісˈтарках 
з‿Воˈлот’коĭ / да ш’е по‿п’ереˈм’енк’е ˈето ˈВ’іт’ка‿ж̭ маˈлен’к’іĭ 
в’ін на‿ˈдес’іт’ гот как‿ˈрас̬ роˈдиўс’а ў‿ˈмарт’е ˈт’ілки // і‿ˈот уˈже 
оˈдин ˈн’ан’ч’е адиін / оˈдиін ден’ / дˈругиĭ ˈвозе / а‿ўже на‿ч’ітˈвер
тиĭ клас уˈже аˈбойе п’ішˈли ўже / воˈзили / вот зерˈно / ўсе ˈл’іто // 
ў‿шˈколу / а‿ˈл’ітом ˈробимо ўже // поˈтом на‿комˈбаĭн’і раˈботаў / 
то штурˈвал’ним / то ˈет’ім / ну поˈка ў‿шˈколу хоˈдиіў // у‿шˈколу / 
а‿поˈтом шˈколу йа ˈдев’іт’ кˈлас’іў ˈкон’ч’іў і‿бˈросиў шˈколу // 
не‿схоˈт’іў уˈч’іц’:а // ˈну‿і уˈч’іўс’а хараˈшо / і‿застаўˈл’али 
приˈходили ̍ет’і да / аоткаˈзаўс’а / не‿сˈтаў хоˈдит’ ̍б’іл’ше ў‿шˈколу // 
і сˈразу на / приˈцепш’іком раˈботаў на‿тˈрахтор’е / а поˈтом з’іˈмоĭ 
у‿ˈнас / тут / колˈхоз’і пр’амоа ̍курси / обуˈч’али на‿трахтоˈр’іст’іў // 
обуˈч’іли / здаˈли там Толбаˈзах центр’і от / і‿ўˈже праˈва полуˈч’іў 
от йа / ў‿шиĭˌс’ат‿ч’ітˈвертом гоˈду уˈже трахтоˈр’істом стаў // 
два ˈгода до‿ˈарм’ейі трахтоˈр˙істом раˈботаў / на‿тˈрахтор’і // ну 
поˈтом от войенкоˈмата от ˈперет тим йак ў‿ˈарм’ейу / нас на‿тˈр’і 
ˈгода тоˈд’і ў‿ˈарм’ейу бˈрали / оˈдиін раз ў‿гот / ˈос’ін’:у ˈт’ілки 
бˈрали / і ˈнада буˈло іˈтиі / з‿див’атˈнацати год бˈрали / в‿ˈарм’ейу // 
а нас ў‿войенкоˈмат позˈвали / от‿войенкоˈмата на‿шоф’іˈр’іў 
ˈвиуч’ілис’ ми // оп’ˈйат’ пр˙іĭˈшоў / оп’ˈйат’ на‿тˈрахтор’і йа раˈботат’ 
наˈч’аў // пос’іўˈна проĭшˈла / а раˈйони об˙йід’іˈн’али ў‿нас // 
Ст’ерл’ітаˈмацк’іĭ раˈйон буў / ни‿буˈло тут / тоˈд’і‿ш Хруˈш’оў оˈто 
обйід’іˈн’аў / коˈли раˈйони ˈета // ну і‿ˈот / ˈвизвали на коˈм’іс’ійу 
с’імˈнацтоо іˈйун’а нас на‿коˈм’іс’ійу / і сˈразу поˈв’естки даˈлиі / 
на‿двацт’‿вˈторе іˈйун’а в‿ˈарм’ейу / как‿ˈраз ˈбач’іж ден’ таˈк’іĭ 
поˈпало / двацт’ втоˈрого іˈйун’а йа в‿ˈарм’ейу пр˙езˈвалис’а миі 
оˈце // уˈшоў в‿ˈарм’ейу / от в‿ˈарм’ейі ˈшоф’ером буў / шоˈф’ором / 
оˈце‿ж на‿Украˈін’і / тут на‿уˈборк’і буˈли п’іў‿ˈгода / поˈтом 
на‿Украˈін’е оˈце // с‿ˈарм’ейі ˈт’ілки приĭˈшоў / меˈне сˈразу 
ўже... // пр˙еĭˈшоў триц‿ˈп˙ервого д’ікабˈр’а з‿ˈарм’ейі // как‿ˈрас 
на‿ˈНовиĭ гот // тоˈго‿шо нам шоф’іˈроў не увол’ˈн’ат’ / пр˙еĭˈшоў 
пр˙еˈкас незаˈв’іс’імо от‿пˈр˙ізива ни‿увол’ˈн’ат’ / ни‿хваˈтало 
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шоф’іˈроў // но ми / пр˙е‿шˈтаб’і д’іˈв’із’ійі слуˈж˙іиў / хараˈшо 
з‿наˈч’ал’ством ми буˈли ˈета // переˈходне оˈце‿ж на‿двугаˈд’іч’ну 
ў‿шеĭˈс’ат‿с’ід’ˈмом гоˈду коˈли п’іĭˈс’ат л’ет буˈло і пр˙еˈказ 
ˈвиĭшоў / шо на двуˈгаˈд’іч’ну сˈлужбу переˈво... переˈводит’ // і‿ˈот 
коˈго увол’ˈн’али / коˈго ни‿увол’ˈн’али // плоˈх’іх увол’ˈн’али / а 
хто хараˈшо сˈлуже / т’іх наобоˈрот остаўˈл’али / шоп слуˈжиіў // 
коˈму оˈхота шоп плоˈхиĭ буў? / ˈəта / слуˈжиў там // а ў‿нас от
ˈл’іч’ниĭ батал’ˈйон буў іˈш’е ˈета / не‿ˈнада / ˈну‿і да... / ну поˈтом 
ўˈс’о‿так’і зуˈм’іли там / пом’іˈн’алос’ наˈч’ал’ство ĭ‿нас / ми у / 
двацт’‿с’ід’ˈмого д’ікабˈр’а уˈволилис’а / оˈце оˈт:уда / б’із‿б’іˈл’ета 
з‿Украˈіни ми приˈйіхали б’із‿б’іˈл’ета // ни‿могˈли / п’ішˈли 
на‿ˈпойізт с’іˈдат’ / а там / каˈкоĭ там! / ниˈма ˈет’іх / а толкˈнули / 
солˈдати ми ч’о там? / ̍л’іж‿би доˈмоĭ / да‿і‿ўс’о // до‿Уˈфи доˈйі ха ли 
і‿б’іˈл’ет осˈтаўс’а / не‿прокомпосˈт’іровали ˈдаже б’із‿б’іˈл’ет’іў / 
преˈйіхали вот треˈцат... триц‿ˈпервого доˈмоĭ преˈйіхаў / 
а‿с’ід’ˈмого йанваˈр’а ўже на‿Рожестˈво как‿ˈрас / а‿меˈне ўже 
ад:аˈли од... / ˈето / ў‿с’іл’ˈпо / тут буˈло с’іл’ˈпо‿ж / на‿маˈшину 
ˈшоф’ера ниеˈма там // ну приˈйіхали на‿с’ід’ˈме аĭˈда / йа с’ід’ˈмого 
йанваˈр’а на раˈботу уˈже устˈроіўс’а // вот ˈшоф’ером раˈботаў / там 
тр’і с‿полоˈвиіноĭ ˈгода раˈботаў / ˈну‿а / в‿Ст’ертаˈмак’е там в’ін 
отˈносиўс’а гаˈраш там буў / а проˈп’ісаниĭ ˈтут‿же буў // проˈп’іса
ниĭ і на парˈт’іĭном уˈч’от’е тут / у‿ˈпарт’ейі буў / дак на‿парˈт’іĭном 
уˈч’от’і тут стоˈйаў // а поˈтом одноˈго лиˈшили праў как‿ˈрас / 
уˈборка буˈла / на‿б’інзоˈвоз’і // ну ˈвизвали / аĭˈда на‿б’інзоˈвоз 
миˈне // вот на‿б’інзоˈвоз’і гот пророˈбиў / поˈтом пом’іˈн’аўс’ на 
молокоˈвос / ˈвос’ім год̭ молоˈко воˈзиў / ден’‿і‿ˈноч’ / тр’і ˈрази 
ˈнада буˈло молоˈко воˈзит’ на маˈшин’і // а‿поˈтом вос’м’ідеˈс’атом 
гоˈду он ˈвизвали / аĭˈда даˈваĭ ˈета / д’іˈр’ектором торˈгового 
пр’ет̬пр’іˈйат’ійа // у‿ˈнас с’іл’ˈпо тр’і колˈхоза / тр’і ˈс’ел’ск’іх 
соˈв’ета / магаˈз’ін н’і‿мˈного / тоˈд’і і‿ў‿ˈвас ˈтоже так буˈло‿ш 
пр’і соˈв’ецкоĭ вˈлас’т’і / то ш’ас уˈже неˈмайе // от вос’м’ідеˈс’атом 
гоˈду ˈпервойе іˈйул’а миˈне ˈвизвали туˈди / аĭˈда раˈботат’ ˈбудеш // 
ну / наˈч’аў / і от двац‿ˈс’ем гот йа б’е... / прораˈботаў на‿адˈном 
оˈце д’іˈр’ектором торˈгового пр’етпр’іˈйат’ійа // двац‿ˈс’ем / до... / 
на‿ˈп’ен’с’ійу ˈвіиĭшоў // вос’м’ідеˈс’атом наˈч’аў / ў‿дв’і ˈтиш’і 
с’ід’ˈмом гоˈду йа на‿ˈп’ен’с’ійу уˈшоў і‿бˈросиў сˈразу // ш’ас уˈже 
п’йат’ гот на‿ˈп’ен’с’ійі / ниˈде ни‿раˈботайу //

– Е.: У вас в колгоспах переважно тварин вирощували чи 
поля теж були?

– Інф. 1: Ні / у‿ˈнас все // колˈхозиі ў‿нас зан’іˈмалис’а 
всіим // це ш’ас нач’аˈли ˈето / шо колˈхози / а воˈно / ˈземл’і... // 
ˈранше наабоˈрот уˈсе / ў‿нас ў‿колˈхоз’і от коˈли йа маˈлим буў / 
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уˈсе буˈло // ўот ў‿нас колˈхоз буў / деˈреўн’а оˈце‿ж Тер’ішˈкоўка 
Балаˈбан Аликˈсандроўка Ч’уˈваш’і / воˈни абйідиˈнилис’а / 
Аликˈсандроўка буˈла дˈругиĭ колˈхоз буў / оˈд’:ел’ниĭ / а поˈтом / 
йа малаˈйом ˈпомн’у буў уˈже / це ў‿йіˈк’іс’ п’іĭˈс’ат йаˈк’іхз̭’ гоˈдах 
воˈниі п’ітсойідиˈнилиз’ до‿ˈнас / ˈет’і / колˈхос Ос’іˈп’енко буў в’ін 
назиˈваўс’а //

– Інф. 2: Там ч’уˈваш’і // а тут адˈн’і хахˈли //
– Інф. 1: Аˈга // обˈйідиˈнилис’ в‿оˈдиін колˈхоз / і‿ˈот воˈниі / 

хто ч’ім зан’іма... / от Балаˈбан’і там / там ˈгори / в‿осноўˈном // там 
л’уˈдеĭ нимˈного / там здоˈрова деˈреўн’а буˈла / коˈли йа зˈнайу йак 
на‿сˈвад’бу ˈйіздиў от... //

– Інф. 2: ˈМама каˈзала сто пйатˈнац’ат’ доˈм’іў //
– Інф. 1: Да / доˈм’іў мˈного буˈло там // вот там оˈвеч’ок / 

там дерˈжали оˈвечо / оўˈч’арн’а буˈла // оˈвечк’і ˈт’ілки буˈли // 
в‿Аликˈсандроўк’е от воˈниі ч’уˈваш’і / в‿йіх свиˈнеĭ / свиˈнарник 
буў / свиін’і там буˈли // а ў‿нас тут оˈце ў‿Стеˈпаноўк’е ˈəто 
тут і‿коˈрови і‿сˈвин’і буˈли / і ўсе / ўсе / ўсе буˈло // ўсе / ўс’ім 
зан’іˈмалис’а колˈхос / ўсе дерˈжали // а поˈтом свиˈнеĭ ˈкон’ч’іли // 
ш’е Н’ікоˈлаĭ ˈПаўлович’ каˈзаў / ў‿нас преˈдумали / оˈце ˈкомпл’ікс 
постˈроіли / шо со‿ўˈс’іх колˈхоз’іў тиˈл’ат соб’іˈрали / а‿ˈтут 
тиˈл’ат еˈта / свиˈнеĭ од:аˈли башˈк˙ірам // ш’е Н’ікоˈлаĭ ˈПаўлов’іч’ 
ін’т’іˈр’есниĭ буў / пр’ідс’іˈдат ̍каже / доˈдумалис’ хахˈли... / башˈк’іри 
воˈни свиˈнеĭ боˈйац’:а / йім свиˈнеĭ виˈраш’уват’ засˈтавили // нас / 
нас наобоˈрот кˈрупниĭ роˈгатиĭ / ми‿ж / ˈранше ми гоˈв’адину 
не‿ˈйіли // у нас таˈкого ни‿буˈло ˈдаже шоп оˈце ˈр’ізат’ дл’а ˈсебе 
гоˈв’адину / ну коˈрову там ˈіл’і... продаˈвали / а свиˈнеĭ ˈр’ізали // 
а‿ˈш’ас йіˈмо // ш’ас наобоˈрот гоˈв’адину йіˈмо ˈето / ˈкажут’ ˈлуч’:е 
гоˈв’адина // ну йа то н’е / йа... / м’іˈн’і с’е‿раўˈно свиˈнина ˈлуч’:е 
ч’ем ˈето / ч’ім гоˈв’адина //

– Інф. 3: ˈСало скаˈжи //
– Інф. 1: Да // ну ш’ас уˈже ˈсало так ни‿йіˈмо каˈн’ешно 

йак... // і ˈсало не таˈке ўже ш’ас // ш’ас уˈже ˈсало не‿ўˈм’ійут’ 
у‿ˈнас так і‿соˈлит’ йак ˈранше соˈлили каоˈн’ешно //

– Е.: А як ранше солили?
– Інф. 1: Нуу [протяжно] ˈранше ў‿ˈйаш’іки // ˈранше 

холоˈд’іл’ник’іў не‿буˈло // ч’о ˈр’іжут’ свиˈн’у / і стаˈралис’ 
здоˈрову / шоп маˈлен’к’іх не... наобоˈрот шоп ˈсало отаˈк˙е буˈло / 
тоˈд’і воˈно хаˈроше [...] // а ˈсало ў‿ˈйаш’ік // ˈйаш’ік закриˈвали і 
сˈтаўл’ут’ он у‿ˈпогр’іп сˈтаўл’ут’ / у‿ˈпогр’іб’і стоˈйіт’ воˈно / 
воˈно‿ж не‿пропаˈда хот’ ˈл’іто хот’ шо / воˈно ˈт’ілк’і да... //

– Інф. 2: ˈМ’асо соˈлили ˈтоже //
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– Інф. 1: М’ас... / та ˈм’аса ˈл’ітом не‿буˈло / хто там йоˈго 
соаˈлиў // одˈного кабаˈна заˈр’іжут’ / йоˈго на‿ˈл’іто не... / на‿ˈз’іму 
не‿хваˈтайе / з’йіˈд’ат’ і‿ўˈс’о // а‿ˈл’ітом б’із‿ˈм’аса // та де 
ˈкуриц’у заˈр’іжут’ / баˈрана там уˈже коˈли буˈло там йаˈк˙е //

– Інф. 2: Йа ˈпомн’у / ˈмама соˈлила //
– Інф. 1: Ну / ˈти‿то ўже сˈтала / тиі коˈн’ешно ўже / буˈло 

ўже / поˈменше воˈна //
– Інф. 2: Йа ˈменша / в’ін сˈтаршиĭ //
– Е.: А от холодильників же не було. Що з м’ясом робили? 

Було ж багато.
– Інф. 1: Не‿буˈло баˈгато // тоˈд’і з’іˈмоĭ не... / ˈл’ітом 

не‿ˈр’ізали // це ш’ас ˈр’іжем //
– Інф. 2: Посоˈлили / у‿раˈсол’і //
– Інф. 1: Ну‿соˈлили //
– Інф. 2: Саˈл’ону ˈводу ˈд’елали / і туˈда кˈлали //
– Інф. 1: Та ˈпортили / шо там соˈлили //
– Інф. 2: І‿леˈжало / ну оˈно саоˈл’оне‿саоˈл’оне ˈдуже буˈло //
– Інф. 1: Заˈсол’ували / суˈшили // суˈшили на‿ˈсон’ц’і поˈтом 

да // а ˈл’ітом ˈйесл’і заˈр’іжут’ / у‿ˈкого коˈлод’із’і буˈли дак / у 
коˈлод’іс’ спусˈкали пˈр’амо ў‿в’ідˈр’і туˈдиі в’ідˈро / і ў‿воˈд’і 
оˈто‿там стоˈйало да‿і‿ўˈс’о //

– Інф. 2: А смеˈтана ˈіл’і шо ў‿ˈпогр’іб’і //
– Інф. 1: Та шо там см˙еˈта... / ̍тоже ў‿коˈлод’іс’ / і ў‿коˈлод’іс’ 

спусˈкали //
– Інф. 2: ˈІл’і ў‿ˈпогреп л’от ˈкидали //
– Інф. 1: Да / л’от з’‿з’іˈмиі / ˈл’оду туˈди наў‿ˈпогреб’і на... / 

моˈрозили / л’от кˈлали ў‿ˈпогр’іп і‿ˈəта да //
– Інф. 2: Поˈтом наверˈху накриˈвали / в’ін ˈм’едл’ено 

растаˈваў / і там ˈхолодно буˈло //
– Інф. 1: Ну маслозаˈвот от у‿ˈнас буў // маслозаˈвот̬ кˈругле 

ˈл’іто в’ін раˈботаў / йоˈго / ўс’у ̍ з’іму загаˈтаўл’ували ̍ воду / ̍ р’адом 
в’ін ˈколо ˈр’іч’ки маслозаˈводи стˈроіли / ˈр’іч’ка здоˈрова / хаˈроша 
буˈла / ш’ас ˈкон’ч’іли / ниеˈма ˈр’іч’ок // ˈмелниц’а буˈла / тут 
йаˈка ˈр’іч’ка буˈла оой! [протяжно] / ˈмелниц’а буˈла вод’аˈна / 
вод’аˈна // вод’аˈн’і ˈмелниц’і ў‿нас буˈли // це на‿Украˈіну йа йак 
поˈпаў / там в‿осноўˈном в’ітр’аˈн’і ˈмелниц’і // коˈли преˈйіхаў / 
ўс’і в’ітр’аˈн’і стоˈйат’ //

– Інф. 2: А ў‿нас вод’аˈн’і //
– Інф. 1: А ў‿нас вод’аˈн’і буˈли аˈга ˈмелниц’і // і от ˈəтат... // 

ˈколо ˈр’іч’ки стоˈйала / наˈсосом каˈч’айут’ / і моˈрози / тоˈд’і‿ш 
ˈсил’н’і моˈрози / і‿моˈроз’ут’ л’от // ўс’у ˈз’іму / йоˈго ˈгору 
намоˈроз’ут’ / поˈтом соˈломоĭ йоˈго накриˈвали / і‿ўˈсе ̍л’іто / на‿ўˈсе 
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ˈл’іто хваˈтало до‿ˈсам’іх моˈроз’іў / охлажˈдали молоˈко ˈл’одом // 
л’от̬ ̍кидайут’ у‿ˈводу у ̍ет’і / ў‿ˈч’ани здоˈров’і буˈли / і молоˈко туˈди 
фˈл’аги сˈтаўл’ут’ / і‿ˈл’от тоĭ ˈложут’ / і‿ахлажˈдали ˈето молоˈко // 
шо переˈвозет’ же тоˈд’і заб˙еˈрайе маˈш’іна / прийіˈж˙ǯ’а заб’іˈрала 
маˈшиіна атˈс’уда // а‿ˈцеĭ / на цеĭ маслозаˈвод̭ со‿вˈс’іх дереˈвен’ 
на‿ˈкон’ах іс‿ˈф’ірм воˈзили / ˈдаже Миˈхаĭлоўка‿от ˈр’адом / 
оˈт:уда пр’іˈвозили / шоп с’уˈдіи / оˈце здаˈвали молоˈко // с’іпаˈратор 
буў / воаˈниі пропусˈкали тут / руч’ˈниĭ с’іпаˈратор буў // здоˈровиĭ 
руч’ˈниĭ с’іпаˈратор буў // ˈпомн’у йа // ў‿нас у‿деˈреўн’і буˈли / 
хто побоˈгач’е буў / от с’іпаˈратор’іў‿же не‿буˈло / в‿оˈдиін... / 
одˈн’і воˈни / Дутˈко от в’ін буў / в’ін уˈмер от цеĭ гот / в’ін м’іĭ 
однокˈласник / одˈного ˈгода / пр’ітс’іˈдател’ом раˈботаў / в’ін уˈмер 
цеĭ гот ос’ весˈноĭ // ˈета... / у‿ˈйіх воˈниі побоˈгач’е жиˈли / от у‿ˈйіх 
с’іпаˈратор буў здоˈровиĭ / ˈВолга назиˈваўс’а // ўс’і деˈреўн’а / 
пошˈт’і ўс’а деˈреўн’а хоˈдиіла до‿ˈйіх пропусˈкат’ аˈга молоˈко / 
пропусˈкат’ // іˈдут’ / в‿ˈоч’ерид’і ўс’і / там пропусˈкайут’/ по... / 
поˈтом ˈводу гˈр’ійут’ там // неˈсут’ ˈводу с‿соˈбоĭ ˈтеплу / коˈму / 
ˈкаждому ўже знаў коˈму ˈс’одн’і несˈти ˈводу ˈтеплу // с’іпаˈратор 
розбеˈрут’ / поˈмийут’ йоˈго‿ж ˈнада‿ш̬ мит’ ˈч’ерез оприд’іˈл’он:е / 
там сˈк’іл’ки проˈпустиш‿от поˈмийут’ / оˈп’ат’ // і вот йіˈйо од:аˈвали 
за те шо два дн’а пропусˈкайіш сеˈб’і / а ˈч’ерез два дн’а од:аˈйеш 
йіˈйі ˈетоа / смеˈтану од:аˈват’ йіˈйі / то йеĭ за те шо с’іпаˈратор вот 
пропусˈкайіш вот‿ˈета // оˈтак‿от ˈл’уди жиˈли бач’ / уˈже... / воˈниі 
ўже побоˈгач’е буˈли / воˈниі ˈд’ен’г’і ˈд’елали ўже / ˈет’ім //

– Е.:  Але сепаратор з’явився не так давно. А що раніше 
робили?

– Інф. 1: Уу! [протяжно вигукує] // ран’іше! // ̍ет’ім... // у ̍ет’і 
сˈтавили ў‿хоˈлодну ˈводу / ˈета / молоˈко / і ˈверх‿же соб’іˈралос’а / 
ˈце верх ˈето / дак йа йіˈйі... / воˈно жир / то поˈтом збеˈрут’ пˈросто 
оˈц’і сˈлиўки зˈверху / у‿ˈбанку он посˈтаўл’ут’ / ˈіл’і ў‿ˈбанку 
ˈіл’і ў‿ˈето / буˈла таˈка дереˈв’ан:а ˈета / колоˈтили йіˈйі си... // йак 
ˈс’адеш два ч’аˈса пахту... пахˈтоўка ˈета // закриˈвалас’ воˈна і оˈтим 
ч’еренˈком ̍ ето / два ч’аˈса ̍ боўтайіш шоп йоˈго ̍ ето / збит’ // пˈр’амо 
сˈразу ˈмасло збиˈвали / ни... / ни‿ˈету / а смеˈтану ту налиˈвайіш / 
і‿ˈмасло збиˈвали там //

– Інф. 2: Ни‿ˈпомниш? // йа ˈпомн’у... // [звертається до 
третьої особи присутньої під час розмови] [...]

– Інф. 1: А заˈч’ем? // а на маслозаˈвод’і оз’ буˈла // коˈли йа 
молоˈко воˈзиў на таз... маслозˈбоĭка буˈла // коˈли молоˈко привеˈзут’ 
буˈвало ˈкиісле / уˈже не‿ˈето / воˈни нам... //

– Інф. 3: І пр’ам с‿малаˈка можна ˈбыла?.. //
– Інф. 1: С‿молоˈка пˈр’амо / кˈрут’ут’ і... // а заˈч’ем? / йа 

аˈдин гот / оˈце йак доˈрогу оˈц’у стˈроіли / оˈц’у доˈрогу стˈроіли 
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ў‿Талбаˈзи / і‿ˈвеч’іром молоˈко йа поˈйіхаў / да ти ш’е раˈботала // 
ў‿Мар’ˈйаноўк’і усˈп’іў за... / у‿ˈнас забˈраў а‿ˈдош’ наˈходе ̍сил’ниĭ 
таˈкиіĭ // у‿Мар’ˈйаноўк’і наˈч’аў заˈкач’уват’ / і‿ˈдош’ как даў! / 
здоˈровиĭ / і йа усˈп’іў ˈйіхат’ // а ч’ерез‿ˈгори ˈйіздили доˈрога // йа 
по гоˈрам ни‿поˈйіхаў / по‿камˈн’ам поˈйіхаў // а ̍коло кул’ˈтури там 
ˈето / перикоˈпали шоп ни‿ˈето // йа ˈкинуўс’а не / не‿переˈйіду // ну 
йа наˈч’аў вийіˈж’ат’ / і на доˈрогу тˈрохи ни‿ˈвийіхаў і‿забуксуˈваў / 
осˈтаўс’а там // нехˈто не‿ˈйіде і ўс’о / ў‿дв’іˈнац‿ч’аˈсоў н’іфˈт’ан’і
к’і ˈйіхали / ˈвит’анули меˈне // приˈйіхаў йа на маслозаˈвод дв’іˈна... 
ˈпервиĭ ч’ас / уˈже ниˈма закˈрили / заˈвот // ну йа л’іх у‿каˈб’ін’і / 
пересˈпаў / ˈутром воˈни приĭшˈли ˈет’і // даˈваĭ / проˈв’ірили / ˈзадн’а 
ниˈполна буˈла / ˈс’екцийа // а‿пеˈредн’а ˈпоўна буˈла // ˈперед... / 
ˈзадн’у проˈв’ірили трицт’‿тˈриі к’ісˈлотнос’т’ / ну‿пусˈтили 
на‿с’іпаˈратор пропусˈтили // і‿обˈрат м’іˈн’і залиˈваĭ // а пеˈредн’у 
ˈт’ілки нач’аˈли на‿с’іпаˈратор / і сˈразу с’іпаˈратор заˈбиўс’а // воˈна 
виˈходит’ од‿ˈДаша там ˈет’і / воˈни ˈкажут’ «а! / даˈваĭ ми ў‿ˈтебе 
наˈпишием / шо приĭн’аˈли молоˈко / а йак ˈбуд̭то обˈрат / доˈлиў йа 
туˈди обˈрату сˈк’іл’ки ˈəто / і‿доˈмоĭ / ˈйіхат’ / а‿ˈсонце сˈтало / і 
оˈп’ат’ йа забуксуˈваў у‿ˈлосках / не‿ˈмох проˈйіхат’ / оˈт:уда ̍йіхаў // 
і до‿оˈб’іт стоˈйаў йа // преˈйіхаў а‿абˈрат веˈзу в‿Аликˈсандроўку 
злиˈваў свиˈн’ам ˈето / преˈйіхаў йа пеˈредн’у йак откˈриў ти ˈбоч’ку 
ˈəто / наˈч’аў вилиˈват’ / там отаˈк’іми кусˈками ˈмасло зˈбилос’а / 
пˈр’амо кусˈками / дуˈрак / ˈнада буˈло тиі... / дак йа йоˈго ни‿ˈмог‿же 
ˈето ти... // ˈводу / заˈч’ем? / ˈводу л’йу / ˈводу / воˈно‿ж не‿виˈходе / 
ˈк˙ісле // воˈдоĭ м’іˈшайу по... / з‿воˈдоĭ коĭ‿ˈкак ̍вилиў те / а‿ˈмасло ўсе 
ц’іл’аˈком осˈталос’ там к’ілогˈрам наˈерно сто ˈмасла / кусˈк’і отаˈк’і 
ˈмасла // йа дуˈрак повиˈт’агуваў і повиˈк’ідуваў йіх в‿ˈетот‿и... / 
в‿ˈету / свиˈн’ам туˈди ˈвик˙енуў‿же те...//

[...]
– Е.: А як, Ви казали, називався той пристрій, яким масло 

збивають, ще до того, як сепаратори з’явились?
– Інф. 1: А / ˈəто / ну йак йіˈйі? / ˈмасло... // ˈпахталка! / 

ˈпахталка назиˈвалас’ у‿ˈнас // по‿ˈнашому ˈпахталка назиˈвалас’ //

***
13.4.  – Е.: Розкажіть, як Ви Різдво святкуєте? Як колядували, 
щедрували?

‒ Інф. 1: Оо! / ми л’уˈбили хоˈдит’ // ми це ˈран’ше це куˈт’у 
ше с‿ˈтого ў‿нас куˈт’у назиˈвалос’ ноˈсили // даˈвали‿ж ˈд’ен’г’і // 
там ˈд’ен’ег даˈдут’ / ˈіл’і ну хто шо // а на‿ˈПаску ˈйаĭц’а / кˈрашен’і 
ˈйаĭц’а даˈйут’ / коˈли ˈносиш / поˈтом каˈтали т’і ˈйаĭц’а / лупˈки 
ˈд’елали із‿ˈəтого... //
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‒ Інф. 2: Із‿ˈдерева зн’іˈмали //
‒ Інф. 1: Гуˈл’алис’ / із‿ˈдерева / з‿ˈлипи шо с’н’іˈмайут’ / лу

ˈбок / нагоˈр’і сˈтаўл’ут’ / і от на траˈв’і ми каˈтали шоп / ч’іˈйе йаĭˈце 
попаˈде ˈйесл’і твоˈйе те астаˈйец’а / то йаĭˈце заб’іˈрайеш уˈже сеˈб’і //

‒ Інф. 2: Аˈдин вп’іˈр’од браˈсаў / дˈругиĭ сˈл’едам //
‒ Інф. 3: І‿напр’іˈм’ер ˈйес’і ˈето йаˈйіч’ко ˈет’ім сˈтукнеш / ти 

заб’іˈрайеш йоˈго //
‒ Інф. 1: Йаˈйец’ не‿буˈло‿ш ̍тоже / ̍мало буˈло / не‿хваˈтало // 

це ш’ас уˈже //
‒ Інф. 3: Тоˈд’і да / ˈйаĭц’а //
‒ Е.: То «лубок» – це гра так називалась?
‒ Інф. 1: Луˈбок — це ˈложили... / луˈбок ˈето з‿ˈдерева / 

з‿ˈлипи / сн’іˈмали ˈкору / і воˈна таˈка ˈет’ім... // он йак ш’ас 
жолоˈба ˈв’ішайут’ шоб̭ воˈда ст’іˈкала // ˈран’ше з’:іх ˈд’елали ˈет’і / 
водосˈт’оки вот‿ˈет’і от с’ˈн’імут’ із‿ˈлипи / луˈбок / і‿пˈр’амо 
ˈв’ішайут’ йоˈго на‿ˈето і‿воˈда по‿йоˈму теˈч’е / по‿ˈетому / уˈже 
буˈло... // це ш’ас ўже пласˈмасов’і / жеˈл’ізн’і / а тоˈд’і дереўˈйан’:і 
ўсе буˈло //

‒ Інф. 2: ˈЕто пˈросто ігˈра буˈла //
‒ Інф. 1: Ну а‿ˈце луˈбок спец’іˈал’но шоб ˈйаĭц’а там каˈтат’ / 

пусˈкали / по‿йоˈму // 
‒ Е.: А як кутю носили роскажіть.
‒ Інф. 2: А‿куˈт’у ˈд’елали с‿пшеˈниц’і //
‒ Інф. 1: Пшеˈниц’у / тоўкˈли //
‒ Інф. 4: І‿ˈш’ас ˈнос’ат / і‿ˈш’ас ˈнос’ат //
‒ Інф. 1: Ш’ас ˈнос’ут’ шо? / рис // ˈриісу наˈвар’ут’ і... // а 

тоˈд’і ми в‿ˈоч’ер’ед’і ос’‿у‿ˈт’отки ў‿циˈйеĭ буˈло / ˈт’отка 
Паˈраска буˈла // у‿ˈнейі буˈла ˈета... / во‿та... / ˈета / как йіˈйі? //  
буˈла крупоˈрушка / шо снаˈч’ала йіˈйі кˈрут’ут’ пшеˈниіц’у 
на‿ˈетом // кˈрут’ут’ шоп шˈкуру з’н’ат’ / оˈц’у ўс’у / і‿воˈна 
пшеˈниіц’а астаˈвалас’а // а у‿ˈкого не‿буˈло / ступу пˈросто // сˈтупа / 
дереˈв’ан:а сˈтупа / це неˈма таˈк’іх ш’ас ступ / на‿Украˈйін’і йе // ну 
йа слуˈжиіў буˈли // ˈето з‿ˈдерева / здоˈрового ˈдерева дуˈбового / 
ˈд’елайут’... / пеˈн’ок здоˈровиĭ / сеˈр’отку виб’іˈрайут’ оˈце шо... // 
і воˈна‿ж гˈлад̭ка поˈтом стаˈйе / а‿туˈди ˈдерево... / ой / пшеˈниіц’у 
засиˈпайут’ / да / і‿оˈце ˈет’ім / тоўкаˈч’ом // тоўˈкач’ / дереˈв’ан:иĭ 
таˈк’і / здоˈровиĭ ˈпалка / от бˈйут’йіˈйі // і ўс’а шˈкура зл’іˈтайе 
вот‿ˈето вот шˈкуру //

‒ Інф. 2: І паˈтом йіˈйі ваˈрили //
‒ Інф. 1: Поˈтом ваˈрили оˈц’у пшеˈниіц’у //
‒ Інф. 2: І ноˈсили куˈт’у // вот ̍ето ў‿нас так // а‿хˈто побаˈгач’е 

буў / а у‿ˈйіх рис уˈже ваˈрили // вот у‿ˈнас Йак’іˈм’енков’і / 
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аˈни баˈгач’е буˈли / у‿ˈйіх ˈрисоава буˈла // а ми ноˈсили ўс’іˈда 
пшеˈнич’ну / от с‿пшеˈниц’і // а ми н’іˈколи не... / не‿калатˈн’у 
оˈтета не‿ˈд’елали / а‿ˈми / ўс’ігˈда Шеўˈч’енков’і / миі / вот‿ˈето 
ми ˈд’елали / а Йак’іˈм’енко ˈм’ежду ˈнами жиˈли / аˈни н’іˈколи 
ни‿ˈд’елали // аˈни пабаˈгач’е //

[...]
‒ Е.: А що ще в кутю додавали?
‒ Інф. 2: Ваˈдич’ку //
‒ Інф. 1: Н’е / ̍ ету ̍ сахар / іˈз’ум іˈз’ум йак? / іˈзум // іˈз’ум / мет 

там до... / ˈд’елали ˈету / да / розбаўˈл’али //
‒ Інф. 2: ˈВоду кип’аˈтили / м’іˈшали і залиˈвали / ˈету 

пшеˈниц’у //
‒ Е.: А вона рідка чи вона густа — кутя?
‒ Інф. 1: Н’е / гусˈта //
‒ Інф. 2: Сˈр’ед˙н’ен’ка таˈка //
‒ Інф. 1: Ну ў‿ˈмиск’і не... / ˈмиску не‿ˈета... //
‒ Інф. 2: Шоб не‿розлиˈвалас’а //
‒ Інф. 1: Не‿розлиˈвалас’а воˈна // ˈмиску‿ж бˈрали ˈмиску / 

платˈком заўˈйазували / пˈлатком ізˈверху / і неˈсеш у‿ˈмиск’і //
‒ Е.: А до кого несли?
‒ Інф. 1: До ˈроцтвениік’іў / іˈдеш ў‿ˈперву ˈоч’ер’ід’ до 

ˈроцтвеник’іў //
‒ Інф. 2: І ш’ас / ш’ас до‿раˈд’іт’іл’еĭ неˈсеш ˈйесл’і жиˈв’і / 

ў‿ˈперву ˈоч’ер’ід’ //
[...]
‒ Е.: А щось говорять при цьому [як принесли кутю і зайшли 

в хату]?
‒ Інф. 1: Ну «здˈрастуĭте / с‿Св’аˈтим ˈвеч’ірам вас» і все оˈце //
‒ Інф. 2: Аˈга / «ми вам куˈт’у принесˈли» //
‒ Інф. 1: Св’аˈтим ˈвеч’іром / а‿ˈранше ˈми‿от хоˈдили 

на‿куˈт’у ̍це‿то ̍ тоже // а‿на‿Рожестˈво / на‿Рожестˈво ми хоˈдили 
це сп’іˈват’ ˈнада об’іˈзат’ел’но ˈутром / с’ід’ˈмого на‿Рожестˈво // 
іˈдем коˈли ўже ˈтоже оˈп’ат’ / пшеˈниц’а наб’іˈрали / у‿карˈмани / 
і‿сп’іˈвали «Рожестˈво твоˈйе Хрисˈт’і‿ˈБоже там / вос’:іˈйа...» / 
оˈц’у фˈразу йа йоˈго ̍помн’у / це ми сп’іˈвали йоˈго // і просп’іˈвайеш 
ˈп’есн’у / а‿поˈтом ў‿кон’ˈц’і ˈето «роˈдиі ˈБоже / ˈжито пшеˈниц’у 
на‿ˈвашу пашˈниц’у / на‿вˈс’аку пашˈниц’у» і‿ˈк’ідайеш оˈце ˈəту / 
у‿ˈхат’і ˈкидали пшеˈниц’у //

[...]
‒ Е.: Як називається період від Різдва до Крещенія?
‒ Інф. 1: Ну с’ˈв’атк’і ч’і йак //
‒ Інф. 2: Сˈв’атки сˈв’атки //
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‒ Інф. 1: С˙ˈв’атки ў‿нас назиˈвайуц’а да //
‒ Інф. 2: ˈДаже ˈв’ечором н’іˈч’о не‿ˈд’елайут’ / сˈв’атки // [...] 

до‿Ражестˈва не‿ˈробл’ат’ ниˈч’о / гуˈл’айут’ //
‒ Е.: А коли робити починають?
‒ Інф. 2: ˈПосл’е Кр’іˈш’ен’ійа // дв’і ниˈд’іл’і не‿ˈроб л’ат’ // 

йа зˈнайу ˈмама каˈзала / сˈв’атки //
‒ Інф. 1: ˈРанше собл’уˈдали //
‒ Інф. 2: От‿Ражестˈва до‿Кр’іˈш’ен’ійа ˈвеч’ором н’іˈч’о 

ни‿ˈд’елали //
‒ Інф. 1: ˈКаждиĭ ден’ ў‿ˈгос’т’і ˈход’ут’ до‿ˌкого‿неˈбут’ / 

іˈдут’ по‿ˈоч’ерид’і / а‿ˈш’ас н’і //
‒ Інф. 2: ˈРан’ше гуˈл’али хаˈдили ˈкак‿та / раˈд’іт’ел’і ў‿нас 

ўс’еˈда //
‒ Е.: А що по вечорах жінки робили?
‒ Інф. 1: Хоуу! // коˈли йа маˈлен’к’ім бу воˈниі шо / пˈр’али 

ˈц’ілиĭ ден’ / сиˈд’ат’ ˈетоу / у‿ˈкаждого пˈр’алка //
‒ Інф. 2: Вишиˈвали //
‒ Інф. 1: Руч’ˈна / ˈіл’і вишиˈвайут’ // в‿аснавˈном пˈр’али //
‒ Інф. 2: ˈВ’ажут’ / кружеˈва ˈв’ажут’ / вишиˈвайут’ // у‿ˈмене 

ˈт’отки оаˈни вишиˈвали в‿аснавˈном // воˈни ˈоч’ен’ краˈсиво 
вишиˈвайут’ // кружиˈва ˈв’ажут’ / вишиˈвайут’ //

‒ Інф. 1: А в‿нас н’і / мама се ˈрем’е пˈр’алка / ваˈни 
пˈр’али // і‿пˈр’іĭдут’ ˈдаже у... / пˈр’іĭдут’ ˈрад’іво в‿нас ˈпервих 
пойаˈвилос’а / тоˈд’і‿ж̭ от‿п’іˈтан’ійа / ˈрад’іво буˈло // с’о / 
преˈход’ут’ сˈлухат’ ˈрад’іво / і ˈдаже с‿соˈбоĭ бˈрали ˈет’і ти... / аˈбо 
вереˈтено там //

‒ Інф. 2: Шерс’т’ моˈтайут’ ˈіл’і пр’аˈдут вереˈтеном // 
вереˈтено те // дес’ у‿ˈмене ĭ‿то йе ˈмамине вериˈтено //

‒ Е.: А оцей станок, верстат. Пам’ятаєте, як називалась 
оця частина його? І що за чим треба робити.

‒ Інф. 2: Тку... / тˈкали ˈета да? / тˈкали //
‒ Інф. 1: Да / л’он / у‿ˈнас коˈнопл’і //
‒ Інф. 2: От у‿ˈмами / у‿ˈбабушки буˈло / аˈна / аˈни тˈкали / а 

от ми же / конопˈл’у саˈжали //
‒ Інф. 1: У‿ˈкаждом гоˈрод’е / у‿ˈкаждом гоˈрод’і у‿ˈнас от 

буˈло коˈнопл’і об’іˈзат’ел’но коˈнопл’і поˈсажена //
‒ Інф. 2: А‿поˈтом тˈкали //
‒ Інф. 1: Поˈтом йоˈго моˈч’іли //
‒ Інф. 2: Уˈже у‿ˈнашеĭ ˈбабушк˙е буў стаˈнок // у‿ˈнас 

у‿ˈмами не‿буˈло / а‿ў‿ˈбабушки буў // йа не‿зˈнайу йак //
‒ Інф. 1: ˈР’адна тˈкали //
‒ Інф. 2: ˈР’адна тˈкали //
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‒ Е.: Коноплі збирали, а що потім з ними робили? Як їх 
готували?

‒ Інф. 1: Коˈнопл’і / н’ет / коˈнопл’і от росˈтут’ / ў‿нас йіˈйі 
пˈросто ў‿сноˈпиі в’аˈзали / поˈтом ˈріч’ка / ˈр’адом буˈла / ў‿ˈр’іч’ку 
заˈмоч’ували туˈдиі за ̍ ето / закˈладували шоп ̍ето / моˈч’іли // поˈтом 
йіˈйі заˈмоч’ут’ от коˈли / поˈтом виˈсушували //

‒ Інф. 2: Це росˈказували / да //
‒ Інф. 1: Заˈч’ім? / дак йа сам зˈнайу / йа аˈйаґже //
‒ Інф. 2: Ти зˈнайіш? / йа н’ет //
‒ Інф. 1: Поˈтом йіˈйі суˈшили // суˈшили і‿поˈтом нач’іˈнали 

таˈк’і цип̬ буў / цип назиˈваўс’а //
‒ Інф. 2: Йак цеп’ можна скаˈзат’ / да? //
‒ Інф. 1: Дериˈв’ан:е / дериˈв’ан:а ˈпалка / а‿на‿кон’ˈц’і цеп 

приˈв’азаниĭ // роскˈладували йіˈйі по ̍етому / на‿траˈв’і іˈл’і на‿поˈлу 
на‿ˈч’ом‿н’ібуд̭’ оˈц’і уˈже коˈнопл’і і‿ˈбили // воˈна / ˈпалки т’і / 
ˈнада ̍доўго бит’ буˈло / шоп воˈно хараˈшо вот‿ˈето‿ўс’у / вибиˈвали 
а‿поˈтом виˈч’есували ˈдаже вот‿ˈет’і шоп воˈна ˈпалоч’ок не‿буˈло 
оˈт’іх // і‿буˈло воˈна йак воˈлос’:а / а‿поˈтом із‿ˈнейі ўже тˈкали 
оˈце на‿станˈках оˈце ўже ˈето //

‒ Інф. 2: Л’н’аˈн’і...
‒ Інф. 1: Л’он / л’н’аˈн’і да //
‒ Інф. 2: Л’н’аˈн’і і‿полоˈт’енца і‿поˈтом... //
‒ Інф. 1: Да / ўсе ўже ˈд’елали //
‒ Інф. 2: На‿л’ˈду йіх с’т’іˈрали / ˈл’уди каˈзали //
‒ Інф. 1: Да / да //
‒ Е.: Як-як стірали?
‒ Інф. 1: Вибиˈвали пˈр’аником //
‒ Інф. 2: На‿ˈл’от ноˈсили //
‒ Інф. 1: Не‿ˈл’от / сугˈроби здоˈров’і буˈли / ˈв’ін‿же л’от 

весˈноĭ йіх об’іˈзат’ел’но оˈдиін рас у‿гот весˈноĭ ̍ нада ў‿проˈточ’ ноĭ 
воˈд’і // л’от сугˈроп п’іт с’н’іх п’іˈде‿то / а‿ˈтам‿же ўниˈзу л’от / 
і‿воˈда теˈч’е // і‿оˈце ˈложили і‿ˈпалка таˈка / пˈр˙аник / пˈраник 
назиˈвали ў‿нас //

‒ Інф. 2: Пˈраник назиˈвали // ну йак скаˈзат’? / вот йак ˈлошка 
ˈможна скаˈзат’ //

‒ Інф. 1: До ну здоˈровиĭ ˈв’ін‿же буў //
‒ Інф. 2: Тут вот‿ˈтак / а‿ˈтут вот‿таˈке буˈло [показує 

жестами] // і‿ˈвот воˈни ним ˈбили вот‿ˈтак //
‒ Інф. 1: Б’йут’ оˈце по‿ˈетому //
‒ Інф. 2: По‿воˈд’е //
‒ Інф. 1: Вибиˈвали оˈце все //
‒ Інф. 2: І‿ˈв’ін ˈб’ілиĭ‿ˈб’ілиĭ стаˈвало / л’он //
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‒ Інф. 1: Да //
‒ Е.: То ж ви казали з конопель?
‒ Інф. 2: А‿ˈвот оˈно з‿коноˈпел’ //
‒ Інф. 1: Тˈкали‿ж˙ йоˈго / тˈкали ўже //
‒ Інф. 2: Тˈкали / коˈнопл’і //
‒ Інф. 1: Тˈкали ˈет’і / на‿станˈку //
‒ Е.: І то, і то — льон?
‒ Інф. 1: Да //
‒ Інф. 2: Ну вот оˈни назˈвали л’ˈн’анийе поч’іˈму‿то / 

с‿каˈнопл’і // ˈето л’он і‿ˈйе с‿каˈнопл’і наˈв’ерно //
‒ Інф. 1: Да / л’он – коˈнопл’і аˈйаґже //
‒ Інф. 2: Коˈнопл’і наˈерно ˈето і‿ˈйес’ л’он? / йа ˈета не‿моˈгу 

скаˈзат’ // [...] ш’е ˈмама каˈзала / ˈйес’і пˈлохо там поˈбили ˈіл’і‿шо 
оˈно таˈке гˈрубе‿гˈрубе ˈжостке / каˈл’уч’е // а‿ˈйес’і наˈерно 
хараˈшо / аˈно ˈм’ахкен’ке //

***
13.5. – Е.: А на городі саджаєте те саме, що Ви бачили в 
Україні? Чи рослинність відрізняється?

‒ Інф. 1: Те‿ш‿ˈсаме / те‿ш‿ˈсаме саˈжайем // на‿гоˈрод’і / 
воˈниі ˈтоже ˈтак̬‿же / і‿каˈпуста і‿бур’аˈки // це ў‿нас ш’ас ˈето / 
сатˈки сˈтали ̍бач’іш / у‿ˈнас на‿гоˈрод’і ми ш’ас саˈжайім карˈтошку 
ˈт’ілки // а‿астал’ˈне ўсе ў‿ˈет’іх / оˈд’:ел’но //

‒ Інф. 2: А ˈранше ўсе на‿гаˈрод’і саˈжали // у‿ˈнас ˈмама 
на‿гаˈрод’і саˈжала //

‒ Інф. 1: ˈРанше ўсе на‿гоˈрод’і / уˈсе на‿гоˈрод’і ˈəто / ўсе 
ўˈміс’т’і //

‒ Інф. 2: Каˈпуста / і таˈбак ˈдаже виˈраш’ували //
‒ Інф. 1: Да // а пом’іˈдори‿ж неˈколи не ̍етоа... // йа спˈрашуваў 

ˈмаму / каˈжу / «а‿ˈч’о ̍ранше пом’іˈдори неˈколи не‿красˈн’іли ў‿нас 
на‿ˈəтом? / ну / на‿корˈн’у?» // ̍помн’у / йак ̍ос’ін’ нач’ˈнец’:а / нарˈвем 
да хоˈвайім і‿ўˈс’і моˈйі і‿у‿ˈвал’анкіи і‿в’із’ˈд’е / шоп покрас’ˈн’іў / 
аˈга // а‿воˈна ˈкаже / «а хто‿ш тоˈд’і саˈдиіў?» / тоˈд’і саˈжали / коˈли 
ˈземл’у сˈпашут’ оˈце гоˈрот̬ / весˈноĭ / карˈтошку поˈсад’ут’ і‿пˈр’амо 
с’ім’еˈнами саˈжали ў‿ˈземл’у / поˈка воˈно ˈвил’ізе тоĭ пом’іˈдор / 
поˈка в’ін ˈвиіросте // а‿ˈш’аз‿же саˈжайім уˈже у‿роˈсаду з‿ˈмарта 
ˈм’іс’ац’а / ўже роˈсаду виˈсажуйім / вот̬ заˈте / ˈбач’іш ˈл’уди ˈет’і... // 
од‿дурˈн’і буˈли // н’е / йа ˈч’асто ˈдумайу / сˈлухаĭ / йаˈк’іс’ не те 
ˈумств’ене разˈв’іт’ійе буˈло // йа од‿ˈдаже ˈпомн’у / от миі зерˈно 
на б’ісˈтарках воˈзили / ну малаˈйі‿ж ми / а‿б’ісˈтарки тоˈд’і‿ш 
вс’і‿ж ˈд’елали коˈл’оса / ўсе з‿ˈдерева ˈд’елалас’ воˈна / жеˈл’іза 
ниˈч’о ни‿буˈло // і‿ˈот ч’іˈкушки кол’іˈсо над’іˈвали і‿назиˈвалос’ 
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ч’іˈкушка / шоп̬ кол’іˈсо не‿спаˈдало / устаўˈл’али / дереˈв’ан:у 
ˈд’елали ч’іеˈкушку сˈлухаĭ // і‿оˈц’а дерев’ˈйан:а ч’іˈкушка воˈна 
рос:иˈхалас’ вил’іˈтала // йак ˈвилите / проз’іˈвайеш / ˈвилите / ˈладно 
с‿пусˈтоĭ б’ісˈтаркоĭ кол’іˈсо злеˈтиіт’ так п’ід˙ˈн’імеш / малаˈйі там 
собеˈремс’а да п’ід˙ˈн’імем // а‿ˈпоўна слеиˈтит’ / уˈже ни‿ˈможем 
п’ід˙ˈн’ат’ сˈлухаĭ ˈəто / б’ісˈтарку‿ж̭ йак п’і... // од‿ˈдумайу ну 
ниўˈже / ход’‿і‿дереˈв’ан:а / ̍можно‿ж ̍диіроч’ку буˈло просверˈлит’ 
ˈтаґ‿же? // і / ˈіл’і в’еˈр’оўкоĭ зав’аˈзат’ йакоĭ‿н’іˈбуд̭’ / шоб до / 
до‿ˈос’і / шоп воˈна не‿зл’іˈтала // не‿доˈдумувалис’а ˈбач’іж //

‒ Е.: А що таке бістарка?
‒ Інф. 1: Ну це зерˈно... // ˈд’елали дереˈв’ан:у / ну пˈлотну 

таˈку // воˈна сˈтавиц’:а йак ˈйаш’:ік / здоˈровиĭ ˈйаш’:ік // зерˈно 
от‿комˈбаĭна пˈр’амо насиˈпайут’ туˈди / і‿веˈзеш на‿коˈн’ак’і / воˈно 
не‿висеˈпайец’·а / пˈр’амо в‿ˈето... // [...] // воˈна закр’епˈл’он:а / 
да / вона закр’епˈл’айіц’·а кˈр’епко / поˈтом пр’ійеˈж’айіш на‿ˈток / 
коˈли пˈросто п’ідˈвернеиш / коˈн’аку п’ідˈвернеш / йіˈйі переˈвернут’ 
оˈтак і‿ўˈс’о / і‿воˈна висиˈпалас’а пˈр’амо //

‒ Е.: Вона крита?
‒ Інф. 1: Н’ііе! [протяжно] / зерˈно наверˈху пˈр’амо так //
‒ Інф. 2: Йак коˈрито ˈможно скаˈзат’ // да вот / вот так ˈможно 

скаˈзат’ / ˈт’ілки дереˈв’ан:а / от йак оˈце [показує стару світлину] // 
і‿ˈтут закˈрита і‿ˈтут закˈрита //

‒ Інф. 1: Он т’іˈл’еги / подиˈвис’ Маˈрин / ш’ас ˈйіз’д’ут’ он 
на‿т’іˈл’егах / ну ˈт’ілк’і пˈлотна опˈшита / шоп не‿ˈвисипалос’ //

‒ Інф. 2: Аˈна глиˈбока буˈла аˈга / там сˈк’іл’ки ˈцен’т˙н’ероў 
туˈда // а‿ˈтут коˈл’оса...

‒ Інф. 1: ˈСама ˈб’іл’ша ў‿ˈмене б’ісˈтарка / д’ет Паˈхом 
з’ˈд’елаў п’ат’ ˈцен’т˙н’ероў вˈлазило / ˈето п’ат’ ˈцен’т˙н’ероў 
ш’іˈталос’ мˈного / коˈн’ак’і т’ажеˈло ўже весˈти / пшеˈниіц’у / уˈже 
п’ат’ ˈцен’т˙н’ір’іў уˈже т’ажиˈло буˈло //

***
13.6. – Інф. 1: У‿ˈнас оˈтут ос’ / отут‿ˈво буˈла ˈбапка / де тиі 

хоˈдиіла Наˈташ̬ до‿ˈСон’к’і оаˈце‿ж до‿ˈетаĭ [звертається до 
іншого співрозмовника, з місцевих] / у‿ˈйіх‿же ˈбапка Йаˈш’іха 
буˈла / воˈна прожиˈла сто / сто ч’іˈтир’і ˈгода // сто ч’іˈтир’і ˈгода 
воˈна жиˈла ̍ ета аˈга // от воˈна хоˈдиіла / воˈна хоˈдиіла соб’іˈрала ̍ əто / 
колосˈки // м’іˈшок / і ˈпосл’е коамˈбаĭна де оˈце колосˈк’і соб’іˈрала // 
вот воˈна за‿ўˈсе / за‿ўˈс’у уˈборку оˈце до‿ˈсамоĭ ˈос’ін’і соб’іˈрала / 
воˈна до‿п’аˈти ˈцен’т˙н’ероў зерˈна намоˈлач’увала / поˈтом ˈдома 
обмоˈлач’увала // так йа каˈзаў ˈйесл’і‿п ш’ас ˈбаб’і Йаˈш’іх’і оˈце 
п’іˈти / воˈна на‿адˈном ˈміс˙т’і‿п насоб’іˈрала‿б і ниˈкуди ĭ‿хоˈдит’ 
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ни‿ˈнада / тоˈго‿шо поˈт’ер’і там каˈкоĭ там! / там ўс’і поˈт’ер’і / 
а ў‿ˈнейі сиін оˈцеĭ ˈКол’а Д’іˈд’енко ˈв’ін‿же комбаĭˈн’ором буў / 
а тоˈд’і коˈсили ˈет’ім / комˈбаĭни‿ш сˈтал’інц’і / воˈниі коˈсиіли 
наўпр’аˈму / це нач’аˈли ў‿йаˈкомс’ п’іĭˈс’ат... / п’іĭˌс’ат‿вос’ˈмом ̍іл’і 
п’іĭˌс’ат‿диˈв’атом гоˈду хтос’ преˈдумаў шо ˈможно д’е... оˈце‿ш от 
розˈд’ел’но ˈəто / уб’іˈрат’ шоп скоˈсит’ снаˈч’ала / а‿поˈтом валˈк˙і 
і п’ідб’іˈрат’ / воˈно‿ж ˈлуч’:е / а‿ˈто‿ж воˈно сиˈре / а‿тоˈд’і‿ж 
бур’йаˈну мˈного буˈло / бур’йаˈну на‿ˈпол’і / ўс’і поˈл’а заросˈтали 
бур’йаˈном / йіх ўруч’ˈну йак нач’іˈнали ˈженш˙іни / хоˈдиіт’ оˈто 
йак п’ідˈн’імец’а і‿ўруч˙ˈну поˈлоли оˈце / по‿поˈл’ам хоˈдиіли / 
руˈками бур’ˈйан виˈд’оргували // но с’е‿раўˈно бур’йаˈну мˈного / 
і‿ˈот з‿бур’йаˈном йоˈго коˈсиіт’ / воˈно‿ш сиˈре // [...] // а поˈтом 
приˈдумали оˈце‿ж ˈето коˈсиіт’ / і‿ˈот йоˈго / вот сˈк’іл’ки раˈботи 
ˈкажеш буˈло / оˈцеĭ сˈтал’інеиц’ комˈбайін / йоˈго переаобоˈрудували / 
веˈт’агували / веˈт’агували ˈетат / бараˈбан веиˈт’агували / коˈс’ілка 
астаˈвалас’ і‿ˈв’ін пр’амеˈком ˈтим‿же комˈбаĭном / тим комˈбаĭном 
снаˈч’ала ˈкос’ут’ Наˈташ / ˈкосе оˈце в’ін // поˈкосе дн’іў п’йат’ / оˈце 
поˈтом воˈно ˈсохне / поˈтом переабоˈрудуйе ˈц’ілиĭ ден’ переˈд’елуйе 
комˈбайін переабоˈрудуйе шоб на‿подˈборку / поˈтом п’ідб’іˈрат’ 
нач’іˈнайе оаˈце‿ўже / поˈтом уˈже суˈхе сˈтало / уˈже коˈли ˈетоа 
ˈвисохне ˈлуч’:е ўже / а‿ˈто ˈмуч’ілис’а // [...]

‒ Інф. 2: ˈЖали / поˈтом ў‿сноˈпи ш’е каˈзали //
‒ Інф. 1: О! / це / це ˈранше //
‒ Е.: А розкажіть, як ранше?
‒ Інф. 1: ˈРанше го! // у нас оˈтут‿ос̬’ бреˈгада буˈла / ˈкон:иĭ 

дв’ір // ˈйого ˈдоўго не‿ўб’іˈрали Наˈташ [звертається до іншого 
співрозмовника, з місцевих] / оˈтут‿же доˈм’іў не‿буˈло / оˈц’іх // 
оˈце‿ш̬ / це не‿буˈло і‿ˈвашого і‿ˈС’ер’ікового не‿буˈло / це 
оˈцеĭ ˈт’ілки / і‿ˈдал’ше не‿буˈло ўже де Афаˈнас’йіў жиˈве оˈце 
Шеўˈч’енкови жиˈли / а‿ˈдал’ше не‿буˈло ˈдома до‿ˈсамого де 
Сеˈменова ̍ета / жиˈве / оˈце проˈвулок буў // і оˈце оаˈтут ўсе ̍кон’:і ̍ет’і 
ти / зан’іˈмало ўс’і сˈтавили оˈц’у ̍ т’ехн’іка йак... / там і‿лобоˈгр’еĭк’і 
і‿жˈн’еĭк’і / і‿ж˙ˈн’еĭк’і і‿ўˈсе стоˈйало воˈно // ми малаˈйі йак ̍п’ідем 
туˈди оˈто це ˈето / воˈни с’іˈдушки‿ж‿жиˈл’ізн’і там / с’іˈдайеш̬ да 
йак гаˈзуйіш ˈбут:о‿би ˈтам‿же ін’т’іˈр’есно нам буˈло ˈетоа // воˈниі 
ˈето / заˈч’ем... // самосˈкид̭ка / назиˈвалас’ самосˈкиітка воˈна ĭде 
он... / у‿ˈнас у‿ˈмами дес’ і‿ˈкарточ˙ки йе / оˈто воˈна йак в’ітˈр’ак 
отаˈке кˈрутиц’:а // воˈно ̍ж˙іито беˈре і‿воˈно ̍роўно ̍ложе колосˈками 
ˈроўно на‿одˈно ˈето / а т’і ĭдут’ уˈже ˈженш’іни ˈз:ад’і і‿йоˈго 
соб’іˈрайут’ оˈце ў‿ˈет’і ў‿сноˈпи / і ̍ тим‿же ̍жиітом ізˈв’азуйут’ йіх / 
не‿в’іˈр’оўками неˈч’ім‿а / ˈет’і / ˈбистро / ˈжито‿ш тоˈд’і здоˈрове 
росˈло / тоˈд’і ˈжито по‿дˈва ˈм’етра росˈло / висоˈта //



201

‒ Е.: А чим зв’язували снопи?
‒ Інф. 1: Т’ім / ˈт’ім‿ж˙е ˈж˙іито теж беˈрут’ / йоˈго... / теж 

ˈжіито ˈт’ілки йоˈго так накˈруч’ували //
‒ Інф. 2: А назиˈвали не‿зˈнайу // ˈйакос’ назиˈвали йоˈго //
‒ Інф. 1: Коˈго? / жгут / ну жгут ˈд’елали / да //
‒ Інф. 2: Ну не‿зˈнайу / не так наˈв’ерна //
‒ Інф. 1: Ну не... / не дру... / па‿дˈругому ˈйакос’... //
‒ Е.: «Пере́весло» не казали?
‒ Інф. 1: Пеˈремисло / пеˈремисло / да‿ˈда //
‒ Інф. 2: ˈМожет‿бит’ / йа не‿зˈнайу... //
‒ Інф. 1: Пеˈремисло / пеˈремисло / пеˈремисло / 

пˈравил’но‿пˈравил’но // переˈміисло ˈд’елали / оˈце‿ж йоˈго скˈру
ч’ували / раз̭ і‿ˈетоа // а‿поˈтом сноˈпи ўйаˈза... / зˈвозили йіх на 
т’іˈл’егах і‿оаˈтут сˈкирди кˈлали / ў‿нас ˈколо коˈн’ушн’і зˈвозили // 
а‿поˈтом‿же комˈбаĭн не‿ўсп’іˈваў а‿ўˈс’у ˈз’іму моˈлот’ут’ На
ˈташ // оˈтут‿ос’ йа ˈпомн’у гоˈрохову поˈложили сˈк˙іирду здоˈрову 
а‿ˈми хоˈдили гоˈрох ˈето... // накˈрадем ч’о... / не... не‿моˈлоч’іне / 
повиˈт’агуйім нимˈношко да доˈмоĭ приниˈсем і‿гоˈрох повибиˈвайім 
поˈлуш’ім да / йіˈмо ˈəта // а ўс’у ˈз’іму молоˈтиіли ˈет’ім / комˈбаін 
поˈтом сˈтаўл’ут’ с’уˈди і‿аоˈц’і сноˈпи моˈлот’ут’ з’іˈмоĭ //

‒ Е.: А раніше вручну молотили?
‒ Інф. 2: Ўруч’ˈну //
‒ Інф. 1: Ну йак / ˈми‿то ўже засˈтали йа‿ж̭ каˈжу ўже оˈце 

комˈбаĭни ўже молоˈтиілиі // у‿ˈкаждом ̍дом’і буў ̍етот / оˈцеĭ циіп / шо 
соб’іˈрали да вот сноˈпиі ˈйесл’і набеˈрут’ і ˈдома молоˈтили руч˙ˈну //

‒ Інф. 2: Ну ў‿нас ˈмама каˈзала воˈни вот ˈпосл’е ˈета... аˈни 
йак / ˈкаже буˈла ў‿йіх і ˈлошад’і буˈли / і лобоˈгр’еĭка буˈла / і ўсе 
да / аˈни ˈсам’і... //

‒ Інф. 1: ˈЕто триˈцат’і гот / ˈпосл’е дваˈцат’іх гоˈд’іў коˈли 
ˈземл’у‿ж даˈли воˈниі нач’аˈли купуˈват’ / уˈже нач’аˈло ˈс’іл’но... //

‒ Інф. 2: ˈЛошад’і буˈли у‿ˈйіх //
‒ Інф. 1: Заˈч’ем? / нач’аˈло ˈсил’но розв’іˈвац’:а / ўже ˈл’уди 

скˈладувац’:а нач’аˈли / снаˈч’ала купуˈвали на родˈн’у напр’іˈм’ер 
вот [...] / на‿родˈн’у напр’іˈм’ер / на‿аˈдиін ˈдом‿же не‿ˈвигодно 
купуˈват’ / воˈно‿ш не не‿ˈтак ˈдорого / ну напр’іˈм’ер молоˈт’ілка 
буˈла / уˈже молоˈт’ілка буˈла шо ˈето... //

‒ Інф. 2: Ну вот оˈн’і‿то приˈйіхали с‿Украˈіни / а ўсе‿ш 
саˈми ўже приіспоˈсобилис’ //

‒ Інф. 1: Молоˈт’ілка буˈла воˈна продаˈвалас’а молоˈт’ілка / 
ˈбач’іш воˈни ˈріиг’і стˈроіли... //

‒ Інф. 2: ˈМама каˈзала / лобогˈр’еĭку куˈпили ˈкаже //
‒ Інф. 1: Да // ˈр˙іги оˈтет’і ˈд’елали / назиˈвалис’ ˈр˙іги ˈНаташ 

ˈет’і //
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‒ Інф. 3: А‿ˈвот аˈн’і с’уˈда прійеˈж:ал’і // ˈтут‿же шч’іˈтай 
башˈк’ірск’ійе сˈт’еп’і ˈтол’ка ˈбыл’і // а‿ˈвот гд’е эта аˈн’і вс’о 
пакуˈпал’і? // башˈк’іры‿ж аˈн’і н’іˈч’о н’е‿ˈд’елал’і //

‒ Інф. 2: Йа вот не‿зˈнайу / оˈна каˈзала шо ˈкаже ‿нас се 
же буˈло // ми ˈкаже / і ˈлошад’і буˈли / лабагˈр’еĭк˙і буˈли і‿ˈкаже 
і‿вˈсе вот‿ˈета куˈпили дл’а‿ˈетава се //

‒ Інф. 3: В‿гараˈдах наˈв’ерна ˈйез’д’іл’і //
‒ Е.: А що таке лабагрейка?
‒ Інф. 1: Ну це лобогˈреĭка шо ˈето...
‒ Інф. 2:  ˈЖито жат’ //
‒ Інф. 1: ˈЖито жат’ / оˈце ˈкосе воˈна //
‒ Інф. 2: Лабагˈр’еĭка //
‒ Інф. 1: Ну хот’ ˈжито / хот’ пшеˈниіц’у воˈна же ˈкосе //
‒ Інф. 3: Маˈр’іна  /  вот  сматˈр’і  /  вот  аˈн’і  ˈмал’ен’к’ійе 

[показує фотографію]  /  два  бˈрата-бл’ізн’еˈца  ˈбыл’і    // вот 
ˈлошад’ / гд’е ˈэтат вот...

‒ Інф. 1: Таранˈтас //
‒ Інф. 3: Таранˈтас // вот сˈтарый дом...
‒ Інф. 1: Це ˈбат’ко претс’еˈдат’ел’ом буў / д’ет 

предс’еˈдат’ел’ом // оˈце‿ос’ ˈд’еда ˈМихл’ік’і дом Наˈташ он // 
одноˈго йоˈго воˈрота дереˈйан’:і буˈли //

‒ Інф. 2: Оˈто таранˈтас бу [показує на фотографії] //
‒ Інф. 1: А це д’ет п˙едˈйіха / паˈпаша пред̭с’еˈдател’ом був / 

в’ін коˈн’а прийаˈза / а‿ˈми йак в’ін ˈт’ілки п’ід’ˈйіде ми сˈразу 
коˈн’аку кˈрадимо і‿ˈйідимо //

‒ Інф. 3: А кто вас сфатаграˈф’іравал вот ˈэта? //
‒ Інф. 1: А це тут ˈето / це росˈказуйут’ ˈəто как ˈйого? // 

ˈН’інка / це ос’ П’отр Іˈван... ˈКотунова / П’отр Іˈванов’іч’а ти 
зˈнайіж‿же? йоˈго систˈра шо ‿Саф’іˈпол’і буˈла / воˈна ‿нас 
ˈн’ан’коĭ буˈла воˈна // воˈна / воˈна ˈбач’іш ‿таранˈтас‿он ˈс’іла / 
і‿ˈми укˈрали і‿ˈми б’іˈгом даˈваĭ ˈəто на‿коˈн’ак’і каˈтац’·а / а‿ˈце 
ˈколо ˈд’іда ˈМихлика ˈйіхали ос’ / д’ід ˈМихлик / а‿ˈтам хтоз’ бу 
ˈетот / преˈйіха ˈроцтвеник до‿ˈйіх йаˈкиĭс̬’ / ˈкаже ˈдуже хаˈрошеĭ / 
в’ін уˈз’а сфотограˈф’ірова оˈце / не‿зˈнали ми шо‿ĭ в’ін 
сфотограˈф’ірова //

***
13.7. – Інф. 1: ˈЕто с‿пру... із‿лоˈзи плеˈли корˈзиіну / плетˈн’ова / 
плетˈн’ова / да // ну і заˈбори тоˈд’і ўс’і плитˈн’ов’і буˈли / у вас ш’ас 
уˈже... [...] //

‒ Е.: А ви знаєте, як плететься це?
‒ Інф. 1: Зˈнайу / ˈйакже //
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‒ Е.: Розкажіть.
‒ Інф. 1: Ну йак плеˈтец’:а / плитˈн’у уˈм’іт’ ̍нада плисˈти / там 

ˈпалоч’к’і / а‿ˈəт’і пл’етˈн’і / плетˈн’і ˈд’елали / заˈбори // тоˈд’і‿ж 
не‿буˈло не‿ˈрейок неˈч’о / ˈет’і‿ж ˈлозу ˈкол’йа виˈрубуйут’ / 
ˈкол’:а // ˈкол’:а забиˈвайут’ у‿ˈземл’у / ˈкол’:а заˈм’істо ˈет’іх / 
а‿поˈтом йіˈйі оˈце ˈлозу / на йаˈка лоˈза йіˈйі плиˈли оˈтак кругоˈву / 
бˈрали пуч’ˈками і‿оˈтак круˈгами заплиˈтали / йіˈйі // пˈр’амо 
з‿ˈлис’т’ами ўс’о / сиˈру ˈнада плисˈти / суˈху йіˈйі не‿заплиˈтеш / 
уˈже воˈна лаˈматимец’·а / ̍нада сиˈроĭ плисˈти шоп // а от у‿ˈнас оˈтут 
ў‿Низмуˈтиноўк’і [Назмутдиново – ?] / башˈк’ір˙е аˈдиін / ˈв’ін‿же 
зан’іˈмаўс’а це пл̇иў ˈет’і / корˈзини ˈморди ˈоц’і ˈрибу лоˈвит’ / шо 
ˈрибу лоˈвит’ броˈсат’ ˈет’і / ˈморди назиˈвалис’а // хˈвозт‿за... ˈетот 
і ˈкидайут’ йіˈйі в‿ˈету / у‿ˈр’іч’ку туˈди / і‿ўˈс’о і‿ˈриіба лоˈвилас’ 
ˈриібу лоˈвили ˈет’ім // а корˈзини ноˈсиў дл’а гуˈсеĭ / гуˈсеĭ саˈжали 
ў‿корˈзинах //

‒ Е.: Це башкири плели — морди?
‒ Інф. 1: Оˈдиін у нас башкиір зан’іˈмаўс’а ̍ ет’ім да // ну / буˈли 

і‿дереˈвен’с’к’і буˈли / і‿ˈлапт’і плеˈли ўсе / да //
[...]
‒ Е.: А як плели лапті, знаєте?
‒ Інф. 1: Ну ˈлапт’і з‿ˈлика‿ж вот‿ˈету‿ш ту‿ж / ту‿ш‿ˈсаму 

ˈету / оˈц’у‿ж ˈлипу дˈрали да поˈтом з‿ˈнейі плеиˈли вот‿ˈет’і / 
сн’іˈмали ˈт’ілки ˈету... //

‒ Інф. 2: Весˈноĭ //
‒ Інф. 1: Н’ет / йіˈйі‿ж моˈч’алу шо заˈмач’ували моˈч’алу 

ˈд’елали / з‿ˈнейі в’іˈр’оўки поˈтом плиеˈли / ˈтоже он в‿ˈозеир’і / уˈсе 
заˈмач’ували і шоп отодˈралос’а //

‒ Інф. 2: ˈКожу з‿ˈлипи сн’іˈмали / і‿заˈмач’ували в‿ваˈд’і //
‒ Інф. 1: Воˈна поˈтом с’н’іˈмайец’а / а ˈлапт’і шоп плисˈти вот 

наобоˈрот незаˈмоч’іну с’н’іˈмали аоˈц’і поˈлоски ˈет’і / воˈна ˈжостка 
буˈла / і з‿ˈнейі плеиˈли ˈлапт’і //

‒ Інф. 2: Свистˈки ˈд’елали //
‒ Е.: Скручували її на зиму?
‒ Інф. 1: Скˈруч’ували / плиˈли / оˈбуўку на‿ˈноги ˈд’елали / 

поˈтом ˈлапт’і над’іˈвали / ў‿ˈлапт’ах хоˈдиіли / заˈм’істо ˈобув’і // 
а‿ˈми малаˈйі нехˈто ˈобув не‿ноˈсилиі миі // ўсе ˈл’іто йак / ˈл’ітом 
йак виˈходиш і‿до‿ˈсамоĭ ˈос’ен’і ˈбосиĭ / ˈбос’і ˈб’ігали // шˈкура 
на‿ноˈгах буˈла / ˈб’ігайіш і по‿ˈəт’іх / і по‿стеирˈн’і ˈі‿по / ўс’оˈму 
не‿ˈчуствоваў ˈноги / воˈниі шˈкура ˈтоўста буˈла / да //

‒ Інф. 2: Ў‿ˈлапт’ах ˈноги не‿паˈт’ели // аˈни рˈвалис’ ˈбистро 
каˈн’ешно / зˈнашувалис’ / но не‿паˈт’ели //
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[...]
‒ Інф. 2: ˈБан’і ˈтоже ˈд’елали с‿пл’ітˈн’а / отаˈк’і ˈбан’а // 

пл’іˈтен’ і‿залиˈвали гˈлинойу // у‿ˈнас дес’ буˈла на‿фотогˈрафійі 
оˈтак / ˈбан’а с‿плетˈн’а і‿ˈмама сеˈдит’ с‿ˈет’ім / с‿кимс’ 
дˈвойе / ˈд’іти // оˈтак аˈна і‿ˈета ˈбан’а пл’ітˈн’ова // так хараˈшо 
буˈло на‿ˈкартач’к’е виˈдат’ / пр’ам плетˈн’ова соˈломоĭ кˈрита / 
і‿с‿пˈл’етн’а / плиˈт’она ˈбан’а //

‒ Інф. 1: Засиˈпали гˈлиноĭ і‿зеимˈл’оĭ засиˈпали // у‿ˈнас / 
у‿ˈнас деˈреўн’і / ми ˈперв’і ˈбан’у постˈроіли // ˈперв’і ˈбан’у 
пастˈроіли / а‿йіˈйі ˈета / уˈс’і ˈход’ут’ пˈрос’ут’‿же потоˈпит’ / 
«ˈможно йа ў‿вас ˈвитопл’у?» / а‿стаˈралис’ дˈров‿же неˈма / шоп 
ˈвитопиш‿от / «ˈможно йі піт:опˈл’у ˈбан’у» / «аĭˈда піˈт:апл’уĭ» // ну 
в‿оˈдиін ден’ йіˈйі / ˈладно сугˈроби‿ш тоˈд’і і‿заˈдута сˈн’ігом буˈла 
ч’о / і дотоˈпилис’ йіˈйі / шо раˈз’іў п’ат’ за‿ˈден’ тоˈпили і / ˈноч’:у 
ˈч’уйемо ˈгорит’ воˈна ˈбан’а та // згоˈр’іла / ну проˈбило дес’ ˈето //

[...]
‒ Е.: А тарантас, я бачу, теж плетений, так? [розглядаючи 

фотографію]
‒ Інф. 1: Пˈлете... це‿ш̬ пˈлетениіĭ // таранˈтас в’ін плитˈн’овиĭ / 

в’ін вес’ буў плитˈн’овиĭ // ну корˈзина / да‿ˈда // ну воˈна корˈзина / 
ну тут упереˈд’і буˈло ˈета / ўпереˈд’і ˈдоска таˈка преикрепˈл’алас’ 
кˈр’епко йак ко... / ˈкозли нази... ˈкозли назиˈвалас’а / ˈкозли туˈди 
с’іˈдат’ ˈможно буˈло так //

‒ Інф. 2: Оˈтут‿от сˈперед’і [показує на фотографію] /  
оˈтут ̍достка йе // оˈтут / оˈтут ̍можно с’іˈдат’ сˈперед’і двоˈйім / оˈтут // 
ˈран’ше сˈваĭби гуˈл’али на‿таˈк’іх лошаˈд’ах / на‿таранˈтасах / оˈтут 
н’іˈв’еста ж‿женеиˈхом / а тут хˈлопц’і сиˈд’ат’ //

‒ Інф. 1: Тр˙і коˈн’аки запр’аˈгайут’ //
‒ Інф. 2: Боˈйари назиˈвалис’а / аˈни пˈравили // тˈроĭка 

запˈр’ажена // на‿лашаˈд’ах гуˈл’али сˈваĭби // ў‿ˈмене сˈваĭба 
на‿лашаˈд’ах буˈла // ой краˈсиво буˈло! / ой три тˈроĭки! / рушниˈками 
заˈмотан’і вот‿ˈет’і ̍ дуги // рушниˈки ̍ вишит’і / і‿ˈтут цв’іˈти / оˈтето 
укˈрашене // калакаˈла буˈли / воˈни звеˈн’ат’ йак сˈваĭба //

‒ Е.: А розкажіть, як називаються частини упряжки? Це 
дуга?

‒ Інф. 1: Ну це дуˈга / це узˈдеч’ка ос’ узˈдеч’ку над’іˈвайут’ 
шо узˈдеч’ку на ˈету / на / шоп весˈти йіˈйі // це с’іˈд’олка / ос’ 
с’іˈд’олка / тут шлиˈйа над’іˈвалас’ шоп̬ воˈна іˈз:ад’і //

‒ Інф. 2: Тут попеˈреч’н’ік //
‒ Інф. 1: Тут попеˈрешники і‿п’ідбˈр’ушник п’ідниˈзом / 

п’ідбˈр’ушник // ˈето шоб закрепˈл’али шоб наˈзад здаˈват’ / а‿ˈто 
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наˈзад йак ˈбудеш здаˈват’ / ˈйесл’і не‿ˈбуде ц’оˈго / шлиˈйі воˈна 
наˈзат̬ не‿зˈдас’т’ / ˈбуде с‿хомуˈта виˈлазит’ і‿ўˈс’о / а‿ˈто воˈна 
ˈдерже йіˈйі //

‒ Інф. 2: А‿ˈто хаˈмут на‿гоалоˈв’і //
‒ Інф. 1: І наˈзад здаˈйеш оˈце // а це хоˈмут над’іˈвали / 

хоаˈмут //
‒ Е.: Оце? [показує на фотографію]
‒ Інф. 1: Н’е н’е / хоˈмут на‿ˈголову на‿ˈголову над’і ̍ва ли // 

а‿ˈтут гуˈж’і / у‿хомуˈт’і гуˈж’і / воˈни буˈли ˈд’елалис’ із‿ˈетого / 
с‿шˈкури‿ос’ із‿оўˈч’ін / виˈд’елували і гуˈж’і / йіх запр’аˈгали 
аоˈце // а тут суˈпон’а буˈла шоп / хоˈмут‿же коˈли наˈд’інеиш в’ін 
сˈлабо а‿поˈтом йіˈйі заˈт’агували шоп в’ін не‿слиˈт’іў //

‒ Інф. 2: З‿голоˈви шоп̬ не‿сˈпало //
‒ Е.: А оце? [показує на фотографію]
‒ Інф. 1: Це агˈлобл’і // оагˈлобл’і //
‒ Е.: А оце що? [показує на фотографію]
‒ Інф. 1: То т’аˈж’і / там жеˈл’із’н’і т’аˈж’і //
‒ Інф. 3: А дˈрош̬ка / а то дˈрошка / на‿дˈрошках... //
‒ Інф. 1: То дˈрошки / на‿дˈрошках корˈзиіна аоˈце стоˈйа ла 

ўже на‿дˈрошках //
‒ Інф. 2: Дˈрошки // а‿ˈце таранˈтас на... / а таранˈтас а‿це... / 

стоĭ / ˈперед’і ˈтоже назиˈвалос’ йак? // ˈйак‿же воˈно назиˈвалос’? //
‒ Інф. 1: Ну то / та заˈбуў йа ўже // а це коˈл’оса / коˈл’оса ўс’і 

дириˈв’ан’:і / ўсе з‿ˈдерева ˈд’елали / ниˈч’о ни‿ˈд’елалос’ ˈета //
‒ Інф. 4: А моˈжет жеˈл’еза і ˈн’е‿была тагˈда ˈбол’на? //
‒ Інф. 2: А‿ˈтут п’ідˈношка буˈла / ˈтут‿же стаˈйеш / оˈтут 

п’ідˈношка і‿с’уˈда заˈлазиш //
‒ Інф. 1: Воˈна не‿п’ідˈношка / воˈна жеˈл’ізна таˈка //
‒ Інф. 2: П’ідˈношка назиˈвали //
‒ Інф. 1: За‿ˈето / шо ˈногу / ˈногу ўˈсовуйіш і туˈдиі заˈлазиш / 

да //
‒ Інф. 4: Ну‿і ˈлошад’і ˈтоже / каˈда в’ірˈхом‿от саˈд’ац:а / 

ˈтоже вˈсовуйеш...
‒ Інф. 1: Ну ˈето с’ідло / ˈета с’ідˈло коˈлис’ //
‒ Інф. 4: Н’ет / апусˈкалас’ жеˈл’езнайа ˈета //
‒ Інф. 1: Ну то‿с‿с’ідˈлом ̍йесл’і / а‿б’іс‿с’ідˈла хто ̍йіздиў? / 

тоˈд’і с’ідˈла не‿буˈло пˈросто ˈйіздиш так на‿коˈн’ак’і // заˈлазиш //
‒ Е.: Це колесо. А закріплюється чим?
‒ Інф. 1: Ну вот закˈр’іпл’уйец’а тут ˈос’а / ос’ ˈйес’ / воˈна / 

у‿ˈнейі ˈд’ірка / буˈла на‿краˈйу коˈл’іс... / кол’іˈсо наˈд’інут’ 
і‿ч’іˈкушку заˈсовували шоп кол’іˈсо не‿ˈвипало там //
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‒ Інф. 2: Ну йак ˈпалка вот‿таˈка // оˈтак тут ˈд’іроч’ка аˈтак //
‒ Інф. 1: Дуˈбов’і дуˈбов’і / дуˈбов’і йіх / ч’іˈкушк’і ˈд’елали 

дуˈбов’і шоп кˈр’епке буˈло ˈдерево / і‿ўˈсовували //
‒ Інф. 3: А тут сˈмазували / вот‿ˈето де кал’іˈсо і ч’еˈкушка / 

ˈмазали ˈд’охт’ом //
‒ Інф. 1: ˈД’охт’ом ˈд’охтом //
‒ Інф. 3: Шоп воˈно / сˈкол’с̬ке буˈло //
‒ Інф. 1: Ш’ас он пр’ійеˈж’:айут’ он маст’ерсˈку / коˈл’оса... / 

жеˈл’ізну / жеˈл’ізну ˈос’у не‿ˈразу не‿зˈмажут’ йіˈйі / шо жеˈл’ізна 
перит’іˈрайец’а‿ж / не то шо дереˈв’ан:а / а‿тоˈд’і‿ж дереˈв’ан’:і 
ˈос’і буˈли / два ˈрази ў‿ден’ поˈмазат’ ˈнада / в‿оˈб’іт коˈн’аку 
перепр’аˈгайіш... // [...] н’е! / а сˈкотники‿ш / т’еˈл’еги ў‿сˈкотник’іў / 
ш’ас воˈниі‿ĭ на‿коˈн’ушн’і ĭ‿не‿остаўˈл’айут’ ко... ˈет’іх // ˈранше 
на‿коˈн’ушн’у йак пˈр’ідеш тут / йаˈкойі ̍ тілк’і ̍ т’ехн’іки не‿буˈло //

‒ Інф. 2: Р’ідˈвани буˈли / ˈс’іно воˈзили на‿р’ідˈванах //
‒ Інф. 1: На‿р’ідˈванах //
‒ Е.: Вони криті?
‒ Інф. 1: Ніі!
‒ Інф. 2: Н’ет / кˈритого н’іˈч’о ни‿буˈло у‿ˈнас //
‒ Інф. 1: Н’іˈч’о кˈритого ни‿буˈло // р’ідˈвани наобоˈрот 

ˈт’ілки ˈте‿шо воˈна йак т’іˈл’ега ну здоˈровиĭ з’ˈд’еланиĭ‿і / пˈланки 
здоˈрови ˈето / здоˈровиĭ шоп ˈс’іно накладоват’ да //

‒ Інф. 2: А на коˈн’ушн’е не‿стоˈйат’ тут ш’ас? //
‒ Інф. 4: ˈН’ету па‿ˈмойему //
‒ Інф. 1: Йе оˈдиін он ў‿маст’ерсˈкоĭ йе аˈдиін //
‒ Е.: Їздили завжди на тарантасах, так?
‒ Інф. 1: Ну да / це наˈч’ал’ники ˈйіздили на‿таранˈтасах / 

на‿таранˈтасах брегаˈд’іри //
‒ Інф. 2: Наˈч’ал’ники / брегаˈд’іри // ̍ ето аоˈбич’но брегаˈд’іри 

пр’ітс’іˈдат’ел’ ˈйіздиў //
‒ Інф. 1: З’іˈмойу ў‿йіх коˈшоўки буˈли / коˈшоўка ˈтоже 

йе ш’ас у‿ˈнас там он‿іˈш’е коˈшоўка йе / воˈна ˈтоже із’ˈд’елана 
з‿ˈетого / то уˈже туˈди с’іˈдайе в’ін там можˈно і / не‿ˈвипаде ўже 
неˈч’о //

‒ Е.: А чим вона відрізняється від тарантаса?
‒ Інф. 2: Таранˈтас ˈл’ітом //
‒ Інф. 1: Коˈшоўка / коˈшоўка стоˈйіт’ на‿ˈет’іх / на / ˈет’і 

полосˈки ўот воˈно / йак сан’ˈч’ата / йак йе сан’ˈч’ата //
‒ Інф. 2:  ˈЙак ˈлиж’і ˈможна / на‿ˈлижах //
‒ Інф. 1: На‿дˈн’іх ˈлижах / шо по‿с’н’іˈгу ˈт’ане ўот / 

по‿с’н’іˈгу // і воˈна апˈшиіта ˈет’ім / із’ˈд’елана із‿ˈетого так ˈтоже 
полукˈруга / оп̬ˈшит’і в’іˈр’оўками аб‿ˈето / оп:ˈлетена а‿поˈтом 



207

опшиˈвайут’ йіˈйі йаˌким‿н’іˈбут’ ˈет’ім / мат’ір’ˈйалом таˈким / 
ˈтоўстиĭ шо мат’ір’ˈйал шоп̬ не‿ˈвисипалос’ неˈч’о оˈт:уда // і туˈдиі 
с’іˈдайе там ўс’о / в’ін соˈломи п’ітсˈтеле ˈс’іна / с’іˈдайе йак уˈже 
ў‿ˈетом ˈйіде // не‿ˈвиіпаде //

‒ Інф. 2: Йак куˈпец’ //
‒ Інф. 1: Іˈз:ад’і ос’ йак у‿кˈресл’і си... / в’ін да... / заˈч’ем? / в’ін 

сиˈдиіт’ ос’ у‿ˈйого сˈпинка‿ж / уп’іˈрац’:а йе ў‿шо / ў‿саˈн’ах‿же 
ниˈч’о ниˈма ˈнада а‿ˈтам / в’ін уˈперс’а с’іў / уˈже сиˈдит’ йак ˈетоат / 
йак баˈрон // туˈлуб̭ наˈд’іне і‿ўˈс’о / і‿поˈйіхаў //

[...]
‒ Е.: А скільки коней запрягали в ридван, у тарантас?
‒ Інф. 1: В‿основˈном по‿одˈноĭ по‿одˈноĭ // ˈето ˈйесл’і 

і‿буˈли / пароˈкон’:і ˈбули це ўже ˈб’іл’ш’і ў‿нас і‿б’ісˈтарка адˈна 
буˈла здоˈрова / на‿дˈвух ˈкон’ах в’ін воˈзиў / одˈна ˈт’ілки воˈна тут 
буˈла //

‒ Інф. 2: Йаˈке торжестˈво / тоˈд’і ўже тˈроĭки //
‒ Інф. 1: Дв’і коˈн’аки / н’ет / дв’і / соˈлому ми весˈноĭ / коˈли 

гр’ас’ / ˈс’іл’на гр’ас’ / на‿ˈполе не‿заˈйідеш / запр’аˈгали тр˙і 
коˈн’аки пр’амо ў‿р’ідˈван // с’уˈди от‿йіˈйі п’ітпр’аˈгали іˈш’е дв’і 
коˈн’аки // да ˈету / одˈна‿ж не‿уˈт’ане //

‒ Е.: А на волах тоді вже не їздили?
‒ Інф. 1: О н’іі! / ў‿нас на‿воˈла... / ну ˈет’і стареˈки йа 

ˈпомн’у йак ˈйіхали на‿воˈлах // ў‿нас н’і / уˈже н’і / н’ет н’ет // 
у‿ˈнас уˈже н’і //

‒ Інф. 2: У‿ˈнас ˈбаба ˈНад’а каˈзала / аˈни поˈйіхали ў‿л’іс 
на‿ˈлошад’і / за‿дроˈвами / а‿ˈлошад’ преисˈтала іл’і‿ˈч’о ўˈпала // 
аˈни йіˈйі погруˈзили на‿ˈсан’і і‿ˈлошад’ привезˈли доˈмоĭ // ˈсами 
ˈд’іти / а‿воˈна во‿двоˈр’і ўсˈтала і‿п’ішˈла // аˈна ˈкаже «а‿ˈми 
до‿ˈтого пˈлакали» / ˈлошад’ привезˈли... //

‒ Інф. 1: От плуг йа / ˈето / плуг йа ˈпомн’у / йак ˈет’і // плух 
ˈкон:иĭ ˈжен’ш’іни йак т’аˈгали йа ˈпомн’у // ўруч’ˈну паˈхали / 
пˈлугом // запр’аˈгалис’а ˈжен’ш’іни‿от і‿т’аˈгали / дак уˈже 
не‿п’іĭˈс’ат’і гоˈда буˈли //

‒ Інф. 4: ˈЕта‿же дв’е наˈəрна ˈт’анут да? / а‿тˈр’ет’йа...
‒ Інф. 1: Не‿дˈв’і / йіх т’аˈнули ч’еˈтир’і ˈжен’ш’іни // ч’іˈтир’і 

т’аˈнули / адˈна дерˈжала да // оˈц’і ˈпомн’у кˈрупн’і ˈжен’ш’іни ўс’і 
буˈли / здоˈров’і ˈбапки буˈли // воˈниі‿ĭ т’аˈгали плух на‿сеˈб’і //

[...]
‒ Е.: А який плуг? З чого він складається?
‒ Інф. 1: В’ін жиˈл’ізниĭ / у‿ˈнас уˈже жиˈл’ізн’і // а‿ˈранше 

буˈли дериˈв’ан’:і // ˈранше іˈш’е / соˈха назиˈвалас’а / соˈха // ну 
воˈни поостаˈвалис’а // ш’ас йе у‿ˈнас йес’ ˈн’екотор’і он у‿ˈКол’і 
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Золотаˈр’ова і‿ˈш’ас йе / в’ін ˈето / в’ін оˈкуч’уйе карˈтошку / 
оˈкуч’уйе // заˈм’істо ˈетого не / не‿ўруч’ˈну / а‿ˈот р’атˈки ˈр’іўно 
коˈли саˈжайе / оˈкуч’уват’ ос’ сеĭ гот / коˈн’аку запр’аˈгайе / і‿соˈхоĭ 
зˈнайеш йаˈк’і ̍ борозди ̍д’ела! / хараˈшо ̍ето / ̍ віисоко // от карˈтошка 
ˈродиц’:а ш’ас оˈкуч’уват’ об’іˈзат’ел’но ̍нада карˈтошку коˈли суˈх’і 
гоˈда от‿ˈето // воˈда / дош’ пˈроĭде / воˈно ў‿ˈборозди с’і‿раўˈно 
воˈда попаˈдайе... //

[...]
‒ Е.: То соха і плуг — це те саме?
‒ Інф. 1: Те‿ˈсаме / ˈт’ілк’і це жеˈл’ізне / це ўже жеˈл’ізне / 

і в’ін пре‿ˈтом уˈже на‿пˈлуг’е ўже буˈли коˈл’оса жиˈл’із’н’і // 
на‿коˈл’осах в’ін буў / одˈно бороздоˈве по‿бороз’ˈд’і / одˈно 
наверˈху / а‿соˈха воˈна б’із’‿н’іˈч’ого / кол’іˈса ниˈмайе / воˈна 
пˈросто саˈма вотаˈка здоˈрова йак‿ˈето / і‿ˈт’анеш йіˈйі ў‿руˈках 
ˈдержиш / ну ˈето / коˈл’ос неˈмайе / у‿соˈхи коˈл’ос неˈмайе //

‒ Інф. 2: А‿ў‿пˈлуга каˈл’оса //
‒ Інф. 1: Коˈл’оса / ў‿пˈлуга коˈл’оса / ўже ˈлехше // плуг уˈже 

ˈлехше / уˈже дерˈжат’ ˈлехше // тоĭ / соˈху ˈнада воˈна‿ж̭ висˈкакуйе / 
ˈнада ˈтоже ˈсиілу / шоб дерˈжат’ йіˈйі / нажиˈмат’ ˈнада // а плуг оˈце 
коˈлис’ ˈд’елали / тоˈд’і‿ш ˈкон’і хараˈшо хоˈдили ў‿пˈлуг’і // ос’ 
паˈпаша з’‿ˈд’едом Матˈв’ійем воˈни тоˈд’і‿ж уруч’ˈну‿ш ˈкон’ами 
паˈхали поˈл’а / ˈкон’ами поˈл’а // і‿оˈтут за‿ˈберегом оˈс’о це ˈполе 
йе / йім г’ікˈтар ˈнорму даˈвали / на‿ˈконеĭ оˈдин г’ікˈтар ˈнада 
спаˈхат’ за‿ˈден’ / ˈнорма за ден’ / ˈнорма даˈвалас’а // а‿попˈробуĭ 
похоˈдиі / да / п’ішˈком хоˈдит’ аˈга //

***
13.8.  –  Інф. 1: Йа каˈжу / йа каˈжу Наˈташ смерт’ от с’е‿раўˈно 
не‿ˈета // йа ˈв’ір’у шо / оц’оˈму ˈв’ір’у шо наˈп˙ісано ў‿тиˈйеĭ 
кˈнишк’і од‿буˈло шо Бох вот от сˈмерт’і ниˈкуди ни‿зб’іˈжиш // 
Бох коˈли ˈкаже ч’елоˈв’ік рожˈдайец’а і‿ў‿ˈтоĭ‿же ден’ йоˈму даˈйе 
смерт’ / і‿ˈти йіˈйі ниˈколи не‿апхеитˈриш / но неи‿зˈна ч’ілоˈв’ік йак 
ти ˈдолжен уˈмерти от коˈли // і йа ˈв’ір’у сто проˈцентоў ш’ас уˈже 
уˈмерти сˈк’іл’ки йа оˈце‿ж на‿б’ісˈтарк’е аоˈтак‿же зерˈно воˈзиіў 
ти // а‿ˈтут / переˈд’і стоˈйіш / а‿ˈми по дв’і коаˈн’аки запр’аˈгали / 
тоˈд’і д’іˈлили дв’і коˈн’аки закр’іпˈл’али / одˈну... //

‒ Інф. 3: Т’аˈжолый ˈшто‿л’і был таˈкой?
‒ Інф. 2: Н’ет / одˈну ˈс’од˙н’і / ˈзаўтра дˈругу //
‒ Інф. 1: Зач’ем? // н’ет / от на‿адˈноĭ до‿оˈб’іт ˈвозиш / 

на‿друˈгоĭ ˈп’ісл’а аˈб’іт / перепр’аˈгайеш // і д’іˈлили кон’уˈха 
ˈд’елали ˈтакже / ˈкон’і де ˈлуч’:і / оˈтак ˈлуч’:і ˈвистройут’ в‿оˈдин / 
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а‿ˈде поˈхуж’і / і жˈр’еб’ійом броˈсали шоп̬ коˈму попаˈде ти // 
тоˈд’і‿ж закриеˈйі / за‿тоˈбоĭ уˈже закрепˈл’он’:і / оˈц’і д˙в’і коˈн’аки 
неˈкому йіх не‿даˈйут’ / на‿ўˈс’у уˈборку // і‿ˈот оˈдиін у‿ˈмене 
поˈпаў ˈетаот / в’ін буў ˈета / молоˈдиĭ ну в’ін таˈк˙іĭ ˈшустриĭ кон’ / 
а‿друˈга З’ібаĭˈда йіˈйі зˈвали / коˈбила буˈла / воˈна таˈка споˈкоĭна / 
воˈна повиеˈзе хот’ шо / ну ни‿поˈгониш йіˈйі / п’ішˈком іˈде і‿ўˈс’о // 
ну З’ібаĭˈда поˈкоĭна буˈла / так йіˈйі назˈвали З’ібаĭˈда поч’іˈму‿то // 
і‿ˈот / застаўˈл’али оатˈход воˈзит’ // туˈдиі ˈйідеж а‿ˈза ˈЖул’іўкойу 
[Журавльовка — ?] ˈлехше / туˈдиі ˈйідем зерˈно с’уˈдиі / аˈт:уда 
по‿пуˈт’і атˈхот на‿ˈф’ірму завесˈти / а там стоўˈби убˈрали ˈет’і / 
посˈпил’ували і‿оаˈтак пен’ˈки стоўˈби торˈч’али / ˈвеч’ором // а‿ˈйа 
ˈйіду‿ж наўсˈтоĭках стаў / і‿ˈйіду / і не‿поˈбач’іў стоўп і‿перетˈком 
оˈтак у‿сˈтоўп йак зач’іˈпиў / йак сˈтане / коˈн’ака сˈразу йак сˈтала 
сˈлухаĭ / і йа пˈр’амо верх‿ноˈгами на‿ˈголову п’ід‿ˈноги йіˈйі‿уˈпаў 
туˈди // ˈйесл’і‿п̬ оˈтоĭ буў шо до‿оˈб’іт на‿ˈтом коˈн’у / ˈв’ін‿би 
уˈбиў миˈне сˈразу ˈтам‿би ноˈгами // а‿ˈц’а стоˈйіт’ / йа коˈпаўс’ 
коˈпаўс’ п’ід‿ˈнейі ˈраком [усі присутні сміються] / ˈвил’іс сˈлухай 
ˈето / і‿ўˈс’о і не‿ˈразу не‿уˈдарила воˈна меˈне пон’іˈмайеш / вот 
ˈбач’іш уˈже не‿сˈмерт’ зˈнач’іт’ // веˈзе шо‿ˈето / а‿ˈто‿б уˈже ўс’о / 
тоĭ‿би уˈбиў‿би / тоĭ сˈразу‿п уˈбиў //

***
13.9. –  Інф. 1: От ми малаˈйами буˈли / Наˈташ ˈето коˈли молоˈд’і 
оˈце буˈли / ми у‿ˈл’іж‿же ˈйіздили / ˈдаже ш‿шˈколи гаˈн’али 
нас от сˈтарш’і кˈласи / с’‿с’ід’ˈмого кˈласа по‿деˈс’атиĭ уˈже 
ў‿л’іс ˈйіздили / ˈкаждиĭ гот весˈнойу ў‿ˈмайі ў‿кон’ˈц’і ˈмайа 
ˈйіздили д’іˈл’анку бˈрали і / пиˈл’али л’іс дл’а шˈколи дроˈва‿ж 
загоˈтаўл’ували і‿уч’іт’іˈл’ам дроˈва загоˈтаўл’ували // і‿ˈот 
ˈйіхали ў‿кон’ˈц’і ˈмайа ў‿л’іс / у‿л’іˈсу‿ш пˈросто ˈд’елали ˈет’і / 
шалаˈш’і із‿ˈлис’т’іў‿он / і сˈпали там два / дв’і ˈноч’і ноˈч’уйім / 
і ў‿колˈхоз ми ˈтаґ‿же ˈйіздили ўот / коˈли пос’іўˈна кон’ˈч’айец’а 
аб’іˈзат’ел’но г’ікˈтар / д’іˈл’анку даˈвали л’іс воˈзиіли шоп колˈхос̬ // 
мие / на‿траˈв’і / та на‿ˈулиц’і ос’ ˈходиш ти на‿траˈв’і за‿ˈден’‿же 
наˈморис’:а / сеˈдем сеˈдем балˈтайім і пол’аˈгайім на‿траˈв’і 
пˈр’амо засˈнем і спем // аˈнука ш’ас л’аш на‿траˈв’і посˈпи ˈноч’:у // 
ни‿ўсˈтаниш уˈже ˈутром каˈкоĭ / зимˈл’а хоˈлодна / ўс’о // із‿земˈл’і 
ўс’о / н’ефт’ забˈрали / газ забˈрали / з‿ˈето не‿поˈложено брат’ 
оˈт:уда / ˈето не‿дл’а‿ˈтого пр˙іˈдумано //

‒ Інф. 2: Пад‿ˈнам’і ґаваˈр’ат пустаˈта вабˈш’е //
‒ Інф. 1: Заˈч’ем? // ˈетоа Наˈташ преˈродоĭ преˈдумано / 

за‿сто л’ет в’іт̬’ кон’ˈч’али ўсе // диˈви ˈкажут’ земˈл’а суш’естˈвуйе 
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м’іл’іˈони л’ет / ну йа це прецˈтавит’ не‿моˈгу йак воˈни ˈето 
уˈгадуйут’ шо сˈк’іл’к’іс’ м’іл’іˈон’іў л’ет наˈзат наˈход’ут’ ̍мамонти 
там буˈли / да йак це ˈможно узˈнат’? / тут п’аˈц:от гот наˈзат шо 
не‿зˈнайеш //

***
13.10. –  Е.: А тут у вас ліси є чи тільки степ?

‒ Інф. 1: У‿ˈнас л’іˈса... / у‿ˈнас тут ˈмало л’іˈсоў / н’е / 
Гафуˈр’іĭс’к’іĭ раˈйон он‿ˈтам полˈно л’іˈсоў уˈже / там З’ілаˈірск’іĭ 
там йес’т’ раˈйони / а‿ў‿ˈнас наш с’т’іпˈниĭ раˈйон / наш ш’іˈтайец’а 
с’т’іпˈниĭ раˈйон //

‒ Е.: І грибів у вас немає?
‒ Інф. 1: Йее! [протяжно] / у‿ˈнас ˈмало // вот пˈрошлом 

гоˈду буˈли греˈби / а ў‿ц’ом гоˈду ниеˈма / ̍хот’‿і доˈж’:і ĭ‿ниеˈмайе //
‒ Інф. 2: Не так шоб мˈнога буˈло //
‒ Е.: А ви ходите по них?
‒ Інф. 1: Пˈрошлом гоˈду хоˈдиіли / а‿ˈцеĭ гот ˈйесл’і йіх 

неˈмайе / йа спˈрашуйу / он‿гребниˈк’і т’і шо заˈйадлив’і / ˈйесл’і / 
да не... не... не‿ˈето / неˈма цеĭ гот / ˈн’ету //

‒ Е.: Які гриби?..
‒ Інф. 1: Йа / на неˈйак’і не‿претпоч˙іˈтайу греˈби / воˈни 

росˈтут’ ˈраз’н’і / ĭ‿свеинуˈхи і ˈет’і / оˈт’і‿шо ˈб’іл’і // йа ˈт’ілки / йа 
ˈт’ілки л’убˈл’у оˈц’і шо оˈп’ата‿от / л’іс’ˈн’і оˈп’ата оˈц’і // йа оˈц’і 
ˈт’ілки і‿ўˈс’о // ну гˈруз’д’і н’ет / гˈруз’д’і ˈйесл’і уˈм’іт’ хто заˈсоле 
йіх // ˈнадо уˈм’іт’ соˈлит’ аˈга //

‒ Інф. 2: Гˈруз’д’оў ˈмало ў‿нас тут // масˈл’ата так // 
в‿аснаўˈном у‿ˈнас тут р’аˈдофки //

‒ Інф. 1: І р’аˈдоўки йа не‿л’убˈл’у //
‒ Інф. 2: ˈБ’іли гр’іˈби / от‿таˈк’і //
‒ Інф. 1: Йа л’убˈл’у т’і шо ˈжарит’ / от‿оˈп’ата ˈранше буˈли / 

т’і шо л’існ... ̍ ет’і / трав’аˈн’і лугоˈв’і / оˈт’і ўˈкус’н’і буˈли каˈн’ешно 
йак нарˈвеш // ˈранше йак дош’ пˈроĭде / ўс’о гриˈби сˈразу ˈл’ітом // 
а‿ˈш’ас ˈл’ітом вобˈш’е греˈб’іў неˈма // йіх і‿дож’ˈд’іў неˈмайе / 
і‿воˈди неˈмайе каˈкоĭ‿там //

‒ Інф. 2: Скот ˈходе / повеˈтаптували // ˈран’ше буˈли греˈби //
[...]
‒ Е.: А ягода є якась?
‒ Інф. 1: Цеĭ гот ˈйагоди ˈмор’е буˈло // полˈно // цеĭ гот ˈйагод̭ 

нарˈвали! // ну не... / ну ˈйагодиіў таˈк’іх неˈма йак ˈранше буˈли // 
ˈранше ми / у‿л’іˈсу ў‿ˈнашом оˈдин раз з‿Воˈлот’коĭ ми п’ішˈли / 
а‿ĭ‿ˈми / по тр... / ˈето / по‿тˈр˙і по‿тˈр˙і в’ідˈра за‿ˈден’ / п’ішˈком / 
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тр˙і ̍ рази хоˈдиіли / у‿л’іс // і отаˈк’і / ̍ йагоди йак земл’аˈн’іка бу ̍ла / 
отаˈк’і‿о // а ш’ас воˈниі ˈсохнут’ / воˈниі йе ˈйагоди / цеĭ год мˈного 
ну ˈм’елк’і // воˈниі / ˈсонце ˈдуже пеˈч’е / ш’ас ˈсонце ˈдуже ˈето / 
таˈкого ˈсон’ц’а / ˈранше не‿буˈло таˈкого ˈсон’ц’а йак ш’ас //

‒ Е.: Це «ягода», ви кажете, земляніка, чи що?
‒ Інф. 1: Да / ˈəт’і з’... / пол’оˈв’і пол’оˈв’і // н’е / ˈдома 

саˈжайім / ˈдома он ў‿сатˈку йес’ ˈета / земл’аˈника та шо саˈжайім / 
воˈна‿то крупˈн’іша // ну йіˈйі вот оˈна ˈтоже ўже тˈрет’іĭ гот воˈна 
ни‿ˈродиц’:а / йіˈйі ˈнада мˈного ўˈлаги / воˈдиі ˈнада мˈного // йеˈйі 
ў‿ˈгород’і йак нач’аˈли / йіˈйі‿ж ў‿ˈгород’і ˈранше нач’аˈли саˈдит’ / 
йа з‿ˈарм’ейі пр˙еĭˈшоў йак йеˈйі оˈто / д’іўˈч’ата на‿ˈбаз’і там 
раˈботали ў‿йіх саˈдиі / воˈниі йак пр˙еˈно... // воˈниі ˈкае заˈмуч’ілис’ 
рват’ / у‿ˈйіх там гˈр’адоч˙ки / ну нимˈного саˈдили воˈни там / 
сˈк’іл’ки поˈсад’ут’ і ˈкаже заˈмуч’іс’:а рват’ / ч’ерез‿ˈден’ ˈнада 
аˈп’ат’ рват’ і‿рˈват’ і‿рˈват’ // тоаˈд’і‿ж доˈж’:і ĭшли ˈвоврем’а // 
цеĭ гот ˈможно буˈло нарˈват’ ˈйагот вопˈш’е / полˈно //

[...]
‒ Е.: А на зиму заготовляли?
‒ Інф. 1: Да // загоˈтаўл’уйем / ваˈр’ен’йе ˈварем на‿ˈз’іму //
‒ Е.: З ягоди?
‒ Інф. 1: З’‿ˈйагоди / да // ваˈр’ен’:е ̍т’ілки ̍варим / ̍ранше‿то / 

ˈранше‿ш ˈсахару ни‿буˈло // ми соб’іˈрали ˈйагоди / а‿ˈшо йіх 
нарˈвем ˈйагоди а ˈсахар’у‿ж не‿буˈло // з‿молоˈком ˈйіли і‿ˈтак йак 
поˈпало // суˈшили / ˈсушут’ так да //

‒ Інф. 2: У‿ˈнас ˈмама суˈшила / з’іˈмоĭ пираˈги пекˈла / 
кип’атˈком паˈтом залиˈвайе / аˈни набуˈхайут’ і... //

‒ Інф. 1: А ш’ас ˈлехше ўˈс’ого / ваˈр’ен’:е зваˈр˙іў‿он 
да‿і‿ўˈсе / і ˈйагоди / і‿ўˈс’у ˈз’іму йіˈси да‿і‿ўˈсе //

***
14. –   Щось Ваша мама, тато розповідали про Україну? Звідки 
вони приїхали?

‒ Інф. 1: Н’ет / таˈд’е нам буˈло не до‿ˈетого // как... / жиˈли 
тˈрудно / ˈоч’ен’ тˈрудно / раˈботали ден’‿і‿ˈноч’ // ˈдаже уˈже 
вот / ˈето‿вот нач’аˈлос’а / вот‿ˈето вˈр’ем’а ўже // а‿таˈд’і нихˈто 
ни‿про‿ˈшо ни‿баˈлакаў //

‒ Інф. 2: Це‿ж і ˈбат’ка... // ви‿ж беиз‿ˈбат’ка росˈли да?
‒ Інф. 1: А ˈкак‿же // паˈпашу забˈрали / м’іˈн’і п’ат’ л’ет 

буˈло //
‒ Інф. 2: У‿йаˈком гоˈду?
‒ Інф. 1: Паˈпашу ў‿ˈсорок‿ˈпервом //
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‒ Інф. 2: А / оˈц’а воĭˈна ўже / ўс’о‿ўс’о‿ўˈс’о //
‒ Інф. 1: Да / паˈпашу ў‿сорок‿ˈпервом забˈрали / йа ˈт’іки 

ˈпомн’у йоˈго... //
‒ Інф. 2: І‿сˈк’іки вас д’іˈтеĭ осˈталос’а вот? //
‒ Інф. 1: Тˈройе ˈр’ідних / вот // а тˈройе ˈмама ˈвишла ˈзамуж 

на тр’ох д’іˈтеĭ // у‿йоˈго уˈмерла ̍ж’інка ў‿паˈпаш’і / ̍перва // тˈройе 
сˈталис’а ˈКат’а Гˈриша і ˈГал’а // і нас тˈройе вот / і‿ˈмама адˈна 
асˈталас’ вот ш‿шес’т’ер’ˈми д’іт’ˈми / ў‿деˈреўн’і // а ˈд’еду... / 
ну ми ш’е жиˈли ўˈрод’е ˈбол’е‿ˈм’ен’е / ˈд’едушка ў‿нас баˈгатиĭ 
ˈдуже буў // йоˈго рос̬куˈлач’іли / от‿тоˈд’і ми нач’аˈли галаˈдат’ 
страˈдат’ // ˈд’едушка ˈдуже‿ˈдуже баˈгатиĭ буў //

‒ Інф. 2: ̍Самому сˈтаршому хто буў? / сˈкоко? / ў‿ˈвозрас’т’е / 
йаˈкиĭ буў? //

‒ Інф. 1: Гˈриша / ˈета / йак ˈмама ˈзамуш ˈвишла / ˈГал’і буˈло 
палтаˈра ˈгод’іка // палтаˈра ˈгод’іка / аˈна гаваˈрит риˈб’он... диˈтина 
пˈлач’е / і‿ˈйа за‿гаˈланку заĭˈду і‿ˈйа пˈлач’у не‿зˈнайу шо з‿ˈнейу 
ˈд’елат’ / ˈмама малаˈда буˈла // а ˈетот / ˈд’едушка / вот у‿ˈд’едушки 
уˈмерла ̍ ж’інка / шест’... / ̍ с’емеро д’іˈтеĭ асˈталос’а / у‿ˈд’едушки // 
а ˈв’ін‿же буў баˈгатиĭ ˈдуже // у‿йоˈго скоˈтини... / ўс’о буˈло // 
нам брат роасˈказуваў уˈже вот / в‿ˈет’іх гаˈдах вот прийіˈж’аў 
ˈТол’а іш‿Ч’еˈл’аб’інска / росˈказуваў // ˈкаже / там таˈка збˈруйа 
буˈла / таранˈтаси / ўс’о вот‿таˈкойе // вот / ˈж’інка ўˈмерла / і‿ˈв’ін 
жиˈниўс’а на‿малаˈдоĭ // а тут у ˈд’едушки шес’т’ / шес̬’т̬’ д’іўˈч’ат 
і‿аˈдин хˈлопец’ у‿ˈд’едушки в‿ˈетого // і‿ˈв’ін ўз’аў малаˈду 
ˈж’інку // і ў‿ˈж’інки ў‿тоĭ ˈтоже син буў // і вот ˈета жиˈна сˈтала 
раскиˈдат’ ˈет’іх д’іўˈч’ат / ˈзамуш ад:аˈват’ / за‿ˈкого паоˈпало // 
ˈмама малаˈда буˈла ш’е / ни то шисˈнац л’ет / ни то п’атˈнацит’ оˈна 
ˈч’о‿то / ˈч’о‿то росˈказувала ˈранше шо п’атˈнац л’ет йеĭ буˈло / йеĭ 
од:аˈли вот за‿паˈпашу ˈзамуш // тоˈд’і‿ж не‿спˈрашували // ўс’о / 
приĭˈшоў засˈватаў і‿ўˈс’о // вот‿ˈтак / ˈет’і ниˈр’ід˙н’і п’ідросˈли / 
ˈКат’а і Гˈриша // аˈни ўже т’і дˈвойе сˈтарш’і буˈли / ˈГал’а ˈтол’ко 
ˈмал’ін’ка / ш’е ˈмал’ін’ка буˈла // уж аˈни ˈета / на‿фˈронт ушˈли / 
і‿Гˈр˙іша і‿ˈКат’а // Гˈр˙ішу ˈранили / в’ін пр˙іˈшоў на‿кастиˈл’ах / 
жеˈниўс’а //

‒ Інф. 2: Це оˈцеĭ Проч’уˈхан коˈториĭ жиў ў‿Мар’ˈйаноўк’іе? //
‒ Інф. 1: Да / Гˈриша ˈето брат м’іĭ //
‒ Інф. 2:  Н’ен’е / йа зˈнайу // ˈВас’ка / ˈВас’ка це ўже... //
‒ Інф. 1: ˈВас’ка ˈр’ідниĭ уˈже м’іˈн’і //
‒ Інф. 2: В’ін вам па... / ат‿ˈтоĭ од‿друˈгоĭ ˈмат’ер’і буў да? //
‒ Інф. 1: Да / од‿друˈгоĭ ˈматер’і //
‒ Інф. 2: Гˈр’ішка? //
‒ Інф. 1: Да‿ˈда //
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‒ Інф. 2: Ўс’о / ˈпон’ал //
‒ Інф. 1: А ˈКат’а ш’ас у Ч’еˈл’аб’інск’е вот стˈарша систˈра / 

йеĭ уˈже ˌвос’емд’іс’ат‿ˈп’ат’ л’ет / от / сˈтарше аˈна // оаˈни аˈбойе 
на‿фˈронт’і буˈли // ˈКат’а шаˈф’ором на‿фˈронт’і раˈботала / і 
вот там познаˈкомилас’ ісш‿Ч’іˈл’аб’інска / ĭ‿там і‿асˈталас’а // 
Гˈриіша жиˈниўс’а на‿Гˈрун’і‿же / а‿ˈГал’у ˈд’ат’ко... / тоˈд’і‿ш 
па‿мˈногу‿же буˈло // у‿паˈпаши буˈло сˈкол’ко? / ни то п’ат’ 
ни то шес’ бˈрат’:еіў буˈло у‿паˈпаши // от / і ˈт’іки два паˈгибли 
на‿фˈронт’і / ˈетат / паˈпаша і ш’е ˈетат / д’ад’ ˈВан’а // а в‿Ухф’і 
раˈботаў заˈв’едуш’ім ˈд’ецкого ˈсада ˈд’ат’ко ˈр’ідниĭ зˈнач’іт’ ˈета 
паˈпаш’і / і аˈни ˈета ўз’аˈли ˈГал’у да‿ˈсебе // ну ˈмама нас ўс’іх 
не‿проˈкорме // [заходить невістка] ˈета снаˈха // паˈка там гаˈтов / 
ми пабаˈлакайем [звертається до невістки] // вот / і зˈнач’іт’ аˈни / 
ˈета так ˈГал’у забˈраў ў‿д’еˈд:ом / там аˈна раˈботала / а‿ˈми тут 
караˈтали //

‒ Інф. 2: Поч’еˈму йа йіˈйі не‿зˈнайу? // воˈна коˈли прийіˈж’:ала 
с’уˈда? / ч’і... //

‒ Інф. 1: А‿ˈкак‿же / прийеˈж’:ала // аˈна привезˈла нам 
з’‿д’еˈд:ома аˈдежу / ми‿ж ˈгол’і хаˈдили // ˈгол’і гаˈлодн’і / ˈТол’а 
ва‿вˈрем’йа ваĭˈни ˈпухлиĭ лиˈжаў сˈтаршиĭ брат / вот леˈжит’ / хто 
преˈходе / не‿узнаˈйут’ / как бриўˈно // і вот йа хаˈдила / то там 
хто куˈсоч’ок хˈл’іба дас’т’ / то там пр˙іˈношцем карˈмили ˈТол’у / 
ўˈс’о‿таки в’ін до‿ˈс’ем’іс’ат л’ет даоˈжиў //

‒ Інф. 2: А ми перейіˈдайем / пережиˈвайем ми доˈт’агнем до 
ˈс’ем˙д’іс’ат ч’і н’е // а вот т’і коˈторийе на‿траˈв’і буˈли / коˈторийе 
полугоˈлодн’і буˈли / ўс’і здоˈров’і //

‒ Інф. 1: Ох і‿жиˈли тˈрудно! // ˈмама і соˈс’етка буˈла / там 
ˈтоже дˈвойе д’іўˈч’ат буˈли // а нас / це ўже аˈни расˈказували 
пр˙іўˈйажут на‿п’іˈч’і / із... //

‒ Інф. 2: В’іˈр’оўкаĭ ˈіл’і на... за плаˈток наˈерна? //
‒ Інф. 1: Ни‿зˈнайу заˈч’ім / ч’ім ваˈни пр’іўˈйазували / но ми 

на‿п’іˈч’і пр’іўˈйазан’і буˈли // і хˈл’іба / ой л’еˈп’ошок напеˈч’ут’ 
іс‿траˈви / іх не‿узˈнайеш ˈето л’еˈп’ошка ˈіл’і ч’о // іс‿траˈви / да // 
і / а ˈсам’і оˈтош ˈпол’ат’ сто г’ікˈтар ˈпол’е / і в‿аˈб’іт ˈет’і д˙в’і 
ˈженш’іни / ˈмама і саˈс’етка / б’еˈж’ат нас пакарˈмит’‿же / ми же 
на‿п’іˈч’і пр’іўˈйазан’і // ̍ч’ір’іс̬ ̍пол’е / на на ўс’у / ат Казбаˈронскага 
азерˈца [?] / йак росˈказувала меˈне муˈрашки по‿ˈт’ілу хаˈдили //

‒ Інф. 2: К’іˈлометроў ч’іˈтир’е п’ат’ //
‒ Інф. 1: Да // да‿ˈда // в‿аˈб’ід б’іˈж’ат’ / ў‿йіх ˈфартухи 

вот‿так // гаваˈр’іт / мнем пшеˈниц’у паˈка шоп хот’ ˈкашу 
йаку‿н’іˈбут’ сваˈрит’ // ˈтол’ко до‿доˈроги гаваˈр’іт доаˈходим 
ˈйіде пр’ітс’іˈдат’ел’ // пр’ітс’іˈдат’іел’ ˈйіде / Іˈван М’іˈхалаов’іч˙ 
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буў тоˈд’і // на‿таранˈтас’і гаваˈр’іт ˈйіде // ми ну ч’о / куˈди 
д’іˈвац’а? / виˈходим с‿ˈфартохами / атабˈраў у‿ˈйіх пшеˈниц’у 
ˈето // вот і карˈми ч’ім ˈхоч’іш д’іˈтеĭ // пр˙ішˈли пˈлач’ут’ / а ми‿ш 
ˈтоже гаˈлодн’і пˈлач’емо / ой! / ой не‿ˈдаĭ Бох / ˈкак‿ж˙е тˈрудно 
ми жиˈли // на‿ˈф’ірм’і / ˈмама на‿ˈф’ірм’і раˈботала // і / і‿ˈГал’а / 
ˈГал’а ш’е на‿ˈф’ірм’і / аˈвеч’оак даˈйіла // ˈран’ше‿ж аˈвеч’ки ˈета / 
даˈйіли / еˈтат ˈд’елали как йоˈго? //

‒ Інф. 2: Бˈринзу? //
‒ Інф. 1: Бˈринзу ˈд’елали / да // а паˈтом ваĭˈна і‿ўˈс’о // а тут 

ˈд’еда‿то раоскуˈлач’іли / і ўс’о хто куˈда // 
[...]
‒ Інф. 1: Страˈдали стˈрашно // ˈд’едушка буў здоˈровиĭ / 

краˈс’івиĭ бил д’ет у‿ˈнас // раˈботали ўс’і / йа ш’е ˈпомн’у мˈн’ала 
л’он / ˈета // ˈс’ійали ўс’о / д’ет ˈс’ійаў і‿аˈв’ос / ўс’о // ˈКол’і он д’ет 
ˈпомне ˈкаже нам ˈета / малаˈтили / хл’еп̬ // таˈк’і / ш’е‿ĭ ˈдос’і там 
ˈкам˙н’і леˈж’али на‿тоˈму / на‿гаˈродах // ˈет’і ˈкам˙н’і з‿зубˈц’ами 
таˈк’і //

‒ Інф. 3: А теˈпер леˈж’ат’ ч’і н’і? //
‒ Інф. 1: Ну хˈто‿то / забˈраў / еˈге // ˈдооўго [протяжно] / 

ˈможе ш’е де і ̍наĭдец’а / но ̍доўго леˈжали / і вот ̍ ета / ̍палки кон... / 
коˈнеĭ оˈтак пр’іˈв’азуйут’ / ˈкон’і кˈрут’ац’а / малаˈтили хл’еп // 
ˈГоспад’і! / ш’ас жи... //

‒ Інф. 2: ˈТам‿же ˈет’і кˈлун’і буˈли //
‒ Інф. 1: Да //
‒ Інф. 2: Приˈвозили снаˈпами / склаˈд’іровали а‿поˈтом 

свабадˈн’іше вˈрем’а вˈрод’е ˈето малаˈтит’ //
‒ Інф. 1: Как раˈботали // ну вот д’ет ˈтол’ко своˈйеĭ с’ем’ˈйоĭ / 

но ˈйесл’і хл’іп уб’іˈрали / нан’іˈмали ˈет’іх / раˈбоч’іх нан’іˈмали // 
йа ш’е ˈпомн’у...//

‒ Інф. 2: Раˈш’:ітовалис’наˈерно? / даˈвали шос’? //
‒ Інф. 1: Да / даˈвали // даˈвали / ˈета / карˈмили раˈбоч’іх // 

раˈбоч’іх‿же мˈного / хоаˈдили‿же гаˈлодн’і ˈтоже‿ж ˈл’уди //
‒ Інф. 2: ˈЕто наˈерно іˈш’е йед’іноˈлич’но коˈли жиˈли //
‒ Інф. 1: Дада / да //
‒ Інф. 2: Йед’інаˈлична //
‒ Інф. 1: Ну / а‿ўˈже ˈмама вот / ˈета / ў‿калˈхоз’е раˈботала //
‒ Інф. 2: По‿сˈк’іки пр’іˈм’ерно ˈсотих ˈіл’і... / земˈл’і буˈло? // 

ˈжито‿ж ˈс’ійали //
‒ Інф. 1: ˈС’ійали // аˈвес ˈс’ійали //
‒ Інф. 2: Пшеˈниц’у ˈс’ійали / ˈконеĭ дв’і три голоˈви буˈло //
‒ Інф. 1: У‿ˈд’еда д’в’еˈнацет’ лашаˈд’еĭ буˈло // і‿вˈс’іх 

забˈрали ў‿калˈхоз̭ / ўс’о забˈрали ў‿калˈхоз̭ // ˈТол’а йак 
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росˈказоваў / гаваоˈр’іт / меˈне за‿ˈруку ˈдерже / ˈТол’іка зˈнач’іт’ / 
і‿ˈвод’ат’ лашаˈд’еĭ на‿каˈн’ушн’у // пˈлач’е д’ет ˈкаже стˈрашно // 
ўс’іх атˈв’іў гаваˈр’іт / і‿ўˈс’о // ўс’о забˈрали // каˈк’і гаваˈр’іт / каˈка 
збˈруйа буˈла д’ет ˈкаже / как ˈйіде / ˈето ˈужас //

‒ Інф. 2: Із‿бˈл’ахами ˈчорними //

***
15.  –    Е.: Як вас звати?

‒ Інф. 1: Ал’ікˈсандра //
‒ Е.: А по батькові?
‒ Інф. 1: Ваˈс’іл’йівна / а фа... фаˈм’іл’ейа моˈйа ˈд’ев’іч’йа 

Бараˈн’енко / а уˈже ˈзамуж ˈвиĭшла за‿ˈКураса / понаˈравиўс’а / 
хаˈхол [сміється] // понаˈравивс’а / і‿ˈвиĭшла за‿ˈйоˌго / на‿ˈдевйат’ 
гот сˈтарше / ну‿ˈладно шо‿ш ˈтак‿і жиз’н’ сˈложилас’а / нажиˈли 
д’іˈтеĭ ˈч’етверо // Анаˈтол’іĭ / Наˈташа // і‿ˈЛ’удоч’ка буˈла / ну 
воˈно ўˈмерло те // так от і‿жиˈли // хаˈти виˈходили... ̍ б’едно жиˈли / 
ˈоч’еін’ ̍б’едно но во‿вˈрем’а... воĭˈна / неˈч’о не‿буˈло // виˈходили / 
сˈтар’і ˈхати буˈли / а‿поˈтом уˈже сˈтали с‿хаˈз’айіном жит’ / дак 
нач’аˈли ˈəта / нач’аˈли / ну / соб’іˈрат’ там йаˈк’і ˈд’енешки / де шо 
продаˈмо / нач’аˈли ˈхати стˈроіт’ / не‿ˈт’іл’ко ми / а‿ˈвот ˈкак‿то 
вот п’ідˈр’ад вот‿ˈета‿вот // а‿ˈто во‿вˈс’іх буˈли соˈломоĭ кˈрит’і / 
ну‿ˈтак аˈби‿как / вот // ну‿ĭ‿с’іˈчас‿то ми не‿ˈбол’но жеˈвем / 
так уˈже не‿ˈтак ˈбол’но баˈгато / так йак от жи... / ну‿ˈладно ш’ас 
поĭˈд’от / ш’ас і йес’т’ / уˈсе ˈкушат’ йес’т’ / а‿ˈранше‿ж воˈно 
с’уˈда‿туˈда ш˙е п’ат’ л’ет ˈт’іл’ко миˈн’і буˈло нач’аˈлас’а воĭˈна / 
ˈмама асˈталас’а / нас три осˈталос’а / ˈЛ’іда с‿тˈриц’іт’‿ˈпервого 
ˈгода / йа с‿тˈриц’іт’‿с’ід’ˈмого / ˈЗойа с‿тˈриц’іт’‿деˈв’атого // 
ваоĭˈна / п’ат’ л’ет продалˈжалас’ / неˈде неч’еˈво ˈн’е‿билоа / 
неˈде неч’еˈво // хоˈдили у‿Н’ікоˈлайеўку за‿куˈсоч’ком хˈл’іба / 
проˈсили шоб даˈли // соˈбаки напаˈдут’ т’іˈкайемо // а‿ˈот... // 
н’іˈч’о / да ш’е‿ĭ буў неўроˈжаĭниĭ гот / неч’еˈво вот не‿буˈло / 
неч’еˈво / маˈма поаˈл’ізла ў‿ˈпогр’іп / ну‿ĭ‿ˈйа с̬‿ˈнейу поˈл’ізла // 
а‿воˈна ˈкаже «ˈдоч’іч’ка шо ˈбудемо ˈйісти?» / аˈга / оˈце‿ĭ ўс’а 
карˈтошич’ка / накопˈали в’іˈдер ˈдес’ет ўс’оˈго вот‿таˈкоĭ вот как 
гоˈрох / і‿вˈс’о / а‿ˈйа йіĭ і‿отв’іˈчайу / йа‿ĭ с’іˈч’ас ˈпомн’у / «мам 
а‿ˈйа ˈйісти не‿ˈбуду проˈсит’ // ˈкушат’ не‿ˈбуду проˈсит’» // 
жеˈли / а‿соˈс’ед’і жеˈли ˈлуч’ше // ˈйіхн’іĭ хаˈз’айін ˈдоўго на‿хˈронт 
не‿ўˈходиў / ч’о по‿бˈрон’і шˈто‿л’і / Ваˈсил’ ˈМинович’ Йуˈнак / 
ўот // ˈт’і ˈлуч’:е жеˈли / ну в’ін двоˈйуродниĭ брат ˈмамин // ну то 
претс’іˈдатил’ом раˈботаў / то‿ˈйǝта // і‿ˈвот пч’ол дерˈжали / аˈга / 
і‿ˈми вот к‿н’ім хоˈдили / оˈни нас наˈкормл’ат’ / жаˈл’іли / вот // так 
ˈми оˈто ĭ‿ˈетаĭ... // а‿ˈто шч’аˈвел’ рˈвали / л’іˈп’ошки іш‿шч’авˈл’а 
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пекˈли / ˈвопш’ем ˈжизн’а ˈнаша неˈмудра / ˈоч’ін’ т’аˈжола ˈжиз’н’а 
буˈла // а‿поˈтом уˈже повзросˈл’іла / шˈколу ˈкон’ч’іла / постуˈпат’ / 
постуˈпат’ / ˈйіхат’ постуˈпат’ / і‿поˈйіхала ĭ‿здаˈла йа в‿музиˈкал’не 
уˈч’іл’іш’ч’е / ну‿оˈто / нˈравилос’а шо вистуˈпайут’ / вот ˈета 
па‿ˈрадіу сп’іˈвайут’ // а ˈǝта / на‿доˈрогу ˈд’ен’ех ˈмама даˈла там 
коˈп’іĭки / по‿дˈвацет’ каоˈп’ейек шˈто‿л’і на‿доˈрогу туˈда / ну 
і‿вˈс’о / йа росˈходувала / а‿ˈкушат’ мн’е н’е... ˈн’еізашо ˈбило // зда
ˈла / даˈли м’іˈн’і вот‿ˈета‿вот уˈсе / екзам’іциˈон:иĭ лист даˈли‿ш / 
вот‿ˈета вс’і аˈценки все // преĭшˈла / преˈйіхала доˈдому / йа в’іт:іˈл’а 
с‿Уˈфи / а‿ˈйіхат’ ˈн’ізашо уˈч’іц’:а / і‿ˈтак как осˈталас’а йа ˈтутеч’ 
 ко / і‿вˈс’о / вот / не‿уˈч’ілас’а неˈде неˈч’ого // ну йа / йак йа 
не‿уˈч’ілас’а а‿раˈботали ўˈс’о‿таки ми ˈйак‿то... // а‿тоˈд’і ˈзамуж 
ˈвиĭшла ˈрано / ˈтут‿же / де в’ін уˈз’аўс’а цеĭ ˈКурас / оˈце‿ш ˈхата 
йоˈго // уˈз’аўс’а де в’ін / на‿ˈвос’ім гот сˈтарше ч’і на‿ˈдев’іт’ 
од‿ˈмене / ˈмама ˈкаже «ĭди ˈдоч’ка в’ін баˈгатиĭ // іˈди / ˈбудеж 
жит’ хот’ ти хот’ найіˈсис’ у‿ˈвол’у а‿ˈто ˈшо‿ж‿ми сидиˈмо / так 
ми страˈдайемо» // і‿п’ішˈла // і‿п’ішˈла // ну п’ішˈла / ну н’іˈч’о / 
хаˈз’айін труˈд’аш’іĭ ˈдуже буў і‿оˈце ми з‿ним нажеˈли / оˈце / 
вот‿ˈета‿вот // уˈз’аў уˈмер уˈже дˈвацет’‿ч’іˈтир’і ˈгода ˈпом’ер в’ін 
жиˈву теˈпер саˈма // саˈма жиˈву / оˈто сеˈнок прекˈрасниĭ // ˈумниĭ 
таˈкиĭ у‿ˈмене син / хаˈрошиĭ // йоˈму ўже п˙йатдеˌс’ат‿шесˈтиĭ 
гот̬̬ / а‿ˈв’ін на‿ˈмене ˈход’‿би коли‿н’іˈбут̬’ скаˈзаў сˈлово / аˈбо  
скаˈзав‿би / «ˈмам ти / замоўˈч’і» там вот ˈн’екотор’і вот йа‿ж 
вот‿ˈтут ˈв’ідно‿вот / аˈга // а‿ˈв’ін на‿ˈмене не‿сˈлова / н’ікогˈда 
не‿сˈкаже / ˈт’іл’ко ˈкаже «мам / ну ви непраˈв’і» // і‿вˈс’о / і‿ˈйа 
заˈмоўкну сˈразу / своˈйі ˈр’еч’і все не‿каˈжу // оˈце таˈке / оˈце 
так‿і‿жиˈву //

[...]
‒ Е.: А як вас батьки виховували? Сварили? 
‒ Інф. 1: От йа не‿поĭˈму... [не розуміє окремих слів].
‒ Е.: Ругали чи ні?
‒ Інф. 1: А / нас шˈто‿л’і? // да... // ну ˈпапку‿ш̬ забˈрали 

на‿фˈронт йа‿ш̬ іˈш’е маˈла‿ж буˈла / маˈлен’ка / ˈдаже вот йа йак 
вам скаˈзат’? і / ˈт’іл’ко йа ˈпомн’у одˈни... одˈно ˈт’іл’ко йа ˈпомн’у / 
йак в’ін буў оˈд’ітиĭ ув‿ˈету / ˈпапка / оˈд’ітиĭ у та... / не‿ˈтолуп 
а‿ч’аˈпан буў / оˈто таˈкиĭ йаˈкиĭс’ коˈрич’н’евиĭ / і‿ˈəта і‿меˈне н’іс 
на‿ˈйолку / оˈце йа ˈт’іл’ко ˈпомн’у / і‿ˈйак з’‿ˈйолки ми ĭшли / оˈце 
оˈдин моˈм’ент ˈпомн’у / біл’ш йа ˈпапку не‿ˈпомн’у // і сн’іх сн’іх̬̬ 
буў / і‿ˈв’ін меˈне неˈсе заˈкутаў оˈтак у‿ˈтоĭ ч’аˈпан у‿ˈтоĭ / йаˈкиĭ 
воротˈник таˈкиĭ / і‿вˈс’о / ̍б’іл’ше не‿ˈтоĭ // ̍мама нас не‿аб’іˈжала / 
ˈоч’ін’ жаˈл’іла / ̍мама ̍ласкава ̍оч’ін’ буˈла // коˈн’ешно жиз’н’ буˈла 
ˈоч’ен’ т’аˈжола / ну воˈна нас ˈоч’ен’ ˈета / вс’ігˈда угаˈвар’увала 
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нас / «ˈладно ˈд’еточ˙ки / с’іˈч’ас йа затопˈл’у ˈп’іч’ку / наваˈр’у вам 
ˈйісточ’ки / укˈриĭтес’ паˈка хараˈшо» / а‿ˈхолодно ў‿ˈхат’і / так 
ˈхолодно / шо ви поˈв’ірите на‿дˈва ˈпал’ц’а ˈокна позамерˈзали // 
позамерˈзали / дˈвер’і не‿зач’іˈн’айуц’а / ну‿ˈшо тут? / а‿йакˈрас 
ˈперед воĭˈнойу / йакˈрас перед / оˈце воĭˈна / а‿ˈми погоˈр’іли ўс’і / 
вос’імˈнацет’ доˈмоў ізгоˈр’іло / і поˈпала ˈнаша ˈхата / і‿ˈс’іни 
згоˈр’іли / і свиˈн’а с‿пороˈс’атами згоˈр’іла / і‿вˈсе погоˈр’іло / 
і‿вˈс’о / а‿тут воĭˈна / і ми вот за то / за то ми так уˈже ˈбол’но 
ˈб’едно осˈталис’а жит’ // не ˈт’іл’ко ми / а‿вот‿ˈет’і‿вот вс’а / 
уˈс’і‿вот жеˈли ми оˈтут за... отуˈди‿от // оˈто ˈтакеч’ки //

‒ Е.: А під час війни до вас привозили людей? Чи приїжджали 
люди з інших місць? [Не розуміє]. Люди до вас приїжджали, коли 
була війна? Евакуйовані?

‒ Інф. 2: Прийіˈж’:али // ˈпомн’іш а‿ˈбаба / ˈбаба ˈН’урка‿же 
вам ˈпомните‿ш каˈзала? / і‿йеўˈр’ейіў до‿ˈйіх посеˈлили / да//

‒ Інф. 1: Перес’еˈл’ен’ц’і?
‒ Е.: Да.
‒ Інф. 1: А перес’еˈл’ен’ц’і да / вот‿таˈк’і‿вот // ну йа... / 

йак воˈни ў‿нас там ни‿буˈли потоˈму‿шо ми ˈмал’ен’к’і / вот ми 
на‿Зеˈленом Клиˈну тут жиˈли вот // у‿ˈйіх‿то тут оˈни буˈли / а‿ˈми 
ˈт’іл’ко ч’іˈтир’і ̍домика вот / дак‿ˈето там / куˈди‿там нам! / ми саˈми 
там страˈдали йак / вот // а‿ˈтак перес’іˈл’енц’і буˈли ˈмама каˈзала / 
свекˈруха це ўже каˈзала / прейіˈж’:али в‿йіх жеˈли // ой [зітхає] / 
і‿з’‿д’іˈт’ами ˈтак‿же ˈтоже з‿Укˈраіни т’іˈкали воˈни і‿ˈкак...

‒ Інф. 2: ˈБаба ˈН’урка каˈзали шо у‿ˈйіх жеˈли йевˈр’еĭс’ка 
с’ім’ˈйа // муˈжик / д’ет раˈботаў у‿ˈйіх ˈбат’ко кузнеˈц’ом / 
поч’іˈму‿то от‿йеўˈр’ейі‿же воˈни оˈбич’но‿же то бугалтеˈра то 
там іˈш’е‿де / а‿ˈето кузˈнец’ ̍кажут’ / ̍руки буˈли зоалоˈт’і у‿ˈйого // 
а‿ˈсин ̍каже йа ̍жар’у блеˈни / а‿ˈв’ін «ˈбабушка дай бр’ін» / с‿ˈпеч’і 
там / воˈна ˈкаже «йа йоˈму дам» //

‒ Інф. 1: ˈГерман! //
‒ Інф. 2: Йа не‿ˈпомн’у йак йоˈго зˈвали //
‒ Інф. 1: ̍ Наша ̍ мама каˈзала ̍ Герман йаˈкиĭс’ оˈце ̍ каже / «дай 

брин» / «ˈбабушка даĭ брин» ˈкаже //
‒ Інф. 2: А‿воˈна ˈкаже «йа йоˈму дам оˈдин» / в’ін зˈйіс’т’ 

і‿ˈш’е / «ˈбабушка даĭ іˈш’о» // в’ін / ̍каже / «ну‿шо‿ж йа тоˈб’і си ̍нок 
йа‿ш тоˈб’і даˈла / ш’ас і тв’іĭ ˈбат’ко пˈриĭде с‿раˈботи / і‿ˈнаш’і‿ж 
уˈже вс’і пˈриĭдут’ / йа‿ш ˈкаже ш’ас тоˈб’і ўсе розˈдам / а‿остал’ˈн’і 
шо‿ж ˈбудут’ ˈйісти?» // у‿ˈнас ˈтоже ˈбол’но‿то не‿буˈло //

‒ Інф. 1: ˈН’іч’ого ˈйісти буˈло / рˈвали ш’ч’аˈвел’ / вот 
росˈте ш’ˈч’авел’ вот / шиˈрокиĭ таˈкиĭ вот / зˈнач’іт’ назиˈвайец’а 
ˈкон’с’киĭ ш’ч’аˈвел’ у‿нас в’ін // так‿оˈто‿оˈтак йоˈго ˈйəта / і 
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в‿чугуˈн’і ˈпарили / і л’іˈп’ошки ˈмама пекˈла / вот / у‿ˈп’іч’к’і / 
переваˈрач’уйімо шоб хараˈшо заˈсохло / і благодаˈр’а шо ˈмама 
ш’е коˈроўку дерˈжала в‿нас / дак молоч’ˈко ў‿нас ус’ігˈда буˈло / 
ˈмама ўже йак‿ˈйак шо / уже йак не‿тˈрудно буˈло / і‿ˈнас сеˈб’і 
ноˈсили вот ˈету / ˈс’іно заготовˈл’али / і‿нас восˈку воˈзили / ˈмам’і 
помаˈгали ми ˈсами ˈмал’ін’к’і / ну ˈмам’і тˈрудно буˈло шо ми 
ˈмал’ін’к’ійе // ну шо‿ж ˈЗойі два ˈгода / м’іˈн’і ч’оˈтир’і / а‿ˈЛ’іда 
с‿тˌриц’ет’‿ˈпервого ˈгода / ну йіˈйі деˈс’атиĭ оˈтак‿от буˈло / оˈце 
таˈк’і ми // л’іˈп’ошки пекˈла ˈмама // так’і воˈни зеˈлен’і‿зеˈлен’і 
с‿траˈви // переваˈрач’уйе / і‿оˈто с‿молоч’ˈком // тˈрудно / тˈрудно 
жиˈли / ни‿даĭ‿ˈБох так // вопˈш’е вс’а деˈре... вс’і жиˈли ̍ такеч’ки // 
ˈр’етко тут хто вот хараˈшо ˈтак‿вот / не хараˈшо а... //

‒ Е.: Після війни голод був?
‒ Інф. 1: ̍Посл’і воĭˈни? // ну / ̍посл’і воĭˈни вот оˈно коˈн’ешно 

не‿сˈразу‿же // уˈсе‿ж розˈрушене ˈп’ісл’а воĭˈни // ˈшутки сˈк’іл’ко 
год воĭˈна буˈла // уˈсе розˈрушене / все ˈəто... // вот йа так ˈдуже‿ĭ / 
тоˈд’і ўже ўˈрод’е / тˈрошки ˈлуч’:е нач’аˈли жит’ / патаˈму‿шо / ну 
ми саˈми пид̭ˈб’іл’шали / уˈже ˈдес’ат’ л’ет уˈже оˈдинац’ат’ / нас 
уˈже пасиˈлайут’ там куˈда‿то там / ̍вар’ат’ ̍кушат’ / катˈли / ̍вар’ат’ 
там ˈкушат’ вот нам ˈəта там муˈкоĭ засеˈпайут’ там і‿ˈкушан’:а 
таˈке ўже / ну‿ўс’о раўˈно‿же нам хаˈроше аˈно потоˈму‿шо н’іˈч’о 
ˈн’е‿било // так нам ̍ета / оˈте‿ж оˈб’ет там / ми с’іˈдайем ̍кушайем / 
оˈто ˈтакеч’ки //

‒ Е.: Це в колгоспі? Чи де це вас годували?
‒ Інф. 2: Ў‿колˈхоз’і // ну колˈхоз‿же‿ж у вас на 

роˈботу‿же‿ж визˈвав‿же? [звертається до матері] // мам //
‒ Е.: Де вас годували? Де, ви кажете, котли стояли?
‒ Інф. 1: А‿ˈтамеч’ки // а! котˈли? / катˈли стоˈйали і‿ˈета / 

ˈтутеч’ко ˈвозл’е ˈр’іч’ки / оˈце де бреˈгада буˈла / у‿ˈнас / так вот 
ˈвозл’е ˈр’ічки ˈтутеч’ко / і‿ўже поваˈра ˈвар’ат’ // ну не поваˈра / 
таˈк’і‿ж вот... / ну поваˈра‿ш̬ раз ˈвар’ат’ то‿оˈни поваˈра // там 
катˈли вот // ˈмисоч’ки / ми... / ˈмама ĭде с’‿с’іноˈкосу / ˈкосу неˈсе 
бос’іˈком // уˈс’і / не‿ˈт’іл’ко ̍мама / уˈс’і ̍бос’і / ̍н’е‿в‿шо оˈбуц’:а / 
ˈн’ізашо куˈпит’ неˈч’о / роˈс:а ко... ̍колец’:а вот ̍ноги / уˈс’і сˈколен’і 
вс’і в‿ˈранах // і‿воˈна ĭде за‿ˈетойу туˈди‿же до‿катˈла уˈже 
на‿аˈб’ід / а‿ˈми з‿ˈЗойейу седеˈмо ĭ‿ждеˈмо / аˈга ўже аˈб’ід ˈмама 
косаˈр’і ĭдут’ ˈкоси неˈсут’ / а‿ˈми ˈета із‿ˈЗойейу ждеˈмо / аˈга ˈмама 
по... поˈлуч’е ту ˈмисоч’ку / ˈмисоч’ку поˈлуч’е / і ми ˈтутеч’ко‿ш̬ 
коло‿ˈнейі // оˈна нам дас’ц’ ту ˈмисоч’ку / із‿ˈЗойоĭ / ми понесˈли 
доˈдому / йіˈду / вот // а... і‿сˈтанем оˈтож̭ там коло‿ˈмиски / «мам / 
с’іˈдаĭте ˈйісти» / а‿воˈна ˈкаже / «да‿ˈйа ˈд’етки не‿ˈхоч’у / йа там 
ˈйаготки ˈйіла» [плаче] // а‿ˈми йіˈмо //
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‒ Е.: А ви, як виросли, ким у колгосп пішли працювати?
‒ Інф. 1: Йак? //
‒ Е.: У колгосп ким пішли працювати? У колхоз? У колхозі 

де робили?
‒ Інф. 1: Йа де роˈбила? // ну йа ˈəта... // у колˈхоз’і раˈботали 

ми / це‿ж йа с’уˈди йак до пороˈс’іў оце ˈвиĭшла с’уˈда‿ос’ / ну 
ў‿колˈхоз’і раˈботали на‿ˈразних раˈботах / посиˈлали вот нач’аˈли 
тоˈд’і і‿св’ікˈлу саˈдит’ нач’аˈли / і‿поˈтом хоˈдили‿вот зерˈно 
на‿буˈгор от ˈтут‿вот / на‿зерноˈток // те... ˈəто... ˈв’ійали / ну 
ˈв’ійали коˈн’ешно тˈрудно ˈоч’ен’ буˈло потоˈму‿шо ˈнада круˈтит’ 
саˈмим‿вот ˈв’ійалку / і‿насеˈпат’ / ˈв’ідра‿же т’аˈжол’і вˈс’о‿таки / 
і‿оˈце ми вс’у т’аˈжолу роˈботу / скирдуˈвали / лошаˈд’еĭ запр’аˈгали / 
соˈлому оˈц’у скердуˈвали / ˈс’іно / на‿с’іноˈкос наз гаˈн’али / це 
ўже / ну це ўже йа йак̬ ˈзамуж ˈвиĭшла ўже / йак̬ ˈзам... / ну йа замуж 
ˈвиĭшла ˈрано м’іˈн’і буˈло с’імˈнац’аетиĭ гот шо йа ˈвиĭшла //

‒ Е.: А як вас сватали?
‒ Інф. 1: Йак сˈватали? // ооох! / сˈватали / це пробˈл’ема // 

прабˈл’ема меˈне йак сˈватали / йа... / ми хоˈдили ш’е ў‿шˈколу / 
і‿ˈйа познаˈкомилас’ з‿одˈним‿же дˈругом / іс‿тˈриц’ат’‿с’ід’ˈмого 
ˈгода // ну йа / йа до‿ˈйого не‿ˈбол’но‿то ˈтакеч’ки / ну в’ін йак 
увйаˈзаўс’а до‿ˈмене / йак увйаˈзаўс’а вот / поч’іˈму не‿зˈнайу йа // 
і‿ото‿ˈтак ми ˈб’едно живеˈмо / ў‿нас н’іˈде н’іˈч’о неˈма / а‿воˈни 
с’ем’ к’іˈлом’ітр’іў Миˈхаĭлоўка жиў баˈгато // в’ін баˈгато / ў‿ˈйого 
ˈд’ад’а Аˈв’ер’а був в’ін ˈет’ім / пр’етс’еˈдател’ом колˈхоза буў / 
аˈга // на‿фˈронт’і в’ін не‿ˈбуў шˈто‿л’і ˈд’ад’а Аˈв’ер’а / ў‿йоˈго 
оˈдин глас //

‒ Інф. 2: Брон’ у‿ˈйого аˈйакже / одногˈлаз’іх куˈда‿ж̭? / йіх 
не‿бˈрали‿же //

‒ Інф. 1: І в’ін ˈето... / а йоˈго‿ж брат / а‿ˈце‿ж йоˈго ˈр’ідниĭ 
ˈд’ад’а // вот / воˈни баˈгат’і буˈли // а‿ˈйа йоˈму понаˈравилас’ 
ˈтутеч’ко ў‿шˈкол’і‿ш ˈходимо понаˈравилас’а // ну ĭ‿шо? / 
ну‿нач’аˈли ми друˈжит’ із‿ˈним / хаˈрош парˈн’ага / гармоˈнист 
ˈоч’ін’ хаˈрошиĭ / граў на‿гарˈмошк’і хараˈшо // уˈс’о / у‿шˈколу 
ĭдеˈмо в’ін меˈне проваˈжа / а‿ˈсам у‿Миˈхаĭлоўк’і жиˈве / а‿ˈсам 
на‿кваˈтир’і там / у‿З’іˈнушки [?] був // меˈне проˈводе доˈдому / 
верˈтайец’:а до‿З’іˈнушки // оˈце ̍портфіл’ ч’і там ̍сумку дереˈв’ан:у 
м’іˈн’е неˈсе ту там / ˈпортф’іл’ йаˈкиĭ тоĭ там ˈпортф’іл’ буў // 
неˈсе ц’у ту ˈсумку деревˈйан:у м’іˈн’е / аˈга // і оˈце ми з‿ним 
продруˈжили три ˈгода / аˈга // ну в’ін тоˈд’і ну‿ˈшо? жеˈниц’:а / 
от жеˈниц’·а до‿ˈарм’ейі / ˈжениц’:а вот / аˈга // «а‿аˈна ˈб’еднайа» 
ˈд’ада‿аˈВ’ер’а ˈкаже / «куˈди ми жер’ібˈца пр’іˈв’ажем до‿ˈетаоĭ 
ˈн’іш’ч’енк’і / і / у‿н’еˈйо н’е‿заˈбора ˈн’ету / н’іч’еˈво» / а‿м’іˈн’е 
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так оˈб’ідно / ну‿ˈшо‿ж йа винуˈвата шо ў‿ˈмене ˈпапки неˈма? 
йоˈго ўˈбили / неˈйак не‿рож:еˈвемс’а / ми‿ж не‿винуˈват’і шо 
таˈка ˈжиз’н’а суˈрова // ну // і‿вˈс’о / і‿ˈтак ми... / а‿ˈцеĭ з‿ˈарм’ейі 
преĭˈшоў / оˈце шо...

‒ Інф. 3: ˈБат’ко наш //
‒ Інф. 1: Оˈцеĭ ˈбат’ко м’іĭ / ˈВан’а / Іˈван Ов’ір’ˈйанов’іч’ 

преĭˈшоў з‿ˈарм’ейі / цеĭ на‿ˈвос’ім год̭ сˈтарше од‿ˈмене // 
ну‿преĭˈшоў / і‿ˈтоĭ ˈходе / і‿ˈц’ому йа понаˈравилас’а / от // шо 
ˈд’елат’? / шо ˈд’елат’? / і‿вˈс’о // ну ˈцеĭ‿же багаˈт’іĭшиĭ ўˈрод’і 
ˈкажут’ / ˈбуў‿же там / йаˈкиĭ там багаˈт’ішиĭ ўже в’ін і‿ˈним... / 
ну‿вˈс’о роўˈно тˈрохи... / воˈни ˈлуч’:е жиˈли ч’ім / ч’ім... // ми так 
совˈс’ім‿уж пˈлохо // а‿ˈтоĭ іˈш’е молоˈдиĭ // ну‿молоˈдиĭ молоˈдиĭ / 
ну‿ĭ‿уˈс’о / ĭ‿так тоĭ йа‿ĭ за‿ˈц’ого ˈвиĭшла ˈзам’іш // ˈвиĭшла ˈза
м’іш / йак йа не‿ˈвиĭшла / а‿тоˈго / а‿ˈтоĭ м’іˈн’е в’ін‿же наˈра ви ц’:а / 
ˈето‿ж̭ ˈперва л’уˈбов // ˈперва л’уˈбов̭ н’і когˈда не‿забуˈвайец’:а / 
ўот // ˈм’ежду ˈнами з‿ним неч’іˈво не‿буˈло / неч’іˈво / поˈсидимо 
ĭ‿ˈп’ідемо / ми йак голубˈйата буˈли / йак голуˈб’ата // оˈтак‿вот /  
йак оˈце брат‿і‿сестˈра / оˈце поˈсидимо / проˈводе доˈдому і‿встˈр’і
не миˈне ĭ‿уˈс’о / а‿ˈсам‿аж на‿кваˈтир’і / тут на‿кваˈтир’і / а‿жиˈве 
тош ˈтам‿аш̬ // прейіˈж’:айе на‿л’ісоˈп’ет’і аˈбо ˈп’ішки преˈходе 
йак буˈран // ну ˈВан’а / вс’о // в’ін кладовш’іˈком ˈВан’а стаў цеĭ 
з‿ˈарм’ейі преĭˈшоў / оˈцеĭ‿же шо ˈвиĭшла / баˈгатиĭ // баˈгатиĭ / 
кладовˈш’ік хˈл’іба мˈного / преˈв’із ˈмам’і хˈл’іба / аˈга // ˈмам’і / 
і‿ˈтутеч’ко і‿ˈт’отка ˈр’ідна жеˈла / маˈмаша // і‿ˈета / «ўот / доч’ка 
даˈваĭ‿же / ĭ‿хл’іб у‿ˈнас теˈпер йе / от ізмоˈлола» / в’ін і‿муˈки 
преˈв’із / і‿вˈс’о / куˈда ˈтамеч’ке? // ну йа йак каˈзат’? / йак вам 
скаˈзат’? / і‿сˈтидно ĭ‿скаˈзат’ / ну не‿моˈгу ну / ну‿і‿ˈдух не‿ˈтоĭ //

‒ Інф. 3: Не‿леˈжала дуˈша //
‒ Інф. 1: Н’ееет! [протяжно] // а‿поˈтом уˈже преˈвикла / 

ˈп’атеро д’іˈтеĭ од‿ˈйого / одˈно ўˈмерло ў‿ˈмеˌне / ̍п’атеро д’іˈтеĭ оˈце 
йоˈго // і‿ўˈс’о / ĭ‿поˈтом уˈже / ну поˈтом уˈже ўс’о преˈвикла ўже 
ĭ‿так йоˈго / уˈже преˈвикла преˈвикла / і‿вˈс’о ̍ луч’:е ̍ його н’іˈкого / 
в’ін труˈд’аш’іĭ буў / хаˈрошиĭ буў / вот // ну там / коˈли ˈвипйе так 
і‿замат’укˈне / ну це‿ж̭ б’із̭‿ˈтого‿ж не‿буˈвайе // йак? / з’іˈма 
б’із‿ˈбур’і не‿буˈвайе / так‿і‿ˈв’ін // ˈлаадно [протяжно] / тоˈд’і 
ˈкаже «ˈладно Шур / б’іл’ш не‿ˈбуду» // ну‿напˈйец’:а апˈйат’‿же 
дес’ тоĭ даĭ замат’укˈне / ну ˈладно // оˈце так // 

‒ Е.: А свати приходили до вас, як заміж ішли?
‒ Інф. 3: Йак сваˈти приˈходили?
‒ Інф. 1: Ну йак / преˈходили / оˈце...
‒ Інф. 3: Йак сˈватат’ вас прешˈли? // ім ˈнада ш’е аˈбичайі 

наш’і трошки знат’ //
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‒ Інф. 1: Аа... / ̍ əта... / ну‿ˈйак? / в’ін / от пˈриĭдемо / аĭˈда тоĭ // 
йа каˈжу «да йа‿ĭ не‿п’іˈду і ̍ ета» / ну преĭшˈли тоˈд’і // ну преĭшˈли / 
рас преĭшˈли вже ну // а‿ˈмама ˈкаже «ˈд’етка ўже при... пˈриĭдут’ 
так не‿атˈказуĭс’а // бо отˈкажец’·а цеĭ / і‿ˈбудеш ˈд’еточ’ка оˈп’ат’ 
осˈтанес’а / ч’і ш’е ˈнаĭдец’·а йаˈкиĭ ч’і н’е / оˈно‿ж и‿ˈтак‿вот» //

‒ Е.: А що казали?
‒ Інф. 3: А шо ваˈни... Йак сваˈти веˈдут’ разгоаˈвор коˈли 

сˈватайут’? // ви помˈните вот‿ˈета? // 
‒ Інф. 1: Ну йак? // ˈдобриĭ ˈвеч’ір‿же / ў‿вас ˈд’іўка йе / а 

в‿ˈнаж‿же... / оˈце‿ж йак? //
‒ Інф. 3: Хˈлопец’ //
‒ Інф. 1: Хˈлопец’‿же // от / оˈтак ˈйак‿то / ну... //
‒ Е.: А що приносять із собою? Свати що приносять?
‒ Інф. 3: Шо‿н’іˈбуд’ преˈнос’ут’ сваˈти с‿соˈбойу / хл’іп 

наˈерно да? //
‒ Інф. 1: Хл’іˈбиˌну //
‒ Інф. 3: Да // ˈіл’і шо? / ˈіл’і буˈтилку? //
‒ Інф. 1: Хл’іˈбину // іˈдут’‿же с‿хл’іˈбин... / хл’іб‿і‿ˈсол’ //
‒ Інф. 2: І‿ˈвотку //
‒ Інф. 1: Хл’іб˙‿і... / оˈтак і‿ˈсол’ //
‒ Інф. 2: І‿ˈвотку с‿сурˈгуч’ноĭ пеˈч’ат’:у //
‒ Інф. 1: А ˈвотку то‿ˈч’етверт’ уˈже / [...] / ну преˈвоз’ат’ 

сваˈти ўже ̍тут‿же куˈди за‿сˈт’іл‿же молоˈдих саˈжайут’ / сваˈти‿ш 
поˈка ц’іˈлуйуц’:а‿же / дˈружн’і поˈка / сˈватайуц’а ˈпоки ˈд’іти 
тоĭ / тоˈд’і йак нач’іˈнайут’ ˈд’іти дˈрац’·а і‿сваˈти ˈм’іжду‿соˈбоĭ 
мат’уˈкайуц’·а‿ж̭ / руˈгайуц’·а / «а тв’іĭ син таˈкиĭ / в’ін об’іˈжайе 
моˈйу доч’ˈку» / ну воˈно‿ш ˈкаждиĭ за‿своˈйе застуˈпайец’:а //

‒ Е.: А рушниками пов’язували?
‒ Інф. 1: Повˈйазували / йак оˈце‿ш прийіж’ˈǯ’айе ˈпойізт // 

ˈпо йізт прийіжˈǯ’айе так ˈГосподи! // тут боˈйари‿ж / друж̭ˈки да 
сˈтарш’і / ĭ‿так поперевˈйазуйут’ так / а‿ˈнаш’і ўже так наў пере
хˈрес’т’а переˈв’азуйут’ // прешиˈвайут’ кˈв’ітки‿ж оˈто // преˈшийу 
ˈз’ат’у кˈвітку / за‿своˈйу ˌсестˈру ˈд’іўку / за‿ˈд’івку... / за‿кˈв’ітку 
ˈновуйу / за‿ˈд’іўку ч’ернобˈрову // прешеˈвайут’‿же ˈз’ат’у // 
ˈмама‿ж ˈз’ат’у подаˈйе / ˈтеш’ч’а / ˈр’умку‿ж / поˈжалуста все //

‒ Е.: Це в перший день свадьби?
‒ Інф. 1: Да ˈпервиĭ ден’ / а‿на‿дˈругиĭ ден’ / на‿дˈругиĭ 

ден’ тоˈд’і ўже‿ж заб’іˈрайут’ меˈне туˈди / ˈтак‿же гуˈл’айут’ 
продолˈжайут’ уˈже та родˈн’а там / а‿ˈц’а тут / у‿жениˈха ўже / 
йа‿ж‿уˈже раз‿уˈже ˈйіхн’а / уˈже ўс’о йа не‿ˈдома / а‿ˈтут‿же 
ўже / ўот // тут уˈже гуˈл’айут’ а‿ˈтам ̍наш’і ̍ родич’і / там гуˈл’айут’ 
уˈже в‿ˈсебе / у‿нас ˈдома‿ж̭ //
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‒ Інф. 3: ˈПойізд‿же соб’іˈрайут’ с‿приˈданим //
‒ Інф. 1: Ну‿ˈда ˈдар’ат’‿же хто шо // ну хто шо ˈранше йак? / 

шо буˈло / рушнич’ˈкиі по‿півтаˈра ˈм’етра даˈрили / хто ˈч’улоч’ки 
ˈдаре / хто / ну шо? хто в‿ˈкого возˈможнос’т’ йака йе / м’етр 
маˈтер’ійі ˈдар’ат’ / ну жиз’н’ / жиз’н’ таˈка // ўот //

‒ Е.: А гільце наряджали? Деревце якесь наряджали на 
весілля?

‒ Інф. 1: ˈЕто / це... // да / сˈтавили на‿с’ˈт’іл / хл’іˈбина / і 
в̭‿хл’іˈбину оˈто встромˈл’али / ˈəта / ˈйолку ˈіл’і таˈке ˈдаже‿ш...

‒ Інф. 3: Хл’іˈбину‿ж ˈд’елали / ˈшишки ˈд’елали //
‒ Інф. 1: ˈШишки ˈд’елали //
‒ Інф. 3: А ˈйолку краˈса ˈд’іўч’іни‿ж буˈла / нар’аˈжали //
‒ Інф. 1: Краˈса то / да // і‿буˈкетами оˈто‿ж цв’іˈточ’ки 

ˈд’елали / і‿оˈто ур’аˈжали те / і / а‿ˈр’адом іс‿ˈтого ̍шишки ̍д’елали 
таˈк’і йак / пл’іˈт’оноч’ки //

‒ Інф. 3: Пˈтички / да //
‒ Інф. 1: Кораˈваĭ // караˈваĭ назиˈваўс’а //
‒ Інф. 3: Аˈга / караˈваĭ //
‒ Інф. 1: Аˈга / караˈваĭ // от / оˈто так //
‒ Е.: А як називали це деревце?
‒ Інф. 3: От йа не‿зˈнайу йак йоˈго назиˈвали//
‒ Інф. 1: Ну краˈса / краˈса назиˈвалос’ ˈіл’і...
‒ Інф. 3: Ну ми ˈтак‿то йіˈйі назиˈвали краˈсоĭ / а‿вопˈш’е 

воˈна‿ш не‿краˈса назиˈвайец’а //
‒ Інф. 1: А не‿зˈнайу йак назиˈвали //
‒ Інф. 3: ˈБабушка ˈйак‿та назиˈвала / а йа заˈбула //
‒ Інф. 1: Краˈса / аˈга / ̍также і‿назиˈвали по‿ˈмойему Наˈташа //
‒ Інф. 3: У ˈетоĭ сестˈра / хто там прийіжайе? / с‿м’іˈч’ом / 

со‿св’іˈч’ами і‿с‿цв’іˈтами да? //
‒ Інф. 1: Ну да / ну то ўже та / то ўже та йак йіˈйі?
‒ Інф. 3: Жеˈних с‿н’іˈв’естоĭ / йак викуˈпайе... 
‒ Інф. 1: Св’іˈтилка //
‒ Інф. 3: Св’іˈтилка да //
‒ Інф. 1: Тож св’іˈтилка //
‒ Інф. 3: Св’іˈтилка / воˈна со‿св’еˈч’ами і‿с‿цв’іˈтами //
‒ Інф. 1: Ну да / викуˈпайут’ н’іˈв’есту викуˈпайут’ / ˈтут‿же 

пˈрос’ат’ ˈтоĭ‿же / с‿каˈч’алкойу брат сиˈдит’ / ˈтут‿же жеˈних‿же 
стоˈйіт’ викуˈпайут’‿же / н’іˈв’есту шоп‿ˈс’істи‿ж да‿н’іˈв’е
сти‿ж̭ / ˈд’ен’іх хот’ сˈк’іл’ко даˈваĭ / ну ˈр’ад’ац’:а ˈр’адец’:а там 
коˈп’іĭки / там рубˈл’і там даˈйут’ ч’і там шо / аˈга / ну ўˈс’о‿так’і 
за‿ˈд’ен’г’і / от‿сˈк’іл’ко од:аˈваĭ там п’ад:еˈс’ат рубˈл’іў / ч’і п’ат’ 
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ˈранше рубˈл’іў / пошч’іˈта йак даˈли ўже тоĭ он вс’о виˈлазе / а ўже 
молоˈдиĭ заˈлазе‿ж / іˈш’е ц’ілуˈват’ обмн’іˈма‿ж̭ / да ц’іˈлуйе‿ж 
н’іˈв’есту //

‒ Інф. 3: Хˈлопц’і‿ж з’‿д’івˈч’атами / друж̭ˈки та з‿ˈними 
пере‿ˈета / переˈругуйуц’а / ч’асˈтушки друг‿дˈругу сп’іˈвайут’ // 
йак там сп’іˈвали шо ˈетат... // аа! [протяжно] хто там? / св’іˈтилка 
маˈлен’ка йак ˈжаба р’аˈбен’ка // по‿стоˈлу плиˈгайе / боˈйар’іў 
л’аˈкайе //

‒ Інф. 1: Боˈйари зл’аˈкалис’ / піт‿с’ˈт’іл похоˈвалис’а / 
аˈга // а‿буˈло‿п тоˈб’і друш̬ˈко таĭ не‿друшкуˈвати // було‿п 
тоˈб’і друж̭ˈко таˈбун ˈпасти // з‿ˈдоўгоĭ.. / з‿веˈликоĭ собаˈц’угоĭ та 
з‿ˈдоўгоĭ ломаˈц’угойу / це ломаˈц’уга це йак та ˈпалка //
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СПИСОК ІНФОРМАНТІВ

С. Золотоношка, Стерлітамацький район

Дем’яне́нко Ольга Семенівна, 1943 р. н., 7 кл. освіти.; предки — 
переселенці із с. Безпальче Драбівського р-ну Черкаської обл.

Дем’яне́нко Володимир Зиновійович, 1940 р. н. 
Карюгіна Зінаїда Олександрівна, 1961 р. н., завідувачка ІКЦ 

«Золотоношка»; народилася в с. Тюрюшля Стерлітамацького р-ну.
Хижниченко Марія (у дівоцтві — Карнаущенко), 1934 р. н., 

6 кл. осв.
Скрипник Григорій Павлович, 1953 р. н., 9 кл. осв.; сім’я 

матері — переселенці з Полтавської губернії.
Скрипник Тетяна Григорівна, 1956 р. н.; освіта — 

сільськогосподарський технікум, за фахом — зоотехнік.
Сморщек Валентина Павлівна.
Сморщек Петро Федорович.
Гречко Ольга Петрівна, директор школи.
Тесленко Олена Анатоліївна, вчителька української мови.
Карпуніна Галина Федорівна (у дівоцтві — Гречко, сестра 

Гречка Миколи Федоровича), 1954 р.н., середня освіта.
Гречко Микола Федорович, 1958 р. н., 8 кл. ос. та курси 

тракториста.
Слюсар Пелагея Акимівна, 1927 р. н. 
Яценко Наталія Дмитрівна, (у дівоцтві — Слюсар), 1956 р. н., 

освіта — технікум. 
Драцький Олександр Федорович, 1954 р. н., освіта — технікум.
Драцька Галина Миколаївна (у дівоцтві — Гречко), 1958 р. н.
Гречко Антоніна Іванівна, 1952 р. н.



226

С. Степанівка, Аургазинський район

Юнак Олександр Іванович, 1969 р. н., освіта вища, вчитель 
історії; батько ‒ українець (предки — переселенці із с. Степанівка 
Сумського повіту Харківської губернії), мати — росіянка; 
дружина — також росіянка.

Юнак Микола Олександрович, 1993 р. н.; студент залізничного 
технікуму.

Калітаєва Зінаїда Гнатівна (у дівоцтві — Сахненко), 1925 р. н.; 
5 кл. поч. освіти.

Єреме́нко Анатолій Миколайович, 1947 р. н., 9 кл. шкільної 
освіти.

Бережна Валентина Миколаївна (дівоче — Єременко), 
1953 р. н., 10 кл. шкільної освіти.

Харченко Раїса Тимофіївна (у дівоцтві — Прочухан), 1937 р. н., 
9 кл. шкільної освіти. Була головою колгоспу.

Шевченко Олексій Матвійович, 1952 р. н. Дід переїхав з 
України, батько — українець, мати — росіянка. Чинний голова 
сільської ради Степанівки.

Курас Олександра Василівна (у дівоцтві — Бараненко), 
1937 р. н., 10 кл. шкільної освіти.

Курас Анатолій Іванович (син Курас О. В.), 1956 р. н., 10 кл. 
шкільної освіти, 2 роки служив у міліції, 25 років жив на Півночі 
поблизу Норильска.

Курас Наталія.
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Текст 15: інф. — Курас О. В., інф. 2 — Курас Н., інф. 3 — Курас А. І.
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ТЕМАТИКА ТРАНСКРИБОВАНИХ ТЕКСТІВ

Людина та її життя
− автобіографія, родина 69–70, 74, 78–81, 84–85, 89, 92–93, 95,  
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Видання репрезентує дві українські переселенські острівні говірки — с. Золотоношка 
Стерлітамацького р-ну та с. Степанівка Аургазинського р-ну Республіки Башкортостан, РФ.

Дослідження складається з кількох частин — дескриптивної і текстової. У першій 
проаналізовано соціолінгвальні аспекти функціонування українських діалектів на території 
Башкортостану та власне мовні особливості цих говірок на різних мовних рівнях — 
фонетичному, граматичному, лексичному. Мовний матеріал досліджено в зіставленні з ширшим 
діалектним тлом (контактними мовами) та материнською основою переселенських говірок.

Друга частина книги — добірка транскрибованих діалектних текстів, які максимально точно 
відбивають особливості мовлення мешканців Золотоношки і Степанівки та охоплюють різну 
тематику (переселення людей з України, історія села, культура і побут, народні звичаї тощо). 

Книга буде корисною не лише мовознавцям, а й фольклористам, етнографам, історикам, 
викладачам та студентам.

The book represents two Ukrainian resettled insular dialects — Zolotonoshka village of Sterlita-
mak district and Stepanivka village of Aurgazinsky district of the Republic of Bashkortostan, Russian 
Federation.

The study consists of several parts – descriptive and textual. The first one describes in detail the 
sociolinguistic aspects of the functioning of the Ukrainian dialects in Bashkortostan and also analyzes 
the linguistic features of these dialects at the different language levels: phonetic, grammatical, lexical. 
The linguistic material is studied in comparison with a broader dialectal background (the contact lan-
guages) and the native basis of the resettled dialects.

The second part of the book is the selection of the transcribed dialectal texts that most accurate-
ly reflect the peculiarities of a speech of the inhabitants of Zolotonoshka and Stepanivka and cover 
various topics (resettlement of people from Ukraine, village history, culture and daily routine, folk 
customs, etc.).

The book will be helpful not only for linguists, but also for folklorists, ethnographers, historians, 
teachers and students.
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