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Діалектні тексти про страви 
(говірка села Залужжя Дубровицького району Рівненської області)
У статті подано діалектні тексти про страви, які на сучасному етапі жителі села Залужжя
Дубровицького району Рівненської області вже не готують, тому що їх замінено більш сучасними.
Записані тексти засвідчили, що деякі страви втратили своє ритуальне значення. Дібрані фрагменти
текстів подають інформацію самого процесу приготування страв та особливості семантики лексики цієї тематичної групи. Фрагменти текстів не розмежовані за тематикою, а подані в хронології.
Ключові слова: діалектні тексти, зат’ерка, кˈваша, л’емˈн’ішка, посохи, пурими, мі᾽лта, булˈки,
рецк’і мл’інˈц’і, сир, поˈбит᾽ ˈбабину кашу, ˈкол᾽іво, боршч, куˈл᾽іш, ˈкаша, к᾽іˈс᾽іл᾽, бул’ба паˈрона.
В статье представлены диалектные тексты о блюдах, которые на сучасном этапе жители села
Залужья Дубровицкого района Ровенской области уже не готовлят, потому что они заменены более современными. Записанные тексты свидетельствуют, что некоторые блюда утратили свое
ритуальное значение. Подобраны фрагменты текстов предоставляют информацию самого процесса приготовления блюд и особенности семантики лексики этой тематической группы. Фрагменты
текстов не разделены тематически, а представлены в хронологии.
Ключевые слова: зат’ерка, кˈваша, л’емˈн’ішка, посохи, пурими мі᾽лта, булˈки, рецк’і мл’інˈц’і,
сир, поˈбит᾽ ˈбабину кашу, ˈкол᾽іво, боршч, куˈл᾽іш, ˈкаша, к᾽іˈс᾽іл᾽, бул’ба паˈрона.
Text was the object of analysis many humanities. Particular attention and scientists focused on the dialect
texts. The issue of differential signs dialects, the history of its rise has always been the focus of Ukrainian
dialectologists. Describing the system features one locality, the researchers expressed alternative views on
the origin of phenomena. Our study of village dialects Zaluzhzhya Dubrovytsa district of Rivne region, belonging to middle polissia northern dialect, we conducted on the basis of its textual presentation to achieve
the completeness of the description dialect and reducing the gap between the ontology and epistemology –
the real essence and scientific interpretation.
The article presents dialect texts, which state dishes that nowadays the villagers Zaluzhzhya not prepared
because they are replaced by more modern. Recorded texts shown that some dishes have lost their ritual significance. Adjusted snippets provide information of the process of cooking vocabulary and semantic features
of the thematic group. Snippets are not delimited on the subject, as listed in the chronology.
Certified snippets provide information on different courses, namely meal flour (korovaǐ, staff, bread)
stuffed (vareniky, bread) retski mlintsi, dumplings, purim, nalisnicky; ritual meals: stakes, borshch, soup,
porridge, kisil; daily meals (milta, zaterka, lemnishka, kvasha, baked potato).
Key words: milta, zaterka, lemnishka, kvasha, baked potato, vareniky, bread, retski mlintsi, dumplings,
purim, nalisnicky, stakes, borshch, porridge, kisil; daily meals (milta, zaterka, lemnishka, kvasha, baked
potato).

Скільки живе людина, стільки й дбає про своє харчування. Адже їжа – біологічно необхідний про
дукт, який забезпечує життя людині. Скільки населених пунктів, стільки є й різних страв та способів їх
приготування. Пропонуємо вашій увазі давні страви, які вже не готують сучасні жителі села Залужжя
Дубровицького району Рівненської області, їх замінили більш сучасними. На жаль, жителі села серед
нього віку здебільшого вже не знають ні назв цих страв, ні способів їх приготування. Та коли йде на
ратив, тоді все стає на своє місце. Наприклад, печуть млинці та булки і зараз, але вони втратили те зна
чення, яке мали раніше, готують їх не з того ґатунку борошна, не з гречаного борошна, це не святкова
весільна страва. Пропонуємо не лише самі назви страв, а й спосіб їх приготування.
Лексика на позначення певних страв виходить зі щоденного вжитку. Ми її зафіксували у старожилів
нашого села. Тексти, записані від інформаторів, є джерелом дослідження різних структурних рівнів
(семантика, лексикон, граматика, наголошування). У цій статті зупинимося лише на лексиці як джерелі
важливої інформації про давно забуті страви.
Метою статті є ознайомити з фрагментами текстів про страви та їх приготування і з’ясувати особли
вості семантики лексики цієї тематичної групи.
Тексти подаємо у хронології, не розмежовуючи за тематикою, а в наративі діалектоносіїв. У текстах гра
фічно відділено мовлення експлораторів (курсив після запитання) і мовлення діалектоносіїв (прямий шрифт).
Основні страви готували з борошна різних злаків, картоплі, молока, овочів, грибів та ягід. За бага
товікову історію села (перша писемна згадка про село 1629 року) люди навчилися готувати смачну й
корисну їжу. Селяни не мали такого достатку, тому страви не багаті розмаїттям, але вони цінні своєю
поживністю, практичністю, ситістю:
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ˈкол᾽іс᾽ бул᾽і бˈл᾽уда поˈбул᾽шеǐ кваˈсол᾽а одвеˈчала / кваˈсол᾽і наˈсад᾽вал᾽і багато // і цеˈлу ваˈрил᾽і
ǐ мˈн᾽ал᾽і і ваˈрен᾽іки пекˈл᾽і с кваˈсол᾽і / таˈк᾽і ˈгарни ˈмат᾽і напеˈче / таˈка бˈл᾽аха здоˈрова буˈла
/ да маˈк᾽ітра гˈл᾽ін᾽ана / так᾽іˈго маˈкутри буˈл᾽і да мисˈки гˈл᾽ін᾽ани таˈк᾽і веˈл᾽іки / даǐ ˈмиску ǐ
маˈкутру тих ваˈрен᾽ікуў оˈл᾽іǐми поˈмаже / а воˈни таˈк᾽і мˈн᾽ахкен᾽ки накˈрийе дˈругойу ˈмискойу / да
поˈробл᾽аца таˈки // [5].
Почнемо зі святкової страви – весільного короваю. Він мав символічне значення, його роздавали
наприкінці дійства як символ, подарунок від молодих. Випіканню короваю надавали велике значення,
адже від того, чи вдасться він високий, пишний, чи «впаде» пророкували молодим таку й долю – щас
ливий чи нещасливий шлюб.
/ наш короˈваǐ споˈчатку так ˈгарно п᾽ітˈход᾽іў, а поˈтом ўпаў. І йа зˈразу ˈпон᾽аў шо ˈжиз᾽н᾽і не
ˈбуде // не повезˈло даǐ ўˈсе // [4].
Кожна господиня вміла пекти коровай, але іноді запрошували когось із родичів чи сусідів на допомо
гу. Замішувати коровай запрошували жінку продуктивного віку, заміжню, у якої є діти і вона щаслива
в шлюбі, щоб і в молодих було щасливе подружнє життя. Котяш Параска Данилівна розповідає, як
пекли коровай у нашому селі 60–70 років тому.
/ н’е так на лоˈпатах / посиˈпал’і ˈтийі лоˈпати / да д’в’і лоˈпати поˈложат / бо короˈваǐ веˈл’іки
/ да мушˈчини удˈвох ˈразом / од’ін с тоˈго ˈбоку стоˈйіт а од’ін с тоˈго боку на пˈрипек поˈложат /
да‿ǐ саˈжайут у пйіч // да ўже йак ˈпуǐдут з лоˈпатойу / ўже не мужˈчини а баˈби / ˈтийі шо меˈс’іл’і /
танцоˈват’ // так не на ˈхорми // бо ето ўже в ˈету ˈпору сˈтал’і ў мисˈках чи ў ˈтаз’іку / а тоˈди так / і
ў:ˈйазвал’і у фарˈтух ˈкол’ішн’і так’іи портˈни фартуˈхи ў три ˈпулки бул’і / ў меˈне йе ˈматерин / то да
ўже ў:ˈйажут ў тоǐ фарˈтух / таˈк’іи вун шиˈроки обˈйажут йоˈго // ўже‿ж йак зˈробл’ат тоˈго короваˈйа
то ў ˈбохон позатиˈкайут шишˈки так ў л’уˈби ў хл’іб / а на ˈзаўтре йоˈго перетиˈкайут у короˈваǐ тоǐ
пеˈчони / шо ўже спекˈл’і короваˈйа ˈтийі шишˈки ўже сˈтарши друˈжок перетиˈкайе о / да ўже оˈто
короваˈйа ўже молоˈдого ˈтийі шишˈки ўже деˈл’іл’і то ўˈс’ім‿же‿ж не буˈло бо‿ж баˈгато / сваˈхеǐ / а
шиˈшок оно дваˈнацат’ /[6].
/ то шишˈки ˈтийі пекˈл’і‿ж у пеˈчи короваˈйа у суˈботу на лоˈпатах ˈкол’ішн’іх тих // воˈна ши ў
когоˈнебуд’ ˈтийі лоˈпати йе ти зˈнайеш ? / да на дˈвох лоˈпатах саˈжал’і / у суˈботу // ўже // [6].
Фартух у три ˈпулки – це фартух у три поли. Пола або ˈпулка (ЕСУМ) – ширина полотна, край
половини одягу. Шишˈки на короваї – березові або лозові гілочки, прикрашені зеленню (барвінком,
вересом) і квітками. Після весільного дійства їх роздавали найближчим родичам разом із частинкою
короваю як подарунок від молодих.
Короˈваǐ – символічна страва. Він мав стояти на покуті до кінця весілля. А гостей пригощали різними
стравами, як-от: булˈки, рецк’і мл’інˈц’і, сир, боршч:
А шо? / булˈки пекˈл’і і мл’інˈц’і пекˈл’і / шо буˈло на веˈс’іл’йі ˈтейе бˈрал’і / то‿ж і сир розмиˈнал’і
да моˈчал’і гˈрецк’і мл’інˈц’і / таˈке ˈкол’іс’ // ўже йак йа то ўже н’е а то ˈкол’іс’ таˈке було // да‿ǐ
моˈчал’і мл’інˈц’і да‿ǐ йеˈд’ат //
/ на пеˈчи сˈтаўл’айут наˈмазвайут да ў мисˈки ети черепˈйани / ˈкол’ішн’і / наˈмазвайут да ˈсахарем
посиˈпайут / чим там ˈмазал’і ? не зˈнайу / да ето подаˈйут булˈки на / сир да мл’інˈц’і ото таˈке‿ж ˈкол’іс’
// не за моˈйейі ˈпаме / не за мойейі ˈпамет’і / ал’е таˈке йа зˈнайу / йа ˈтоже хоˈд’іла д’іˈв’іца на веˈс’іл’йе
// а напˈруца ˈц’іла ˈхата і стаˈрих і л’уˈдеǐ ! / да аж на пˈл’ечи тим шо за стоˈлами саˈд’аца / сеˈд’ат // то
ˈкол’іс’ каˈзал’і хтос’ умоˈчиў тоˈго греˈчаного мл’інˈца да у сир да по гуˈбах // на пˈл’ечи ж / каˈчайут
тих шо на сˈлон’і / у хаˈти ǐшл’і д’іˈв’іца // теˈпер‿же‿ж не ǐˈдут / оно на двоˈри ǐдут под’іˈв’іца / а то ў
хаˈти йак наˈл’ізут / неˈма куˈдойу проǐˈт’і / нема кудойу тих буˈлок пронес’ˈт’і // і боршч ваˈрил’і на
веˈс’іл’йе ǐ ˈкашу / і булˈки ǐ мл’інˈц’і і сир мˈн’ал’і / моˈчал’і мл’інˈц’і / от то таˈке у ˈдаўн’і чаˈси буˈло
таˈке веˈс’іл’йе ǐ таˈк’іи хрисˈт’іни / буˈл’і //
Е ˈпосохи н’е н’е // на веˈс’іл’йе не роˈбил’і // на вес’іл’йе пекˈл’і греˈчани мл’інˈц’і і сир розмиˈнал’і
/ да мл’інˈц’і ўмоˈчал’і / да ˈйіл’і / і булˈки пекˈл’і / булˈки ш чим там / чи з йагод’ˈми чи де ш чим ? / да
наˈмазвал’і да ǐ йіл’і // ˈсахарем посиˈпал’і да ў мисˈки / да ў мисˈках подаˈвал’і на стул // а тийі ˈпосохи
н’е // да то ўже сир гусˈти розˈмин’ани і туˈди накиˈдайут і ўже ˈложкойу йеˈд’ат // а отакиˈо наўˈдоўж
лаˈмайут // Невеˈл’ічке таˈке //
Невеˈл’ічке таке / шоб ў рот уˈл’ізло // йак алушˈки / йак галушˈки ˈйіл’і // ну а бул’ш ? // було таˈке
шо напеˈчут ˈрецк’іих мл’інˈцуў / да розомˈнут ˈсира / сира ˈетого / смеˈтани / да таке ўˈрод’і / да в одˈнуĭ
ˈмис’ц’і / а ˈмиска така черепˈйана веˈл’іка / да посˈтаўл’ат на стоˈл’і і беˈре того мл’інˈца да моˈчайе
да‿ĭ йіж // [6].
пиˈл’і / ˈоде ˈето тоˈди йак йа ўже жеˈн’іўса / то ўже пиˈл’і веˈл’ік’іими стаˈканами / а то таˈк’іими‿о
наˈперстками пил’і //
гоˈрилку гˈнал’і житˈн’уўку / оз’ˈме оде ўже ˈжита да наˈложит // [7].
А ˈд’іду / а ўже на веˈс’іл’йе йаˈк’і бˈл’уда буˈл’і ? / ˈшо ўже гоˈтовил’і ? / шо було таˈке інтеˈресне
ˈвел’ми ? //
І наˈл’іс’н’ік’іи / боршч / ну ўˈс’ака таˈка‿гот / приˈдумане свойе / йеˈд’ат ложˈками / а поˈтом боршч
/ ˈкаша посˈл’ідн’а ˈпаша //
/ ну роˈбил’і ўˈс’аке таˈке‿гот / придумˈл’ал’і / роˈбил’і ǐ ваˈрен’ічки / і наˈл’існ’ічки / і сир і мл’інˈц’і
/ мл’інц’і і сир‿гот / ўмоˈчайут сир йеˈд’ат‿гот / наˈл’існ’ічки йед’ат / ваˈрен’ічки // отаке‿от своˈйе
пон’іˈмайеш‿от ? // іˈначеĭ не ˈможна було // н’іˈчого не буˈло // теˈпер шо хоч ˈможна сотвоˈрат’‿гот / а
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коˈл’іс’ не ˈт’амил’і шо зроˈбит’ // теˈпер і гуˈрочки ˈможут зроˈбит’ і саˈлат’ік’і ўˈс’ак’іи придумˈл’айут
/ а ˈкол’іс’ не пон’іˈмал’і‿ж таˈкого роˈбит’ // ˈето ˈсаме ˈтейе / ваˈрен’ік’іи /
да‿ĭ уˈсе // а молоˈд’іц’і збиˈрайуца‿гот / коˈтори уже спеˈвайут хороˈшеĭ гот / оˈсобен:о мойу ˈматеру
бˈрал’і на веˈс’іл’йе // вона хороˈшеĭ спеˈвала // то ўже беˈрут йейі‿гот / і ўже даˈйут йаˈйечка сиˈри пит’
шоб ˈголос хоˈроши буў // [4].
Гˈрецк᾽і мл᾽інˈц᾽і ўмоˈчал᾽і в сир, який розмиˈнал᾽і або мˈн᾽ал᾽і.
Записані тексти від різних респондентів свідчать про те, що лексика для назв страв однакова, стабіль
на. Ці люди живуть на різних кутках села, а ні назви, ні спосіб приготування не відрізняється. Очевидно,
це пояснюється стабільністю жителів села, дотриманням традицій і переданням цих традицій наступ
ним поколінням.
То були весільні страви, а на хрестини, похорон готували інші. Вони не стільки різнилися приго
туванням, як мали символічне призначення. На відвідини породіллі й немовляти та хрестини також
були свої особливі страви. За смаком вони не дуже відрізнялися, але те із хрестин, те з похорон – було
символічним і дорогим для гостей. На хрестинах було традиційна страва – бабина каша. Та жінка, яку
брали за бабу (пупорізна або повитуха), повинна була спекˈти горщик каші і пригостити всіх присут
ніх. Пізніше, коли люди стали багатші, увели такий звичай – поˈбит᾽ ˈбабину кашу, тобто, хто покладе
більше грошей (аукціон), той і побив (переміг) кашу. Зазвичай це мав бути хрещений батько або дід.
/ на хрисˈт’іни ǐдут ˈтоже ˈварит горшˈчок ˈкаши так’іˈо / і ˈши шо там / і пироˈги ˈдоўги таˈк’іи //
да ўже хто неˈсе туйу кашу / хто ˈтак іде / семˈн’а ўс’а ˈбабина ǐде на хресˈт’іни // отаˈке ǐ на хрисˈт’інах
буˈло йак на веˈс’іл’йі / то булˈки пекˈл’і да ши ǐ з йагод’ˈми / а таˈк’іи триˈкутн’ічки пекˈл’і назиˈвал’іса
пуˈрими / пурими // то ши йак муǐ брат жеˈн’іўса сˈтарши то булˈки пекˈл’і /
/ наˈпарат іш ˈчорних ˈйагод камˈпоту // да ши ǐ ў чум буˈло ? / ˈбанки ж не буˈло / н’і ˈбанки н’іˈчого
/ да ǐ да ў горшˈку ˈпарил’і / і хˈл’іба напеˈче / так’іи пироˈги тˈрохи роспˈл’ескани да склаˈдал’іса / да
назиˈваўса ˈдоўги пиˈруг / да ши так’і з д’ірˈками / да ето так на в’ідˈвед’іни ǐде ˈбаба до ўˈнуки // [6].
В одному тексті фіксуємо вираз спекти кашу, в іншому – зварити. Зазвичай кашу варять, але ту
святкову страву, яку готують на хрестини, у нашому селі печуть. Цим надано страві особливого стату
су. Стосовно об’єктів, які готують на вогні, то вони варяться, у цьому випадку маємо діалектне пекти.
Печуть булˈки, наˈл᾽іс᾽н᾽ік᾽і, мл᾽інˈц᾽і і ˈкашу та ваˈрен᾽ік᾽і. Коли каша готова, то вона має вигляд за
печеної в духовці. А компот завжди ˈпарат, не кип’ятять, не варять, а саме ˈпарат.
До цього часу залишилися символічними стравами ˈкол᾽іво, боршч, куˈл᾽іш, ˈкаша, к᾽іˈс᾽іл᾽ на по
хоронах. Окрім усіляких страв, ці обов’язково повинні бути на похоронному обіді. У цьому спостері
гаємо дотримання традицій. І до сьогодні на поминальному обіді не обходиться без колива, кулешу,
борщу й каші. Похоронний обід ще називають жалобним, через те й не дозволялося розпивати спиртні
напої. Правда, був період в історії села, коли на похоронах пригощали й спиртним, але вже більше два
дцяти років цей звичай вийшов із ужитку. У цьому заслуга місцевого настоятеля православного храму
о. Павла.
/ на оˈб’ід / на ˈпохорон шо настˈроĭвал’і на стул ? //
шо настˈроĭвал’і ? / настˈроĭвал’і боршч / напеˈред куˈл’іш / кул’іш / таˈк’іи суп / йак посˈне то посˈне
/ а йак то // куˈл’іш тоĭ // напеˈред ˈкол’іво // ˈкол’іво //
наĭˈперш ˈкол’іво ? //
ˈмат’і ўже даст бохоˈнец хл’іба на ˈд’іди / помиˈнал’на суˈбота // іˈдем до / ў коˈго мед // до ˈд’іда
таˈкого хоˈд’іл’і / до тоˈго / до тих ˈўйіруйушчих / ˈКол’а до тоˈго / то ˈПет’о / Петˈро / д’ід буў Микоˈлаĭ
// то ето ўже тоˈго бохонˈца ў ручˈн’ік даĭ ĭшˈл’і // то вун ўже даст ˈмеду да ўже ĭ пˈридем // принеˈсем
меду на ˈкол’іво // ˈкол’іво ˈпершеĭ / а поˈтом куˈл’іш / боршч / ˈкаша // ˈд’іди // і ˈпохорони // не буˈло
таˈкого //
а киˈс’іл’ ? //
киˈс’іл’ / кис’еˈл’у‿ж тоˈди і не ˈмн’іл’і ваˈрит’ ˈпошчи // отаˈке от //
то ˈето куˈл’іш / ˈборшч і ˈкаша ? //
і ˈкол’іво //
ˈдобре // ˈето було на ˈпохорони // а на веˈс’іл’йе ? //
і на веˈс’іл’йе таˈке пошˈчи // не було н’іˈчого // на пеˈчи ˈбуде стоˈйат’ ˈтейе / гобˈйід тоĭ шо // на
пеˈчи / а ми посаˈд’іл’іса да‿ĭ йеˈмо там //
і пуˈрими / пуˈримчики // то тоже // йак йоˈго роˈбил’і пуˈримчики ? // пуˈримчики ўˈс’акого роˈбил’і
/ то ўже йа ети пуˈримчики не роˈбила / шо ўже йа роˈбила йак / то таˈке ў меˈне йе да наклаˈдайеш да‿ĭ
ваˈрен᾽іка роˈбила ўˈс’акого / ўже без ˈетого роˈбил’і таке // а теˈпераеки …/
а чоˈго вони назиˈвайуца пуˈрими ? // йаˈк’і вони ? //
ну ўˈже воˈни / пуˈримчика тако‿го би ˈнатройе зˈробит йак ваˈрен’іка // ваˈрен’іка ˈето да ˈнатройе
зˈробит //
У ваˈрен’іка два ˈушка а там три ? // а так наˈпухвал’і чим ? //
Чим ? // кваˈсол’ейу / йагод’ˈми / таким‿го // шо було таˈке // [8].
Щоденна їжа відрізняється від обрядової і способом приготування, і своїм значенням. Цінність її в
тому, що вона була поживна, здорова. У недільні та святкові дні в нашому селі пекли млинці з закваше
ного гречаного (гˈрецкого) або житнього борошна. Їх умочали в розведений молоком сир, сметану або
розтоплений смалець. Було багато варених страв із борошна: зат᾽ерка, л᾽емн᾽ішка, варен᾽іки, мілта,
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к᾽ваша, кис᾽іл᾽ із крохмал᾽у з додаванням різних ягід. Особливої популярності набув кисіль із брусниць
та журавлини, також із чорницями, ожиною і вишнями.
ˈ а шо‿ж ваˈрил’і ? / ˈзат’ерку / ˈбат’ко ў Шепеˈтоўку ˈйіз’д’іў / а на баˈзар у Шепеˈтоўку по муˈку /
муки пуд уˈкупит да привеˈзе / а шо‿ж ти ˈдумаў ? / ну // да ˈзат’ерку колоˈт’іл’і / а ˈзат’ерка йаˈка тайа
? мо ǐ поˈрожн’а ? / ˈдумайеш доˈвол’ни буˈл’і так йак теˈпер хˈл’іба не ˈхочем і ˈсала не хочем / а буˈло
сала ˈмало то ўже йак мат’і ˈнаша ˈриже до ˈбул’би ˈжарит’ / а ми ўже так на стоˈл’і ǐ ждем / то ˈмат’і‿ж
не ˈкине ˈвишкварку нам да так воˈна на скибочˈки такиˈо поˈриже пориже а поˈтом на вишкварˈки на
шкˈвороду / да туйу шˈкуречку іс:ˈкибочк’іи йак ˈпал’ец здеˈре да тоˈму тому тому ǐ тому / а ми оǐ так
йеˈмо //
ˈМат’і мойа ваˈрила таˈке ето кˈвашу ˈкол’іс’ йак ўже пуст / перед ˈПаскойу стˈроги пуст тоǐ / то ето
беˈрут гˈрецку муˈку заˈпарат / а горшки такоˈго наˈвел’іч буˈл’і‿ж / заˈпарат / оˈпарат ўже к’іпйатˈком
/ розкоˈлот’ат туйу греˈчану муˈку / і на пеˈчи сˈтаўл’айут ˈна ден’ шоб усолоˈд’іло / усолоˈд’іла воˈна
тайа кˈваша каˈзал’і // кˈваша / і ўже уˈвечери так заˈран’ / бо‿ж ден’ ўже ˈбул’ши тоˈди ў пуст //
заˈран’ ўже // ˈварат туйу кˈвашу / ˈварат / ˈбул’бу наˈпарат уже із лушпаǐˈками і с тоˈйейу кˈвашейу
ўже гопаˈцайем веˈчеру / веˈчерайем // ну а воˈна таˈка осоˈлодовата // н’іˈчим не смаˈчила / н’іˈчого / н’і
ˈсалом н’і оˈл’ійами / н’іˈчого не заˈжаране // ˈето так таˈка ридкоˈвата шоб з ˈбул’бойу //
Ал’е соˈлодка буˈла ? //ˈ
Ага / соˈлодка // вона оˈто усоˈлод’вайе за ден’ / вона усолоˈд’ійе оˈпарана / ˈгарна буˈла / гарна була
з ˈбул’бойу паˈронойу бо буˈл’і гоˈлодни // коб таˈк’і йак теˈпер то мо тепер і неˈгарна буˈла‿б // теˈпер
х’іˈба ˈйіл’і‿б ˈд’іт’і або / ну ето ўже йак іс тоˈго ўс’оˈго йак ўсе йеˈс’і ǐ йес’і то здаˈйеца поˈйіўби шос’
так // ну поˈтом ши л’емˈн’ішку меˈшал’і таку ˈтоже / тоже воˈдойу кипйатˈком оˈпарат да ўже гусˈте
таˈке / у ˈмис’ц’і пˈросто ў черепˈйаних / ˈети шо гончаˈри ˈкол’іс’ мисˈки продаˈвал’і / черепˈйани //
муˈки туˈди сипˈнут да оˈпарат / да ˈвимешайут да вимешайут / да гусˈте таˈке // гусˈте було л’емˈн’ішка
// ну л’емˈн’ішку смаˈчил’і чимс’ тˈрохи // смаˈчил’і хто ˈсалом / а йак ? йаˈке тоˈди ˈсало буˈло ? //
пороˈс’а одне гоˈдуйут на семˈн’у / то мо де йаˈкойу ˈвишкваркойу пол’аˈкайут // о поˈтом шчи роˈбил’і
/ меˈшал’і ˈт’істо / гусˈте ˈт’істо / росˈкачвал’і так кˈругло ˈдоўго / і каˈчал’і так / таˈк’і не ў калаˈчи а
ˈдоўге таˈке / так так так поˈка аж ˈтейе ˈкончица // ˈдоўге такеˈо каˈчал’і // назиˈвалоса ˈпосохи // а шо
ти не зˈнайеш ? / йа зˈнайу моˈйа ˈмат’і роˈбила / да ўже спеˈчут тийі ˈпосохи на лоˈпату да ў пйіч / на
череˈн’і / да ǐ ˈвимл’ут // то то ўже ˈламл’ут потˈроху / вун таˈке / да сир розмиˈнайут да ў сир ˈтийі
ˈпосохи / даǐ даǐ така буˈла / таˈке бˈл’удо буˈло //
То ето так ўˈдома ˈзаўше його роˈбил’і чи ˈможе і на пˈраз’нік’і / чи може на веˈс’іл’йе чи ? / /
ˈЗат’ерка шчи //
1. ˈЗат’ерку / зат’ерку колоˈт’іл’і // ˈтоже чи оˈл’іǐми чи чим / оˈл’іǐми і з молоˈком і з молоˈком
ваˈрил’і а ǐ без молоˈка так на воˈд’і накоˈлот’ат //
2. ˈбат’ко муǐ з ˈматеройу попосˈварица // ну ˈбат’ку роˈбит’ тˈреба ǐ коˈс’іт’і ǐ ўсе // да бат’ко ˈкае
шоб йа ˈложку оˈчерпаў і знат’ буˈло бо //
1. шоб гусˈте //
2. бо два ˈрази махˈнеш //
1. шоб гусˈта ˈзат’ерка буˈла //
2. шоб гусˈта / шоб оˈчерпаў ˈложкойу да знат’ буˈло //
а ˈбаба ˈГан:а росˈказвала шо ˈбл’удо таˈке / не на веˈс’іл’йе / а пˈросто так гоˈтовил’і / ˈм’ілту ?
а ˈм’ілту // ну ˈето ˈм’ілта / ваˈрил’і гоˈвес / ˈречку / да ˈвисохне / да тоўкˈл’і / тоўкˈл’і ˈйіейі / а
поˈтом на ˈжорнах уже ˈм’ілта ˈтайа буˈла ўже йак ˈжорна буˈл’і / за ˈн’імцуў // отаˈка ˈм’ілта буˈла // а
таˈкого не буˈло / таˈкого ўже шо // ˈм’ілта на веˈс’іл’йе / шо там // йаˈкого ваˈрен’іка с кваˈсол’ейу / ну
с чим ? / чи ˈйагоди / чи с кваˈсол’ейу / ваˈрен’ік / таке‿ˈго //
а пуˈрими ? // [8].
У жодному словнику не знаходимо такої страви як ˈм᾽ілта. Це самобутня назва, яка не поширена по
всій території України.
/ урˈки то де хто саˈд’іл’і да ў ˈбочку наˈсол’ат / а ўже йак / бо‿ж буˈл’і ˈсемн’і веˈл’ік’і / йак пойеˈд’ат
урˈки то ўже роˈсул / оˈто ў пуст йак наˈпарат ˈбул’би то ўже роˈс:ул з ˈбул’бойу паˈронойу / ал’е соˈлони
ˈвел’ми то розˈвод’ат із воˈдойу //
ну бо боршч ваˈрил’і буˈрачни // а ваˈрил’і / йак неˈма шчаўˈл’і то ваˈрил’і з ˈгички боршч / з
бот’ˈв’ін’а ˈкол’іс’ каˈзал’і бот’ˈв’ін’е / з бот’ˈв’ін’а боршˈчу наваˈрила //
ˈкол’іс’ ти ˈкажеш шо з ˈйагод // суˈшил’і ˈйагоди і ну тепер ваˈрен’е ˈварат а то так / у горˈшечок
да ў пйіч да воˈни росˈтанут / да тˈрошки муˈкойу п’ідбˈйут да каˈзал’і шо сˈмажат ˈйагоди // ˈйагод
насˈмажила // да ўже ˈд’іт’і моˈчайут
А ˈзат’ірку ? //
А ˈзат’ірку ? / ˈрецка ˈзат’ерка з молоˈком // ˈбрал’і ˈречку моˈлол’і / моˈлол’і / проˈс’ійут ˈтуйу
ўже на ˈс’іто ˈтейе‿о // да ўже беˈрут молоˈка наˈпарат / да туˈди ўже закоˈлот’вайут йак киˈс’іл’ ˈробиш
чи йак шос’ так / закоˈлот’іш ˈр’іидку чи усˈту йаˈку ўже таˈке / отаˈка ˈзат’ерка була // таку ˈзат’ерку
ваˈрил’і // ˈквашу ваˈрил’і //
а ˈкваша ето ўже не ˈзат’ірка ? //
ўже не ˈзат’ірка // ўже ˈв:ечери у пуст ˈв:ечери ваˈрил’і ўсе / ˈкваша // ˈрецка муˈка / да бˈрал’і
закоˈлот’вал’і ˈйіейі / да на пйіч сˈтаўл’ал’і / ˈрецку ˈтуйу муˈку / да постоˈйіит на пеˈчи вона / так в:оˈд’і
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/ в:оˈд’і / не в аˈрачуĭ н’іˈйакуĭ // да зˈробица вона ˈк’іисл’ен’ка / ˈкисла // да ўже бˈрал’і ваˈрил’і ˈтуйу
кˈвашу //
то воˈно таˈке ˈк’іисл’ен’ке буˈло ? //
ˈк’іисл’ен’ке // [6].
У щоденному харчуванні хліб мав особливе значення. Це була найголовніша страва. Він був важли
вим у різних обрядах: на хрестини йшли з хлібом, на сватанні обмінювалися свати хлібом, на похоро
нах, поки покійник лежав у хаті, доти горіла свічка в бохоні хліба, а потім ту хлібину несли на віку аж
до кладовища. На сучасному етапі є різні рецепти випікання хліба: білий, сірий, чорний; житній, пше
ничний; на дріжджах тощо. У Залужжі колись випікали хліб тільки на квасу і лише житній. Пшеничного
борошна не було, бо пшениці не сіяли, а якщо і сіяв хто-небудь, то для того, щоб спекти лиш паску.
Отже, білий хліб на столі – то велике свято, рідкість. Щоденний хліб – житній.
1. а хл’іб / а хл’іб / таˈка ˈд’іжка йак от стоˈла такаˈго / ˈд’іжка буˈла // чоˈтири ˈобручи / два // ˈобручи
дереўˈйани // два ˈколо ˈн’ізу два ˈколо ˈверху / таˈка д’іжка да широкоˈвата такаˈо / рошчиˈн’ал’і хл’іб
у туǐ ˈд’іжц’і // де ў коˈго ши вона ǐ йе // ў моˈйеǐ ˈматери буˈла / моˈйа ˈмат’і не пекˈла ў ˈмис’ц’і // поˈка
ўмерˈла ǐ була ˈд’іжка // то воˈна там остаˈласа / таˈка ǐ ˈгарна ши ˈд’іжка // то рошчиˈн’ал’і ˈнаноч / а
поˈтом ўˈдосвет / ну моˈйа мат’і ˈзаўше п’ідˈвод’іла / ши тˈрохи води л’іˈла да п’ідˈвод’іла шоб буˈло
бул’ш / а хто ǐ не п’ідˈвод’іў // поˈтом замˈн’іс’ат / ˈзиǐде у д’іжц’і туǐ / да ўже на лоˈпату оˈтож туǐу
дереўйана шо то таˈка йак весˈло / оˈно весˈло ˈвузке а то таˈке // да то і саˈжал’і муˈкойу посиˈпал’і /
саˈжал’і / лоˈпату / а і л’іст с каˈпусти лаˈмал’і да суˈшил’і // п’ід ˈхатойу // на коˈнопл’іну / коˈнопл’і
ˈкол’іс’ ˈс’ійал’і / да на коˈнопл’іну наˈн’іжут наˈн’іжут / о да так оˈто йак кукуˈруз’іну зˈйажеш да по тоǐ
бук і по тоǐ / да ˈінчи оˈто так л’іст суˈшил’і / да ўже тоˈди розˈмочат // н’е воˈно з’іˈмойу отˈход’іт ўже /
да росˈтел’ут на лоˈпату / росˈтел’ут даǐ туˈди хл’іб / даǐ пеˈчеца там на л’ісˈту // а поˈтом вун отстаˈваў
так тоǐ л’іст / да таˈк’і ˈгарни ўже / ˈлучи йак на муˈц’і //
то ˈето хл’іб ˈнаноч рошчиˈн’ал’і ? //
угу //
шоб поброˈд’іў // а шо дˈрошчи йаˈк’іс’ буˈл’і чи на чоˈму ? //
1. на кваˈсу / квас у ˈд’іжц’і остаˈйеца //
От чоˈго ? //
1. ну от ошкреˈбе ˈд’іжку / не ˈмил’і д’іжку ˈпосл’е ˈт’іста / да тˈрошки тоˈго ˈт’іста шо ошкреˈбе
д’іжку / да л’іˈнут воˈди да воˈно там уже ўкиˈсайе од того ˈт’іста //
ˈдоўго тра було жˈдат’ шоб оˈкисло ? //
1. чоˈго ? / ˈкол’іс’ хто / йак хто два ˈрази пеˈче на ˈтижден’ то тˈрохи поˈбуде да ǐ окиˈсайе // на
кваˈсу пекˈл’і // ал’е ǐ п’ідˈход’іў хл’іб // на кваˈсу // ˈтейе ˈт’істо да воˈди тˈрохи л’іˈне а поˈтом уже
рошчиˈн’ал’і на тум //
То ˈжитн’і буў ? хл’іб у нас ? // [6].
Досить цікаву оповідь із погляду моралі ми записали від Олексієвець Уляни Мифіївни про перший
хліб. Її мама розповідала, коли спечеш перший хліб, то треба спочатку дати по шматку коту і собаці, бо
вони заслужили в Бога.
// поˈтом сˈлухаǐ / ши йак пеˈчи хл᾽іб / ˈперши хл᾽іб // перши хл᾽іб пеˈчи / то ˈето хмел᾽ // хˈмел᾽ем
ˈд᾽іжку обˈйазвайут / хˈмел᾽ем / шо пˈл᾽уўса хмел᾽ // і ўже шоб хоч ˈкот᾽іку ǐ соˈбац᾽і / шоб кут заǐˈшоў /
не ти йіў ˈперви хл᾽іб / шоб коˈту дат᾽ чи соˈбац᾽і // бо ˈкол᾽іс ᾽ ˈмат᾽і роˈбила / росˈказвала // Іˈсус хоˈд᾽іў
по сеˈл᾽і / по хаˈтах // ага і йак ете / да / да зˈначит е / а би ў сˈтарц᾽і / проˈс᾽іт᾽ поˈшоў Іˈсус / звеˈраў
л᾽уˈдеǐ / шо тут ˈбудете жит᾽ / а йак ˈбудете ? // а воˈна д᾽іˈт᾽а маˈле мл᾽інˈца / а воˈна пудоˈтерла проˈбач
ˈзадн᾽іцу да ǐ даˈла / баˈгата да сˈтарцу даˈрила // то Бог прогнеˈвиўса // так ˈето ˈмат᾽і росˈказвала //
хтос᾽ ˈматери а ˈмат᾽і // о і забˈраў / не даў плоˈдоў н᾽іˈйак // а буˈло ˈранчеǐ ˈжито / то оˈто сˈкул᾽ки
коˈл᾽інцуў / сˈтул᾽ко буˈло колосˈкуў // пон᾽іˈмайеш ? // так ˈмат᾽і нам росˈказвала / а йа вам роскаˈжу //
ага / ну йак прогнеˈвила зˈначит ўже л᾽уˈд᾽іна ˈтайа / то Бог забˈраў / не даў роˈд᾽іт᾽ н᾽іˈйак // то коˈти ǐ
соˈбаки пˈросто коˈти хоˈд᾽іл᾽і / рˈвал᾽і йоˈго за ˈноги / проˈс᾽іл᾽і шо / зˈначит шоб даў хˈл᾽іба // то вун
даў по одˈному колоˈсочку // ето даў коˈтум і соˈбац᾽і // а ми не заслуˈжил᾽і ў йоˈго // оˈтак не шаноˈвал᾽і
хл᾽іб / отаˈке ˈмат᾽і нам росˈказвала // а йа тоˈби роскаˈжу ш чоˈго таˈке постаˈвало // йа каˈзала шо ˈето
соˈбаки ˈвипрос᾽іл᾽і / то ми не ˈмал᾽і пˈрава / нех йак ˈхоче / тˈреба соˈбац᾽і дат᾽ і коˈту // коˈту йак не
// ˈперши хл᾽іб // а обˈйазвал᾽і ˈд᾽іжку хˈмел᾽ем / шаноˈвал᾽і хтозˈна йак // а теˈпер йак от / йоˈо де хоч
пудкиˈдайут // отаˈка отаˈке було // [9].
/ оз᾽ˈме пшоˈна / оз᾽ме муˈки / перˈлоўки / понабиˈрайе ўс᾽оˈго / да зˈвошчику на вуз ў раˈд᾽ужку ўсе
зˈйаже да зˈвожчику на вуз / да завеˈзе ˈбат᾽ку на терˈтак / ўже‿ж зˈнайе бат᾽ка / да завеˈзе на терˈтак //
ˈбат᾽ко привеˈзе до ˈхати // ˈд᾽іт᾽і ˈзат᾽ерц᾽і ˈради / а ˈнаша ˈмат᾽і буˈлок напеˈче ў неˈд᾽іл᾽у // да ми з
булˈками ˈход᾽ім // і при ˈПол᾽шчи // теˈпер ˈдобре шо ˈпенц᾽ейу даˈйут //
ваˈрил᾽і / раз йак молоˈко приˈмала / наваˈрила // з ˈбул᾽бойу // ˈкол᾽іс᾽ з ˈбул᾽бойу / ноˈвойі ˈбул᾽би
накоˈпайут йак ˈшино ˈете / да накоˈпала йа ˈбул᾽би / йа ˈдумайу наваˈру‿но йа ˈзат᾽ерки йак ˈкол᾽іс᾽
ваˈрил᾽і // наваˈрила йа ў чиˈвунчику полоˈвина чаˈвунчика // то йа йеˈйі поˈйіла / посˈн᾽ідала ˈйейу і
ўден᾽ / а ўже ˈв:ечери йак ў нас тоǐ веˈл᾽іки буў / да соˈбац᾽і оˈдаў //
а ви йеˈйі на чоˈму ваˈрил᾽і ? //
на воˈд᾽і // ˈбул᾽ба ваˈриласа да ўже ˈбул᾽бу п᾽ідколоˈт᾽іла / муˈкойу //
а на сиˈроватц᾽і ? //
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а н᾽е / на воˈд᾽і да з ˈбул᾽бойу // на масˈл᾽онц᾽і мл᾽інˈц᾽і пекˈла / ˈкоржики пекˈла хˈлопцам //
ˈкоржикуў йак напеˈчу // ўже йак неˈма / то ˈКол᾽а ˈкаже ˈмамо таˈк᾽і ўˈкусни ˈкоржики ! // то йа ˈете
ўже зноў пеˈчу // напеˈчу шˈтири бˈл᾽ахи / ў пйіч уˈлаз᾽іло / пйіч веˈл᾽іка / шˈтири бˈл᾽ахи напеˈчу /
хˈлопц᾽і / а пйат᾽іл᾽ітˈрову кастˈрул᾽у камˈпоту з ˈд᾽ічок наваˈру // ˈд᾽ічки поˈл᾽езни‿ж ˈтоже ˈвел᾽ми //
йа попопиˈла ˈпасеинкуў молоˈдих ˈпагонуў / з груш // на ˈнервенуǐ ˈпочви // [5].
Харˈчи буˈлʼі ˈпослʼе воĭˈни / ну і зерˈно буˈло / ˈжито ˈречка і ўˈсʼо // так ˈречки наˈмелʼут ето на
млʼінˈцʼі / ўже ˈперше пеˈчут млʼінˈцʼі // на ˈкʼіслум молоˈцʼі таˈкʼі млʼінˈцʼі шо і теˈпер би наˈйіўса‿б
// [10].
Отже, маємо записи текстів давніх щоденних і традиційно обрядових страв села Залужжя, які ви
йшли зі щоденного вжитку або такі, що втратили своє первісне значення і майже забуті зараз. Люди
середнього і старшого віку ще пам’ятають, що такі страви були, але вже не готують їх. Ці страви заміне
ні більш сучасними або запозиченими з інших регіонів. Слова зат’ерка, кˈваша, л’емˈн’ішка, посохи,
пурими мі᾽лта вийшли з ужитку, молодші покоління їх не знають, але в розмові з людиною старшого
віку уявляють про що річ, але ці страви не готують. Кашу пеˈчут, компот ˈпарат.
Киˈс᾽іл᾽ – драглиста страва з ягідного або фруктового сиропу з додаванням крохмалю – їли пере
важно під час постів із картоплею, хлібом. Поширеною була л᾽емˈн᾽ішка – стравою з густо запарено
го борошна, звичайно гречаного. У Залужжі її варили з підсмаженого борошна, яке засипали в окріп
та запікали в печі. Кˈваша – страва з гречаного чи житнього борошна з солодом, подібна до киселю.
Зат’ерка – страва, зварена на воді або молоці з розтертого в дрібні кульки борошна з водою. Ці визна
чення (ВТСУМ) загальновідомі, ці страви готували не лише в цій місцевості, а й в інших населених
пунктах. Пуˈрими – вареник на три кути. Пояснення немає в жодному словнику. Страва місцева. Назви
ˈпосохи немає ні у ВТСУМ, ні в ЕСУМ, ні в словнику поліських говорів. Очевидно, це місцева назва,
яка не зафіксована в словниках. Саме слово посох – палиця, ґирлиґа – має зовнішню схожість із довгим
хлібом, батоном, очевидно ця назва й залежить від форми. Деякі процеси: усолод᾽іло – окисло; гопацайем – їмо; експресивно-оцінний вираз; закалот᾽вайут – замішують; сˈмажат ˈйагоди – запікати в печі
у глечику чорниці; ˈпарит᾽ камˈпот – кип’ятити (зварити) компот.
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