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ПЕРЕДМОВА

Голодомор 1932 – 1933 років в Україні назавжди залишиться в пам’яті укра-
їнців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ці події сприймаються 
суспільством передусім на емоційному рівні. У той же час Голодомор – це істо-
ричне явище, яке відбувалося в конкретний час, у конкретному місці і є наслід-
ком дій конкретних осіб.

Трагедія 1932 – 1933 років є настільки масштабною, що в історіографії вона 
ідентифікується власною дефініцією – «Голодомор»1. На думку професора іс-
торії Неапольського університету А. Граціозі, вперше термін «Голодомор» (який 
відрізняється від нейтрального поняття «голод» тим, що підкреслює навмисний 
характер винищення) використав письменник Олекса Мусієнко під час виступу 
на зборах партійної організації Спілки письменників України, який був опубліко-
ваний в «Літературній Україні» 18 лютого 1988 р.2.

Метою нашої роботи є підготовка археографічного видання свідчень оче-
видців подій Голодомору 1932 – 1933 рр. на території Запорізької області задля 
розкриття масштабів трагедії цього періоду.

Тему Голодомору 1932 – 1933 років актуалізовано порівняно недавно – у 
80-х роках ХХ ст. Започаткували традицію трактування подій 1932 – 1933 років 
в Україні як геноциду, українські історики в діаспорі. На початку 1980-х років з 
нагоди п'ядесятих роковин Голодомору, було опубліковано серію розвідок, які 
ідентифікували Голод 1932 – 1933 років як Геноцид та Холокост. Назви цих сту-
дій говорять за себе: «Великий Голод в Україні: невідомий Холокост: освячене 
вшанування 50-х роковин українського Голоду 1932 – 1933»3; «Штучний Голод 
1932 – 1933»4; «50-ті роковини Голоду-Геноциду 1933 в Совєтській Україні»5; «50 
років тому: Голод Холокост в Україні: Терор та Людські Страждання як інстру-
мент совєтського російського імперіалізму»6.

1  Jahn E. On the Phenomology of Mass Extermination in Europe // Osteuropa. – 2005. – 
P. 183 – 220.

2  Грациози А. Советский Голод и украинский Голодомор // Отечественные запис-
ки. – 2007. – № 1.

3  The Great Famine in Ukraine: The Unknown Holocaust: In Solemn Observance of the 
50th Anniversary of the Ukrainian Famine of 1932 – 33 / Compiled by Roma Hadzewycz, Georg 
B. Zarycky, Marta Kolomayets; foreword by Omeljan Pritsak. – Jersey City, N.J.: Ukrainian 
National Association for the National Committee to Commemorate Genocide Victims in Ukraine 
1932 – 33, 1983.

4  Kot-Samp L. The Artifical Famine 1932 – 1933 Shtuchnyi holod. – South Bound Brook, 
N.J.: Ukrainian Orthodox League of the United States of America, Ukrainian Affairs Committee, 
1982.

5  50иte Anniversaire: La Famine-Gйnocide de 1933 en Ukraine Soviйtique. – Paris: 
Comitй Central des Organisations Ukrainiennes en France, 1983.

6  Dushnyck W. 50 years Ago: The Famine Holocaust in Ukraine: Terror and Human Misery 
as Instruments of Soviet Russian Imperialism. Foreword by D. G. Dalrymple. – N-Y. – Toronto: 
World Congress of Free Ukrainians, 1983.
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ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грунтовністю характеризується монографія М. Долота «Страта на Голод: 
прихований Голокост». Він оцінив Голодомор 1932 – 1933 років як «...геноцид-
ний голод, використаний керівництвом комуністичної держави з метою підко-
рення українських селян»7.

Публікацію та аналіз свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 рр. здійснив 
англійський журналіст Малькольм Маґґерідж. Він виступив автором передмови 
до розвідки Стефена Олеськіва «Агонія нації: Великий штучний Голод в Україні 
1932 – 1933». Сам Маґґерідж, описуючи свої спомини, називав події 1932 – 1933 
років «голод в Україні», проте контекст його споминів викриває штучний харак-
тер голодомору та розкриває масштаб трагедії. Автор – Стефен Олеськів – іден-
тифікує Голодомор в Україні як «штучний голод» та «геноцид»8.

Українці західної діаспори досьогодні плідно працюють у напряму міжнарод-
ного визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом. Вони зорганізували 
Web-сайт, де розміщують нові англомовні публікації, присвячені подіям 1932 – 
1933 років9.

В Україні про Голодомор 1932 – 1933 років заговорили лише під час горба-
човської перебудови. Дослідники по-різному визначають передумови, причи-
ни та характер Голоду 1932 – 1933 років. Українські науковці – Станіслав Куль-
чицький, Федір Турченко, Анатолій Бахтін, Микола Шитюк, Василь Марочко 
та ін. – обгрунтовано доводять, що Голодомор 1932 – 1933 років в Україні був 
результатом спланованих системних заходів та виступив одночасно інстру-
ментом знищення соціальної бази народного опору радянській владі в Україні, 
всесоюзної індустріалізації, застереженням українському радянському уря-
дові проти намірів проводити порівняно самостійну політику. Українські до-
слідники довели, що для зміцнення своєї влади тоталітарний режим знищував 
усіх, хто міг хоч якимось чином порушити монополію тоталітарної держави на 
право вирішувати, як має жити держава. Українська нація, яка була другою за 
чисельністю в СРСР, мала величезний культурно-історичний спадок, досвід 
національно-визвольної боротьби, а тому становила серйозну загрозу для 
цього імперського утворення, його геополітичних намірів. З огляду на це, ста-
лінський режим вдався до відкритої війни проти українців. На практиці це озна-
чало фізичне винищення усіх класових та національних «ворогів» сталінського 
режиму. Головним аргументом здійснення цієї політики нерідко ставав терор, 
зокрема, терор голодом10.

Позиція українських науковців збігається з точкою зору авторів, праці яких 
було опубліковано за кордоном впродовж 1940-1980-х рр. Зокрема у працях 
Л. Копєлєва, П. Григоренка, В. Кравченка висловлено думку, що процес, який 
почався зі створення колгоспів, розкуркулення та швидко зростаючих квот дер-
жавної заготівлі, перейшов у примусове вилучення харчових запасів, і завер-
шився виснаженням та голодною смертю мільйонів селян. Для проведення ко-

7  Dolot M. Execution by Hunger: the hidden Holocaust. – N-Y.: W.W. Norton & Co, 1985. 
– P.3.

8  Oleskiw S. The Agony of nation: the Great man-made in Ukraine 1932 – 1933 / 
Foreword by Malkolm Muggeridge. – London: The National Committee to Commemorate the 
50th Anniversary of the Artificial Famine in Ukraine of 1932 – 1933, 1983. – P.3, 60.

9  Femine-Genocide in Ukraine in 1932 – 1933 http://www.faminegenocide.com/
resources/bibliogr.html

10 З матеріалів Інституту історії України НАН України) // Web-сайт МЗС України // 
www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/16742.htm; Шитюк М. Голодомори ХХ століт-
тя. – К.: Геліон, 1997.; Шитюк М., Бахтін А. Південна Україна: колективізація і голод (1929 
– 1933). – Миколаїв, 2006.; Марочко В. Творці Голодомору 1932 – 1933 рр. – К., 2008.
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Передмова

лективізації й розкуркулення в українські села було направлено партійні кадри, а 
їм на допомогу мобілізовані сільські «активісти»11.

Форсована суцільна колективізація почалася наприкінці 1929 р. і продовжу-
валася з перервами кілька років. На початку 1930-го відбулася перша хвиля «лік-
відації куркулів як класу» шляхом арештів, розстрілів та депортації кількох сотень 
тисяч найзаможніших та найбільш опозиційно настроєних селян. Розкуркулен-
ням Сталін позбавляв селян своїх природних провідників, знесилював опозицію 
і заселював північні терени своєї імперії. Тероризуючи партійні й адміністративні 
кадри, Сталін поступово ламав з їх допомогою селянський спротив до колективі-
зації. У боротьбі з селянами не раз були задіяні військові загони. До зими з 1931 
на 1932 рік, коли спалахнула перша фаза великого голоду, майже 70% україн-
ських господарств уже були колективізовані. Держава зорганізовувала колгоспи 
за допомогою терору, зручно використаного проти селян.

Розвивають таку позицію і представники іноземних наукових шкіл. Як ствер-
джує професор Монреальського університету Роман Сербин, колективізація 
мала такі три головні завдання: а) збільшити кількість товарного збіжжя, б) по-
ширити на селян партійний контроль, в) ліквідувати сільську буржуазію. Стосов-
но неросійських селян було ще додаткове завдання гальмувати їхнє національне 
відродження12.

Більшість українських науковців наполягають на думці, що події 1932 – 1933 
років були Геноцидом українців13. Позиція українських дослідників набула юри-
дичного обгрунтування після введення в дію Закону України № 376 – V «Про 
Голодомор 1932 – 1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р.14. Прийняття 
Закону відкрило можливості для оприлюднення архівних документів, які раніше 
перебували під грифом «секретно». Упродовж 2006-2009 рр. в Україні опубліко-
вано серію збірників архівних документів та матеріалів, у яких відображено ха-
рактер та масштаби трагедії 1932 – 1933 рр.15

11 Kopelev L. I sotvoril sebe kumira. – Ann Arbor: Ardis, 1978.; Grigorenko P. V podpol’e 
mozno vstretit’ tol’ko krys. – N-Y.: Izd. Detinec, 1981.; Kravchenko V. I Chose Freedom: the 
personal and political life of a soviet official. – N-Y.: C. Scribner’s sons, 1946.

12 Serbyn R. The Ukrainian Famine of 1932 – 1933 as Genocide in the Light of the UN 
Convention of 1948 // The Ukrainian Quarterly. – 2006. – № 2. – Vol. LXII.

13 Кульчицький С. Росія не бачить принципової різниці між голодом в Україні та в 
інших регіонах СРСР // День. – 2003. – №212, 22 листопада.; Єленський В., Кульчицький 
С., Марочко В. Геноцид, який прагли і прагнуть приховати // Скорочена версія програми 
«Вечірня Свобода». – 2005, 26 листопада //www.vox.com.ua/data/2005/11/26/genotsyd-
yakyi-pragly-i-pragnut-pryhovaty.html.; Кульчицький С. Сталін прагнув ліквідувати Украї-
ну як національну державу // День. – 2006. – №200, 17 листопада.; Бахтін А. Причини 
голоду-геноциду в Південному регіоні України // Гуманітарно-економічні дослідження: 
Збірник наукових праць Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. – Т.1. 
– Миколаїв – Одеса: ТОВ ВіД, 2005. - С.217 – 226; Бахтін А. Колективізація сільського 
господарства і голод на території Півдня України (1929 – 1933 роки): Автореферат дис... 
канд. іст. наук. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2006.

14 Закон України № 376 – V «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні» // Пре-
зидент України Віктор Ющенко. Офіційне інтернет-представництво http://www.president.
gov.ua/content/golodomor75.html

15 Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали / Упорядник Пиріг 
Р.; НАН України. Ін-т історії України. Ред. кол. В.А. Смолій, Г.В. Боряк, С.В. Кульчиць-
кий, В.М. Литвин, В.І. Марочко, Р.Я. Пиріг. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 
2007.; Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-
НКВД / Упоряд.: Борисенко В., Даниленко В., Кокін С., Стасюк О., Шаповал Ю.; Відповід. 
ред. В. Даниленко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.; Розсекречена 
пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст] / Відп. ред. 
В.Даниленко. - К.: ВД «Стилос», 2007.
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ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Російська історіографія з питань Голодомору в Україні не є обширною та но-
сить певною мірою заангажований характер. Відзначимо п’ятитомний збірник 
документів та матеріалів «Трагедия советской деревни (1927 – 1939)»16. Зокре-
ма один із томів містить документи, присвячені суцільній колективізації та роз-
куркулюванню. Укладачі збірника зробили акцент на розкуркулюванні та роз-
оренні селян і формуванні масового селянського супротиву, який переростав у 
повстанський рух.

Західноєвропейські історики дають власну інтерпретацію подій 1932 – 1933 
років в Україні. Одним із перших розпочав дослідження Голодомору в Україні Ро-
берт Конквест. Він охарактеризував події в Україні в 1932 – 1933 роках, розці-
нивши їх як «терор голодом», «...боротьба проти селянства взагалі, а з іншого 
– проти національної самосвідомості місцевого населення...»17.

Історики Р. Дейвіс та С. Уеаткрофт, з якими погоджується дослідник М. Ельман, 
аналізуючи причини та підстави Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, виділя-
ють три групи причин, відмінних за своїм характером. Перша група – «...смертність 
внаслідок зовнішніх неполітичних факторів». В інтерпретації Дейвіса – це посуха 
1931 р. та несприятливі погодні умови 1932 р.

Друга група – «...смертні випадки, що були ненавмисними результатами по-
літики, що мала на меті інші цілі...». Автори наводять і приклади такої політики – 
надшвидка індустріалізація та колективізація.

Третя група – це «...сплановані, навмисні смертні випадки...». До останньої 
групи дослідники зараховують політику репресій та Голодомор 1932 – 1933 ро-
ків. Зокрема вони зазначають, що «...ніяким чином не слід вивільняти Сталіна від 
відповідальності за голод. Його політика по відношенню до селян була жорсто-
кою та брутальною»18.

У цьому ж напрямі працює і американський юрист Д. Маркус19. Він вважає, 
що «український голод – один з найгірших злочинів людства в ХХ столітті...» і що 
«...радянський уряд навмисно знищував власних громадян...»20. Маркус вико-
ристовує поняття «faminogenic», та виділяє чотири стадії цього явища. Четверта 
стадія – найменш навмисна, вона виявляється, коли криміналізовані або мало-
компетентні уряди стикаються з продовольчою кризою та виявляють нездатність 
забезпечити населення продовольством. Виникає голод, хоча уряд і не прагнув 
цього. Третя стадія faminogenic – байдужість та бездієвість авторитарних урядів. 
Друга стадія – нерозсудлива політика, що породжує голод. Нарешті перша ста-
дія faminogenic – навмисне провокування голоду; використання урядом голоду 
як інструменту знищення нації. Останні дві стадії передбачають притягнення до 
кримінальної відповідальності організаторів голоду21.

Зауважимо одну особливість західної історіографії. Студії з геноциду, публі-
куючи матеріали з означеної проблеми, поряд із висвітленням різних аспектів 

16 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939 
Документы и материалы. В 5 т. – Т.3: Конец 1930 – 1933 гг. – М.: Росспэн, 2001.

17 Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К.: Либідь, 
1993.

18 Ellman M. The Role of Leadership Perceptions and of Imtent in Soviet Famine of 1931 
– 1934 // Europe – Asia Studies. – 2005. – № 6. – P. 823 – 841.; Davies R., Wheatcroft S. The 
Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931 – 1933. – Basingstoke, 2004.

19 Marcus D. Famine Crimes in International Law // The American Journal of International 
Law. – 2003. – № 2. – P. 245 – 281.

20 Marcus D. Famine Crimes in International Law // The American Journal of International 
Law. – 2003. – № 2. – P. 246, 255.

21 Marcus D. Famine Crimes in International Law // The American Journal of International 
Law. – 2003. – № 2. – P.246-247.
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геноциду в країнах світу (Вірменії, Камбоджі, колишній Югославії, Бангладеш, 
Руанді, антиєврейських акціях Третього Рейху), неодмінно посилаються на Голо-
домор 1932 – 1933 років у Радянській Україні. Проте іноземні автори ідентифі-
кують українські події як «радянський штучний голод в Україні»22; «Великий Го-
лод 1932 – 1933»23. Дослідник Б. Валентіно, аналізуючи події 30-х років в СРСР, 
вживає поняття «mass killign» («масові вбивства»), характеризуючи Голодомор в 
Україні як «комуністичні масові вбивства»24.

На відміну від Б. Валентіно, професор політології університету Манхейму 
Е. Джон, досліджуючи Голодомор в Україні (який він називає «Holodomor», не 
приховуючись поняттям «Famine» – голод), вводить дефініції «масова різанина» 
(«mass murder») та «масове винищення» («mass extermination»). Цими термінами 
він пояснює «різноманітні масові вбивства – демоцид, політичні та соціальні ма-
сові вбивства – політикоцид та соціоцид»25.

Нерідко автори здійснюють комплексний виклад подій 30-х років ХХ ст. в 
СРСР, створюючи логічний ряд: розкуркулювання, Голодомор в Україні, політич-
ні репресії та депортації у поєднанні зі спробою аналізу історичного контексту26.

Американський історик Н. Неймарк, характеризуючи прецеденти етнічних 
чисток, звертає увагу і на події 1932 – 1933 років в Україні. Проте Н. Неймарк ро-
бить акцент саме на депортаціях так званих куркулів та членів їх сімей на Північ 
і на Схід (що, власне, відповідає концепції автора, який досліджував приклади 
етнічних чисток)27.

На загальному тлі західних студій, виділяється дослідженя італійського про-
фесора А. Граціозі. Він здійснив аналіз голоду в Україні, Казахстані та Росії у 
1932 – 1933 роках, визначив природу та відмінність голоду в РСФСР, масових 
голодових смертей в Казахстані від Голодомору в Україні28.

А. Граціозі прийшов до дуалістичних висновків, намагаючись лавірувати між 
опонентами в дискусії навколо геноциду в Україні. Дослідник зауважує, що не 
можна вважати голод 1932 – 1933 років в Україні геноцидом, оскільки геноцид 
передбачає знищення всіх членів етнічної, релігійної або соціальної групи (тоб-
то у випадку жорсткого слідування положенням «Конвенції про злочин, поперед-
ження геноциду та покарання за нього»).

Разом з тим, А. Граціозі наголошує, що варто врахувати, що Резолюцією ООН 
від 1948 р. обумовлюється, що поняття «геноцид» включає і «...навмисне ство-
рення умов неможливих для повноцінного існування...». Спираючись на цю юри-
дичну обмовку, А. Граціозі пропонує власну інтепретацію подій в Україні: Сталін 
та його оточення свідомо здійснювали антиукраїнські заходи з метою масового 
винищення українців, що призвело до геноциду (в значенні навмисного ство-

22 Totten S., Parsons W., Charny I. A century of genocide: critical essays and eyewitness 
acounts. – N-Y. – London: Routledge, 2004. – P. 93 – 126.

23 Berkhoff K. C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. – Cambrige, 
Massachusetts – London, England: The belknap Press of Harvard University Press, 2004.

24 Valentino B. A. Final Solutions: mass killing and genocide in the twentieth century. – 
Ithaca – London: Cornell University Press, 2004. - P. 106 – 111.

25 Jahn E. On the Phenomology of Mass Extermination in Europe // Osteuropa. – 2005. 
– P. 192.

26 Jones A. Genocide: A Comprehensive Introduction. – London – N-Y.: Routledge, 
2007. – P. 127, 128 – 131.; Gellately R., Kiernan B. The Specter of Genocide: Mass Murder in 
Historical Perspective.Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

27 Naimark N. Fires of Hatred: ethnic cleansing in 20th century Europe. – Cambrige, 
Massachusetts – London, England: First Harvard University Press paperback edition, 2002. – 
P. 87 – 88.

28 Грациози А. Советский Голод и украинский Голодомор // Отечественные запис-
ки. – 2007. – № 1.
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рення життєвих умов, спрямованих на повну або часткову ліквідацію соціальної 
групи). Геноцид став наслідком голоду. Голод не був штучно створений для ви-
нищення української нації. Голод став незапланованим результатом радянської 
політики, а влада скористалася цим. Геноцид здійснювався під знаком сталін-
ського рішення карати голодом та страхом29.

Загалом, відзначаємо, що вивчення Голодомору не посідає належного місця в 
контексті європейської і світової науки про геноцид, незважаючи на значні зусил-
ля еміграційних та вітчизняних істориків. Це зумовлено багатьма причинами, на 
які влучно вказує у своєму дослідженні американський професор Дж. Мейс. Одну 
з причин він вбачає у закритості українського суспільства від світового проце-
су розвитку гуманітарних наук. Закритість, яку доведеться довго і важко перебо-
рювати. Ще одна складність полягає в орієнтації західних істориків на «російську 
схему» як домінантну в історії всіх так званих «окраїн», тобто неросійських наці-
ональних республік. Це несвідоме сприйняття думки XIX ст., що в Європі існують 
народи «історичні» та, за визначенням Ф. Енгельса, «руїни народів», неісторичні 
народи, доля яких визначається сильнішими сусідами і які приречені на асиміля-
цію. Сьогодні ніхто так не напише про неєвропейські, колишні колоніальні народи 
Азії та Африки, щоб не накликати на себе звинувачення в расизмі та європоцен-
тризмі. Але схема мислення, абсолютно неприпустима щодо інших народів, була 
прийнята за догму, коли йшлося про народи колишнього Союзу РСР, у тому числі 
й України. Насамперед України. У недалекому минулому такий підхід був виклика-
ний політичною кон'юнктурою. Сьогодні – інтелектуальною провінційністю30.

Отже, закордонна історіографія, досліджуючи події 1932 – 1933 років неглас-
но зараховує їх до актів геноциду. Проте безпосереднього вживання дефініції 
«геноцид» стосовно українського Голодомору не спостерігається. І причиною 
цього є, на наш погляд, по-перше, слабкість історіографічної традиції в самій 
Україні, оскільки вітчизняні історики порівняно недавно заговорили про Голод 
1932 – 1933 років як про геноцид. По-друге – відсутність ґрунтовної правової 
бази: Закон «Про Голодомор в Україні» прийнято лише 2006 р., а європейські 
правові інституції досі зволікають з юридичним міжнародним визнанням Голо-
домору геноцидом (причини цієї юридичної тяганини розглянемо нижче).

Визнання Голоду 1932 – 1933 років в Україні геноцидом є багатоетапною три-
валою процедурою, зумовленою, насамперед, багатовимірністю дефініції «ге-
ноцид» і дискусіями, що досі тривають між науковими школами, які досліджують 
геноцид; складність полягає в численних юридичних казусах, про які будемо го-
ворити нижче.

Дефініцію «геноцид» увів до наукового обігу польський дослідник єврейсько-
го походження, професор Йєльського університету Р. Лемкін. Уперше він висло-
вив свої погляди 1933 р., коли запропонував новий термін – «barbarity» (варвар-
ство, жорстокість). Одночасно Р. Лемкін оприлюднив пробний законопроект, що 
забороняв «barbarity» і засуджував руйнацію національних, расових, релігійних 
та соціальних спільнот31.

Поняття «barbarity» включало, насамперед, акти винищення етнічних, релігій-
них або соціальних спільнот; також брутальності, що принижували індивіда, осо-
бливо у випадках, коли вони дискримінували права людини та спрямовувалися 
на винищення (ліквідацію) спільноти шляхом вбивства її членів. У комплексі акти 

29 Грациози А. Советский Голод и украинский Голодомор // Отечественные запис-
ки. – 2007. – № 1.

30 Мейс Дж. Політичні причини голодомору в Україні (1932 – 1933 рр.) // Український 
історичний журнал. – 1995. – №1.

31  Shaw M. What is genocide? – Cambridge: Polity Press, 2007. – P.18.
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подібного характеру складають злочин проти нації, назву якого Р. Лемкін визна-
чив як «barbarity».

Р.Лемкін вважав, що варварство та його наступна стадія – вандалізм – були 
міжнародними злочинами. «Barbarity» попередник геноциду. Він довів, що гено-
цид не є певним типом насильсива. Пізніше, перекладачі істотно скоротили по-
няття «геноцид» та звели його до конкретного злочину.

Друга Світова війна та злочини нацистського режиму, особливо проти євре-
їв, зумовили корегування дефініцій Р. Лемкіна. Каталізатором для подальших 
трансформацій поняття був вислів У. Черчиля: «Ми маємо злочин без назви»32.

У 1944 р. Р. Лемкін запропонував нове поняття – «геноцид» (від грецького 
«genos» – раса, рід та латинського «cide» – вбивство), яке означало скоорди-
нований план цілеспрямованих дій з метою знищення окремих груп населення 
чи цілих народів. Метою такого плану може стати руйнація політичних та со-
ціальних інституцій, культури, мови, національних почуттів, релігії, економічно-
го існування, національних груп та позбавлення особистої безпеки, свободи, 
здоров'я, достоїнства та навіть життя людей, що належать до цих груп. Гено-
цид спрямований проти національної групи як юридичної особи, тобто це дії, 
спрямовані проти людей не як проти індивідів, а як проти членів національної 
спільноти.

Р. Лемкін застерігав проти обмеженої інтерпретації терміну «геноцид». Він 
вважав, що інше поняття – «етноцид», може використовуватися в тому ж значен-
ні, оскільки вживається комбінація терміну «cide» з грецьким словом «ethnos». 
Останнє слово Р. Лемкін переклав як «нація», не взявши до уваги той факт, 
що воно одночасно перекладається як «етнічна приналежність». З точки зору 
Р. Лемкіна геноцид необов'язково мав означати безпосереднє знищення нації, 
за винятком тих випадків, коли йшлося про масове винищуння всіх членів нації. 
Це поняття, швидше покликане висвітлити скоординований план різнохарактер-
них дій, спрямованих на ліквідацію життєвонеобхідних складових національних 
груп, з метою їх безпосереднього знищення.

Нюанси ключового поняття «руйнація», означали як безпосередню ліквідацію 
нації, так і знищення джерел її існування. Р. Лемкін чітко підкреслював, що ге-
ноцид акцентується на останній дефініції (знищення джерел до існування нації). 
А «масові вбивства членів нації» є лише характерною складовою, але не визна-
чальною рисою геноциду.

Визначення Лемкіна набуло свого розвитку та вдосконалення у його книзі «На-
цистський геноцид», на сторінках якої вперше викладено розгорнуте пояснення 
складових геноциду. Дослідник зауважував, що геноцид реалізовувався через тиск 
на різні аспекти життя підневільних народів. У політичній площині – руйнація інсти-
тутів самоуправління, у соціальній – знищення соціальної єдності нації та усунення 
з суспільної структури окремих категорій населення, у культурній сфері – заборона 
або ліквідація культурних установ та дії, спрямовані на обмеження розвитку гума-
нітарної сфери, в економічній царині – експропріація національних багатств та за-
борона займатися окремими видами діяльності; у біологічній – політика фізичного 
винищення та вивільнення простору, у фізичному плані – політика голоду, масові 
вбивства; у релігії – втручання в справи церкви, яка в багатьох країнах поєднувала 
не лише духовні, а й політичні важелі; у царині етики – спроба створити атмосферу 
морального приниження.

Для Р. Лемкіна геноцид – це багатостороннє поняття соціального знищення 
національних груп (на відміну від інших авторів, зокрема Катца, які звужували ге-
ноцид лише до антисемітських злочинів).

32  Shaw M. What is genocide? – Cambridge: Polity Press, 2007. – P.18.
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Якщо проаналізувати кожне положення з визначення, запропонованого 
Р. Лемкіним, та спроектувати їх на українські події 1932 – 1933 років, ми отрима-
ємо підтвердження кожного пункту.

У політичний сфері: у Радянській Україні з середини 1920-х рр. відбувався 
тиск на націонал-комуністів у лавах КП(б)У;

у соціальній – широкомасштабний наступ на українське селянство, спроба 
виключити із соціальної структури прошарок середняків та так званих «кулаків»;

у економічній – хлібозаготівельні кампанії та суцільні експропріації зерна і 
продовольства;

у фізичній та біологічній площинах – політика штучного масового голоду, то-
тальне фізичне винищення українського населення, масові репресії;

у релігійно-культурному плані – згортання з 1932 р. політики українізації та 
заборона діяльності релігійних громад усіх конфесій.

Очевидно, радянське керівництво досить чітко усвідомлювало небезпеку на-
буття дефініціями Р. Лемкіна міжнародного юридичного статусу. Під час дискусії 
в ООН навколо затвердження Конвенції про геноцид керівництво СРСР не пого-
дилося з першою редакцією документу, у якій до категорій геноциду зарахову-
валися дії, спрямовані проти груп, ідентифікованих за політичними та соціаль-
ними ознаками33.

Після тривалих дебатів рішенням Організації Об'єднаних Націй, 9 грудня 
1948  р. було введено в дію «Конвенцію про злочин, попередження геноциду та 
покарання за нього». Аналіз основних статей «Конвенції» дає всі підстави іден-
тифікувати Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид. «Стаття II. У даній Конвен-
ції під геноцидом розуміються наступні дії, чинені з наміром знищити, цілком чи 
частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:

a) убивство членів такої групи;
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам 

такої групи;
c) навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що роз-

раховані на повне чи часткове фізичне знищення її;
d) заходи, розраховані на запобігання дітодження в середовищі такої групи;
e) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.
Стаття III. Карні наступні діяння:
a) геноцид;
b) змова з метою здійснення геноциду;
c) пряме і публічне підбурювання до здійснення геноциду;
d) замах на здійснення геноциду;
e) співучасть у геноциді34.
Центральним елементом у цій дефініції є слово «намір». Щоб заподіяний зло-

чин міг бути визнаний геноцидом, Конвенція вимагає довести наміри злочинця 
нищити людей. Не береться до уваги смертність, спричинена природними ката-
клізмами, невдалим економічним плануванням, недбалою чи навіть криміналь-
ною поведінкою репресивної держави, якщо вона мала інші цілі, як нищення 
людей. Ні Лемкін, ні Конвенція не вимагають для визнання геноциду цілковито-
го знищення даної групи населення, ні навіть наміру такого тотального злочину. 
Вистачає інтенції знищити частину групи. Часткове знищення припускає можли-
вість вибору жертв, що також треба брати до уваги при аналізі українського ге-

33  Staub E. The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. – 
Cambridge: University Press, 1989. – P.8.

34  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide New York, 
9 December 1948 // Office of the United High Commissioner for Human Rights http://www.
preventgenocide.org/law/convention/text.htm
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ноциду. Вимога довести намір злочинця викликає багато нарікань з боку юрис-
тів, політиків і науковців, бо намір – суб'єктивний елемент, який тяжко довести. 
Як зауважив один із перших теоретиків цього злочину, геноцид є по суті держав-
ним злочином, а уряди звичайно не розголошують і не документують своїх ге-
ноцидних намірів. По відношенню до української трагедії, це означає, що голод 
не може бути визнаний геноцидом, якщо він був результатом посухи, впрова-
дження соціалістичних форм сільського господарства тощо; треба довести, що 
сталінський режим навмисне нищив українців. При цьому варто звернути увагу 
на перераховані Конвенцією способи здійснення геноциду. Окрім прямого вбив-
ства, Конвенція припускає фізичне і духовне зубожіння даної групи35.

Голодомор був головною частиною українського геноциду, але цей геноцид 
не обмежувався голодовою смертю селян. Українців в УРСР та українську ет-
нічну меншину (РСФСР) складали в додатку до селян робітники та інтелігенція, 
частина яких також стала жертвами геноциду, навіть якщо не в таких великих 
пропорціях, як українські хлібороби. Нищення українських культурних, соціаль-
них і політичних еліт, у більшості жителів міст, не відбувалося засобом голодової 
смерті і тому, щоб мати повну картину українського геноциду, аналіз цього зло-
чину мусить виходити поза рамки Голодомору.

Таким чином, Україна має всі підстави вимагати визнання міжнародною 
спільнотою Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом проти українського наро-
ду. Без формального визнання Голодомору міжнародною спільнотою, винні в 
організації та здійсненні політики Голодомору, зможуть уникнути кримінальної 
відповідальності. Крім того, без ясної оцінки міжнародною громадськістю зло-
чинної природи голоду, винуватці можуть ухилитися від відповідальності, зобра-
жуючи події наслідком другорядних факторів, зокрема неврожаю або невдалих 
погодних умов. Але на заваді такого роду визнання стоїть правова казуїстика. 
Нині функціонує кілька міжнародних інституцій, у компетенції яких визнати Го-
лодомор 1932 – 1933 років геноцидом проти українського народу. Це спеці-
альні трибунали, створені рішенням ради безпеки ООН. Вони діють згідно з 
мандатами, мають чітко окреслені повноваження щодо конкретного часу та те-
риторії (наприклад, Нюрнберзький та Токійський трибунали, трибунал у справі 
екс-Югославії). Створення трибуналу ООН щодо Голодомору є дуже малоймо-
вірним, з огляду на право вето, яке мають деякі країни.

Міжнародний суд ООН в Гаазі, створений у 1948 р., розглядає суперечки між 
країнами (у лютому 2007 р. було винесено звинувачення по справі, де відповіда-
чем за геноцид було визнано цілу країну – Сербію, яку визнано винною за події в 
Срєбрєніце).

Міжнародний кримінальний суд ООН створений у 2002 р. Суд не може суди-
ти держави. Мандат суду стосується виключно фізичних осіб, може розглядати 
звинувачення проти людства та в геноциді. Проте винуватців Голодомору 1932 
– 1933 рр. означений суд судити не може тому, що має мандат на розгляд зло-
чинів, скоєних після дати заснування суду – після 2002 р.

Генеральна Ассамблея ООН може визнати Голодомор геноцидом тіль-
ки шляхом голосування представників країн-членів. На сьогодні Голодомор в 
України засудили парламенти 10 з 192 країн – членів ООН, тому визнання Го-
лодомору як геноциду можливе лише згодом.

Україні необхідно узгодити кілька юридичних аспектів. Насамперед – роз-
почати кримінальні справи проти організаторів Голодомору. Це можливо лише 
на підставі свідчень очевидців. Тут варто враховувати кілька обставин. Перша – 

35  Serbyn R. The Ukrainian Famine of 1932 – 1933 as Genocide in the Light of the UN 
Convention of 1948 // The Ukrainian Quarterly. – 2006. – № 2. – Vol. LXII.
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збирання свідчень має здійснюватися швидко, поки живі свідки. Друга – на яку 
влучно вказує А. Бондаренко – всі свідчення повинні набути статусу юридичного 
факту. Для цього необхідно жорстко дотримуватися процедури, визначеної за-
конодавством. Зокрема, щоб свідчення набули юридичного статусу, їх необхід-
но збирати в межах відкритої кримінальної справи36. Про складність процедури 
юридичної легітимізації Голодомору зауважував і професор С. Кульчицький: «...
смерть від голоду – це не розстріл, вона не фіксується в особовій справі, і справ 
таких не заведено. По-друге, різні політичні сили в сучасній Україні і в усьому 
світі використовують український Голодомор як ідеологічну зброю у взаємній 
боротьбі. По-третє, немало людей не можуть позбутися емоцій в оцінці Голодо-
мору. Зрештою, це й не дивно. Перераховані чинники заважають визнати Голо-
домор геноцидом, хоч об'єктивні дані, починаючи від потворної кількості жертв, 
дозволяють це зробити»37.

Критики концепції «українського геноциду» часто посилаються на Конвенцію 
ООН, переконані, що український голод не відповідає критеріям цього докумен-
ту. Наприклад, на міжнародному науковому з'їзді в Берліні на сесії під назвою 
«Чи був голод в Україні 1932 – 1933 рр. геноцидом» одну з трьох доповідей ви-
голосив Отто Люхтергандт, професор права Гамбургського університету. Автор 
твердив, що «на питання чи український Голодомор був геноцидом можна відпо-
вісти лише на підставі анти-геноцидної конвенції (від грудня 1948 р.), тому що 
вона одна дає відповідні критерії, себто дефініцію геноциду, як злочину проти 
міжнародного права». Люхтергандт має рацію, що доводити геноцидний харак-
тер українського голоду перед Асамблеєю ООН потрібно на підставі Конвенції 
тої ж організації38.

Певні здобутки у визнанні Голодомору в Україні геноцидом все-таки існують. 
У 2003 р., у рамках 58-ої Генеральної сесії ООН була розповсюджена спеціаль-
на спільна заява до країн-членів ООН щодо 70-ї річниці Голодомору в Україні як 
офіційний документ Генасамблеї ООН. Тобто вперше ООН визнала голодомор як 
національну трагедію українського народу, висловила співчуття його жертвам та 
закликала всі держави-члени організації та спеціалізовані установи, міжнародні 
та регіональні організації віддати данину пам’яті тим, хто загинув у цей трагічний 
період нашої історії.

Співавторами спільної заяви стали 36 держав-членів ООН, її підтримали та-
кож усі 25 країн, теперішніх членів ЄС. Визнання Голодомору міститься і в цілому 
ряді інших документів, і в рішеннях парламентів цілого ряду країн39.

Росія приєдналася до спільної заяви 2003 року, яка була прийнята у рам-
ках ООН. Разом з тим, Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації у 
письмовій формі виклало свою позицію щодо відповідного положення виступу 
міністра закордонних справ України в рамках 59-ї сесії Генасамблеї ООН. Ро-
сійська сторона наголосила, що вважає це питання закритим після схвалення 
спільної заяви. Вони вважають, що подальше обговорення цієї теми в рамках 
ООН є контрпродуктивним. Так само з російського боку не було підтримано й 

36  Бондаренко А. Врятувати свідчення: збирання справжніх доказів кримінальних 
злочинів Голодоморів ще не починалося // Тиждень. – 2007. – № 5, 30 листопада – 6 груд-
ня. – C.22-25.

37  Кульчицький С. Сталін прагнув ліквідувати Україну як національну державу // 
День. – 2006. – №200, 17 листопада.

38  Serbyn R. The Ukrainian Famine of 1932 – 1933 as Genocide in the Light of the UN 
Convention of 1948 // The Ukrainian Quarterly. – 2006. – № 2. – Vol. LXII.

39  Міжнародне визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні // Офіційний Web-
сайт Міністерства Закордонних Справ України http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/
content/14506.htm
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ідею щодо приділення уваги проблемі голодомору з боку спеціального радника 
Генсека ООН з питань геноциду.

1 листопада 2007 р. 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до скла-
ду якої входять 193 країни, одноголосно прийняла Резолюцію про «Вшанування 
пам’яті жертв Голодомору в Україні».

Генеральна конференція ЮНЕСКО, нагадуючи про Голодомор 1932 – 1933 
років, через який загинули мільйони безвинних українців, висловила впевненість 
у тому, що трагедія Голодомору, яка була викликана жорстокими діями та полі-
тикою тоталітарного сталінського режиму, має стати попередженням сучасним і 
майбутнім поколінням з метою дотримання демократичних цінностей, прав лю-
дини та законності.

У тексті Резолюції Генеральна конференція ЮНЕСКО вшанувала пам'ять за-
гиблих і висловила співчуття жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та 
жертвам голоду, що також був у Росії, Казахстані та інших частинах колишнього 
СРСР.

Питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років було внесе-
но Україною у співавторстві з 45 іншими країнами-членами ЮНЕСКО: Азербай-
джаном, Алжиром, Аргентиною, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Венесуелою, Габо-
ном, Гватемалою, Гвінеєю, Гондурасом, Грузією, Демократичною Республікою 
Конго, Екваторіальною Гвінеєю, Естонією, Замбією, Зімбабве, Казахстаном, Ка-
меруном, Канадою, Кенією, Коста-Рікою, Кот-д’Івуаром, Кувейтом, Киргизста-
ном, Латвією, Литвою, Маврикієм, Мадагаскаром, Македонією, Молдовою, Мо-
нако, Нігером, Нігерією, Парагваєм, Перу, Польщею, Свазілендом, Сенегалом, 
США, Суринамом, Таджикистаном, Уругваєм, Філіппінами, Францією та Чехією40.

Таким чином, аналіз європейської та американської історіографій дає підста-
ви стверждувати, що події 1932 – 1933 років в Україні привертають увагу дослід-
ників як один із проявів геноциду.

«Війна голодом», «війна на вимирання», «демоцид» – зорганізовані ста-
лінським урядом, набули настільки тотально-винищувального характеру, що 
є всі юридичні і моральні підстави вважати події 1932 – 1933 років в Україні 
геноцидом.

В Україні та світі залишається все менше індиферентних до української тра-
гедії людей. Про це свідчить світове визнання Голодомору та оприлюднення 
жахливих злочинів сталінського режиму. Хоча це визнання ще не набуло міжна-
родного правового затвердження, проте головне вже здійснено: знято інформа-
ційну блокаду та подолано стіну байдужості як в Україні, так і у світі. Міжнарожна 
спільнота заговорила про український Голодомор, у багатьох країнах світу від-
булися жалоби із вшанування загиблих.

Процедура визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом 
має і політичне забарвлення. Допоки українські історики, соціологи, політоло-
ги і юристи не сформують переконливу, юридично обгрунтовану доказову базу, 
коли вже не залишиться сумнівів у Голодоморі як у геноциді, тільки тоді це пи-
тання перейде у площину міжнародного і правового оформлення. І незацікавле-
ні країни не зможуть маніпулювати темою Голодомору як розмінною у політичній 
грі картою41.

40  Міжнародне визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні // Офіційний Web-
сайт Міністерства Закордонних Справ України http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/
content/14506.htm

41  Украина возмущена позицией России по голодомору: МИД Украины заявил, что 
призывы российских официальных лиц не признавать голодомор 1930-х годов геноци-
дом «несовместимы с декларируемым стратегическим партнерством двух стран» // BBC. 
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Одним із невідкладних завдань при дослідженні тематики Голодомору 1932-
1933 рр. є встановлення кількості жертв по регіонах.

Нині маємо статистичні дані про кількість смертей по Радянській Україні вза-
галі, проте ми повинні оперувати не середніми даними, а з'ясувати кількість 
жертв по кожній області конкретно (і робити це варто на рівні кожної області). З 
цією метою ми повинні аналізувати статистичні матеріали про народжуваність та 
смертність не лише за 1932-1933 роки, а й за попередні 1927-1931 та наступні 
1934-1937, з метою встановлення кількості населення напередодні Голодомору 
та задля аналізу потенційних жертв (наприклад, померлих у 1934 році, оскільки 
причинами їх смертей могло бути виснаження чи спричинені тривалим голоду-
ванням хвороби).

Ми маємо чітко підходити до обнародування кількості жертв Голодомору, 
оскільки нині кількість жертв визначають від 3,5 до 10 млн жертв. На наш погляд, 
варто точно вказувати не лише кількість жертв, а й називати історичні школи та 
імена дослідників, які виводять ту чи іншу кількість. При цьому головне – вка-
зувати підстави та зазначати джерела з яких виведено саме цю кількість. Слід 
ввести до наукового обігу дефініції «прямі жертви голодомору 1932-1933 років» 
(із вказанням їх кількості); «потенційні» (тобто ненароджені, або ті, хто помер у 
1934 р. і причиною їх смерті могло стати виснаження або хвороби, спиричине-
ні тривалим голодуванням); «виселені та депортовані». Маємо встановити кіль-
кість жертв по кожній групі.

Поки що дослідникам не вдалося зробити точних підрахунків. Тодішня влада 
цього не робила, а з 1934 р. вона взяла курс на приховування справжніх масш-
табів трагедії. Більшовицька влада вживала заходів щодо приховування від 
громадськості Книг записів актів про смерть за 1932-1933 роки. Тут виникає 
наступна проблема: збереженості документів РАГС за 20-ті роки та їх несфаль-
сифікованість за 1934-1937 роки. Крім того, значна частина книг РАГС була 
втрачена за часів Другої Світової війни. Великий відсоток книг РАГС виявився 
розпорошеним по місцевих адміністративних установах виконавчої влади, які 
здійснювали записи. Тривалий час книги реєстрації актів громадянського стану 
за 30-ті – 40-ві рр. ХХ ст. не були зведені в єдиному місці.

Ще одна проблема: збереженості документів РАГС за 20-ті роки та їх не-
сфальсифікованість за 1934-1937 роки. Але частина книг все ж збереглася. 
Вони можуть стати джерелом для приблизного встановлення кількості помер-
лих від голоду у 1932-1933 роках у розрізі окремих населених пунктів. Для цього 
смертність у 1932-1933 роках слід порівняти з роками до і після цієї трагедії. Та-
ким методом визначення масштабів трагедії по окремих населених пунктах ко-
ристувалися й інші дослідники.

Перші кроки в цьому напряму було здійснено під час роботи над «Національною 
книгою пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Запорізька область». Один із розділів 
названого видання присвячений свідченням очевидців Голодомору 1932-1933 рр. на 
території Запорізького краю.

Дане видання є логічним продовженням попередньої роботи. Представлені 
в збірнику свідчення охоплюють спогади представників уіх вікових, соціальних, 
національних категорій. Наведено свідчення людей, які були на той час ще ді-
тьми, підлітками, а також свідомими молодими чоловіками та жінками 20-25 ро-
ків. За соціальним походженням найчастіше – це представники українського се-
лянства. Також наведено спомини службовців, спомини та листи представників 
національних діаспор: чеської, болгарської. Велику цінність представляють лис-
ти німців Зудермана Абрама Андрійовича, які свідчать про голодомор серед ні-

Russian. Com http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7290000/7290227.stm
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мецьких колоністів Чернігівського району, свідчення чехів, які на початку 1930-х 
років мешкали в с. Новгородківка Мелітопольського району. Під час голоду їм 
підпільними шляхами надавали допомогу з Чехословаччини. У 1932 р. було здій-
снено акцію вивезення 78 чеських і російських дітей з України до Чехії.

Серед представлених у даному збірнику свідчень переважають ті, що запи-
сані більшою мірою протягом 2007 – 2008 року. Робота стосовно запису свід-
чень проводилася під егідою райдержадміністрацій.

Окрім того, у збірнику представлено і свідчення, зібрані дослідниками на 
початку 90-х років ХХ ст. Деякі свідчення написані у формі листів упродовж 
70-80-х  рр. ХХ ст., що особливо рельєфно відбиває оцінку і сприйняття подій 
30-х  рр. Наведено для прикладу свідчення мешканців Михайлівського району 
Запорізької області Е. Свірідової та М.М. Сидорова. Свідчення написані ними 
самими у 70-80-х рр. ХХ ст. у формі листів. Самі свідки (Е. Свірідова та М.М. Си-
доров) у 1932-1933 рр. були комсомольцями-активістами та здійснювали екс-
пропріації зерна. Ми свідомо публікуємо ці листи-свідчення, оскільки, на наш 
погляд, вони розкривають ідеологічні чинники, якими керувалися виконавці ста-
лінської політики на місцях.

Ми намагалися відобразити весь спектр наявних документів. Це мемуари, 
листи емігрантів, інтерв’ю з очевидцями, здійснені етнографічними експедиці-
ями академічних установ під егідою проф. Юрія Мицика та проф. Анатолія Бой-
ка, спомини жителів міста та області записані учнями, вчителями та співробіт-
никами загальноосвітніх навчальних закладів та соціальних служб, відповіді на 
анкети-запитальники. Останній вид документів відображає трагедію подій не 
настільки рельєфно, як пряма мова свідків.

У збірнику запропоновано кілька типів інтерв’ю. Насамперед – це відповіді 
свідків на питання анкети-запитальника, яку було поширено Інститутом Націо-
нальної пам’яті 2008 р. У цьому випадку ми відокремлювали питання анкети від 
відповіді свідка. Наступний різновид інтерв’ю – це спілкування свідків очевидців 
подій 1932-1933 рр. зі студентами – членами етнографічної експедиції, яка здій-
снюється щоліта протягом кількох років студентами та викладачами кафедри іс-
торіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Запорізького 
національного університету42. У таких випадках розмова велася у формі співбесі-
ди кореспондента та респондента з одночасним записом розмови на диктофон. 
При розшифровці стенограм, ми відокремлювали питання від відповідей, позна-
чаючи мову кореспондента (у тексті − позначено як «Кор.» або ініціали того, хто 
здійснював опитування) та відповідь свідка, також із зазначенням ініціалів.

Під час роботи над свідченнями, укладачі прагнули розкрити мотиви і масш-
таб тієї люті і ненависті, з якою радянські активісти нищили українське селян-
ство, позбавляючи навіть незаможні селянські родини останніх засобів до ви-
живання, конфісковуючи навіть крихти їстівного, одяг, побутові речі. Заходи 
представників так званого активу набували такого шаленого винищувального 
характеру, що зрозуміти їх здоровим глуздом просто неможливо. Не існує ніяких 
аргументів, не вистачає ніяких виправдань (на кшталт «необхідності соціалістич-
ного будівництва» або «потреби міста на індустріалізацію»).

Це не надумана теза, бо як ще можна розцінити антилюдські дії більшовиць-
кого активу по відношенню до українського селянства, їх ні в чому не повинних 
дітей. Наше твердження підтверджують слова численних свідків. 

На сьогодні збір свідчень та дослідження методологічних аспектів Голодомору 
1932-1933 рр. триває. Підстав для дослідження означеної проблематики достатньо.

42  Результати етнографічних експедицій опубліковано в багатотомному виданні 
«Усна історія Степової України».
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Результати досліджень свідчать, що Запорізький регіон належав до найбільш 
уражених Голодомором. Наслідком цієї трагедії стало запустіння сіл, руйнація 
господарства. Пішли з життя люди старшого віку – носії традицій, життєвого до-
свіду, вільнолюбства. Населення пережило глибокий морально-психологічний 
шок. У селі було насаджено кріпацтво нового типу, яке за жорстокістю цілком 
можна порівняти з феодальними порядками далекого минулого. Щоб вижи-
ти фізично, селяни змушені були прийняти цей режим і засвоїти його писані й 
неписані правила. Це вже були інші люди. Суспільство, що склалося в Україні у 
1930-ті рр., історики характеризують як післягеноцидне, постголодоморне.

Разом з тим, у квітні 2010 р. Парламентська Асамблея Ради Європи відмо-
вилася визнати Голодомор геноцидом українського народу. Відповідні поправки 
до проекту резолюції з даного питання більшістю парламентаріїв Асамблеї були 
відхилені (за повідомленням Інтефакс). «За» визнання Голодомору геноцидом 
українського народу проголосував 21 депутат, 55 проголосували «проти». Вод-
ночас ПАРЄ схвалила резолюцію про вшанування пам’яті загиблих у результаті 
голоду 1932-1933 років в Україні та інших республіках колишнього Радянського 
Союзу. «За» проголосував 81 депутат, «проти» – 4 депутати, утрималися – 3, по-
відомив УНІАН43.

Досить показовим свідченням суперечливості цього питання є рішення суду, 
який відбувся наприкінці 2009 р. в Україні. Було відкрито кримінальну справу 
проти організаторів Голодомору. Керівників більшовицького тоталітарного ре-
жиму визнали винними в геноциді в Україні у 193219-33 роках. СБУ передала 
справу до суду.

43  ПАРЕ не визнала Голодомор геноцидом // Українська Правда // http://www.
pravda.com.ua/news/2010/04/28/4987679/ (28.04.2010)
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Суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В'ячеслав Молотов (Скрябін), 
Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Ха-
таєвич вчинили злочин геноциду, передбачений Карним Кодексом України.

Водночас суд закрив кримінальну справу у зв'язку з їхньою смертю. «Згід-
но з висновком проведеної у ході досудового слідства судової науково-
демографічної експертизи Інститутом демографії та соціальних досліджень імені 
Птухи НАН України, внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 мільйони 
941 тисяча осіб», – йдеться у повідомленні СБУ. Тодішній Президент України Ві-
ктор Ющенко заявив, що таке рішення суду є знаковим для історії. «Це рішення 
відновлює історичну справедливість і дає шанс будувати Україну на чесних і де-
мократичних засадах», – наголосив він 44.

Ми ні якою мірою не заперечуємо фактів голоду в Росії та Казахстані, навпа-
ки – наполягаємо на необхідності більш глибокого спеціального дослідження 
передумов, розвитку та наслідків цих подій на теренах колишнього СРСР. Ра-
зом з тим, немає підстав стверджувати, що голод у Росії мав всеохоплюючий 
характер. За свідченнями очевидців, на порубіжних з Україною територіях Ро-
сії, голоду не було. Зокрема Курська, Воронезька, Білгородська області не були 
охоплені голодом45. Факти голоду в Росії мали локальний характер. Голод по-
ширювався на Кубані, але і там він мав очевидну антиукраїнську спрямованість, 
про це свідчить відома секретна постанова від 14 грудня 1932 р «Про покарання 
«саботажників» хлібозаготівель» (текст якої наведемо нижче).

В Україні голод мав кардинально відмінний характер, аніж в російських об-
ластях або в Казахстані. Паралельно із хлібозаготівлями та реквізиціями при-
ватного майна селян, відбувалися цілеспрямовані антиукраїнські акції. Наведе-
мо витяг з вищезгаданої таємної постанови від 14 грудня 1932 р. за підписами 
В.Молотова та Й.Сталіна «Про покарання «саботажників» хлібозаготівель». Осно-
вні положення цього документу, яскраво свідчать про одіозність політики щодо 
України. Текст наводимо мовою оригіналу: «…В целях разгрома сопротивления 
хлебозаготовкам кулацких элементов и их «партийных» и беспартийных при-
служников, ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Пол-
тавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей 
за исключением действительно преданных соввласти и не замешанных в са-
ботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников и заселить эту станицу 
добросовестными колхозниками-красноармейцами… 

б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов сабо-
тажа хлебозаготовок, бывших секретарей районов, предисполкомов, зав. Рай-
зу, предрайколхозсоюзов, а именно: Ореховский район – Головина, Пригоду, 
Паламарчука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район – Хорешко, Ус, Фиш-

44  Україна засудила Сталіна за Голодомор // Українська Правда // http://www.pravda.
com.ua/news/2010/01/13/4613506/ (13.01.2010)

45  Свідчення Будник Марти Юхимівни // Національна книга пам’яті жертв Го-
лодомору в Україні. Чернігівська область. – Чернігів, 2008. – С.880-881. ;Свідчення Вер-
хова Григорія Митрофановича // Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. 
Сумська область. – Суми, 2008. – Т.2. – С.823.; Свідчення Ворушевої Анастасії Григорівни 
// Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Сумська область. – Суми, 2008. 
– Т.2. – С. 825.; Свідчення Мотрук (Брачун) Ганни Михайлівни Національна книга пам’яті 
жертв Голодомору в Україні. Чернігівська область. – Чернігів, 2008. – С.903-904.; Свідчен-
ня Струтинського Леоніда Цеславовича // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 
в Україні. Сумська область. – Суми, 2008. – Т.2. – С.855-856.; Свідчення Фененко Миколи 
Демидовича // Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Сумська область. 
– Суми, 2008. – Т.2. – С.842-843.
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мана; Носовский район – Яременко; Кобелякский район – Ляшенко; Больше-
Токмакский район – Ленского, Косяче[н]ко, Дворника, Зыка, Долгова – предать 
суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях…

г) Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины обратить серьезное внимание на 
правильное проведение украинизации, устранить механическое проведение 
ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы 
из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать 
украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное ру-
ководство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство совет-
ских и кооперативых органов «украинизированных» районов, а также все из-
дающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как более 
понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести преподавание 
в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно 
проверить и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах.

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской де-
ревни и предоставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение 
товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготови-
тельного плана»46.

Отже констатуємо, що голод на українських землях супроводжувався пла-
номірними акціями радянського уряду в усіх сферах суспільного життя: у полі-
тичний площині в Радянській Україні з середини 1920-х рр. відбувався тиск на 
націонал-комуністів у лавах КП(б)У; у соціальній – широкомасштабний наступ на 
українське селянство, спроба виключити із соціальної структури прошарок се-
редняків та так званих «куркулів»; в економічній – хлібозаготівельні кампанії та 
суцільні експропріації зерна і продовольства; у фізичній та біологічній сфері – 
політика штучного масового голоду, тотальне фізичне винищення українського 
населення, масові репресії; у релігійно-культурному плані – згортання з 1932 р. 
політики українізації та заборона діяльності релігійних громад всіх конфесій.

Ми продовжуємо працювати над тематикою Голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні. Робота, розпочата ще в попередні роки, продовжилася завдяки надан-
ню Гранта Президента України на тему «Голодомор 1932-1933 рр. на території 
Запорізької області: свідчення очевидців» (Розпорядження Президента України 
від 16 грудня 2009 №263/2009-рп). Наша мета – висвітлити масштаби траге-
дії в Україні, коли вимирали сім’ї, зникали з карти цілі села, а розмах голодових 
смертей сягав мільйонів жертв.

Ми намагалися цілісно та неупереджено представити свідчення по всіх райо-
нах Запорізької області та обласному центру. На нашу думку, є нагальна потре-
ба проводити роботу в напряму збору свідчень цих старшних подій, поки жива 
людська пам'ять. Цю ідею ми вважаємо засадничою, визначаючи перспективи 
подальших досліджень. Необхідно максимально використати напрацювання по-
передніх років, продовжити збір даних, здійснити археографічну обробку ма-
теріалів. Ми підготували даний збірник свідчень очевидців Голодомору 1932-
1933  рр. на території Запорізького краю, оскільки переконані, що Голодомор 
1932-1933 рр. – це загальноукраїнська трагедія, що мала характер геноциду і 
наш громадянський обов’язок – зберегти історичну пам'ять українського народу. 
Впевнені, що публікації такого роду як «Національна книга пам’яті жертв Голодо-
мору 1932-1933 рр.» будуть сприяти збереженню національної пам’яті українців.

46  Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Запорізька область. – За-
поріжжя: Дике Поле, 2008. – 1080 с. – С.688-689.
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Передмова

Висловлюємо щиру подяку всім, хто надавав допомогу при зборі та науко-
вій обробці свідчень очевидців: доценту Т.Г. Шевченку, професору А.В. Бойку, 
докторанту В.М. Константиновій, голові Приазовського районного відділу осві-
ти Г.О. Срібному, головному спеціалісту відділу організаційної роботи і внутріш-
ньої політики виконкому Бердянської міської ради І.І.  Зубрицькому, директору 
Токмацького краєзнавчого музею В.І. Медведському, директору Михайлівсько-
го краєзнавчого музею О.І. Пустовіт, вчителю Гуляйпільської школи мистецтв 
В.Г. Коростильову, а також науковим консультантам даного видання – доктору 
історичних наук професору Ф.Г. Турченку, доктору історичних наук професору 
О.М. Ігнатуші, кандидату історичних наук доценту В.Г. Ткаченку, кандидату фі-
лологічних наук доценту О.О. Стадніченко, кандидату історичних наук доценту 
С.М. Білівненку.
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м. ЗАПОРІЖЖЯ 

Свідчення Бєриної Лідії Андріївни (1925 р. н.)
м. Запоріжжя.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Овчаренко Д., Пенько В., 
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

О. Д.:  – Где Вы родились?
Л. А.:  – Я родилась в Днепропе-

тровской области, Томаковский район, 
Вышетарасовка. Такое село большое, за 
Беленьким двенадцать километров. Сорев-
новались там в свое время…

О. Д.:  – Помните 1933 год?
Л. А.:  – Помню, мы с мамой… В селе уже 

ничего не было, ну  – питания. И соседка по-
советовала, чтобы пошли на Днепрострой, 
где плотину строили. Там дают кило хлеба и 
еще двести грамм на едока. А, мама пошла 
и пока устроиться, оставила меня у сестры. 
Там было у нас пять мешков картошки, де-
сять курочек было и мешок муки житной. И 
говорит сестре: «Я тебе оставляю с Лидой 
это все и чтобы она до весны». И конечно, 
гуртом поели это все, а потом меня отпра-
вили туда первым пароходом с чужим че-
ловеком, а мама еще не на плотине, но уже 
служила. Работала она у евреев, по тем вре-
менам служила.

О. Д.:  – В лавке или в магазине?
Л. А.:  – Нет. Помогала по хозяйству, гото-

вила.
Это было в 1932 – 1933 году. И когда меня 

привез этот человек, то на утро мы пере-
ночивали, а на утро дети побежали гулять и 
меня с собой взяли, а я ничего не знаю еще.

О. Д.:  – Это было Вам семь, восемь лет, 
где-то?

Л. А.:  – Ну, да. Мне было где-то семь с 
половиной.

И мы поехали и мама устроилась на Кич-
кас. И работала пока не стал урожай  – до 
осени. Мама там поработала землекопом. 
Каждый день были жертвы там, то стена 
отвалилась, так и привалило.

Там поселили в барак, там жили. Уголо-
чек дали, я тогда была способная, что и не 
возражали. Как 1933 год был?

Получили кило хлеба, а оно ж такое как 
каменюка  – гливкое. Вот такой кусочек.

О. Д.:  – Каждый день сколько получали, 
получается?

Л. А.:  – Кило двести.
О. Д.:- На маму и на Вас получали?
Л. А.:  – Ну, на маму килограмм и на меня 

двести хлеба. То есть съели и до завтра до 
четырех дня я сижу одна  – голодная.

О. Д.:  – Ждете пока принесут, да?
Л. А.:  – Да, жду. А, там столовая была: 

кормили рабочих. Похлебка была, да. Лож-
ка каши там была чи борщ. Такая похлебка 
была. Помню зелено щось там, и буряки там 
было. Ложка каши туда и стакан компота. И 
еще тот хлеб, что принесли.

О. Д.:  – Это было в 1933?
Л. А.:  – Да, в 1933 году.
О. Д.:  – А, в какое время года это было, 

может весной?
Л. А.:  – Вначале зимы мы туда приехали.
О. Д.:  – Больше полгода?
Л. А.:  – Да, больше, больше полгода мы 

там были. От января до августа. Мы были 
около года.

О. Д.:  – Туда пошли, чтобы питаться?
Л. А.:  – Да, спастись от голода. Там бы 

мы погибли. Вот это, что нам оставили  – 
нам бы это не хватило. В мае бегали смо-
треть, как плотину пускали.

О. Д.:  – Смотрели?
Л. А.:  – Смотрели, да. Смотрели как 

взрывные работы проводили.
О. Д.:  – Взрыв сильный?
Л. А.:  – Ну, что еще?
Приехали и снова мама работала в 

колхозе, я же пошла в школу. Тогда с вось-
ми принемали, а мне было семь с поло-
виной. А, в школе было холодно, чернила 
замерзли. А какая там учеба была? А, уже 
в старших классах уже немножко болта-
лась. Мама меня пугала, что отвезут тебя 
служить.

О. Д.:  – А, вообще в городе работать 
считалось унижением?
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Л. А.:- Да, не работать, а служить. Слу-
жить  – это работать, угождать.

О. Д.:  – На поле  – это считалось ра-
ботать, а в городе служить  – считалось 
унизительным, да?

Л. А.:  – А, как же!
П. В.:  – Помните дедушку, бабушку?
Л. А.:  – Дедушка умер в 1920 году, а 

бабушка умерла, мама осталась, троя 
их осталось. Маме уже был восьмой го-
док. Сестре лет шесть, а самой меньшей  
– девять месяцев. Бабушке было двад-
цать пять лет и она оставила троих деток.

Сестра у меня  – она четырнадцатого 

года, ей было четырнадцать лет. В 
1921 году умер мамин первый муж, она тог-
да выходит замуж за моего отца. Родилась 
я. Отец знал четыре иностранных языка.

Была старшей пионерважатой, а там 
платили тогда сто двадцать рублей, но а 
поскольку мы были в оккупации, то там так 
много работали и не спрашивали зарплату, 
работали за трудодень.

О. Д.:  – А, хозяйство у Вас было?
Л. А.:  – А, какое там хозяйство. На собак 

и уходит 50 рублей. Была худенькая. Потом 
война  – работали даром. Нам давали пять 
килограмм ячменя на месяц…

Свідчення Бондаря Івана Гнатовича (1919 р. н.)
м. Запоріжжя.

Записала Ковальчук І., 2005 р.

Дуже чітко пам’ятаю такий случай, коли 
рідний батько вкинув в колодязь свого рід-

ного сина. Він це зробив для того, щоб його 
дитина не померла від голоду.

Свідчення Горішного Петра Андрійовича (1925 р. н.)
м. Запоріжжя. 

(з його листа до о. Юрія Мицика 2004 р.)

Наша сім’я жила на Херсонщині в с. Ве-
лика Лепетиха. Батьки мали 8 дітей і пра-
цювали в ТСОЗІ «Хлібороб». В 1932 р. через 
неврожай і утиски з боку місцевої влади, яка 
забрала навіть мізерні запаси зерна, бать-
ки, рятуючись від голоду, забрали дітей і пе-
ребрались до Запоріжжя. На Павло-Кічкасі 
спорудили землянку і пішли шукати роботу 
на будівництві «Дніпрогесу» та спорудженні 
Дніпровського алюмінієвого заводу. Непо-
внолітнім дітям «добавили» по 1 – 2 роки, 
щоб їх прийняли хоч на підсобні роботи. Хто 
працював, той отримував маленьку пайку 
хліба і ділився тим з найменшими. Батько, 
Андрій Хомич, ділив пайку на крихти і під-
годовував тих малих, а сам опух від голоду, 
опухли майже всі. Ми, менші, шукали собі 
щось їсти, зокрема виливали ховрашків, ви-
дирали яйця з гнізд диких птахів, підбира-
ли кукурудзяні зерна біля кінських корит у 
коней, яких запрягали в гарбарку на будів-
ництві «Дніпрогесу». Бродили біля громад-
ських їдалень, щоб назбирати картопляно-
го лушпиння, з якого мама пекла пісні і сині 
оладочки.

На моїх очах, в землянці помер бать-
ків брат, дядько Пилип. Я біля нього, вже 
мертвого, сидів, поки прийшли з роботи 
дорослі. Я теж опух з голоду, а виснаже-
ного, опухлого і хворого батька забрали до 
лікарні, де він через кілька днів помер. Це 
було напередодні свята річниці Жовтне-
вої революції, 6 листопада 1933 р. Старші 
сестри пішли до лікарні, щоб забрати і по-
ховати батька, але їм не видані тіло, сказа-
ли, щоб прийшли після свята. Коли дівчата 
прийшли знову після свят, їм сказали, що 
всіх померлих вже вивезли й поховали в 
братській могилі, але не сказали, на якому 
цвинтарі, бо їх було дуже багато. Все життя 
я намагався знайти ту братську могилу, але 
все було марно. Ми так і не знаємо, де він 
похований. Очевидці говорили, що вели-
кий цвинтар жертв голодомору був побли-
зу того місця, де тепер знаходиться цирк, 
але вже давно слідів того цвинтаря нема. 
Я зберігаю й досі «свідоцтво про смерть» 
свого батька, але там навіть нема графи 
про причину смерті.

Щодо голоду 1947 р., то я навчався в 
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училищі при паровозоремонтному заводі в 
Запоріжжі. Нам давали 700 г хліба і перло-
вий суп чи кашу, їсти хотілось, але учні ви-
жили. Досі пам’ятаю, як я ходив до сестри, 
що працювала на відбудові «Запоріжсталі», 
побачив, як серед зруйнованих конструкцій, 

біля доменних печей сиділи опухлі з голоду 
робочі люди, були випадки смерті з голоду. 
Я був вражений тим, що гинуть з голоду ті, 
хто прийшов з фронту, не загинув у боях, а 
помер тут серед груди металу, бетону та зі-
рваних фашистами конструкцій».

Свідчення Дашкєєва Бориса Федоровича (1928 р. н.)
м.Запоріжжя.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Гудкова Т. О.,
Чумаченко К. Ю., під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Г. Т.  – Расскажите о своем жизненном 
пути пожалуйста.

Д. Б.  – Родился я 20 ноября 1928 г. В 
г. Запорожье по ул. Чапаева.

Г. Т.  – Каким вы помните Запорожье до 
войны?

Д. Б.  – Я помню… несколько иначе, не 
было таких высотных зданий по настояще-
му, промышленных таких только Запорож-
сталь, Днепроспецсталь, Алюминевый, а так 
как он приобразился за послевоенный пе-
риод, это отрадно конечно же, он так вырос 
и похорошел, так что здесь, Родители мои 
работали на заводе Коммунар, комбайный 
завод, с него сделали ну и люди там рабо-
тали до самого этого там.. войны. Ну мы в 
школе учились.

Г. Т.  – А сколько было школ до войны в 
Запорожье?

Д. Б.  – Ой я не могу сказать, но я знаю 
что школ было не много, на нашем поселке 
Южный проселок и эта 83 школа, 90, 92, 93, 
ну я не знаю школ 7 – 8, 

Г. Т.  – Вот Вы помните 30-е гг. голод?
Д. Б.  – Да голод я хорошо помню, пото-

му что отец и мать работали на Коммуна-
ре, ходили на работу это самое, и там хоть 
какую-то в обед похлебку давали. Кусочек 
хлеба и я, короче, приходил на завод вход 
был свободный, накормят меня отец и мать 
значит, кое-что передадут и я возвращал-
ся. Голод конечно был очень тяжелый. Они 
и сами когда приходили с работы опухшие 
от голода, это тяжело было мне было 5 лет, 
но я хорошо помню. Возле нас цыган один 
жил, и он машинистом работал на паро-
возе. Они в то время держали кабанов, он 
ездил мог привезти корм это самое. Да-

рья Ивановна высыпет было отсева, ком-
бикорма, а я с кастрюлькой потом соби-
раю, соберу все эти отруби и брату домой 
передаю. Лепешки пекли с них помню это 
хорошо, тяжелый период был. А нас 4 бра-
та, ну 2 старших и Я, а двое они младше в 
предвоенные годы. Голод помню хорошо, 
ужасное время было конечно. Люди на на-
шей улице умирали.

Г. Т.  – Много ли людей умирало?
Д. Б.  – Да. Мы ж все-таки в городе, за-

вод давал хоть какой-нибудь паек, но это 
не достаточно, карточная система. А так 
умирали люди соседи у нас уходили по 
нашей улице. И так по другим… Голод, он 
охватил Украину особенно.

Г. Т.  – Расскажите о своей семье, о роди-
телях?

Родители у меня: отец был орловский, 
а мать курская. Вот в период голодовки 
1921 г. с России, люди ехали на Украину, 
в том числе мой отец и мать. И они уже в 
пути где-то познакомилися. Когда в Запо-
рожье прибыли вот здесь остановились 
На нашей улице, но улицы особо не было, 
там была графиня Стоянова такая, у неё 
был огромный земельный участок и стали 
эти планы отрезать, вот этот надел плана 
выделили моему отцу. И вот он это самое, 
вместе с моей матерью уже был женаты, и 
взяли этот план и построили дом. В 1923 г. 
они закончили его строить. Старший брат у 
меня 23-го года. Ну и на завод Коммунара, 
он тогда еще был завод Дека, в те года, и 
там были мастерские, а потом когда начали 
в 28 – 29 г. комбайны начали. На Коммуна-
ре они работали, я в школу пошел в 83-ю на 
Южном пос. И вот проучился там.
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Свідчення Жигіної Поліни Василівни (1931 р. н.)
м. Запоріжжя.

Записала Рилякова Л. М., 2008 р.
Жигіна Поліна Василівна, народилась у 

1931 році на Кічкасі, с. Середнє м. Запоріжжя.
На той час у родині було 2 дітей: стар-

ший брат 1934 року народження і я. Бать-
ко був із великої родини. Освіти не мав, так 
як необхідно було працювати, щоб родина 
могла вижити. Отримати освіту батько так і 
не зміг. У селі, на той час, жити було важко; 
встановили великий податок; врожай за-
бирали. У 1933 році помер молодший брат: 
він дуже хворів. Йому було вже 10 місяців, а 
він не ходив, тільки лежав і постійно плакав 
і кричав. Показати його лікарю можливості 
не було, медичне обслуговування  – відсут-
нє. Батько зумів влаштуватися на роботу на 
завод і, завдяки цьому, сім′я вижила. Ті, хто 
працював на заводі, регулярно отримували 
пайок. Батько був доброю людиною, він до-
помагав ще і своїм батькам. До нас навід-
увалися родичі, які бідували і, батько завжди 
намагався їм допомогти.

Знаю зі слів матері, що люди дуже голо-
дували. Мати розповідала, що господарки 

для сім′ї парили та варили траву. Дорослі 
виливали з нори ховрахів. Працювати в кол-
госпі за трудодні, а за них нічого не давали, 
тільки встановлювалася обов’язкова норма, 
яку треба виконати. Люди ходили на поле 
збирати колоски, а їх ганяли кіньми, не до-
зволяючи цього робити.

Коли почалася війна, батька забрали на 
фронт і, для родини настали страшні часи. 
На той час у родині було вже четверо дітей. 
Мати напрацьовувала в колгоспі по 1000 тру-
доднів, а в інших було від 200 до 300, але ро-
дина голодувала. Сусіди та близькі не мали 
змоги допомогти, кожний виживав сам.

Коли стало відомо, що батько загинув 
під Москвою у 1942 році, на двох молодших 
дітей почали виплачувати дотацію. Мати 
збирала ці гроші щоб виплатити податок, 
який був непосильним. Необхідно було зда-
ти: 250 штук яєць, 40 кг м′яса за рік. Це вже 
були 1946 – 1947 рр. Із села людей не від-
пускали, не видавали паспорти і примусово 
утримували на місцях.

Свідчення Кобилкіної-Матвієнко Ганни Сидорівни (1912 р. н.)
Михайлюта О. Алілуя. Художньо-документальна оповідь про реальні події чорного 
1933-го року на Лівобережній Україні.  – Гуляйполе: Гуляйпільська районна друкар-

ня, 1990.  – 23 с.  – С. 17 – 18.
Кобилкіна Ганна. Народилася я в Сибіру, 

куди 1909 року подався мій бідолашний тато 
Сидір Матвієнко від злигоднів. Під час ко-
лективізації сім’я наша вернулася на Укра-
їну. Була така артіль «МОПР» під Запоріж-
жям… Газети писали про класову боротьбу 
на селі. От і в нас надумали декого розкур-
кулити. А кого? Почали з тих, хто жив краще 
за інших. Їх звозили на станцію з хуторів, за-
чиняли в залізничному пакгаузі. А влітку сон-
це припікає, люди там як на сковорідці. Ми 
ще поливали той пакгауз водою…

У голод я вже стала трактористкою. Роз-
орювали «Інтернаціоналом» межі дядьків-
ські. На осінь з колгоспу вивезли всю про-
дукцію. Виділили нам по сто грамів хліба на 
трудодень. За рік можна виробити щонай-
більше 260 трудоднів. Ото отримуй 26 кіло-
грамів зерна й живи, як знаєш. Згодом при-

був до нас уповноважений Лободін. Із чужих 
країв чоловік. Ото ходили ми з ним як ком-
сомольці по дворах, шукати хліб для додат-
кового вивезення він нас заставляв. Ходила 
я з Іваном Сидоренком, Іваном Кириченком, 
Варею Цебриковою, Пріською Матвієнко. 
В Добрулі послав мене Матвієнко обшука-
ти горище. Бачу, бідують люди, що в них ві-
зьмеш. Полізла на горище  – є діжечка зер-
на. Накрила її лахміттям, а Лободіну кажу: 
«Нема нічого». У Янчекраку Лободін сам 
розвалив лежанку в хаті престарілих, вийняв 
чотири пуди зерна оформив «бесспорное 
изъятие»…

По селах багато вимерло людей. Їли во-
нючі силосні качани, а серединку перетира-
ли в суміші з лободою й пекли сякі-такі кор-
жики. Варили жменю пережареного ячменю 
на відро води, круто солили  – припс нази-
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Cвідчення очевидців: м. Запоріжжя

Свідчення Краснокутської Олександри Гнатівни (1913 р. н.)
м. Запоріжжя.

Записав о. Юрій Мицик, 2005 р.
Я, Олександра Гнатівна Краснокутська, 

народилася 21.04.1913 р. в с. Токмак (нині 
Запорізької обл.). Батько  – Гнат Родіоно-
вич, 1888 р. н., був селянином. Моя мати 
(Соломія) була молодше від батька, вона 
померла, коли мені було 4 роки. У моїх бать-
ків було шестеро дітей, двоє з них померли 
малими. Отже, нас, дітей, і три сестри і один 
брат. Разом з нашою сім'єю жив мій дід із 
сином, моїм дядьком. Підрісши, я ходила у 
школу, скінчила 3 класи. Була в селі церква 
(Свято-Троїцька).

Я трохи пам'ятаю голод 1921 р. Тоді була 
велика продрозверстка. Люди були пухлі від 
голоду, в т. ч. мої родичі, було багато мерт-
вих, сама бачила померлих від голоду. Нам 
допомогли тоді вижити дід і його два сини. 
У 1923 р. давали землю (16 га на двір). Ні-
бито після німців-колоністів, які виїхали. Їм 
дали свободу виїжджати і в цей час, і тоді, 
коли стали розкуркулювати. Решту німців у 
1941 р. виселили в Казахстан. Не всіх, од-
нак, виселили. Дехто лишився, і вони, коли 
фронт пішов далі на схід, озлилися, повер-
нули собі частину того, що у них колись оді-
брали. У1943 р. їх усіх більшовики висели-
ли. Лишилося тільки двоє старих німців (дід 
і баба). Люди стали багатіти з 1923 р. Тоді 
біля Токмака виник хутір «Зелений Гай», і 
наша сім'я туди переїхала. Там не було шко-
ли, то через це й скінчилася вся моя учоба. 
Батько хазяйнував на своєму клапті землі до 
1931 р., коли його розкуркулили. У нас була 
велика хата, пара коней, корова. Безпосе-
реднім приводом до розкуркулення батька 
було те, що йому колгосп дав теля, щоб він 
його вигодував. А воно здохло. Через це й 
причепились («наробив шкоди»). Насправді 
ж його розкуркулили за хату, бо предсіда-
телю колгоспу (він називався вроді «Зеле-
ний Гай») Антону потрібна була хата, щоб у 
ній жити. До того ж у нашій хаті жив наш дід, 

якого раніше розкуркулили, а його сина, 
тобто мого дядька, заслали. Мій дядько був 
ковалем. їх привезли на заслання, висадили 
у лісі. Атам  – нічогісінько! Багато з них по-
мерло, мало хто вижив. Батькові постави-
ли в провину, що його батько (мій дід) живе 
у нього («куркуля держиш»). Батька й нас 
усіх вигнали з хати. Дід помер. Моя стар-
ша сестра була вже заміжня. Мій же батько 
з мачухою ходили куди попало, шукали ро-
боти. Батько то бухгалтером десь робив, то 
ще щось, потім прийшов назад проситися 
до колгоспу і його прийняли в колгосп. Я у 
1931 р. переїхала у Запоріжжя, де уже пра-
цював мій старший брат. Там будували пе-
ремичку («Дніпрельстан  –  Ю. М.), і брат 
працював там плотником. Я поступила ро-
бити на кирпичний завод, який тільки поча-
ли будувати, а жила в гуртожитку. Я як по-
ступала на завод, то не було у мене справки 
з колгоспу. Але тут мені пощастило. Моя 
тітка (дядина) захворіла, то дала мені свою 
справку. Прізвище те саме, тільки ім'я та по-
батькові другі.

Я поступила як Мотрона Краснокутська. 
Пізніше, коли нас загонили у комсомол, я 
сказала, що там помилка, то мене записали 
під моїм справжнім іменем.

Ми носили носилками раствор по еста-
каді, будували кирпичний цех. Робила я і в 
самому цеху. Мені давали 600 г хліба, чай, 
кофе, сіль. Взуття було на дерев'яній підо-
шві, і ми зимою падали. Топили у гуртожитку 
добре. Цей же завод послав мене на курси 
«Укркнигацентр». бо я дуже хотіла вчитися. 
А тут настав голод! Мені ніхто не помагав, а 
платили дуже мало. Завод не давав нічого. Я 
полупала 20 г хліба в день, і оце було й усе… 
Я ослабла, весь час була голодна уже не мо-
гла й ходити. А жили ми в гуртожитку, 45 душ 
у залі, а я на самому кінці. Дівчата з гурто-
житку хоч робили і діставали більший пайок 

вається. Мій дядько помер. А дядина підки-
нула свого синочка в Запоріжжі до патро-
нату. Після голоду нібито розшукала, кличе 
його, а він відповідає: «У мене мамки нема».

Дід Левко Хредченко розказував, як у Ва-
силівці баба Кацавиха варила дітей і мало не 
нагодувала його холодцем з людського м’яса. 
Вона торгувала тією сировою на базарі…
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(їм давали 600 г хліба, 1 кг крупи, 1 кг цукру 
на місяць, також 48 рублів). Я вже майже не 
могла ходити, а мусила зранку йти на робо-
ту (на практику) у магазин. Увечері до 24 го-
дини я вчилася. Я вирішила кинути навчан-
ня. Лежу, плачу… «Що робити? Куди йти?». 
Я ніякої помощі не маю! А тут прийшов зав. 
столовою і каже: «Хто піде працювати каси-
ром?» Я кажу: «Я піду». Він: «Іди».

У столовій я продавала талони робочим. 
Завідувач моєю роботою був довольний, 
сказав: «Оставайся». А той начальник, де я 
вчилася подав на мене у райком комсомолу. 
Мене викликали туди, я все розказала. Се-
кретар каже: «Йди туди, куди хочеш». І я піш-
ла на касу. У той час був найтяжчий голод. 
На вулиці пухлих багато. Я бачила мертвих 
з голоду, бачила, як люди голодують. Часто 
вони приходили у столову, просили їсти. А 
що ж я їм можу дати! Грошей у них не було. 
А в столовій відпускали їжу по пропуску. Хто 
харчувався у столовій, мусили здавати сюди 
свої харчі, якщо ж ні  – то вари собі сам Го-
дували так: капуста, картопля суха  – оце і 
все. Їли суп та картоплю. Коли стали будува-
ти «Запоріжсталь», тоді стало легше. Завод 
дам продукти. Він давав своїх робочих, щоб 
виробляли більше кирпичу. Я вони годува-
лись у нашій столовій. То стали давати сюди 
більше харчів.

Я чула про ті страхіття, що робились у 
селах, особливо у Токмаку, «Там страшно, 
що було!» Моя сестра ходила пухла, вона 
все це мені розповідала. У неї був син, хлоп-
чик півтора года. Прийшов тоді з комнезаму 
актив за хлібом (трусити), а чоловік її робив 
на заводі. Сестра заховала трохи пшениці у 
люльку, але вони все одно то витрусили. На 
щастя, рідня не вимерла, бо хто куди втекли 
роз'їхалися.

Казали: «неврожай». А якраз того року 
врожай був сильний! Казали, що вороги це 
робили! Взагалі, цю тему не обговорювали, 
бо боялись. Та й не понімали добре, що до 
чого. Були всякі собранія у цеху, але говори-
ли тільки про роботу.

У 1932 р. я вийшла заміж за Василя. Він 
був бригадир по строітельству, учився у 
технікумі. Його батьки жили у селі, батько 
був інвалід (без руки). Його мати просиділа 
один год у тюрмі у Запоріжжі за те, що при-

несла додому з колгоспного поля 3 качани. 
Син боявся йти до матері у тюрму, бо якби 
про це дізнались, то вигнали б його з комсо-
молу і з роботи. Отак його мати просиділа у 
голод ріку тюрмі. Тоді в тюрмі сиділо за ко-
лоски багато жінок з с Мокре (тепер вже За-
поріжжя).

У 1934 р. у мене народилася дочка Ліда. 
На дитину мені нічого давали з харчів. Я 
харчувалася в столовій за гроші. Мій чоло-
вік був уже комуніст, у 1940 р. його посла-
ли у совпартшколу. Коли почалася війна, він 
не міг служити, бо був «білобілетчик» (мав 
порок серця). Тому нам наказали евакую-
ватися в північний Казахстан, але ми за-
пізнилися на поїзд. Тоді ми взяли бричку й 
вирушили до Донбасу. Але німці наступали 
і ми були змушені розстатись з чоловіком: 
він подався на схід, а я з дочкою поверну-
лась у рідне село. Там була моя сестра з 
трьома дітьми. Мій чоловік потім добровіль-
но вступив у армію, воював аж до 16 травня 
1945 р., закінчив війну у Чехословаччині. Ка-
зав мені, що весь час молився в окопі, щоб 
його не вбило, а його товариш  – ні. Снаряд 
прилетів і вбив товариша, а мій вижив. Він 
був шість разів поранений, контужений. Мав 
медалі, бо підбив «тигра». Помер у 1964 р.

А нас німці вигнали з села у вересні 
1943  р., і ми жили у полі до жовтня. Після 
німецького відступу ми повернулись у село, 
де не лишилось жодної хати, і я робила у 
колгоспі у 1943 – 1945 рр. Люди жили хто як. 
Копали землянки, жили у погребах, підва-
лах, під стіни накладали соломи побільше. 
Їли в основному картоплю, що її виколупа-
ли з землі, кукурудзу. Моя дочка і діти се-
стри назбирали якось три відра кукурудзи. 
Але прийшли совєтські солдати і все це за-
брали собі. Недалеко був німецький склад 
зброї. Діти витягували міни, ящики несли 
додому. Ми ними топили. Розтоплювали по-
рохом, І він же стріляє! Часом бували через 
цю зброю трагедії. Одна міна розірвалася, 
вбила сусідського хлопчика. Іншим разом 
діти знайшли гранату «лимонку», кинули 
недалеко, вона розірвалась, відірвала хлоп-
чику ногу, а Ліду поранила. Я привезла Ліду 
до лікарні бричкою, кров тече. А врач каже: 
«Скільки ж ви нам будете їх (тобто поране-
них дітей) возити?!» 
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З 1946 р. мій чоловік робив у Запоріжжі 
на заводі, туди і я з дочкою повернулась. 
У1946 – 1947 р. був голод. Він був мен-
ший, ніжу 1933 р., але теж було страшно. 
Були пухлі люди. Чоловіка послали на За-
хідну Україну за харчами. Він привіз звідти 
півмішка картоплі, а все інше  – «для рабо-
чих». Ми посадили картоплю, мали врожай. 
Чоловік десь дістав макуху, і все це помо-
гло нам вижити. Мою родичку з дітьми за-
слали у Казахстан. Її висадили на станції, а 

там кажуть, що документів нема, виходить, 
вона не зрозуміло чому там опинилася. Тоді 
вони по шпалах пішла з дітьми додому, про-
сили милостиню, якось дісталися. Дома їм 
боялись дати їсти, бо вони могли ж помер-
ти. Ноги порепані, з них текла сукровиця. 
Дали їм молока, вони потроху одужали. А 
тут наказ: повернути їх на заслання! Знову 
їх вивезли, і там вони вже довго були. По-
вернулися. Тільки мати вже стала психічно 
хворою.

Свідчення Лисенко (Шпак) Марії Петрівни (1926 р. н.)
Мешканці с. Братолюбівка Веселівського району, переїхали до Запоріжжя.

Семья: отец  – Лысенко Петр Матвеевич, 
мать  – Елена Абрамовна, семь дочерей и 
два сына (Мария Петровна самая младшая 
в семье).

Семья голодала, но никто не умер от го-
лода. Все взрослые работали, кроме мамы, 
которая воспитывала детей. Была земля, 
подсобное хозяйство.

Семью раскулачили, хотели выслать в 

Сибирь, но не выслали. Родители перееха-
ли в Запорожье. Отец устроился на работу в 
столовую ИТР (так в документе  –  И. Ш.) ко-
чегаром. Питались отходами, которые отец 
приносил из столовой, из картофельной 
шелухи варили суп.

Никто не помогал, выживали сами.
Больше помню голод 1946 – 1947 годов, 

потому, что был более тяжелым.

Свідчення Сухаря Івана (по батькові та дату народження не встановлено)
м. Запоріжжя.

//Час подивитись у майбутнє: інформаційний вісник.  – 2008, червень.
Поруч з розбудовою промисловості, 

розбудовувалось місто Запоріжжя. Я жив 
у виселку імені Тельмана. Між цим висіл-
ком і Зеленим яром було одведено площу 
приблизно 2,5 – 3 гектара під кладовище, 
від якого я мешкав за 120 – 150 метрів. 
Протягом 1933 року всю цю площу бук-
вально забито трупами людей, що вмира-
ли від планового голоду. Великі ями для 
масових могил копали поверх одиночних 
могил, бо тут копати було значно легше. 
Скільки поховано на цьому жахливому 
гробовищі  – ніхто сказати не в силі, на-
віть сам «найгеніальніший» душогуб Ста-
лін, бо день у день їздили по всьому місту 
і околицях підводи, збирали трупи, при-
возили до готової ями, скидали як дрова і  
– коли була повна  – пригортали землею. 
Ніхто цих жертв не реєстрував, навіть не 
рахував.

Тут поховано тих, що їх виснажених або 
півпухлих забрали до «тилового ополчення» 
відбувати трудову повинність. Тут поховано 
і в’язнів, засуджених «виїзними трійками»  – 

судами з «тисячників»  – пухлих селян, що їх 
тримали на 13-му та 14-му виселках і щодня 
ганяли під конвоєм до роботи, поки вони 
були живі.

Коли закінчилося вмирання з голоду лю-
дей, вся площа кладовища була зрита і за-
повнена могилами.

У 1935 році постановою Міської ради це 
кладовище було закрите і відкрите нове, кі-
лометрів за півтора-два вище по Капустяній 
балці, проти 13-го виселка.

Приблизно через місяць після постано-
ви Міської ради, однієї ночі загули тракто-
ри, а коли я вийшов у ранці, то побачив, що 
вся площа на кладовищі зорана і заволоче-
на. Коли я прийшов з роботи, вся площа за 
день була підготована для посадки дерев. 
Моя дружина сказала, що тут цілий день 
працювали в’язні. Через пару днів на міс-
ці кладовища виріс «Парк культури і відпо-
чинку»… на трупах замордованих голодом 
людей.

До самої війни 1941 року цей парк три-
мали у порядку, але він завжди пустував: усі 
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люди знали і обминали це жахливе місце. 
Щоб якось привчити людей, тут влаштову-
вали різні летючі концерти. Доходили до та-
кого цинізму, що влаштовували спеціально 

українські концерти та виступи Капелли бан-
дуристів, які кожний українець так любить. 
Але все було даремне: ніхто до цього парку 
не ходив.

Свідчення Черненка Сергія Петровича (1909 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкав у м. Запоріжжя.

На час опитування (1990 р.  – мешкав у с. Вовчків
Переяслав-Хмельницького району Київської області).

Записав Дембіцький С., 1990 р.
У часи голоду 1933 року я служив в армії 

в Запоріжжі. В той час я мав змогу проїхати 
Україну з півдня на північ і на всіх залізничних 
станціях бачив купи мертвих людей. До вій-
ськових казарм підходили пухлі голодні люди, 
просили їсти, простягаючи в благанні карту-
зи, куди їм насипали каші і наливали борщ.

Один молодший командир з нашої вій-
ськової частини був посланий як комсомо-
лець заготовляти хліб у сусідньому селі, де 
все село вимерло: ні півень не заспіває, ні 
собака не загавкає. Лише в одній хаті зали-

шився живий дід, поруч з яким лежало чет-
веро його померлих родичів. У відповідь на 
його розповідь, голова сільради заявив, що 
в селі не хліб треба заготовляти, а треба по-
слати туди полк солдатів, щоб вивозили по-
мерлих з голоду.

Після повернення у військову частину 
його виключили з комсомолу за невиконан-
ня поставленого завдання. По селах ходили 
активісти, шукаючи хліб. Щоб вижити, люди 
ховали хліб, де тільки могли: в печі, під піч-
чю, на городах.

Свідчення Шинколи П. (ім’я, по батькові не встановлено) (1907 р. н.)
м. Запоріжжя.

Голод на Україні 1932 – 1933//Сучасність.  – Мюнхен, 1985.  – С. 96 – 97.
//Час подивитись у майбутнє: інформаційний вісник.  – 2008, червень.

У листопаді 1932 року я дістав розпоря-
дження везти своєю машиною до села Ба-
бурки Запорізької області уповноваженого на 
це село «тисячника»  – директора ремонтно-
механічного заводу м. Запоріжжя Лева Раби-
новича. Коли я привіз його до колгоспу, кол-
госпники перемолочували вдруге солому.

Все зерно з-під молотарні вивезли на 
станцію. Зараз перемолочують удруге і все  
– до зернини  – знову вивозять. Колгоспни-
ки голодні, живуть городиною, домішуючи 
полову, товчені кукурудзяні качани тощо. 
Наприкінці 1932 року, в Запоріжжі під кож-
ними дверима за день переходило поодин-
ці по 15 – 20 селян  – просити їсти. По всіх 
скриньках для сміття, що стояли біля домів, 
цілими днями довбалися голодні селяни, 
шукаючи недоїдків, яких не було, бо й міське 
населення жило на злиденному «пайку», по 
картках.

Приблизно до початку березня 1933 року, 
прийшовши зранку на роботу, я побачив 

біля їдальні групу робітників, і підійшовши 
побачив під дверима їдальні два трупи се-
лян: чоловіка 40 та хлопця років 10 – 12…

Незабаром я був у лікарні, коли під’їхала 
підвода, з якої лікарська обслуга внесла но-
силками до почекальні пухлого, без памяті 
чоловіка, років 40. Вийшов до нього лікар і 
подивився і сказав: «Ніякий йому ні лікар, ні 
ліки не допоможуть: він умирає з голоду». 
На запитання до візника, де він його взяв, 
візник відповів, що прийшовши на роботу, 
вони побачили лежачу, незнайому людину, 
що вже не балакала, та що бригадир послав 
його відвезти людину до лікарні.

З цього часу подібні випадки стали що-
денним явищем.

У тому ж березні 1933 року мене по-
слав мій начальник з вантажною машиною 
в розпорядження дільниці міліції 13-го ви-
селка Запоріжжя. Там почали виносити і 
вантажити на автомашину пухлих селян, 
що вже не могли самі ходити. Коли було 
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навантажено приблизно з 15 чоловік,  – 
до кабіни сів міліціонер та сказав їхати 
до БУПРу (Будинок примусової Праці  – 
в’язниця). Після паузи міліціонер обізвав-
ся до мене: «Товариш шофер! Не швидко 

їдьте. Хоч ви пожалійте цих людей». Після 
такої несподіванки, я запитав його, чому 
їх везуть до в’язниці та що це за злочин-
ці? Міліціонер відповів: «Такий наказ. А що 
буде з ними далі  – я не знаю».

БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Алтухової Олени Сидорівни (1903 р. н.) 
та її сина Алтухова Миколи Тихоновича

с. Партизани Бердянського району Запорізької області.
Записала Алтухова О. М., 2008 р.

Рассказывает Алтухова Елена Сидоров-
на, 1903 года рождения по воспоминаниям 
её сына Алтухова Николая Тихоновича.

«Наша семья жила в годы голода 
1932 – 1933 годов в селе Партизаны, Бер-
дянского района, Запорожской области. У 
меня было 8 детей и их нужно было чем-то 
кормить, отдавали им всё что могли.

В селе в то время были разгромы, у лю-
дей отбирали последнее, а ведь нужно было 
как-то жить, кормить детей, чтобы они не 

умерли от голода. А ели всё: свеклу, макуху, 
лебеду, лягушек, дети ловили птиц (ворон, 
воробьёв). В это время много людей в селе 
умерли от голода. В нашей семье послед-
ствия голода были такими  – умерли много 
детей у моих братьев и сестёр. В моей се-
мье дети выжили, не умер никто, слава Богу, 
но они были обессиленные, худенькие, как 
скелетики, очень болели. Даже спустя де-
сятилетия на всю жизнь у них остались бо-
лезни вследствие перенесённого голода».

Свідчення Білоусової Ганни Іванівни (1923 р. н.)
м.Бердянськ Бердянського району Запорізької області.

Записав Кравченко В., 2006 р.
28 листопада 2006 року я говорив зі сво-

єю мамою  – Ганною Іванівною. Народилася 
вона в 1923 році, зараз їй 83 роки. Говорили 
про Голодомор… Все життя своє пам'ятає 
вона й не перестає говорити про ті страшні 
роки. Практично щодня!

Жили Білоусови на Катеринославській 
вулиці (нині вулиця Рози Люксембург) по-
близу Східного проспекту міста Бердян-
ська, перейменованого в 1921 році в Про-
летарський. Поруч був залізничний вокзал. 
Починається Східний проспект у верхній 
частині міста і пролягає вниз до моря. Бать-
ко її Іван Олексійович у роки НЕПу, пра-
цюючи на приватника, втратив руку, став 
інвалідом, а мама Ганна Миколаївна  – пра-
цювала «по людях»  – прибирала, прала. 
Був у мами ще брат Олександр. Жили Біло-
усови в бідності. Голодували. А от селянам-

хліборобам (!) в українських селах було ще 
гірше.

У мами спливла в пам'яті моторошна 
картина трагічного ходу голодних, обірва-
них селян (саме селян!  – Авт.) по широчез-
ному Східному проспекту міста Бердянська 
до моря, до риби, до рятівної рибної юшки. 
Брели вони повільно, нескінченним пото-
ком. Говорить мама, що йшли, «як на демон-
страції»… З усієї України йшли в Бердянськ 
селяни. Не на поїзді приїжджали! Непода-
лік була хлібна лавка, і там продавали при-
людно якимось вибраним громадянам дуже 
пишний хліб. Біля лавки мовчки стояли го-
лодні міські діти, сподіваючись, що хтось із 
«благополучних» щось подасть. Мама з-під 
ніг «благополучних», з пилюки влітку, зі 
снігу-бруду взимку вибирала з іншими голо-
дними дітьми маленькі хлібні крихти біля цієї 
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лавки. Вода, хліб, сіль дома у мами були. І 
більше  – нічого. Рибу  – колючих азовських 
йоржів, азовську тюльку  – в нашім морі тоді 
можна було брати руками. Мій однорукий 
дід теж ходив разом з дітьми ловити рибу-
годувальницю. Людожери, на щастя, море 
не змогли закрити. Сіль люди «ламали» на 
наших бердянських соляних озерах. З тих 
голодних років мама вже не любила й не їла 
рибу. Відтоді почуття голоду, страх залиши-
тися без їжі її переслідує постійно.

У який голодний рік можна було спо-
стерігати вищеописану картину, важко ска-

зати. Може, це було в 1931 чи 1932 році. У 
1933-му селяни не могли ходити до Азов-
ського моря, «як на демонстрацію»  – укра-
їнські села були тоді в «оточеннях» і «загра-
дотрядах»…

А тепер скажіть, будь ласка: «Як мені 
слухати лицемірну демагогію сепарато-
федерастів з харківського і донецького Пі-
суару про Голодомор? Як мені дивитися на 
благополучну жаб'ячу пику колірованного 
інтерублюдка й на благополучні гладкі рила 
інших українофобних шкреків і самовпевне-
них виродків?» 

Свідчення Білоусової Ганни Іванівни (1923 р. н.)
м.Бердянськ Бердянського району Запорізької області.

Записав Кравченко В., 2006 р.
Мама моя  – Белоусова Анна Ивановна 

родилась в далеком и голодном 1923 году. 
Сейчас ей 84 года. На ее долю выпали 
голодные тридцатые годы, лихолетье войны, 
окупация, послевоенная разруха. Всю жизнь 
свою помнит она, и не забывала никогда 
те страшные годы… Жили Белоусовы на 
Екатерининской-Мельничной улице* (ныне 
это улица имени Розы Люксембург), рядом 
с железнодорожным вокзалом, вблизи Вос-
точного проспекта города Бердянска, пере-
именованного в 1921 году в Пролетарский 
проспект. Начинался Восточный проспект в 
нагорной части города, спускался вдоль же-
лезной дороги в нижнюю прибрежную часть 
города и заканчивался у моря  – у «Нобе-
левских» нефтебаков. Отец мамы, дед мой  
– черноморский матрос, кадровый рабочий 
завода сельхозмашин англичанина Джона 
Гриевза Иван Алексеевич Белоусов в годы 
НЭПа, работая на частника, потерял руку, 
стал инвалидом  – «иждивенцем». Мама 
моей мамы, моя бабушка Анна Николаевна 
Петренко работала в те годы «по людям»  – 
убирала, стирала. Мой однорукий дед Иван 
ходил на железнодорожный вокзал и, «когда 
везло», зарабатывал иногда на хлеб пере-
ноской чемоданов богатых пассажиров. Был 
у мамы еще брат Шура  – мой дядя  – Алек-
сандр Иванович Белоусов. Жили Белоусовы 
в те годы часто впроголодь.

С особой благодарностью мама вспоми-
нает своего любимого учителя в железнодо-

рожной школе № 80  – Костя Максимовича 
Зинькивського 1883 – 1959)! Наш великий 
земляк оказывается не только известным 
учителем математики, известным укра-
инским поэтом и литератором, автором 
оригинальных научных работ по ариф-
метике, по педагогике был, но и был он 
прекрасным Человеком и замечательным 
педагогом, любил детей. Одинаково ува-
жительно относился он ко всем ученикам 
независимо от их талантов и способнос-
тей. Находилось у него всегда время пого-
ворить и с родителями своих учеников. Это 
он добился, чтобы больной малярией уче-
нице Ане Белоусовой выдавали в голодные 
годы в школе каждый день стакан молока и 
спас, таким образом, ее от жестокого голо-
да. Кто теперь точно скажет,  – может быть, 
Кость Максимович свое молоко отдавал 
Ане Белоусовой, которое и для него было 
не лишним? Жили Зинькивськие в доме на 
пересечении нынешних улиц Розы Люксем-
бург и Карла Маркса (бывшая Почтовая-
Жуковская)  – приблизительно там, где 
ныне расположена редакция бердянской 
городской газеты «Деловой Бердянск». 
Был он очень статным, красивым стариком. 
Преподавал математику Кость Максимович 
и в Бердянском Учительском институте, и в 
украинской школе № 3 имени Ивана Фран-
ко. Здания школы № 80 на Пролетарском 
проспекте, здание школы № 3 на Урицкого 
(бывшей Брацлавской  – ?) сохранились… 
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Большинство учеников Зинькивського К. М. 
обладали какой-то удивительной техни-
кой устного скорого счета. Нынешним уче-
никам было бы сложно за ними угнаться в 
счете, даже с помощью калькулятора… Не 
из Бердянска ли случайно пошла извест-
ная на весь мир техника «русского» устного 
скорого счета? Ведь работы Зинькивського: 
«Учебник арифметики для городских учи-
лищ», «Начальные приемы скорого счета», 
«В помощь народному учителю», «Несколь-
ко оригинальных работ по геометрии» были 
изданы в Петербурге еще до революции 
1917 года. Во время войны, во двор дома, 
где жили Зинькивськие, вспоминает мама, 
упала и разорвалась авиационная бомба… 
Запомнила мама на всю жизнь жуткую кар-
тину трагического хода опухших от голода 
людей  – оборванных крестьян в свитках по 
Восточному проспекту города Бердянска, 
вдоль железной дороги в сторону моря, к 
спасительному Азовскому берегу, к «Но-
белевским» нефтебакам, к рыбе, к спаси-
тельной рыбной юшке. Было это ранней 
весной, только-только сошел снег... Шли 
крестьяне  – женщины, мужчины, старики, 
дети к берегу седого Азова очень медлен-
но, очень плотно, совершенно бесшумно, 
молча, нескончаемым сплошным людским 
потоком. Говорит мама, что шли крестьяне 
«плотно, друг за дружкой, как на демонстра-
ции… Шли из последних сил».

Помнит мама, что из большого крас-
ного углового дома Гусевых (потом, в 
послевоенные годы в этом красном доме 
был железнодорожный магазин) довольно 
часто выносили еду опухшим крестьянским 
детям. И не был тот хлеб лишним в доме 
Гусевых! Дом этот  – свидетель той жуткой 
трагедии уцелел!** Его надо сохранить!!! На 
Восточном проспекте нашего города поло-
жено памятнику жертвам Голодомора сто-
ять, а не на случайном укромном задворке. 
Со всей Украины шли в Бердянск крестьяне! 
Не на поездах приезжали! Пешком шли! К 
поездам крестьян оцепления бойцов ле-
гендарной РККА и заградотряды бравых 
НКВДистов не подпускали! Неподалеку от 
железнодорожного вокзала была хлебная 
лавка (мама уже не помнит где именно), 
и там выдавали прилюдно избранным го-

родским гражданам очень пышный хлеб. У 
лавки молча всегда стояла толпа голодных 
городских детей из бедных семей в надеж-
де, что кто-то когда-то подаст. Не подавали! 
Аня Белоусова из-под ног «благополучных 
граждан», из пыляки летом, из снега-грязи 
зимой выбирала с другими опухшими от го-
лода детьми в «тридцатые голодные годы» 
маленькие хлебные крошки у этой хлебной 
лавки. А дома у Белоусовых была толька 
вода, соль и рыба. Рыбу  – колючих азов-
ских ершей, азовскую тюльку, бычков в на-
шем море тогда можно было брать руками  
– рыба-спасительница сама подходила к 
берегу в ту весну. Мой однорукий дед Иван 
тоже ходил ловить рыбу-кормилицу одной 
рукой. Море к счастью не «оцепили» за-
градотрядами. Соль горожане «ломали» на 
наших бердянских соляных озерах. С тех 
голодных лет мама не любила и практи-
чески никогда не ела рыбу. С той поры чув-
ство голода ее преследует постоянно, как 
преследует и страх остаться без еды. В ка-
кой голодный год можно было наблюдать 
вышеописанную картину трудно сказать. 
Сейчас никто уже не скажет! Может быть, 
это было в голодный 1929 год, или в 1930-м, 
а может быть в 1931-м году, или в очень 
трагическом 1932-м году? Но вряд ли это 
было в год Большого Голодомора 1933-го. 
В тот страшный, дьявольский год крестьяне 
не могли беспрепятственно ходить к Азов-
скому морю «как на демонстрацию». В тот 
год украинские села в «оцеплениях» были 
и в «заградотрядах». В тот год в украинских 
селах активисты «карантины» объявляли 
и черные флаги развешивали на околицах 
сел, а среди горожан слухи профессиональ-
но распространяли, что несознательные 
крестьяне-куркули от дурных болезней гиб-
нут  – от Сифилиса! У беспаспортных укра-
инских крестьян не было возможности и сил 
свободно перемещаться в поисках спасения 
от кремлевского голодоморного террора в 
трагическом и дьявольском 33-м! 23 января 
1933 года, в разгар Голодомора появилась 
Директива ЦК ВКП (б) и СНК о превращении 
украинских сел в концентрационные лагеря-
гетто-резервации («Директива ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР в связи с массовым выездом 
крестьян за пределы Украины».). Подписана 
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эта дьявольская директива ЦК ВКП (б) была 
риббенттроповским дружком Молотовым 
и вождем всех интерлюмпенов Сталиным. 
В тот зловещий 1933 год  – год Большого 
Голодомора миллионы украинских крес-
тьян были умерщвлены без всяких-разных 
национал-социалистических газовых ка-
мер, расстрельных ям и краснокхмеровских 
дубин!

А оттачивать свое голодоморное мас-
терство кремлевские вожди начали еще в 
далекие двадцатые годы прошлого двад-
цатого века! Накануне жестокого голода 
1921 – 1923 годов в Украине «тройками ЧК» 
под «предлогом изъятия оружия» произво-
дился массовый, многократный (!) отстрел 
крестьян-заложников из числа «наиболее 
уважаемых мужчин старшего возраста». 
Крестьяне сопротивление не оказывали. 
Жертвы-заложники безропотно прини-
мали мученическую смерть свою. Пони-
мали, что в противном случае в селах по-
явятся регулярные части «непобедимой и 
познавшей радость побед РККА». И будут 
уничтожены тогда абсолютно все, включая 
женщин, малых и грудных детей.

Потом, после отстрела заложников, был 
голод, с неминуемой стерилизаций люд-

ской памяти. Ведь не зря мудрость многих 
народов мира (!) гласит: «В голоде побывал  
– память потерял». Поэтому и не должны 
мы удивляться вместе с нашим великим 
земляком, уроженцем села Борисовки 
Бердянского уезда, генералом Петром 
Григорьевичем Григоренко, так описавшем 
эти трагические страницы истории наших 
Приазовских сел в своих мемуарах: «Но вот 
феномен. Мы все это слышали, знали. Про-
шло два года (1921 – 1923 гг.  – Авт.), и уже 
забыли. Расстрелы белыми первых советов 
помним, рассказы о зверствах белых у нас 
в памяти, а недавний красный террор начи-
сто забыли. Несколько наших односельчан 
побывали в плену у белых и отведали шом-
полов, но голову принесли домой в целос-
ти. И они тоже помнили зверства белых и 
охотнее рассказывали о белых шомполах, 
чем о недавних чекистских расстрелах» 
(Петро Григоренко. «В подполье можно 
встретить только крыс…», Нью-Йорк, из-
дательство «Детинец», 1981 г.). Продолжа-
ли совершенствовать свое голодоморное 
мастерство кремлевские вожди и в 1929-м, 
и в 1930-м, и в 1931-м, и в1932-м, чтобы в 
1933-м году одним махом умертвить семь 
миллионов наших соотечественников.

Свідчення Георгінової Зінаїди Іванівни (1919 р. н.)
с. Андрівка Бердянського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
«Отца за невыполнения плана хлебо-

заготовок выслали в Сибирь, оттуда он не 
вернулся. В 1932 – 1933 годах семья очень 
тяжело пережила, нигде ничего не было. 
Местные активисты забрали всё, что было: 
одежду, зерно, крупу и выгнали из дома. Это 
было зимой и чтобы не замерзнуть сидели в 
скирде, но там было очень холодно. На краю 
села стоял заброшенный дом, туда и пере-
брались. В то время в селе был торгсин, где 
люди меняли одежду, украшения, дорогие 
вещи на крупу, сахар, пшеницу. В нашей се-

мье менять было нечего. Выжили благодаря 
тому, что мать шила, и люди приносили за 
работу продукты. От голода опухали.

Старшего брата, как и отца, репресси-
ровали. Из лагерей он не вернулся. Так что 
в голодные годы наша семья потеряла отца 
и сына.

Люди умирали прямо на улицах. То тут, то 
там лежали тела умерших от голода людей, 
но силы их хоронить не было. Иногда родные 
или соседи, обернув тела какой-нибудь ро-
гожей, закапывали в землю».
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Свідчення Дмитрик Софії Іванівни (1926 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Андрівка Бердянського району Запорізької області.

Нині  – мешканка м. Бердянськ Запорізької області.
Записала Карімова К. В., 2008 р.

Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський 
вимір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  

– С. 218 – 223.
Карімова К. В. (далі  –  К. К.)  – Назвіть 

своє прізвище, ім'я та по батькові.
Дмитрик С. І. (далі  –  Д. С.)  – Зараз Дми-

трик Софія Іванівна, а було Панасенко.
К. К.  – Дата і місце народження?
Д. С.  – Дата? В мене три дати, яку тобі 

сказати? [Сміється], Мама казала, що я на-
родилась 26 серпня, в свідоцтві про наро-
дження написано 1 вересня, а в паспорті 
1 квітня.

Рік 1926-й.
К. К.  – А село, район?
Д. С.  – Село Андровка Бердянського ра-

йону Запорізької області.
К. К.  – Яка Ваша освіта і професія?
Д. С.  – Вчилася у Львівському держав-

ному педагогічному інституті з 1946-го по 
1950-й роки. Закінчила, маю диплом з від-
знакою. Спеціальність: логіка і історія, я 
логіку не викладала, а історію викладала 
26 років.

К. К.  – Назвіть, як звали Ваших батьків, 
дідуся і бабусю.

Д. С.  – Добре, мого тата звали Панасен-
ко Іван Кузьмич, маму Ставрунова Кіракія 
(Лідія) Іванівна.

К. К.  – За національністю ви всі є українці?
Д. С.  – Ні, батько в мене українець, а 

мама гречанка.
К. К.  – А Ви вважаєте себе українкою?
Д. С.  – Я хочу стати гречанкою [сміється].
К. К.  – А вони де народилися?
Д. С.  – Ну, батько мій народився у селі 

Партизанах Приморського району Запо-
різької області, а мама моя народилася в 
селі Стива, а район не пам'ятаю, зараз гля-
ну в карту… [шукає карту] Старобешевський 
район Донецької області. Ну, мама народи-
лася, день народження не знаю, у 1895-му 
році, а батько у 1898-му році, він на три роки 
був молодший за маму. […] Ну, йдуть вони 
пішки, 7 чи 8 кілометрів, і цілий день хова-
ються, щоб ніхто їх не бачив, а він не може 
йти, штани не дають ходу. Полежали на тра-

ві, і пішли далі. Прийшли до баби, а вона по-
бачила і розплакалася. На весілля у нього 
був костюм, а після весілля у нього все за-
брали, а в гості до тещі Харитон не дав йому 
костюма, розумієш? Мати допомогла під-
робити ті штани з мішка, і він потім їх так 
на роботі і носив. Це така подробиця, мама 
розказувала і плакала страшно [плаче]. Обі-
дно все-таки. Після того він працював, до-
бре працював, був майстровою людиною, 
строітель-печник. Ну, в Михайлове вони 
прожили до кінця року.

К. К.  – Це вони жили в діда з бабою?
Д. С.  – Да, і Димид прийшов, він теж зі 

своєю сім'єю втік з Маріуполя до діда. І по-
чали пухнути, і всі навколишні люди відчу-
вають, що голод наступає страшний. І люди 
були такі розумні, що поїдуть на Київщину, 
а чи зможуть знайти роботу чи ні? А цього 
майстра взяти, глухий не глухий, а свою ро-
боту знає, то й роботу там знайде. Вони ніби 
взяли батька і матір мою і їдуть в Київщину. 
Доїхали до Дмитрівки і висадили: вона на 
останньому місяці вагітності, куди ж їй їхати?

К. К.  – А вона вагітна на той час ким 
була?

Д. С.  – Старшим сином, Ілья в честь 
батька своєї матері. Її забрали, вона плачить 
сидить, не знає, шо робити: іти в Андровку 
далеко. А її сестри Клава і Софія ішли на ба-
зар у Дмитрівку і бачать їхнє одіяльце, яке 
вона пошила дитині, коли готували дитяче 
придане, розвивається на мосту. Ну, чого 
наше одіяльце буде на мосту мотиляться, як 
прапор? Підходять, коли їхня сестра сидить 
плаче, рухатися не може, останній місяць 
вагітності, і голод, і нерви тут. Сестри тоді за 
базар забули, взяли її під руки, привели до 
матері. Тут уже народила дитину в Андровці.

К. К. -І вона залишилася жити в Андровці?
Д. С.  – Да, дитина померла в скорості. 

А батько, благородна людина, [плаче] від-
чув, що він може там прожити, заробив гро-
ші, приїхав і забрав усіх в Київщину. Батько 
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там мурував, а мати помуровувала (обма-
зувала), і так вони заробляли. Побули десь 
півтора року, стягнулись на бричку, стягну-
лись на коня. І він всіх посадив, і вони своїм 
транспортом доїхали до Андровки. Верну-
лися вони, і за цей час Харитон поїхав в Ма-
ріуполь, і коли сідали на поїзд, сам вскочив 
в вагон, і вагітній жінці руку подавав замість 
того, щоб її підсадити, вона оступилась 
і впала під поїзд і її зарізало. А Димид мав 
вже трьох дівчат, і оскільки два брати по-
їхали, а третій малий Гришка, Димид з жін-
кою дали діду отруту, і скоро умерла і баба. 
Тоді твому прадіду Гришке було 10 років. А 
коли хоронили, відкривають гроб, а дід чер-
воний, ніби живий, і баба така. І тепер у хаті 
залишилися жити Димид з сім'єю і Гришка 
малий. Прошло тиждень чи два, заходить 
Гришка у хату, а Димид йому каже: «На ві-
кні стакан кисляка, можеш пити». А їсти ж 
нічого було, то він і взяв той кисляк, і воно 
йому шось не пішло. Вийшов на двір і почав 
рвати, а в цей час як бігла собака і цей кис-
ляк, який він розлив, поїла і зразу здохла. І 
на основі цього всі твої родичі підкреслюва-
ли, що Димид отруйник, що він і бабу отру-
їв, і діда, і брата хотів молодшого. А слава 
по селу пішла, що він сім'ю отруїв, і він по-
їхав, і не залишилося нікого в хаті. Батьки 
приїхали з Київщини. В 1925-му році, коли 
мама була мною вагітна, батьки почали бу-
дувати хату. Збудували хату, мама замі-
сила глини, щоб хату обробити, і тут поча-
ла мене народжувати. Представляєш, яка 
жінці вагітній була робота [плаче], і три дні 
не могла розродитися, так важко мене на-
роджувала. У нас уже був Андрій, старший 
брат. Приходить Гришка і прохає поверну-
тися в батькову пусту хату, бо важко йому 
самому. І вирішив повернутися до батько-
вої оселі в Партизани. А в 1929-му році він 
уже і одружився. І вже разом зі своєю жін-
кою Уляною поділили з нами хату. Так ми 
жили до 1933-го року. Батько робив у німців 
і заробив племінну корову, давала 25 літрів 
молока за день, і виходило кілограм мас-
ла. Батько заробляв, німці хорошо платили. 
Мати водила нас в садочок, а сама робила 
в колгоспі, батько в німців працював, а брат 
пас коров. І от сталася біда така: пас він ко-
ров, і одна корова з'їла павука і обдулася, а 

сусіди вже голодали, і бідкаються ніби, щоб 
корова не пропала, а мій брат прибіг до ма-
тері на роботу, а вона сиділа в сараї чи по-
гребі, перебирали колгоспну картоплю на 
семена, посадка йшла, і під замком, щоб 
ніхто не вийшов, не передали нікому кар-
топлину. Вони сидять під замком, брат мій 
стоїть біля дверей, матір покликали, він з 
однієї сторони дверей, вона з іншої, і «Ко-
рову обдуло, шо робити?». А сусіди, щоб не 
продали корову, напоїли її керосином, ка-
жуть, ніби це допомогає. Факт той, шо коли 
брат прийшов, корова була уже зарізана.

К. К.  – А хто її зарізав?
Д. С.  – Сусіди, а м'ясо було пропитано 

керосином. Вони все одно поїхали в Бер-
дянськ і продали те м'ясо, а сусіди розрахо-
вували, шо те м'ясо нікуди не повезуть і вони 
собі шмат візьмуть. Ну, і після того батько 
почав пухнути, у німців роботи не було, їх 
почали виселяти, руйнувати їхні села. А в 
колгосп його не беруть, він же зрадник, пра-
цював на німців. А батько моєї тітки був се-
кретарем сільради, і приїжджає, бачить, шо 
голод, це ж 33-й рік. Привикли, що корова 
була, а тепер нічого нема. А тут в Андровці 
виселили всіх куркулів, будинків багато пус-
тих, і дядько сказав: «Я договорюсь  – і вам 
дадуть якийсь будинок». Так ми з 1933-го 
року почали жити в Андровці.

К. К.  – А Ви були в якихось інших селах 
по району?

Д. С.  – Ні, я ж мала була, нам спочатку 
дали дуже хороший будинок, тільки висе-
лили куркулів, і ніхто там не хазяйнував, 
красиво там було, вікна пофарбовані, 
поли пофарбовані, куркулі хорошо буду-
вали хати. Ми пожили і там кілька міся-
ців, а потім західних українців переселя-
ють в Андровку. Треба ж було роз'єднати, 
щоб не було болгарських сіл, українських 
і російських, а щоб один єдиний русский 
народ був. Ну, і приїхало багато цих за-
хідних, а вони ж із сім'ями. А в сільраді 
взнали, шо він там незаконно, і виселили. 
А куди ж? На вулицю не підеш, сім'я ж. А 
рядом був дім, стара пекарня із закопче-
ними стінами. Але тепер сільрада вимага-
ла від нас купувати цей будинок, той без-
платно дали, а цей купувати: «Вас же ніхто 
не просив приїжджати, ви самі приїхали». 
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І оцю развалюху оформили за 300 рублів. 
Із 1934-го року ми жили там. Мама пови-
нна була працювати на двох роботах, в 
колгоспі її не звільняли, вона пішла пра-
цювати прибиральницею в школі. Але ми 
прибирали всім колективом, так ми шви-
денько вправлялися. А в 1934-му році я 
пішла до школи. І запам'яталося мені: за-
кінчила першу чверть і дали премію  – два 
метра ситцю. Ну, думала, що я господиня, 
маю свою матерію, мати на роботі, батько 
на роботі, а я ножом відрізала (ножиця-
ми могла, бо лівша) шмат ситця і поши-

ла куклі плаття. Мама прийшла з роботи, 
а я хвалюся: «Вже плаття пошила» вона 
мене взяла і побила. «Як це так: ти яке 
плаття носиш? Ми тобі з батьком шиємо, 
а ти взяла і відділилась». І дала мені про-
чуханки доброї. Перевчила мене шити, 
ніколи більше не бралася шити. Перші чо-
тири роки я вчилася болгарській мові, з 
1934 – 1938 роки, були всі: і українці, ро-
сіяни, і болгари. А в 1937-му році знаєш, 
що було? Репресація, 51 чоловіка з Ан-
дровки забрали. А серед і може, чоловік 
10 наших. […] 

Свідчення Золотаренко Євдокії Павлівни (1926 р. н.)
с. Троїцьке Бердянського району Запорізької області.

Записали Ходус Т., Ходус Г. 2008 р.
Золотаренко Євдокія Павлівна народи-

лася 23 березня 1926 р., с. Троїцьке Бер-
дянського району, Запорізької області в 
сім’ї робітника. Сім'я складалася з 9 чоловік, 
з них 7 дітей. Їх батько думав тільки про себе 
і покинув родину, щоб самому вижити, він 
навіть не подумав ні про дітей, ні про жінку. 
Якби не рідний брат їхньої мами, вони б не 
вижили, він допомагав чим міг. Щоб вижити, 
їли грицики, козелики, калачики, макуху, ро-
били з зелені ліпеники. З тварин  – вживали 
ховрахів.

Від влади ховали все, що було, але вони 
все рівно знаходили. Одного разу їх мати 
заховала пів-глечика квасолі під стріхою, ду-
мала, щоб на весну хоч квасолю посадити, 
але й те забрали. Люди були дружні, а були 
й такі, що ні з ким не ділилися, у таких лю-
дей було хоч, що їсти, бо в них були сім’ї то з 
двох, то з трьох людей.

Одного разу до їхньої родини прийшло 
два хлопчика  – один старшенький, а дру-

гий меншенький, прийшли вони попросити 
чогось поїсти, вони й пустили їх хоч в самих 
нічого і не було. Мама Євдокії Павлівни роз-
питувала їх чи є в них батьки, а вони сказа-
ли, що є, але у їх сім’ї було шестеро дітей і 
взагалі не було чого їсти, вона запитувала чи 
ходили вони до їх сусідів, бо в них була тіль-
ки одна дочка і їжі вистачало, таких назива-
ли багачами, а хлопчики відповіли, що вони 
ходили до них, але їх відправили до сімї Єв-
докії і сказали, що в них повно їжі, так і нічо-
го не давши. Ці два хлопчика залишилися у 
них на ніч і коли настав ранок, один із хлоп-
чиків спав па печі, а вона була висока, тому 
злазити треба було обережно, і цей хлопчик 
прокинувся і хотів злізти, він упав на очах Єв-
докії та розбився і помер, коли він лежав, то 
сказав, щоб за ним не плакали, але як же не 
плакати, адже він упав на очах Євдокії.

Був дуже страшний голод, що згадувати 
так тяжко, але все ж таки вона все що згада-
ла розповіла.

Свідчення Зоріної Віри Трохимівни (1931 р. н.)
с. Шевченко Бердянського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Зоріна Віра Трохимівна народила-

ся 15 вересня 1931 року в селі Шевченко 
Бердянського району, Запорізької облас-
ті. Маму звали Соломія, а батька  – Трохим. 
Сім’я складалася з 10 чоловік з них 8 дітей 
(5 хлопчиків і 3 дівчинки).

Йшли 1932 – 1933 роки, мені був лише 
1 рік, я звісно ж нічого не ще пам'ятаю, але 

мама мені розповідали, коли почався голо-
домор, люди не знали куди подітися, чим 
годувати сім’ї, що одягнуть, про все інше 
не думали. Ці роки були страшні для всьо-
го українського народу, люди, в тому числі 
і наша мама, міняли одяг на картоплю, до-
вбали землю і їли, а також їли ховрашків, 
грицики і різну траву. А ще була така історія, 
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Що стосується Голодомору, то пам’ятаю 
мало тому, що мені на той час було 10 років. 
Продовжувалась колективізація. Хто не хо-
тів йти в колгосп, той голодував, а хто пішов, 
мав можливість вижити і працювати, а тобто: 

дітей  – в дитсадок, а робочих годували у кол-
госпі «Нове життя». Була засуха. Був невро-
жай. Купляли на Тарасах (бо там земля була 
краща) буряки, квасолю, кукурудзу в стака-
нах. А більше згадати не можу, бо мала була.

Свідчення Кальченко Тамари Аліфонсовни (Грамменс) (1923 р. н.)
м. Бердянськ, з 1932 р. мешкала в с. Ланцеве Бердянського району  

Запорізької області.
Записав Волошин О. А., 2008 р.

яка трапилася зі мною та родиною. Я захо-
валася вдома, а мама пішли на гробки, а там 
яму копають, мама й кажуть: «Мабуть нашу 

Віру ховають». Голодомор забрав у нашої 
сім’ї двоє дітей.

Свідчення Карасьової Надії Єгорівни (Чернявської) (1927 р. н.)
с. Ланцеве Бердянського району Запорізької області.

Записав Волошин О. А., 2008 р.
Під час голодомору мені було п’ять років. 

У сім’ї було п’ятеро дітей. Був великий недо-
рід, картопля майже не вродила, трохи було 
кукурудзи і квасолі. У ступці мати товкла куку-
рудзу і стволики, змішувала цю суміш із тра-

вою і пекла такі палянички. Не пам’ятаю, щоб 
у нас відбирали харчі, а якщо і відбирали, то 
тільки для посіву. Сім’я вижила. Один брат за-
гинув на війні, а решта живі до цих пір. Батьки 
також прожили довго, майже до 95 років.

Свідчення Кирильченко Олександри Яківни (1927 р. н.)
м. Бердянськ Запорізької області.
Записала Гордієнко Л. В., 2009 р.

Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір/Упо-
рядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  – С. 140 – 148.

Гордієнко Л. В. (далі  –  Г. Л.)  – Назовите 
свою фамилию, имя, отчество.

Кирильченко О. Я. (далі  –  К. О.)  – Ки-
рильченко Александра Яковлевна.

Г. Л.:  – Ваша девичья фамилия?
К. О.:  – Литюшкина.
Г. Л.:  – Национальность?
К. О.: – Русская.
Г. Л.: – Дата рождения?
К. О.:  – 1927-й год 25 декабря.
Г. Л.:  – Место рождения?
К. О.:  – Деревня Вознесенка Будзяков-

ского района, Башкирия, в Бердянск прие-
хали в 1932-м году, семья переехала, отец… 
не отец, а мать со своей семьей.

Г. Л.:  – Какое Ваше образование и про-
фессия?

К. О.:  – 6 классов, а работала на всех 
профессиях: и продавцом работала, и кино-
проверщицей, и последнее «Стекловолок-
но» инструктором. […] 

Г. Л.:  – Откуда родом Ваши родители, 
Ваши предки?

К. О.:  – Оттуда, с Башкирии все, с села 
Вознесеновки. […] 

Г. Л.:  – Кто первый из Вашей семьи и по-
чему переехал в населенный пункт, в кото-
ром Вы сейчас живете?

К. О.:  – Потому, что дядько болел тубер-
кулезом, его сюда послали как лечиться. 
Дядько, дядько приехал сюда на лечение, а 
потом все приехали мы. […] 

Г. Л.:  – Помните ли Вы Голодомор 
1932 – 1933-го годов?

К. О.: – Помню, помню. Голод был, холод, 
все было вот такое вот.

Г. Л.:  – Что говорили о его причинах?
К. О.:  – Говорили, что засуха, вот 

поэтому не было урожая, и был голод, а во-
обще морили нас кулаки вот этим вот. Пра-
вительство было виноватое во всем, они, 
кулаки вот эти.
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Г. Л.:  – Известны ли Вам случаи борьбы 
с голодом?

К. О.:  – Известны, никто ничего нигде 
никому не помогал, сидели голодные, пра-
вительство на это не обращало внимания.

Г. Л.:  – Слышали ли Вы, что такое «Закон 
о пяти колосках»?

К. О.:  – В тюрьму сажали за 5 колосков, 
вот, и били плетками, как хотели, так и из-
девались с нас. Нельзя было ни брать, ни 
воровать, наказывали хорошо и в тюрьмы 
сажали и били. Все было.

Г. Л:.  – Как Вы выживали, чем питались 
во время голода?

К. О.:  – Всем, и травой, че попадало то 
и ели, вот. Ходили обирать по полям ло-
боду, толкли ее и пекли из нее лепешки, 
вот, и если бы лепешки были такое что 
пожаренные в масле на сковородке, как 
сейчас, а то так, мать… фу, вот с плитки 
сдула, пошлепала и положила их, и опро-
буй туда тискать ее, вот, колючки. Че ж мы 
издохлые такие вот? Потому что мы ели все 
подряд. Я ж говорю, хорошего ничего не ви-
дели.

Г. Л.:  – Известны ли Вам случаи, когда в 
города переселялись жители сел?

К. О.:  – Известно, но их не пускали в го-
род, потому, что не было паспортов у селян, 
вот.

Г. Л.:  – Знаете ли Вы случаи нищенства 
в это время?

К. О.: – Знаю, сама была нищая и нищих 
пускала и переночевать, и все. И обокрала 
нас нищенка, то, что были какие шмотки, 
она забрала ночью и ушла.

Г. Л.:  – Как относились к этим попро-
шайкам? Откуда они были?

К. О.:  – Такие же, как и мы, ходили по-
прошайничали. Ну, кто мог, им сочувствовал 
каждый. Ну, чем помочь им? Им же нечем, 
нам же нечем было, потому что сами голо-
дали, вот. Было что  – кто даст, кто не даст. 
Вот так оно и было.

Г. Л.:  – Можно ли было покинуть свою 
местность и пойти на поиски еды и работы?

К. О.:  – Нет, потому что не было жилья, 
некуда было идти. Село я покину свое, а в 
другом месте мне переночевать негде, вот в 
чем дело, как можно было уходить из своей 
местности?

Г. Л.:  – Были ли те, кто не голодал?
К. О.:  – Были, конечно, те, кто 

зажиточные были, держали коров, овец, те 
не голодали, а мы бедные. Как обычно: кому 
помогали, те не голодали, а кому не помо-
гали  – лободу ели. […] 

Г. Л.:  – Существовали ли в то время 
рынки или места, где можно было что-то ку-
пить, выменять?

К. О.:  – Было, и выменять можно было, и 
променять можно было, и купить можно было, 
у кого были деньги, у кого было, что продать. 
А продавали и капусту возили, и буряк возили 
на рынок, и шмотки там были, все. Лишь бы 
были деньги. Но у нас их не было.

Г. Л.:  – Делали ли Вы так?
К. О.  – Нет, потому что у нас нечего было 

продавать, мы были бедные.
Г. Л.:  – Как в то время выживали люди в го-

роде?
К. О.  – Конечно, они лучше выживали, 

чем в селе, потому что здесь предприятия 
работали, на рыбалку ходили, рыбой поль-
зовалися, рыбачили, вот они и выживали, а 
мы нет.

Г. Л.:  – Где, по-Вашему, легче жилось 
людям: в селе или в городе?

К. О.:  – Конечно, в городе, в городе 
легче, потому что там уже производства 
были, работали люди, деньги получали. А 
в селе ж что ж? Ни паспортов не было, ни 
черта не было, нельзя было выбраться из 
того села. Они бы рад в рай, да грехи не 
пускали нас.

Г. Л.:  – Сколько людей умерло в Вашем 
населенном пункте?

К. О.:  – Счетом  – не знаю, но семьями 
вымирали, в одной семье было 12 человек, 
и все умерли от голода.

Г. Л:.  – Какую официальную причину 
смерти указывали в документах?

К. О.:  – В документах указывали «сибир-
ку» болезнь, а не писали, что от голода, а от 
«сибирки». […] 

Г. Л.:  – Если после смерти родителей 
оставались дети, что делали с ними?

К. О.:  – Ну, всем селом выкармливали, 
этих приютов не было, ничего не было в 
то время. Всем селом кормили, сегодня у 
одного, завтра у другого, и так вырастали, 
пока в армию не возьмут.
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Г. Л.:  – Помогали ли люди друг другу во 
время голода, делились ли продуктами?

К. О.:  – Ну, как сказать, продуктами не 
делилися, но если придем, то всегда за стол 
посадят, накормят, вот так, а чтоб домой да-
вать  – не давали, потому что у них тоже не 
было, как и у нас.

Г. Л.:  – Как местное руководство 
объясняло то, что происходило?

К. О.  – Да никак оно не объясняло, как 
оно нам может объяснить? Ничего оно не 
объясняло. […] 

Г. Л.: – Изменилась ли Ваша жизнь во 
время голода?

К. О.:  – Конечно, изменилась, только не 
в лучшую сторону, а в худшую сторону. Что 
было  – то проели, какие шмотки были  – за 
стакан кукурузной муки меняли и отдавали. 
[…] 

Г. Л.: – Как потом вспоминали и в связи с 
чем события Голодомора в Вашей семье?

К. О.:  – Ой, вспоминали, и сейчас вспо-
минаю, не дуже было хорошо: и голод, и 

холод  – все пережили, а сейчас как будто 
немножко лучше, но тоже не дуже хорошо.

Г. Л.:  – Помните ли Вы голод 1946-го 
года?

К. О.:  – 1946-го года помню тоже. Но 
здесь хоть немножко легче было, чем в селе 
и то, ну, на море ходили, бычки собирали, 
покупали бычки. Здесь немножко полегче 
стало, а так нечего вспоминать хорошего, 
ничего нет.

Г. Л.:  – Расскажите о Вашей семье в 
годы Вашего детства?

К. О.:  – В детстве было хорошо. Отец ра-
ботал в «Загодзерно», мать домохозяйка, я 
в школе училась, брат учился один и второй. 
Детство прошло нормально, голод только 
32-го года помешал. А так все было хорошо. 
[…] 

Г. Л.:  – Существовало ли понятие «мод-
ная одежда»?

К. О.:  – Нет, не было тогда этого, и моды 
не было, потому что после голода какая, 
черт, мода?! […] 

Свідчення Коваленка Федора Григоровича (1923 р. н.)
м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.

Записала Палівода Н., 2008 р.
Семья Коваленко в 1932 – 1933 годах 

проживала в селе Партизаны Бердянского 
района Запорожской области.

Семья жила очень тяжело, нужно было 
как-то прокормить детей. В сёлах были 
организации активистов, которые отби-
рали все излишки хлеба, а если находи-
ли спрятанный хлеб, расстреливали на 
месте. Эти страшные люди назывались 
«голодоморцы», они ходили по домам, 
когда родители были в поле, и начина-
ли выпытывать у маленьких детей, где 
спрятаны продукты. Именно они брали руку 
или палец и зажимали дверью, пока ребёнок 
не скажет правду. Но дети были смелые и 
терпеливые, палец опухал  – а они всё рав-
но молчали.

В 1933 году, когда уже никаких продук-
тов не осталось, люди начали умирать. Было 
очень страшно, когда приходили соседи в 
дом и рассказывали, кто, где умер. Тем, кто 
хоронил умерших, давали паёк, были слу-
чаи, когда хоронили ещё живых людей.

Дети с раннего утра шли в поле и соби-
рали початки кукурузы, которые оставались 
там после уборки, а вечером родители ва-
рили из них похлёбку, в которой было боль-
ше воды, больше и чтобы было чем запо-
лнить желудок.

В голодные годы потеряли двоих детей: 
девятилетнюю дочь и трёхлетнего сына. Но 
в нашем селе был ещё «рай», вот в других 
районах вымирали целыми семьями.
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Cвідчення очевидців: м. Запоріжжя

Свідчення Копистко Марії Іванівни
с. Дмитрівка Бердянського району Запорізької області.

Записала Павлюк А. С., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 166 – 177.

Павлюк А. С. (далі  – ПА.):  – Назвіть своє 
прізвище, ім'я, по батькові (дівоче прізви-
ще). Національність.

Копистко М. І. (далі  –  К. М.):  – Копист-
ко Марія Іванівна. Дівоче прізвище  – Сав-
ченко. Українка.

П. А.:  – Дата народження 
К. М.:  – 1929-го року народження.
П. А.:  – Місце народження (яке саме 

село, район, область)?
К. М.:  – Село Кримка Бердянського ра-

йону Запорізької області.
П.А.:  – Яка Ваша освіта і професія?
К. М.:  – Вища освіта, спеціальність мате-

матика. [,..] 
П. А.:  – 3 якого часу Ви живете в цьому 

населеному пункті?
К. М.:  – В селе Дмитровка проживаєм с 

1954-го года. […] 
П. А.:  – Яким було господарсто Вашої 

родини в часи Вашого дитинства (земля, 
город, худоба, птиця тощо)?

К. М.:  – Був невеликий город 25 соток, на 
якому вирощували овочі. Була корова, порося 
і домашня птиця: кури, гуси. Особливо гуси.

П. А.:  – Як з'явились перші колгоспи у 
Вашому селі?

К. М.:  – В 1933-му році почали організо-
вувати колгоспи. Люди дуже не хотіли від-
возити, дуже жалували свою худобу, були 
такі випадки непоодинокі, коли все те, що 
забрали у людей, і тварин, то ходили обі-
ймали, годували, цілували, так дуже було 
жалко своє вирощене. Ревли корови, коні 
ржали додому, а всі були при домі, і прихо-
дили хазяйства кожен своє кормить. Цілує, 
обіймає. Ось таке було. Добровільно люди 
не хотіли йти до колгоспів. Были такие слу-
чаи, что уезжали на Донбасс в шахты рабо-
тать, только бы не в колхозы, и были очень 
довольны тем, что туда уехали. Они там 
приобретали специальности шахтерские, 
получили квартиры. Когда они возвраща-
лись на побывку к себе домой, то очень 
были довольны тем, что они ушли отсюда 

наконец-то. Злостно считалось, упирались, 
не хотели идти в колгосп; тех на ссылки 
засылали. Судьба их на ссылке постигала 
разная: одни умирали, одни болели, если 
заболел сильно-сильно  – возвращался до-
мой, и тут уже родственники досматривали 
его до смерти.

П. А.  – Коли почалось розкуркулення у 
Вашому селі?

К. М.  – 1932-й началось раскулачива-
ние. Ой, раскулачка  – это страшные дела! 
Раскулачивали те люди, которые в жизни 
никогда ничего не приобретали трудом сво-
им, это пьяницы, это воры, они никогда не 
занимались ничем, кроме разбоем. И был 
уполномоченный вооруженный, который хо-
дил с ними, они забирали все. Были случаи, 
что женщины остаются ни при чем, прята-
ли в печках в чулках квасольку  – и в пепел, 
закрывали пеплом, и вытягивали и эту ква-
сольку и забирали, оставляли на голодную 
смерть. Вот такая была раскулачка. А что 
касается скота, если был какой скот, то за-
бирали и все. Те, кто раскулачивал, они и 
организовали определенные организации, 
там они вырабатывали свои планы, что де-
лать на завтра, на месяц.

П. А.:  – Коли Ви вперше почули слово 
«куркуль»? Кого розуміли під цим словом?

К. М.:  – Куркулем считали того человека, 
который имел хоть что-нибудь из скотины и 
приусадебный участок. Это бедный человек. 
Считали, что он такой-сякой член общества 
неудовлетворительных. Это были самые 
трудолюбивые люди, жили своим трудом, 
не за счет кого то. Его считали куркулем, 
его же и раскулачивали, забирали все по-
следнее.

П. А.:  – Чи пам'ятаєте Ви Голодомор 
1932 – 1933-го років? Що говорили про його 
причини? Чи відомі Вам випадки боротьби з 
голодом?

К. М.:  – Отож, я народження 1929-го 
року и мне было 3 – 4 годика, я вот что по-
мню… И я все-таки помню: мне все вре-
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мя хлебушка хотелось, и если продадут чи 
гуся и купят кукурузки стаканчик и хлебушка 
скибочку, и этот хлебушек мама замыкала. 
Была у нас такая скрыня и на ней большой 
замок амбарный, и мы все время, дети, 
следили, где она положит. Как она не пря-
талась, ведь идти на работу, где же она 
там будет с ключом? И мы выслеживаем, и 
она положит, уйдет на работу, а мы откро-
ем и немножечко оставим, а остальное все 
съедим. Так я… Я тебе честно скажу, что я 
до сих пор помню ту корочку и запах! Вро-
де теперь и нету, а теперь как брикет какой-
то, а тогда такой воздушный на дрожжах 
пекли на хмельных. Хмель заваривали, по-
том остывало, высевками замешивали, а 
тогда кусочками разлаживали, оно сохло, и 
тогда хлеб поднимается крепко, хороший. 
Так я если когда-нибудь вспоминаю свою 
жизнь, детство, особенно снится это, и я 
просыпаюсь и думаю все время, и снится 
самое такое острое. Оно же закладывается. 
Чтобы я лично видела мертвые лежали, то 
сейчас не помню, но знаю, что мама при-
дет и говорит: «У тих же в хаті всі лежать, всі 
померли, у тих ще дихають». Думаю: ну как 
это так, когда сильно были люди голодные и 
ели своих детей, то человек становился не 
человек. Голод  – это страшное, страшное, 
страшное несчастье! Были случаи, что где-
то или убивали, и свежих ели людей (это я 
слышала). И слышала, что когда словят че-
ловека, у которого еще мясо есть, то убива-
ли и мясо продавали на рынке. То неправ-
да, что урожая не было. Был урожай очень 
богатый по сравнению с десятками лет про-
шедших, но хлеб этот грузили на подводы, 
отвозили на станции ближние. И хлеб этот 
якобы вывозили в города, в Петербург, то 
есть в большие промышленные города, 
где люди не то что как в селе картошечку 
вырастит, лободы пойдет, нарвет, а рвали 
лободу и ели. Например, у нас в Голодомор 
людей не очень много умерло, потому что у 
нас море рядом, спасались рыбой. Бычки, 
любая рыба  – парили, жарили. Все-таки 
село. Суп варили; рыба и лобода. Бурячок 
какой-то вырос, картошечка. А в городах на 
этажах голод кромешный. Люди умирали, 
как мухи. Никто ни откуда ничего не приво-
зил, не спасали, не привозили, не давали, 

и никто об этом не заботился. Вымрут  – 
меньше… больше будет для других. Значит, 
так надо. Это был спланированный геноцид 
для украинской нации.

П. А.:  – Як відбувалася посівна, де брали 
зерно під час голоду? Що люди сіяли у себе 
в городі у цей час?

К. М.:  – Селяне  – это люди, которые при 
любом положении будут выходить из ситу-
ации. Любой, но посевной материал хоть 
чуть-чуть посеют, иначе все, гибель, не посе-
ешь  – нечего ожидать. Я помню, у нас пря-
талось… это объяснялось детям и всем, что 
ни в коем случае нельзя, кто имел огороды, 
то на огородах высевали, следили, чтоб 
ничего не случилось, чтобы там ничего не 
случилось, спасали, если дождь что-нибудь 
повалит, спасали, чтоб оно поднялось. И вот 
это вот собиралось, объяснялось и детям и 
всем, что ни в коем случае нельзя срывать. 
А дети рвут колоски, трут и сушат пшенич-
ку, а потом кушают зернышки. Объясняли, 
что если зеленое скушаешь и оно недо-
спевшее, то тебе мало совершенно будет 
пользы, потому что там нету злаков. Лучше 
бурьян, травку какую-нибудь покушай. Я 
сама кушала вот что еще: вот раньше были 
такие длительные дожди, и по ручейкам 
по оврагам вода сгребала землю, и такие 
бурулечки вымывало. Это растет такое и 
красненьким цветет как львиный зев, роз-
овенькое, а там, в корешке образовывается 
такая вкусная сладкая. И мы, дети, по тем 
оврагам как найдет кто-нибудь первый, по 
кусочечку делим, чтоб всем хватило. И вот 
целыми днями мы там мучаемся, ищем бу-
рулечки. Вот этот вот сколько там засева-
ли, если у кого-нибудь было, первый год 
немножечко, на второй год соберут зрелые 
семена больше, и года за три у людей со-
бирается посевной материал на чуть боль-
шую площадь. Так вот был такой случай, это 
из моей семьей, что мы далеко заходили в 
степь, а бурьяны… никто же не пахал, вол-
ки прятались в этих бурьянах, если чело-
век на лошади, то чуть голову видно лоша-
ди и верхового. И мы вырубывали тяпками, 
сколько силенки хватило, выковыривали эти 
корни и делали такие как огороды. Так вот, 
считали, что там никто не знает, что там бу-
дет посеяно, садили поздно вечером, когда 
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людей нету, и вроди бы никто не видит, ку-
курузу или у кого что было. И вот так посте-
пенно выходили из положения. А так, чтоб 
кто-нибудь привез, государство, кто там 
царь или Бог, чтоб кто-нибудь побеспокоил-
ся, чтоб был посевочный материал и чтобы 
посеяли  – такого не было.

П. А.:  – Хто забирав зерно, худобу та 
крам і як це відбувалося під час голоду? Чи 
відомо Вам про «чорні дошки»?

К. М.:  – Голод забрал все! Это же та-
кая беда, что ни откуда ничего. Так люди  
– одеваться-то надо, зима приходит, хо-
лодно… Были у людей предыдущих годов 
барашки, не именно в голод, а может, лет 
5 назад, стригли барашек, а постриженные 
барашки имеют в шерсти серу (такая жел-
тая), и шерсть эта не пропадала долго, и 
моль не возьмет, потому что она пахнет 
вот этой серой и все отгоняет. И вот из 
этих запасов шерсти стирали. Никакого 
мыла, ни денег, ничего не было. Спалива-
ли подсолнух, еще есть такие бурьяны, но 
особенно в подсолнухе та зола, она как 
бы отбеливает; в той жидкости намачи-
вали. Как спалят, закипит вода, тот пепел 
высыпали в горячую воду, и вода стано-
вилась лужной, и стирали эту шерсть, и 
прялки были, напрядали шерсть. И все-
все люди ходили во всем вязаном. У меня 
долго валялся, оно было такое дорогое, 
как какая-то реликвия дорогая, чулки, 
кофточки, шапки, ну все, шарфики. Потом 
несколько лет спустя посевной материал 
накапливался, засевать стали. И откуда-то 
с других стран в нашу страну по очень до-
рогой цене привозили крам. Крам  – это 
материя, но мы так привыкли: если слово 
мануфактура, то это материя. И тогда, я 
помню, были у людей большие огороды, 
и в этом селе, где Крымка, где я возрас-
тала, ходили в село Долинское. И там эту 
материю, стояли такие очереди, стояли и 
по трое суток держали очередь семьями, 
потому что, как уйдешь, то пересчитают, а 
тебя там нет, все, не встрянешь в очередь. 
Покупали, сколько давали, больше всего 
по 5 метров, а меньше всего по 2 метра, 
у кого, сколько денег, но больше 5 не да-
вали. Тогда вот шили и начали немножеч-
ко одеваться в материю. Раньше, когда 

невесту готовили на выданье, так очень 
много готовили одежды. Если родители, 
мама, не приобретет столько, чтоб, когда 
подходишь к этой скрыне, в чем сохраня-
лась одежда, и коленкой надавишь, если 
удавливается, то это еще неполный, зна-
чит. Кофты… тогда назывались парочки, 
кофта и юбка. Моя бабушка моей маме 
натолкала столько, что уже коленкой не 
вдавливалось, одежда выскакивала. Так 
вот, когда был страшный голод, и чтобы не 
помереть с голоду, а семья была большая, 
и вот эту одежу продавали, а чаще меняли 
на еду и спасались. И мама говорит, что 
уже мало в том сундуке осталось, и реша-
ют вот что: говорят, что в Полтавской об-
ласти и других областях можно устроить-
ся на работу, и будешь работать за еду, 
денег не дадут, а поесть дадут. Так моя 
мама отдавала эту одежду, чтобы доехать 
добраться до того места, и так вся одежа 
мамина ушла на спасение родственников. 
И я помню, оставила она одну полушалку 
шерстяного такого мышиного цвета. Та-
кая тонкая шерсть, и долго-долго я бере-
гла. Вот эти, что забирали это все, это те 
пьяницы, те дыбаширы, которые отнимали 
у трудолюбивых, называли их тогда кула-
ком, как будто бы кулак это тот, которому 
дали. А вот эти растяпы, пьяницы, воры в 
жизни не работали, ничего не приобрета-
ли, они забирали, продавали и пропивали 
на свои нужды, на пропой. Кто не хотел от-
давать зерно  – силой забирали. От власти 
якобы уполномоченный, он вооружен, и пе-
ред тем, как забирать, подгонят транспорт, 
он пройдется, покажет оружие, построже 
поговорит: «Что вы здесь, мол, начинае-
те свои права качать? На это есть власть, 
и я представитель этой власти». И махает 
оружием, и все это забиралось, и увози-
ли, распределялось, распродавалось сре-
ди таких, какие они. А их было не пять че-
ловек, это повсеместно были такие люди. 
Черные доски прибивались до тех хат, где 
люди болели. Был тиф, была холера, была 
чума, ну, когда голод, когда нищета, ког-
да никто ничем…, люди голодные босые и 
т. д. И на этих хатах прибивались «черные 
доски». Это черная доска символизирова-
ла, что сюда не заходите, иначе помрете. 
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И те хаты стояли пустые, не отапливались; 
шли дожди, и они так валились.

П. А.:  – Що було з тими, хто одразу пішов 
до колгоспів? Чи вилучали у них зерно?

К. М.:  – В колхозы когда начали сгонять  
– все забирали! И сельско хозяй ственный 
инвентарь, если есть у кого, плужок, плуг, 
бороно и другое. За эту неделю у одного 
сделают работу, за вторую неделю у друго-
го, а потом это все забрано, нахально, си-
лой в колхоз.

П. А.:  – Відомі Вам випадки приховуван-
ня їжі та краму під час голоду?

К. М.:  – Это было, и повсеместно. Чтоб 
не забрали у нас, чтоб не остались, мы при-
горшни зерна, и чтоб ничего не покушать, 
особенно посадить, мы выкопали сза-
ди своей хатенки яму, глубокую яму. Хво-
рост туда, мешковина, подсолнухи, древо, 
вырубывались такие коряги и ложились, 
чтоб не проросло, не отсырело, и не спре-
ло, и не сгнило потом. Ну, этого добива-
лись, спасли, и когда бум прошел, а тогда 
сразу это вынимали. И накрывали землей 
и хворосту, особенно у нас за хатой были 
гилки (с орехов ветки и другие), и мы сверху 
ветки и земля особенно, чтоб не было видно 
свежую землю, то мы собирали сухую траву, 
чтоб, когда засыпать, не было видно земли.

П. А.: – Що сталось з тими людьми, у кого 
знайшли приховану їжу та крам?

К. М.:  – Эти люди оставались жить, жили, но 
они больные, голодные и очень часто, что они 
умирали. Просто было слышно, что у тех мама, 
у тех кто-то умирал. Очень частые смерти.

П. А.:  – Чи чули Ви, що таке «Закон про 
п'ять колосків»?

К. М.:  – Ой, я его помню. Вот это когда 
техника пройдет, соберут урожай, а идет 
комбайн и косит. Так сразу после того, как 
убрали урожай, остаются колосочки. Я эти 
колосочки, ой, какие они, я их и сейчас по-
мню, как я радовалась. Ой, а вот какой, а 
вот, а вот… Сколько лежит! И я эти коло-
сочечки хватаю двумя руками, в руках по-
лно, а тогда в одну ручку, откручу солому, 
откину, а тогда эти колосочки в сумочку. 
Надо же эти колоски куда-нибудь, держать 
вместе нельзя, потому что объездчик на ло-
шади если увидит, кто-то есть, и там чело-
век ходит, собирает, и там женщина, и там 

детки ходят, то он бегает лошадью, гонит 
их. Так я вот что делала: если насобираю 
колосочков, например, столько (допустим, 
килограмм), то я бегом бегу в посадку. И 
старалась собирать там, где посадка близ-
ко. Забегала в посадку и примечала, где 
там телеграфный столб, и в разных местах 
в землю, и прикрывала землей, и рвала ли-
ству в посадках, и прикрывала. А потом, уже 
ночь, и я бывало, что не все найду, а тогда 
рано-рано утром поднимаюсь и иду снова 
искать те вот колосочки. И я помню, Сте-
пан Г […], он на меня наезжал лошадью, и у 
него кнут был, и он меня как оперещил раз 
кнутом, и еще до конца кнута гайку прикру-
тит, и он раскручивал  – и по ногам, и кровь 
шла. Вот так он гнал, говорил, мол, «больше 
не придешь». Если он злой и у него настро-
ение посадить, значит, берет за шиворот и 
с колосками и ведет в контору к председа-
телю, и тогда родителям назначают сколь-
ко отдать зерна в многократном размере. 
Если по их расчетам это много, то делали 
наказание и отсылали в тюрьму. Если 5 ко-
лосков, значит, попадаешь под наказание.

П. А.:  – Як виживали, чим харчувались 
під час голоду?

К. М.:  – Наш край спасало то, что ря-
дом было море. И рыбу жарили, варили, 
готовили различные супы. Также какая-то 
крупа, бурячок, кукурузка. Ели траву, лобо-
ду, грыцик, паслен. Ели красные сладкие 
кабанцы.

П. А.:  – Чи знаете Ви випадки жебрацтва 
в цей час? Як ставились до цих жебраків, 
звідки вони були?

К. М.:  – Ой, сколько, особенно старух и 
детей побиралось! Стоят вот так! [Плаче]. 
Моя мама побиралась…

П. А.:  – Чи можна було покинути свою 
місцевість (село, місто) і піти на пошуки їжі 
та роботи?

К. М.:  – Кто ж тебя будет держать? Никто 
не будет держать, никто не запрещал. Люди 
шли, если было куда идти. Идти… Когда че-
ловек нездоровый, голодный, сколько же он 
километров может пройти? Мало. Кто будет 
везти? Никто никого не возил. Бывало, что 
женщины в поисках работы, в поисках за-
работать хоть покушать шли. Пройдет день, 
а потом в то селе побираются, и где найдет 



43

Cвідчення очевидців: м. Запоріжжя

на огороде бурячок какой, вырвет, вот этим 
и питается. Это в одном селе. Потом отдох-
нет, дальше пойдут в поисках того, чтоб не 
помереть.

П. А.:  – Чи були в селі ті, хто не голоду-
вав? Хто вони були і як вони жили?

К. М.:  – Были, и этих людей было очень 
мало. А все же они были. Те люди, у которых 
коленкой натолканы вещи в сундуке. У них 
были запасы многолетние одежды, шер-
сти. Шерсть, состриженная с барашки, не 
пропадает и 10 лет. У барашки есть сера, 
которая смазывает эту шерсть (она тако-
го коричневого цвета). И это были те люди, 
которые смогли сберечь, чтобы их не запо-
дозрили и не забрали.

П. А.:  – Чи існували в цей час базари або 
місця, де можна було щось купити, виміня-
ти? Чи Ви так робили?

К. М.:  – Можна, меняли одежду на зерно, 
у кого было зерно  – на одежду. Велся такой 
обмен. Базари были. Продавали. Вырастил 
на своем огородике, огурцы выросли, морк-
ва выросла, и люди торговали. Вот продаст 
он овощей, купит что-то другое. Наша семья 
именно так и делала.

П. А.  – Як в цей час виживали люди в 
селі? Де, по-вашому, легше жилось людям: 
у селі чи у місті? Чому?

К. М.  – В селе. Земля кормила людей, 
труд. Земля и труд на земле. И люди очень 
относились аккуратно к земляным работам, 
знали, как надо работать, чтоб оно выросло, 
чтобы что-нибудь вырастить и не помереть.

П. А.  – Скільки людей померло у Вашому 
населеному пункті під час голоду?

К. М.  – Я не буду говорить за всю Украи-
ну, я скажу за своє село, в котором я жила, 
село Дмитровка. У нас сплошной Голодо-
мор не мог быть, нас спасало Бердянское 
море. Я за точное число не знаю, я еще и 
маленькая была. Это такое жуткое состоя-
ние людей было, что никто не собирался, не 
считал, и я не могу сказать, сколько. Ника-
кая власть, никакая медицина не работали, 
и не знаю, насколько в те времена была ме-
дицина деездатная, чтобы она могла вот та-
кую беду угасить и поставить людей на ноги. 
Это все делалось очень медленно и груст-
но, и люди мерли, и мерли, и мерли. Если 
это была зима, то слаживали людей на сан-

ки, кто как мог, во что отправить своих на-
всегда, окутывали, и заранее рыли могилы. 
Если это была зима, это было очень тяжело, 
и хоронили мелко, потому что не было таких 
крепких людей, чтоб могли вырыть глубокую 
яму. И насобирали земли, кучу насыпали, 
и весной, если это была зима, эта могил-
ка пресовалась и опускалась земля, и тог-
да сверху еще нагребали, кто оставался со 
своих родственников, а не было родствен-
ников  – никто могилку не окучивал. Может, 
кто крест с бревен собьет, поставит и оку-
чит могилу. Не было кому заниматься  – так 
и оставалось. […] 

П. А.:  – Чи допомагали люди один одному 
під час голоду, чи ділилися продуктами? Чи 
продовжували святкувати свята (які саме і як)?

К. М.  – Вот, например, было это и со 
мной. Говорят, что рыбаки, когда выходят из 
моря и видят голодных детей, то дают что-
то. Что мы делали, когда нам дают рыбину? 
Надо же ее сварить или сжарить. Были 
люди, что там они и жили, около моря, осо-
бенно летом. Где-то в бурьянах шалаши де-
лали. И варили эту еду. Или ведро или коте-
лок на костре, была такая железная ножка, 
вешался котелок и варили рыбу. И со мной 
было такое. Еще я помню, дед говорил нам, 
детям, чтоб мы не ели много рыбы: «Поешь-
те немножко юшечки, похлебайте, не надо 
много наедаться». Но когда хочется, кусок 
рыбы вытягиваешь, она же сваренная, бе-
лая, вкусная, и давали немножко соли. И я 
много съела, и плохо мне стало. Еще лови-
ли бычков, ершей, и прямо на море жари-
ли котлеты, травы добавляли в них. И когда 
мне плохо стало, я уже идти не могла. И был 
такой поселок Шевченко, и там на этом по-
селке Шевченко жила моя тетя Соломия, 
мамина родная сестра, и она послала сво-
их дочек на тачке к нам. Приехали, посади-
ли меня, и отвезли не домой, в Крымку, а к 
себе на поселок. И я была очень больная, 
во рту сушит, пить хочется. И что сделали? 
Была какая-то там старушка старая-старая, 
привели ее, она там и шептала все, и сказа-
ла, что если бы достали хоть 100-грамовый 
стакан сливок свежих из молока, только 
свежих. Подоили корову и через сепаратор 
перегнали, и те свежие сливки сразу дать. 
«И не давайте ей пить ничего, хотя бы час до 
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и после». Когда у меня получается обезво-
живание организма, мне дают по чайной ло-
жечке свежих сливок, смазывается свежим 
кишечник, покрывается, как бы происходит 
смазка разрушенной ткани кишечника… 
кишки кровоточат, оно обезвоживанное, 
воды нету, и смазывается жиром. Как мне 
долго не давали, как я прошу, воды мне не 
дают, дадут еще ложечку сливок, еще ло-
жечку. И где-то жила мамина подруга и 
услышала, что помирает дочка ее подруги. 
И она приносит поллитра свежих сливок  – 
где-то там богатые люди. Как меня упраши-
вали, как мне не говорили: «Не пей воду. Хо-
чешь умереть  – пей воду». И когда выпила 
эти сливки… Пью, а мне все легче и легче, 
и угасили мне дизентерию. Первый раз за 
целую неделю мне дали хлебушка, суха-
рика, чтоб мне не поразъедало. И говорят: 
«Держи во рту пока не растает, понемно-
жечку, не надо, чтоб сухарик дряпал». Ког-
да я уже в селе у тетки отошла, и ее дочки 
отвезли меня домой. Родственники помога-
ли, а чтоб чужая семья приносила, такого не 
было. О праздниках вспоминали, говорили, 
что сегодня, например, Пасха. Вспоминали 
разговорами, как было раньше, и какие пас-
ки пекли. Рассказывали, были формы такие 
длинные, делали сдобное тесто с изюмом, 
туда налаживали до половины, и когда са-
жали в печи, натопленные дровами, или 
кирпич из отходов от коров делался с со-
ломой, высушивался. Налаживали половину 
формочки, а то все при температуре печет-
ся и подходит. Делились воспоминаниями 
и очень часто задавали себе вопросы: бу-
дет ли когда-нибудь такое время еще для 
нас? Доживемся мы до той поры, пока мы 
станем такими, каким раньше были люди 
счастливыми, и что у них все было? Сесть 
и накушаться. Праздники были словесные: 
вспоминали и об этом говорили.

П. А.:  – Як місцеве керівництво поясню-
вало те, що відбувалось? І як самі люди по-
яснювали ці події?

К. М.:  – «Это пришло такое время, и его 
надо пережить, и пройдет год-два  – и все 
наладится». А чтобы принять меры… Никто 
этим не занимался, и не собирался. Люди 
объясняли, ведь урожай-то был, а его весь 
вывезли, что этого следовало ожидать. 

Вырастили же урожай, вырастили, а что его 
погрузили и повезли. Люди та не могли ска-
зать: «Не везите». Кто их будет слушать?!

П. А.:  – Чи змінилось Ваше повсякденне 
життя під час голоду (дозвілля, свята, від-
правлення церковних обрядів тощо)?

К. М.:  – Праздники проводились воспо-
минаниями: как было раньше, и доживем ли 
мы… А религиозные сопровождения… но тог-
да же церкви были отменены. Церковных ра-
ботников, кто упирался  – прямо расстрели-
вали. А не то высылали, говорили, на Соловки 
отправили попов, священнослужителей. […] 

П. А.  – Чи пам'ятаєте Ви голод 1946-го 
року? Що пам'ятаєте? Розкажіть доклад-
ніше.

К. М.  – 1945-й год  – это же военные 
годы. Вот во время войны на нас нападали 
немцы. Немцы как прутся, то не прутся сна-
чала в Россию, а сначала на Украину, пото-
му что Украина  – это жемчужина планеты. 
Именно в чем: потому, что у нас же чер-
нозем, это редчайшая земля, которая на 
всей планете может дать большой урожай 
при правильной эксплуатации этой земли. 
Чтобы взять из земли, то земле надо дать. 
А чтобы дать, надо иметь желание, а при 
желании будет и результат. Так вот немцы 
первым долгом, они с первого дня нагружа-
ли экскаваторами в товарные вагоны укра-
инскую землю и везли себе туда, на свои 
песчаные земли, и насыпали украинской 
землей свои земли. Это день, ночь ехала 
украинская земля за границу. Все знали 
это, и немцы настоящие и украинцы, кто ин-
тересовался, интересуется историей своей 
страны. Голод этот вызван войной, потому 
что в годы войны все обрывается: работы, 
то есть недостаток работы на земле дал ре-
зультат продуктов  – недохват. Но все равно 
голода такого, как в 1933-м году, не было. 
Была голодуха, но не та. Нас всегда спа-
сало море, в других местах  – Днепр. Река 
Днепр  – это полноводная пресная вода. 
Село выращивало. У каждого был и сейчас 
есть приусадебный участок. Его никто не 
забрал, оставили нам по 25 соток, 50 соток. 
На таком участке можно много вырастить. 
И с этих огородов потом это продавалось, 
реализовывалось, и за эти деньги можно 
было что-то купить. […] 
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Свідчення Кретової Марії Єгорівни (1922 р. н.)
с. Берестове Бердянського району Запорізької області.

Записала Бобро О. М., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 250 – 253.

Бобро О. М. (далі  –  Б. О.):  – Назвіть 
своє прізвище, ім’я, по батькові.

Кретова М. Є. (далі  –  К. М.):  – Кретова 
Марія Єгоровна, Кретова Марія Єгоровна.

Б. О.:  – А Ваша національність?
К. М.:  – Українка.
Б. О.:  – Дата Вашого народження?
К. М.: – Яке народження? 1922-й.
Б. О.:  – Число та місяць?
К. М.:  – Август, август місяць.
Б. О.:  – Місце Вашого народження?
К. М.:  – Село Берестове, село Берестове.
Б. О.:  – Яка Ваша освіта і професія?
К. М.:  – Освіта: 7 класів я кончила. Слу-

хай, шо буду казать я. 7 класів кончила я, 
потом я пішла, у Запорожье поїхала. У За-
порожжі провчилася три місяці в медицин-
ському, а началась война, чи тобі… началась 
война. В 42-м годі… Я була вже в армії, мене 
забрали, на фронт забрали, в армії була я 
вже, забрали мене. 42-й, 43-й, 44-й, 45-й 
я була в армії. Тоді там вийшла заміж, при-
їхала додому, тут і родила дитину, ото така 
моя… Ну, шо тобі казать… Був голод, голо-
дали, трудно було жить в колхозі. Осталися 
ми без батьків, без батька, батько помер, 
мати було… четверо дітей нас було. Тоді я 
ото народилась в такім годі, […] 

Б. О.:  – Яким було господарство Вашої 
родини в часи Вашого дитинства? Земля, 
город? Це в часи голода 32 – 33-го року.

К. М.:  – Ну, город був, так воно неврожай 
був. Город, земля, город, хата, оце подвір'я 
було наше, і город оце був. Ну, воно не вро-
дило нічого.

Б. О.:  – А худоба, птиця була якась?
К. М.:  – Була, була. Значить, я тобі щас 

розкажу. Було, як ото ще после того года, 
после. Я вже забула, як воно, була корова 
в нас, порося було, держали ми, вже после 
того як, батько вмер, остались ми з матір'ю.

Б. О.: – Як з'явились перші колгоспи в 
Вашому селі?

К. М.:  – Ну, колхоз «Шевченко», пер-
ший раз був «Червоний орач», а другий оце 

«Шевченко», уже… а тоді колхоз «Шевчен-
ко», а тоді оце те. Підожди, от я уже забула, 
який колхоз.

Б. О.:  – Чи хотіли люди добровільно йти 
до колгоспів? Чи заставляли їх?

К. М.:  – Не, ніхто нас не заставляв.
Б. О.:  – Самі йшли?
К. М.:  – Самі пішли, батьки і ми всі в 

колхозі, і в колхозі робили всі чисто. Тільки 
батько… Мати робили, бо батько наш ра-
ботав у Маріуполі, поїхав і там він і вмер, а 
мати осталася з нами, з чотирма дітьми, і 
работали ми всі в колхозі. Вона оце так біду-
вали все время, все время бідували, потому 
шо четверо дітей, ото таке. А потом, як поя-
вились колхози, оцево, тоді пішли в колхози, 
стали работать у колхозі мати, а ми, оцево, 
ми ще малі були, а підростали  – начінали 
работать і ми. […] 

Б. О.:  – А були ті, хто не хотів йти до кол-
госпів?

К. М.  – Ну, люди, може, й були, хто не хо-
тіли, ну, а ми пішли в колхоз, бо ми ж, мати 
з нами, дітьми, пішли в колхоз, бо ми бід-
ні були, бідні були, поетому пішли в колхоз. 
[…] 

Б. О.:  – А коли почалося розкуркулення у 
Вашому селі?

К. М.:  – Ой, я не знаю, деточка, от і не 
знаю я. […] Нас не розкуркулювали, бо в нас 
нічого не було, а були такі зажиточні, було, 
поклав у кроватку, накидав на неї подушок, 
і задушилося воно. Утром сусідка побачила, 
прийшла до мого батька і сказала, що щось 
не таке у Вашого Конона [плаче], таке, у хаті 
усі мертві. Визвали собаку, визвали міліцію, 
собака знайшла цих бандитів, судили їх. Ну, 
і коли він виходив, то каже, що «Ви за мене 
поплатитесь». І батьки злякалися цього, і 
ото ми переїхали у совхоз «Вольний» При-
морського району. Жили ми тут в бідності, 
нас дуже хорошо встріли в Панфілівці  – ди-
ректор. Дали нам бочку помідорів, огірків, 
по бочці усе. Дали нам зразу і грошів трохи 
на хліб. Пекарня була, і ми ходили у пекар-
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ню, і нам давали усе як переселенцям, як 
бідним. Ну, і так ми почали потрошку жить. 
Після того переселили нас в село Тарасів-
ку. В Тарасівці у мене появилося дві сестри, 
крім мене. Одну забрали в Германію, одна 
в Запоріжжя, брат учителем у Зеленівки 
робив, трактористів вчив, а ми жили в селі. 
Батькові дуже трудно було, війна почалася, 
ми були дуже бідні. Латку на латку [плаче], 
з цієї латки та ще латку ложили, сім'я вели-
ка, батько больний, мати больна, не мож-
на було багато жить, бо дуже усі ми малі, а 

вони больні. Коли війна прийшла й салдати 
наші красні, ні, німці перші прийшли, йо-
кали, йокали ходили. Коров позабирали і 
батька забрали, він гнав череду, у людей 
корів позабирали і батька забрали. А у бать-
ка була грижа. Все одно забрали, погнав він 
корів. Уночі як гнав  – утік, у кукурудзі десь 
заховався і днів через п'ять прийшов. Голо-
дував у кукурудзі, їв її сиру для того, щоб 
німці його не забрали, а ми з матір'ю, нас 
четверо  – одна 40-го року, інша 36-го, а я 
31-го. […] 

Свідчення Левченко Євгенії Трохимівни (1924 р. н.)
с. Дмитрівка Бердянського району Запорізької області.

Записала Павлюк А. С., 2009.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 157 – 166.

Павлюк А. С. (далі  –  П. А.) Назвіть своє 
прізвище, ім'я, по батькові (дівоче прізви-
ще). Національність.

Левченко Є. Т. (далі  – Л. Є.):  – Левченко 
Евгения Трофимовна. Девичья  – Поданева. 
Считаемся русскими, мы сюда с Курской 
области переселились. В 1860-м году это 
было переселение, это Екатерина II сюда 
заселяла. Приазовье. Переселенцы с Кур-
ской области.

П. А.:  – Дата народження?
Л. Є.:  – 29 декабря 1924-го года.
П. А.:  – Місце народження (яке саме 

село, район, область)?
Л. Є.:  – Село Дмитровка, Бердянский ра-

йон, Запорожская область.
П. А.:  – Яка Ваша освіта і професія?
Л. Є.:  – Счетные работники, я в колхозе 

работала. Я в самую войну заканчивала 10-й 
класс. Общее образование не получилось 
у меня, хоть я и училась. Но война не дала 
мне еще в придачу. […] 

П. А.:  – Розкажіть докладніше про на-
селений пункт, де народились Ваші батьки 
(яким він був  – опишіть).

Л. Є.:  – Родились в селе Дмитровка. 
Отец механиком в колхозе работал, но 
тогда, я знаю, по тем временам считалось 
4 класса, что человек грамотным был. В 
меру грамотности. Имели хозяйство, име-
ли землю, это до революции, а потом в 
колхоз, он в колхозе работал, и мать в кол-

хозе работала. В 1929-м году он вступил в 
колхоз, отвез имущество отцовское туда, 
лошадей, инвентарь какой был. […] Очень 
много работали, было 55 десятин земли, 
при доме сад, огород. Имели лошадей сво-
их, коров. Пока еще мой дед был живой. 
Это до революции они прижили. Дед мой 
тоже в этот период жил, имели частную 
собственность. Занимались тем, что моло-
ли муку. Не ветряк, а мотором. Он механи-
ком пришел в колхоз. Сеяли, убирали зер-
но. Обрабатывали его, продавали. Были 
лошади, свиней держали, птицу, и сад хо-
роший был, с которого хороший доход, 
фрукты продавали.

П. А.:  – Як з'явились перші колгоспи у 
Вашому селі?

Л. Є.:  – В 1929-м году в нашей мест-
ности появился первый колхоз. Отец туда 
вступил. Не знаю, отец у него рано умер от 
сибирской язвы. У него было хозяйство, и 
оставалось еще два брата, мать. Лошадей 
туда отвез, коров, все со двора вывозил. 
Как по рассказу отца, его, конечно, никто не 
гнал. Ну, наверное, же, какая-то пропаганда 
велась, имели представление о нем, раз в 
1929-м году туда вступил хозяйство отвел. 
Я думаю, это же болезненное явление, что 
имел столько, имел, а потом все сдал, и уже 
ничего не имеешь, сам работаешь 

П. А.:  – Коли почалось розкуркулення у 
Вашому селі?
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Л. Є.:  – В 1933-м году, тогда еще и голо-
дали, я в первый класс пошла. Знаю, есть у 
нас ничего не было, у отца нас четверо де-
тей. Была я самая старшая, а то меньше 
меня были две сестры и брат. […] 

П. А.:  – Коли Ви вперше почули слово 
«куркуль»? Кого розуміли під цим словом?

Л. Є.:  – Это варварское определение, 
особенно касается трудолюбивого челове-
ка, селянина, умельца какого-нибудь. У него 
есть, у меня нету, значит, он куркуль.

П. А.:  – Чи пам'ятаєте Ви Голодомор 
1932 – 1933-го років?

Л. Є.:  – Я помню, что я больше в школу 
не пошла, потому что не было что поесть. 
У нас все, что было, забрали, мы же счита-
лись куркули. Хоть как отец рассказывает, 
они работали по 15 часов. Мать говорит, что 
отец еще был живой, надо было привезти 
колоски с поля. И в четыре и пол четверто-
го отец вставал и меня выносил на горба. 
Это были сделаны две дробины, чтоб мож-
на было накладывать. Отец меня выносил, 
я тоже с ним ехала, грабли тягала. Уже 
было поле скошено, и эти колоски лежали, 
копицы назывались, такой маленький, ну, 
вот сено, когда налаживают, маленькие та-
кие. Это зерно лежит, надо же его привезти, 
рано утром, пока оно влажное, погрузишь 
на эту горбу, чтоб оно не высыпалось. Дед 
мой ложил не эту горбу копицы, а отец по-
дгребал. Везли во двор, складывали, я по-
мню. Оно, видно, с начала поливалось. 
Накладывалось. Если снопиком взять этот 
колосок скошенный, то этот колосок с зер-
ном вверху, а тут солома. Этим колосочком 
ложили на этот круг так. Я знаю, сантиме-
тров на 25. Потом катки такие были, навер-
ное, покупали, они из камня были. Оно тоже 
на конном ходу, ребристое, каменное, и по-
том поэтому лошадь тащила, била по этим 
колоскам и зерно высыпалось. Лошадей 
еще гоняли, потом еще терка была. Для 
чего была эта терка, я уже точно не помню. 
После того, как колоски молотились, еще 
теркой этой проезжали. Все это оставалось 
вместе с зерном, а солома эта  – ее сноси-
ли. И были такие, что их надо было вручную 
вращать. Тогда же вручную это делалось. 
Один крутил, ручка такая была, это было на-
подобие нашей примитивной маслобойки. 

Не помню, как она называлась… зерно она 
сеяла. Это зерно, оно же уже не чистое, уже 
обмолоченное, набирали и высыпали туда. 
Там надо было: один крутил, а один сюда 
Засыпалось это зерно, а потом эта вся ме-
лочь отвевалась, и зерно уже чистое было. 
Потом это зерно относилось и высыпалось 
на чердак. Одно определенное время тут 
были дворы, что заключались договора с 
селянами, с каждым двором, кто сколько 
сдаст, и туда его завозили. А потом уже этот 
скупщик-посредник. Свозили зерно, опла-
чивали, продавали. И то весь доход селян. А 
потом этот скупщик… А деньги, никуда же с 
ними не денешься. Тоже, видно, был такой, 
что продавали, не знаю, каким образом. 
Знаю, что это все были деньги, которые 
имел селянин, собственник. […] 

П. А.:  – Хто забирав зерно, худобу та 
крам і як це відбувалося під час голоду?

Л. С.:  – Зерно, по сути, забирали 
активисты. Они занимались вот этим рас-
кулачиванием, то есть как? Себе забирали. 
Это разбой своего рода. Я не спрашивала 
у них. Знаю, там поросенка забрали, там 
еще что-то. У нас и гарбузы позабирали, и 
все, что можна. И даже у меня гарбуза не 
было, чтоб я могла утром поесть и в шко-
лу пойти. Я еще теперь удивляюсь, что я 
не осталась на второй год. Какое-то время 
прошло, и я опять пришла в школу. И меня 
спросили плюс, минус… но это начальные 
классы. Что-то прочитала, чтоб меня во 
второй класс перевели. Скотина, где 
коровы, колхоз уже общее имел для всех. Я 
помню, после голодовки ничего в колхозе 
не было, и организовывали ферму для ско-
та. И отец мой был механик, и его забрали 
в колхоз. И ферма организовывалась, там 
4 или 5 коров было. И женщин туда рабо-
тать. Ну, кормили. Молоко же было, сдава-
лось куда-то в государство. Тогда же нало-
ги платили, на каждый двор был наложен. 
45 яиц, 40 литров молока  – это каждое 
хозяйство должно было сдать, и сколько-
то килограммов мяса, или 49, или 20, или 
30. Я должна была деньгами за стоимость 
этого мяса выплатить. Средние огороды 
зерном засыпались, там возвышенность, 
она растет. Потому что на возвышенности. 
Еще был такой налог: например, ты моло-
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дая, у тебя нету детей, значит, ты должна 
платить за бездетность. Были болезни, что 
целая деревня вымирали. Дед мой умер от 
сибирской язвы по халатности. Что-то там 
у него случилось, и он не обратился нику-
да. […] 

П. А.:  – Відомі Вам випадки приховуван-
ня їжі та краму під час голоду? Що сталось з 
цими людьми.

Л. Є.:  – Кто мог, тот прятал. Прята-
ли одежду, а потом она залеживалась, и 
поэтому меняли, как могли. Картошка  – это 
в лучшем случае, а то бурак.

П. А.:  – Чи чули Ви, що таке «Закон про 
п'ять колосків»?

Л. Є.:  – Я не помню, когда он набрал 
свою силу, сразу, по-моему, после войны. 
47-й год, это тоже недоедание, голодовка и 
что ты хочешь. Куда-то отвозили на работу, 
что не можешь ни уехать ни домой, никуда, 
надо какой-то срок отработать. В основном 
ДнепроГЭС строился, Запорожье отстраи-
валось, туда направляли тех, кто считался 
виноватым по статье по суду.

П. А.:  – Як виживали, чим харчувались 
під час голоду?

Л. Є.:  – Бог его знает, чем питались! Я 
знаю, что у нас тоже был большой сад и его 
тоже забрали. Зеленью какой-то, бурьяном. 
Гарбузами, овощами всякими. Что было 
на своем приусадебном участке, особенно 
картошку все выращивали. У нас не счита-
ется урожайным, и сорта такие, что хозяй-
ство специально картофелем не занимает-
ся. Для себя какую-то часть садили.

П. А.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
в цей час? Як ставились до цих жебраків?

Л. Є.:  – Были, не все. Может, зерна како-
го дадут.

П. А.:  – Чи можна було покинути свою 
місцевість (село, місто) і піти на пошуки їжі 
та роботи?

Л. Є.:  – Не знаю, ты был здесь, как в раб-
ство, заключен. Справку тебе не дадут, пас-
порта нет, ты не сможешь получить справку. 
На работу когда отправляли, давали каждо-
му хозяйству задание после войны на вос-
становление городов.

П. А.:  – Чи були в селі ті, хто не голоду-
вав? Хто вони були і як вони жили?

Л. Є.:  – Чтоб зажиточно жили  – нет. 

Даже те, кто в раскулачке участвовали, тоже 
я бы не сказала, что они не голодовали. […] 

П.А.:  – Як в цей час виживали люди в 
селі? Де, по-вашому, легше жилось людям: 
у селі чи у місті? Чому?

Л. Є.:  – В городе, наверное, жилось 
лучше. Им какой-то пайок давали, деньги 
какие-то платили. Что-то могли они купить.

П. А.:  – Скільки людей померло у Вашо-
му населеному пункті під час голоду? Якщо 
після смерті батьків залишались діти, що 
робили з ними?

Л. Є.:  – От голода сколько умерло? Ты 
знаешь, у нас такого сплошного Голодо-
мора не было. Выживали все за счет моря. 
Я помню, бабушка ходила, что-то меня-
ла, наверное, же одежку. Тюльку приноси-
ла. А что-то я сейчас их не вижу… Тюльку и 
ерши. Знаешь, такая маленькая, светлень-
кая рыбка, но колючая. Сейчас покупаем 
и я никогда не видела. За счет чего-то он 
там жил, или за счет водорослей, или ма-
леньких других рыбок. Вот это приносили и 
этим выживали. И еще во время посевных, 
уборочных колхоз кормил своих рабочих. 
И детские ясли были, по кусочку хлеба да-
вали, суп, борщ варили и для поддержания 
детей. Одно время в колхозе было, в об-
щем, направляли. Думаю, тоже, наверное, 
бывших сирот, детей. Я помню, двое или 
трое было, каждый себе брал ребенка, и 
колхоз продукции выписывал, и кормили 
этих детей. […] 

П.А.:  – Як потім згадували і у зв'язку з 
чим події Голодомору у Вашій родині, селі?

Л. Є.:  – Вспоминают. Неприятные воспо-
минания.

ПА.:  – Чи пам'ятаєте Ви голод 1946-го? 
Що пам'ятаєте? Розкажіть докладніше.

Л. Є.:  – Помню, что нечего было есть со-
всем. Но была у нас картошка, а тогда ниче-
го. Кто работал, какое-то зерно давали, и 
была мука. Это уже голод, который связан с 
войной, связан с немцами. Потому что, что 
могли, угнали, забрали, увезли.

П. А.:  – Розкажіть про Вашу родину в 
роки Вашого дитинства.

Л. Є.:  – Мать тоже голодала, была опух-
шая, ходила на работу каждый день. Но в 
школу мы обязательно ходили, хоть нас чет-
веро и злыдни постоянно. […] 
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Свідчення Михайличенко Галини Іванівни (1923 р. н.)
м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.

Записала Онафонова Е. Ю., 2008 р.

Сведения собраны со слов моей ба-
бушки Михайличенко Галины Ивановны, 
1923 года рождения, образование 4 класса.

Во время голода 1932 – 1933 гг. ее семья 
проживала на Полтавщине и в это время пе-
реезжают в г. Бердянск. Положение не улуч-
шается. Семья оказывается в чужом городе 
без средств к существованию. Поселились 
в землянке рядом с морем. Там же сели-

лись и другие семьи, так как многие бежали 
из России и центральных областей Украины 
из-за раскулачивания и коллективизации. 
Жизнь была очень тяжелой. Люди были 
обречены. Топить печи было нечем, топили 
сухим бурьяном. Чтобы не умереть от голо-
да, ходили на берег моря и выпрашивали у 
рыбаков рыбы. Голод пережили также бла-
годаря обмену вещей на продовольствие.

Свідчення Павлової Людмили Василівни (1929 р. н.)
м. Бердянськ Запорізької області.

Записав Кульбак В. О., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський 

вимір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  
– С. 170 – 188.

Кульбак В. О. (далі  –  К. В.):  – Назовите 
свою фамилию, имя, отчество.

Павлова Л. В. (далі  –  П. Л.):  – Павлова 
Людмила Васильевна.

К. В.:  – Назовите свою девичью фами-
лию?

П. Л.:  – Самохвалова.
К. В.:  – Кто Вы по национальности?
П. Л.:  – Русская.
КВ.:  – Когда и где Вы родились?
П. Л.:  – В городе Бердянске, 1 августа 

1929-го года.
К. В.:  – Какое Ваше образование?
П. Л.:  – Сначала я закончила техникум, 

в Бердянске виноградарный техникум в 
1950-м году. Потом была направлена на ро-
боту, в город Болград Измаильской области 
начальником цеха разлива. Разливали вино 
в три смены. […] Где-то в 1963-м году я за-
канчиваю университет, потому что в 1967-м 
году я переезжаю в Бердянск.

К. В.:  – Кто Вы по профессии?
П. Л.:  – В основном я работала в лабора-

тории, там я работала химиком на заводе и 
здесь поступаю в медицинское учреждение 
и тоже в химическую лабораторию. […] 

К. В.:  – Что Вам известно о коллективи-
зации?

П. Л.:  – О коллективизации я очень мало 
знаю, потому что я маленькая тогда была. 
Но голод был. Нас было восемнадцать, я 

самая младшая. Помню, только хором пла-
кали. Это я помню. Как будто сегодня было. 
Родители промышляли, где какую-то траву 
принести поесть, а мы пухлые были от голо-
да. […] 

К. В.:  – Помните ли Вы в общих чертах 
Голодомор 1932 – 1933-го годов?

П. Л.:  – Мы все плакали. Мне было 4 года 
в 1933-м году, но очень все зафиксирова-
лось в памяти. Это страшное время было.

К. В.:  – Что говорили о причинах голода?
П. Л.:  – Дома говорили, что в основном… 

почему у меня такая антипатия всю жизнь 
была к большевикам… все время мама го-
ворила, что это власть атеистов. Понима-
ешь, в те годы как-то говорить боялись, 
страшно боялись, потому что два моих род-
ственника были на «Черный ворон» и с кон-
цами. Это два, одной маминой сестры муж, 
«Черный ворон» приехал и… Потому что тог-
да было одного слова достаточно сказать, 
без суда и следствия забирали и убивали. 
Поэтому много об этом не говорили, боя-
лись все.

К. В.:  – Известны ли Вам случаи борьбы 
с голодом?

П. Л.:  – Мама рассказывала такое: она 
где-то на мусорнике нашла колечко. Это 
был 1934-й или 1933-й год. Она это колеч-
ко вычистила, она его назвала «Кроличий 
глаз». И в этом кольце был старый голубой 



50

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

камешек, и она его отшлифовала, что оно 
блестело. И пошла она на рынок и носила 
это кольцо на пальце: «Продаю, продаю», 
заведомо зная, что кольцо медное, оно не 
было золотым. Но у маминой сестры род-
ной муж работал там, где сейчас горис-
полком, там был рынок. А у него была ча-
совая мастерская, у дяди Шуры, частная. 
И там стояла, называли «царская водка» в 
бутылочках, и бутылочка с водой. И когда 
мама… клюнул скупщик, купить это коль-
цо (мама заломила большую цену), а дядя 
Шура (это маминой сестры муж) увидел: 
«Опять Гарпешка кого-то ведет», и скрылся 
в комнату. А Ольга Ивановна (это мами-
на сестра) выходит, но он-то не знает, что 
это родня. И он говорит: «Ольга Ивановна, 
посмотрите, какое колечко». И она берет 
бутылочку с водой (а тогда, чтобы опред-
елить, называлась «царская водка», теперь 
это серная кислота; если это медь, оно по-
чернеет, кольцо, а если золото, то оно бу-
дет нейтральным). И тетя Оля капнула, и 
он сразу ей выложил кучу денег. И она эти 
деньги в карман. «И я  – говорит,  – как бе-
жала понад морем, чтобы меня ж никто не 
догнал». Прибежала в пекарню, а там хлеб 
баснословные деньги стоит. И выложила 
деньги, ей дали хлеба, и она прибежала, «А 
отец,  – говорит,  – сидит вот так [взялася за 
голову]». «Где ты взяла, где ты взяла?» Вот 
так мы выживали. Это она рассказывала 
один случай из тысячи.

К. В.:  – Слышали ли Вы, что такое «Закон 
о пяти колосках»?

П. Л.:  – Конечно, слышала. Когда людей 
из-за горстки пшеницы… Кстати, наш Са-
марченко, который говорил, чтобы я учи-
лась дальше, потому, что все имели тогда, 
даже если института нет, нужно было иметь 
бумажку, что ты высший и тогда хоть ты ду-
рак, но там будешь руководить… И вот при-
шел один из местных, я там работала, а там 
[в Ізмаїлі] советская власть установилась 
только с 1943-го года. И приходит один на-
чальник цеха и увидел Самарченка в крас-
ном уголке, но знал, что у меня антипатия к 
большевизму, вот была антипатия у меня. А 
он меня спрашивает: «Люда, кто в красном 
уголке сидит?» Я говорю: «Та какой-то будет 
новый заведующий кадрами». Так он мне го-

ворит: «Этот людей за пять колосков ссылал 
в тайгу, маленьких детей, за то, что он имел 
одну лошадь и капелюшечка чего-то. Это,  – 
говорит,  – такой зверина был (конечно, член 
партии), пришел к нам». Мало того, что ра-
ботал начальником отдела кадров, а еще се-
кретарь парторганизации был. И когда меня 
агитировали, дали мне анкету, чтобы я ее 
заполнила, в партию, а я еще сижу в лабо-
ратории, качаюсь на стуле, ко мне приходит 
начальник цеха и говорит: «Людка, а ты ан-
кету заполнила в партию?» А я говорю: «Без 
меня большевики обойдутся». И как кача-
лась на стуле, та и я раз  – как летела на пол! 
[сміється]. Тем более там, где я работала, а 
за Сталина сколько мне давали читать, что 
это был за зверь! Что если бы кто-то меня 
поймал, я бы навечно осталась за решеткой 
из-за того только, что я читала это.

К. В.:  – Как Вы выживали и чем питались 
во время голода?

П. Л.:  – Выживали… Разными трава-
ми питались, кто что даст, ну, давали мало, 
конечно. Кухни были, одно время были, а 
потом перестали. Очистки ели, если кто 
выбрасывал.

К. В.:  – Известны ли Вам случаи, когда 
из сел переселялись в города жители?

П. Л.:  – Знаете, что в 1947-м году здесь 
был повальный голод, страшный был го-
лод, мне было уже 18 лет. Переезжали. По-
чему? Потому что в городе давали в голод 
200 грамм хлеба на человека, а в селе не 
давали ничего. И тот, кто что-то мог иметь, 
тот оставался, а эти переселялись, но им 
никто ничего не давал [плаче]. До сих пор 
я помню: придут, калитку откроют: «Дайте 
что-нибудь!» А мама немного им даст. Они 
шли на море, а тогда шел ерш, маленькая 
рыбешка и вся такая колючая. И эти люди с 
голода ели этих ершов.

К. В.:  – Эти люди иногда находили рабо-
ту в городе?

П. Л.:  – Никакой работы не было. Ника-
кой.

К. В.:  – Знаете ли Вы случаи нищенства 
в это время?

П. Л.:  – В основном та нищие и ходили. 
В основном были нищие. Это был 1947-й 
год.

К. В.:  – Как относились к попрошайкам?
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П. Л.:  – Никто ничего им не давал. Нео-
ткуда было. Они умирали, они все на улицах 
умирали. Это на моих глазах было: там ле-
жит, умирает, там лежит, там лежит… Стоит 
выйти… Это ужас какой-то был!

К. В.:  – Откуда были эти люди, которые 
просили о помощи у других?

П. Л.:  – В основном из сел, близлежащих 
сел.

К. В.:  – Можно ли было покинуть свою 
местность и пойти на поиски еды и работы?

П. Л.:  – Вот этого я не знаю. Ну, конечно, 
наверное, можно было, но везде был голод 
по Украине в 1947-м году.

К. В.:  – Скажите, а как в 1932-м году 
было?

П. Л.:  – Не слышала я этого. […] 
К. В.:  – Существовали ли в это время 

рынки или места, где можно было что-то ку-
пить или выменять?

П. Л.:  – Существовали. Были даже 
распреды, мама говорила. Отец устроился 
на Первомайский завод и был распредом, 
и всем вот таким начальничкам давали и 
одежку, и за счет его зарплаты и покушать 
давали, какой-то крупички, в общем, про-
питание было. Так что в конце уже этих лет 
голода практически не было, ну, недоедали, 
но такого голода, как в начале, не было. […] 

К. В.  – Как в это время выживали люди в 
городе?

П. Л.  – Мне трудно это сказать, потому, 
что очень многие померли. У нас от голо-
да померла сестричка Дуся, которую я не 
помню абсолютно, и два братика  – Петя и 
Ваня. Это я помню. Ну, как они выживали, 
этого я не помню.

К. В.: – Где, по-вашему, легче жилось лю-
дям: в селе или в городе?

П. Л.:  – Дело в том, что в городе жилось 
лучше, а в селе было страшно. Там дети 
были с такими животами здоровыми, что 
это страшно было. Ели в основном траву, 
все были больные, рахиты и, в конце концов, 
умерли. И повально умирали, вымирали 
села, потому что мама рассказывала: часть 
людей… нечестно и тогда было, если за-
бирали, допустим, корову, две, то какая та 
корова попадала в город, чтобы на самогон 
выменять, и пили эти, которые раскулачи-
вали. Если у нее одна лошадь или одна ко-

рова, а у нее двенадцать детей, и они с это 
жили, они ее раскулачивали. И эти умирали, 
а эти здесь выменивали это мясо на само-
гон. Кстати, мама рассказывала, тоже гнала 
самогон. И вот как я за него рассказывала 
(за своего соседа Ивана Каганова), его ро-
дители были хорошие люди. У нас был такой 
большой бак, и мама гнала в нем самогон 
и разносила его по ресторанам. И пришла 
милиция, а в то время за это садили в тюрь-
му. А соседи увидели, что пошла милиция, 
открыли окно и этот аппарат выбросили. 
Мама говорит: «Я чуть в обморок не упала, 
сижу, говорит,  – меня ж посадят!» Иначе 
жить нельзя было, только разносить и что-
то иметь, чтобы детей накормить. «При-
шла,  – говорит,  – а аппарата нет». Родители 
этого Ивана пожалели мою мать, потому что 
отец, по-моему, сильно-сильно тогда болел, 
он ничего не мог заработать, и мать гнала 
самогон. Это все со слов, я лично этого не 
помню. […] 

К. В.:  – Что делали с умершими во время 
голода?

П. Л.:  – Хоронили в общих могилах. На 
Старом кладбище рыли большие могилы и 
туда их клали. Кстати, после того и чума на-
чалась. Мама говорила, что сильная чума 
была, страшная, что потом эти ямы залива-
ли известью, растапливали, чтобы инфек-
ция не разносилась, поливали эти ямы. Это, 
конечно, со слов.

К. В.:  – Если после смерти родителей 
оставались дети, что делали с ними?

П. Л.:  – Сейчас, как и тогда, было очень 
много беспризорных детей. Пока образо-
вались детские дома, эти дети были бе-
спризорниками. Я не помню. Это мама 
рассказывала.

К. В.: – Помогали ли люди друг другу во 
время голода, делились ли продуктами?

П. Л.:  – По-моему, чем-то и помога-
ли. Знаю, что в 1947-м году была помощь, 
американцы давали помощь на пропитание. 
[…] 

К. В.:  – Как сами люди объясняли эти 
события?

П. Л.:  – Честно сказать, негативно это за-
ложилось вот здесь в мозжечке, антипатия, 
даже хуже этого. Я это пронесла в течение 
всей жизни, и когда вот сейчас перестрой-
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ка и винили Горбачева, это ж сколько лет 
прошло, и вот встречают и меня и говорят: 
«Ой, что наделал этот Горбачев?!» А я гово-
рю: «Нет. Этот Горбачев  – это предвиденье 
Божье, потому что 73 года убивали Бога». И 
вот это так укоренилось во мне, что я про-
несла эту антипатию через всю свою жизнь 
и никогда не любила вот этих демонстра-
ций; не то что не любила, а какая-то вражда 
была, и когда меня агитировали в партию, 
хоть это было обязательным… […] 

К. В.:  – Знаете или помните Вы что-
то из рассказов родителей о голоде 
1921 – 1922-го годов?

П. Л.:  – Мама рассказывала. Мало того, 
что голод был, еще был страшный тиф. 
Я сама этого никогда не видела. Мама 
рассказывала, что умирали; мама сама 
очень болела в 1921-м году, родственников 
много умерло.

К. В.:  – А что Вы помните о голоде 
1946 – 1947-го годов?

П. Л.:  – Вот я ж и рассказываю, что нам да-

вали по 200 грамм хлеба на каждого человека 
в городе, а в селах не давали ничего. В осно-
вном там умирали, в городе мало умирало 
людей, умирали сельские люди. На 200 грамм 
хлеба никто не мог жить, люди умирали на 
улицах. В общем, страшный кошмар был. […] 

К. В.:  – Как относились в городе к тем 
людям, которые приезжали из других горо-
дов; сел сюда в поисках работы.

П. Л.:  – Честно сказать, до голода я не 
видела этого. Потому что привольнее было 
все-таки так. Но если случайно, там мало 
ли, по семейным обстоятельствам, то с 
большим уважением, они всегда пользо-
вались как бы спросом, потому что труже-
ник всегда в почете. И если этот труженик 
был без дела, он всегда искал этого дела, 
он ходил помогать, даже бескорыстно, 
соседу, знакомому. А в Бердянске были 
труженики, но это как редкость была. А 
сельской человек, как правило, отличался 
трудом (конечно, могли быть и исключе-
ния). […] 

Свідчення Пашко Марії Артемівни (1923 р. н.)
м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
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Демко Н. А. (далі  –  Д. Н.)  – Назвіть своє 
прізвище, ім'я та по батькові.

Пашко М. А. (далі  –  П. М.)  – Пашко Ма-
рія Артемівна. […] 

Д. Н.:  – Ваша дата народження?
П. М.:-1923-й.
Д. Н.:  – А місяць?
П. М.:  – Июнь місяць. Літом. Іюнь-іюль.
Д. Н.:  – А місце народження?
П. М.:  – Місце народження? Куйбишев-

ський район, село Водяно.
Д. Н.:  – Яка Ваша освіта і професія?
П. М.:  – Я всього ходила два годика в 

школу, був якраз голод, двадцять третьому 
родилась, у 33 – 34-й, коли голод був. […] 

Д. Н.:  – А своїх діда та бабу Ви знаєте?
П. М.:  – Бабу знаю, а діда не знаю. Дід 

умер до мого приходу, а баба жила, в 33-му 
умерла.

Д. Н.:  – А як її звали?

П. М.:  – Марта.
Д. Н.:  – Якої вони були національності?
П. М.:  – Українці. […] Це надсилали люди 

все з Полтави в наше село. […] 
Д. Н.:  – А з якого часу Ви живете в Бер-

дянську?
П. М.:  – Я в Бердянську тілький третій 

год живу. Три года оце буде. […] 
Д. Н.:  – Що Вам відомо про колективізацію?
П. М.:  – Ой, моя ти дитина! Я як раз рос-

ла у колективізації, мені 8 год було, як ми 
строїлися. Була в батька мого велика сім'я: 
6 братів і 2 сестри, і всі виїжали, хто куда: і 
в Гуляй-Поле, і в Запорожжя, і в село Попів-
ка, і в Ланців от-туди, і в Маріуполь, кругом 
роз’їхалися. […] 

Д. Н.:  – Кого Ви зрозуміли під словом кур-
куль?

П. М.:  – Ну, як це у нас були, оце ж хіба 
це були куркулі?! Це люди роботящі були. Це 
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не куркулі. То люди труженики були. У каж-
дого була олійниця, мельниця, оце було все 
те, що необходимо до хазяйства. Він спра-
вий був багатий, всі люди несли до нього, 
він обробив, олійки зробив, муки намолов. 
Це хіба був куркуль? Він просто був замож-
ний селянин. Це не куркуль.

Д. Н.:  – Зрозуміло. Маріє Артемівно, 
пам'ятаєте Ви Голодомор 32 – 33-го років?

П. М.:  – 33-й дуже помню, а в 32-му, бо 
я родилася в 23-му, вже другий пройшов, а 
в третьому вже мені було, в 33-му мені вже 
було десять год.

Д. Н.:  – Що Ви знаєте, що говорили про 
його причини, Голодомору?

П. М.:  – Що була причиною? Просто була 
викачка.

Д. Н.:  – Чого?
П. М.:  – Хліба. Що вродило, під'їдуть, за-

беруть і все. Нас п'ятеро було, батько і мати, 
і нас п'ятеро. Потом начали мерти. Одно 
вмерло. А в… а в нас була коровка, та якраз 
весною розтелилася, і якраз ми і усі… нас 
мати виглядила. Ми всі живі осталися. Нарі-
жем лободи, акація була біла, саме весною 
цвіла, і от це все молоком мати поллє і нас 
годувала. І нас четверо вижило, одне тільки 
вмерло.

Д. Н.:  – Чи відомі Вам інші випадки бо-
ротьби з голодом?

П. М.:  – [Зітхає]. Ну, були, були, нам 
привезли… Вже я на роботу ходила, вже 
в 33-му, а в 34-му я вже на роботу ходила. 
Мені було 11 год, я вже була на роботі, і всі 
діти були, потому що на степу привезли з 
Америки білої кукурудзи і варили в отаких 
котелах здорових, варили, мамалиґа нази-
валась вона або каша. І оце наварять, і каж-
дому усім пороздають, і на обід усі ж пона-
їдаються, і кукурудзяна каша, це ж каша. І 
сутки живуть до завтрашнього дня, як вдома 
немає у кого що їсти. У нас було молочко, то 
мати нам по кружечкі, а є такі дітки, що і ко-
рову з'їли, зарізали і з'їли. Бо нічого було… 
Оце так було.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, а Ви чули «За-
кон про п'ять колосків»?

П. М.:  – Чула. Бо мене саму били за ко-
лосок [плаче]. Ой, нащо ти мені згадуєш? 
У нас недалеко степ був, край села жили. 
Вивели нас: бабушка моя, батькова мати, 

забрали нас усіх діточок і пішли колосочки 
збирать. І ми уже так у торбочки поназбиру-
вали, там обімнеш, і було ж уже густо після 
голоду цього оце ж 33-го, а це вже весною 
34-го, весною вже вродило, вродило на 
34-й. Пшениця ловко вродила, і такі коло-
сочки, як обінеш, так і жменька, ото так хліб 
вродив після голоду. Воно голод зробило… 
[зітхає]. Ну, не можу, не можу, дітка, зга-
дувати, як у нас в сім'ї, я ж кажу тобі, у нас 
п'ятеро було, і ми мати намолотили мішок 
кукурудзки із города, воно недород був, но 
трошки вродило. Квасолі відеречко, проса 
отако вродило трошки. Ну, вони ж забирали, 
їздили, а ми не дали їм. Вобщем так, мати 
нас посадила у піч, нас, така була, і нас по-
садили на пічі і ото все склали, вот так зоси-
пали по черені, вот так вот і у куток і сказа-
ли: «Вот це як отдаете  – ми помрем». Що ж 
ти думаєш, ми сидимо, один прийшов з ба-
бою і шукать: «У тебе є?» Мати сказала: «В 
мене нема». Він: «Заховала?» І давай шукать 
же, а ми на пічі і скраю сидимо, ноги поспус-
кали. «Що, на піч заховала? До дітей?» Та до 
нас, а мій братик ухвати та як укусе, так отут 
так і вирвав йому, укусив за руку. «Ах, ви ще 
і кусаєтеся?» Та стає, а ми його як шпурли-
ли, а мати каже: «Не займай моїх дітей, бо  – 
каже,  – і з'їдять тебе. Вони як наткують, так і 
з'їдять. Як скажу кусать, так вони кусатимуть 
тебе, так що лучше йди,  – каже,  – щоб їх 
нема нічого». І вправду вийшов і пішов. І він 
і пішов, от тоді у нас як раз ми і визимували. 
Оце рідненька мати кукурузячка була таку-
шечка, натруть і те і врятувало. Зимувала.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, а можете ще 
розповісти, чим харчувалися під час голоду?

П. М.:  – Харчувалися, оце ж ми, діти, 
були, весна, нічого їсти було, а в колхозі був 
льон, намолотили і заховали його сіяти. Така 
була і тут були дєжурка така, і засипана льо-
ном, і в нас у селі як взнали оце дітворня, і 
як тільки сумерки, вікно виймаємо і очередь 
дітворні і льону в пазухи так нікуди брать в 
мішок. Попідв'язуємо такі були сорочечки, 
ну, бідність було яке було, аби ж полотняне, 
що ткали самі. У нас тоже і верстат був, ми 
самі робили, ткали полотно таке біле, а лі-
том вибілювали і шили: сорочки, штани, все 
і той, і ото тим люди, дитворня і багато дітей 
оцим і вижили льоном, намелять льону, а 
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тоді і травичка, туди напечуть і одна под ній, 
діти один під них, що ті роблять, так і вижи-
ли. Понімаешь? І багато дітей вижили оцим 
льоном.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, чи відомо Вам 
випадки, коли до міст переселялись меш-
канці сіл? До міст їхали під час голоду?

П. М.:  – їхали, їхали, їхали. Відомо.
Д. Н.:  – А що вони робили, як вони зна-

ходили роботу в місті?
П. М.:  – У місті приймали на заводи, шах-

ти. В мене самої є дядько там, і два дядьки 
на шахту пішли. Із села багато на Маріуполь 
поїхали в заводи. Мої тьотки туди виїхали, в 
33-му поїхали вони, там на заводах давали 
по кілограму, на заводах.

Д. Н.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
під час Голодомору?

П. М.:  – Та, ходили дітки просили.
Д. Н.:  – А як ставились до цих жебраків? 

Звідки вони були?
П. М.:  – Де дітей багато було, і то не той, 

а голод застали вони й ходили. Це не жебра-
ки були, це просто діти голодні ходили. Же-
браків таких не було, не називали раньше, а 
зараз їх… Тому що це не жебраки були, це 
просто діти були з великих семей. А ми їх 
так, як кажуть, хто кому яке щастя остатися 
живим. Так, як і зараз, так і тоді було. Судь-
ба твоя остаться живим. Мерли, і на вулиці 
мерли, ховали дітей. І під загатами. Раньше 
загати були ж такі із соломи. Дивись, уже 
лежить дитина або баба стара. Ховали, бра-
ли і ховали.

Д. Н.:  – Чи можна було в цей час покину-
ти свою місцевість і піти на пошуки роботи?

П. М.:  – Було, було. Ходили всі, да.
Д. Н.:  – А куди, як правило, уходили?
П. М.:  – Ну, більше на заводи, в Запоріж-

жя, Маріуполь, Донецьк. Ото всі туда йшли, 
там наших і зараз людей багато.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, чи існували ті, 
хто не голодував?

П. М.:  – Існували.
Д. Н.:  – А хто вони були, як вони жили?
П. М.:  – Вони так жили саме, но тільки 

якось їм було доступно взять. Оце, напри-
мер, що оте той сестра, брат і кум, вони там 
ночью поділяться оцими харчами, крали там 
і живуть, тоже не було, ото ж отак.

Д. М.  – Скажіть, існували в цей час база-

ри або місця, де можна було щось купити?
П. М.:  – Існували.
Д. Н.:  – А хто там торгував?
П. М.:  – Люди йшли, просто у кого що 

було. От, например, ми держали коровку, 
мати було ізберуть трошки там і треба ж ку-
пить сирників, треба ж палить. Мило купля-
ли, бо нема чим вистиратись. Мати збере. У 
кого корівка… І несуть на базар, а базар був  
– з города наїзжали, бо в селі в цей год не 
було це, а це ще як на другий год уродило. 
Тоді вже все було на базарі у нас в Смир-
новкі, було два ряди лавок і повно, виноси-
ли вже люди на базарі йшли і картонку все, 
продукти всякі несли, тому що оце третього 
на четвертий, а на четвертий уже все вроди-
ло. Усе вродило, прямо дощі йшли і уродило 
все. У четвертому, і тоді все було, й базари, і 
з городів наїзжали і купляли.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, як в цей час ви-
живали люди в місті?

П. М.:  – А я ж тобі кажу, вони получали 
гроші.

Д. Н.:  – А їм краще жилось?
П. М.:  – Їм тоді ж, конечно, краще жи-

лось, вони вже й вертались в село, хто не 
мог вже видержати, вже дітей багато. Вер-
талися в село, бо вони ж бросили свою хату. 
Потім верталися, а є більш не верталися.

Д. Н.:  – Чи знаєте ви, скільки померло у 
Вашому населеному пункті?

П. М.:  – А хто знає? Багато, та счету я не 
знаю. […] 

Д. Н.:  – А якщо після смерті батьків зали-
шались діти, що робили з ними?

П. М.:  – Одвозили в дом, скільки в Бер-
дянськ поназвозили! У нашому селі одна 
одвезла трьох дівчаток. У неї п'ятеро було, 
а хазяїн умер. Она одвезла цих дівчаток у 
Бердянськ, під приютдомом і покинула.

Д. Н.:  – Чи допомагали люди один одно-
му під час голоду?

П. М.:  – Помагали в нашому селі.
Д. Н.:  – Ділилися продуктами?
П. М.:  – В нашому селі  – да. Ну, всяко-

му селі є по-разному. У нас у селі, у нас не 
було такого, щоб діти було ходять, просять, 
а в мене мати була жаліслива, своїх п'ятеро, 
вона ще прийме та нагодує. Була коровка, 
ловко давала молочка, це у четвертому уро-
дило і паса хватало.
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Д. Н.:  – Як місцеве керівництво поясню-
вало те, що відбувалось?

П. М.:  – Хто зна? Каждий по-різному. Ми, 
я ж тобі, так колосочки почала, так їхав і за-
брав у нас сумочки і познімав, а ми ж плаче-
мо, раньше й сумочка дорога була, позні-
мали і поїхали, молотят там. Ми в чотирьох 
були, а баба п'ята. «Давайте, дітки, йти, уже 
у нас буде завтра на хліб». Ото ж помолотим. 
І була така терочка, поки прийдуть батько й 
мати з роботи, а баба вже напече, та ще ж 
тільки молотили, а тоді вже як умолотили, 
тоді й дали, дали хліба вже, бо хліба було 
після голоду як уродив, та ще отака пшени-
ця крупна, та як змелять, так хліб і держав 
угору. Така була пшениця, тепер такої нема.

Д. Н.:  – Чи змінилось Ваше життя під час 
голоду? Дозвілля, свята якось змінилися?

П. М.:  – Так само празднували і в голод у 
нас в селі, оце все і було обряд. Обряд цей не 
сходив. І церкву спалили. В нас довго церква 
була, аж у тому хліб зсипали. […] Як празд-
ник  – ще батько мій… Оце набіжать, сипаєм 
вечерять і під голод, і після голоду… Бере 
ложку, набере куті, йде до вікна, гука Моро-
за вечеряти: «Йди, Морозе, вечерять, а як не 
йдеш  – не йди». А мороз  – вікна от так по-
намерзали. І він гукати на весь двор: «Моро-
зе, вечеряти йди, а не йдеш, не йди ні на що, 
ні на телятко, ні на ягнятко, ні на поросятко, 
ні на курчатка, ні на що, ні на що». Ото тричи 
скаже так, і беріть діти, а ми ж всі терпімо, не 
їмо, аж поки батько прийде з роботи.

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, знаєте Ви якісь 
приказки, вірші, які описують ці події Голо-
домору?

П. М.:  – Я тобі би разказала, но я тобі 
скажу, що моя дитина, я у школу всього два 
годи ходила. У 33-му яка ж була учоба? […] 

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, як потім згаду-
вали і у зв'язку з чим події Голодомору у Ва-
шій родині? Згадували ці події?

П. М.:  – Часто і густо згадували, часто. 
Як зійдемось […].

Д. Н.:  – Маріє Артемівно, а пам'ятаєте 
Ви голод 46-го року?

П. М.:  – 47-й був. Пам'ятаю, ну, тоді воно 
якось було недород. Ну, вже не ходили од-
німать, ні, то в 33-му однімали, а у 47-й вже 
ніхто не віднімав. Уже кто де їздили, напри-
мер, на Запад, через бугор якось пройшов 

там кукурудза уродила, так їздили туди. 
Кукурудза, просо, їздили туди купляли, на 
плечах я приносила мішок, бо пішли туда, а 
вродила багато було насіння. У селі убирали 
люди, голова платив кукурудзою, платив не 
грішма, а тільки той, бери додому, хто чим, 
хто машиною… Машин тоді не було, зовсім 
мало у кого, а так на плечах, велосипеді […].

А земля ж не дуже у 33-му оброблялася, 
і такий осот, бур'ян от такий [показує]. І нас 
як поставлять цепочкою, все село виходило, 
хто не вмер. Хто помер  – то вже тих нема, а 
ці дітвора повиживали, я ж тобі кажу, то льон 
крали, і так повиживали діти. Тоді ж рвали 
бур'ян оцей, зривали. Отак цепкою постав-
лять, і поле пройдем. Ти не знаєш, от такий 
лапатий. І всіх дітей вигоняли, і дітям їсти 
варили. Ми в літо поки вмолотили аж хліба. 
Так дітей спасали, людей, це після 33-го. 
Варять, кухарка і такий котел, ведра три-
чотири, здоровий котел. І цим дітям. І поки 
вмолотили… це вже в четвертій. Як умоло-
тили, тоді вже дали вже всім по 3 центнери 
пшениці, тільки тому, хто заробив. Усім да-
вали по 3 центнери на сім'ю пшениці. […] 

Д. Н.:  – А баба була у Вас чи ні?
П. М.:  – Баба у 33-му вмерла. Діда вже й 

баби не було. Вони померли. 33-му помер-
ли, оце тобі 33-й був голод, що тут розка-
зувати. Аж у четвертому, я ж тобі розказую, 
і оце ж молотили. Уже нас забрали всих на 
роботу, оце ж рвали, був осот отакий був 
пшениці, і по ячмень, увесь степ зривали, 
тому що, я ж тобі кажу, посіяли, а після 33-го 
земля не оброблялася, бур'яни взялися і по-
лоли люди руками. […] 

До війни люди все забрали, переживан-
ня людське було велике. Понімаєш? Вели-
ке переживання. Як у нас батько відвів коня 
додому, прийшов з батіжком, а в мене брат 
був та дивиться на батька, батько до того 
плаче! А він: «Що ти коника не приведеш до-
дому?» Кінь був молодий такий, батько все 
його садовив на коня. Тоді батько же відвів 
в колхоз, прийшов з батіжком додому, а цей 
хлопець плаче. Ми дівчата, нам якось той, а 
він же на конях побільше з батьком. Тоді ко-
лективізація була. Та прийшов з батожком 
додому, а ми всі плачем за тим конем. Він 
же запряже, батько, бричечка, і поїдемо на 
млин [плаче].
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Д. Н.:  – А звідки Ви дізналися в дитинстві 
про існування міста?

П. М.:  – Під голод, дітка, всі виїжали в міс-
то, і там приїжали до нас тьотки мої, батько-
ві, материні сестри  – всі були у городі. Вот я і 

знала про місто, бо вони було приїдуть, при-
везуть якийсь подарочок. Тоді в нас же в селі 
були мало одягу. Дивись платочок привезуть, 
матерії було навезуть і ще і тут і продають. 
Вот так, ото я і знала про місто. […] 

Свідчення Пеливанова Івана Дем’яновича (1909 р. н.)
с. Андронівка Бердянського Бердянського району Запорізької області.

Записала Швидкова О., 2008 р.
Воспоминания Пеливанова Ивана Де-

мьяновича, 1909 года рождения, жителя 
села Андровки, Бердянского района, Запо-
рожской области.

В семье было 7 детей: 2 мальчика и 5 де-
вочек. В 1933 году выжили благодаря тому, 

что я работал в управлении колхоза, возил 
председателя. Но всё равно было очень тя-
жело, ели щавель и лебеду, плавали паро-
ходом на Кубань, обменивали одежду на ку-
курузу. Были очень большие налоги. В семье 
от голода умерли двое детей.

Свідчення Пелішенка Івана Панасовича (1924 р. н.)
Михайлюта О. Алілуя. Художньо-документальна оповідь про реальні події чорного 

1933-го року на Лівобережній Україні.  – Гуляйполе: Гуляйпільська районна друкарня, 
1990.  – 23 с.  – С. 11 – 12.

Я, Іван Пелішенко, учитель, родом із 
Гюнівки, Бердянського району. Коли по-
чався голод, мені було вісім років.

А дитяча пам'ять  – найболючіша, най-
виразніша.

Мій тато працював 1932-го року на Дні-
пробуді, куди він забився, рятуючись від 
переслідувань за критику районного на-
чальства, яке приїхало в наше село переві-
ряти колгоспні справи, впилося самогонкою 
і вело себе, мов остання свинюка… Коли 
тато був на Дніпробуді, мама влаштувалася 
на лісопильний завод у Запоріжжі, складала 
пресовану стружку. Вона була вагітною моїм 
меншим братом. Коли почався голод, на 
Четвертому селищі в Запоріжжі стало дуже 
скрутно. Батько кочегарив у котельні, але не 
міг принести додому бодай жменю вугілля  
– дізнаються, виженуть з роботи. Ми недо-
їдали. Тато отримував на картку 500 грамів 

хліба, 500 грамів комбіжиру і дуже рідко  – 
якусь прілу крупу. Мама влаштувалася неле-
гально прибиральницею до їдальні полку 
НКВС за допомогою «благородного» сусі-
ди Миколи Івановича Шестерикова, він там 
служив. За його благородство, мама мусила 
бути хатньою робітницею в нього. Зате, коли 
тисячі городян були на грані загибелі, коли 
на вулицях падали мертві, з їдальні вона 
приносила цілком придатні до вживання по-
миї. І ми їх їли. А батько все одно тяжко ви-
тримував голод  – у нього пухли ноги. Мені 
часто не вистачало і помиїв, і тоді я бігав до 
яру, куди укидали сміття володарі окремих 
котеджів. Іноді знаходив головки оселедців. 
А в школі нам давали ріденький, ріденький 
суп із пшоном і кілька штук хамси. Без хліба. 
Їли. Потім увесьденечки не могли вгамувати 
спрагу. Іноді хамсу відбирали старші хлопці-
хулігани…

Свідчення Поданєвої Мотрони Яківни (1900 р. н.) та її доньки
Шевчук Віри Радіонівни (1924 р. н.)

м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
Записала Новицька В., 2008 р.

Вспоминают Поданева Матрена Яковлев-
на, 1900 года рождения, и ее дочь Шевчук Вера 
Родионовна, 1924 года рождения, жительницы 
г. Бердянска, Запорожской области.

«Семья жила по улице Красной. Мать  
– Матрена Яковлевна, отец  – Родион Фе-
дорович и 6 детей. Мать работала медсе-
строй, отец был печником. В годы голодо-
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мора мать не работала, потому что у нее 
был маленький ребенок, а отец возил вра-
ча и подрабатывал печником. Мать вязала 
и вышивала на продажу, иногда ухаживала 
за больными за еду и одежду. Но все равно 
семья бедствовала. Но спасала всех бер-
дянцев рыба. Дети бегали к морю и про-
сили у рыбаков рыбу, в основном тюльку. 

Потом мать из нее готовила еду для всех. 
Сколько раз на берегу, на глазах у детей, 
умирали люди, поев сырой рыбы! В семье 
Поданевых в годы голодомора умерли 2 де-
тей  – сын Петенька и дочь Любочка, ещё 
один ребёнок родился мёртвым из-за того, 
что в очереди за хлебом Матрёну Яковлевну 
затолкали голодные люди».

Свідчення Савицької Євдокії Олексіївни (1913 р. н.)
с. Попівка Бердянського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Батько  – Дяченко Олексій Амвросійович 
Мати  – Дяченко Марфа 
Мати померла в 1921 р. Жили до колгоспу 

всі три брати разом, було велике господар-
ство, голоду не було, батько мотався, добу-
вав зерно, харчі.

В сім’ї було шестеро дітей: Домаха, Кос-
тянтин, Килина, Галька, Іван, Євдокія.

Після смерті мами, жила у брата Кості. 
Ходила найматися по селу  – мазала хати. У 
1921 р. в школі давали пайки, з котел очком 
йшли. Один рік навчалася в школі. В 1932 р. 
вийшла заміж. Чоловік був з бідних. Я дума-
ла, що нас вже ніхто не буде чіпати (в дужках 
записано «розкулачувати», але потім  – за-
креслено  – І. Ш.). Жили бідно. Я була пухла, 
ходила по селах, міняла одежу на їжу. Одно-
го разу викликали на збори. Я вдягла білий 
кожушок і пішла з чоловіком. На зборах ска-
зали, що потрібно платити податок, тоді ха-
зяїн сказав, що нема з чого нам платити, го-
лова одповів: «Знайдемо з чого  – кожушок 
знімемо». Я відповіла: «Не ти його на мене 
вдягнув, не тобі знімати».

Вирішили їхати до сестри під Маріу-
поль. Приїхали, а в неї яйця ночвами на-
криті, риба велика висить, як до іншої 
держави потрапили. Вона нам сказала: 
«Їжте, але потроху, а то погано буде». 
Вона дала борошна, яєць, риби. Я одвез-
ла в село до батьків чоловіка, а сама по-
вернулася назад, до чоловіка, він пішов 
працювати до радгоспу «Афіна». Два роки 
ми там працювали, а потім народилася 
дочка Оля. Повернулися до Поповки. Чо-
ловік пішов до армії, а я пішла до колгос-
пу, мене поставили ланковою в бригаді. 
Робили все: пололи, косили, збирали. Я 
взяла зобов’язання вийти у передовики і 
добилася. Часто мене преміювали, отри-
мала ягня, а в районі навіть туфлі дали. В 
1936 р. прийшов чоловік, загинув на війні 
в Прибалтиці.

В 1933 р. від голоду помер брат Костян-
тин, його дружина Галя та хлопчик їхній, а 
один залишився, його взяв на виховання 
дядько Іван. За податки забрали у них все: 
корову, інвентар та інше.

Свідчення Северин Ольги Семенівни (1923 р. н.)
м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.

Записала Демко Н. А., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський ви-
мір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  – 

С. 46 – 59.

Демко Н. А. (далі  –  Д. Н.)  – Назвіть своє 
прізвище, ім'я, по батькові.

Северин О. С. (далі  – СО.)  – Северин 
Ольга Семенівна.

Д. Н.:  – Дівоче прізвище?
С. О.:  – Вареник Ольга Семенівна.

Д. Н.:  – Ваша національність?
СО.  – Українка.
Д. Н.:  – Дата народження?
СО.  – 1923-го года 11 мая.
Д. Н.:  – Місце народження?
СО.  – Нововасильївка.
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Д. Н.:  – Яка Ваша освіта і професія?
СО.  – Тоді у нас освіта була 7 класів, а 

8 класів я заканчувала у лікбезі нашому. […] 
Д. Н.:  – Звідки родом Ваші батьки?
СО.  – Бог його зна. Все-таки папа гово-

рив, що нас населяли, нас донські казаки 
називали, а потом же. Бог його знає. […] 

Д. Н.:  – З якого часу ви живете в Бердян-
ську?

С. О.:  – Я живу з 46-го года. […] 
Д. Н.:  – Яким було господарство Вашої 

родини в часи Вашого дитинства?
С. О.:  – Це ж довоєнне в нас, так? Зані-

малися, як і всі хлібопашеством.
Д. Н.:  – А худоба, птиця була?
С. О.:  – Жило три брати вмісті, в хатин-

ці невеличкій. Старшому брату (папа був 
середній, менший був ще), а старшому по-
строїли… гектар був города… хатинку з са-
мана, камишом накрита була  – одділились, 
А спали як? В одній хаті. Оце як поженилися 
вже, папа женився й брат женився, одна ха-
тина була, от такий був пол на всю хату, каж-
да сім'я отгораджувалася ряднами. От як ми 
жили. Я ще помню, як на тім полу старший 
брат на одній половині своєю сім'єю спав (в 
нього четверо дітей було), папини посеред-
ині (нас вже було четверо), менший брат  – 
один тільки хлопець був в нього. Тоді взяли, 
давайте ж розкидаться, куди ж можна жить 
в одній хаті?! Це ми зараз живемо кожний в 
своїй спальні, а тоді пол був такий, як кро-
вать, дерев'яні доски, отгораджувалися ряд-
нами. Дєдушка й бабушка спали на печі. Піч 
була одна на всю хату: і варили, й пекли, й 
топили піч. Оце от так. Тоді меншому брату, 
один алкашок: «Іди мене до смерті докор-
ми, я тобі оставлю свій курник». Отділилися, 
папа остався в цій хаті. Тоді вже ж начали… 
Сім'я була очень дружна, один одного не 
откидав. У старшого брата батько, це дє-
душка мій, отдав коця, а нашим папа гово-
рив, якійсь товарищ з Берестовой лощонка 
подарили, та лощиця вже вийшла мамою, 
і вона родила собі лошонка. Уже в нас дві 
було конячки на сім'ю на ету. Троє барашок 
було, щоб чулки та таке в'язали. Гусей не 
було в нас, бо річка далеко була, одні кури 
були і все. Даже я помню. […] 

Д. Н.:  – Чи люди хотіли добровільно йти 
до колхозів?

С. О.:  – У колхоз? Наші йшли добровіль-
но. Труженики було страшно, тоді як у нас 
зараз… […] Давайте когось будемо роз-
кулачувать (це ж до війни ще було). Кого ж 
будемо розкулачувать? Давайте труженіков 
возьмемо. Попався папа, вони ж тоді в кол-
хозі не були, як оце розкулачували, тоді такі 
совхози були, а в совхозах лодарі робили, 
а завідували труженікам. Щоб нам не було 
стидно, що ми лодарі, давайте ми евакуїру-
ємо їх де-небудь. І з нашої сторони, україн-
ської, було папа мій з колхоза, з «Труд Іллі-
ча», це ж не колхоз, а тоді совхози і артелі 
називали, там ще двоїх всіх в кучу, з другої 
сторони цих, що «Комінтерном» там не на-
йшли, тоже ледаченьки такі були люди, не 
найшли, щоб вислать їх на виселку. А в кол-
хозі «Сталін» там тільки організовувалися, 
дуже робочі люди були.

Д. Н.:  – Що було з тими, хто не хотів йти 
до колгоспів?

С. О.:  – Я не знаю. У нас один дядько на 
нашому краю не хотів в колгосп іти і йому 
продали й хату забрали, і лошадь в нього 
забрали, і бричку все таке забрали. А наші 
хотіли в колгосп і вступили. Е, но їм не інтер-
есний, що роботящій.

Д. Н.:  – Коли почалося розкуркулення?
С. О.: -У 29-м году. […]  
Д. Н.:  – Кого Ви розуміли під словом 

«куркуль»?
С. О.:  – Бог його знає… «Куркулями» тоді 

називали чи багатих, чи я не знаю. Ну, ми 
оце в 29-м году забрали все з дому і лошад-
ку цю забрали, лошонок був, барашок по-
різали, три ж барашки було, курей забрали, 
забирали в нас все, где що було у хаті, все 
забрали. І ще я помню, коли вже на висел-
ку нас стали висилать, мама взяла, сумоч-
ка була в неї чи з мукою, чи з крупою якою, 
не знаю, а тоді ж такі багаті були, в кожухах 
ходили. Знаєш, що це за кожух? Кожух це з 
барашки такий. Вона ж от то в кожуху стоя-
ла, за пазуху положила, це ж я своїми гла-
зами бачила. Заходе там у нас Расторгуєв 
[…]. І взяв от так, як открив мамі кожух і цю 
сумочку взяв. Мама: «Дітям остав. Діти ж, 
ви бачете, голодні і босі». Не було ні лохма-
нини, в чому ми стояли, в тому і зосталися. 
Через несколько днів під'їжає підвода, дощ 
був, помню, як сегодня, і нас починають ви-
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кидать із хати на виселку. Начали плакать, а 
бабушка зосталася, бабушка ще жива була. І 
я помню цей случай, нікогда не забуду. Мені 
навіть впрекав цей […] Расторгуєв, ярий 
був, все забирав, в хаті не було нічого, такий 
ярий. Мама пішла, я вже виходжу, а він мене 
тягне, а у нас в дверях де закривалися, тоді 
ж не закривалися люди, не крючочок, а як 
тобі, ну, туди, де ставлять двері. І я вцепи-
лась цим пальчиком [показує] за цей, а він 
мене тяне, а я кричу, що «Куди ви мене тяг-
нете?» А підвода, вже маму погрузили, дітей 
(це ж нас п'ять дітей було) вже грузять, одна 
я зосталася  – не хотіла з хати виходить. І він 
мене тягне. Як схватила молодими ж зуба-
ми, і всю шкуру йому передерла на руках. І 
він мене бросив, і вже тоді папа: «Іди. Ти ж 
все равно не зостанешся одна». Кинули нас 
в ці брички як собачат. Голі, дощ іде, люди 
все зносять, лохмоття, вкривають нас, ки-
дають… ми зараз одеялами, а тоді рядна-
ми називали. Що-небудь, хоч дітям зробить 
поднавєс, тут же діти. Зібралися мужики, 
які пооставалися, зробили кругом у брич-
ці [показує] з віток, отгородили, щоб хоч на 
нас дощ не йшов. І повезли нас. Все броси-
ли. […] В Розі привезли аж на станцію. […] 
І кидають нас у телячі вагони. Батьків на-
ших і звезли з усього краю туди, забулась, 
як це село називається, і от то скидають всіх 
як собачат у телячий вагон. Напхали туди 
людей з нашого села, забула як фамілія, 
ну, нас 3 чоловіка з нашого села, так як нас 
кинули і соєдинились у поїзді в телячий ва-
гон, як оце зараз, та тоді якось більше вони 
були, як зараз ходять. Сидимо, довезли нас 
до Москви. Всі кричать, що «вас на Соловки 
виселять», а «кулаками» начали називать. 
Тепер я вспомнила, що «кулаками». «Нажи-
лися  – матюком і 18-й год, і ще пришилось 
от цих сволочей такими палками. Забрали 
папу. Ну, що ж осталися, а на Вологді вмер 
у нас один братик і другой. Вмерли, там і 
осталися. Так що ми втрьох приїхали додо-
му. Приїхали  – голі стіни, нема ніде нічого, 
люди почали зносити, хоч на чомусь должни 
лягти чи діти, чи мати. […] 

Д. Н.:  – […] Ви пам'ятаєте Голодомор 
32 – 33-го?

С О.  – Тепер я про Голодомор тобі роз-
кажу. Це ж уже коли з'їхалися ми от тут, вже 

ж і папа прийшов, вже і папу освободили, 
це ж добився мій брат, а мамин племянник. 
Ну, що дєлать, давайте якось жить. У колхоз 
пішли. Колхоз презирали, як ми їх називали 
фашистами, ті, що не любили. В колхоз хо-
дили мама й папа, день і ніч греблися, щоб 
оправдать себе, і навіть лишили права голо-
са, вроде ми такі фашисти були. От зараз 
творять далеко ходити не надо. Ну, дожи-
ли до 33-го года. Врожай був хороший, вже 
в колхозах було і в селах у кого що посіять 
було. Урожай був хороший, що й папа роз-
казував: «Ну де вони могли це все діть?!» В 
колхозі такі стоги лежали зерна, грузили на 
машини. Куди вони вивозили?.' Забрали по-
вністю, ніде нічого не було ні по закромам, 
ні в колхозі нічого не оставили. Це якраз 
32-й год врожайний був, 33-й повністю ні-
чого не було  – все загребли. Все загребли. 
32 – 33-й год. В школу ходили босі, голі. Тоді 
Покрова була, раніш вона не така була, не 
такі холода були, як зараз, ми в школу ще 
босі ходили. Було, біжим в школу, а по окра-
їні землі мороз вже стояв. Діти мерли на 
партах від голоду. Сидить, сидить бідняж-
ка  – от вже нема, вже вмерло. Вже учителя 
потянули його мертвого. Тоді почали дітей 
кормить. Ми як старшеньки були, такий суп 
був жирний. По одній капелькі хліба давали, 
бо якщо зразу пустий шлунок, та й помре. А 
батьки страшне! Дожили ми до весни 33-го 
году, травичка пішла, слава Богу. Я пухла від 
голоду -помирала. Я от голоду вже вмирала. 
У нас дядя був, роботав на вокзалі гружчи-
ком, жалко ж сестру і племінників, так вони 
ворували просо, що з віників зшкрібають. 
Привезуть. А у нас була ступка в селі, папа 
товче, а мама стоїть дивиться, чи ніхто не 
чує, що папа товче. Супчиком цим кормили-
ся, травичка пішла  – вже нам було легче. Я 
сильно була пухла, вмирала, на мені зараз 
тіло тут полопане. Коли человек голодний  – 
він починає пухнути, водою наливається. Я 
ж така була страшна. Ну, потім то дядьки, то 
травичка, то акація почала цвісти, і ми трош-
ки підбодрилися. Бог його знає, як дальше 
тобі сказать, батьки витримали, а я вмирала. 
В мене сестра була менша з 25-го года, та 
как-то маленька була і худенька, но не пухла. 
Я, наверно, больше була, енергічнєє, мені 
потребность була больше покушать. Та чма-
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кала, а мені хотілось покушать, от я бистріше 
всіх попухла. Вижили ж слава Богу. Далі що?

Д. Н.:  – Ольго Семенівно, що говорили 
про причини голоду?

С О.  – Голодомору причина, що в нас 
весь хліб забрали. Весь хліб забрали  – це 
причина Голодомору. Забрали все. Ні в кол-
хозах, ні в совхозах. Де що було  – кругом 
ходили, до грамочки вибирали. Оце причи-
на була. Забрали весь хліб, вивезли, а куди 
вивезли  – Бог його знає, куди цей хліб діли.

Д. Н.:  – Чи відомі Вам випадки боротьби 
с голодом?

С. О.:  – Бог його. Хто як мог виживать. 
Потом це як у колхозі наші як роботали, по-
дарили тьолочку. Вже трохи бачуть, що 
неправі, ті, хто занімався цими ділами. По-
дарили тьолочку на Октябрську, а мамі ба-
рашеня, барашка маленька. А цю тьолочку 
ми виростили і вона вже була тельная. І вона 
отелилась, і ми цим трохи підживились, вже 
легче стало. На городі сіяли, а город був 
большой, і пшеничку там… Я зараз як гляну, 
де кусочок хліба лежить  – мене аж трусе, 
що його, а ще як де на вулиці гляну! Подби-
раю його в сумочку, прийду, посушу. Лучше 
хай собачка поїсть. Крихту… завжди казав 
папа, що за цю крихту ми голодуємо… піді-
ймали і їли, і я сейчас бережу цей хліб Боже 
сохрани як! […] 

Д. Н.:  – Де брали зерно під час голоду?
С. О.:  – На базарі купляли. У нас в селі 

такі вітки були акації, обгорожен гектар 
цими вітками. Вітки рубили, складав папа, 
віз на базар, а звідти стаканчиками брали, 
що попадається, що могло попасти, чи зер-
но. Оце трошки піджилися. Більше спасли ці 
вітки. І зимою папа пиляв, рубали, возили на 
ринок сюди в город, продавали.

Д. Н.:  – Що сіяли у себе в городі в цей час?
С. О.:  – Пшеничку, картошку люди прино-

сили, які були багатенькі на нашому краю, у 
кого дітей було мало, та трошки зажиточнєє 
вони жили. Приносили шкорки із картошки, а 
мама саджала, а ми поливали. У нас колодязь 
був у дворі. Глибокий-глибокий колодязь! 
Як начнеш тягать цю воду! Поливали карто-
шечку. Десь весна в 33-му году  – вже трош-
ки почали робити й ми, як кошенята ті тра-
вичку виривали, де яка полізна і сушили на 
зиму. На зиму сушили, а потім варили з неї.

Д. Н.:  – Хто забирав зерно, худобу і як це 
відбувалося під час голоду?

С. О.:  – Активісти були такі. Не роботящі, 
лодарюги. І зараз… Я не хочу, їх вже немає 
на світі. І зараз їхні предки. Активісти такі 
були. І по пазухах лазили, вибирали, що де 
було. Були активісти, і зараз у нас є активіс-
ти такі, чи з умом чи без ума, а все ж акти-
вісти були добрячі.

Д. Н.:  – Як аргументували люди, які вилуча-
ли власність, свої дії? Чому вони це робили?

С. О.:  – Вони це роблять, їх ніхто не спра-
шував.

Д. Н.:  – Куди вивозили все це?
С. О.:  – Бог його знає! В город возили і 

грузили на баржі.
Д. Н.:  – Що було з тими, хто не хотів від-

давати зерно?
С. О.:  – Самі забирали, приходили акти-

вісти, забирали повністю. Даже були люди, 
які закопували зерно у землю. Я як вспо-
мню, у нас дядько жив по сусідству, не хотів 
у колхоз йти нічого, то штиряли весь двір, 
всю хату -шукали ями з хлібом. Откривали ці 
ями й забирали. Де вони його дівали  – Бог 
його знає.

Д. Н.:  – Чи відомо Вам про «чорні до-
шки»?

С. О.:  – А що це таке? Не знаю, дєтка. 
[…] 

Д. Н.:  – Ви казали, що деякі люди при-
ховували їжу під час голоду, а що сталося з 
цими людьми?

СО.  – І вони также мерли з голоду, як і ми.
Д. Н.:  – Їх не карали за те, що вони їжу 

приховували?
С. О.:  – Бог його знає, ще мені не дохо-

дило. Люди всі були дружні, не було таких, 
щоб дуже. Оце тільки активісти, їх там кучка 
була. Їх кучка, їх ненавідили і до війни, і піс-
ля війни. Які пороз'їхались, бо стидно було, 
що творили у селах. А так люди були очень 
дружні.

Д. Н.:  – Чули Ви про «Закон про п'ять ко-
лосків»?

С. О.:  – «Закон про п'ять колосків» чула.
Д. Н.:  – Розповісте?
С. О.:  – Розповім. Колоски ми соби-

рали. В селі йде косарка, після косар-
ки ми ходимо і собирєемо ці колосочки 
і здаємо. В нас же там була бригада, то 
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туди зносили, а вони вже молотили, це-
пами молотили. А ще є такі… Це вже без-
душиє було страшне. Жінка одна взяла в 
сумочку насобирала колосків, йде додо-
му, думає, що невже я за ці колосочки…? 
Догнав її об'єзчик, забрав ці колосочки і 
вона 10 год одсиділа. Випустили її перед 
війною за ці колосочки. Я точно знаю, тому 
що вона троюрідна сестра. В неї була ще 
Рая, дочка, ще ми в заводі роботали, вона 
каже: «Тьотя Оля, вспоминаю, часто мені 
мама розказувала про тебе». Як ми кри-
чали, коли її міліція забирала! Забирали ж  
– бездушно били. Я зараз як гляну форму 
міліцейскую; мене аж трусе. […] 

Д. Н.:  – Ви вже казали, а можете ще до-
кладніше, чим харчувались під час голоду? 
Ви казали «трава».

С. О.:  – Трава, акація, сушили траву, вже 
пирій ми м'яли: вроде він пахнув хлібом. Оце 
жили, як Бог дасть. Жили та й все.

Д. Н.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
в селі? […] Ті, що ходили, просили помощи?

С. О.:  – А помощи просили. Тоді всі були 
такі. Що давать, як самі всі голодні були? Що 
давать?! Якби воно вже і обжилися, тоді же-
бракам вже давали. А що вони просили, як 
вони нікуди не ходили, вони ж голодні. До 
мене прийде  – я сама сиджу голодна, пухла.

Д. Н.:  – Чи можна було покинути свою 
місцевість та піти на пошуки їжі та роботи?

С. О.:  – Ніхто не рискував, ніхто не хотів 
бросать своє поселище.

Д. Н.:  – Чи були в селі ті, хто не голоду-
вав?

С. О.:  – Були.
Д. Н.:  – Хто вони були і як жили?
С. О.:  – В них по дітю, такі заможнень-

кі люди, їм було трошки легче. То який був 
предсидатель сільсовєту, такі люди були 
трошки заможніше. Тім конечно. Як ка-
зав Кравчук: «Я голода не знав». Родився в 
33-му году.

Д. Н.:  – Чи існували в цей час базари або 
місця, де можна щось купити?

С. О.:  – Були. Вже люди в 34-му, конець 
33-го і в нас був… Ти нашого села не знаєш, 
де церква в нас була, там базарчик невели-
кий. Мама в колхозі робила. А коли в вихід-
ний  – мама в Осіпенко, там базар у нас був 
богатирський. […] 

Д. Н.:  – Як в цей час виживали люди в селі?
С. О.:  – От так і було, виживали. Мерли 

страшно, купами вивозили на кладбище.
Д. Н.:  – Де, по-Вашому, легше жилося: у 

селі чи у місті?
С. О.:  – Де б лучше жилося? В селі ми 

жили, в селі є землі кусочок, кто що міг. Хто 
помогав… У нас дядя роботав у городі, ма-
мин брат, на вокзалі, і племінник родний 
мами моєї. Вони тут роботали грузчиками: і 
в пазухи наберуть, і до тьотки несуть.

Д. Н.:  – Ольго Семенівно, Ви знаєте 
скільки людей померло у Вашому населено-
му пункті під час голоду?

С. О.:  – Мамочка дорогая, дєтка, чи там 
третя часть осталась людей?!

Д. Н.:  – Яку офіційну причину вказували 
в документах?

С. О.:  – А Бог його знає, я ж не знаю, в 
церкву заносили, отспівають і на кладбище.

Д. Н.:  – Якщо після смерті батьків зали-
шались діти, що робили з ними?

С. О.:  – 3 цими дітьми? Жебракували 
діти. […] 33-й кончався, 34-й почався, вже 
і врожаї пішли. Ну, тоді за зернину судили, 
люди боялись за зерно. Я ж говорю за су-
мочку, там і кілограма не було цієі пшенич-
ки, а 10 год дали.

Д. Н.:  – Чи допомогали люди один од-
ному?

С. О.:  – Допомогали, очень даже.
Д. Н.:  – Ділилися продуктами?
С. О.:  – Ділилися продуктами, що було. 

Які там, дєтка, продукти. Воно там мама на-
пече, що папа натовче чорне просо, ніхто 
його не сіяв, ніхто не віяв, от туда трави на-
товче. Прийде дитина пухла, то «На, мої діти 
пухнуть і тобі ж надо».

Д. Н.:  – Чи продовжували Ви в цей час 
святкувати свята?

С. О.:  – Бог його знає. Які там свята [по-
сміхається], якщо люди голодні не знали, 
куди себе подіти?!

Д. Н.:  – Як місцеве керівництво поясню-
вало те, що відбувалось?

С. О.:  – Нічого. Балаболки і тоді були, 
як і зараз.

Д. Н.:  – Як самі люди пояснювали ці 
події?

С. О.:  – Бог його знає. Як що у кожного на 
душі було. Тоді боялись розмовляти, так не 
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було як зараз язики свої порозпускали. При 
Сталіні боялися. Там за одне слово в мене 
дядя так і погиб в тюрмі. Сказав: «Скільки ж 
ми будемо страдать? Коли це все кінчить-
ся?» І йому таке діло приписали, пожиттєве. 
Вот так боялися люди. Когда ж це горе кон-
читься? Хіба можна так страдать народу?!

Д. Н.:  – Чи змінилось Ваше повсякденне 
життя під час голоду? Дозвілля?

С. О.:  – Тоді вже люди і в церкву почали 
ходить після цієї, голодовки, ужє люди стали 
трошки живіше, які і пооставалися. Много 
людей померло, гарбами вивозили на клад-
біще. […] 

Д. Н.:  – Як потім згадували і у зв'язку з 
чим події Голодомору у Вашій родині?

С. О.:  – Ну, що, що творили власті, я ж 
кажу: боялися рти розкрить. Знали, що тво-
рилося, бачили, но боялися роти розкрить.

Д. Н.:  – Чи пам'ятаєте Ви голод 1946-го 
року?

С. О.:  – […] А в 47-му году я голода силь-
но не бачила. Це ж вже після війни. Оста-
лось тоже на все село. Ой, я як вспомню, 
аж плакать хочеться, тоже так голодували, 
батьків же нема, а дітей пооставалося по 
троє, по четверо дітей оставалось. Ще ка-
зали: «А Соньці хорошо, в неї троє, а в мене 
шість». І діти всі вижили. В мене так: я була 
у колхозі предсідателем комісії, і осталися 
такі… Я бойка була дівка, і председателем 
була, як тільки зайшли наші, і бухгалтером 
була, і грузчиком, і бригадиром. Нікому ж 
було, одні жінки пооставались і три дєдуш-
кі, старенькі вже були. І от то «Оля, там ті 
подралися. Оля, що робить?». І всі йдуть до 
Олі. Ну, дітвора. Я цей случай розкажу. Так 
було нікого ж не пускали в склад, а в скла-
ді і кукурудза була посівная, і семечки були, 
пшениця була посівная. На замки замикали: 

люди ж голодні йшли. Я як була председате-
лем, і кладовщик знав, де яка в мене сумоч-
ка. Понапихаю і надіваю халат, взяла халат 
такий, щоб не видно було, що я понабирала 
куди мені надо. А ці хлопці з 28-го года си-
дять на бричці, дожидаються поки я вийду 
зі складу. І макуха була. Це золота їда маку-
ха. Зараз розсипна, а тоді кружками була, і 
жирніша: тоді не так видавлювали, а зараз 
дуже жадні вижимають, що вона і сипеться. 
Надо ж вкрасти і куди діть. Взяла прив'язала 
поясок, аби мені вийти. А ці хлопці вже при-
йшли, інваліди у нас поприходили, бригаді-
рами стали. «Чого Ви не ідете?»  – на хлоп-
ців. А хлопці на бричці ждуть, поки я вийду. 
«Їжайте. Сонце вже де, а ви досі не ідите 
на степ». Я вискакую. Вони мені сидіння го-
товлять і соломи настелять, щоб мені лег-
ко було, і єлі заладжу я на ту бричку, хлопці 
тянуть мене. Залізла в бричку, макуху витя-
гаю. Ой, беруть цю макуху, сидять, гризуть, 
а в мене душа болить. Я хоть жменю возьму 
і поїм. Я голоду вже не бачила такого тому, 
що і на бригаді не пускали там, де зерно ви-
сипали. Не пускали нікого, стояли спеціаль-
но дежурили ці поліція, ці міліція, ну, не пус-
кали нікого туда. А я в бутилки понасипаю, 
тільки вискочу  – людям роздаю ці бутилки. 
Я в кармані винесу, я в кармані собі прино-
сила. Людей жаліла, може, за це Бог мене 
тримає, що я багато спасала. Ну, от то си-
дять хлопці молча, навіть і спасибі не гово-
рять, макуху поділили. Сидять та гризуть, а 
в мене ще й кукурудза є. Встаєм на брига-
ді, беруть кукурудзу, сипаєм кукурудзу, а в 
них же там трактор. Воду наливали… Це вже 
зараз механізація разная… Всипають в цей 
бачок, куди воду наливають, і варять кукуру-
дзу. Семечки вже не жарять, а так лускають. 
Так я свою братву виручала. […] 

Свідчення Сєроштан Надії Петрівни (1923 р. н.)
с. Дмитрівка Бердянського району Запорізької області.

Записала Павлюк А. С., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 145 – 150.

Павлюк А. С. (далі  –  П. А.):  – Назвіть 
своє прізвище, ім'я, по батькові (дівоче пріз-
вище). Національність.

Сєроштан Н. П. (далі  –  С. Н.):  – Сєро-

штан Надежда Петровна. Девичья фамилия  
– Адамова. Болгарка.

П. А.:  – Дата народження?
С. Н.:  – 20 июня 1923-го года.
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П. А.:  – Місце народження (яке саме 
село, район, область)?

С. Н.: – Село Трояны, Запорожская об-
ласть, Бердянский район.

П. А.:  – Яка Ваша освіта і професія?
С. Н.:  – Среднеспециальная, я бухгал-

тер. […] 
П. А.:  – 3 якого часу Ви живете в цьому 

населеному пункті?
С. Н.:  – В Дмитровке живу с 1946-го 

года. Я вышла замуж в это село и перееха-
ла. […] 

П. А.:  – Яким було господарство Вашої 
родини в часи Вашого дитинства (земля, 
город, худоба, птиця тощо)?

С. Н.:  – Земля была до 1930-го года. 
Огороды были, сельским хозяйством зани-
мались. А в 1930-м году пошли в колхоз ра-
ботать. Корова была, птицы были, куры, утки 
были. Качаны были, садок, виноградник.

П. А.:  – Як з'явились перші колгоспи у 
Вашому селі? Чи люди хотіли добровільно 
йти до колгоспів?

 –  Как и все, образовали колхозы, все 
собрали вместе колхозное хозяйство. Не 
все шли добровольно, а потом все пошли. 
Потом пошли.

П. А.:  – Коли почалось розкуркулення у 
Вашому селі?

С. Н.:  – Раскулачивание началось в 
1930-м году. Моего деда раскулачивали, 
маминого отца. Они жили немного богаче, 
чем другие, работников не было, у них была 
большая семья, обрабатывали свою зем-
лю. И считались они зажиточными. А потом 
как! Пришли, раздели, разули, посадили в 
подводы и увезли. Дедушку, бабушку, всю 
их семью, маминых братьев, сестер. У нее 
было четыре брата и две сестры. Повезли 
их, а куда повезли, мы так и не знаем.

П. А.:  – Чи були у Вашому селі комітети 
незаможних селян, агітатори?

С. Н.:  – Агитаторы и комитеты конечно 
же были, а как же! Сельские люди молодые 
и постарше немного. Как и везде были, так 
и у нас.

П. А.:  – Коли Ви вперше почули слово 
«куркуль»? Кого розуміли під цим словом?

С. Н.:  – Кулак… ну, кулак сказали в 
1930-м году или чуть позже. Селяне, 
которые владели своим хозяйством.

П. А.:  – Чи пам'ятаєте Ви Голодомор 
1932 – 1933-го років?

С. Н.:  – Помню, что осенью в 1932-м 
году вроде у нас все было, и хлеб… А потом, 
в конце осени, начали тогда контрактации 
выполнять, бумажки приносили, приходили. 
Все, у кого обсмотрели, что есть, чего нету, 
и контрактовали все продукты. Забирали, 
позабирали все. Ничего в доме не осталось. 
Ну, раз ничего нету в доме, то уже голод.

П. А.:  – Що говорили про його причини?
С. Н.:  – Откуда мы знаем его причины?! 

К нам пришли, забрали все, сказали, что это 
контрактация, кормить город надо.

П. А.:  – Чи відомі Вам випадки боротьби 
з голодом?

С. Н.:  – Как боролись? Правда, коров не 
забрали, выжили те, у которых была корова. 
Но все равно уже после Нового года (1933-й) 
ездили на Кубань, и мой отец тоже ездил по-
менять что-то. Денег не было, насобирали 
на дорогу. Повез, что было хорошее: платья, 
какие более новые. Оттуда привозили крупу 
какую-то, перловую крупу, пшена там немно-
го привезут. И коровка отелилась, и мы ото 
по ложечке крупы сыпали себе в молоко. У 
нас была старшая сестра, я вторая. Ей было 
12 лет, мне было 10, брату было 6 лет. Отец 
наш не пил, не курил. Весной он уже опухший 
был, но корова спасла. Он был плотником в 
колхозе, а я уже в школу ходила, в третьем 
классе была. Вот так мы и выжили. В нашей 
семье все выжили, но очень трудно было, 
голодные были. Весной уже совсем ничего 
не было. Все люди, у которых были мужчины, 
у кого корова была, то, может, еще одежон-
ки были, может, кольцо какое, они ездили 
продавать, ездили менять. А в основном 
ездили на Кубань. Там было все, там харчи 
были. Оттуда привозили. Ну, сколько мож-
на привезти? 3 – 4 килограмма, где-то так. 
А весна пришла, тогда на море за бычком, 
за тюлькой. И я сама с мамой ходили через 
Луначарск и на море. И там молоко возь-
мут, с коровы что-то, творог, что соберем. 
А там рыбаки выходили и меняли молочное 
на рыбу. И принесем ту рыбку, и рыбой той 
жили. Тогда было очень много бычка. Пекли, 
ловили. Бычок спас людей, тех, кто остались. 
А так много умерло в селе людей. Недале-
ко от нас вся семья умерла. Помню хорошо 
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голод, помню, как ждали, и висит сумочка, 
в которой пшено, и ждем утром и вечером, 
когда мама возьмет оттуда жменьку и свари-
ла нам что-нибудь. Вот такое было дело.

П. А.:  – Як відбувалася посівна, де брали 
зерно під час голоду? Що люди сіяли у себе 
в городі у цей час?

С. Н.:  – Во время голода я не знаю, где 
брали зерно, но посевную посеяли. Это 
потому, что в колосе было зерно, колоски 
были уже. Помню, что мы ходили, собирали 
в 1933-й год осенью, то было весной, а это 
уже посеяли, и уже урожай был хороший в 
1933-м. Колхоз начал собирать урожай, и 
где колоски оставались, нам запрещали их 
трогать. Но мы все равно ходили, детвора, 
с сумочкой, уже после того, как они убра-
ли хлеб, мы тогда ходили колоски собира-
ли. Эти колоски принесешь, смолотишь на 
муку. Гоняли нас на тачанке нас из сельско-
го совета, но мы все равно. Ну, что у себя на 
огородах сеяли? Я помню, что больше всего 
у того, кто спрятал семена. Отец мой качаны 
попрятал, семечки гарбузовые. Больше все-
го посадили, у нас весь огород был кукуру-
зой засажен. И гарбузы, и кукуруза. И уже 
на осень делали мамалыгу, мамолай дела-
ли. Потом лучше пошло, 1934-й год уже хо-
роший был.

П. А.:  – Хто забирав зерно, худобу та 
крам і як це відбувалося під час голоду?

С. Н.:  – Кто забирал? Из сельско-
го совета, кого там пришлют. Они гово-
рят нам: «Пришла бумажка». И были еще 
уполномоченные люди, они ходили. Навер-
ное, был какой-то комитет там в сельском 
совете, откуда мы знаем? Они говорили, что 
«нам приказали, мы должны сдать».

П. А.:  – Куди звозили все це і що з ним 
робили потім?

С. Н.:  – Откуда мы знаем, куда все это 
свозили? Увозили его и все. Если они на-
йдут зерно, то заберут, а если нету, значит 
нету, что они будут брать? Кто не хотел от-
давать зерно  – силой забирали, от власти 
якобы уполномоченный, он вооружен. И пе-
ред тем как забирать, подгонят транспорт, 
он пройдется, покажет оружие, построже 
поговорит: «Что вы здесь, мол, начинаете 
свои права качать?! На это есть власть, и я 
представитель этой власти».

П. А.:  – Що було з тими, хто одразу пішов 
до колгоспів? Чи вилучали у них зерно?

С. Н.:  – Ну что, пошли и все! Те, кто бед-
няки были, пол села таких было, у которых 
лошадей не было, они сразу пошли, что же 
им оставалось? Умирать с голоду?! Рабо-
тать же надо, землю обрабатывать. Шли в 
колхоз. А те, кто сдал лошадей (а что же де-
лать?), тоже они пошли.

П. А.:  – Відомі Вам випадки приховуван-
ня їжі та краму під час голоду?

С. Н.:  – Я не знаю, мы же не ходили по 
дворам. Отец прятал немножко зерна, чтоб 
только на семена. Сколько сможет, ведра 
два. […] 

П. А.:  – Як виживали, чим харчувались 
під час голоду?

С. Н.:  – Что есть, если его нету? Мо-
жет, у кого гарбуз какой остался, бурак, 
картошку, у кого там что было. Они давали 
просто столько, сколько вывезти. У кого, 
может, были на низу огороды, у того боль-
ше было. У нас, например, гарбузов было 
много, качаны были. К весне этого уже 
ничего не было, поели все. А потом люди 
кто куда.

П. А.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
в цей час? Як ставились до цих жебраків, 
звідки вони були?

С. Н.:  – У нас же в селе, соседи. У кого 
ж просить, если ничего не было?! Дети хо-
дили, у которых семьи такие. Практически 
не у кого было, все были одинаковые. У кого 
было, тот, может, спрятал.

П. А.:  – Чи можна було покинути свою 
місцевість (село, місто) і піти на пошуки їжі 
та роботи?

С. Н.:  – Нет, с нашего села никто не 
ушел, не помню, не знаю.

П. А.:  – Чи були в селі ті, хто не голоду-
вав? Хто вони були і як вони жили?

С. Н.:  – Начальство, конечно, не голодо-
вало. Те, кто ходили забирали, и они не го-
лодовали.

П. А.:  – Чи існували в цей час базари або 
місця, де можна було щось купити, виміняти?

С. Н.:  – Здесь не было.
П. А.:  – Де, по-Вашому, легше жилось 

людям: у селі чи у місті? Чому?
С. Н.:  – Конечно, в городе. Наверное, по-

лучали пайки. Не знаю я, получали они что. 
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Не общались, городские тогда не общались 
ссельскими. […] 

П. А.:  – Як потім згадували і у зв'язку з 
чим події Голодомору у Вашій родині, селі?

С. Н.:  – В связи с тем, что голодали тог-
да. Что такое было тяжелое время, не толь-
ко для нас, а для всех крестьян.

П. А.:  – Чи пам'ятаєте Ви голод 1946-го? 
Що пам'ятаєте? Розкажіть докладніше.

С. Н.:  – Ну, в 1946-м году уже был не та-
кой голод, не такой. Больше общения тогда 
уже. Началась поездка торговать, в осно-
вном рыбой торговали. По-моему, у нас в 
селе никто не умер. Тяжело было, конечно. 
Работали, то пайки получали. Я училась в 
1946-м в городе на бухгалтера. Я училась, 
мы пайки получали. Это можно считать, по 
сравнению с 1933-м годом, земля и небо. 
Все же никто с голода не умер, уже движе-
ние было. На работу повыезжали, молодь 

стала в город выезжать. Стали уже рабо-
тать, уже такого сильного голода не было. 
Колхоз работал, с колхоза все этой. Отец 
мой работал, мама работала, а уже к весне 
начало немножко туго. Но не то было, лег-
че было. Мой муж работал, ходили тюльку 
покупали в городе, возили в Донецк. Тор-
говали, а оттуда что-то привезем. На море 
мы тоже ходили в 1946-м, море опять всех 
спасло: бычки, тюлька. Ходили свободно, 
в 46-м уже свободней было. Проще что-то 
где-то достать. Общение было с городом. 
У кого, что есть продать, то возили. Но уже 
не тот пережили. У нас в 1946-м, я тут жила, 
был огород, картошку посадили, лук, а хле-
ба не было. И мы… три недели у нас, кро-
ме лука и рыбы, ничего не было. А потом я 
уже получила паек, я работала бухгалтером 
в Троянах. Кассиром работала, и мне паек 
дали 16 килограммов муки. […] 

Свідчення Тимошенко Парасковії Іванівни (1928 р. н.)
с. Берестове Бердянського району Запорізької області.

Записав Суницький С. С., 2008 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 86 – 88.

Суницький С. С. (далі  –  С. С.)  – Назвіть 
своє прізвище, ім'я, по батькові.

Тимощенко П. І. (далі  –  Т. П.)  – Тимо-
шенко Парасковія Іванівна.

С. С.:  – А дівоче прізвище?
Т. П.:  – Линник Парасковія Івановна.
С. С.:  – Національність?
Т. П.:  – Українка.
С. С.:  – Дата і місце народження.
Т. П.:  – Народилася 1928-го року, от, і 28 мая.
С. С.:  – Яка Ваша освіта і професія?
Т. П.:  – Освіта моя 7 класів. Професія  – 

агролісомеліоратор. […] 
С. С.:  – Що бабусі і дідусі розповідали Вам 

про населені пункти, де вони народилися?
Т. П.:  – Народилися вони тут, в селі Бе-

рестове. Так вони тут і жили. А потом ото 
колективізація була. Ну, та вони тут і остава-
лися. Їх розкуркулювали, в кого, хто багатше 
жив, так розкуркулювали… […] 

С. С.:  – В часи війни зруйнували всі 
церкви в селі?

Т. П.:  – Ні, не во время войни. Як совєць-
ка власть стала, колєктівізація як прийшла, 

як ото в нас позабирали і хліб, і корови по-
забирали. Страшне ж, колхози організову-
вали. І не знаю, в якому й році це було, чи в 
31-му. Я з 28-го, знаю, шо коров у нас було 
у батька четверо, і корову забрали, і хліб за-
брали. Який був голод в 33-й год. Мені було 
5 год. У мене сестричка 3 года. Як ми йдемо 
в ясла. За ручки заберемося і йдемо. Дома 
нічого не було. І ті старшенькі дома були, бо 
їх уже не приймали туди. А нас у ясла, таке  
– ясла організували, і ото нам хоч їсти по-
трошку давали. А то там попросимося, як в 
обід кладуть спать: «Ми підемо надвір. Нам 
у туалет». Оце мені 5 год було, я все, як за-
раз… А так їсти хочеться! Так ми позалазимо 
у садок, молодняки ото, листя нарвем. Згор-
неш у трубочку і ото їмо. Наїмося. А давали 
нам потрошку там затірку якусь. То утром, в 
обід і ввечері. А прийдем додому… Ну, дава-
ли, а ми й голодні. Потрошку шось нам дава-
ли, аби ми не померли. Приходимо додому, 
а батьки наші вже прям у кухні роблять на 
роботі, а їм ніде нічого, дадуть якихось ви-
сівок або шроту якогось. Вони дома бур'яну 
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якогось наріжуть, заколотять суп якийсь. А 
то нарвуть лободи. Лободяники пекли. І нам 
всі равно з оцею сестричкою малою дома 
їсти не давали. Бо ми ж у яслах, всі равно не 
помремо. А дома двоє у нас старших за нас, 
батько і мати. І ми оце лежимо, дивимось, 
вони сидять, вечеряють. Ми даже, ми так 
уже понімали, що і до стола не підходили. 
Вони не за такими столами їли. Такі низень-
кі, сирно називали. Ото сидять, поприходять 
з роботи, оту заколоту, ото лободи наварять, 
отими висівочками трішечки обліплять його 
і ото печуть. Хліба не було. Та ото така жиз-
ня була, що там. Страшне, ужас такий. Оце 
33-й був. Ото 21-й год мої батьки перенесли 
сильний голод. І курай мололи. Ти не знаєш 
траву курай. Не знаєш, синок її зараз нема. 
Помниш, може, де росте, отакі шари, круга-
ми, ото вона така здорова. Вітер, як одірве, 
качає… Ото той курай мололи, товкли в ступ-
ках, ото пекли, їли, потом ото з кукурудзи 
лопуцьки мололи й товкли, домашні разні 
драчки робили, щоб не померти. А багато й 
померли, пухлі ходили. Отак жінка сама, ді-
ток троє, вона ж не може робить, і у неї нема 
поїсти, і вона пухла, і діти пухлі. Воно таке. Та 
перенесли…

С. С.:  – Чи вважаєте, що церква і віра за-
хищає від нечисті -відьом, перевертнів та 
інших?

Т. П.:  – Хто його зна? […] Оце будь ти лю-
диною всігда. Другі так: особі, особі друз'я, 
до них особе обращєніє. А другі. Другі люди, 
хто б він небув, воно до його по-простому 
обратиться чи розкаже, як щось попита-
єш, не щита, що це ти таке, що ти нічтоже-
ство. Ну, особенно зараз старі. Знаєш, це 
вже таке старе і Його можна задушить чи 
вбить. Ми ж люди такі, як усі. Воно ж вік та-
кий. 80 год уже, синочок. Воно за ці года, 
якби взяв написав, що ми перенесли за оці 
80 год, з 5 год, як ми голода перенесли, як 
ми войну перенесли, як ми на німців роби-
ли, коровами. Скільки мені там було?! Мені 
12 год було, як ми тільки робили, ми коров 
своїх запрягали у те, у теліжани такі (батько 
збив), їздили на степ, борони складем, ко-
ровку впряжем у борони і волочим. Все вре-
мя нам нічого не давали. Озимки волочили. 
Увечері соломи накладаємо, веземо у село, 
у бригаду. Заставляли нас. І ми молочко 
мали, хоч уже для себе напиться. Поніма-
єш? Що переніс тільки. Це діло і не опишеш, 
і не розкажеш. Що за свої роки переніс. […] 

Свідчення Тінькової Віри Тимофіївни (1920 р. н.)
с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області.

Записав Калашников О. А., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 130 – 133.

Калашников О. А. (далі  –  К. О.)  – Назвіть 
своє прізвище, ім'я, по батькові.

Тінькова В. Т. (далі  –  Т. В.)  – Вєра Тим-
офєєвна Тінькова.

К. О.:  – Національність.
Т. В.:  – Як це? Українка.
К. О.:  – Дата народження.
Т. В.:  – 1920-го року, 25 іюня.
К. О.:  – Місце народження.
Т. В.:  – Село Новопетрівка Бердянського 

району Запорізької області 
К. О.:  – Яка Ваша освіта і професія?
Т. В.:  – Овощевод  – професія моя була. 

[…] 
К. О.:  – Яким було господарство Вашої 

родини в часи Вашого дитинства?

Т. В.:  – До 30-го року батько кував, був 
ковалем, а в 30 – 32-му стали організовувать 
колхози. В школу пішла в 10 год. До 30-го 
года у нас була земля. А в колхозі на кожно-
го мужика давали по 2 гектара землі, а на жі-
нок нічого не давали. А в нас було 4 мужика: 
Альошка, Петро, Свиря, Сеня. Землю дали 
десь в степу. А тоді батько пішов в колхоз.

К. О.:  – Чи хотіли добровільно іти в колхоз?
Т. В.:  – Батько зразу пішов в колхоз, бо 

сім'я була велика. У нас у сім'ї було 11 чо-
ловік. Я в 33-му году пішла в совхоз, якийсь 
болгарин держав совхоз, і ми пішли: я пішла, 
Іван пішов, і Борис туда пішов. Год пророби-
ли там і пішли в колхоз. Робили в колхозі, 
поки він не розпався. Все в колхозі робили.
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К. О.:  – Коли розпочалося розкуркулення 
в Вашому селі?

Т. В.:  – В 30-му году почалося. […] 
К. О.:  – Коли Ви вперше почули слово 

«куркуль»?
Т. В.:  – Та вже й не помню. Як людей поча-

ли розкуркулювати. Які там були куркулі?! Як 
один хтось держе одного робочого, так уже і 
счітали куркуль, або як одна конячка в дворі.

К. О.:  – Голодомор 1932 – 1933-го років 
пам'ятаєте?

Т. В.:  – Та чого ж не помню? Мені уже 
було 13 год. Ми пішли в колхоз, бо дома ні-
чого не було. А батько, коли прийняв ще 2-х 
сирот, то колхоз помагав ростить сирот, да-
вав по 15 кілограм муки на двох сирот. Бать-
ко робив в колхозі, кузню взяв в аренду, за 
цю аренду батько получав продукти. Оце так 
і жили.

К. О.:  – Як проходила посівна, де брали 
зерно?

Т. В.:  – У людей забирали і сіяли, розку-
лачували ж, у кого зерно забирали, в кого 
месницю, олійниця була. […] 

К. О.:  – Хто забирав зерно і все добро 
під час голоду?

Т. В.:  – Та актівісти. Я помню тільки Ма-
луєва. А ще приїжали уполномочені не наші, 
не петровські, а Малуєв водив їх по селу. За-
бирали все, даже як борщ був зварений, то і 
борщ забирали.

К. О.:  – Як ці люди пояснювали свої дії?
Т. В.:  – Нічого не казали, мовчки прихо-

дили і забирали.
К. О.:  – Куди це все звозили?
Т. В.:  – Звозили в кладову чи ще десь.
К. О.:  – Що було з тими, що не хотіли від-

давати?

Свідчення Токмань Катерини Опанасівни 
(дату народження не встановлено)

м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
Записала Семичева О. А., 2008 р.

Семья Екатерины Афанасьевны Токмань 
в годы голодомора проживала в г. Бердян-
ске. Жили они на улице Горького в комму-
нальной квартире. Женщина вспоминала, 
что от голода они опухали так, что не могли 
ходить. От недоедания умер ее отец.

В то время в городе были так называемые 
торгсины  – это объединения, где обмени-
вали хлеб и крупы на ценные вещи, больше 
всего ценилось золото. Бабушка Екатерины 
Афанасьевны за золотую цепочку получи-
ла горсть пшена и 100 гр. хлеба. И на это они 
(5 человек) должны были прожить все лето. 
Екатерина Афанасьевна со своей мамой 
пытались ловить бычков, но возле моря сто-
яли часовые, они отгоняли людей кнутами, 

чтобы они не ловили рыбу. Здесь бедные люди 
могли видеть, как из порта выезжают составы, 
груженные зерном, и это в то время, когда 
люди умирали от голода. Екатерина Афана-
сьевна видела это своими глазами, когда во 
время погрузки один из мешков разорвался, и 
на землю посыпалось зерно… Она также зна-
ла, что это зерно вывозилось за границу.

Видела она и такое: мешки заставля-
ли грузить бедных рабочих, за которыми 
наблюдали сытые и хорошо одетые 
иностранцы. Руководство порта выдавало 
им целую паляницу хлеба. Недоеденный 
хлеб иностранцы бросали в море. Бедные 
грузчики, которые всегда были голодны, 
видя это, теряли сознание.
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ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Гнеди Надії Борисівни (1921 р. н.)
с. Приморське Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Приморської ЗОШ № 2 I – III ст. 2004 р.,

Інвентаризаційний номер -ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

Вдома їли курай, грицики, калачики, лободу.

Свідчення Гордієнко Євдокії Юхимівни (1906 р. н.)
с. Приморське Василівського району Запорізької області.

Записано учнями Приморської ЗОШ I – III ст., 2004 р.
Інвентаризаційний номер  – ВМ-3/інв№ 134; П-158/ДФ, матеріали музейного фонду 

музею-заповідника «Садиба Попова»
В голод 1933 року страшно скільки наро-

ду померло. Їздила селом бричка і збирала 
трупи, а потім відвозила за село. Тоді в на-
шому селі чоловіків померло більше, ніж під 
час війни, чоловіки вмирали частіше, ніж жін-
ки, дітей помирало теж дуже багато. Так нас 
не рятувала риба в плавнях  – і то скільки по-
мерло, жах. В степових селах було ще важче, 
в деяких селах, казали, не залишилося і по-
ловини тих, хто там жив до 1933 року».

«Колгоспи почали організовуватися 
після 1929 року. Добровільно туди йшли 
лише ті, у кого взагалі нічого не було і хто 
хотів жити за чужий рахунок. В нашому селі 
такими бідняками були останні лодирі та 

пияки, хто працював, той бідним не був. В 
колгоспі ми працювали майже безкоштов-
но, трудодні видавали тільки, щоб не по-
дохли. До колгоспів заганяли силою, від-
бирали коней, корів, волів, все зганяли у 
спільну кучу. Доглядати нікому, а вони бідні 
ревуть, додому рвуться. Плач, крики, сльо-
зи. Ходили активісти з револьверами, хто 
не хотів до колгоспу, тикали зброю під ніс, 
погрожували розстріляти. Більшість запи-
салися тому, що інакше було вже немож-
ливо  – адже худобу всю вівці, брали. Слі-
дом за худобою до колгоспу йшли і люди. 
На роботу ганяли, працювали як прокляті, 
від зорі до зорі.

Свідчення Гречко Ганни Луківни (1924 р. н.)
с. Балки Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Балківської ЗОШ I – III ст., 2003 р.

Інвентаризаційний номер ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

Їли яйця диких качок, інші ховрахів, котів. 
Хто працював, давали мамалиґу з кукуру-

дзи. Померлих було багато, ховали в спільну 
яму, складали тіла один на одне.

Свідчення Данилевського Павла Миколайовича (1927 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкав у с. Верхня Криниця Василівського району Запорізької об-

ласті, нині  – мешканець м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
Записала Ревяцька О., 2008 р.

Проживала семья в голодные годы в 
селе Верхняя Криница Васильевского райо-
на Запорожской области. Отец, мать и се-
стричка Валя. Жили в домике с очеретяной 

крышей. В ней прятались воробьи. Когда 
темнело, отец ловил воробьёв и мать потом 
готовила из них еду, которая казалась нам 
очень вкусной. Когда наступила страшная 
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весна 1933 года, мы ходили за село в степи 
и выливали сусликов. Дома их обдирали и 
ели. Когда начала расти трава, мама вари-
ла из крапивы что-то похожее на борщ, а из 

лебеды  – лепёшку.
Много людей этой весной умерли от го-

лода. В нашей семье маленькими умерли 
двоюродные брат и сестра.

Свідчення Добачави Марії Федотівни (дату народження не встановлено)
Василівський район Запорізької області.

Записано учнями Балківської ЗОШ I – III ст., 2003 р.
Інвентаризаційний номер ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 

музею-заповідника «Садиба Попова»
30-ті роки… В той час я була дитиною, 

мені було 14 років. На мою долю випало ба-
гато випробувань. Не вистачало продуктів. 
Люди помирали один за одним від голоду 
та холоду. Багато людей падали прямо на 
вулиці  – їх можна було бачити скрізь. Голод 
не жалів ні жінок, ні дітей, ніч старих людей. 
Особливо тяжко було взимку. Люди їли все, 
що можна було жувати, аби хоч якось зата-
мувати голод. Їли лободу, викопували їстівні 
коріння. Було, влітку на вогнищі пекли коржі 
з лободи та тирси. Збирали ягоди, трави.

У 33-му в селі і в районі були загони, які 
збирали померлих та напівмертвих людей. 
Скидали їх на вози і вивозили. На один із та-
ких возів потрапила і моя мама. Менші бра-

ти і сестри кинулись до возу. Вони плакали, 
молили: «Мама, мамо, вернися…» Але підій-
шов якийсь чоловік і вдарив трирічного бра-
тика батогом, потім  – шестирічну сестру.

Сердешні, аж попадали від болю. Я побі-
гла і забрала їх додому.

Ми залишились самі. Тих, хто потрапив 
до «возу смерті», вивозили далеко від села 
і скидали прямо в купи… Через два дні при-
йшлося їсти улюблену кішку Марфу. Якось 
12-річний брат знайшов вузлик  – грамів 
триста пшениці… То було велике свято! 
Кожному припало спочатку по десять зер-
нин. Решту я заховала на інші дні. На вечерю 
ми нічого не їли  – легше спати. Так і жили, 
поки не настали кращі часи.

Свідчення Клименко Раїси Карпівни (1918 р. н.)
с. Маячка Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Орлянської ЗОШ I – III ст., 2003 р.

Інвентаризаційний номер  – ВМ-3/інв№ 134; П-158/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

Клименко Раїса Карпівна, 1918 р. н., на-
родилася в с. Маячка Василівського району 
Запорізької області; все життя прожила тут.

В 30-х роках був великий голод, батько 
нас вивіз до свого брата на Кавказ. Помню, 
приїхали в Ростов, батько купив велику ри-
бину та велику білу буханку хліба. Голоду тут 
не було.

А тут був великий голод, померло ба-
гато, Петро, Іван Максименко  – здорові 
хлопці, були і хлопчик Антон, Сашко  – го-
диків 10. Ховали їх в садку, зараз його нема  
– змила вода  – Каховське водосховище, 
тоді не було моря. Ховали кожне свого. 
Одна баба жила і двоє дітей  – Грицько і 
Галя, вони померли поховали їх в одну яму. 
Дід та ще один хлопчик Андрій залишились 

живими. Андрій їв тіло своєї сестрички, 
але його не судили, а сказали, щоб ішов в 
город, в м. Запоріжжя і він пішов. В городі 
жили непогано, давали на карточки. Потім 
він забрав діда і його дочку Марусю. Він і 
зараз живе в Запоріжжі. В людей забира-
ли все, казали що це «незаконно рожден-
ное». Хто працював в колгоспі давали на 
палички, тільки тому, хто робив, а на дітей 
не давали. Давали по 200 гр. зерна або 
200 – 300 гр. хліба.

Батько нас вивіз на Кавказ ст. Альпатова, 
як би не вивіз, померли би всі. Багато людей 
уїзжало тоді з села.

В 1947 році все вивозили, да і засуха 
була велика, неврожай, але люди не поми-
рали від голоду, такого не помню.



70

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коли прийшли німці, то з Балок забрали 
двух дівчаток-евреїв, вони дуже плакали, їх 
везли до району. В нашому селі розстріляли 
чоловік 10: Бойченко Юхим, Матвій, Гаврило 
Бойченко, Мина Білицький, Капля Григорій, 
Суховій Павло, Чумаченко Митрофан молоді 
хлопці були. Також Хвотій Наташа і її чоловік 
був пленний і його забрали.

В Германію забирали Гаданас Карпо, 
Капля Надя, Катька Штундиха, одна не вер-

нулась Катерина, вона була в Польші, був 
в Германії і мій чоловік Бойченко Гаврило. 
Була у нас Хівря, зналася із старостою, як 
що хтось їй не так скаже, вона зразу старо-
сті пожалується, а той німцям, німці цю лю-
дину зразу рострілювали.

Репресовані були Антон Клименко, Мар-
ко Руденко, Демідов Василь, Роман Крав-
ченко…

Свідчення Ласкавої Марії Демянівни (1926 р. н.)
с. Велика Олександрівка Васильківського району Дніпропетровської області.

Записав Тис Н. В., 2008 р.

Мої діди і батько не були багатими, але 
заможними. Коли розпочалася колективіза-
ція, батькових родичів вивезли у Мурманськ 
(бо мали землю, коней, корів).

В селі все позабирали. Їсти не було чого 
і, щоб вижити, мій батько на підроблених (чи 
куплених) документах втік з села зі мною та 
дружиною. Влаштувалися батьки працювати 
на залізничній станції. Їм давали продоволь-
чі картки. На них можна було отримати хліб 
та деякі крупи.

Пам’ятаю, з розповіді батька, прий-
шов у цей час до нас дядько (батьків брат), 
звали його Сашко. Ми хоч і самі ютилися у 
маленькій комірчині (я спала на землі, бо 
не було де поставити ліжко), харчувалися 
лише тим, що знаходили, та дядька пус-
тили, накормили юшкою з лободи. Він пе-
реночував одну ніч і пішов шукати кращої 
долі. Мабуть, десь помер з голоду, бо про 
нього мої батьки з того часу більше нічого 
не знали.

Свідчення Мірошниченко Ганни Вікторівни (1913 р. н.)
с. Приморське Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Приморської ЗОШ № 2 I – III ст., 2004 р.

Інвентаризаційний номер -ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

Всіх померлих ховали на краю села. Були 
сформовані спеціальні бригади, які забира-

ли померлих і раз в день ховали, ховали в 
одну могилу.

Свідчення Нечет Марії Михайлівни (1906 р. н.),
с. Скельки Василівського району Запорізької області
Записано учнями Скельківської ЗОШ I – III ст., 2004 р

Інвентаризаційний номер ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

У наших Скельках поряд з селом були 
плавні, тому від голоду ми постраждали 
менше. Але все ж таки помирали, масового 
поховання не було, ховали кожен своїх. Ін-

коли ховали без труни, замотували в ковдру, 
на старому цвинтарі, тепер він затоплений 
Каховським водосховищем.
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Свідчення Озмітель Раїси Христофорівни (1913 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Плавні Василівського району

Запорізької області.
Нині  – мешканка Плодородненської сільради Михайлівського району  

Запорізької області.
Записала Кучеренко Ю., 2008 р.

Моя прабабушка родилась в 1913 году, во 
время того страшного голодомора (1932 – 1933), 
тогда ей исполнилось 19 лет. Жила она в Плав-
нях Васильевского района.

Замуж прабабушка вышла рано, в 16 лет, и 
на то время у неё уже было двое детей  – девоч-
ки Маня и Нине (Мане был 1 годик, а Нине 2 го-
дика).

В те годы урожай был неплохой, но по рас-
поряжению властей его забирали  – в доме не 
оставалось ни зернышка. Ещё при жизни праба-

бушка со слезами на глазах рассказывала, как 
поздней осенью она нашла на поле несколько 
морожених свекол  – это была еда на несколько 
дней.

А весной ей приходилось от голода и острой 
нужды, идти на роботу, потому что муж был уже 
пухлым от голода. Утром она садила девочек 
в плетеную корзинку и вместо еды оставляла 
цветки акации, кашку.

Сейчас уже прабабушки нет, но память о том 
страшном голодоморе осталось навеки!

Свідчення Приходько Ганни Федорівни (1910 р. н.),
с. Балки Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Балківської ЗОШ I – III ст., 2003 р.

Інвентаризаційний номер ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

Померлих від голоду виносили на 
дерев’яних носилках, тому, що не було з 
чого зробити домовину. Не дуже горювали 

за померлими, вважалося, що чим менше 
залишиться людей в живих, тим більше за-
лишиться живим їжі.

Свідчення Романько Марії Миколаївни (1920 р. н.),
с. Балки Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Балківської ЗОШ I – III ст., 2003 р.

Інвентаризаційний номер ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»

«Ловили в плавнях пацюків, а в полі хов-
рахів, шкурки здавали на заготпункти, а 
тушки варили і їли».

Свідчення Савченко Тамари (по батькові та рік народження не встановлено)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Орлянське Василівського району Запорізької облас-

ті, нині  – мешканці м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
Записала Савченко Т., 2008 р.

«Семья жила в с.Орлянское Васильев-
ского района Запорожской области.

В семье было 7 детей: 4 девочки, 3 маль-
чика. Во время голодомора 1932 – 1933 гг. 
умерли трое детей: 2 девочки и мальчик. В 
живых остались Григорий, Домна, Василий 
и Ольга. Мать и отец работали в то время 

в колхозе. Отец был конюхом. Отец  – Сав-
ченко Антон Савович, мать  – Савченко 
Анна. Условия жизни семьи были ужасными: 
топить было нечем, хлеб пекли из лебеды, 
весной весь посадочный материал отобра-
ли. Вся семья опухала от голода».
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Свідчення Улибіної Надії Іванівни (1924 р. н.)
с. Приморське Василівського району Запорізької області.
Записано учнями Приморської ЗОШ № 2 I – III ст., 2004 р.

Інвентаризаційний номер -ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду 
музею-заповідника «Садиба Попова»,

Людей помирало дуже багато. Був випа-
док, коли за день померло 57 чоловік.

Свідчення Устименко Галини Андріївни (1913 р. н.)
с. Балки Василівського району Запорізької області
Записано учнями Балківської ЗОШ I – III ст., 2003 р.

ВМ-3/інв№ 137; П-162/ДФ, матеріали музейного фонду музею-заповідника «Садиба 
Попова»

В лютому 1933 року, будучи вчителькою-
практиканткою, проводячи уроки, бачила 
разом з учнями у вікно сільське кладовище, 
де з підводи вивантажували в спільну яму 
трупи померлих. Складали їх в ряд, немов 

штабеля, потім вкривали рядном, і зверху 
виникав новий страшний ряд. То була жах-
лива картина. Нам в Балках було легше пе-
ренести голод. Адже поряд були плавні, а 
там і риба, і птиця.

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Базни Миколи Фомича (1926 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записав Подорожко А. М., 2008 р.
Микола Фомич народився в с. Велика 

Білозерка, де проживає й нині. Батько: Баз-
на Фома Васильович 1896 р. н. Мати: Базна 
Меланія Филипівна 1894 р. н. В сім’ї було 
п’ятеро дітей: Харитина, Марія, Ганна, Ми-
кола, Надія. Батько працював лікарем, мати 
домогосподарка. Період голоду пережива-
ли так, як і всі жителі. Недоїдали, але вижи-

ли всі. Змога в їхній сім’ї вижити була так як 
дід працював бондарем і мав змогу підро-
бляти у заможних людей за продукти харчу-
вання. Микола Фомич вважає, що голод був 
штучним. Багато хто з жителів голодував 
через те, що не хотіли працювать. Масово-
го вимирання жителів не пам’ятає в період 
голоду.

Свідчення Бородай (Кривко) Галини Миколаївни (1927 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Білозерка Великобілозерського району Запорізької 

області.
Нині  – мешканка Михайлівського району Запорізької області

Записала Іванікова О., 2007 р.
Коли був голодомор Галині Миколаївні 

було 6 років. В сім’ї у них було семеро ді-
тей, а також матір, батько, дідусь і бабуся. 
Вона серед братів і сестер була найменша. 
В неї був молодший брат, якому було два 
роки, але він так і не дожив до кінця голо-
домору. В нього від голоду опухли ніжки, 

рученята. Коли хлопчик помер, мати тяжко 
переживала смерть своєї дитини. А потім 
померла бабуся Галини Миколаївни тому, 
що в них не було чого їсти, все приходили 
забирали. Деякий хліб сухий, горох, квасо-
ля, боби  – все, що бачили, те й забирали. 
Всіх, хто не хотів йти працювати в колхоз  – 
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все забирали, деякі каші, крупи  – все. За-
раз Бородай Галині Миколаївні 80 років, але 
вона пам’ятає, нібито це було вчора. Гали-

на Миколаївна згадує, що в деяких сім’ях 
варили навіть мертвих дітей, щоб хоч якось 
прожити далі.

Свідчення Будко Ніни Гаврилівни (1925 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Було мені вісім років. Батько  – інвалід 

дитинства. Мати була зовсім неграмот-
на. Під час голодомору був організований 
СОЗ. 13 бідних вступили в СОЗ. Батько здав 
і бричку, і коняку в СОЗ. Вирішили все ра-
зом. Як ми голодували. Запасу хліба не було. 
Були визначені в СОЗі кріпенькі чоловіки, які 
ходили по хатах з щупами і по долівці били 
по землі, шукали зерно. Приходили ті дядь-
ки, я була дитина, мала, боялась, трусилась. 
Ну що, 33-й рік нічого не було. Що на городі 
вродило  – квасоля, горох, робили моторже-
ники. Була у нас кріпка ступа, вона і зараз є. 
Вона була у нас як годівниця. Всі колосочки, 
зернички товкли в тій ступі. Мати ходила в 
берег за лободою, зробить якісь ляпеники  – 
по одному кожному  – мені, сестрі, батькові. 
Що в домі було, а майже нічого не було. За-
лишилась тільки картопля. Треба було зда-
вати лишки. Сусід Іван теж ніс у мішку щось 
здавати, так і не вернувся, залишилася у 
домі жінка з дітьми. Батько каже мамі: «Окса-
но, дивись як Векла сидить біля хати. А у неї 
ноги опухли, полопались і тече з тих ніг. А її 
чоловіка Івана, кажуть поклювали ворони на 
полі». Хоч і голодувала Векла Макаровна, а 
голод пережила, вмерла у 1953 р. Була дуже 
чесна жінка. Нічого не просить: мати насипе 
їсти  – сідай, Векло їсти.  – Тоді сяде, поїсть.

Поліз батько в погріб за картоплею, щоб 
здавати. І я полізла за батьком. Батько каже: 
«Ніно, дивись, не впади». Я вилізла, а потім 
як почала плакати та обіймати батька: «Та-
точко, не здавай картоплю!». А її було два 
відра, маленька. Батько каже: «Оксано, що 
робити? Так що робити  – значить не будемо 
здавати. І це нам, Оксано, вилазь. А як що 
будемо здавати. Хай мене хоч уб’ють, а зда-
вати не буду!».

Нас батько дуже любив.
Ішов дядько по вулиці дуже поганий, 

ледве йшов, дуже голодний, а мати варила 
лушпиння з гарбуза. Дядько питає: «Дайте 
поїсти».

 –  Так воно ж гаряче, як їсти.
 –  Дайте їсти.
Дали йому гаряче, а він ледве живий. 

Дійшов до кінця вулиці там упав і помер. Ка-
жуть люди, уже помер на вулиці дядько.

Самі бідні вступили в СОЗ. Збирали ко-
лосочки маленькі, щоб і зернинка не впала.

 –  Молодці дівчатка, що зібрали зер-
ничка.

Марія більше зібрала, я  – менше.
Зробили ясла в СОЗі і ми з сестрою туди 

ходили поїсти. В яслах ми там були не щоб 
розважатись, просто їли.

Батько був інвалід дитинства. У СОЗі по-
лоли буряки на степу, там варили якусь ба-
ланду. Він нам передавав в бутилі цю їду.

Я ходила в перший клас. Приїхали дві 
молоді вчительки. І немає де, що взяти. І 
вони об’явили: «Може є у кого вдома гарбу-
зи. Якщо є, так принесіть». Їм не було чого 
їсти. Тетяна Миронівна, вчителька, голо-
дували, змушені були звертатись до дітей, 
щоб якось прожити. Альбіна Костянтинівна 
Палій, її дочка. Вона вмерла в мій день на-
родження.

Директор одружився на молодій Тетяни 
Миронівні.

Як я виживала в 47-му році. Я закінчила 
10 класів. Зимою помер батько. Хотіла даль-
ше вчитися. Як же вчитись, мама безгра-
мотна. А я поступила в Нікопольський вчи-
тельський інститут. Стипендія  – 220 крб. А 
нічого не можна купити. Карточна система. 
Видавали по 500 гр. хліба. Я ділила його на 
дві частини: одну  – з’їм, а другу  – на базарі 
продам за 10 крб.

А дома мама посадила цукровий буряк, 
перетерла на терку, перемішала з дертю, 
не знаю, де вона брала. Потім  – в баночки  
– це була їда. Я брала цю їду. Пішки йшла до 
Кам’янки, на переправу. За 5 крб. мужики 
на веслах в лодкі переправляли на другий 
берег.

Мама купляла стакан крупи, пшениці.
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Бідні були дуже. Мама каже: «Бросай». 
А я не хочу. А не було мамі чим допомогти: 
бідні, як старці. Два плаття ситцеві: сестра 
прислала з Кавказу, в них і ходила. Провчи-
лась год, не провчилась, а промучилась. 
Екзамени треба вчити, пішли до клубу, по-
просились вчитись до екзамену. Приходить 
до них викладач, у якого не було однієї ноги. 
Питає: «Не жалієте, Сиротюк, що поступи-
ли в інститут?». А я кажу: «Жалію, бо дуже 
скрутно». А він каже: «Ні, так не може бути» 
і пішов. Потім прибіг до нас профсоюзний 
лідер, каже: «Пишіть, дівчата, заяву на допо-
могу». Получили аж по 50 крб.

В кінці вулиці росла лобода, гарна. А ліз-
ла саранча, прямо в двері, намагалися за-
лізти до хати.

Люди в СОЗі працювали, трішки до-
помагало їм це, їсти варили, хліб давали. 
Тоді стали більше вступати, потім стали 
колгоспи.

Все забирали, що не було  – все здай. 
Забирали все. У нас хоч якась крупа, а у су-
сіда  – дуже скрутно.

Я була мала, не помагала нікому. А були 
дуже бідні. На випускний в інституті не могла 
піти, бо було одне плаття, ситцеве, полиня-
ле. Так сестра прислала мені плаття, голубе, 
в горошок. Допомагала мені, прислала кон-
сервацію, крупу з Кавказу.

Дуже важкі роки. Не знаю, як повижива-
ли. 2 червня 1943 р. з рядка соняшників взя-
ли нас і повезли в Німеччину. Поліцаї зби-
рали людей для роботи в Німеччині. Хотіли 
взяти мою сестру, але вона була вагітна, 
тому, замість неї, взяли мене. Мені було 18. 
Сестра потім жила в Грузії, в м. Боржомі  – 
курортний город. В Австрії працювали в м. 
Гермагор в 1,5 км.  – с. Обер фелах, внизу  – 
Унтер фелах, хазяїн  – Ганс Гурнер, сестри  
– Анна, Фіксі.

Свідчення Войтенко Євдокії Юхимівни (1925 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Галатіна Л. В., 2008 р.
У 1932 році мені було сім років. Я добре 

все памятаю. Хочу сказать, що в батьків нас 
було троє. Я та два братика: Мітя і Григорій. 
Важко було, але в нас ніхто не вмер з голо-
ду, бо була в нас теличка. Ще ми їли очерет, 
лободу, ловили в полі ховрашків. Помню, 
що дуже ми хворіли, бо їли все підряд, що і 
вспоминать не хочеться.

Хочу ще сказать, що були в селі і добрі 
люди, які роботали і могли чимось помогти 

другим людям. Їхні фамілії я і досі пам’ятаю, 
хоч уже дуже стара. Це Пахота Савка, Маку-
ха Протас, Бабошко Оверко  – ці люди дава-
ли голодним людям потрошку, по жменьці 
зерна і ніхто на них не заявив  – ось так.

Я до самісінької смерті буду з благодар-
ністю вспоминать цих людей, бо їм неслад-
ко було, а вони ще і другим помагали.

В період голодомору я проживала тут же 
в селі.

Свідчення Волотко Валентини Гуріївни (1931 р. н.)
с. Гюнівка Великобілозерського району Запорізької області.

Записали Тарасенко О. Л., Поляцькою Н. А., 2007 р.
Мені було три роки. Про голод пам’ятаю 

зі слів матері Зизи Олександри Дмитрівни 
та тітки Зизи Євдокії Дмитрівни. Причина-
ми голоду був неврожай та засуха. Гово-
рили, що продукти потрібні для радянської 
армії. По селу ходив односельчанин Пелю-
шенко Христан Максимович  – комнезам. 
Хоча люди й намагалися щось приховати, 
але цього не вдавалося зробити. Відповід-
но робили обшуки, але не в жорстокій фор-
мі і сильних покарань за знайдені-приховані 
продукти не було. Якщо була худоба в дво-

рі  – її не відбирали. Їли оладки з ласкавиці, 
лободи. Варили юшку з квітів та листя акації. 
Повальних смертей від голоду не було. По-
мерлих хоронили на звичайному цвинтарі, в 
основному хоронили родичі. Заможніші (до 
голоду) люди жили краще. Головне було пе-
режити зиму, а весною було легше. Випадків 
людоїдства не траплялося. Своїми відомос-
тями ділюся з онуками, в свій час розповіда-
ла своїм дітям. Винними люди вважали за-
суху і неврожай. Говорили, що це  – «Божа 
кара».
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Свідчення Заєць Ніни Костянтинівни (1925 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Тихенька Л. В., 2007 р.

Голод 1932 – 1933 років я пережила ра-
зом з родиною. Пам’ятаю добре ті роки… 
Пам’ятаю, як допомагав нам вчитель Кася-
рун Арсеній Лукич. Проживав він при шко-
лі на вулиці Чонгарській. Жінка його Галина 
Йосипівна добра жіночка, в них було троє ді-
тей: Аза, Леся, Шура і я їх нянчила, допома-
гала по господарству, а ця сім’я допомагала 
нам харчами.

А ще близько біля нас жила сім’я Каба 
Анис з дружиною і було у них дві доньки  – 
Нюра і Леся, так вон приходили допомагати 
нам мити пол, варили нам їсти, ми їх звали 
«підшефні». Сам Каба Анис був председате-
лем колгоспу і саме він виписав у колгоспі 
для нас макухи і пшона, коли наша старша 
сестра уїхала з чоловіком на Донбас. Так от 
і вижили завдяки добрим людям.

Свідчення Коломоєць Уляни Яківни (1923 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запо-
різької області, нині  – мешканка смт Михайлівка Михайлівського району Запорізь-

кої області.
Записала Іванченко С. І., 2007 р.

Голодували, але ніхто з голоду в сім’ї не 
вмер. Батько сидів у тюрмі, але за що  – я не 
пам’ятаю. Зерно ховали, де могли: закопу-
вали в ями, під підлогу, в сіно. Харчі та зерно 

шукали активісти із сільської ради. Їли гри-
цики, лободу, як прийшла весна, стало дуже 
тяжко з харчами.

Свідчення Корнієць Ольги Григорівни (1925 р. н.).
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Нагорна А. Г., 2007 р.

В той час батько дуже хворів (боліли 
ноги), його відправили лікуватись. Коли при-
їхав додому йому стало краще, потроху по-
чав ходити. В той час совхозів не було, були 
сози. Сози збирали у населення худобу, 

зерно. В сім’ї була коняка, і віддала і збрую. 
За це їй взамін дали висівок, мати принесла 
їх у платочку. А начальству і тим хто був біля 
них, замість висівок давали муку, а хто був 
бідніший, тому висівки.

Свідчення Крамарець Євдокії Григорівни (1921 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Головенська Т. І., 2008 р.

Нас у батьків було п’ятеро. В 1931 році 
у батьків народився найменший син  – Ва-
силь. Матері треба було годувати його мо-
локом, а де воно візьметься, якщо їй самій 
не було що їсти. Мені хоч і було на той час 
десять років, ті події пам’ятаю погано.

Ми жили дуже бідно, не було не тільки що 

їсти, а навіть, що одягати. Їли різні бур’яни, 
корінці, ходили попід хатами, просили ми-
лостиню. Всі члени сім’ї вижили, навіть най-
менший брат, потім ще й моряком служив.

А ще мати ходила в Нікополь на перепра-
ви і приносила якісь харчі. Їли зелень, вари-
ли баланду. Тяжко було, але вижили.
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Свідчення Мисюри Ніни Данилівни (1927 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Головенська Т. І., 2008 р.
Мені на той час було 5 років. Пам’ятаю, 

як ходили всією сім’єю, збирали бур’яни, 
влітку сушили паслін, різні корінці, акацію. 
Сусіди, хто був позаможніший, допомага-
ли нам. Хто дасть лушпиння з картоплі, хто 
і картоплину. Дуже важко було діткам, їсти 
хотілося, ми не розуміли, як це немає що 

їсти, а дорослим було тяжко на нас диви-
тися. Діти ходили під хатами, просили їсти. 
Чоловіки ходили в міста, на заробітки.

Ловили горобців, ховрахів, мишей. Щоб ви-
мирали родинами не було. Вмирали старі люди 
та маленькі діти, які були ослаблені. А, взагалі, 
підтримували і допомагали один одному.

Свідчення Онищенко Марфи Хомівни (1919 р. н.)
с. Гюнівка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Мінаєва О. А., 2008 р.

Виживали люди в цей період як могли. 
Просівали полову, щоб зібрати якусь жме-
ню зерна для супу. Ловили собак, котів, ви-
ливали на полях ховрахів, на весну в селі 
неможливо було знайти кота чи собаку, всіх 
виловили. З приходом весни в їжу почали 

вживати лободяники, кору, зелень диких 
трав. В період 1932 – 1933 р. р. в нашому 
селі люди масово не помирали. Виживали 
навіть бідні та багатодітні сім’ї. Масових по-
ховань померлих від голоду в нашому селі 
не було.

Свідчення Пелюшенка Миколи Фановича (1928 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Подорожко А. М., 2008 р.

В роки голодомору нашій сім’ї допоміг 
вижити Палаж Василь, приблизно 1885 р. н., 
працював він бригадиром в колгоспі. У ньо-
го був син Данило, який служив на Дальньо-
му Востоці, був офіцером і висилав батькові 

посилки з харчами. Діти Пелюшенків допо-
магали по господарству, а він підгодовував 
їх. В роки голодомору Палаж Василь прожи-
вав в селі Гюнівка, пізніше вони виїхали, але 
куди  – не знаю.

Свідчення Цвілій Варвари Петрівни (1924 р. н.)
с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Записала Дежимесова Н. А., 2008 р.

Хоч була і маленька, добре пам’ятаю ті 
тяжкі часи. Мати з батьком підуть на роботу, 
а ми повилазимо на акацію, нарвемо стрюч-
ків, насушимо їх, перемелемо і мати пекла 
з цього маторженики. Вони були тугі і не 
смачні, але їх на довго хватало. В нашій сім’ї 

ніхто не помер. Батько був дуже слабкий, 
ноги пухлі. Але ми пристосувалися наливати 
в нірки ховрахів води, ті вилазили, ми їх ло-
вили та їли. Цим і спасли батька. Їли лободу, 
паслін сушений.
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ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Бабич Катерини Петрівни (дату народження не встановлено)
с. Зелений Гай Веселівського району Запорізької області.

Зі слів батька Горлач Петра Петровича 1911 р. н.
Записала Карзан М., 2008 р.

Сім’я у нас була велика. В ці роки я був 
ще не жонатим. Пам’ятаю, що по селу хо-
дили активісти із щупами. Забирали все, 
шукали «мішки». Батько заховали оклунок 
картоплі під піччю. Вона була дуже дрібною 

і призначалася для посіву. Але її знайшли й 
забрали. Якимось чином батькам вдалося 
заховати мисочку картоплі. її посадили, ви-
ростили і завдяки цьому жили.

Свідчення Гребнюк Віри Василівни (1923 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала с.Калинівка Веселівського району Запорізької області.

Нині  – мешканка с. Роздол Михайлівського району Запорізької області.
Записали Корчебна А. С., Михайлишина І. І., 2005 р.

Місце запису: Запорізька обл. Михай-
лівський р-н. с. Роздол. Раніше проживала у 
Веселівському р-н. с.Калинівка.

Дата запису: 03.10.2005 рік.
Ким записано: Корчебна Аліна Сергіївна 

та Михайлишина Ірина Іванівна.
Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод 

у 1932 – 33 роках?
 –  Так.
 –  Які на вашу думку могли бути причини 

голоду: неврожай. засуха, податки, чи заби-
рала урожай влада?

 –  І не врожай був, і влада забирала. Хто 
його знає, я цього не можу сказати точно.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Нічого було брати. Держава забрала.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ні, не було. Ми переїхали у 25 році, у 

нас нічого було, навіть, шукати.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбира-

ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Ми жили у землянці і до нас ніхто не 
приходив.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Так, було. Мій батько був заарештова-
ний і вважався ворогом народу.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Не пам’ятаю. Мені тоді 10 років було.

 –  Як люди боронилися?
 –  Не знаю.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Не було, що приховувати.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Я не пам’ятаю.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  В ямах напевно.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-

госпу?
 –  Давали. Зосталися мама і брат, стар-

ший на два роки. Так вони у колгоспі возили 
молоко на собі. У день давали один стакан 
чечевиці. І я робила прибирала, то десь по-
підмітаю.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Було вроді тихо. Нічого такого не було.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  Я такого не чула.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Так, ми збирали.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Не знаю.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Ми приїхали, а колгоспи вже були.
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 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Не знаю.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Не знаю. В нас не було худоби.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Я не знаю.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Було вийдеш вранці, а люди лежать.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Напевне забирали до дитячих будинків.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Куркулі. Це були старі жителі, в яких 

була земля.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Хто боровся.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  Так, навпроти нас жили багаті, у них 

навіть була корова, і от вони давали молоко 
моїй молодшій сестрі. Вона була 33 року.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Працювали, міняли одежу.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Ніякої, бо родичі далеко в Росії.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Різну траву, збирали колоски, рогіз, 

щавель, з лободи борщ варили.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в їжу?
 –  Там, де ми жили, дерев не було, тому 

що вода була низько.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Їли ховрахів, хто міг ловили горобців.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?

 –  Ні, село було далеко, а щоб купити, 
грошей не було.

 –  Чи був голод у містах?
 –  Я думаю, що був.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Ні, не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  А хто його знає? Ніхто не рахував, за-

копували та й все. В нашому селі не було, 
хоча казали, що за межами села їли.

 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  На кладовищі.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні, не платили.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  Того села вже немає, воно було неве-

личке і його знесли.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Хто знає та звичайно, згадуємо ці роки.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  У церкві  – ні. І за тих часів ніхто нікого 
не поминав.

 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  Там не було церкви, бо село дуже ма-
леньким було.

 –  Чи знає сучасна молодь села про го-
лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Аякже, так.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Влада, напевне.

Свідчення Ємець Віри Павлівни (1919 р. н.)
с. Чкалове Веселівського району Запорізької області.

Записано учнями Чкаловської ЗОШ, 2008 р.

З осені 1932 р., а особливо взимку 
1933 р., почався голод. У ті часи ходили з 
двору у двір різні компанії  – шукали у кол-
госпників приховане зерно. Були і у нас, 
але зерна ми не мали. Взимку 1933 рр. по-

мерло шестеро моїх братів і сестер, мама 
опухла від голоду і не могла ходити. Батько 
працював у колгоспній бригаді, бо там да-
вали їжу  – баланду, яку він приносив і нам 
з мамою.
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Свідчення Мажай Галини Іванівни (1925 р. н.)
с. Чкалове Веселівського району Запорізької області.

Записано учнями Чкаловської ЗОШ, 2008 р.
Взимку 1932 – 1933 рр. голодувала вся 

наша сім’я. Батько працював у колгоспі і 
приносив хоч трохи хліба. Навесні ми, діти, 
ходили у поле, виливали з нір ховрахів, їли 

лободу, грицики та так і вижили. Дорослі хо-
дили за село, де лежав дохлий кінь, розтягу-
вали те м’ясо, кишки навіть з’їдали.

Свідчення Макаренко Наталки Йосипівни (1923 р. н.)
с. Чкалове Веселівського району Запорізької області

Записано учнями Чкаловської ЗОШ, 2008 р.

З осені 1932 р. стали забирати у нас 
пшеницю, зерно, інші продукти харчування. 
Батько приховав трохи макухи і буряків, яки-

ми перебивалися взимку. Навесні ходили в 
поле, збирали курай, мололи і їли.

Свідчення Малютіної Анни Василівни (1922 р. н.)
с. Чкалове Веселівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В 1933 году мне было всего лишь 10 лет, 

но я все хорошо помню. Мама и сестра Ма-
руся лежали пухлые, а я, чтобы не умереть 
с голоду, нанималась пасть коров. Выгоним 
с подругой на поле и, чтобы никто не видел, 
быстрее доить: я с одной стороны сижу, а 
она  – с другой. Еще домой несла бутылочку 
молока для мамы и сестры. На поле копали 
полевую картошку. Ели ее с таким аппети-
том, и казалась нам, голодным, такой вкус-
ной. Домой нароем, а по дороге встретит 
сосед Зубов  – все заберет. Люди за рабо-
ту платили продуктами. Помню, как бабуш-
ка Лихачева дала в руки пышечку хлеба, но 
я ничего не ела, а несла домой маме и се-
стре.

Когда совсем трудно стало жить, по-
шла сама в контору к председателю кол-

хоза просить помощи, даже маме не ска-
зала. Спасибо, помог: выписал кукурузы, 
муки. Кладовщик Минаков выдал продукты 
и дал даже хлеба, сложил в мешок и спро-
сил: «Как же будешь нести такую тяжесть?» 
Взвалил на спину и донес до конца огоро-
дов. Дальше сама: поднять не могу, воло-
ком по земле тяну, а силы нет. Спасибо, 
помог чужой человек, не забрал у девчонки 
мешок. Навстречу брат Степа бежит, обни-
мает: «Где ты была, гарнюня?» Когда при-
несли мешок, брат насыпал миску муки и 
пошел к Черкашиным толочь. Вечером на-
варили каши. Досыта наелись, соседи мо-
лока дали. Этот ужин я никогда не забуду. 
Потом экономили продукты, собирали и 
терли ячмень. Так я спасла от смерти свою 
маму и сестру.

Свідчення Сіліної Валентини Павлівни (1947 р. н.),  
записано зі слів матері Коваленко Марії Олексіївни (1912 р. н.)

с. Чкалове Веселівського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Про голод 1932 – 1933 років я знаю лише 
зі слів мами  – Коваленко Марії Олексіївни, 
1912 р. н., що проживала в с. Корніївка на-
шого району до 1950 р. Дід Коваленко Олек-
сій Антонович на цю тему майже не говорив, 
видно, боляче було згадувати про смерть ді-
тей та дружини Клавдії.

Мама казала, що у 1932 р. збіжжя вроди-
ло слабенько, але хватило б до нового вро-
жаю, навіть на сівбу одклали запас зерна. 
Дід не журився слабим врожаєм, надіявся, 
що велика сім’я (11 душ) виживе за рахунок 
овець, птиці, кролів, що були у нього в гос-
подарстві. Та не так сталося, як гадалося.
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Почалися продналоги. Активісти  – ком-
сомольці з уповноваженими з району, хо-
дили по хатах, вигрібали спочатку тільки 
пшеницю, далі  – все підряд, що можна було 
їсти. Нагодувати дітей ставало все важче. 
Щоб зберегти діточок, бабуся Клавдія від-
давала їм усе, сама залишаючись голодною. 
Швидко ослабла, злягла в одну з грудневих 
ночей 1932 р., тихенько затихла на лежанці. 
За кілька днів до смерті, звеліла моїй мамі: 
«Ти, Мар’янко, найстарша, дивись дітей, он 
там, за сволоком, я заховала трохи квасолі, 
посадиш, щось виросте, буде вам їсти».

За нею посипались діти: спочатку двоє 
найменшеньких, найслабших, потім заслаб 
Коля  – єдиний десятирічний братик мами. 
Дід пішов на заробітки у попові сади (с. Іва-
нівка Кам’янсько-Дніпровського району) на 
зимову обрізку дерев. Надіявся щось при-
нести з харчів.

Стали по селу їздити могильщики, зби-
рали по хатах тих, хто вже ніколи їсти не по-
просить. Вони ж і забрали у братську могилу 
маминих сестричок і братика. Могили були 
десь 10 на 10 м, глибину не знаю. Скидали 
з возів мертвих шарами, як попало, наче 
дрова, ніби то не люди вже, а може голод 
розум тих могильщиків затуманив. Мама за-
лишилась з меншою сестрою удвох, лежали 
на холодній печі, пухлі до такої міри, що тіло 
лопалось, особливо ноги, з ран текла сукро-
виця, кожен крок давався дуже важко, ніко-
му було й води подать. Але бабусину прось-
бу посадить квасолю, мама виконала.

Село не раділо весні, мовчало, бо люди 
з’їли все: котів, собак, ловили в сільця з 
ниток пташок. От кого багато було, то це 
крис і вош. Крисячі колонії живились з отих 
могил, їли ледве присипані землею трупи. 
Мама розповідала, що могильщики і напів-
живих забирали на віз, щоб не їхати ще раз. 
Була в неї сусідка  – тітка Оришка, дебела 
жінка, справжня українська мати  – береги-
ня. Голод забрав у неї всіх, а її міцне від при-
роди тіло ще трималось. Чотири рази при-
їздили до неї: дотягнуть до воза, розтрусять 
її голодний сон  – почнеться, проситься по-
шепки: «Хлопці, я ще жива, пустіть додому». 

Тож за п’ятим разом уже не просилась, го-
лод виявися сильнішим.

Ніхто за померлими не тужив, хрестів не 
ставив на тих могилах, людям було байдуже, 
настільки голод притупив усі людські почут-
тя. Дехто взагалі втратив людську подобу.

Страшна історія тітки Шиянихи. Вона за-
манювала до себе прийшлих дітей, що блу-
кали по селу, їсти просили. Різала їх і їла, на-
віть солила м'ясо, посилки з цією жахливою 
солониною одправляли чоловіку в тюрму. 
Шияниху розстріляли, випадково виявив-
ши пропажу її рідної дочки восьми років, яку 
мати також з’їла.

Коли померла сестричка Надя, мама ще 
три дні лежала з нею поряд, бо могильщики 
стали їздити селом рідше, людей майже не 
залишилось. «І було мені все рівно,  – згаду-
вала мама,  – що Надя мертва, що я сама в 
хаті…». Один і той самий сон долав мозок. 
Снилося: літо, вишні і що всі живі. Надя все 
було мріяла: «Ось дождемось кашки (ака-
цієвого цвіту), наїмося. Я тобі, Мар’янко 
багато-багато її принесу…». Не діждалась.

Настала весна. Колгоспникам стали ва-
рить на бригаді похльобку з борошна. Хто 
виконає норму на прополці, пройде ряд, 
дадуть того варива, а не пройшов  – голо-
дуй далі. Мама пішла і собі на ті рядки, тяг-
нучі пухлі ноги за сапою. Яке там поліття! 
Ряд вона, звичайно, не пройшла, люди піш-
ли їсти, а вона води у водовоза попила, та 
й сидить край дороги. Часто потім згаду-
вала бригадира Завгороднього (імені я не 
запам’ятала), який дописав їй ряд до норми 
та відправив її їсти. Багатьом, змученим го-
лодом жінкам він дописував норму, аби збе-
регти їх від смерті.

А потім прийшов дід з заробітків. Приніс 
пів-мішка пшона (заробив за півроку). Мама 
варила кулешик. Взимку ж було із сухого ку-
раю обдирали труху, мочили водою, на ско-
вороді пекли лепики, гіркі і чорні.

З тих часів мама жодного кусочка хліба 
не змарнувала, все сушила, складала в су-
мочки, берегла. А розповіді про голод за-
вжди закінчувала проханням нікому ніколи 
не розповідати («бо посадять»).



81

Cвідчення очевидців: Вільнянський район

Свідчення Соляник Марії Лаврентіївни (1920 р. н.)
с. Новоуспенівка Веселiвського району Запорiзької області.

Записав Нестеренко В. В.  – вчитель Новоуспенівської загальноосвітньої школи, 
2008 р.

У 1932 р. мені виповнилося дванадцять 
років. Жила я у звичайній селянській сім’ї. 
Нас було п’ятеро дітей: дві старші сестри 
були замiжнi i жили окремо, а батьки, я i 
двоє моїх старших братів жили разом.

Біди у нашій cім’ї розпочалися з весни 
1932 року. У колгоспi розпочалася посівна, 
одного дня, після закінчення роботи, трак-
тори з повними сівалками зерна залишили 
у полі на ніч. Мого брата Михайла, якому 
було п’ятнадцять років і ще двох його това-
ришів поставили охороняти техніку. Коли 
хлопці позасинали, хтось вночі вкрав зерно 
з сівалок. Вранці хлопців забрали у райвід-
ділу міліції в Білозерку. У крадіжці обвину-
ватили мого батька, і ніхто не хотів слухати 
його виправдань. Цього ж дня до нас при-
йшли з обшуком. На горищі знайшли мину-
лорічні запаси зерна і борошна. Все було 
конфісковано, наступного дня замкнули 
навіть погріб з залишками овочів. Почалися 
скрутні часи. Варили щавель, буряк, влітку 
кашку з акації.

Мій брат Михайло, коли його вели з Біло-
зерки до Мелітополя, втік з-під варти. При-
біг степами додому, своєю рукою виписав 
собі посвідчення, з картоплини та чорнил 
зробив печатку і з цим посвідченням поїхав 
у Запоріжжя, де влаштувався працівником 
на заводі. Працівникам у місті по талонах ви-
давали хліб, брат сушив сухарі і передавав 

нам у село, так ми жили деякий час. Згодом 
батько почав хворіти.

Під осінь 1932 р. мій другий брат Федір 
влаштувався у радгосп «Соцземлеробство» 
завідуючим фермою. Трохи облаштував-
шись, він забирає і нас до себе у радгосп. 
Там нам стало жити трохи легше. Та знову 
біда, через нестачу кормів у радгоспі почав-
ся падіж худоби. Мого брата Федора звину-
ватили та заарештували. Тим часом батько-
ва хвороба прогресувала, почали відмовляти 
ноги, мої старші сестри, які залишилися у 
Новоуспенівці, прийшли з візком, посадили 
в нього нашого батька і забрали нас назад.

Пробувши кілька днів під слідством, по-
вернувся мій брат Федір, його було виправ-
дано. Пам’ятаю, одного разу Федір поїхав 
у Запоріжжя до Михайла за сухарями. Коли 
він повернувся через два дні, ми вже похо-
вали батька.

Згодом Федір, разом з товаришами, 
від’їжджає на заробітки в Сімферополь. Об-
лаштувавшись, він теж починає надсилати 
допомогу додому.

Влітку 1933 р. я захворіла на тиф і мене 
відправили у Веселівську лікарню. Там я 
пробула декілька місяців. Коли повернула-
ся з лікарні не було вже й матері  – вона теж 
померла від голоду. Залишилася я сиротою. 
Якби не допомога моїх братів та сестер, ма-
буть, загинула б і я…

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Андрусюк Наталії Антонівни (1919 р. н.)
с. Максимівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Тис Н. В., 2008 р.
Коли я була маленькою, померла моя 

мама, а батько одружився на іншій. Мачуха 
віддала мене до панського маєтку, догля-
дати за дітьми пана. Та я не тільки догля-
дала дітей, а й допомагала пасти корів та 
гусей. Тому цей період я згадую добрими 

спогадами. Бо ця сім’я пана спасла нас від 
голоду. Вони годували. Іноді трохи давали 
харчів мені додому. Я їх ховала, аби по до-
розі мене хто не обікрав, бо всі були дуже 
голодні і злі. Тому я вдячна за піклування 
панів.
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Свідчення Бойко Ніни Михайлівни (1926 р. н.)
с. Біляївка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Наливайко О. В., 2008 р.
Ті тяжкі роки я пам’ятаю, та не дуже до-

бре. У моїй пам’яті заклалося зле: в ті часи у 
людей відбирали хліб, доводили до голодо-
мору. Було дуже важко. Виживали хто як міг.

Свідчення Бут Катерини Платонівни (1927 р. н.)
с. Павлівське Вільнянського району Запорізької області.

Записав Наливайко О. В., 2008 р.
На той час мені було п’ять років. 

Пам’ятаю, як ходили в поле, розгрібали ми-
шачі нори, кучі, шукали колоски пшениці, 
ячменю та їли їх. Також пам’ятаю як в голо-

домор приходили до оселі комуністи, заби-
рали квасолю, цибулю, нічого людям не за-
лишали.

Свідчення Власенко Марії Дмитрівни (1924 р. н.)
с. Привільне Вільнянського району Запорізької області.

Записали Криворучко В. О., Курносенко Н. О., Заєць В., 2008 р.

Голод застав цю сім’ю в с. Бузиняне (біля 
с. Богданівка Привільненської сільської 
ради). Окрім Марії Дмитрівни, в сім’ї було 
ще шестеро маленьких дівчаток і хлопчиків. 
До голодомору батько трагічно загинув, а 
матір померла від запалення легенів. Най-
старшому брату виповнилося 17 років. Він 
одружився і його дружина замінила їм їх 

матусю. Односельці дуже допомагали цій 
родині, тому що в них не було ні корови, ні 
курей. А коней, коли почали організовувати 
колгоспи, забрали. Їли картоплю, буряк, зе-
лену пшеницю. Пізніше старший брат, Вла-
сенко Порфирій Дмитрович, став головою 
колгоспу. Діти-сироти вижили в цей скрут-
ний час.

Свідчення Гончарової Світлани Іванівни (1946 р. н.), зі слів матері
Рубель Ольги Яківни (1917 р. н.)

с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області.
Записав директор Нововасилівського сільського будинку культури Пиріг О., 2008 р.

З розповідей матері Рубель Ольги Яківни 
(1917 р. н.), яка на той час проживала у 
с. Менчекури Веселівського району Запо-
різької області, знаю, що у 1932 – 1933 ро-

ках ходила до школи, а там давали шматок 
хліба. Вона приносила додому і ділили на 
всіх. Навесні батько розпух, а діти пішли на 
толоку їсти траву. Ніхто не допомагав.

Свідчення Даниленко Катерини Феропонтівни (1924 р. н.)
Місце народження  – с. Осокорівка Дніпропетровської області.

Нині  – мешканка с. Максимівка Вільнянського району Запорізької області.
Записав Тис Н. В., 2008 р.

Наша родина була середняками. Батько 
був гарним господарем: мав свій величез-
ний сад, пасіку, трьох робочих коней, двоє 
молодих жеребців, дві корови, теляток. 
Пасіка була одна в селі, меду було багато. 
Фруктів у саду було багато, їх сушили. Коли 
вони поспіли, батько возив їх на продаж у 
місто, завдяки цьому мав гроші. Для себе 

різав коней, телят  – завдяки цьому жили в 
достатку.

Коли прийшов голод, почалися репресії, 
все забирали у людей. Що зміг батько про-
дав, обміняв, залишив тільки необхідне. Але 
одного разу вночі прийшли якісь люди і за-
брали його, відтоді його ніхто не бачив. Крім 
мене, у матері залишилося двоє синів і донь-
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ка Ліза. Мати почала виносити з хати гарні 
речі, міняла їх на харчі, добре, що було в кого.

Пізніше виручали один одного тим, що 
до міста ходили по декілька чоловік, бо було 
страшно, щоб ніхто не відібрав харчів. Мати 
одного разу йшла з міста і загнала голку в 
ногу з акації та не витягла зразу. Нікому не 

говорила. Пішло зараження крові, ніхто її не 
лікував. Почався стовбняк і мама померла.

Я повинна була виконувати всю роботу 
за неї. Допомагали мені дідусь та бабуся. 
Хоч вони були у ще більшій скруті. Ходили в 
степ навесні рвати траву, яку потім спожи-
вали. В селі не стало жодної собаки.

Свідчення Дейніциної Ніни Василівни (1918 р. н.)
с. Тернівка Вільнянського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
У родині було 8 дітей, жили бідно. Бать-

ки мали зароблені трудодні, але на них хліба 
не давали. Діти школу не відвідували, голо-
дували, пухли. Померли молодші сестри і 
брати. Батьки померли трохи згодом, за-

хворівши на тиф. Ніна зі своєю сестрою Па-
расковією, щоб хоч якось вижити, збирали 
в степу щавель, запарювали і їли. Збирали 
гриби, ягоди і так врятувалися.

Свідчення Дешко Катерини Антонівни (1920 р. н.)
с. Сергіївка Вільнянського району Запорізької області.

Записали Виговська О. Є., Кононенко Л. В., 2008 р.

Катерина Антонівна народилася 20 бе-
резня 1920 року в с. Андріївка Запорізь-
кої області. Коли настав страшний голод 
1932 – 1933 рр., жила вона у с. Сергіївка. 
Катерина Антонівна розповіла, що карто-
пля ще якось уродила, а от зернові куль-
тури взагалі не вродили. Люди їли бур’ян, 
сушили траву, весною їли цвіт акації, пухли 
від голоду.

З осені перед зимою її батько ходив по 
полю й засипав нори, де миші заготовля-
ли собі зерно. Аби не вилив дощ і в берез-
ні, на початку весни, батько одривав з землі 
зерно, що миші не доїли, і ніс додому. Його 

мили, сушили, мололи і пекли хліб. В їх сім’ї 
від голоду ніхто не помер.

Працювала вона на заводі № 29, там да-
вали 300 гр. чорного хліба і суп з сої. Самі 
з братами та сестрами їли суп, а батькам 
несли хліб.

В ті часи, згадує Катерина Антонівна, хліб 
з сім’ї забирали, коней забирали, а точніше 
брали, коли їм було потрібно. Корову ж за-
лишили, бо в сім’ї були діти. В ті роки доро-
жили кожною крихтою хліба. Весною старші 
брати її ходили в балку, виливали сусликів. 
Приносили їх додому, а мати варила з них 
суп. Пухли ноги од голоду в ті страшні роки.

Свідчення Євенко Галини Петрівни (1921 р. н.)
с. Миролюбівка Вільнянського району Запорізької області.

Записано Гогою І., 2008 р.
В нашій родині було п’ятеро дітей: чо-

тири дівчинки і один хлопець. Мої батьки 
працювали в колгоспі, батько був конюхом, 
а мати працювала на різних роботах. Дуже 
важко було в ці роки, їли бур’ян і лободу, 
шпориш, курай, молоді пагони пирію, потім 
діти дізнались, що у колгоспному сховищі є 
залишки картоплі, але вона виявилась гни-
лою, її теж їли, боліли животи, весь час хоті-
лось їсти.

Єдиною підтримкою для сім’ї колгосп-
ників була макуха, яку давали по 100 гр. на 
кожного члена сім’ї. Але якось вижили всією 
сім’єю.

1947 рік теж був нелегким. Я пам’ятаю, як 
забрали батька і він теж вже не повернувся, 
нашого батька репресували ще в 1938 році, а 
мені тоді виповнилося 17 років. Моя мама пра-
цювала в колгоспі, я теж працювала в колгоспі, 
трактористом. Нам тоді давали по 100 гр. зер-
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на, але тільки для працюючих, а хто не міг пра-
цювати, той нічого не отримував і вижити було 
важко. Нас рятувала корова, їй теж приходи-

лось існувати впроголодь, але ми якось всією 
сім’єю заготовили трохи сіна, буряків, соломи 
і наша корівка вижила разом з нами.

Свідчення Калюжної Надії Сергіївни (1926 р. н.)
с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області.

Записали Чонка О. І., Яковлєва Л. П., 2008 р.

Терли колоски, які мати вночі кра-
ла з поля. Люди мерли, але не масово. 

Пам’ятаю, як забирали корів. Від голоду по-
мерла сестра.

Свідчення Карпенко Катерини Михайлівни (1927 р. н.)
с. Крутий Яр Вільнянського району Запорізької області.

Записав Мясніков С. В., 2008 р.

Свідчення Кіщак Марії Іванівни (1927 р. н.)
с. Петровське Вільнянського району Запорізької області.

Записав Рибаченко Г. О., 2008 р.

Я, Карпенко Катерина Михайлівна була 
мала. Голодомор не відчували, бо нас (чоти-

рьох дітей) віддали в дитячий садок і ми там 
його пережили.

Пригадую, що на той час ми жили у Пе-
тровському  – невеличкому хуторі (сучасне 
с. Матвіївка). У сім’ї нас було шестеро дітей, 
я  – третя. Мама тоді працювала у колгос-
пі, папа  – на залізниці. У 1932 – 1933 роках 
скрутно було, їсти було нічого. У нашій сім’ї 
була корова. Ми самі їли молоко та ділились 
ним з сусідами. Тому, ніхто ні в нашій сім’ї, 
ні в сім’ї сусідів ніхто з голоду не помер. 
Пам’ятаю, як з самого ранку, коли мама 

подоїть корову, то сусідка вже приходила і 
мама їй половину віддавала. Жалко було, бо 
у них корови не було, а діток треба було хоч 
чимось кормити. А молоко  – то добре. Тож 
цю корову я добре запамятала. Батько іно-
ді гримав матері, що вона їм багато молока 
віддає, та коли тітка Клавка принесла нам 
квасолі. Заспокоївся, і все зрозумів.

Пригадую, коли весною пішла трава, вліт-
ку  – ягоди, і прогодуватись стало легше.

Свідчення Клюшника Дмитра Максимовича (1928 р. н.)  
зі слів батьків Клюшника Максима Григоровича (1890 р. н.)

та Клюшник Марії Захарівни (1892 р. н.)
Хутір Бородаївський Вільнянського району Запорізької області.

Записала Кононова Н. Г., 2008 р.
У 1932 році мені було лише чотири роки, 

тому голоду я не пам’ятаю. Але мої батьки  – 
Клюшник Максим Григорович (1890 р. н.) та 
мати Клюшник Марія Захарівна (1892 р. н.) 
розповідали, що у 1932 – 1933 роках по ха-
тах ходили представники радянської вла-
ди та забирали у людей зерно, скот, птицю. 
Приходили і в дім моїх батьків. Коли при-
йшли перший раз, забрали корову. Мати не 
віддавала корову. Її побили і все одно за-
брали. Прийшовши другого разу, забрали 
гусей, зерно та всі харчі, що були у хаті. На 
печі стояв глечик з квасолею  – і його забра-
ли. Сім’я вижила за рахунок діда  – Клюшни-

ка Григорія Андрійовича, який заховав міш-
ки з зерном, а їх не знайшли.

Тих людей, яких вважали заможними, 
розкуркулювали, забирали все: скотину, 
зерно, будинки, а їхні сім’ї висели до Сибіру.

Як розповідали батьки  – люди від голоду 
помирали, але масових поховань на терито-
рії сільської ради немає. Ті сім’ї, що вижили, 
їли ховрашків, ліпники з лободи, які жарили 
на сковорідці, нічим не змащеній. Хутір Бо-
родаївський зник уже десь після війни, десь 
у середині п’ятдесятих років. Колонія УЧХ 
була ще довго, у 1972 році я працював там 
ветеринаром.
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Свідчення Коваленко Тетяни Петрівни (1927 р. н.)
с. Бородаївка Вільнянського району Запорізької області.

Записала директор Нововасилівського сільського будинку культури Пиріг О., 
2008 р.

Від голоду померли два брати. «Бригад-
чики» забирали зерно, квасолю у глечику. 
Успіли пшеницю сховати у сундуку з двійним 
дном. А вижили завдяки тому, що батько 

працював у «воєнному городку» і отримував 
хлібину на день, працював тиждень, а потім 
хліб віз додому. У колгоспі була здохла ко-
била, то людям роздали по шматочку.

Свідчення Косарькової Євгенії Сергіївни (1924 р. н.)
с. Яковлево Вільнянського району Запорізької області.

Записала Кононова Н. Г., 2008 р.

Пам’ятаю, що батьки працювали в кол-
госпі, але хліба їм на зароблені трудодні не 
видавали. Усі пекли коржі із висівок, іноді 
й відходів зерна. Багато хто збирав на полі 
мерзлу картоплю, а хто нічого не находив, 
то дорослі ділилися однією-двома карто-
плинами. Пам’ятаю, що зранку на полях 
було багато людей, діти теж були. Та що 
ми там змогли знайти?! Помню, як з Мару-

сею одного разу пішли у поле та знайшли 
штучок з десять зовсім мерзлої картоплі, і 
я взяла лише три, а остальні  – отдала Ма-
русі, бо у них сім’я була більша. Конечно, у 
ті часи ділилися хто, чим міг, були й такі, що 
не допомагали, бо самі ледь виживали, але 
все одно жили дружньо, навіть гнилими бу-
рячками ділилися. Як я вже казала, випадків 
смерті жителів села від голоду не пам’ятаю.

Свідчення Кравченко Марії Кирилівни (1924 р. н.)
с. Максимівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Тис Н. В., 2008 р.

У нашій сім’ї було шість чоловік: батько, 
мати, двоє сестер та молодший брат. Про 
ті роки пам’ятаю небагато. Нашій родині 
пощастило, що мій батько Кирило Овсін-
тіович працював у млині, коли віз муку до 
колгоспу, то і до дому завозив небагато. 
Основне мати ховала, бо могли забрати, а 
з іншого пекла бледики, трохи давала бра-
товій родині.

Та тільки коли головою сільської ради 
став Михайло Калинович Легеза, батько 
вчительки Надії Михайлівни, людям стало 
краще жити. У деяких сім’ях було по десять-
дванадцять чоловік. У колгоспі працювали з 
17 – 18 років. Через деякий час, з’явилися 
перші полілки. Міста ще тільки будувалися і 
майже ніхто не їхав, усі залишалися працю-
вати в колгоспі, бо все-таки при землі.

Свідчення Літун Ольги Данилівни (1925 р. н.)
с. Дяково Вільнянського району Запорізької області.

Записав Тис Н. В., 2008 р.
Мені тоді було вісім років, коли почався 

голодомор. Батько ховав хліб, зерно, щоб 
засіяти навесні. Та хліб і зерно забрали, а 
потім ще й засудили на один рік. Коли поча-
лася весна і почали дозрівати вишні, люди їх 
їли та вивозили на продаж, щоб були хоч які 
гроші на їжу. Пекли коржі з чого могли. Рід-
ко в кого були вони з борошна. Усю скотину 

у людей забирали. При таких умовах жити 
було ще гірше. Хто не йшов до колгоспу  – 
відправляли до Сибіру. Дітей відправляли в 
ясла, бо там їх принаймні годували. Хоч така 
допомога була тим родинам, які мали бага-
то діточок. А взагалі, люди їли кадиш, кала-
чики, лободу, за жахливих умов життя біль-
шість людей померло.
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Свідчення Мастєрової (Бірюкової) Галини Андріївни (1921 р. н.)
с. Михайлівка Вільнянського району Запорізької області.

Записано Кунінець О. І., Ружицькою Т. І., Кошкідько Н. М., 2008 р.
Розповідає, що під час голоду діти ходи-

ли в степ, ловили ховрахів, варили і їли. На 
Дніпробуді обмінювали молоко на інші про-

дукти. Їй здається, що багато людей поми-
рало з голоду. Спеціальне місце захоронен-
ня цих людей не пам’ятає.

Свідчення Нікулової Надії Яківни (1926 р. н.)
м. Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області.

Записав Мясніков С. В., 2008 р.
Народилася в с. Безбородько Пол-

тавської області. Пам’ятаю ті роки. Бать-
ко помер з голоду. Старші сестри жили у 
Вільнянську і позвали нас з мамою. Тут у 

Вільнянську померла ще одна сестра.
З кукурудзи їли середину. Міняли вишиті 

рушники на їду. Люди бідували дуже, кожен 
сам за себе, ніхто нікому не допомагав.

Свідчення Обелець (Потапової) Олени Никонівни (1920 р. н.)
с. Михайлівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Нечай В., 2008 р.
1933 рік… Мені йшов 18-й рік. Почалося 

літо. З весни і все літо  – жодного дощу. Без-
хмарне, спекотне літо. Весною намагалися 
поливати огородину, але марно. Все висо-
хло. На леваді не трава, а толока зробилася. 
Зацвіли дерева весною рясно, а потім цвіт 
попропадав. Я намагалася поливати свою 
любиму яблуню, але батько накричав  – в ко-
лодязі обмаль води, а пити що?

Отож, зібрав голова сільської Ради чоло-
віків і порадив їм спасатися, хто як може. Нас 
на той час було 4 чоловіка. Я, мама, тато, і 
брат Шура. Старший брат вчився в інженер-
ному інституті в м. Дніпропетровську, а се-
стра на той час вийшла заміж і виїхала з чо-
ловіком до м. Фастів на будівництво заводу.

Прийшовши із зборів, батько сказав, що 
вони з Шурою (брат мій) подадуться у плав-
ні, до рибаків, а ти, Льолю (так мене звали), 
будеш працювати у дитсадку. Голова орга-
нізовує дитсадок, зберуть усіх дітей з села 

до 13 – 14 років і годуватимуть їх 2 рази на 
день.

Хліб привозили. По кусочку вранці і в 
обід. Цей хліб носила я, мені завідуюча до-
зволила брати кусочок якщо додають до хлі-
бини. То я той кусочок клала в дупло верби, 
а вечором несла мамі, бо сама їла в садку. А 
потім почали достигати фрукти сякі-такі. Нам 
з мамою хватало, мама ще й сушила трохи. 
Людей помирало багато, але їх не ховали в 
одній могилі, копали кожному. Одного разу 
я йшла до садка на роботу, а назустріч мені 
тьотя Дуся Савицька. Ноги, як колодки, сама 
аж чорна. Раптом вона пошатнулась і впала. 
Я підбігла до неї, щоб допомогти встати, але 
вона була нежива. Ото я вперше побачила, 
як вмирає людина. Страшно було. Ото ж до 
цих пір мені хліб солодкий. Я його ніколи не 
наїдаюсь. А на другий рік уже було і трохи 
краще, а тоді і зовсім полегшало. Не скажу, 
що жили в достатку, але не голодували.

Свідчення Одинокої Катерини Михайлівни (1927 р. н.)
с. Берестове Новомихайлівського району Запорізької області.
Нині  – мешканка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Мясніков С. В., 2008 р.
Я, Одинока Катерина Михайлівна, добре 

пам’ятаю ці роки. В 1931 р. дали в колгос-
пі зерно, а в 1932 р. навіть не косили. Я була 
мала і ходила збирала колоски. Наша сім’я не 
голодувала, батько ходив бив сліпців (кроти) 

і ми їх їли. Корова здохла, но ми виживали. 
На другий рік радянська влада дала корову із 
колгоспу. Люди ділилися останнім, дружили, 
ходили один до одного, не то що тепер, по 
черзі носили їсти зовсім бідуючим людям.



87

Cвідчення очевидців: Вільнянський район

Свідчення Посипайла Василя Федоровича (1916 р. н.)
с. Миролюбівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Шушневич А. В., 2008 р.
Найстрашнішим і найжорстокішим був го-

лод 1932 – 1933 років. У нашій родині було 
семеро чоловік. Найбільше страждала від го-
лоду сестричка, бо була наймолодшою. Вона 
опухла, вже ледве пересувалася, але вижила.

У ці страшні роки нам довелося їсти ліпе-
ники зі щавлю і бур’яна, який хоч трохи, але 
вродив.

Влітку ми з хлопцями ходили по полях, 
шукали ямки, у яких жили ховрашки, залива-

ли водою і тваринку, яка вспливала, дістава-
ли і несли додому. Усіх тваринок завжди ді-
лили порівну між собою, бо у кожного вдома 
була голодна родина.

А вдома матері ховрашків розбирали і го-
дували свої родини. Одного разу з нами не 
зміг піти Василь, бо опух. Так ми з хлопцями 
його матері принесли одного ховрашка. Усі 
були співчутливі.

Свідчення Радєвої Віри Іванівни (1929 р. н.)
У 1932 – 1933 мешкала в с. Володимирівка Нововасилівського району  

Запорізької області.
Нині  – мешканка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Путько І. М., 2008 р.
Я жила з батьками, з дідом і бабою. Труд-

но було, голодно було. Пам’ятаю, що була 
Паска, а розговітися було нічим і була в нас 

одна цибулька, мама спекла її в духовці і ми 
поділили її на всіх. Пекли кашку і їли.

Свідчення Савицької Марії Іванівни (1917 р. н.)
с. Нововасилівське Вільнянського району Запорізької області.

Записав Шушневич А. В., 2008 р.
Нас у сім’ї було п’ятеро. Мама і четверо 

дітей (дві сестрички і братик). Батько помер 
рано і ми жили бідно. У колгоспі лише мама 
працювала, але на трудодень давали дуже 
мало зерна, не вистачало навіть на затірку, 
добавляли різну траву і лободу, шпориш, 
пирій…

Найменша сестричка дуже опухла, а ми 
якось вижили, хоч допомоги від колгоспу і 
держави не отримували.

Багато людей від голоду постраждало. Хочу 
сказати, що внутрі родини завжди залишали 
один-одному що-небудь попоїсти, ділилися, а 
щоб там від чужих, навіть не пригадаю…

Свідчення Сілакової (Левченко) Наталії Павлівни (1921 р. н.)
с. Михайлівка Вільнянського району Запорізької області.

Записано Ружицькою Т. І., Кошкідько Н. М., 2008 р.
Її сім’я належала до середняків. Розпові-

дає, що голодували, але з голоду не поми-
рали. Тим, хто працював у колгоспі давали 
обід. Із Запоріжжя приїздив начальник Мо-
гила, який перевіряв запаси продуктів, але 

нічого у людей не забирав. А місцеві жителі 
перестрівали тих, хто ніс щось із поля і по-
давали їхні прізвища до району. Там їх при-
тягали до відповідальності.

Свідчення Смоли Ольги Олександрівни (1917 р. н.)
с. Миролюбівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Шушневич А. В., 2008 р.
Мені тоді було п'ятнадцять років. Сім’я 

була великою і багатодітною, бо у нас було 
дев’ятеро дітей. Батьки важко працювали, 

щоб утримати сім’ю, але всі були дружні і 
допомагали батькам по господарству. Мати 
з батьком працювали у колгоспі різнорабо-
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чими. Щоб вижити, ми їли курай, лободу, а 
хлопці, разом з вуличними, гуртом виливали 
ховрахів у балці.

З колгоспу нам давали по 100 гр. ячменю 
на кожного члена сім’ї на місяць. Зерно роз-

тирали на муку і заправляли нею звичайну 
воду, добавляли туди лободу, щавель, щи-
рицю  – різну зелень. Звичайно, болів живіт, 
постійно хотілося їсти, але з Божою допомо-
гою вижили.

Свідчення Сокола Володимира Олександровича (1926 р. н.)
с. Благовіщенка району Запорізької області.

Записано Ніканоровою Т. В., Яшненко І. В., Линник В. В., 2008 р.
В сім’ї було 4 дітей, батьки. Жили бід-

но, рік був неврожайний, але ніхто в селі з 
голоду не вмер. Дід був середняком, але 
його не розкуркулювали, багато труди-
лися, але сильного голоду не було. В селі 

жили переселенці з с. Комишувахи, а дуже 
бідні не переселялися. У селі був дитячий 
садок, там дітей годували, годували також 
дітей і в школі. Харчами допомагав кол-
госп.

Свідчення Шепітько Параски Олександрівни (1926 р. н.)
Вільнянський район Запорізької області.

Записав Мясніков С. В., 2008 р.
Я, Шепітько Параска Олександрівна хоть 

і була мала, але пам’ятаю той час добре. 
Збирали колоски, гнилу картоплю, рогозу, 

пекли коржі з лободи і тим і виживали. Про 
допомогу людям нічого не пам’ятає, бо була 
мала.

Свідчення Яланського Миколи Степановича
с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області.

Записав Пиріг О. М., 2008 р.
Пригадую, як його батько на той час жив 

в с. Трудолюбівка (Яланський Степан Оксен-
тійович, 1898 р. н.). Копали гуртом ями на 
городах і клунки із зерном ховали, взимку 
сліди снігом притрушували. Діти пухли, то-

пить не було чим. Вижили завдяки тому, що 
батько був чоботарем, перешивав, ремон-
тував одяг і чоботи і возив в Таганрог, а звід-
ти привозив харчі. У ці дні і сусідським дітям 
дещо перепадало.

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

Спогади Бальсанко Лідії Марківни (1930 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
На той час було мені 3 роки. Пам'ятаю 

лише, як лежав хворий дідусь під грушиною, 
а сім'я була великою 18 чоловік. І приніс 
звідкись тато жменю дрібненької картопель-
ки, мама спекли її в соломці, а я знайшла 
ту картоплю і віднесла її усю дідусеві, мені 

його дуже шкода було. Ох і дісталося ж мені 
від батьків.

Багатих людей розкуркулювали виганя-
ли з хат і висилали в Сибір, на Вологду. Їли 
люди в той час лободяники та іншу страву з 
бур'янів.
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Свідчення Білан Віри Кирилівни (1927 р. н.)
с. Цветкове Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Ряховська С. 2008 р.

Народилася в бідній сім'ї.
«Мою маму паралізувало, коли я була 

зовсім маленькою. Скільки себе пам'ятаю я 
постійно працювала, щоб заробити кошти і 
прогодувати сім'ю.

Той рік для мене пам'ятливий, бо треба 
було щомиті думати, як не вмерти з голоду. 
Їсти хотілося дуже-дуже, цінними були крих-
ти хліба. Якщо крихта впала на підлогу, то 
батько лаяв, не можна пожитку пропадати. 
Кухонний посуд не доводилося мити, бо все 
так облизували, буцім це останній раз дово-
дилось їсти.

В той рік всі ураз діти подорослішали, 
ніколи було гратися, бо треба було від-
шукувати щось їстівне. Шарили скрізь: 
по городах, по балках, по луках, а рап-
том чогось знайдеш. Їли все підряд: гри-
цики, свиріпу, лободу, курай, жолуді. Все 
змішували і на маленькому вогні варили, 
щоб травичка розпухала, змащувати ні-
чим було, то доводилось сьорбати цей 
узвар.

Важко згадувати про ці події. Не дай Бог 
вам це дізнатися. Страшне чудовисько голо-
домору вже не забуду, доки буду жити».

Свідчення Близнюк Ольги Дмитрівни (1924 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Зі спогадів Семенюти Наталії Петрівни 

(доньки).
Мама боялася розповідати про ті 

часи, тому багато спогадів, фактів тих ча-
сів залишаються таємницею, але деякі я 
пам'ятаю:

До 1932 року в сім'ї було 8 дітей. Жили 
середнім достатком: в господарстві мали 
корову, свині, добру хату. Батько працював 
в колгоспі бригадиром, був за доносом роз-
куркуленим, репресований, а розстріляний 
в 1938 р. Так, як сім'я жила середнім до-
статком, батьків розкуркулили, забрали все: 
хату, худобу, навіть особисті речі. Забирали 
все, зняли навіть солом'яну покрівлю, якою 
була накрита клуня.

Сім'я залишилась без годувальника. 
Маму мою з дітьми залишили голодними та 
голими серед вулиці. Сім'я пішла на кварти-

ру до родичів. Під час голоду їли горобців, 
ховрашків, з трави лободи, яку домішуєш до 
висівок, пекли хліб, який ділили між дітьми. 
Ходили на поля  – збирали мерзлі буряки, 
картоплю. Діти просили їсти, але їсти не 
було, тому вони пухли з голоду і помирали. 
Найбільше відчувався голод взимку та вес-
ною, в цей час багато помирало людей, так, 
як запаси харчів, які змогли сховати або по-
тай назбирати на полі закінчувалися.

Так, як багато помирало людей, а в жи-
вих сили не хватало добиратися до кладо-
вища, ховали померлих в садках, замотува-
ли в рядно та скидали в яри. На кладовищі 
створювалися масові захоронення, ховали 
людей по  – 6 чоловік в одну могилу. Ніхто не 
знав, хто похований і в якій могилі.

Зі слів моєї мами, винних в цій трагедії 
вона не називала.

Свідчення Бондар Марії Силівни (1912 р. н.)
с. Рівне Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Чепіжко Н. І., 2008 р.
…Врожай забирали насильно. Приходи-

ла влада і в той рік, коли не було врожаю. 
Навіть у горщики і піч заглядали, щоб нічо-
го не залишити. Приходили вони без доку-
ментів, лише один чоловік із сільської ради, 

останні чужі  – чи з Гуляйполя, чи з якогось 
іншого колгоспу. Таких людей, щоб не відда-
вали в селі не було. Всі боялися, а тому все 
віддавали…
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Свідчення Бугрим Марії Іванівни (1926 р. н.)
с. Любимівка (до 1930  – Святодухівка, до 1958 р.  – 

Ворошилівка) Гуляйпільського району Запорізької області.
Записали Комар А., Марченко Н., 2008 р.

Місце запису:
с. Любимівка (до 1930  – Святодухівка, 

до 1958 р.  – Ворошилівка) Гуляйпільського 
району Запорізької області.

Дата запису:
13 квітня 2008 р.
Ким записано:
Комар Аліною, ученицею 9 кл. Любимів-

ського НВК, керівник пошукових груп Мар-
ченко Н. М.

 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод 
1932 – 1933 р.?

 –  Ой, помню-помню все! Мені тоді йшов 
сьомий год. Страшне время тоді було. Їсти 
нічого було, а нас багато в сім’ї. Якби не ко-
рова? то мать би не вижили б.

 –  Що споживали в їжу?
 –  Їли сусликів, які жили в землі, малень-

кі такі звірки. Пекли рубанці  – це порубана 
та потовчена кочерижка от качана, залита 
кисляком.

 –  Які могли бути причини голоду?
 –  Неурожай.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, городі то хто це робив?
 –  Я була тоді зовсім дитина, хто це ро-

бив не пам'ятаю. Приїжали якісь люди роби-

ли обшуки, все шо находили забирали.
 –  Чи застосовувалися до людей пока-

рання, побиття, висилання, арешти?
 –  Да, тіки шоб випитать усе.
 –  Чи хотіли люди добровільно іти в кол-

госп?
 –  Ні, не хотіли, но потихеньку йшли.
 –  Чи допомагали люди одне одному у 

виживанні від голоду?
 –  Да, роботою, порадами, но не харча-

ми, бо їх вдосталь ніхто не мав.
 –  Чи можна було щось купити чи виміня-

ти в місті?
 –  Да, приїжали гороцькі і ми в них вимі-

нювали одежу, обув на харчі.
 –  Чи є відомості про те, що помирали 

від голоду?
 –  В мене дід Роман і баба Вустінія умер-

ли от голоду, а ще мій малий брат Микола, 
котрий родився у 1932 і в цей год умер, бо у 
матері не було молока.

 –  Хто не голодував у селі?
 –  Той не голодував, хто крав.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 р.?
 –  Хто хотів знать, той знає. Я багато 

кому розказую.

Свідчення Домашенка Миколи Степановича (1924 р. н.)
с. Верхня Терса Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Сапун В., 2008 р.
Домашенко Микола Степанович наро-

дився 13 травня 1924 року в селі Верхня 
Терса Гуляйпільського району Запорізької 
області в звичайній селянській родині.

Батько  – Домашенко Степан Кузьмич, 
мати  – Домашенко Марія Антонівна працю-
вали на різних роботах: сіяли, пололи, зби-
рали вугілля, а заробітна плата була мізер-
на. Микола Степанович допомагав батькам 
по господарству: полов бур'ян на городі, 
змалку навчився косити траву, порався біля 
корови.

В той рік сутужно було всім людям. Але 
нашій сім'ї вдалося вижити, бо нас урятува-
ла корівка Марта. Молочка було не так бага-

то, але розтягували на весь день, щоб якось 
приглушити голод.

У ступі товкли спориш і пекли маторже-
ники. Їжу шукали скрізь  – де що роздобуде-
мо. Збирали бруньки з липи, сушили й пекли 
оладки  – вони нам здавалися смачненькими. 
Їли листячко з дерев, якісь відшукували ко-
рінці, посмоктували молоду соковиту травич-
ку. Діти ставали спозаранку і відправляли-
ся розшукувати щось поживне, бо з кожним 
днем їжу було знаходити все важче і важче. 
Йшли на картопляні поля, визбирували то-
рішню картоплю і пекли її  – це була справжня 
смакота. Виїдали все-все, бо ніяк не могли 
наїстися тією мерзлою картопелькою, а руки 
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облизували, бо думали, що завтра не так хо-
тітиметься їстоньки. Так ми виживали.

Пройшло вже багато років, але той неза-
бутній рік у пам'яті викарбувався назавжди.

Свідчення Доценка Миколи Івановича (1929 р. н.)
с. Ремівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
У 1933 році мені було 4 роки. Їсти не було 

чого. Збирали гнилу картоплю. Що ще їли 
під час голоду? Все, що могли: бур'ян, най-
смачнішою була лобода. Тепер такої лобо-
ди немає! Горобців, падаль. Мишей і щурів 

не було  – давно поїли. Весною делікатесом 
була молода цибуля.

Багато тоді вмерло людей на селі. Зга-
дую, що люди говорили, що все у нас в селі 
забирали.

Свідчення Жовніренко Ганни Демидівни (дату народження не встановлено)
с Любимівка (до 1930 р. Святодухівка, до 1958 р.  – Ворошилівка) Гуляйпільського 

району Запорізької області.
Записала Марченко Н., 2008 р.

Місце запису:
с. Любимівка (до 1930 р. Святодухівка, 

до 1958 р.  – Ворошилівка) Гуляйпільсько-
го району Запорізької області. Дата запису: 
19.03.2008 р.

Ким записано:
Марченко Наталією Миколаївною, вчите-

лем історії Любимівського НВК, керівником 
пошукової групи.

 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод 
1932 – 1933 рр.?

 –  Да, пам'ятаю. Важко приходилося на-
шій сім'ї. Дітей багато у батьків було  – 13, 
в 20 – 30-х годах семеро дітей померло, а 
п'ятеро осталося.

 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Тоді урожай був. Налоги були великі. 
Влада забирала все. У мого батька пшени-
цю забрали. А через нескільки днів визива-
ють його в кантору.

 –  Вези, Демиде, зерна.
 –  Та де я його візьму, коли все забрали?

Прийшли додому, обшук робили. Кругом 
облазили, і скирту проштрикували. І даже в 
глечики заглядали?

 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-
госп?

 –  Ні, не хотіли. Батько мій у колхозі був 
пастухом, а потом конюхом, мама у ланці 
була. І старші діти робили. Їх нікуда не пус-
кали. Мій брат Петро кончив 7 класів. Йому 
хотілося учитися. Він утік, оставив записку, 
шоб не шукали його. Поступив у технікум. 
Став учителем.

 –  Що споживали в їжу?
 –  Лободу, курай. Сусликів ловили, жа-

рили у казані. Я не могла їх їсти, рвала.
 –  Чи можна було що купити у місті чи ви-

міняти?
 –  Батько на бричці поїхав у Полтаву. Ці-

лий місяць його не було. Коли приїхав, на 
нього страшно було дивиться. Був покуса-
ний вошами.

 –  Чи знає сучасна молодь про голод 
1932 – 1933 рр.?

 –  Да, знає. Бо старше покоління розказує.

Свідчення Карасьова Івана Олександровича (1927 р. н.)
с. Приютне Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Народився я у с. Ремівка. Похрестила 
мене бабуся у с. Святодухівка (зараз Люби-
мівка). Моїм оберігом є хрестик бабусі, який 
допоміг пережити голод та війну.

Батькові за роботу давали трохи хлібу. Ді-

лили його між дітьми. Якщо приносив жмень-
ку висівок або пшона, варили їжу. Влітку ми 
їли калачики, лободу. Навесні з хлопцями 
виливали сусликів. Діти дуже страждали від 
недоїдання, була одна мрія  – поїсти.
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Свідчення Карнаух Любов Григорівни (1928 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Козлова Т. В., 2008 р.
Щоб вижити, моя мати міняла на ба-

зарі одяг на шматочок хліба чи жменьку 
круп, щоб приготувати для нас якусь їжу. 
Якось батькові вдалось дістати риби. Мама 

була дуже виснажена. Наїлась тієї риби, 
щоб нагодувати материнським молоком 
4-місячного братика. А через деякий час він 
помер.

Свідчення Квітко Катерини Федорівни (1928 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Козлова Т. В., 2008 р.
Виховувалась я в багатодітній родині. У 

той голодний рік вижили всі. Була у нас ко-
рова. Мені тоді було 5 років. У пам'яті на-
завжди закарбувалося приміщення ясел, 
куди мене, загорнуту в ковдру, відносив 
старший брат. Ясла були розташовані у 
хаті розкуркуленого Яланського (на місці 
колишніх ясел проживає Крупа Віктор, ву-
лиця Колгоспна, № 104). Спочатку щосубо-
ти мене забирали додому. На руки давали 
шматочок хліба. Мої сестри та брат завжди 
мене радо зустрічали, оскільки хліб був для 
них найсмачнішими ласощами. Через два 
тижні із ясел вже не відпускали додому. У 
будинках було дуже холодно. Я плакала за 
рідними. На горищі у нас зберігалась ква-
соля. Але прийшли активісти й забрали 
її. Жителі кутка, на якому ми проживали, 
люто ненавиділи Зуйченко Галину (чомусь 
звали її Нюркою). Саме Нюрка разом з чо-

ловіками нишпорила по хатах. Коли батько 
дізнався, що забрано останню квасолю, то 
кинувся навздогін. Але було вже пізно. Те, 
що було відібрано в нашої родини, активіс-
ти розподілили між собою. Коли потепліло, 
нас почали відпускати додому. Мене врази-
ла піч. Вона була вся подовбана. Мама була 
гарною господинею. Завжди білила хату та 
посипала долівку соломою. Пізніше я дізна-
лася, що так шукали зерно. Активісти хоті-
ли зруйнувати піч. Батько заявив, що якщо 
зерна не знайдуть (а його в нас і не було), 
то порубає всіх. Погрози подіяли. Тому піч 
лише подовбали, бо проштрикували шом-
полами.

Квітко К. Ф. добре пам'ятає образ Зуй-
ченко Галини (Нюрки) у чорній шкіряній 
куртці, яка вилучала продукти у місті. Мабуть 
пізніше докори сумління змусили виїхати її з 
Гуляйполя.

Свідчення Кірієнко Марії Давидівни (1927 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Степаненко С. 2008 р.
Голод 1932 – 1333 рр. пам'ятаю.
За словами тодішньої влади причинами 

голоду був неврожай, засуха.
Дуже добре пам'ятаю свого батька Кірі-

єнка Давида Савича, який був розкуркуле-
ний і репресований під час голодомору під 
час 1932 – 1933 рр.

До 1932 року в сім'ї було 8 дітей. Жили 
середнім достатком, тому і стали жертва-
ми. Їли колоски, лободу, листя берестка, 
лушпиння з картоплі, з бурякового насіння 
робили муку та пекли на плиті млинці, також 
вживали горобців, ховрахів.

Загони НКВС ходили по хатам розкуркулюва-
ли, забирали у людей хліб та вирощене на полі.

Із-за доносів було поламано багато люд-
ських доль, діти залишали сиротами, так як 
людей розстрілювали, а деякі сім'ї вивозили 
до Сибіру.

Досить широко функціонував закон про 
«п'ять колосків». На полі не дозволялося 
збирати колоски. У кого вдома знаходили 
хоча б 5 колосків людей жорстоко карали.

Найбільше відчувався голод взимку. По-
мерлих від голоду ніхто не хоронив, вони 
лежали просто неба. В дитячій пам'яті за-
карбувався там момент: біля магазину 
лежав чоловік, який був обліплений му-
хами. Мабуть помер з голоду. Ще добре 
пам'ятається, як до нас пришов хлопчик 



93

Cвідчення очевидців: Гуляйпільський район

просити їсти, мама дала йому солоні зеле-
ні помідори та кусочок буряка, а він сказав: 
«Це ви дали зелені солоні помідори, щоб я 
швидше помер з голоду».

Випадків людоїдства не чула. Окремого 
кладовища не знаю. Родичі померлих лю-
дей від голоду поминають рідних на Про-

води, Зелені свята. В місті встановлені 
хрести.

Торгсін  – це магазин, де міняли цінності 
на хліб та харчі.

Сучасна молодь не дуже знає про ті часи 
і хай їх бог збереже від того страшного, що 
довелося нам пережити.

Свідчення Клякової Марії Лук’янівни (1927 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Клякова Марія Лук'янівна народила-

ся 05 травня 1927 року в селі Петроградка 
Ак  – Булакського району Оренбурзької об-
ласті, наша сім'я жила в Росії, але голод там 
теж в ці роки був. Дітей у нас було семеро, 
двоє померло у 1933 році. Дуже ми бідува-
ли, нічого було їсти, не було що вдягти, у 
мене були валяночки, які я заробила у своєї 
двоюрідної сестри  – няньчила дитину. А чо-
ловік її купив для мене валяночки, з якими 
я ділилася з братом, щоб ходити до школи, 
а дома ми ходили взимку, обмотуючи ноги 
тряпками.

Їли ми різну траву, з зернят мишія (мама 
їх перемелювала) пекла коржики і давала 

нам кожного ранку по коржику і по стакан-
чику обрата. У нас була корівчина і яка нас і 
врятувала, бо коли стало вже зовсім скрут-
но, то ми її зарізали. Вкинули м'ясо у велику 
кадку з росолом, мама відрізала по кусочку, 
варила і давала нам всім порівну.

Батько помер, наївшись хліба забагато 
за один раз, бо у нас довго не було зовсім 
хліба.

Мама розповідала, що у неї була гарна 
брошка, яку вона поміняла на базарі на хлі-
бину та на куски цукру, і нам ділила декілька 
днів по чуть-чуть. Потім нарешті ми діжда-
лись врожаю  – нам дали зерна, та за гроші 
телятко, з якого ми виростили корову.

Спогади Коростильової Любові Лук'янівни (дату народження не встановлено)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Згадує як по будинку, сараях шукали 

продукти. Навіть могли забрати жменю зер-
на в стакані. Коли можна було з'їсти трохи 
буряка це було свято.

Свідчення Костенко Олени Миколаївни (1921 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Лопатіна О., 2005 р.
Місце запису:
Місто Гуляйполе Гуляйпільського району, 

Запорізької області.
Дата запису: 5 жовтня 2005 року.
Запис зробила:
Лопатіна Олена Миколаївна, студентка І 

курсу історичного факультету Запорізького 
національного університету (група 2327 – 2) 

 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 1933 роках?

 –  Я народилася у 1944 році, так що го-
лод цей, звісно, не пам'ятаю. Але добре 
знаю про той час із розповідей моєї мами, 

Кучерової Марії Гаврилівни, що народилася 
у селі Ново-Петриківка, на Донбасі (нині  – 
село Ново-Петриківка Новоселівського ра-
йону Донецької області) 26 квітня 1921 року.

 –  Які на Вашу думку могли бути причини 
голоду: неурожай, засуха, податки, чи заби-
рала урожай влада?

 –  Мама розповідала, що у тридцять дру-
гому році у їх селі був неурожай. Та й заби-
рали всі запаси для «города», як тоді гово-
рили.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?
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 –  Забирали, звісно, не прості люди, а ті 
кого назначили у колгоспі  – особлива комісія.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Так, з розповідей я знаю, що сусіди 
доносили на сусідів. Але таких було не дуже 
багато. І «доносчиків» люди знали і дуже їх 
остерігалися. Але було і так, що дехто міг 
просто обмовитися ненароком, а такі от 
«доносчики» мигом нашепчуть кому треба. 
Від такого не міг застрахуватися ніхто.

А чи їх награждали, я точно не знаю. Ма-
буть, що так. А то, чого б їм було так вислу-
жуватися?

 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбира-
ли, мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Приходили до хати кілька чоловік, ка-
зали, що в них є розпорядження із засідан-
ня якоїсь комісії, показували якісь папери. 
Люди були в той час на селі малограмотні. 
Хто там знав, що в тих паперах написано. То 
й пускали люди. А були й такі, що не пускали 
тих, що робили трус, з сокирами виходили, 
а інші просилися, малих діток наперед ви-
ставляли. То на них писали жалоби і було 
таке, що невдовзі приїжжав за ними «воро-
нок», і тоді вже забирали все підряд, а дітей 
відвозили десь у місто у приют чи що… Та, 
мабуть, не всіх і відвозили, бо мама розпові-
дала, що по-сусідству майже цілий рік жили 
діти самі: старшому братику було дванад-
цять років, а сестричкам-близнятам по ві-
сім. Так і перебивалися самі, хто що дасть, 
чи де в кого зароблять. Аж поки приїхала 
якась двоюрідна тітка та забрала їх до себе 
у город. Сусіди казали, що от бачте, як їм 
пощастило: тож там у городі їм на карточки 
будуть хліб давать.

А на щот документів можу сказати ще 
ось що. Мати моєї мами (моя бабуся), Те-
тяна Ревенко, була однією з тих небагатьох, 
що добре знали грамоту. Вона дуже люби-
ла читать. І часто до них у хату сходилися 
люди: послухать притчі з Біблії, новини ді-
знатися, коли хто роздобував газету, чи 
листа хто просив прочитать чи написать. 
Може, саме тому якийсь час їхню хату і об-
минали, не приходили з обшуком. Та одно-
го разу приїхали якісь уполномочені чи то із 
Старомлинівки, чи, може аж із Юзівки. В об-

щем не місцеві. І прийшли до них у хату, ка-
жуть: «Нам треба у вас усе передивиться». 
А бабуся моя хоч і злякалася дуже, та все ж 
спромоглася спитати: «А документи у вас 
які є?» Так їй і стали якийсь папірець у очі 
тицяти, точно не знали, що вона грамотна. 
А вона візьми і скажи: «Та в цій бумажці не 
тільки не сказано, що у нас треба обшук ро-
бить, тут даже про пшеницю, чи про заготів-
лі нічого не пишеться. Це ж якась рекламка 
чи афішка».

На неї як почали кричати!.. Та все ж таки 
покричали і пішли з хати так і не зробивши 
нічого.

Отакі були в них документи.
А ще мама розповідала, що як отій комісії 

треба було, так вони на своїх сходках бистро 
приймали ті розпоряженія чи постановлєнія, 
як їм треба. І документи тут же видавали.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Так. Сім'ю моєї мами чуть не вивез-
ли, погрожували. Так прийшлося хоч комусь 
вступати в колгосп.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  У місцевих зброя була тільки у акти-
вістів. А ті що приіжжали, майже всі були із 
зброєю.

 –  Як люди боронилися?
 –  Спочатку бунтували, не пускали на по-

ріг. Та де ж дінешся? Потім зрозуміли, що 
тоді ще гірше буде. Бо кожної ночі дослуха-
лися, чи не їде «воронок», біля чиєї хати зу-
пиниться цього разу?

 –  Чи можна було приховати якусь части-
ну зерна, продуктів, овочів?

Це дуже важко було зробити. Бо одне 
діло заховать, а інше діло  – взять звідти 
щось. Все ж не забереш, треба брать потро-
ху. Коли змогли тихцем взяти частку, а коли 
хтось і угледів, куди пішов сусід чи сусідка. А 
були ж такі, що тільки і піджидали та підгля-
дали за всіма. Отоді було пощади не діжда-
ти  – «враг народа» і,  – якщо не в тюрму, то 
на заслання.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Члени колгоспного комітету незамож-
ників. А як їх звали? Може мама і казала, та 
я не пам'ятаю.
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 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Приходили завжди по декілька чоловік  
– три, чотири, а то й більше.

 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  Мама розповідала, що батько закопу-
вав пшеницю. Тільки не на своїй землі, а че-
рез річку, на пасовищі, під посадкою. А ще 
ховали мішки з зерном у бочки і притоплю-
вали у річці в декількох місцях. У них за ха-
тою був довгий город, який спускався аж до 
річки Мокрі Яли. Ото там він і ховав ті бочки. 
Але треба було бути дуже обережним, щоб 
дістати ту бочку, перенести її додому, щоб 
ніхто не побачив. А вже потім розсипали те 
зерно по малим торбинкам, горщиках, гле-
чиках і ховали потроху і на горищі, і в яслах 
коров'ячих, і під скиртами соломи. Де при-
йдеться. Головне, щоб зерна у дворі було 
заховано дуже мало. Якщо і найдуть, то хоч 
не розстріляють.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Так. Колгоспникам у бригадах варили 
суп чи кандьор і давали по казанку. Іноді да-
вали якісь овочі. Здається, давали і зерно, 
та тут же його і забирали «на город». Хоч у 
колгоспі працювали брат і сестра, їм нічо-
го не платили. Як повернулися батьки і теж 
стали працювати у колгоспі, їм ще тоже дов-
го не платили ні грошима, ні зерном. І, тільки 
як повернувся з армії брат Микола 1936 році 
і став працювати трактористом, почали роз-
раховуватися пшеницею за трудодні. І у сім'ї 
появився вже зароблений своєму колгоспі 
хліб.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Якщо не знаходили хліба, забирали, 
кому що понравиться: і одяг, і рушники. Я 
пам'ятаю, ще бабуся Таня розповідала, що 
у сусідів навіть рушники з ікон познімали, а 
ікони повикидали на двір.

 –  Що таке закон про «п'ять колосків»? 
Чи чули Ви про нього?

 –  Я звісно знаю з історії. І чула про ньо-
го і від мами, Марії Гаврилівни, і від моєї ба-
бусі Тетяни. Суворий дуже був той закон. А 
головне, що під нього притягували і зовсім 

інші справи. Судили людей ні за що. Хоч тоді 
і час був важкий, голодний. Всі голодали. Та 
хіба ж можна було засужувати на десять ро-
ків за ті колоски, що все одно пропадали у 
полі?!. Виходить, що хай краще миші з'їдять 
те зерно, чим мати дітей від голодної смерті 
врятує?

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Мама розказувала, що їх посилали на 
поле збирати колоски для колгоспу. А захо-
вати собі хоч один не можна було ні в якому 
разі.

 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Самі більші активісти.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Ні, добровільно йшли ті, хто не дуже 

любив работать, а ще всякі неблагополучні, 
ще оті доносчики. А, може то так тільки зда-
валося?

Я розповім про сім'ю моєї матері.
Її батько, мій дід, Гаврило Ревенко, був 

сиротою. Одружився з бабусею у 1909 році, 
і прийшов жити до її батьків, так як Тетяна 
була найменшою донькою і залишилася при 
батьках. У 1910 році у них народилася пер-
ша донька  – Ганна, у 1912  – син Микола, 
потім народилася моя мама у 1921 році, а 
далі вже і менші її сестри: Софія  – у 1923, 
Олександра  – у 1925 і Катерина  – у 1929. 
Народжувалися ще й інші діти, та по різним 
причинам не переживали грудного віку.

У 1921 році в селі переділяли по-новому 
землю,  – не пам'ятаю точно як, та знаю що 
наділяли на їдаків. А так, як у них було вже 
на той час троє дітей, та їх двоє, та ще двоє 
батьків жінки, то й землі вони одержали 
немало. Дідусь мій добре натерпівся, і по-
невіряючись сиротою, і воюючи на фронтах 
першої світової війни, і у німецькому поло-
ні, тому до власної землі взявся працювати 
завзято. А коли народжувалися менші діти, 
землі ще ж наділяли і на них. Працювали всі 
від зорі до зорі, то й жили наче й не дуже до-
бре, але все ж набагато краще ніж раніше. 
Тому, коли у 1929 році у селі почалася ко-
лективізація, у батька забрали, крім тієї зем-
лі, що наділяли, ще й пару коней, три коро-
ви, двох бичків, п'ятеро овець, майже весь 
сільськогосподарський інвентар. Коли при-
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їхала якась комісія чи-то з району, чи звідки, 
щоб вирішувати у кого в першу чергу робити 
обшуки, мій дід сам привіз на возику ту пше-
ницю, що залишав на посів на тому клапти-
ку землі, що в нього лишилася. Бо напере-
додні до нього приходив хтось із активістів і 
сказав, що їх сім'ю можуть взагалі виселити 
з хати. Бач, комітету незаможників дуже по-
добалася їхня хата, бо до того часу стару 
батьківську хату (що була побудована ще у 
1906 році), Гаврило з Тетяною та з допомо-
гою тих же батьків, добудували та підняли 
стіни, укрили новою «грецькою» черепицею. 
І ту хату все хотіли забрати то під школу, то 
під хату-читальню.

І ось так на початку осені 1932 року сім'я 
Ревенків залишилася без засобів до існу-
вання, бо у колгоспі на той час не платили 
нічого.

Що було причиною для слідуючого кро-
ку бабусі і дідуся, моя мама і сама, мабуть, 
добре не розуміла. Може боялися висилки, 
може отого «чорного воронка», що ноча-
ми гуркотів по селу, а може тільки з метою 
заробити хліба. Та тільки батьки її, забрав-
ши трьох менших дочок, поїхали за Дон, в 
Азов-Чорноморський край до родичів. А 
мама, якій на той час виповнилося дванад-
цять років, із старшими братом і сестрою 
залишилися удома. Брат і сестра працювали 
у колгоспі, де отримували по чавунчику кан-
дьору та палички у бухгалтерських книгах, 
де рахувалися трудодні. А моя мама ходи-
ла до школи, де також дітям давали якийсь 
супчик та по шматочку чорного хліба. А ще 
сестри, разом з сусідськими дівчатами пас-
ли череду. За це їм платили молоком і кар-
тошкою.

Мама казала, що вони вижили тільки дя-
куючи посилкам та передачам від батьків. 
Адже поїхали вони не самі, а з кількома зем-
ляками, і іноді хтось з них приїжжав додому. 
І, дякувати Богу, всі вони були чесними, по-
рядочними людьми  – всі передачі завжди 
доходили до дітей. На жаль, батьки ні разу 
не змогли приїхати, аж поки не повернули-
ся, бо там батько працював у колгоспі чаба-
ном, а мама  – кухаркою.

Я пам'ятаю з маминих розповідей, що 
вони пережили зиму тридцять другого-
тридцять третього років тому, що тієї осені 

вродили гарбузи, буряки і бруква, а їх не 
дуже хотіли забирати. А ще вони товкли ко-
ноплю і давили з неї масло. З кукурудзяної 
крупи на пополам з опилками варили ма-
малиґу.

Та навесні 1933 року, коли сестри про-
вели брата Миколу до армії стало зовсім су-
тужно. Виручали ховрахи, яких виливали з 
нор, та їх запаси зерна у норах. Ще збирали 
по берегах річки мідій і пекли на кострі. І, ка-
нєшно  – різна зелень.

Батьки повернулися аж у 1934 році ран-
ньою весною. Привезли зерна на посадку, 
трохи зароблених грошей, на які купили ко-
ровку. І тоді вже почали потроху забувати 
страх перед голодом.

 –  Чи змушували людей іти до колгоспів і 
як?

 –  Я думаю, що змушували. Бо як не від-
даси худобину та землю, то ти «противник 
советской власті». Або розкуркулять і виже-
нуть з хати, або йди до колгоспу.

 –  Де переховували худобу, щоб не за-
брали в колгосп?

 –  Ніде її не сховаєш… Як ото ж і курей 
переписували, в кого скільки. А то ще коро-
ву, чи коня… Це хіба б у лісі можна було схо-
вати, так у нас же лісу немає  – все, як на до-
лоні.

 –  В який час ходили забирати у людей 
зерно, продукти?

 –  Мама розповідала, що забирати зер-
но, чи там продукти якісь ходили і дньом. А 
от коли вигортали все з хати, чи у «воронок» 
забирали, так це більше вечіром і ноччю.

 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Цього я не можу Вам сказати.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  Як була вже зима і сніг лежав.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалася держава?
 –  Якщо не забирав хтось із родичів, то 

їх кудись одвозили із села. Казали, що в 
якийсь приют. А чи це так, я не знаю.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Голодували усі: хто більше, хто мен-

ше. Правда, розповідала мама, що когось 
там на селі жінки били дуже. Наче вони щось 
собі позабирали. Та після цього чотири сім'ї 
вивезли з села.

 –  Хто зумів вижити?
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 –  Ну от сім'я моєї мами вижила ж. Прав-
да, чого це стоїло, видно тільки вони зна-
ють…

 –  Чи допомагали люди один одному у ви-
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?

 –  Так, ділилися. Я ж казала, що ділили-
ся молоком, коли допомагали пасти корів 
тим, у кого їх не забрали. А ще були родичі, 
які рідко, правда, та все ж помагали чимось 
тоді, коли батьки поїхали.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Ну ось дідусь з бабусею поїхали ж за 

Дон. Там, кажуть, кращий урожай був, мож-
на було щось заробити. А головне діти там 
підгодувалися і повернулися живі і здорові 
разом з батьками.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 
які менше голодували?

 –  Так, іноді і дуже потроху.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Ну, як і всі: калачики, козелики, гри-

цики, свиріпу, одуванчики (і листя, і корін-
ня), ромашку, гірчак, цвіти акації, лободу. 
До лободи добавляли опилки і трохи муки 
і пекли коржики. З молодих колосків пирія 
зривали устюки і їли самі колоски, а коли 
пирій доспівав  – їли зернечка. Шукали по 
річкі молоді пагони очерету. Ще їли те, що 
залишилося з овочів (що не забрали). Мама 
казала, що вони були дуже раді, коли хтось 
їм віддав напівгнилу моркву, вони її надовго 
розтягували.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  З вишні заварювали листя, як чай; глей 
їли з вишні, абрикосу та сливи (сік з дерева). 
Ще сушили з літа гілочки та листя малини 
і заварювали тоже. А більше я не пам'ятаю, 
може мама і розповідала, та я забула.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Я казала вже, що виливали ховрахів, 
шукали мідій (річка була чиста, з піщаним 
дном і їх було дуже багато, треба було тільки 
встигнути поки інші не позбирали).

 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?

 –  Мамин брат, Микола, їздив у город, 
щоб поміняти домоткане конопляне полотно 
на пшеницю. Небагато, та все ж таки привіз.

 –  Чи був голод у містах?
 –  Хто не получав карточок, той теж голо-

дував разом з своїми дітьми.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Ні, такого я не знаю.
 –  Скільки людей померло у селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Я не знаю. Та мама казала, що разів у 

п'ять більше, ніж завжди.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Я про це не чула.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  До цього часу, кожного року ми їздимо 

літом або осінню на батьківщину моєї мами. 
Завжди відвідуємо могили родичів. І мама 
нам показувала місця, де на кладовищі зако-
пували тих, хто помер від голоду у тридцять 
другому-тридцять третьому роках, євреїв та 
активістів, яких розстрілювали німці та інші 
поховання. Пам'ятник жертвам фашизму на 
кладовищі поставили дуже давно, і декіль-
ка разів міняли. А з іншого боку кладовища, 
де заховані у общих могилах ті, хто помер 
від голоду, великий хрест з вінком з'явився 
тільки кілька років тому.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Раніше у колхозі були «наряди», які 
роздавали звечора. От кому випаде, той і 
хоронив. А платить тоді ні за яку роботу не 
платили, тільки їжу давали.

 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-
нения людей, що померли від голоду?

 –  Я ж кажу, що ми й раніше їх знали, бо 
старші показували. А тепер і всі знають.

 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-
ки», Зелені свята?

 –  У тому селі, звідки родом моя мама 
(Ново-Петриківка Донецької області), з дав-
ніх давен такий звичай: збиратися на «Про-
води» з усіх країв. На краю кладовища там 
построєні довгі столи з лавами. От за цим 
общім столом усі родичі і знайомі і поми-
нають усіх померлих і загиблих, тих, кого 
дуже давно немає і тих, хто недавно ще був 
за цим столом. Там, за тим столом, можна 
було багато чого почути: і страшних історій 
про голод, і про героїв-солдатів, і про ро-
дичів чи односельчан, що згинули невідомо 
де. Там наші батьки згадували і своє дитин-
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ство і молодість, і те що їм довелось пере-
жити, і тих, хто не пережив ужаси голоду і 
війни.

 –  Чи згадують і поминають померлих від 
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Церкву у Ново-Петриківці закрили ще 
на початку тридцятих років. А відкрили не 
так давно. На жаль, я в ній ні разу не була. 
Та, коли хоронили мою тьотю Олександру 
(мамину сестру), батюшка правив у хаті, по 
дорозі і на самому кладовищі. І в своїх мо-
литвах поминав і загиблих на полі брані, і 
померлих від голоду у різні роки, і тих, що 
померли від масових хвороб. Так, що я ду-
маю, що в поминальні дні їх обов'язково по-
минають і в церкві.

 –  Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона належить?

 –  У Ново-Петриківці є церква, мабуть, 
Московського патріархату, бо батюшка пра-
вив на церковно-слов'янській мові.

 –  Чи встановлені в селі хрести, 
пам'ятники померлим від голоду?

 –  Так. Я ж казала, що на кладовищі вста-
новлено хрест, на тому місці, де були ями 
для померлих від голоду.

 –  Чи знає сучасна молодь села про голод 
1932 – 1933 років, зокрема, чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

Бачите: мама розповідала мені все і ону-
кам своїм, моїм дітям теж. А моя дочка ко-
лись взяла і стала записувати, все те, про що 
розповідала бабуся. І списала цілий блокнот. 
Зараз, коли вже мами немає з нами, я іноді 
перечитую оті записи, тому я її розповіді до-
бре пам'ятаю, і так Вам все і розповіла.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Я думаю, що колективізація на селі спо-
чатку не оправдала себе, люди обізлилися. 
Бо одне діло працювати і знати, що ти за те 
матимеш (на свою сім'ю), а зовсім друге від-
вести свою худобу до общого загону, і потім 
бачити, як вона там погибає від голоду та без 
уходу. Це один такий маленький приклад. А 
ще, може, був неурожай, чи в нас, чи десь. А 
пострадала більшість людей по всіх усюдах.

Свідчення Кравченко Ніни Іванівни (1920 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Шевченко Я., 2008 р.
В часи голодомору 1932 – 1933 рр. було 

мені 13 років. Перед очима в уяві одна і та ж 
сама картина «намальована» чорними фар-
бами. У степу стоїть багато скирт. Під новий 
рік мене разом із іншими колгоспниками 
вигнали в поле. Наказали молотити коло-
ски. Ми дуже мерзли, зуб на зуб не попадав, 

Хотілося їсти. У голові засіла думка про те, 
що буде, коли спробувати з'їсти декілька 
зернин, але страх бере верх. Ніхто цього не 
насмілюється зробити. Всі тремтять перед 
законом про «п'ять колосків», а «червона 
мітла» вимела все до зернини з Гуляйпіль-
ського краю.

Свідчення Кравченко Ніни Іванівни (1920 р. н.)
с. Марфопіль Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Козлова Т. В., 2008 р.
Кравченко Ніна Іванівна згадує Коза-

ченко Надію, яка була винуватицею не од-
нієї смерті в селі. Саме «Надежда», як го-

ворили односельці, могла точно вказати, 
де і що приховано від активістів, які вилу-
чали зерно.

Свідчення Куценко Лідії Іванівни (дату народження не встановлено)
м. Гуляйполе, Гуляйпільського району, Запорізької області.

Записав Бодня М., 2008 р.
Місце запису:
Місто Гуляйполе Гуляйпільського району 

Запорізької області.

Дата запису: 9 квітня 2008 року.
Ким записано: Боднею Миколою, учнем 

10-А класу.
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 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 1933 роках.

 –  Так, пам'ятаю.
 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Були засухи, неврожаї, але все-таки 
урожай забирала влада.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Старости колгоспу присилали своїх 
людей, щоб вони забрали їжу.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Ні, не було ніяких винагород, так ще й 
тоді од сусіда жди горя, бо прийде та й поб'є 
за те що розказала.

 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбира-
ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

Відбирали тільки у бідних, а багатих не 
трогали. Забирали все, що можна з'їсти. Об-
шукували усе: і в хаті, і на городі, і в сараях, 
дивились кожний горшок, кожну шпарину чи 
не має там нічого. Ті, що відбирали не мали 
ніяких документів, просто заходили й шука-
ли все їстівне.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Ні, людей не трогали, шукали тільки 
зерно.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Ні, не мали.
 –  Як люди боронилися?
 –  Каждий захищав себе як міг. Ховав 

їстівне і в плиту, і в горщик, який потім залі-
пляв глиною.

 –  Чи можна було приховати якусь части-
ну зерна, продуктів, овочів?

 –  Ховали, якщо ще було, що ховать.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Їх називали поліцаї. Ходили по всьому 

двору, що найшли, те й забирали.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  Приходило по несколько чоловік. По 

одному ніколи не ходили.
 –  Де можна було заховати продукти хар-

чування?

 –  Хто в плиті ховав, хто в грубу, хто в 
землю, хто куди міг, туди й ховали.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Давали, (баланда-каша).
 –  Забирали лише продукти харчування 

чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу тощо?
 –  Ні, забирали лише продукти. А інші речі 

люди могли міняти в багатіїв та продукти.
 –  Що таке закон про «п'ять колосків»? 

Чи чули Ви про нього?
 –  Ні, не чула.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Ні, не дозволяли. Люди самі ходили і 

збирали колоски.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Охранніки, об'єждчики охороняли.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Так, йшли в колгоспи.
 –  Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
 –  Йшли добровільно.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Різали худобу, а м'ясо ховали.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Вночі приходили, коли всі спали.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Не знаю.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  По-різному. В кого було що їсти, той 

ще жив, а хто вже не мав нічого  – помирав.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалася держава?
 –  Неізвестно.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Багачі, які мали зв'язки з владою, їх 

просто не чіпали.
 –  Хто зумів вижити?
 –  В кого було що їсти, той і вижив.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
 –  Ні, у нас ніхто нікому не допомагав, 

може десь в інших селах може й допомага-
ли, а в нас ні.

 –  Які засоби вживали до виживання? Чи 
мали якусь допомогу від родичів, які менше 
голодували?

 –  Якщо могли, конечно, родичі помагали.
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 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Лободу, калачики, грицики, «заяче 
вухо»  – трава; терен, а весною, ще не все 
поспіло, а їли зелене.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  Ні, листя не їли.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Виманювали ховрахів з нір, наливали 

туди сольону воду, щоб вони вилізли, і їли.
 –  Чи можна було щось купити місті чи 

виміняти?
 –  Міняли одежу на їжу, а щоб купить не 

було грошей.
 –  Чи був голод містах?
 –  Був.
 –  Скільки людей померло у селі? Чи є 

такі відомості?
 –  У Гуляйполі мало вмерло.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Ні, людей не їли.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Якщо були, родичі хоронили, а якщо 

родичів не було, то лежали трупи, поки якісь 
люди приїжджали на машині і збирали.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Ні, нічого не платили.
 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  На кладовищі ховали.
 –  Чи поминають їх на Проводи, Гробки, 

Зелені свята?
 –  На проводи і то крадькома поминали, 

щоб ніхто не знав.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Поминають.
 –  Чи є у Вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  В ті часи церков не було.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам'ятники померлим від голоду?
 –  Встановлено кам'яні хрести.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Розказувала дітям, так бувало, бала-
кали про це, але не дуже хочеться вспоми-
нать про ті часи.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Хто його зна, хто винуватий, може й 
влада, а може ще хто.

 –  Чи ви знаєте, що таке Торгсін?
 – Ні.

Свідчення Лісової Агафії Дмитрівни (дату народження не встановлено)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Козлова Т. В., 2008 р.
Агафії Дмитрівні доручили дізнатися, 

чому діти із сім'ї Шевченків не з'являються 
до школи. Ввійшовши до хати з подругою 
Катериною, вона побачила, що Василь вже 

був мертвий. Біля грудей померлої мате-
рі лежало мертве немовля. Вся сім'я Гната 
Шевченка вимерла.

Свідчення Минак Ганни Юхимівни (1919 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Шевченко Я., 2008 р.

Голод був штучний, коли діти приходи-
ли до школи (приміщення колишньої СЗ 
№ 3 м. Гуляйполе по вул. 9 Січня), там, щоб 
чимось підтримати дитячий організм, пари-
ли прілу кукурудзу, бо нічого іншого не було.

Дуже часто на вулицях лежали трупи 
померлих і пухлих від голоду Так, ідучи до 
школи, впав від несили і більше не підняв-

ся василь Рожко з вул. Піщаної. У ті страш-
ні дні голодомору люди виявляли велику 
винахідливість. Так, Новохатько Василь 
зі своєю родиною ховали зерно в калоші, 
або нашивали велику кількість невеликих 
полотняних гарбижж, у них ховали зер-
но і заривали в землю. Потім брали по од-
ній. Варили або, пекли було, що з'їсти. Все 
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це робили вночі, а дітям говорили, що це 
страшна таємниця.

Коли приходили по зерно представни-
ки влади, вони господарювали в хаті як хо-
тіли. Ширяли в комин залізними прутами, 

розбирали лежанки, печі, шукали скрізь. 
Люди плакали, просили та на них не звер-
тали уваги, навіть жорстоко били. Коли ні-
чого не знаходили, допитувалися, знову 
шукали.

Свідчення Михайлової Ліди Іванівни (1926 р. н.)
с. Любимівка (до 1930 р.  – Святодухівка, до 1958 р.  – Ворошилівка)  

Гуляйпільського району Запорізької області.
Записала Заслона І., 2008 р.

 –  У 1932 – 1933 р. Ви були шестирічною 
дитиною. Що Ви пам'ятаєте про той час?

 –  Ми виживали в голод так. У нас була 
корова. Батько брав її і вів на якийсь хутір. 

Там він міняв її на гіршу корову, з доплатою. 
А доплатою було то пшоно, то мука. Потом 
знову вів корову, міняв на ще хужу. Так і ви-
живали.

Свідчення Моргун (дівоче прізвище Тихоліз) Варвари Петрівни (1900 – 1999 рр.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Білай С. М., 1998 р.
Моя бабуся Варвара прожила довгий 

вік. Вона мені багато дечого розповідала, 
навчила берегти хліб, любити людей і про-
бачати кривду. Бо сама побачила в своєму 
житті скільки лиха, страждань, смертей. Ба-
буся народилась в 1900 році. І дуже гарно 
пам'ятала 32 – 33 роки. У ці роки від голоду 
у неї вмерли четверо діточок зовсім малень-
кими. Вона їх поховала. Коли хоронила свою 
доньку, то в бабусі було пів-торбинки квасо-
лі, її хтось вкрав, бо голод і злидні панували 
всюди. Того року у бабусі, вродили буряки і 
вони їли і роздавали навіть людям, ділились 
з ближніми, щоб тільки самим вижити, та ін-
шим допомогти. Бабуся говорила, що при-
йшла була дочка з онуками до своєї матері 
по сусідству, а та від неї втекла, а моя бабу-
ся дала їй буряка і молока, вона подивилась 
на мою бабусю обняла своїх синів і сказала: 
«Дякую тобі Варку, ось прийде весна, у мене 
здоровий садок і вишень там багато при-
ходь коли хочеш і рви скільки хочеш, будь 
господинею». І пішла, та й померла від голо-
ду. Люди щодня мерли від голоду. Їх ховали 

без трун, скидаючи в яму із ряднин, і так за-
копували. Бабуся завжди, коли згадувала ті 
часи, то і згадувала трудодні. Вона говори-
ла, що працювала в колгоспі з ранку до ночі, 
за так звані трудодні. Моя бабуся згадува-
ла такий випадок, одна жінка погодує своє 
немовля й біжить на цілий день на працю в 
колгосп, а дитина сповита сама лежить, так 
хлопчикові мухи око «виїли».

До речі сім'я моєї бабусі мала корову. 
Вдень з коровою, запряженою в ярмо пра-
цювала на колгоспному полі, а ввечері ко-
рова була вдома її дуже ховали в коморі, 
бо злодії могли вкрасти годувальницю. І ще 
вона розповідала, що різні люди були в ті 
часи, одні крали, а інші, наприклад сім'я Фі-
ліпченків, з голоду пухли, але ніколи ні в кого 
нічого не просили, лише ходив один із синів 
і тільки книгу читав.

Бабуся після тих страшних часів завжди 
говорила нам: «Дай людині хоч кусочок хлі-
ба, з хати не випускай, завжди нагодуй її».

Померла Моргун Варвара Петрівна 8 лю-
того 1999 році. Записано онукою.

Свідчення Мофи Олексія Павловича (1924 р. н.)
с. Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

У 1932 році мені було 8 років. Пам'ятаю, 
ходили по селу комісії душ по 5 – 6 з пали-

цями і штриками та забирали все їстівне. 
Бувало забирали тюки тканини або хустини. 
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Ми їли макуху, висівки, кору, грицики, ака-
цію, ховрашків, навіть жаб ловили. На поле, 
де були колоски, не можна було навіть сту-
пити, так воно охоронялось. Люди почали 

вмирати весною перед посівною. Дітям си-
ротам кухарка варила баланду щоб не вмер-
ли. А вони були такі голодні, що навіть крих-
ти злизували з підлоги.

Свідчення Натіткової Марії Андріївни (1928 р. н.)
с. Верхня Терса Гуляйпільський район Запорізька область.

Записала Мирошниченко І., 2008 р.
10 квітня 2008 р.
Місце запису: Село Верхня Терса Гуляй-

пільського району Запорізької області.
Дата запису: 15 лютого 2008 рік.
Ким записано: повне ім'я, прізвище.
Мирошниченко Ірина Леонідівна, учитель 

Верхньотерсянського НВК.
 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 роках або у 1946 – 1947 роках?
 –  Як не пам'ятати. Таке ніколи не забу-

деться. Голодний 1932 – 33 рік назавжди за-
лишиться в моїй пам'яті.

 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  У той рік врожай був добрий. Голод 
спричинила влада.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Заходили до хати якісь незнайомі 
люди і відбирали продукта. Цих людей нази-
вали активістами.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Не знаю.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбира-

ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Ніяких документів у них при собі не 
було. Безцеремонно заходили і все що ба-
чили з харчів все забирали.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Не знаю.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Не знаю.
 –  Як люди боронилися?
 –  Намагалися укрити свої запаси.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Можна.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Шукали скрізь. Заглядали по всіх усю-
дах: лазили на горище, в конюшні, в погріб. 
Цих людей звали активістами.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Приходило по двоє-четверо незнайо-
мих чоловіків, серед них були і жінки.

 –  Де можна було заховати продукти хар-
чування?

 –  Ховали скрізь, де тільки можна було: 
на горищі, в конюшні, в сараї, в погрібнику, 
вривали в ями.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Давали трохи хліба і юшки.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  У нас худобу не забрали.
 –  Що таке закон про «п'ять колосків»? 

Чи чули Ви про нього?
 –  Чула. Тих, хто порушував закон «про 

п'ять колосків», суворо наказували  – суди-
ли.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Не дозволяли збирати колоски, прога-
няли з поля.

 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Не знаю.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Не хотіли.
 –  Чи змушували людей іти до колгоспів 

і як?
 –  Змушували йти до колгоспів, заляку-

вали, погрожували.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  У посадках, по балках.
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 –  В який час ходили забирати у людей 
зерно, продукти?

 –  Приходили протягом дня.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Двічі.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  Масово почали помирати з голоду 

весною, коли закінчувалися всі припаси.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалася держава?
 –  Ніхто не опікувався.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Не голодували ті, у кого була різна худоба.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
 –  Нічим було ділитися, бо їжі майже не було.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Їли курай, лободу, щарицю. Спочатку 

боліло в животі, але з часом ми звикли і навіть 
знайшли спосіб зробити цю їжу смачненькою. 
Заварювали чай з чого тільки можна.

 –  Чи знає сучасна молодь села про го-
лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Розповідала і своїм дітям, і онукам, і учням.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Керівна верхівка тих років.
 –  Чи ви знаєте, що таке Торгсін?
 –  Так називали спеціальні магазини, де 

можна було обміняти коштовності на про-
дукти харчування.

Свідчення Натіткової Марії Андріївни (1928 р. н.)
с. Верхня Терса Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Заїченко Т., 2008 р.
Натіткова Марія Андріївна народилась 

5 грудня 1928 року в селі Верхня Терса Гу-
ляйпільського району Запорізької облас-
ті в сім'ї колгоспників. Мати Бондаренко 
Лукея Афанасіївна, батько  – Бондаренко 
Андрій Омельянович від ранку до пізньої 
ночі працювали в колгоспі. Життя було 
дуже важке. «Дитинства у мене не було,  – 
пригадує Марія Андріївна. Батьки постій-
но були на роботі, а ми, діти, працювали 
вдома. Хоча в той незабутній рік була ма-
ленькою, але пам'ятаю, що жилося дуже 
тяжко, бо весь час хотілося їсти, а всі за-
паси закінчилися. Але ми знаходили вихід, 

бо треба було вижити. Їли курай, лободу, 
щарицю. Спочатку боліло в животі, але з 
часом ми звикли і навіть знайшли спосіб 
зробити цю їжу смачненькою. Заварю-
вали чай з чого тільки можна: ромашки, 
кульбабки, лободи, чабрецю. До сих пір 
пам'ятаю цей аромат. Мама з грициків ви-
робляла лепеникі і ділила на всіх порівну. 
Голодомор приніс не тільки страждання, а 
й смерть. Мій брат Микола (1920 року на-
родження) умер в той чорний рік, його не 
вдалося врятувати».

У Марії Андріївни 3 дітей, 8 внуків, 
12 правнуків, 1 праправнучка.

Свідчення Омесь Ганни Степанівни (1916 р. н.)
с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Омесь Ганна Степанівна 20 січня 

1916 року народження с. Воздвижівка Гу-
ляйпільського району Запорізької області 

«Сім'я складалась з шести чоловік. Бать-
ки: Степан та Наталка, а також дві сестри 
Ольга, Марта і брат Юхим. Батькове гос-
подарство було велике: корови, пара ко-
ней, свині, простора хата, конюшня і клуня, 
де знаходився весь реманент. В 1929 році 
вступили в колгосп, дома залишився город 
50 соток. З колгоспу і в людей забирали всі 

продукти, лазили по горіщах, погрібах. У 
нас розвалили піч і грубу, шукали чи нічого 
ми не заховали. Голод пережили важко, всі 
були пухлі. Весною отелилась корова. Стало 
легше жити, бо потроху пили молоко. В селі 
попід вікнами ходило багато жебраків, які 
просили милостиню, але цим бідним людям 
ніхто нічого не давав, тому, що в селі голо-
дували всі і поділитися з голодними людьми 
було нічим. В ті страшні дні померло багато 
людей».
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Свідчення Панасейко Віри Петрівни (1926 р. н.)
с Любимівка (до 1930 р.  – Святодухівка, до 1958 р.  – Ворошилівка) Гуляйпільсько-

го району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Місце запису: с Любимівка (до 1930 р.  – 
Святодухівка, до 1958 р.  – Ворошилівка).

Дата запису: 20 березня 2008 р.
Ким записано: Керівником пошукової 

групи Марченко Н. М.
 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод 

1932 – 1933 рр.?

 –  Я мало що пам'ятаю, бо була мала тоді, 
6 років усього було. Моя свекруха Карнаух Со-
фія Леонтіївна розказувала мені, що під час 
голоду 33 року її чоловік поїхав у Полтаву. Він 
взяв із собою одежу, щоб там поміняти на їжу. 
Там його хтось убив і одежу забрав. Так сім'я 
його не дождалася. Дуже страдали від голоду.

Свідчення Пенькало Олександри Миколаївни (1926 р. н.)
с. Староукраїнка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я пам'ятаю голодомор 1932 – 1933 ро-

ків. Люди пухли з голоду. В нашій сім'ї на той 
час було шість чоловік: батько, мати і чет-
веро дітей. Самий молодший брат помер у 
1932 році у віці 9 місяців.

Я пам'ятаю, як у м. Гуляйполі відкри-
ли благодійну їдальню «Комуна» і кожно-
го дня я і мої молодші сестри ходили туди 
поїсти, для цього нам приходилось до-
лати 8 – 10 кілометрів. Там дітям давали 
миску баланди і шматочок хліба. Баланду 
ми їли там, а хліб несли додому. Доноси-
ли хліб дуже рідко  – по дорозі ми одла-
мували по крихті від шматочка, поки від 
нього нічого не лишалось. Моя менша 
сестричка була дуже пухла і вже не могла 

ходити і ніхто не думав, що вона виживе, 
але вона пережила цей голод. А там, у Гу-
ляйполі, ті діти, що жили далеко від міста 
за 10 – 15 кілометрів, додому не ходили. 
Вони під тією їдальнею і ночували, щоб 
вранці рано вже вставати у довгу чергу за 
пайком. Вони були були такі пухлі, що не 
могли і ходити. Багатьох на ранок знахо-
дили мертвими.

У нашому колгоспі видавали по одному 
стакану проса і по жменці макухи, яку мати 
приносила додому і давала всім по шматоч-
ку. Навесні ми збирали щавель, грицики, ло-
боду додавали макуху і пекли такі коржики.

Зерно у нас ніхто не забирав, бо не було 
чого забирати.

Свідчення Писанки Надії Павлівни (1916 – 2007 рр.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2006 р.
Народилася: 4 листопада 1916 року в 

селі Гнилиця Мало-Дівицького району Чер-
нігівської області. Дівоче прізвище Они-
щенко.

«Я добре пам'ятаю ті страшні часи. У 
1932 році мені було 16 років. Ми їли все: ло-
пухи, кропиву, молочай, грицики, лободу  – 
все що можна було знайти на городі. Мама 
готувала нам затірку із буряків, обмінювала 
різні речі, щоб прогодувати малечу. Навесні 
на городі вишукували гнилу картоплю й пе-
кли з неї млинці, це для нас була справжня 
їжа, а цвіт акації не можу забути до цього 
часу, може завдяки цим «харчам» ми і ви-

жили, хоч навесні ще багато односельців 
повмирало. Люди щодня мерли від голоду. 
Їх ховали без трун, скидаючи в яму, і там за-
копували. І ще нам допомогла вижити лише 
корова, яку тримали в коморі через сіни від 
жилої половини хати. З хлівів корів викрада-
ли, хоч як би їх не замикали. Та що там го-
ворити про худобу, коли зникали діти, бать-
ки боялись випускати своїх діток на вулицю, 
бо були випадки людоїдства. А в сусідки, 
що жила поряд, народилось немовля і вони 
його з'їли. Це були страшні часи…

На жаль, дуже багато людей від підніжно-
го корму пухнули і помирали в муках від го-
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лоду. Люди ходили як тіні. У нас навіть гово-
рилось в селі: «В 32 году люди їли шпориш 
та лободу, а в 33 году падали всі на ходу». 
По селу йшли чутки, що в інших областях 
люди живуть краще, ніби то там вродила 
пшениця, і наша сім'я, щоб спастись від го-
лоду переїхала в Запорізьку область у село 

Петрівське, але й тут нас чекало те саме. Го-
ворити без сліз про ті страшні часи не можу, 
коли зерна не було, а люди з голоду пухли і 
їли всяку гидоту. Мені просто страшно зга-
дувати ті часи».

Писанка Надія Павлівна померла 26 груд-
ня 2007 року.

Свідчення Рябчук (Приходько) Раїси Йосипівни (1933 р. н.) зі слів матері
с. Верхня Терса Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Батько моєї мами,  – вже мій дід,  – жив 

у селі В. Терса і мама жила з двома моїми 
старшими сестрами у нього, свого батька. 
Тоді як наш батько проживав на квартирі від 
МТС. Працював він агрономом при Політвід-
ділі МТС в Оріхові Запорізької області.

У 1932 році дідусь відправив маму із мо-
їми сестрами Олею і Ніною до зятя, сказав-
ши, що там з ним їм буде краще: на роботі 
батькові, як спеціалісту, видавали пайок. 
Тому дідусь, не чекаючи весни, вже відвіз 

матір і онуків, щоб не померли тут, у селі. 
Моя мати каже, що той хліб, який прино-
сив батько, був білий-білий, як вата, і дуже 
м'який. Ті люди, що вчились при МТС і пра-
цювали, всі одержували пайки. Дідусь же 
проспостерігав, як «куркуль» заривав своє 
зерно у яму. Господаря, мабуть, розкурку-
лили і вислали, а зерно залишилось. Воно і 
допомогло йому вижити у те лихоліття. Тіль-
ки завдяки тому «скарбу» всі живі, ніхто не 
помер з родини. Одна тільки тітка хворіла.

Свідчення Симін Ірини Мефодіївни (1928 р. н.)
с. Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
У нашій сім'ї було 11 дітей. Жили ми за-

можно, бо батько був великим умільцем, мав 
токарню, виготовляв меблі. Мама шила на 
швейній машинці. А ще у нас було четверо 
коней, гарба, косарка, плуг. Коли прийшов 
1930 рік, то ми підпали під розкуркулення. 
Тоді старший брат добровільно записався в 
армію  – такі сім'ї не розкуркулювали. Того, 
хто не хотів іти добровільно до колгоспу, ви-
возили у Сибір. Весь інвентар та коней звез-
ли в колгосп, а ми залишилися без засобів 

для існування. У 1933 році, щоб прогодува-
ти дітей, мама збирала клуночок найкра-
щої одежі зі скрині і йшла аж у Полтавську 
область, а звідти приносила макуху, буряк, 
крупи. Кожного разу, коли мама ходила на 
Полтавщину, хтось із дітей помирав. Так по-
мерло четверо моїх братів і сестер. Нам до-
водилось їсти горобців, ховрашків, збирали 
і їли какиш, приговорюючи: «Какиш, какиш, 
не йди у поле, бо там тебе свиня заколе»,  – 
цю траву здавна збирали свиням.

Свідчення Сіріньок Василя Семеновича (1927 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкав у м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької облас-

ті, нині  – мешканець смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.
Записали учні Михайлівської ЗОШ № 3, 2008 р.

Батько  – Сіріньок Семен Олексійович 
1902 р. н., (помер 1958 р.); працював трак-
тористом, бухгалтером в с. Кінські Роздори. 
Мати  – Сіріньок (Вовк) Марія Кузьминівна 
1902 р. н., (померла в 1989 р.), домогоспо-
дарка.

На той час (1932 – 1933 рр.  – І. Ш.) сім’я 

хоч і вела господарство, але все одно від-
чули голод. Батько говорив, що був важкий 
час, але його пережили всі. Батька дуже тур-
бував врожай. Він говорив: «Якщо ще рік не 
буде врожаю, то ми можемо померти». Це 
батько говорив у 1933 році. Виходили із ста-
новища так: садили городи, з кукурудзяної 
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муки робили хлібці, їли лободу. Їжа в осно-
вному складалася з хліба, солі і води. Але 
хліба було зовсім мало  – маленький щмато-
чок. Проте, в нашій родині всі вижили.

А ось через дорогу жили сусіди, у них 
був голод значно відчутніший. Діти ходили 
опухлі.

Голод був у всіх республіках. Потім був 
добрий врожай і все стабілізувалось.

 –  Чи помер хтось із Ваших родичів за 
час голодомору?

 –  Ні.
 –  Чи було у Вас на селі місце масових 

поховань людей, що померли від голоду і де 

саме?
 –  Ні.
 –  Як у вас на селі проводилось утворен-

ня колгоспів?
 –  Було те, що в колгоспи заставляли 

вступати насильно. Потім колгоспи себе 
оправдали: стільки собі набудували, отри-
мали техніку, засіяли полів. Дуже шкода, 
що все, що збудували  – зараз майже зруй-
новано.

 –  Чи було зруйновано храм у Вашому 
селі і за яких часів?

 –  Дуже шкода церкви, яка була зруйно-
вана в центрі селища, в кінці 70-х років.

Свідчення Суки Віктора Микитовича (1930 р. н.),
розповідає зі слів матері

с. Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Приходили до хат 3 – 4 чоловіка  – голо-
ва селищної ради, уповноважений з райко-
му, два пойнятих і шукали хліб за допомогою 
металевих прутів. Їх називали «трофейна ко-
манда». Продукти ховали під поміст, де стоя-

ла худоба, під скиртою сіна або соломи, в ко-
минах. Коли забрали все зерно, люди почали 
збирати щирицю, щавель, курай і товкли в 
дерев'яних ступах і пекли маторженики, а зма-
щували подрібненим насінням соняшників.

Із спогадів Антоніни Хелемендик-Кокот
с. Копані-Лиман Гуляйпільського району Запорізької області.

З книги Колгоспне дитинство й німецька неволя.  – Торонто, 1989.  – С. 62 – 72.
Народилася я 24 квітня 1925 року в селі 

Копані-Лиман Долинської сільради, Гуляй-
пільського району Запорізької області. Про 
Гуляйполе пишеться, що це місто Запорізь-
кої області в Україні, райцентр на р. Гайчур 
(басейн Дніпра) за 8 км. на північний схід від 
залізничної станції Гуляйполе. 17 тисяч жи-
телів (на 1964 рік). Заводи: сільськогоспо-
дарського устаткування, лакофарбових ви-
робів, цегельно-черепичний, маслоробний, 
механічні майстерні, взуттєва фабрика, про-
мислові і харчові комбінати, міжколгоспна 
будівельна організація, районне об’єднання 
«Сільгосптехніка». Школи: 10 загальноос-
вітніх, робітничої молоді та музична. Місто 
виникло у ХVІІІ столітті. Запорізька область  
– це усім відомо  – центр українського січо-
вого козацтва.

Назвали мене Антоніна, а по-батькові я 
була Петрівна Хелемендик. Батько, Петро, 
був родом із запорізьких козаків. Мати моя 
була з родини середняків, однак дід і баба 

по матері були досить заможні, хоч майже 
нікого не наймали до роботи, а трудилися 
на господарстві самі з родиною. Мати моя 
теж була козацького роду, з родини Андру-
шенко, а звати її було Меланія Петрівна. По-
ходила мати з села Нижня Данилівка Орі-
хівського району Запорізької області. Село 
Нижня Данилівка майже зливалося з містом 
Оріхів. З восьми місяців я стала сиротою. 
Моя мама захворіла на пневмонію, помучив-
шись у недузі всього два тижні, померла. У 
ті часи було мало лікарів, ото ж мусила вона 
залишити це земне життя. Це був час жор-
стокості, голоду, депортацій, арештів, час, 
який охопив усю нашу Україну. Представни-
ки влади нишпорили за тими, хто на їх думку 
був ворогом нової влади.

Селяни тривожились, непокоїлися, не 
знали, що робити. Ніхто не хотів покидати 
свого рідного гнізда, доробку своїх батьків, 
дідів, цілих поколінь. Спочатку переполоха-
ні господарі віддавали на податок навіть ку-
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рей, поросят, телят. Нова влада наказувала 
господарям  – скільки і кого мають годувати 
і здавати державі. Вимоги дедалі збільшу-
валися. Сталін увів п’ятирічку, яка принесла 
обмеження для селян у роботі на власному 
господарстві та нестерпні податки. Батьки, 
діди й бабусі почали плакати, бідкуватися, 
голосячи, почали проклинати нову владу, 
проклинати свою незавидну долю.

Моєму батькові в той час було двадцять 
два роки, тобто тоді, коли вмерла моя мама. 
Носив мене батько на руках, жував для мене 
хліб, заспокоював мене, щоб я не плакала. І 
тоді якось на наше подвір’я зайшла молода 
жінка й застала мого батька у великій розпу-
ці. Вона чула від інших, що батько, овдовівши, 
залишився з малою дитиною. Та жінка також 
була вдовою і мала двійко дівчаток. Вона по-
чала з батьком розмову, запропонувавши 
йому допомогу з народженою дитиною.

Батько оженився вдруге, його друга дру-
жина теж була з багатої родини, бо всі вони 
були працьовиті в тій родині, не покладали 
рук, все складали до купи, то ж і розбагатіли 
з роками. У них було багато поля, великий 
сад, у якому багато горіхових дерев, була у 
них пасіка велика. Оце ж вони і жили замож-
ними господарями, ніхто не лінькувався, все 
було зроблено своєчасно  – і оранка, і посів, 
і косовиця, і жнива та інше. В них було бага-
то коней, був увесь потрібний на господар-
стві інвентар, як ото: плуги, борони тощо. 
Було в них чимало корів, свиней, не говоря-
чи вже про курей, гусей, качок. Була теж ве-
лика отара овець. Все було своє.

Напередодні колективізації 
Наш батько щовечора виходив з хати й 

ішов до колгоспного будинку, де, наче до 
світлиці, сходилися багато чоловіків. Одні 
грали в карти, дехто дивився на граючих, а 
при цьому починалися балачки то про те, то 
про се, а все оберталося довкола справ, що 
боліли всіх найбільше: чого ще нова влада у 
Москві придумає, що придумає Сталін і його 
соратники. Батько завжди повертався з яко-
юсь новиною. Ми, діти, помагали намоту-
вати на цівки прядені нитки, які мати щораз 
закладала до верстата, за яким вона сиділа 
переважно до пізньої ночі. Батько теж по-
магав при тому верстаті, прив’язував нитки 

і ще щось там робив. І при цьому вони роз-
мовляли про різні справи, про майбутнє ро-
дини. І, як я про це переконалася, все воно, 
що вони передбачали у своїх розмовах, при-
йшло за декілька років.

Люди почали думати  – як приховати 
майно, щоб усього не забрали. Батько по-
чав копати в садку, в гущавині, яму, у тако-
му місці, щоб не було примітно, так і інші 
робили, бо так вимагали обставини. Люди 
закопували кукурудзу, картоплю, пшеницю, 
буряки. Бо пішли чутки, що нова влада під-
готовляє закон, за яким можна буде все ві-
дібрати від людей. І тоді вони підуть до кол-
госпу. Розмови йдуть без кінця, що, мовляв, 
товариш Сталін підписав новий наказ, згід-
но якого всіх куркулів розкуркулити, відібра-
ти від них майно, а самих їх вислати у Сибір, 
в холодні степи чи в тайгу.

Так й справді, як я згодом дійшла висно-
вку, новий лад робив шкоди народові, а най-
більше, як мені здається, саме українсько-
му народові. Бо на Україні селяни не хотіли 
вступати до колгоспів, вони не хотіли роби-
ти того, що їм вказували робити прислані 
з Москви двадцятип’ятитисячники. Але за 
неслухняність наших же людей ставили «под 
стєнку», на розстріл, бо такі вважалися во-
рогами народу, ворогами партії, ворогами 
«вождя всіх народів», «батька всіх гнобле-
них» Сталіна. Люди ходили сумні, розбиті. 
З дня на день чекали чогось, ніхто нічого не 
міг передбачити. Всі жили в непевності, ніх-
то не знав, що буде далі.

Я була хоч мала, все слухала людські бе-
сіди, і хоч далеко мені було до дорослості, я 
починала розуміти. Інколи, сидячи у куточку 
й слухаючи розмови старших, я задумува-
лась над долею людей. Батько й мачуха все 
про щось гомоніли, що, мовляв, всіх будуть 
примушувати до колгоспу, а хто не піде до-
бровільно, того будуть карати, будуть відби-
рати придбане майно. Мати з батьком про 
все це розмовляли нишком, шепталися.

Батько знову одного дня прийшов до-
дому й говорить до мачухи, що бачив спи-
сок селян, які мають бути розкуркулені і що 
в тому спискові є теж наш дід з бабусею і 
вся їхня хата, сім’я. Ті, що мають розкурку-
лювати, ще мають ходити по хатах і опи-
сувати скільки точно в кого осіб в родині. 
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Мати, як тільки почула це, зразу заплакала, 
її руки самі відсахнулися від верстата. Тріш-
ки оговтавшись, мати сказала батькові, щоб 
він зараз же йшов до діда й забрав ту вели-
ку скриню, в якій було її придане. Вони таки 
обоє пішли за тією скринею, розповіли дідо-
ві що й як, що справи дуже погані, над роди-
ною нависла велика небезпека. Ми, цебто 
діти, також перейнялися цим горем, неначе 
співчували старшим з приводу небезпеки, 
яка має їх настигнути. Чули ми і розуміли з 
розмов старших, що несправедливі настали 
часи, недобрі порядки в країні. Батько до-
мовився з дідом, що забере до себе його, 
дідового, наймолодшого сина, щоб мачуха 
його виховувала, наче свого, бо він був ще 
малий. Дід, зрозуміла річ, був радій тому, 
що син матиме змогу спастися.

Десь за тиждень з сільради проголоси-
ли, що будуть переписувати скільки в кого в 
родині осіб.

Одного дня, під кінець листопада 
1929 року, отже пізньої осені, з самого ранку 
на наше подвір’я в’їхали два чоловіки кінь-
ми. Це було близько дев’ятої години ранку, 
мати вже порозкладала біля верстата по-
трібне до ткання. Скриня була накрита обру-
сом, щоб не дуже кидалося у вічі. В хаті було 
прибрано, ми щось помагали матері, а вже 
було нас усіх дітей четверо.

Ото ті два чоловіка зайшли в хату, при-
віталися до батька й матері, а ми діти, по-
ховалися по кутках. Це нам батько наказав, 
що коли хто чужий прийде в хату, то щоб ми 
тихенько забиралися на піч чи у другу хату 
(кімнату). Ото ж ми сиділи нишком, ми були 
вже свідомі непевного часу. І почули ми, що 
ті два чоловіки прийшли до нас, щоб по-
зичити сепаратор, щоб перегнати в ньому 
молоко, відібрати щоб сметану. В селі зна-
ли, що в нас є сепаратор, бо ж у нас не одна 
корова. Та й сусіди, в яких були корови, теж 
приходили до нас і переганяли на тому се-
параторові своє молоко, щоб була і сме-
тана, і щоб масло можна було з неї вибити, 
та й маслянкою можна було посмакувати. 
Батько сказав, що сепаратор розібраний, 
сушиться, що коли збере у цілість, то прине-
се їм. Ті два чоловіки знову почали запевня-
ти, що вони хочуть лише позичити сепара-
тор, що коли колгосп доробиться, то купить 

собі сепаратора, і то великого, бо у колгоспі 
чимало корів, то на такому малому сепара-
торі не перегнати всього молока.

Що ж було батькові робити? Противити-
ся не було сенсу. То ж сказав прибулим, що 
позичить сепаратора, а навіть покажуть точ-
но як з ним обходитися, як на ньому працю-
вати, щоб не поламати, як його розбирати 
після роботи та як складати. На тому й ста-
ло. Ото виходять вони з хати та й починають 
розмову про те, що колгоспові ще потрібні 
мішки, то щоб батько їм позичив.

Взяли вони наш сепаратор, а також міш-
ки, та ще й звернулися до матері, щоб вона 
приходила до колгоспного двору з ткацьким 
верстатом, щоб там таки ткати, бо жодна з 
жінок, що у колгоспі, не вміє ткати, І що було 
матері робити? Не могла ж вона відмовити 
представникам влади, бо всі знали, що за 
нових порядків нічого відмовляти не можна, 
бо можуть зробити з того, хто відмовляєть-
ся, ворога партії, отже й ворога народу, а та-
ких треба нищити, щоб сліду по них не було.

І так батько з матір’ю «ділилися» з кол-
госпом, щоб і вовк ситим був і кози цілі. Ді-
лилися, але ж і переживали втрату, бо ніх-
то їм даром не давав нічого, всього мусили 
своїми руками дороблятися. Але що вдієш.

Між людьми пішли чутки, що так дов-
го годі витримати, що треба все лишати й 
тікати на край світу. Люди бо не привикли 
до спільного господарювання, а колгосп 
чи радгосп, це ж в них все усуспільнене, а 
про це ходили різні чутки, про спільні ліжка, 
спільні ковдри тощо.

Колективізація села 
Ото й дочекалося село, що проголосили: 

всі до спільного двору, цебто всі до колгос-
пу! Люди ще більше почали ойкати, але ба-
чать, що виходу нема.

Це такий був час, що один одного бо-
явся, один одного остерігався, щоб хтось, 
бува, навіть ненавмисно не проговорився 
про такі або інші наміри. Бо ті, що за нака-
зом Сталіна будували новий колгоспний 
лад, всілякими способами намагалися по-
сіяти ворожнечу між людьми, з цією метою 
й почали ділити селян то на куркулів, то на 
середняків, то на бідняків, врешті ж і на так 
званих підкуркульників, цебто таких, які, хоч 
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не були багаті, але з моральних міркувань 
співчували, а іноді й помагали куркулям у їх-
ній біді.

Життям людей почав розпоряджатися 
колгосп. Наближалося Різдво.

Колись різдвяні свята приносили в село 
багато радощів, люди веселилися, підго-
товлялися до свят, святою вечерею обмі-
нювалися, голодну кутю носили від хати до 
хати, бажаючи господарям і всім членам ро-
дин усього найкращого в новому році. А ото 
прийшов час, що годі було бажати людям 
кращого, бо ж усі знали, що прийде гірше, 
ніж було досі, що ніякого добра від будів-
ничих сталінської програми колективізації 
села не можна ждати. І таке діялося по всій 
Україні, бо скрізь була одна, чужа нам вла-
да, яка не тільки не дбала про збереження 
наших традицій, але навпаки  – всілякими 
способами поборювала їх, знищувала. Ніх-
то не був господарем свого майна, навіть не 
був господарем свого життя. Все було в ру-
ках нової влади. Люди втративши надію на 
краще життя, все більше бідкалися, ойкали, 
нарікали.

Нова влада зруйнувала не тільки маєтки 
людей, але й почала руйнувати душі народу, 
вона, ця влада, сприяла донощиству, підбу-
рювала людей один проти одного. Та й того 
ще було мало, перебудову людей на новий 
лад влада впрягла теж і вчителів, щоб з дітей 
поробили донощиків, навіть на своїх батьків. 
Так руйнувалися вікові традиціі українського 
села, українського народу. У школі наказу-
вали дітям слідкувати за батьками, спосте-
рігати, що вони роблять, з ким і про що роз-
мовляють, як живуть, що печуть, що варять.

Ми, діти, добре вже знали, що і до чого, 
знали, куди гнуть учителі. Ми приходли до-
дому й розповідали батькам про те, чого від 
нас домагаються вчителі. Наш батько, який 
був дуже строгий, суворо нам наказував, що 
коли будь-хто з нас, дітей, десь комусь щось 
скаже про те, що робиться чи говориться у 
хаті, то він відріже тому язика. І ми боялися 
цього, бо як же жити без язика? Хоч ми добре 
знали, що батько тільки погрожує нам, що він 
насправді нікому язика не відріже, але його 
погроза було доброю наукою. Зрештою, те, 
що батьки приховували від людського ока і 
вуха, від представників сталінського режиму, 

то й для нас, дітей, теж була наука, ми стали 
розуміти до чого веде цей режим.

У школі ми вчились читати й писати, час-
то нам приходилося читати про сталінські 
гасла, як ото: «Хай живе Комуністична партія 
більшовиків», «Хай живе товариш Сталін», 
«Всі на боротьбу за суцільну колективізацію 
села». І ми розуміли, що останнє гасло було 
страшне не тілки для нашого села, але й для 
всієї України, яка вся жила у розпуці від того, 
що приніс їй сталінський режим, сталінські 
п’ятирічки, сталінське усуспільнення села, 
суцільна колективізація, розкуркулювання, 
знищення куркулів як класу. Ми, діти, все це 
бачили, щораз більше розуміли те, що дієть-
ся довкола нас.

Нас, дітей, почали в школі приманювати, 
почали обіцяти нам полегшення. І справ-
ді, почали варити в школі якийсь суп, поча-
ли, згодом, записувати дітей до організації 
жовтенят. Нам пояснювали, що ніяка наука 
дітям не шкодить, що все треба знати, чим, 
мовляв, більше науки, тим мудрішими ста-
ють діти. Ці всі новини ми приносили додо-
му, до батьків, в яких і питали ради-поради  
– вписуватись до жовтенят чи ні? Ми теж во-
ліли розпитати батьків, що це воно таке ота 
організація жовтенят. Батько сказав, що це 
не аж таке страшне, що раз до неї вже за-
писалося багато дітей, то й нам треба запи-
сатися, тим більше, що там і якісь спортив-
ні вправи будуть, що, все-таки, чогось там, 
гляди, й навчимося.

Батько дав нам дозвіл записатися в орга-
нізацію жовтенят. Ми, всі жовтенята, дістали 
зразу жовті краватки, повісили їх нам на шиї, 
як корові хомут. Це вже про той хомут ми 
самі, діти, придумали, але воно пізніше таки 
виявилося правдивим, бо від нас з того часу 
школа вимагала багато відповідальності, на-
казували нам підслуховувати батьків, взага-
лі старших, про що вони говорять, як бать-
ки висловлюються в хаті про нову владу, чи, 
може, й хтось на вулиці про таке щось го-
ворить чи де сходяться старші селяни? Тоді 
справді був напружений час, багато дечого 
коїлось довколо недоброго. З метою спро-
тиву новій владі хтось труїв коней, а коні тоді 
для нової влади були головною опорою ко-
лективізації села. Тракторів у той час ще не 
було, все обробляли кіньми…
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Як коні почали здихати, влада почала 
підозрювати у шкідництві тих, хто ухилявся 
від вступу до колгоспу. Приходили вночі, за-
бирали господаря, і вже його ніколи не ба-
чили ні рідні, ні знайомі. Таке діялося тоді в 
нашому селі.

Після свят, які пройшли без радощів, зно-
ву об’явили, що у всіх, зарахованих до кур-
кулів, будуть ще раз переписувати їхнє май-
но, що те майно продаватиметься бідним 
селянам, а виручені з продажу гроші будуть 
призначені на потреби колгоспу, на купівлю 
тракторів і сівалок. На сільських сходках по-
яснювали, що, мовляв, коні нам потруїли, 
землю обробляти нічим, вона не може жда-
ти не оброблена, а вигодувати коня  – на це 
потрібний довгий час. Ото ж колгоспові по-
трібні гроші на купівлю тракторів, які вже тоді 
почав випускати Харківський тракторний за-
вод. Він випускав так звані ХТЗ. Раз за те, що 
коні поздихали, винні куркулі, то й буде про-
дано їхнє майно, і будуть куплені трактори.

Об’яву про описані тут заходи проти кур-
кулів повісили на видному місці, все наше 
село знало, що у найближчому часі чекає за-
можних селян. Батько з матір’ю і цього разу 
встигли вночі взяти від діда курей у мішки й 
на плечах принести їх додому. Ми, діти, по-
лягали спати, але ж батькові ніяк не спало-
ся, вони все думали, як то порятувати дідуся 
з бабусею. Мати, принісши мішок курей вто-
милася, не мала вже більше сили, а батько, 
випорожнивши свій мішок, знову таки пішов 
до діда, як ото лисиця поночі, щоб взяти ку-
рей. Приніс удруге, приліг трішки, щоб хоч 
хвилин декілька здрімнутися, бо ж вранці 
треба бути о восьмій годині на колгоспному 
подвір’ї, вислухати виконавця, яку на сьо-
годнішній день загадає роботу, та ще й сво-
їй худобі перед тим дати.

Отак проходили дні чоловіків. Крім пра-
ці у колгоспі, все ще треба вдома зробити, 
Доїти корову  – це материн обов’язок, а ось 
вже молоко процідити, попорати коло корів, 
цебто гній викинути, соломи настелити, їсти 
дати  – це була робота батькова. Жінки ж, 
крім доїння корів, доглядали курей, збира-
ли яйця, відкладали їх у комору, бо ж треба 
було здавати у кооператив, або продати в 
місті. Всі мали вдосталь роботи, хоч взимку 
не працювали у полі.

Так трудилися ті, котрі хоч і вступили у 
колгосп, але ж хотіли жити по-людськи, не 
бідувати. Все, що людина придбає, мусить 
придбати своїм важким трудом. Чесна лю-
дина не може розраховувати на чиюсь пра-
цю, на кимось зароблене. Так було в нас 
упродовж цілих поколінь, придбане бать-
ками переходило до синів та дочок. А ось 
тепер влада, сталінський колгоспний лад, 
сталінський режим, все нищив ламав усі до-
теперішні традиції і спосіб життя.

Не було радощів у селі, ніхто не веселив-
ся, нікому не хочеться віддавати до колгос-
пу останню живину, останню зернину. А оце 
знову проголосили, що треба здавати збіж-
жя колгоспові на засів, також картоплю, го-
рох  – все, що хто має.

Селяни сподівалися такого, вони зазда-
легідь почали робити сховища по непоміт-
них куточках своїх подвір’їв, щоб хоч дещо 
собі приховати на весну, щоб у своєму го-
роді щось посадити, посіяти, щоб було своє 
коло хати. Мій батько теж не спав, він ви-
копав досить велику яму і ще встиг прикри-
ти іі зверху хмизом, а потім випав сніг. Яму 
батько викопав у садку, у гущавині, де рос-
ли кущі, які малі довге коріння. Кущі ягід 
росли між деревами, в них можна було за-
ховатися. Я ще й досі пам’ятаю те місце і ту 
яму, яку викопав батько. Там на тому місці, 
колись була криниця, вона з плином часу, 
засипалась землею води не було вже ви-
дно. Батько знав, де вибрати місце на яму, 
він там зробив добре сховище, в яке поклав 
картоплю, моркву, буряки, брукву тощо. На-
віть там капуста лежала й не замерзла аж до 
пізньої весни.

Настав січень 1930 року. Прийшли й до 
нас посівальники з другого села. Прийшли 
й заспівали: «Сію, сію посіваю, з Новим Ро-
ком поздоровляю…» Ми посхвачувались, 
коли почули попід нашим вікном голос по-
сівальників. Це були відважні хлопці, вони 
йшли селом та співали новорічної. Вже ніхто 
не спав, мати встала, пора бо корову доїти. 
Батько також встав, отож, і ми всі, діти, були 
вже в той новорічний день на ногах.

Під час сніданку батько звернувся до всіх 
нас, дітей, що, мовляв, ви вчіться як спа-
сати себе, якщо настане несподівана біда, 
якої можна чекати від нової влади, від ново-
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го сталінського режиму. Все бо йде, казав 
батько, до загибелі людства. Він ще сказав, 
що завтра вранці він повезе Ігоря до Доне-
цька, цебто у Юзівку, як вона тоді називала-
ся, бо він там ходитиме до школи. Ігор, це не 
був наш брат, як я про нього собі думала, бо 
він був малий. Однак потім я довідалася, що 
це мій дядько, якого батьки взяли від діда й 
баби, коли їм загрожувало розкуркулювання.

Час від часу в наше село заходили якісь 
чужі люди, дуже бідно зодягнені. Вони при-
ходили під самі двері й просили пустити їх 
переночувати, просили шматок хліба. Вони 
все говорили про якусь біду. Батько, який 
не звик відмовляти, вносив у таких випад-
ках жмут соломи в хату, розкладав її на під-
лозі, мати накривала простирадлом. Після 
вечері батько й прибулі ще довго між собою 
розмовляли, гості розповідали звідки вони 
прибули. З розмов виходило, що нещас-
тя наближається і до нашого села. Ті люди, 
розповідали, що були вигнані з власних до-
мівок, вони були позбавлені права працюва-
ти, а все тому, що впродовж довгого часу не 
хотіли вступати у колгосп. От вигнали їх  – і 
роби, що хочеш. І такі заходили не тільки в 
нашу хату, їх було багато, все село знало 
вже про практику, яку застосовують до тих, 
які чинять опір колективізації.

Наслухавшись від розкуркулених, які за-
ходили в наше село, й наші селяни почали 
ворушитися, почали вирішувати, що треба 
втікати з села, поки не пізно, дехто, довго не 
чекаючи, брав на санчата те, що міг на них 
навантажить, втікав з села бодай за п’ять 
кілометрів від нього, аби тільки не бути на 
очах тих, хто чужим трудом намагався бу-
дувати колгоспний лад. Ніхто бо не хотів, 
щоб на них показували як на куркулів в на-
шому селі? Те, що в них було по двоє коней, 
по декілька корів? То це вже й куркулі? І тре-
ба від них все забрати? Адже ж вони все це 
власним трудом, власним потом, власними 
мозолями придбали. Часто це були колиш-
ні бідняки, колишні батраки, які, одержавши 
від радянської влади наділ землі, на ній же 
доробилися і коней пару, і корів декілька.

Настав лютий 1931 року. Я почала ходи-
ти в перший клас початкової школи. Йшла 
вранці з дітьми, хоч мені ще не було й шести 
років, однак я ходила в школу з великою ра-

дістю, я марила школою. І саме тому бать-
ко, хоч я була ще зовсім мала, послав мене 
вчитися.

В мене завжди була добра пам’ять, я все 
запам’ятовувала у своїй голові. Я, зокрема, 
дуже добре запам’ятала, як об’явили, що 
будуть вивозити наших дідуня і бабуню, всю 
їхню сім’ю, всіх, хто з їхньої родини жили 
разом з ними в одному дворі. Об’явили, 
що впродовж двох тижнів їхнє майно ма-
ють розпродати, а їх самих вивезти у Сибір, 
у Красноярський край, про що сповістили 
представники сільради.

Ми всі попали у розпуку, розгубилися, 
хоч і сподівалися такої розв’язки, адже зна-
ли про занесення дідуся і бабусі у список на 
розкуркулення. Та у відчаї довго не можна 
бути, треба було щось робити. Ото й пішла 
мати ще до своїх батьків з мішком, щоб ку-
рей принести до нас. Вернулася від них, ба-
чилася з ними, а вони вже казали на той світ 
мають їхати.

Порозпродувала сільська влада дідусе-
ве й бабусеве добро, люди купували майже 
за безцінь. Дідусь не дав, однак, продати ні 
свого ні бабусиного кожуха, бо всі ж знали, 
що Красноярський край, це правдивий Си-
бір, там великі морози, довга зима. В діда 
було колись багато овець, то й вовни було в 
них удосталь. Робили з неї і рукавиці, і пан-
чохи й таке інше. Все це було потрібне у таку 
далеку дорогу, у той холодний край.

Не тільки дідусь з бабусею збиралися у 
далеку дорогу, в незнані краї. З ними зби-
рався також їхній син Іван, котрій нещодав-
но був оженився не пам’ятаю, як було звати 
його жінку. Він же Іван був членом сім’ї кур-
куля, то і йому випала теж далека дорога, 
так бо звеліло начальство. Збирався також з 
ними їхній же син та ще тітка Настя, а також 
наймолодша їхня дочка Катя, якій тоді було 
всього чотирнадцять років. Як не дивно, але 
з ними наказали теж їхати бабусиній сестрі 
Горпині й дідусевій старенькій сестрі. Так 
наказала сталінська нелюдяна влада. Ніхто 
проти наказу тієї влади не міг нічого зро-
бити, та й взагалі не можна було ні спере-
чатися, ні будь-що доказувати. Раз є наказ  
– їхати, той їхати, «без разгаворов», як тоді 
казали. От же плакали, рвали на собі волос-
ся, а таки збиралися у дорогу, бо ж вони  – 
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хто? Куркулі, а хто тільки з куркулями жив, то 
всіх їх геть з рідного села, геть з України!

Голод 
Якось ми пережили 1932 рік, настав і 

1933. Він нам передбачався ще страшні-
шим, ніж попередні, бо запас, що ми його 
мали, вже майже був випорожнений, муси-
мо вижити з того, що приберегли останньо-
го, вже голодного, року. А що в нас лиши-
лося? Тільки трохи гороху, квасолі, буряків 
і картоплі, Вже на початку року мати наша 
почала нам усім виділяти малі порції харчів. 
Переважно ми сьорбали юшку, яка не гріши-
ла густим наваром.

Батько вирішив знову домовлятися з 
сусідами, щоб ще їхати до Бердянська, де 
в нього були знайомі пекарі-євреї. І тепер 
також мусив взяти з правління колгоспу 
окрему перепустку, щоб безперешкодно 
привезти хліб, а то по залізничних станціях 
міліціонери, які були на службі сталінського 
режиму, відбирали хліб. Вони, надівши на 
рукави червоні пов’язки, нібито боролися 
зі спекуляцією. А яка ж то могла бути спе-
куляція, коли народ нічого іншого не бажав, 
лиш би вижити, лиш би дітям дати кусень 
хліба, аби не повмирали. Адже спекуляція, 
це якась діяльність з метою наживи, з ме-
тою стати багатим. Хто тоді думав про ба-
гатство! Єдиним тоді багатством було життя 
людське, і то воно не рахувалося, люди вми-
рали, а ті, що залишалися, неначе й жаліли 
померлих, кожен думав про своїх найближ-
чих, про себе, навіть ми, діти, знали, мілі-
ціонери кривдять людей, у яких відбирають 
хліб, отже й до них, як до представників ста-
лінського режиму, в нас зростає ненависть.

Ото батько знову зібрався у Бердянськ, 
портове місто, що над Азовським морем, зі-
брався за хлібом, солоною рибою, за суше-
ною тюлькою чи бичками. Там у Бердянську 
й околицях, рибалки ловили рибу, солили 
її, сушили, а лавочники, переважно євреї, 
торгували нею, продавали за гроші, а коли 
настав час голоду, здебільшого міняли то 
на золото, то на доброякісні речі. Міняли за 
те, що в людей залишилося приховане ще з 
царських часів.

На станцію батько брав з собою візок, 
там десь його переховував у якомусь закут-

ку, щоб на ньому, коли вертатиметься, вез-
ти те, що дістане на обмін. Привозив батько 
з Бердянська, крім хліба, також згадану вже 
солену рибу, цебто суху, просолену рибу, 
сушені тюльку, бички, а часом бочку чи дві 
солоних оселедців. Тож на тому візочку, на-
вантаживши все добро на станції, віз у село. 
Приходив додому то вночі, то над ранком  – 
втомлений, весь у грязюці, немитий, не го-
лений, в пом’ятому одязі, невиспаний. А ми 
його ждали, ждали.

Батько розподіляв між сусідами приве-
зене, а те, що було наше, давав нам спершу 
по маленькому кусочку, щоб найдовше було. 
Як привіз зо три мішки хліба, то на хату при-
пало по чотири хлібини. І знов люди не зна-
ли коли буде наступний хліб, то ж не знали  
– чи їсти його, чи дивитися на нього. Їхати за 
хлібом можна було, але ж не давали його да-
ром, треба було завозити речі, на які можна 
було одержати хліб на обмін. Батько, перед-
бачаючи наступний приїзд у Бердянськ, до-
мовлявся з євреями, щоб приготовили для 
нього хліб та рибу.

Для нас, селян, це був страшний час, 
натомість на нашій біді збагачувалися про-
давці в крамницях, здебільшого євреї, які за 
хліб чи рибу одержували переважно золоті 
речі від тих, які рятували своє життя.

І батько наш, їздячи за хлібом до Бердян-
ська, неодноразово бачив великі англійські 
кораблі, на які вантажили українську пшени-
цю, сам бачив, як вантажили на ті кораблі та-
кож великі скрині з консервами. Коло набе-
режних, де вантажили ті кораблі, збирався 
народ, люди у натовпі мовчки споглядали, 
як в день і в ночі вивозять наше добро у той 
час, коли Україна уже загибала з голоду. Мі-
ліціонери розганяли натовп, пригрожували 
рушницями. Іноді, як розповідали батькові 
у Бердянську, а він, приїхавши додому, нам 
розповідав, доходило майже до відкритого 
бунту. Вистачало, щоб хтось один крикнув 
голосно, що, мовляв, обдирає нас сталін-
ський режим до останнього, а натовп вже не 
вгавав, викрикували люди на адресу англій-
ських матросів, показували, що мовляв, ви в 
нас останнє відбираєте. Та вони не тільки не 
розуміли того, що люди говорили, викрику-
вали, але й, з огляду на віддаль корабля не 
мали спроможності зрозуміти. Було, однак 
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таке, що на шлюпках підпливали англійці до 
берега і, бачачи голодний натовп, викида-
ли печений хліб, булочки. А люди кидали-
ся на те, немов озвірілі, щоб лишень щось 
дістати. І годі було тим людям дивуватися  
– голодний сорому немає. Хапаючи кинуте, 
люди один від одного намагалися відібрати 
хліб чи булку, може й не для себе, може для 
голодної дитини, яка десь лежала, пухла від 
голоду. Англійські матроси, чи вони докери, 
хто їх там знає, що приймали вантаж на свій 
корабель, мали фотоапарати, фотографува-
ли виснажених голодом, фотографували, як 
голодні борються за шматок хліба.

У Бердянську люди між собою говорили, 
що все що робиться, це навмисна політика 
Сталіна. Відбираючи від селян хліб, він мав 
на меті довести до суцільного голоду, щоб 
таким чином примусити вступати до кол-
госпів. Селяни ж не хотіли добровільно йти 
у колгоспи, вони споконвіку працювали на 
своїй землі, не рахуючи часу, відтоді, коли 
була скасована панщина. То ж вони вважа-
ли колгоспи новою панщиною, за якої люди 
мали бути приписані до землі, важко працю-
вати і нічого з праці не мати. І треба сказати, 
що і політика розкуркулювання, і політика 
штучного голоду дали бажаний Сталіну ре-
зультат  – селяни пішли у колгосп. Та тільки 
чи цей бажаний результат дав щось добро-
го країні, людям? Як показала практика най-
ближчих років, колгоспний лад не довів се-
лян до щастя, не дав їм ні добробуту, ні волі.

Селяни, як виявилося, справді стали но-
вими рабами, їм не дали паспортів, а без 
них по містах не приписували, отже, селянин 
ставав новим кріпаком, з села йому не мож-
на було стати на работу в місті. Та це вже 
потім, коли минув голод. А тепер ще люди 
залишали села, якщо мали змогу, якщо була 
ще в них сила.

Вертаючись з міста, батько часто розпо-
відав про речі, яким годі було вірити. Зре-
штою, в школі нам торочили одне, а дома 
ми бачили друге, то й часом, слухаючи 
батька, нам було трудно повірити в те, що, 
людину, котра прожила все життя, котра ні-
коли не займалася політикою, тяжко працю-
вала, серед ночі приходять, арештовують, 
і така людина більше не повертається до-
дому. А родині  – жінці, дітям, братам, се-

страм, батькам  – не хотіли навіть сказати, 
за що арештували, де арештований, в якій 
в’язниці, чи був суд, який вирок тощо. Тільки 
після довгих років стало загальновідомо, що 
саме відбувалось. І то не були поодинокі ви-
падки, а масова практика.

З інших сіл надалі приходили в наше 
село, тільки більшими гуртами, між прибу-
лими було вже багато пухлих від голоду. А в 
нашому селі вже не було чим кормити захо-
жих. В одному колгоспному будинку влашту-
вали щось на зразок примітивного притулку 
для тих людей, пускали їх туди переночува-
ти, давали щось їсти, навіть видавали якісь 
продукти, щоб ті люди самі собі варили 
якусь хоч ріденьку юшку, а за те вони мали 
приходити на колгоспний двір відробляти в 
колгоспі, бо знайшлася якась робота…

На початку того 1933-го року в наше село 
прибуло багато людей з північних околиць 
України, чи ще звідкись. Вони розмовляли 
по-російськи. Нам, дітям, трудно було їхню 
мову зрозуміти. Згодом, однак, ми призви-
чаїлися, почали їх розуміти, та й вони до на-
шої мови почали призвичаюватися.

Зимою дітям була більша біда, ніж влітку, 
зокрема нам дошкулював брак взуття. Ми, 
як правило, взувалися в чоботи старших, 
отже, вони були для нас завеликі. Ми з со-
ломи робили устілки, з якими було і тепліше, 
і нога не теліпалася у чоботі. У чоботи вкла-
дали також різне шмаття, робили з нього 
онучі. Нестача взуття була загальна. Влітку 
люди навіть у полі робили босі, щоб не рвати 
чобіт. Хоч по стерні трудно було ходити, та 
на це люди не зважали. У селян завжди ноги 
були у крові, подряпані і порепані. Це  – не з 
розкоші, і не тому, що селяни не знали, що 
у чоботях краще. Це був результат нужден-
ності. На поранену ногу люди прикладали 
листочки подорожника, часом це помагало, 
а було й так, що жінки діставали запалення 
відкритих ран, які залишали слід на все жит-
тя. Покалічені ноги були переважно участю 
жінок, бо ж жінкам тоді й в голову не прихо-
дило, що можна їм ходити в штанях, як і чо-
ловіки. Ось таке примітивне життя на селі. 
А сталінські пропагандисти верещали, що 
«жить стало лучше, жить стало вєсєлей!» 

Отаке життя закарбовувалось у серцях 
селян, в них складалося виправдане почут-



114

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

тя кривди, вони відчували на кожному кроці 
зневагу до себе, до своєї праці. Вони спра-
ведливо вважали себе підманутими рево-
люцією, яка обіцяла «землю  – селянам!» 
Колись, до революції, також було не з ме-
дом, селянина також використовував цар-
ський режим, Однак, будучи невибагливим, 
українські селяни мали краще, ніж за ста-
лінського колгоспного ладу. Колись, якщо 
людина була роботяща, а дістала від батьків 
хоч клаптик землі, цілою сім’єю працювали, 
то такі голоду не зазнавали, Жили скром-
но, навіть дуже скромно, однак не були на-
стільки голодні, щоб можна було говорити 
про голод. А ось тепер  – суцільній голод! 
Так і забрав він з нашого народу  – три роки 
минуло,  – за вісім мільйонів жертв. Це все 
жертви сталінського режиму, жертви само-
го Сталіна, якого, на сміх, називали «сонцем 
незаходящим».

Тоді ніхто не рахував вмерлих від голоду, 
тих, які загинули по дорозі у Сибір, яких по-
вбивало в лісах Півночі, на вугільних шахтах, 
на рудниках чи золотих копальнях. Їх не ра-
хували, бо не до рахування тоді було. Але ми 
все це бачили власними очима, ми бачили 
опухлі трупи, бачили, як підбирали мертвих 
людей, неначе якесь падло, і закопували в 
спільних могилах, без обряду, без священи-
ків, без домовини.

І все це бачили сталінські посіпаки, бачи-
ли, певно, й записували все, що треба було 
їм до звіту. Оті посіпаки не могли не бачити 
як народ масово гине. Батько Сталін сидів у 
Кремлі, до нього доходили тільки звіти, він 
не дивився мерцям у вічі. А ось посіпаки ди-
вилися. І їх якось не мучила совість.

Та прийшов час, коли Сталін почав вини-
щувати не тільки українських чи інших селян, 
винищувати за те, що вони не бажали йти у 
колгоспи. Сталін почав також винищувати 
високих партійців, зокрема тих, які співпра-
цювали ще з Леніним. Одних, як ото Троць-
кий, наказав вигнати, інших же наказав 
ув’язнити, заслати на каторгу, а найчастіше 
розстрілювати.

Мені це добре запам’яталося. Я 
пам’ятаю, що в підручниках того часу був 
життєпис Троцького й інших керівників пар-
тії. Та одного разу від нас забрали наші 
книжки, а потім, як виявилося повикидали 

з них сторінки з біографіями «ворогів наро-
ду». То нас вчили, що це були соратники Ле-
ніна, творці революції, а то одного дня вони 
стали ворогами народу, на яких не знаходи-
ли вже поганих слів, як тільки  – зрадники, 
запроданці, шпигуни тощо. Та це  – не наша 
справа, хоч вона й показує, яким був «бать-
ко» Сталін.

У нашому селі багато викопали могил 
за останні три роки, хоронили, а насправ-
ді просто закопували в них людей купами. 
Голова колгоспу наказав ходити по полях і 
збирати трупи, зокрема напровесні, коли 
тільки сніг почав танути, з-під нього появля-
лися чи ноги, чи руки вмерлих. Вони висна-
жені голодом, не маючи багато сили, йдучи 
в пошуках шматка хліба, часто під час хурто-
вини вмирали, замерзаючи. Так, як ото було 
з тією жінкою, що йшла з двійком дітей, тя-
гла їх на санчатах, аж врешті замерзли всі 
троє. Це ті, яких ми, діти, знайшли, йдучи зі 
школи. Пам’ятаю, що на тих санчатах було 
якесь шмаття, мабуть для того, щоб вкри-
ти ним малих дітей, захоронити від холоду. 
Люди падали від голоду, як мухи. Дехто ди-
вувався  – куди вони йдуть, чому не сидять 
вдома? Але на мою думку, це зовсім зрозу-
міло. По-перше, йшли, втікали зі своїх сіл 
ті, кого або розкуркулювали, або мали роз-
куркулювати, а по- друге, коли голод вже 
підступав до самого порогу, коли не було 
вдома ніякогісенької надії на виживання, 
то люди йшли у невідоме. Краще бо, йдучи 
невідомо куди, маючи крихту надії на поря-
тунок, ніж сидіти бездіяльно вдома й чекати 
неминучої смерті.

Все це діялось на наших очах, свідків 
того голодомору, які ще й сьогодні живі ба-
гато, вони вже почали розказувати про той 
жах, який настиг нашу Україну. Розказують, 
але ж і довго мовчали, світ не знав про нашу 
трагедію, не знав про масове винищення 
населення. А як і знав, то мовчав, адже чужа 
біда не болить, ситий голодного не розуміє. 
І їм, тим що знали, вигідніше було замкнути 
на людське нещастя очі, перед ними стала 
примана дешевої купівлі українського зер-
на від «батька» Сталіна. Про мораль таких 
людей не говоритиму, нехай вони самі жи-
вуть зі своєю нечистою совістю, нехай з нею 
вмирають.
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А ми, ті, які в той час були ще дітьми, які 
все це пережили, яким за допомогою бать-
ків, мамів, дідусів чи бабів вдалося пережи-
ти голод, якого світ не бачив, мусимо бути 
свідомими того, що все це діялось не родю-
чій українській землі, на нашому Запоріжжі, 
на приазовських чорноземах, на землях, 
які кормили пів-Європи. Ми мусимо жити, 
маючи надію, що майбутні покоління не за-
знають такого нещастя, а наші батьки, діду-
сі, бабусі, всі наші рідні і не конче рідні, які 
загинули з голоду, хай опочивають сном ві-
чним. Жили вони, надіючись пережити го-
лод, однак Божа воля була іншою, і вони 
примирилися з нею. Все, що Бог їм послав, 
вони сприйняли з покорою. Але пам’ять про 
те, що діялось на Україні, зокрема напровес-
ні 1933 року, не може загинути. Врешті, піс-
ля того як на Заході почали говорити й пи-
сати про штучний, влаштований Сталіним, 
голод, після того, як конгрес США покликав 
комісію для розслідування голоду в Україні, 
після того, як за нової влади в Радянському 
Союзі настала хоч деяка гласність, і в Україні 
почали про це писати. За цю справу взяли-
ся, спасибі їм велике, українські письменни-
ки. Слава відважним! Спасибі всім тим, хто 
береже святу пам’ять про мучеників! Між 
іншим, я пишу ці спогади з метою хоч таким 
чином спричинитися до збереження правди 
про голод в Україні.

Наш батько часто нагадував нам, навчав 
нас, щоб ми, діти, були обережні перед чу-
жими, щоб ніколи й нікому не казали про 
те, про що говориться в нашій хаті. Зокре-
ма наказував, щоб нашим вчителям у школі 
нічого не говорити, бо з-посеред учителів 
були члени партії, які вважали Сталіна прав-
дивим сонцем, які могли зробити донос на 
батьків. Ми, коли нас будь-хто про що по-
чинав розпитувати, завжди відповідали, 
що ми нічого не знаємо, що нічого не чули. 
Побачивши, як у школі нас виховують, наш 
батько наказав нам, щоб ми не записували-
ся до гуртків, які творили в школі. Тоді, коли 
батько дав нам дозвіл записатися до орга-
нізації жовтенят, він ще не знав так добре 
сталінського режиму.

Ми були жовтенятами, в майбутньому 
ж мали стати й піонерами, а як підростемо, 
то зможемо стати, як нам говорили, комсо-

мольцями, а дорослими ми зможемо стати 
членами партії.

Ми бачили власними очима, до чого до-
водить сталінський режим, який покликався 
на мудрість партії, а насправді який був ке-
рований одним «непомильним» Сталіним. 
Ми бачили також, яку роботу мусили вико-
нувати члени партії, от хоч би й наші вчителі, 
які бачили жнива смерті, однак пропагували 
новий режим, хвалили його. Навряд чи вони 
робили це з переконання, я впевнена, що так 
їм наказували робити, а їхнім злочином було 
тільки те, що вони не противилися. І за це, не 
знаю, чи можна їх звинувачувати, адже вони 
теж хотіли вижити, і їм не солодко було.

Вдома, вже напровесні того голодно-
го 1933 року, батько діставав зі схованки то 
трохи картоплі, то трохи пшона, кукурудзи, 
з якої мати варила мамалиґу. Ми надолужу-
вали саме тією мамалиґою, або гарбузовою 
кашею, це нас підтримувало, хоч і порції, які 
нам призначала мати, були маленькі. Та все ж 
мали якусь поживу, не позбавлену вітамінів.

Батько чим раз рідше їздив у Бердянськ. 
Не ставало вже тих речей на хліб, не було 
вже на що міняти. Те, що було, майже все 
вже пішло на хліб, на рибу, на оселедці. Час 
від часу батько таки їздив у Бердянськ, хоч, 
як ми знали, вже нічого не віз туди на об-
мін. І привозив небагато хліба чи риби. Нічо-
го нам тоді батько не говорив, але ми здо-
гадувалися, що батько, мабуть, помагає 
в пекарні робити. Може, теж обіцяв, що в 
майбутньому відробить ще більше. В бать-
ка було багато знайомих євреїв, вони його 
любили. І батько часто після приїзду з Бер-
дянська оповідав матері, а ми слухали, що 
між євреями є багато добрих людей, коли їм 
помогти, то й вони часто допоможуть. Між 
людьми є всякі  – і добрі і погані. Так воно є 
між євреями. І таке між нашими, своїми се-
лянами навіть. Бува, що хтось з наших селян 
подасться уночі в Бердянськ, щоб його ніхто 
не бачив, щоб, бува, не попросив про щось. 
А батько їх інколи зустрічав у Бердянську, 
своїх же сусідів. Деякі з них влаштовувалися 
на роботу в копальнях вугілля, шахтарів тоді 
було обмаль, робота важка, небезпечна, то 
й приймали на неї селян, не питаючи ні про 
паспорт, ні про те, звідки хто приходив. Аби 
тільки ставав до роботи і добував країні ву-
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гілля. Країна тоді індустріалізувалася, вугіл-
ля потрібно було багато. Без вугілля про-
мисловість не може існувати, як людина без 
хліба. Воно потрібне на виробництво енергії, 
на огрівання тощо.

Дотягнули ми з бідою на невеликих по-
рціях картоплі в лушпинні і на гарбузовій 
каші з пшоном аж до весни. А там до весни 
зацвіла акація, яку ми їли, а навіть смаку-
вали нею. Вона, солодка, заступала нам 
цукерки, яких ми ось вже скільки років не 
бачили, не мали того, що діти найбільш лю-
блять. Ми вилазили на дерева, ламали квіту-
чі гіллячки, скидали їх на землю і приносили 
додому, для старших, щоб і вони солодким 
поласували. А для нас була забава, лазити 
на дерево.

Мати наша, коли мала дещицю муки на 
якісь млинці, то домішувала сушену потерту 
акацію до замісу. Здебільшого домішувала 
до кукурудзяного борошна, потім просівала, 
додавала гарбуза і з того виходили млинці. 
Вони були, неначе смачні, бо ж нічого іншого 
не було в нас. Потім підростав щавель і ло-
бода, і ми знову пристосовувалися до того 
зілля, яке людям не шкодило. Так ото ми з 
бідою доживали найскрутніший період, час 
суцільного голоду в Україні.

Зимою 1932/1933 року було важко про-
жити. У нас не стало придбаного восени 
корму для живини, не стало бадилля для 
худоби, ні зілля, яке ми сушили для кро-
лів і кози. Коза, майже всю зиму прожила, 
об’їдаючи листя і галузки з абрикосового 
дерева. Добре, що воно в нас було, бо ми 
мали з нього фрукти, а його листя було кор-

мом для кози й козеняток. Однак козенятка 
не дочекалися до весни, батько всіх їх му-
сив порізати на м’ясо, щоб врятуватися від 
голоду. Повбивав також батько всіх кролів, 
м’ясо ми з них з’їли, а шкурки батько возив 
до Бердянська і за них також дещо діставав 
з харчів. Коли не стало бадилля, корова по-
чала дуже ревіти, кормити її було нічим, ото 
ж батько з матір’ю вирішили її зарізати, поки 
вона ще жива. Так і зробили, зарізали нашу 
хорошу корову. М’ясо з корови засолили, 
трохи закоптили і потрошку позаносили до 
кожної хати в нашому селі, щоб люди під-
кріпилися, щоб допомогти їм дотягнути до 
весни. Деякі сусіди, в яких збереглися ко-
рови, робили так саме. Було отож розуміння 
між людьми, рятували одні одних, як тільки 
могли, щоб не допустити до опухання тіла з 
голоду.

Ми собі лишили козу, яка нам й давала 
молоко, вона заступила нам нашу корову. 
Коза багато не їла, як прийшла весна то вона 
зразу ж почала скубати травичку, стала ве-
селішою. Вона також любила галузки акації, 
вискубувала на нашому подвір’ї спориш. Те, 
що вистачало козі, корові б не вистачило.

У маминого дівера вмерла з голоду мати 
і три брата, а два брати вижили і їхній бать-
ко. Це була родина Комишанових. Поховали 
їх одне за одним. Комишанову було важко 
виховувати двох дітей, однак з Божою допо-
могою вони якось вижили, всі вони, мабуть, 
мали сильніший організм. Вижили вони та-
кож і завдяки деякій допомозі селян. Село 
було дружне, неначе одна сім’я, тепер, ма-
буть, нема таких сіл.

Свідчення Хмари Тетяни Павлівни (1926 р. н.)
с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Нас у сім'ї було п'ять чоловік: тато  – Пав-

ло Захарович, мати – Анастасія Кузьмівна, 
сестра Олександра, і брат Іван. Коли роз-
почався голод у нас в хаті ще стояв мішок 
з пшеницею. Одного ранку мама забігла в 
хату, затягла цей мішок на піч, посадила нас 
на мішок, дала в руки палиці і сказала «якщо 

будуть забирати, то бийте їх палицями по 
руках!». Коли в хату ввійшли чужі люди, то 
скинули нас з печі, а мішок забрали. Мати 
варила нам голі качани з-під кукурудзи, або 
їли їх сирими, гілочки дерев, парену і печену 
траву  – лободу, свиріпу, грицики, спориш, 
калачики.
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Свідчення Хохотви Марка Захаровича (1903 р. н.)
с. Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Дату запису не встановлено.
Я жив з матір'ю та меншою сестрою, 

працював в колгоспі плотником у майстер-
ні. Батько помер у 1926 році, мати сама ви-
ховувала дітей. Заможних селян виганяли з 
села, все зерно вивозили на елеватор. Хар-
чувалися в колгоспі. Варили баланду, куку-

рудзяні супи змішували з травою. Хліба не 
було, їли лободу та різні трави. Дуже багато 
людей померло. У нас в сім'ї було 6 кілогра-
мів муки, яку мішали з половою. Але мене 
викликали і примусили віддати 5 кілограм 
муки.

Свідчення Чучко (Кригер) Ганни Яківни (1926 р. н.) 
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Дату запису не встановлено.
Дівоче прізвище Кригер, народилася 

17 серпня 1926 року в місті Гуляйполе.
Батько: Кригер Яків Васильович, за наці-

ональністю німець, його батько був власни-
ком заводу (нині «Сільмаг»).

Мати: Кригер Марія Львівна, померла під 
час голоду в 1933 році.

Дітей в сім'ї було троє:
Син Георгій (1920), доньки Валентина 

(1924) та Ганна (1926).
Під час голодомору в 1933 р. сім'я Ганни 

Яківни мешкала на квартирі по вулиці Степ-
ній. Старші діти шукали собі їжу.

Батько працював по найму, старші діти 
шукали їстівну траву, а семирічна Ганночка 
сиділа цілими днями на підвіконні, бо сил 
ходити вже не було. В червні 1933 році по-

мерла мати Марія Львівна, ховали її чоловік 
та діти. Семирічна Ганночка пам'ятає безкі-
нечно довгу мамину косу.

Після смерті матері Ганну забрав до себе 
дядько Іван із Федорівни (брат матері).

В його сім'ї Ганна набралася сил, зміцні-
ла. До школи не ходила, така була малень-
ка худенька, допомагала по господарству 
старшим братам і сестрам.

В 1939 році Ганна повернулася до бать-
ка, який вже одружився і жив з сім'єю по ву-
лиці Трудова. Мачуха добре ставилася до 
дітей, і саме Ганна Яківна її доглядала в ста-
рості. Голод 1933 року на все життя залишив 
в пам'яті Ганни Яківни чорний слід, наповне-
ний стражданнями, болем тугою за найрід-
нішою людиною.

Свідчення Шанованої Марії Ониськівни (дату народження не встановлено)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Кушніренко І., Жилінський В. Гуляйполе.  – Запоріжжя: Дніпровський металург, 
2008.  – 283 с.  – С. 74.

Спершу нас, молодих хлопців і дівчат, за-
гітували вступити до комсомолу. Думали: 
будемо вчитися, матимемо роботу. Одного 
разу нас зібрали. Керівник бригади й каже: 
«Підемо шукати прихований хліб». Зайшли 
до діда Гайворонського. «Ану, діду, зізна-
вайся, що у тебе зайве?  – звертається до 
господаря наш ватажок.  – Якщо знайдемо 
самі  – тобі гірше буде!».

Дід згрібає з ліжка в оберемок свою па-
ралізовану дружину. У гніві кидає її на під-
логу і каже: «Оце у мене зайве. Забирайте!». 
Перелякані дівчата вибігли з хати. Марія 
розповіла про цей випадок своїм батькам. 
«Не ходи більше. Уб'ють». «А що я скажу на-
шому керівникові?» «Скажеш: захворіла»,  – 
порадив батько. Так і вчинила. Більше Марію 
не залучали до ганебної акції».

Свідчення Шелех Катерини (1923 р. н.)
с. Новоуспенівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Народилася в селі Успенівка 1923 року. 

Довго в Успеновці не жили, виходили люди 
на хутори із села. На хуторі нарізали землю, 

тягли жеребки кому де випаде. Перший раз 
упало біля ставка, хазяйни зійшлися і пора-
дились, шо далеко і перейменували по цей 
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бік гори. Нарізали землю, поставили каж-
дий времянку, тоді будку, клуні ставляли, 
де ховали борону, коней. А жили ми у буд-
ці, це було діло у 1927 році. Нас привезли 
з братом він 1921 року народження. Погиб 
на війні, нема нічого, кругом степ, а потім 
звикли. Батьки почали цеглу робити, поча-
ли строять хати. І строяли всі. Батько мого 
батька дав коняку тільки шо за хвіст ізво-
дить, був батько мого батька п'яницею, він 
під казьонкою і вмер, згорів од водки. Бать-
ко трудящий, умів усе робити, засукав ру-
кава, купив коняку хорошу, кобила привела 
лоша  – хлопець, якого не можна було од-
пускать пастись, бо кусав людей. Да, хазя-
їна не займав. Так почав жити, почав їздити, 
так, як оце бізнесом займаються. У Бердян-
ську набере тюльки, платків, бо не у кожно-
го були коні, не кожен привезе, тут наміняє 
курей  – знову поїхав, те продав, друге на-
купив і так почав розвивати своє хазяйство. 
Строялась Дніпрогес на Дніпрі  – премичка, 
взимку працював, заробляв гроші, підкупе 
то плуг, то інше. Таким способом у щот тру-
да був бідняк, а став середняк. А після се-
редняків  – куркулі. Тато мав трьох коней. 
Три-чотири корови, десять овець підкупив 
землі, врожай хороший, вже є лишній хліб, 
одним словом крутився. Атут колективіза-
ція. Все жалко було. У кого не було нічого 
конячка дохла тим не шкода, одвели у кол-
госп, поставили, а тато своїм трудом, але 
одвів, поставив. Кобила Дуня здохла  – піді-
рвали її, кому вона була нужна. Була щира, 
така як трохи батіжком шльопне тато  – вона 
сама все тягтиме. Одтяг тато і бричку, і плуг, 
і борони все, нічого дома не осталось. Це 
було в 1930 годі.Став робить тато в колгоспі 
механізатором. Були двигуни внутрішнього 
згорання, молотілку тягли, дерть мололи, 
муку. Попав у катастрофу  – вночі відірвало 
руку ременем, пішло зараженіє, помер. Ми 
були Чубарівського району  – Пологи. Кінь-
ми до Поліг поки довезли, він і помер. Мені 
було 7 год, а кроме було' ще четверо  – се-
стра Лідка 1 год 8 місяців, мама осталась 
сама, почали нас підсоблять. Так як я була 
старша вже і корову могла здоїть, з бра-
том він за одну дійку тягне, а я за другу бо 
мама день і ніч була в степу, снопи в'язали, 
скиртували, таким способом повиростали в 

колгоспі. Шоб розпродували нас  – ні, роз-
продували багачів, а які вони багачі вони 
своїм трудом усе нажили. Але були люди 
такі нехороші, такі як при Сталіну так і тепер 
у 1937 році позабирали людей, вони неви-
нні були, невинні, просто були свої собаки. 
Дойшли до школи, ходила в школу страшно 
сказать, ходила в чоботах, ноги мерзли. По-
напихаю латками і пішком до Успенівки че-
рез ненастя наймали квартиру, а на кварти-
ру харчі нада було носить, а які харчі, жили 
бідно усе врем'я. Мама прийняла прийма-
ка. Бо це нада було. Нас було п'ятеро. Шо їй 
робить. Він обшивав дід Альоха. Мама ро-
била за вола і за коня.

1931 – 1932 рр. пішла до школи, ходили 
пішки оце де зараз Дударєв живе. Був го-
лод, пекли буряки сахарні. За школою жили 
люди, туди колхоз возив-сахарні буряки, які 
пекли у печі, і ми на великій перерві бігали, 
нам чистили, на куски розрізають, усим по-
одинаково, ото такий був обід. В Успенов-
ку почали ходить у 5 клас. Ми з братом усе 
врем'я ходили, хотя він менший на два роки. 
Був ще тато мій живий у 1931 році. У нас 
хата була здорова і тато віддав одну ком-
нату під школу. Удень була школа, а увечері 
був лікбез. Тато йде, пісні виписує, людей 
вчив, букви вчив, усе помогав. Мені 6 год 
було, всі посходяться і я було йду. Залізу за 
парту й сидю. Таким способом у мене по-
явилась способность, я взнала букви і вчи-
телька сказала, хай вона ходе в школу, раз 
вона читать уміє». Зімою була в нас школа, 
а літом пішла, де Гармаш жив. Наш хутір на-
зивався Гармашівський. Бо тут жив багач 
Гармаш. Гармаша виселили, а дом оставсь 
великий, там літом була, школа. Ми підемо 
туди весною, там горицвіт, трава, поки вчи-
телька прийде потрусять усе і понаставля-
ють горицвіта. Це було діло в 1931 році, а в 
1932 пішла в 2 клас, тато в мене вмер. І вже 
2 клас організували на тім хуторі. І вчилися 
там поки не пішли в Успенівку. Там був го-
лод. Там нам варили їсти. Шо варили? Супик 
якийсь або галушки. І такі невеличкі галушки 
кидали у мисочку і давали чорний чорний 
хліб як зараз знаю по 100 грам. Ну і дума-
єш, чи сама укусю, чи мамі понесу, а потім 
витягну, отут нерівно  – підрівняю, та поки 
донесу  – обргизу, отакий кружечок обгризу 
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ото так хліба хотілося. Ну, а туда як з братом 
йдемо удвох, мама наваре гарбуза молоч-
ного глечик. Знаю, насиплять. Таке як зараз 
кувшин з вухом, дві ложки туди дерев'яні 
такі глибоченькі кладуть. Оладків якихсь з 
бур'яну зліпили і туди кинуть і йдемо, брат 
книжки несе а я торбину. На перерві посі-
даємо за партою і з глечика той гарбуз. Це 
казка, тоді так і було і вижили голод, вижили 
і виходили до 7 класу. Навчалася після 9 кла-
сів у Гуляйпільському інституті, де навчалася 
до війни. Інститут евакуювали на Урал. Так 

і закінчилось навчання. Під час війни була 
в Австрії два года разом з чоловіком. Після 
війни не голодували, бо у колгоспі працюва-
ли, отримували на обід сою, ложкою міряє-
мо на кождого, по дві ложки сої, макуху, така 
бита кусочками. Додому прийшли, бігом по-
товкли, корова доїлася, здоїли, баланди на-
варили, попили і таким способом вижили. 
Хліба дуже хотілося. Тоді появилося жито, 
тоді ми накрали колосків, напекли оладки на 
воді. Був вулик, я навіяла меду, і такі коржі 
були добрі.

Штепа О. Гуляйпілля у лещатах голоду//Зоря комунізму.  – 1990.  – № 108 (73/25),  
8 вересня; № 109 (73/26), 11 вересня.
Записи надав доцент Т. Г. Шевченко

Однією з найжорстокіших трагедій, що 
немає прикладів у світовій історії, був ор-
ганізований комуністами в Україні голоду 
1932 – 1933 p.

Прокотився він немилосердною хвилею і 
по наших краях. Про ті тяжкі маси  – спогади 
наших земляків.

Людська цивілізація часто зазнавала 
ударів різних тиранів та деспотів. Перетво-
рювали вони непереможених хоробрих вої-
нів у рабів, приковували непокірних на гале-
ри, але їх годували, бо знали, що голодний 
раб втратить силу через кілька днів.

Більше 10 місяців у 1932 року селяни в 
колгоспах працювали безплатно. Вони об-
робляли землю, сіяли, косили й молотили 
зерно, але той хліб у них тут же забрали й 
вивезли. Уже пізно восени їм на вироблені 
трудодні нарахували солому й корінці со-
няшників.

Сидить баба на рядні 
І рахує трудодні:
Трудодень, трудодень 
Дайте хліба, хоч на день.
Співали потайки в ті часи…
Згодом стало відомо, що ніхто й не гадав 

давати селянам хліб. У райцентр, містечко 
Пологи, завітав сам нарком Молотов. Дорож-
нянський голова сільради Таран, який щойно 
повернувся з Поліг із наради, сказав: «… сам 
В’ячеслав Михайлович говорив з нами про 
хліб…! Поклявся перед місцевим активом 
спішно організувати «червоні валки».

А хліба в колгоспі вже не було, хоч і вро-
див він не гірше інших років. Навіть насін-

нєвий фонд вивезли й засипали в церкві, у 
центрі Гуляйполя. Колгоспній худобі зали-
шили на фураж самі відходи.

Стревожилися селяни, побачивши, що 
забирають останнє зерно.  – «Та залиште 
хоч дітям…»,  – просили матері. Голова кол-
госпу Хоменко вирішив відсипати дещо у 
фонд каси взаємодопомоги колгоспу. Але 
йому сказали в райкомі: «Покладеш пар-
тквиток за свою м'якотілість!» 

Для «червоних валок» уже не вистачало 
навіть зерна, знесеного селянами з домі-
шок, і пізно восени загони «легкої кавалерії» 
з прибулих комсомольців стали вигрібати із 
горищ зароблену в минулі роки пшеницю та 
вирощену на власних городах кукурудзу й 
квасолю 

Хліб України поїхав вагонами й поплив 
пароплавами за кордон. А вже на початку 
1933 року селян кістлявою рукою став ду-
шити голод. У тяжкі дні зими селяни  – сусі-
ди збиралися й розмовляли про те лихо, що 
насувалося.

«Які в нас тучні чорноземи, а хлібороб го-
лодує,  – казав один, другий згадував тяж-
кі роки війни та інтервенції Через наш край 
багато проходило різних армій: австрійці, 
денікінці, петлюрівці, врангелівці, махновці  
– усі вони забирали в селян коней, фураж, 
продукти,  – але всі хоч щось залишали се-
лянину на прожиття, а в бідних і багатодіт-
них зовсім нічого не брали. Тепер же обез-
хліблюють, як безсердечні дикуни.

Наступив найтяжчий період голоду  – 
весна 1933  – го. Опухлі люди ходили по по-
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лях збирали сухий курай, корінці, висмику-
вали траву. Потяглися дорогами дорослі й 
малолітні жебраки. Не отримавши нічого в 
селянських зборах, вони підходили до кол-
госпних комор, молочарень, лікарень, але 
також марно. Не всі тоді терпіли від голоду. 
Владні чини отримували хороші пайки, а їх 
довірені підгодовувались з комор, щоб зго-
дом сказати, що «ніякого голоду не було, то 
все – ворожа агітація».

Тієї весни 1933 року немало селян До-
рожнянської сільської Ради, рятуючись від 
голоду, несли щось продавати на базар у 
Гуляйполе. Той в'язку дров сирих, нарубаних 
зі свого саду, той рядно сіна, той  – старе 
колесо від брички. Долали вісім кілометрів 
пішки, бо коней не давали. Інколи їх обга-
няла тачанка, в якій їхали в район на нараду 
голова Таран та представник Явнюк. Жоден 
з них і не думав припинити коней.

«Постережись!»  – вигукував молодий ку-
чер Іван Зюзько. І рисаки обліплювали гря-
зюкою тих, хто не встиг відійти подалі з доро-
ги. Зюзько називав таких «глухими тетерями» 
або ще й нецензурними словами обзивав.

Справно служив Зюзько своїм господа-
рям: був майстером розважати їх смішними 
розповідями, особливо про попа й попадю. 
Хоч і не був комсомольцем, але його поси-
лали на різні «акції», які сумлінно викону-
вав. Та мине всього 9 років і Зюзько стане 
начальником поліцейської дільниці. Так же 
ревно він виконуватиме різні «акції» і справ-
но служитиме іншим господарям  – німцям.

Але не всі тяжко страждали від голоду. 
Мало відчули його ті, до кого не приходили 
спеціальні загони й не вигортали хліб з до-
мівок. Це були партійні, комсомольські й 
господарські активісти. Їм довірялося хліб 
вивозити з дому самим  – цим перевірялася 
відданість великій справі. Не відчули голоду 
комірчники й пекарі, а також ті, що вивози-
ли на здачу масло, сир, яйця. Зібране спер-
шу завозили до комори, і частину залишали 
там. Був такий прошарок селян, які не могли 
померти з голоду. Це  – свинарки, які даючи 
зернове пійло свиням, жадібно хапали його 
руками і їли самі, конюхи, які підсипаючи ко-
ням овес, крадькома клали його собі в рот, 
доярки, які нишком цівочку молока пускати 
в жменю й пили. Для худоби, хоч поганень-

ке, а залишали зерно, бо знали, коли подо-
хнуть з голоду телята та поросята, за них 
доведеться відповідати.

Не померли з голоду ті, хто протруював 
зерно посівне, хто возив його у поле та сіва-
чі, вмирали вони від інших причин, а не від 
голоду. Хліб селянинові тоді заміняла ма-
куха. Видавалася вона тим, хто працював у 
полі, на фермі. Не на їдока, а тим хто прино-
сив користь своєю працею: «Хто не працює  
– той не їсть»  – таке було гасло.

Але й макуху видавали не так просто. Се-
кретар партосередку в урочистій обстанов-
ці вручав соняшникову макушину ударнику, 
який перевиконував норму праці. Хто ж тіль-
ки виконував  – свіріп'яну макушину, а хто не 
виконував, взагалі нічого не одержував.

«Ти, Іване, кинь тягтися позаду, викликай 
на соцзмагання Семена Тихого, піднатужся, 
то завтра отримаєш соняшикову макушину. 
А зараз я вручаю тобі рагожаного прапора, 
а Семену  – червонного»  – повчав секретар 
партосередку Павло Бодня. У Семена від 
похвали світилося обличчя так, що можна 
було порахувати всі кістки під шкірою.

Була середина весни, не стало кураю й 
полови. Не встигала рости трава. Багатодіт-
ні матері гнали з дворів дітей, що вже ходи-
ли, щоб «паслися» десь подалі, а коло хати 
залишали траву тим, хто не вмів ще ходити. 
Почали пухнути й помирати люди. Останніх 
підбирали й ховали спеціальні загони.

Назавжди залишилася у моїй пам'яті 
сумна весна 33-го року. Наче тіні ходили 
люди від села до села. Дорослі по одному-
двоє, а дітлахи зграйками  – ходили як же-
браки, просили щось поїсти.

Ті малолітні жебраки були здебільшого 
школярами, бо й торби (були в деяких у чор-
нилі). Але ті торби були порожні  – у селах 
не було що дітям дати. Походивши марно, 
вони, якщо ще поснули навіки ось під зага-
тами, завертали до містечок та залізничних 
станцій. Там, у містечках, були хлібні крам-
ниці, лікарні, базари… Та й робітники, хто 
працював отримували пайки, хоч мізерні, 
але вижити можна було. Горе було малоліт-
нім і престарілим, які не працювали і яких 
лишили напризволяще. Доповнювали тих 
голодуючих жебраки з сіл, бо там селяни 
були обезхліблені ще з минулої осени.
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У містечку Гуляйполі голодуючі люди спо-
чатку приходили на базари, тулилися попід 
ятками, крамницями, біля водопомпи. Вони 
прохали їсти, плакали або тільки руки про-
стягали до перехожих. Деякі й залишалися 
там назавжди. Інші ж потім ішли до церкви, 
яка була засипана зерном. Керівники райо-
ну не пускали їх до центру містечка, посила-
ли енкаведистів проганяти, щоб не ганьби-
ли своїм жебракуванням совєтську владу. 
Але вони все-таки йшли до тієї церкви, щоб 
поколупатися у бруківці й знайти розсипане 
зернятко. У багатьох сили там кінчалися, і 
йти далі вони не могли.

Потім приїжджала підвода, і тих, які ще 
були живі, звозили у дві порожні хати (там 
тепер майстерні району імені К. Маркса), а 
мертвих збирали, відвозили й кидали у гли-
нище. Добре те запам'ятала також Катери-
на Рябко, якій тоді було 19 років: «Служила 
я наймичкою у заможніх євреїв, що жили 
в центрі Гуляй-поля,  – розповідає тепер 
вона.  – Через день рано-вранці ходила по 
молоко до селян, що жили в Херсонській 
сотні.  – Проходячи через базарну площу, 
завжди бачила там мажару, в яку зносили 
померлих від голоду людей. Це робилося 
дуже рано; напевне, щоб їх не бачили люди. 
Живі залишалися, просили в прохожих їсти, 
плакали. Багато було дітей. Не можу забути 
одну дитину.

Переходячи через площу, побачила там 
дитину років шести. Вона простягала до 
мене рученята й благала: «Тьотю, дорогень-
ка, не проходь, дай щось поїсти». Поглади-
ла я її по голівці й сказала, що зараз щось 
принесу. Це було недалеко, то я взяла, де 
служила, трішки супу й хліба. Бідне дитя їло, 
аж давилося! Я пішла по молоко, вирішив-
ши забрати миску, коли, повернуся. Яким 
же був мій жах, коли побачила ту дитину вже 
мертвою… Досі не можу забути! Бачила, як і 
куди звозили тих мертвих. Там було глини-
ще, звідки люди брали глину.

Одного разу я зацікавилася й підійшла. 
Саме привезли жінку й п'ятеро дітей. Коли 
чоловіки підняли дошки мажари, діти пови-
падали зразу, а жінка зачепилася й довело-
ся її виштовхувати. Придивившись до жінки, 
я впізнала її, і дуже стало боляче, що так хо-
вають хорошу трудівницю. Потім енкаведис-

ти залізли в глинище, й заштовхали ту жінку, 
у заглиблення, а дітей, які випадали з ма-
жари, вилами скидали на ту жінку. Вилізши 
з урвища, почали тими вилами обвалювати 
його краї.

Доповнює ту розповідь Наталка Люта, 
якій в ту пору було 25 років: «Звозили в те 
глинище мертвих навесні 33-го року не тіль-
ки вранці, а й увечері, коли стемніє. Упро-
довж 2-х місяців вивозили…

Живі ще свідки… Перша живе тепер у 
Дорожнянці, а друга  – в Гуляйполі, непо-
далік того глинища. Згодом на тім глинищі 
утворилося звалище сміття.

Голодні люди сходились у містечка, спо-
діваючися на допомогу, як це було надано в 
голод 1921 року. Документи підтверджують, 
що допомога голодуючим 21-го року була 
відчутна.

У Гуляйпільський повіт допомога надхо-
дила від американського Червоного Хреста 
«Ара» та Червоного Хреста імени Нансена. 
220 їдалень було організовано цими добро-
дійними установами, де харчувалося понад 
24 тисячі дітей та дорослих Гуляйпілля. Живі 
ще й свідки тієї допомоги. Моїй найстар-
шій сестрі Марії було тоді 8 років. Почувши, 
що в центрі містечка працює пункт допомо-
ги, вона й пішла туди з Піщанської сотні, де 
жила тоді.

Там, неподалік від церкви, були великі 
намети, під якими стояли столи, за якими 
харчувалися голодні люди. Їм готували суп 
із м'ясних консервів, роздавали білий хліб, 
а потім вручали по пакунку надто вже білого 
борошна або круп.

Пообідавши, одержала той пакунок і Ма-
рійка. А потім попрохала вона ще пакунок і 
для меншої сестрички Катрі.

 – Ти, дівчинко, приведи її сюди,  – сказа-
ла працівниця пункту з місцевих жителів,  – 
ми її погодуємо й подарунок дамо.

 – Вона не дійде, їй тільки 5 років, а це ж 
неблизько,  – відповіла Марійка. Почула ту 
розмову жінка-іноземка й дозволила видати 
для сестрички подарунок, ще й похвалила 
Марійку, що дбає про інших. То був малень-
кий приклад великої людяности. Важко усві-
домити, що в далеких капіталістичних краї-
нах люди збирали продукти, щоб допомогти 
вижити нашим людям, і боляче стає, що со-
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ціялістична система творила таке жахіття 
над своїми люцьми. Відомо, що з півдороги 
в 1933-му більшовики завертали іноземну 
допомогу. А по селах лютували активісти 
жорстокої справи обезхліблення селян, до-
водячи їх до смерти. Неподалік Гуляйпо-
ля лежать два села  – Заріччя й Затишшя, в 
яких навесні 1933-го померло від голоду ба-
гато душ, і них дітей  – 16.

Я добре пам'ятаю другий голод. Тоді 
мені було 9 років, але ті жахливі зима і весна 
33-го врізались мені на все життя.

Коли я в другій половині дня вертався зі 
школи додому, то в хаті не знаходив нічого, 
щоб поїсти. І йшов на вулицю, щоб знайти 
якусь травинку. А під нашою хатою, ще мен-
ших від мене, сиділо наших троє дітлахів і 
теж з нетерпінням виглядали матір.

Матір зрання понесла в Гуляйпле на ба-
зар дрова. Дрова були сирі, щойно наруба-
ні з молодого саду, то їх неохоче купували. 
Тоді вона несла їх до районної пекарні й 
прохала, щоб за них дали хоч кусень хліба 
для дітей, що почали вже пухнути.

Поряд з нашим двором йшла дорога, 
по якій з колгоспної ферми возили здавати 
молоко, а через день  – сир, масло, яйця, 
інколи й сало. Неподалік була сільрада, де 
голова виконкому та активісти зупиняли ту 
підводу і в хурі порядкували. До них підхо-
дили малолітні жебраки й просили щось по-
їсти. Але їх проганяли. Інколи я допомогав 
матері носити дрова на базар, і бачив ту під-
воду з райцентру, яка щось везла накрите 
рогожками.

Місцева влада розпоряджалась тими 
продуктами, що надходили з колгоспів. Але 
у її представників не піднялася рука, щоб за-
радити голодуючим. Така була вказівка вож-
дя всіх народів. Згадували про обездолених 
лише тоді, коли вони затихали навіки  – їх 
скидали на підводу, прикривали рогожками 
і вивозили на глинище.

І якось дивним було те, що люди з капі-
талістичних країн, збираючи продукти, на-
магалися допомогти нам пережити голод. 
А ось наше начальство на те, щоб чимось 
зарадити горю, навіть суворо забороняло 
говорити про той, штучно створений, го-
лод. Знапівдороги заверталася іноземна 
допомога. А тут лютували активісти, обез-

хлібнюючи селян. Відомі факти, коли в ді-
тей виривали з рук коржики з лободи і крупи 
і топтали їх ногами. Все те коїлося на фоні 
цинічного гасла: «Все для людини, все в ім'я 
людини!».

Весною наступного року минатиме 
70-річчя того голоду,  – народної трагедії. 
Треба створити в районі Книгу пам'яті, куда 
занести імена всіх померлих. Пам'ять на-
родна не повинна згаснути.

Петро Марченко, що нині живе в Заріччі, 
розповідає: «Земля в нашім селі така бага-
та, що в чорноземі й ховали померлих від 
голоду, бо не докопувалися до глини». Як 
Петро Марченко, так і Іван Семенюта, жи-
тель Затишшя, знають імена тих загиблих і 
хто скільки літ прожив. Та ці наслідки голоду 
були ще страшніші в інших селах, що лежали 
за 6 – 7 кілометрів на північ від Гуляйполя.

Рахувати й реєструвати тоді було забо-
ронено їх. Проте очевидці дожили до наших 
днів, які й розповідали. Катерина Петрівна 
Рябко розповідала, бачене, а її доповнює 
Наталя Давидівна Люта: що вранці і пізно 
ввечорі вивозили мертвих із центру Гуляй-
поля й скидали у глинищах, по 14 – 15 душ 
щоденно, протягом трьох місяців: лютий  – 
квітень 33-го. Це 90 днів по 15 осіб, а всього 
1350 жертв голодної смерті.

По селах: всього селі тоді було  – 96. З 
них тільки в шістьох селах перевірені й пе-
рераховані жертви.

Це такі села:
Заріччя 14 чол.
Затишшя 15 чол.
Грушеве  29 чол.
Шевченків 42 чол.
Запорізьке 2 чол.
Дорожнє  3 чол.

Всього  – 105 чол. їх імена відомі.
Далі йдуть списки, де названі відомі іме-

на села Грушевого Гуляйпільського району, 
загиблих від голоду 1933 року:

З села Грушевого
Одуд Федя 9 років
Марченко Петро 16 р.
Оля  6 р.
Рибка Марко 40 р.
Василь 13 р.
Оля 4 р.
Мірошниченко Семен 45 р.
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Настя 16 р.
Михайлик 5 р.
Віра 12 р.
Анюта 9 р.
Троян Федір 45 р.
Стрелкова Марія 17 р.
Катя 7 р.
Безверхній Іван 55 р.
Настя 51 р.
Кравцов Степан 48 р.
Марія 44 р.
Нестеренко Оля 5 р.
Москівец Федосій 45 р.
Мартиненко Семен 46 р.
Михайло 20 р.
Оксана 16 р.
Микола 12 р.
Люба 7 р.
Москівець Ганна 42 р.
Пугач Микола 50 р.
Сокол Дмитро 52 р.
Богуславець Юхим 54 р.
По селу Заріччя
Бохан Митрофан 48 р.
Наталка 43 р.
Тимко 12 р.
Сашко 8 р.
Віра 6 р.
Ткаченко Карпо 45 р.
Ганна 40 р.
Тимофій 22 р.
Петро 8 р.
Міщенкова 10 р.
Вовк Катя 12 р.
Іван 9 р.
Ткаченко Ваня 6 р.
Вовк Володя 7 р.
Надя 5 р.
По селу Затишшя
Приходько Михайло 30 р.
Листопад Андрій 29 р.
Семенюта Павло 4 р.
Коля 2 р.
Волох Яків 28 р.
Мороз Коля 7 р.
Надя 5 р.
Кудельник Агафія 42 р.
Семенюта Вася 2 р.
Борулько Федя 10 р.
Оля 4 р.
Земелько Степан 38 р.
Лютий Федір 46 р.
Шамрай Полікарп 32 р.
Ліда 3 р.
По селу Шевченкове
Пугач Мелашка 20 р.
Горовий Михайло 18 р.
Кіян Павло 46 р.
Степан 28 р.
Оксана 25 р.

Люба 5 р.
Різниченко Палагея 39 р.
Марія 16 р.
Онисько 7 р.
Гопка 50 р.
Федір 25 р.
Горпинич Терентій 47 р.
Варвара 43 р.
Тихорський Пилип 47 р.
Джумар Одарка 48 р.
Шабалтій Платон 38 р.
Вовк Федот 26 р.
Жовнір Ірина 50 р.
Пилип 25 р.
Микола 22 р.
Михайло 18 р.
Марійко 12 р.
Петрик 8 р.
Муравйов Гаврило 34 р.
Микола 12 р.
Надя 4 р.
Буряк Тихон 51 р.
Сова Олександр 43 р.
Симон Михайлик 28 р.
Горпинич Семен 54 р.
По селу Запорізьке
Костенко Митрофан 48 р.
Оля 5 р.
По селу Дорожнє
Зеленко Марія 42 р.
Микола 18 р.
Оленка 10 р.

 
Але вернімося до тієї весни, того голо-

ду… Спогади Пурик Анастасії Денисівни:  
– «1933 рік я працювала на пекарні (роби-
ли квас), а відходи (шолуху) давали по літрі 
в тиждень. Не було чого їсти, їли акацію, 
виловлювали ховрашків. На пекарні рані-
ше працював начальник, добра людина, 
коли ми йшли додому до голодних дітей, 
він зупиняв нас і говорив, щоб ми брали 
«зшкребки» з горілого хліба, або якщо хліб 
вилізе через верх листиків, то брали «ви-
ливки».

Одного разу я впала на будівництві і по-
ламала ребра, лежала в лікарні. Дітей го-
дували сусіди, я знала, що їм буде нелегко. 
Коли вийшла з лікарні, я їм допомагала, чим 
могла. Трохи підробляла: чистила інтерна-
тівський ставок вручну, але грошей не дава-
ли, давали тільки трохи цукру, але ми й цьо-
му були раді. Поруч було колгоспне поле, ми 
крали гарбузи.

Мій батько Денис Мусійович  – помер в 
1933 році, розпух від голоду і від недоїдан-
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ня захворів на брюшний тиф. «Жив сам і про 
його смерть ніхто не знав, коли до нього 
прийшли, він вже почав розкладатися»,  – 
говорила Анастасія Денисівна.

Усова Катерина Остапівна розповідає: «У 
1933 році мені було 15 років. Ходила пішки в 
Гуляйполе, бо навчалася в школі № 1. Саме 
в цьому році й почався голодомор».

Голодували всі люди, харчувалися тим, 
що товкли пусті качани в ступі і пекли метра-
женики. Їли лободу, ловили ховрахів і пта-
хів. Ходили в поле і зрізали колоски, якщо їх 
хтось побачить, то цих людей засуджували. 
Збирали в полі мерзлу картоплю. Але ми не 
дуже голодували, бо в нас була корова, яка 
нас тільки й рятувала. Люди пухли від голо-
ду і навіть помирали.

Коли зникла вся надія на допомогу від 
людей, голодуючі почали просити її в Бога. 
Хто знав молитви  – молився, інші тільки 
руки простягати до неба, мовчки дивилися в 
нього.

Тієї весни в наших краях зарясніли дощі, 
теплі, благодатні. Вони чергувалися з ще 
теплішими сонячними днями. Запарувала 
земля, розбух український чорнозем. Пішли 
в ріст, як ніколи, буйні трави. Вони і врятува-
ли багато людей. Важко було, але вдалося 
засадити городи. Висіяне і висаджене по-
чало рости і розквитатися. Не забарилися й 
бур'яни. Бригадири стали виганяти поліль-
ників, щоб «вихопити» посіви. Але кволі люди 
полоти не могли, а майже весь день ходили 
і вибирали більш соковиті трави та їли їх. 
По-справжньому захвилювалися керівни-
ки, коли почали дозрівати хліба. Вимучених 
довгою відсутністю хліба тягло на ниви, щоб 
зрізати колосок, вим'яти його й пожувати в 
роті ще м'яке й недозріле зерно. Ті поля по-
чали посилено охороняти. Для того визна-
чалися найбільш надійні активісти. На повну 
потужність запрацювали суди. Колгоспниці 
Насті Малієнко, матері 4-х дітей, за 2 кг ко-
лосків дали 2 роки, а Панасу Товстоногу за 
З кг.  – 3 роки. Але по-справжньому забіга-
ли керівники різних рангів, коли треба було 
косити хліб. Благодатні дощі вигнали стебла 
на триметрову висоту. Їх густо обплутала 
берізка, засмітили бур'яни. Стояла зелена 
стіна, а аж на самому верху жовтіли колоски. 
Косарі після 5 – 10 х в. праці знесило падали 

на землю. Почало наїздити високе началь-
ство з району та області. Переконавшись, 
що це не саботаж, а люди справді голодні й 
знесилені, організували сяке-таке харчуван-
ня. «Не тоді хорта годують, як на полювання 
йти»,  – сказав худий і дебелий Федір Ман-
шевський… Ще довго від тяжкої хвороби, 
відходили селяни, від того великого голоду, 
від того геноциду, що створили «вождь на-
родів» та його різновелике оточення.

Важко порівняти страждання перших 
сіл нашого краю, з тим що творилося тоді, 
в 1932 – 1933 роках, у інших двох селах  – 
Грушевому й Шевченковому, які лежали за 
6 – 7 км на північ від Гуляйполя.

То були невеликі і недавні поселення: у 
першому було 46 дворів, а в другому  – 37. 
Входили вони до складу Варварівскої сіль-
ради й лежали далеко від доріг, тобто у сте-
повій глухомані. Головою сільради там був 
Петро Солод  – деспот, як і багато інших, 
яких за відданість системі дуже цінували у 
верхах. Оточив він себе відданими комсо-
мольськими активістами, такими як Архип 
Сова, Гапа (Гапочка) Розкаряка та інші.

Як любив висловлюватися Солод  – їхні 
рішення всі повинні були виконувати «без-
спорно». Почалося виконання рішень, спря-
мованих на обезхліблення селян, по плану 
хлібоздачі в 1932 році. Забрати хліб у кол-
госпі стало дуже просто, тому сприяла сама 
колгоспна система. Достатньо якомусь ра-
йонному представникові чи голові сільради 
зробити помах рукою, як тут же весь хліб 
«червоними валками» вивезуть, скільки б 
хлібороби їх не прохали.

В інших селах хоч відходи залишали ху-
добі, а в Солода взагалі нічого не лишали. 
Але того хліба виявилося замало. Щоб на-
долужити нестачу, десь зверху винесли по-
станову: «Лишки хліба взяти в селян!». Для 
цього були створені загони з комсомоль-
ських активістів. Забирали не лишки (бо 
таких не було), а все що попадалося: пше-
ницю, просо, горох. Якщо знаходили мало, 
робили обшуки. Копали землю, порпалися 
у соломі, розвалювали печі. Лихо було тим, 
у кого знаходили якийсь вузлик із кукуру-
дзою, на якому спали діти, чи клумак десь 
під стріхою, то тут же давали тавро «класо-
вий елемент, який саботує хлібозаготівлю», 
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а тоді забирали все, у тому числі картоплю 
та буряки. По селах стояв крик, лемент, про-
кляття, але на них ніхто не зважав  – йшло 
велике змагання за першість.

Та перехідного прапора сільрада тоді 
довго не отримувала, хоч і успішно провели 
«хлібозаготівлю», бо були «великі борги» в 
селян по податках. Тоді кожному двору було 
наказано здати на рік по 500 – 800 літрів мо-
лока, 42 кг м'яса, 200 яєць та одну  – дві шкі-
ри. Крім того був ще податок грішми за го-
родину та садовину (за кожне дерево) і різні 
там самообкладання.

Виконувати не було чим. Курей, поросят 
та телят збулися ще заздалегідь, залиши-
лися тільки корови, бо знали, що корова для 
селянської сім'ї  – це життя. Але в головах 
можновладців різних рангів визрівали зло-
вісні плани: забрати корів і виконати плани 
по податках. Почалося масове вилучення 
корів.

Максим Кузьменко, що нині живе в Гу-
ляйполі, пригадує, як це робилося. «Макси-
ме,  – звернувся голова сільради до мене, 
виконавця, що чергував у сінцях,  – піди до 
баби Явдохи і приведеш сюди її корову, 
вона 50 карбованців заборгувала». Я пішов і 
попередив бабу, щоб скоріше тікала із села 
з коровою. Але вона забарилася, а тут при-
йшли активісти Солода й забрали ту корову. 
Тут же Солод почав торг. «Продається ко-
рова!  – вигукнув він. Ціна 120 карбованців! 
Хто більше?»  – «Даю 125 карбованців!  – ви-
гукнув Архип Сова, прибічник Солода. Про-
дано. Забирай. Потім батько Архипа веде ту 
корову на базар і продає її за 200 крб. Далі 
вони вносять 50 крб. бабиних, а решту  – у 
свій загальний «казан».

Таким або іншим способом було забра-
но в тих селах 44 корови. Так карали «зліс-
них неплатників податків». У селі Шевченко-
вому, де було 37 дворів, залишилося тільки 
9 корів. Люди залишилися без нічого.

Проте людоморам не вірилося, що вони 
в селян усе забрали. Були послані «сексоти»  
– активісти під виглядом старців, які ходили 
по дворах, вислухували й винюхували. Ком-
сомолка Гапа Розкаряка увечері доповідала: 
«Петре, а в Ілька Кириченка хліб є». «Звідки 
ти знаєш?»  – «Я присіла за тином і чула, як 
його дружина наставляла 5-річного сина Во-

лодю, щоб той не стрибав по двору, бо там 
здогадаються, що ти сьогодні їв хліб». Про 
це розповідає Володимир Кириченко, який 
живе в Гуляйполі.

Люди ходили худючі, як тіні, щось вишу-
кували, пухлі вилазили з хат у двори, проси-
ли допомоги. Появились мерці, яких ховали 
ще в домовинах. У селі Грушевому тієї весни 
першим помер від голоду хлопець Федя 
Одуд, якому тоді було 9 років та Микола Пу-
гач, який мав 51 рік.

«То був тільки початок,  – розповідає Лю-
бов Гавриленко, що живе в Гуляйполі.  – далі 
важко казати… Перші мерці не зупинили лю-
дожерів від вишукування хліба. Тепер вони, 
коли стемніє, нишком ходили й вислухували 
під вікнами, що робиться у хатах».

«Петре, ти чуєш, гупають?  – шепотіла 
Розкаряка,  – Так гупають, що напевно якесь 
зерно в ступі товчуть».  – «Що вони можуть 
товкти, ми ж у них начебто все вигребли…» 
А товкли курай.

У селі Шевченковому перші з голоду по-
мерли: Одарка (Розкаряка) Джумар  – 48 ро-
ків, далі, Платон Шабалтій  – 38 років, Федір 
Вовк  – 26 років, Іван Гапка  – 50 років, Тихон 
Буряк  – 44 роки. Тільки перших мерців тут 
ховали в домовинах, далі замотували в ряд-
на, а згодом  – везли просто так…

Смертний потік усе збільшувався і збіль-
шувався. Вчитаємось в їхні імена. Це були 
здорові й роботящі селяни та їх діти. Вони 
ні перед ким не завинили. Про їхню смерть 
заборонялося говорити, бо офіційна пропа-
ганда гласила: «Ніякого голоду не було, то 
все ворожа агітація». А людей загубили і ки-
нули в небуття.

Далі померли: Олександр Сава  – 
43 роки, Михайло Симон  – 28 років, Ганна 
Буряк  – 43 роки, Іван Гарніших  – 33 роки, 
Іван Павленко – 39 років, Улита Педоря  – 
50 років, Пилип Бутов  – 43 років, Мелашка 
Пугач-20 років…

Сім'ї везли, несли, тягли на кладовище 
своїх рідних, з трудом копаючи ями й загор-
тали померлих. Далі помер Михайло Гарвий 
– 18 років, Семен Горпинич  – 46 років, Федір 
Гапка  – 25 років, Любов Козерів  – 30 років.

Люди оплакували своїх померлих, у від-
чаї прохали в когось допомоги, дивлячись як 
в їхніх рідних відходило життя. І плач, і бла-
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гання  – усе злилося в один протяжний сто-
гін, що висів над тими селами. Закінчувався 
курай, який люди збирали й товкли в ступах, 
не поторощених людоморами. А ночами по 
селу чорними круками шугали зловісні по-
статі.

«Чуєш, у Жовнірки діти чомусь сміялися 
сьогодні…» 

«Сміялися, кажеш?.. Перевіремо…» 
Так та велика сім'я згодом і вимерла… 

Спершу померла в тих Жовнярів мати Ірина  
– 50 років, потім помер син Пилип  – 25 ро-
ків, далі  – дочка Марійка 12 років, син Ми-
кола 22 роки, син Петро  – 8 років, потім 
останній  – син Михайло  – 18 років. Ховати 
їх не було кому, так що ті, які померли остан-
ні, лежали у своїй хаті.

Померли в сім'ї Муравйових: батько Гав-
рило  – 34 роки, син Микола  – 12 років, до-
чка Надя  – 10 років.

Померли в сім'ї Горпиничів: чоловік 
Терентій  – 47 років, дружина Варвара  – 
43 роки.

Померли в сім'ї Кийків: батько Семен  – 
42 роки, син Григорій  – 28 років.

Померли в сім'ї Лапків: мати Марія  – 
43 роки, син Микола  – 6 років, син Петро  – 
12 років, син Іван  – 10 років.

Нарешті схаменулася влада, що скоєне 
не приховаєш, а це може вийти далеко за 
межі села, тому що люди вже не в змозі й 
поховати своїх. Для того молодого й ще до-
сить сильного парубка Максима Кузьменка 
керівники послали на кладовище копати ями 
для тих, кого привозитимуть хлопці, які їзди-
ли підводами й збирали мертвих по хатах.

Зберігає Максим Тимофійович у своій 
пам'яті не тільки імена померлих з голоду, а 
й те, як це робилося. Він тепер розповідає: 
«Привезуть, було, хлопці мертвих, повкида-
ють у яму, що я копаю, без трун, як попало… 
Деякі ще й не захолонули,  – лежать у ямі бо-
ком, ще руку під голову, наче спати влігся…» 

Потік померлих усе наростав.
Померли тоді в сім'ї Різниченків: мати 

Пелагея  – 39 років, дочка Марія  – 16 років, 
синок Онисько  – 7 років.

Померли в сім'ї Киянів: батько Павло  – 
45 років, син Степан  – 28 років.

Померли в сім'ї Москівців: чоловік Федо-
сій  – 45 років, дружина Ганя  – 42 роки…

Як розповідає тепер Настя Артемівна 
Іванченко (Марченко), її сестричка, 6  – річна 
Оля, зів'яла тієї весни, наче квіточка зірвана 
у спеку, та так і згасла навіки. На очах у всіх 
помирав опухлий братик Петрусь. Усі пла-
кали, прохали його: «Петрику, не помирай, 
може, в наше село якась допомога надійде, 
як колись у той голод 21 року, та й травичка 
почала ж відростати, весна ж надворі». Він 
зводився, падав, знову зводився, але сили 
його покидали, життя у ньому згасало.

Трагічно вмирали ще в одній сім'ї села 
Грушевого. У сім'ї Семена й Векли Мірош-
ниченків було семеро дітей. Найстаршому 
Павлові було тоді 19 років, а Марійці усьо-
го 1,5 року. Працювали у колгоспі, але тієї 
осені, як відомо, ніякого зерна не було, як 
відомо нам, на трудодні не видавали. Потім 
загони комсомольських активістів забрали 
й те зерно, шо раніше було зароблене. За 
борги забрали в них і корову. Коли не зали-
шилося нічого, батько, щоб врятувати сім'ю, 
пішов працювати на елеватор станціі Гуляй-
поле, що за 9 км. Раз у неділю, коли при-
ходив додому, то деякого зерна приносив 
звідти, тим і підтримував сім'ю. Але й з еле-
ватора до весни було все кудись вивезено, 
тому вдома в них, крім буряка й полови, не 
було нічого. Кінчався й той кормовий буряк. 
Тепер, не приносячи нічого з елеватора, 
батько з відчаєм дивився, як почали пухнути 
діти, й знов йшов на пошуки, щоб урятува-
ти їх. Першою померла 16-річна Настя, яка 
до голоду була сільською красунею. Батька 
вдома не було, то Павло, старший у сім'ї, 
вирішив похоронити її сам. Коні в колгоспі 
були напівживі, то везти було нічим. Мати 
також була така квола, що й ногами не ходи-
ла, тому Павло загорнув сестру у ряднину, 
поклав на возик і повіз на кладовище.

Там викопав яму, опустив туда сестру й 
плачучи став засипати її землею. Люди, що 
привезли своїх мертвих, сказали, що вдома в 
них зараз помирає маленький братик Павла, 
5-річний Михайлик. Так і залишив він сестру, 
тільки трохи присипав землею. Поки дійшов, 
братик уже помер. Повіз він возиком і мало-
го Михайлика туди та й поклав рядом із се-
стричкою, бо не було сили копати другої ями.

Ніхто за померлими не йшов: батько десь 
ходив на заробітки, шукав їжу, щоб врятува-
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ти дітей, а мати така слаба й виснажена, що 
виривала з лап смерті немовля, яке все при-
падало до її висохлих грудей. Батько взнавав 
про смерть дітей, коли приходив додому без 
нічого. Згодом померла в них 7-річна Катя, 
яку Павло відвіз і поклав поверх присипано-
го братика, й аж тепер засипав яму землею, 
надіючись, що смерть піде від їхноі сім'ї далі.

Але невдовзі смерть забрала з їхньої 
родини 9-річну Анюту, а потім 12-річну ді-
вчинку Віру. Повіз Павло… Але копати яму 
не було сил, то він став розширювати яму, 
розкопав та й поклав туди сестричку, так і не 
дочекавшись батька.

Батько, одного дня ходячи по порожньо-
му елеваторі, ще з декількома працівниками 
знайшов у кутку приміщення зметене сміття, 
в якому були якісь борошняні коржики. Зго-
лоднілі люди почали хапати їх, їсти та ховати 
до кишень, щоб понести додому. Але ні один 
із тих 11 чоловік додому не дійшов. Отрутна, 
мишача затрава скосила по дорозі всіх. Се-
мен Мірошниченко відчув лихо вже на півдо-
розі, але йшов. До їхнього Грушевого було 
зовсім недалеко, але сили покидали його, 
тому він завернув і, падаючи, пішов на кла-
довище, щоб попрощатися з прахом дітей. 
Помираючи, він обняв руками могили дітей 
та так і помер. Люди переказали бачене. 
Прийшов Павло з лопатою і викопав поряд 
могилу й для батька. Поклав туда його, а сил 
загорнути яму вже зовсім не мав. Тому й хо-

див він туди не раз, щоб скидати всю землю 
на їхню сім'ю, яка лежала там. Завжди, коли 
приходив, довго стояв і плакав. Приходила й 
мати. Тоді вони удвох плакали над могилою, 
де було поховано шестеро з їхньої родини 
навесні 1933 року.

Згодом, через чотири десятиліття, я роз-
мовляв із Павлом Семеновичем (коли по-
чав збирати матеріал про голод). Був він 
високий, кремезний красень, як і батько, з 
козацького роду. Коли він чабанував, його 
постать серед степу було видно здаля. Зга-
дуючи про ту весну, він розповідав, що ви-
жив тоді й не помер тому, що працював на 
свинофермі й перед роздачею кормів ниш-
ком їв свиняче пійло.

70 душ, а з них 26 дітей, загинуло від го-
лоду навесні 1933 року в тих двох селах  – 
Грушевому й Шевченковому.

Хто ж відповість за той геноцид, за те 
злодійське винищення людей? Ніхто… За 
успішну «працю по виконанню планів по за-
готівлях» тим людоморам у районі тисну-
ли руки й вручали перехідні червоні пра-
пори. Минуть роки, зникнуть, можливо з 
лиця землі згодом і ті два села (скажуть, 
що неперспективні), залишаться тільки два 
кладовища, порослі чагарниками. Між тими 
цвинтарями росте тепер самотній горіх, ні-
мий свідок жахливої трагедії далеких літ. Ві-
ття горіха час від часу кланяються то одному 
кладовищу, то другому…

Свідчення Щербахи Ганни Лаврівни (1918 р. н.)
с. Копані Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Чепіжко Н. І., 2008 р.
Голод був, бо влада забрала всі запаси. 

Місцеві склали частівки про голод та полі-
тику влади: «Серп та молот зробили голод, 
а червона звізда тягне курицю з гнізда», 
«Жито та пшеницю везуть за границю, яч-
мінь та овес забрав МТС, а радянська влада 
й кукурузці рада».

…Від голоду пухли ноги, було пухле все 
тіло. Помирати стали взимку 1933 р., коли 

не було чого їсти. Сім'ї були великими, ді-
тей було багато (в нашій сім'ї було 7 дітей). 
Батьки недоїдали, намагалися останнє від-
дати дітям. Щоб хоч якось вижити  – ходили 
найматися на роботу, просили милостиню. 
Батька управляючі побили за те, що він хо-
тів піймати риби у ставку. У 1933 р. батько, 
Щербаха Лавро Кононович, у віці 45 років 
помер від голоду.
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 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 1933 рр.?

 –  Мені було п'ятнадцять років. Колективі-
зація розпочалася з 1929 р. А потім був голод.

 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-
чини голоду?

 –  Причиною голоду була влада, бо вона 
забирала всі запаси.

 –  Створення колгоспів відбувалося до-
бровільно чи примусово?

 –  Таких, хто не хотів йти у колгоспи, 
майже не було. Воля-неволя, а люди змуше-
ні були йти працювати. Із пісні:

У колгоспі добре жить, 
один робить, сім лежить.
А як сонце припече, 
То і геть утече.
 –  Чи були винагороди від влади тим лю-

дям, які доносили на своїх односельців про 

приховання зерна?
 –  Тим, хто доносив, влада обіцяла і да-

вала продукти харчування. Це були, в осно-
вному, бідняки, які доносили на заможні-
ших.

 –  Забирали лише продукти харчування, 
чи й інші речі? Чи мали люди, які відбирали, 
якісь документи?

 –  Як нас розкуркулювали, то Матвій Опа-
насенко продавав майно на аукціоні. Ніяких 
документів збирачі не мали. Збирали дань 
свої люди із бідних, а інші люди з нашого 
села, купували ці речі. Нашу ножну швейну 
машинку купила Феломенчиха. Збирати про-
дукти ходили по два-три чоловіка. Із них  – 
Кишко Сергій  – один із сільських активістів.

 –  Дякую, що погодились розповісти гірку 
правду. Наша пам'ять не дасть повторити ті по-
милки, які стали причиною подібних страхіть.

Свідчення Щербахи Ганни Лаврівни (1918 р. н.)
с. Долинка Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Чепіжко Н. І., 2008 р.

Свідчення Якушонок Ганни Петрівни (1926 р. н.)
м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

Записала Козлова Т. В., 2008 р.
У той страшний рік виповнилося мені 

7 років. Окрім мене було ще в нашій сім'ї 
четверо дітей. Батько, мати, брати працю-
вали в колгоспі. До цього часу не уявляю, 
як їм іноді вдавалося принести додому 
жменьку зерна. На свято варили квасо-
лю. Щодня їли навар з калачиків, грициків, 

свиріпи, кропиви з ріпою. М'ясом були го-
робці. Моя мати Килина та батько Петро 
померли від голоду. Мене виховувала тітка 
Мотря. Власних дітей у неї було двоє. Одна 
дитина померла від голоду. Я пережила ті 
жахливі роки завдяки моїй рятувальниці  – 
тітці Мотрі.

Свідчення Ярош Палажки Карпівни (1926 р. н.)
с. Добропілля Гуляйпільського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Палажка Карпівна 1926 року народжен-

ня, казала, що в 1933 р. був голод в с. До-
бропілля Гуляйпільського району, Запо-
різької області, що людей, які працювали 
в колгоспі, годували прямо на польовому 
стані. В бригадах була кухня і там готували 
їжу. Деякі жінки ходили на роботу, щоб там 
їх погодували, а їхні голодні діти, знаючи 

що матері дадуть поїсти, йшли за матір’ю. 
Навіть доходило до того, що мати їла, а ди-
тина голодна стояла просила, щоб мати 
трішечки залишила їжі, хоча б на дні таріл-
ки, а мати, доведена до відчаю, гнала від 
себе голодну дитину. Був випадок, коли 
жінка зварила свою малесеньку дитину, що 
б було, що поїсти.
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Я, Марія Біла, дочка коваля з села Сан-
жарівки Дніпропетровської області. Восени 
1932 року з нашого села вивезли що де в 
кого було, на сівбу зерна не зосталося. Хто 
пробував приховати для діточок манюніх,  – 
випотрошили до насінини комсомольці. А 
Великого Івана пустили з торбою по світу: 
хату описали, коня представник районний 
застрелив, вигукуючи: «Ми вам покажемо 
власть, махновське поріддя! Ми вас ліквіді-
руєм як клас!» І де вони, куркулі, в нас узя-
лися? В революцію, як дали біднякам зем-
лю, хоч штани на собі попідтягували… Голод 

півсела передушив. Щодня  – покійники, 
я також думала: не сьогодні  – завтра і моя 
черга. І нема просвітку, нема надії. Уповно-
важені з району не їдуть порядкувати, бо 
нема в селі і дохлого собаки. Поїли. Ми по-
їли… Молодиці не народжували дітей, та й ні 
від кого  – чоловіків таки більше лягло в мо-
гилу. Не чутно сміху дитячого, вечорами па-
рубки не жартують коло дівчат. Пухнуть села. 
В полі стоять мертві трактори, ні в кого не 
зосталося сили запустити хоч один мотор… 
Господи, якщо це страшний суд, то чому ти 
не судиш грішних, а караєш праведних?

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Білої Марії Авдіївни (1911 – 1988 рр.)
Михайлюта О. Алілуя. Художньо-документальна оповідь про реальні події чорного 

1933-го року на Лівобережній Україні.  – Гуляйполе:
Гуляйпільська районна друкарня, 1990.  – 23 с.  – С. 5.

Свідчення Вершини Зінаїди Іванівни (1927 р. н.)
с. Лежино, Запорізького району Запорізької області.

Записав Прус М. І., 2008 р.
Мені на той час було п'ять років, тому ні-

чого сказати не можу, не пам'ятаю. Пам'ятаю 
лише те, що людей розкуркулювали, все до-

машнє господарство, яке було відбирали. Та 
не тільки у них. Відбирали худобу у всіх. Тіль-
ки в одних одразу, а в інших згодом.

Свідчення Винокурової Клавдії Петрівни (1931 р. н.)
смт Балабине Запорізького району Запорізької області.

Записав Ємельянов Ю. М., 2008 р.
Я була дуже маленька, майже нічого не 

пам’ятаю. Але з розповіді мами, старшої се-
стри  – ми не дуже голодували. Була у нас 
корова, кінь, були в степу і в плавнях городи, 
які обробляли всією сім’єю і мали картоплю, 
гарбузи, зерно і т. д. То по розповіді мами ми 
не дуже голодували.

Поряд з нами жили сусіди Давиденки, у 
них були діти маленькі. Батько їхній не мав 
постійної роботи, мати була дома. Адже діти 
малі. То звичайно, вони недоїдали, але не 
пухли з голоду. А мама наша часто давала їм 
то молока, то хліба.

Свідчення Волобуєвої Ольги Петрівни (1928 р. н.)
смт Балабине Запорізького району Запорізької області.

Записав Ємельянов Ю. М., 2008 р.
Та що там розказувати про той голо-

домор 1932 – 1933 року. Я була маленька, 
але трошки пам’ятаю, що жилося не легко, 
одежки не було. Мама шила, перешивала 
нам з сестрою платтячка, шаровари. Наша 
сім’я не голодувала ні в 1933, ні в 1947 році. 

У нас була корова, птиця, в плавнях були 
городи, які було тяжко обробляти, але ж 
городину мали свою. Батько ловив рибу 
ругелями (так в документі  – І. Ш.). Батько 
працював на «Комунарі», був горним спеці-
алістом. А з 1946 року був обраний предсе-
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дателем у колгоспі. Людей він оберігав від 
того, щоб не «трусили», бо були чутки, що 
ходили по дворах і забирали все, що мож-
на було забрати. За що і поплатився. По-
їхав батько на роботу у 1947 р., а додому не 
повернувся. Забрали його. Через декілька 
років, нам дали знати, що помер батько ще 
у 1947 році, але ми не вірили в це, бо тоді 

людей стріляли. Не пам’ятаю в якому році, 
десь в 1956 – 57, батька реабілітували. Я 
так же знаю, по розповідям мами, що в селі 
в 1933 році люди не голодували. Їжі вдо-
сталь не було, але ми не голодували. Мама 
їздила в місто Запоріжжя продавати моло-
ко, овочі, а з міста привозила хліба та трохи 
сахару.

Свідчення Галєєвої Дар'ї Єгорівни (1926 р. н.)
с. Лежино Запорізького району Запорізької області.

Записав Прус М. І., 2008 р.
Народилася я в селі Чорноморське. 

Зараз його вже немає на карті, його зруй-
нували. Багато розповісти не можу, бо в 
ті часи ще була мала, сиділа на печі. Лю-

дей в той час розкуркулювали. Забирали 
корів і коней. У нас на горищі було багато 
овочів, а саме: квасоля і морква. Усе за-
бирали.

Свідчення Гальченко Ганни Іванівни (1920 р. н.)
с. Водяне (колишня назва поселення німців-менонітів  – Розенбах)  

Запорізького району Запорізької області.
Записала Гаврилова Н., 2008 р.

Місце запису: село Водяне (колишня 
назва поселення німців-менонітів  – Роз-
енбах) Запорізького району Запорізької 
області.

Дата запису: 22 квітня 2008 року 
Ким записано: Гаврилова Ніна Іванівна 
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 рр. або у 1946 – 1947 рр.?
 –  Пам’ятаю добре, бо у мене брат умер 

26-го году рождєнія, мати умерла у 33-му, 
дядько вмер, скіки тоді людей померло.

 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки чи 
забирала врожай влада?

 –  33-й год я чула іскуствений зробили, 
послєдні горщики забирали, ну у нас не за-
брали, бо зайшли двоє (забула їхню хва-
мілію) і давайте будем робить обіск. Один 
стоїть пише, а той розказує. Я стояла коло 
мами а мама й каже: «У мене троє дітей, чим 
я должна їх кормить? Ідіть, бо я вам голови 
порозбиваю оцим відром». І вони пішли.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене у 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Намічали грамотних людей і посилали, 
знаю одного Панченко Яков у Преображенкі, 
актівіст. А вже тут у 46-ім 47-ім не було так 
трудно, тут були люди хароші. Цурков Ніко-
лай Іліч був прідсідательом, то дуже харо-

ший був дядько і нікого по дворах не поси-
лав.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Не знаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  Нам не показували.
 –  Чи застосовували до людей покаран-

ня, побиття, висилання, арешти?
 –  Оце я й не скажу.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Не бачила.
 –  Як люди боронились?
 –  Отож я вам розказала, як моя мама їм 

сказала.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Наша мама наховала під лати на 

солом’яній криші качанів кукурузи.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Та ото ж я вам уже казала. А вже тут у 

Розенбасі у 46-му- 47-му нічого не одбирали.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  Та отой же Панченко Яков, а другого 

не знаю, актівісти.
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 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  У плитах ховали, у курниках, у стрісі.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов у кол-

госп?
 –  Нікому нічого не давали у Преобра-

женкі у 32-му та 33-му. А тут у Розенбасі у 
46-му, 47-му потроху давали.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу, 
тощо?

 –  У Преображенкі худоби не брали, бо у 
нас була одна корова.

 –  Що таке закон про«п’ять колосків»? Чи 
чули Ви про нього?

 –  Це вже тут садили, як прийшов Бой-
чук. Марії Хупавчихі восім год дали за те, шо 
у карманах зерна принесла.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Не помню. А вже тут у степу все було і 
я ходила розбирала мишаки. Тут ніхто не за-
бороняв.

 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Охраняв син Бойчука, сопляк, а йому 

вже й конячку дали.
 –  Чи люди хотіли добровольно йти в 

колгосп?
 –  Хто хотів, а хто ні, всяк було.
 –  Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
 –  Було й насильно заставляли, а більше 

йшли самі  – давали хліба потроху, як уроде.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  У нас була одна корова, то у нас не за-

бирали.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  З утра.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  До нас ото один раз.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  У 33-му, у 47-му, дуже багато людей 

померло!
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Хто як мог, так і спасав. Нікому не нуж-

ні були.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Начальство не голодувало, зав. хфер-

мою, кладовщики.

 –  Хто зумів вижити?
 –  Оцього вже й не скажу, виживали, хто 

як мог.
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  Родичі помагали. Моєї мачухи невістка 

пекла коржики із лободи і всігда шо-небудь і 
нам дасть.

 –  Які засоби вживали для виживання?
 –  Помню у 33-му вже мама померла, а 

батько оженився на другій, була вже косо-
виця. І мачухина мати лежали в Томаківці в 
больниці і вона пішла її провідувать, не ви-
йшла на роботу і нічого бригадіру не сказа-
ла, так постановили на собранії, щоб у нас 
картошку всю викопать і забрать. Прислали 
трьох людей, палуб поставили в кінці городу, 
а дві женщини (одна актівістка, Панченкова 
мати, а друга дуже хароша женщина, ну не 
помню її хвамілію) носять відрами на кучу у 
двір-картопля тоді добра вродила. Батьки на 
роботі, а ми ж тут мотаємося. От та хароша 
женщина й каже: «Дітки, знаєте шо, шукай-
те, шось легеньке, вибирайте де більшу кар-
топельку і ховайте, де можна у всі куточки, 
і в отой курятник за хатою носіть». І ми по-
слухали та й давай  – вибираєм та носимо. 
Панчиха побачила і давай бурчать, а та харо-
ша женщина сказала їй: «Мовчи негодяйка». 
Вона поогризалась та й замовкла, а ми до 
вечера на всю зіму картошки наховали.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 
які менше голодували?

 –  Я ж уже казала, шо мачухина невістка 
трохи помагала, давала лободяні коржики.

 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Лободу і хто шо мог, щавель дикий, 
кропиву.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  Не помню такого.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  У кого були постарші хлопчики, то ви-

ливали ховрашків. А так і котів їли, і собак.
 –  Чи можна було щось купити у місті чи 

виміняти?
 –  Я не знаю.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Не знаю.
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 –  Скільки людей померло в селі, чи є 
такі відомості?

 –  Я не знаю, ну дуже багато.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Такого не знаю.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Куди попав пририли та й усе прямо у 

дворах.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ніхто нікого не хоронив.
 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  Ні, немає.
 –  Чи поминають їх на Проводи, Гробки, 

Зелені свята?
 –  Мабуть, ні.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  А де ж та церква.
 –  Чи є у Вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Немає.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Не знаю.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., розповідали Ви про це 
своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Не знаю, я з ними не общаюсь, живу 
сама.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Не знаю.
 –  Чи Ви знаєте, що таке Торгсін.
 –  Ні, не знаю.
Свідчення засвідчив голова широківської 

сільської ради Голосной М. Я.
(Правопис та орфографії збережено 

згідно документу  – І. Ш.) 

Свідчення Гринь Анатолія Павловича (1930 р. н.)
с. Маріївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Остроухов В., Матійків О.  
Молдавський Р. Л., під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

В. О.:  – А як вас звуть?
А. П.:  – Анатолій Павлович.
Р. Л.:  – А фамілія?
А. П.:  – Гринь.
Р. Л.:  – А якого ви року народження?
А. П.:  – 30-го.
Р. Л.:  – А народилися де?
А. П.:  – Тут. В Мар’ївці.
Р. Л.:  – А батьків як звали ваших?
А. П.:  – Павло Петрович і Варвара Архипівна.
Р. Л.:  – Якого вони року народження?
А. П.:  – четвертого і восьмого.
Р. Л.:  – Теж у Мар’ївці були?
А. П.:  – Теж тутешні.
Р. Л.:  – А бабу чи діда пам’ятаєте?
А. П.:  – Петро, Павло Петрович і Варвара 

Архипівна.
Р. Л.:  – А вони якого року були?
А. П.:  – Я не знаю.
Р. Л.:  – Теж у Мар’ївки?
А. П.:  – З Мар’ївки тоже, хлібороби по-

томственні.
В. О.:  – А землі багато було?
А. П.:  – Землі багатенько в них було, не 

знаю скільки, знаю що в мого батька, знаю 

шо ще я застав колективізація була трошки 
застав, як забрали все, коні були, вівці тоже, 
як забрали то шо, як забрали ето, забрали 
в тюрму, не хотів в колхоз іти, побив моло-
тарка тоді в нього була та побив молотарку, 
не давав в колхоз, понятно, та сидів у тюрмі, 
строїв понад Байкалом жалєзну дорогу, а 
потом воно 33 год, голод, усе забрали в нас, 
остались ми з братом удвох і мати. Папаша 
загинув у 35 годі.

Р. Л.:  – А як вас звуть (жінка А. П.) 
Гринь Анна Алєксандровна (А. А.) 
Р. Л.:  – З якого ви року?
А. А.:  – З 34-го, родилась у Мар’ївці 
А. П.:  – Да, уто так і…
Р. Л.:  – А ваших батьків як звали?
А. А.:  – Алєксандр Алєксандрович і Ма-

трона Степанівна.
В. О.:  – Теж з Мар’ївки?
А. А.:  – Папаша мар’євський, а мама з 

посьолка Грушеве, мама отуда родом.
А. П.:  – Дніпропетровської області, ото 

таке діло.
Р. Л.:  – А от у батьків ваших ви казали що 

земля була, да?
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А. П.:  – Була земля, і коні були, та забра-
ли все, батька в тюрму забрали, як отой кол-
хоз, і в хаті все забрали.

А. А.:  – Забрали і сміття, те шо спать, вді-
ваться.

А. П.:  – Ми з братом в одніх трусіках, а то 
все забрали.

А. А.:  – А тоді родичі що їх не розкурку-
лили.

А. П.:  – Родичі на нас кидали трошки, так 
шо тих, ну наверно в колхоз пішли.

А. А.:  – А папаша не хотів, ще вагався.
А. П.:  – Начав хозяйнувать, папа коні там 

усе хазяйство, за свої гроші, землі я не знаю 
скільки було, ну все пішло в колхоз.

А. А.:  – А нашо ви оце питаєте?
О. В.: – Ми вивчаємо…
Р. Л.:  – Ми історики з університету, З на-

ціонального запорізького університету.
А. П.  – Батько, шо батько прийшов в 

35-тім годі.
А. А.:  – У 36-м хорошо дали хліба, той 

вже папаша мабуть вдома був.
А. П.:  – Уже дома, ну прожив батя в кол-

хозі усе врем’я, трудився все врем’я і так 
боявся тюрми шо ми, боявся в колхозі та 
стільки вирасти, тюрми боявся потому шо, 
пройшов, кажу, понад Байкалом строїв жа-
лізну дорогу.

Р. Л.:  – А в якому році розкуркулили?
А. П.:  – по-моєму в 29-тім ілі в 30-м.
А. А.:  – В 30-м!
А. П.:  – Да. Воно ж началася колективі-

зація, началась у 29-му році, да, понятно. 
Ну я знаю що не був в 33 мені було 3 годи, 
так мене по-сусідськи жив крьосний, так я 
ж навіть забрали, в домі не було нічого, так 
конячка була ще не доходила в 33-м році в 
крьосного Єфима Кулача. А чого його не за-
брали?

А. А.:  – А чого її не забрали?
А. П.:  – Ну вона ходила від нас, а він ви-

їхав у Біленьке, бросив коняку, тоді ж таке 
хаос був ще похлеще, ніж сєйчас.

О. М.:  – А от батьки розповідали щось 
про голод 33-го?

А. П.:  – Я сам вам розкажу який голод 
був. Голод  – не було ніде нічого. Мати ходи-
ла на Лису Гору, совхоз був лисогорський, 
може чули?

А. А.  – Отут за Мар’ївкою недалеко.

А. П.  – Лисогорський совхоз. А потім со-
вхоз Ворошилова, він мабуть сєйчас нази-
вається лисогорський. То Канівське, а сюди 
була. Отуди ходила весною, довбали брали 
там картошку.

А. А.:  – Ну якусь і роботу мама робила?
А. П.:  – Надовбе картошки мерзлої, і там 

дадуть їй трошки муки і тоді принесе нам, 
наліпе ліпників, а тоді піде на другий день та 
оце оця акація і кашку робе, так вже стоїмо 
на людях, а люди побачуть що стоїмо голо-
дні та вікно витянуть, наламають нам акації, 
накидають кашки, це ж я три годи. Як оце 
помню, такий голод був. Понятно?

Р. Л.:  – А у вашій родині вмер хтось?
А. П.:  – Дома, моїх, моє, ми з братом 

були, мати не дала нам умерти, понятно?
В. О.:  – А сусіди?
А. П.:  – А сусіди я, сусіди в 47-м годі ви-

мерли, Паталахи там, мать троє дівчат, бать-
ки померли.

В. О.:  – Від голоду всі?
А. П.:  – Да. В 47-м годі.
О. М.:  – А от розкуркулювали казали, а 

хто забирав?
А. П.:  – А хто? Комуністична партія.
А. А.:  – Ті, шо забирали вони всі вже по-

мерли.
О. В.:  – Представники вашого села, да?
А. П.:  – Да. Такі були активісти.
А. А.:  – Може Сталін про це і не знав…
А. П.:  – Знав чи не знав. Робили саме. 

Беруть, а десь продадуть за самогон, хто 
забирав біднота, їх поставили, їм пообіцяли 
землі бідним.

А. А.:  – Ну шо, Ленін же роздав, НЕП роз-
дали…

А. П.:  – При НЕПі жили хорошо, а потом 
же бачиш колективізація почалась, НЕП ро-
зігнали, люди піднялись, держава трошки 
піднялася, а тоді ж колективізація, так як оце 
сєйчас землю отдали крестьянам, а чим об-
роблять. Все побили то, те попродали…

А. А.:  – А позахвачували.
А. П.:  – А чим оброблять сєйчас…
А. А.  – Всякі масла такі представники в 

яких гроші були, повикупляли, а тепер їх не 
докупить, в колхоз щоб дали обрабативать.

А. П.:  – Ну я робив, напрімєр, і тракторис-
том робив, і комбайнером, тоді горючого не 
було. А сєйчас солярку ні за шо не щитали.
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Р. Л.:  – А коли НЕП був, це вам батьки 
розповідали?

А. П.:  – Да, жили тоді при Непові хорошо.
Р. Л.:  – Господарство своє було?
А. П.:  – Господарство, вже хазяйнували, 

корови, вівці, все було і коні, і косарки, вози-
ли на базар у Запоріжжя кіньми, машин ще 
не було, кіньми возили на базар зимою, че-
рез Дніпро та Розумовку їздили на базарі, а 
літом тоже возили.

А. А.:  – А як не боялися, шо проваляться?
А. П.:  – Тоді ж морози не такі були. Тоді ж 

морози були 25 – 30°. Уже замерзне Дніпро, 
ніхто не провалиться, провалювалися вес-
ною вже, льод, а ще підемо через Дніпро, 
там, все було.

Р. Л.:  – А батьки самі господарювали чи 
найняли когось?

А. П.:  – Ні, батько не наймав нікого, бать-
ко сам здоровий був дядько, і мати.

Р. Л.:  – А що вирощували?
А. П.:  – Ну не знаю, пшеницю, горох, тоді 

подсолнуха, мабуть, много і не було, він ще 
не дуже був розповсюджений, в основному, 
ячміні, пшеницю, овес, коні ж були.

Р. Л.:  – Ну, а в 33-му багато людей в селі 
померло?

А. П.:  – Багато, в 33, 47.
В. О.: – А як влада реагувала?
А. П.:  – Ге-ге! Так, як і сійчас, так і тоді. 

Сєйчас реагує влада? Тоже хто царапаєть-
ся, той ще живе.

А. А.:  – Слава богу, що дають ще пенсію.
А. П.:  – А як не царапається, ходе бов-

тається бродяга, робить не хоче. А хто щас 
ворушеться, у колхозі ворушиться, більше 
бродяжнічають. Тому що колхозу нема, нічо-
го нема, ходять по селу весь метал повидо-
вбують.

А. А.:  – Даже на гробках видовбують.
А. П.:  – І в глибині ходять іскателями шу-

кає метал, поздавали где що, в мене уто 
украли і труби, понятно.

Р. Л.:  – Ну а до колхозу були люди що не 
робили?

А. П.:  – До колхозу? Ні, до колхоза не 

було таких, що не робили. Всі робили. При 
колхозі всі робили. Всі. Не було безробітних, 
всі робили.

А. А.:  – Так були загружені роботою. Нам 
у школі казали за границею безробіття. Як 
це за границею безробіття, як це в них ро-
боти нема. Думаю, наша мама останеться, 
побілить оце кусок старої хати  – околами 
називають, останеться, бо дома не будуть 
мазать, це один раз за місяць останеться, 
а то може бригадір приїхати і скаже іти, бо 
нужна на роботу, це їх не інтересувало, що 
воно не мазане.

А. П.:  – Я знаю, шо я з десяти год уже 
йшов на роботу. А сейчас сусід ось 19 год 
бовтається палець об палець не вдаре. А я 
з 10 год ходив топить, носить, коня по полю 
водив, потому, шо тоді примушені були діти 
до роботи, хоч самі хазяйнували все одно 
діти до роботи приучалися, хоч і в колхозі 
діти були і вже я перед армією закончив кур-
си трактористів, після войни тільки сили не 
було теляток покастрірували, воликами й 
боронували і в Канцеровку по горюче їзди-
ли, престане  – випряжемо у пшениці, пото-
му шо воно ж не бензинове й тягне, а потом, 
трошки стали коней тошо, а потом армія…

Р.Л.:  – А у колхозі добре платили?
А. А.:  – Платили трудодні, не гроші, а то 

скільки за день. Трудодень чи один 25, один 
трудодень 25 сотих трудодня, а тоді уже 
скільки зароблять люди, в кінці году по 5 по 
10 копійок може заплатять і по 100 грам, по 
200 пшениці на цей же зароблений трудо-
день. Зразу землю розпаювали. Ми сейчас 
хліба получаємо більше як при трудоднях. 
Так таку получиш пшенички, кукурудзи, яч-
міня.

А. П.:  – Чуєте, якби не старші хазяйство 
можна держать, а то ми його продаємо, 
ледь не бачу.

А. А.:  – А на ті гроші купляєм м’ясо, ми не 
можем держать…

А. П.:  – Мати горбата, я сліпий, а надо у 
городі свої сім’ї, свої квартири, приїдуть по-
магають на городі…
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Свідчення Зуб (Боровик) Марії Федорівни (1923 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Штейнле О., Шакура Є.,  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Ш. О.:  – Як ваші прізвище, ім’я, по-
батькові?

М. Ф.:  – Боровик Марія Федорівна  – ді-
воче, а зараз  – Зуб.

Ш. О.:  – А батьків як звали?
М. Ф.: Ну, батько  – Федір Митрофано-

вич, а мати  – Ганна Архипівна Цигипа.
Ш. О.:  – А батьки з Мар’ївки?
М. Ф.:  – Ні, батько  – в Харьковській об-

ласті уроженець, зостався сиротою, з 6 год  
– круглою, 4 годи було як померла мати. 
І пішов батько по руках. Зразу вродє взяв 
дядько під опіку. А дядько був сапожник, та 
розжився. Ну, в общем, дитинство ужасне. 
І десь в 8 год його взяв батюшка  – глядіть 
свою дитину. Ну там не обіжали. А в Мар’ївку 
потрапив, як уже був шорником  – це ре-
монт, пошив збруї для коней, це професія 
так називалась. І парубком почав заробля-
ти собі на хліб по селах і ото попав сюди у 
Мар’ївку до багачів. Він наймався до хазяї-
нів. Він як до села приїхав, женився  – в 11 
– у році, це йому вже було 29 год.

Ш. О.:  – А мама де жила?
М. Ф.:  – А мама жила в Чернігівській об-

ласті. Приїхала в Запоріжжя до сестри на-
йматься на заробітки. Як тепер їздять на 
заробітки  – так тоді. 7 дівчат у батьків  – і 
розбредемося, хто куди. Одна із сестер 
була в Запоріжжі і мати приїхала сюди. На-
йнялася до євреїв служанкой. Ну, кажуть  – 
роблю, роблю, прийде кінець місяця  – по-
лучки немає  – то блюдце розбила, то чашку. 
За все вивернули, получать нічого. Трапля-
ється жених. Та й думає: «Та будь ти прокля-
та, служба ця». Ніякої любові, познакомили-
ся і поженилися.

Ш. О.:  – А як познакомилися?
М. Ф.:  – Ну це вже діло молоде. Ну факт 

той, шо поженилися і приїхали в Мар’ївку: 
ні квартири, ні кола, ні двора. Жили на част-
ной квартірє 9 год, а тоді сп’ялися  – купили 
халупку на курячих лапках. Під кручею була 
стара, стара хата, під соломою, зеленим 
мохом покрита. І я помню… це я вже в 23-м 
годі родилась, а вони в 11-м поженились. В 

общем, жили в тій хатьонкі до 30-х годів. В 
30-х годах поставили цю хату. Як пройшла 
революція, то їм дали надєл, а так вони були 
як бєженци, немєстні жителі. Ніхто не давав 
ніякого городу, ото хатьонку купили  – ніяко-
го городу не було, бо вона над кручею, тіль-
ки одна хата і все.

Ш. О.:  – А як місцеві відносилися?
М. Ф.:  – Ну як. Мар’ївці неплохо, бо бать-

ко ж спеціаліст. До батька йшли, звертали-
ся, ремонтіровать збрую, шили хомути, вуз-
дечки і все проче, проче  – це все амуніція 
для коней. Бувало, сидять при каганці ноч-
чю (це вже я помню): мати сидить вал пря-
де, нас заставляють його терти. То я тре-
тя була  – був у мене братик 11-го, сестра 
19-го і я 23-го. І сама менша 27-го  – ну тій 
трохи інакше попало. Ну і нам з самого дєт-
ства гулять не приходилося  – робота була: 
то клочки м’ять, то гусей пасти, то колоски 
собирать. Дитинство проходило в напруже-
ній работі. Діти не гуляють.

Ш. О.:  – Був голод у Мар’ївці?
М. Ф.:  – Голод?
Ш. О.:  – 33-го року пам’ятаєте?
М. Ф.:  – Да, 33-го року пам’ятаю. Зна-

чить, шо в кого було…
Ш. О.:  – А із-за чого був голод?
М. Ф.:  – Із-за того: одно, шо і врожай був 

неважний, но діло не у врожаї, діло в том, 
шо создали комісії, які по хатам ходили. Ви-
трусювали з глечиків, у глечиках горох, чи 
квасоля, чи чи шо із степу набрали  – із про-
дукції все вичистили геть. Так, шо по неволі 
надо було голодувать. Ну, нічого не було до 
весни. Правда, у нас була картопля, карто-
плю не забрали, город був великий. Карто-
плі ото перечистять батько й мати, на сніда-
нок натовкли товченки, будять усіх разом: 
«Всі вставайте, поїсте, шоб не було одне го-
лодне, друге неголодне». 

Ш. О.:  – Це скільки всього дітей було в сім’ї?
М. Ф.:  – Четверо, четверо нас було. 

Батько й мати  – 6 чоловік. То ходили вони 
ще скирди білянські, до скирд ходили віять 
одвійки. Оту миску навіяли чи шо, наутро 
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зварили. Коровка була, молочко. Тоже гур-
том поїли. Люди ходили страшні – страшні. 
А потом  – шо, началась зелень. Із лободи 
листячко оте, із буряків (свекли) листочки, 
щавель  – в общем, усяку зелень. У нас, ко-
нєшно, в сім’ї не вмер ніхто, всі вижили. А 
в людей багато: йдеш по вулиці й дивишся: 
ось вмер чоловік.

Ш. О.:  – А в 47-му?
М. Ф.:  – В 47-му тоже була недостача 

харчів. Це вже як я із Германії приїхала. Це я 
робила вже у тракторній бригаді, а зразу, як 
приїхала після Германії  – послали мене на 
ферму до телят. Пиляка. Ганяли пасти нас 
на степ, а в степу вже скосили пшеницю. 
Складені скирди, попід скирдами пшенич-
ка нападала. В мене сумочка відерна отака 
з протівогазу. На обід іду  – наб’ю в сумоч-
ку пшеничку, і на вечір. Те зерно на млинок 
тоді перекручували, мололи, самодєльний 
млинок такий. Ото відро перекрутили  – на 
тиждень спечуть мама 2 хлібини. Оце поїмо, 
на слєдующу неділю слєдующий. Дуже еко-
номно, но жили. А потом же пішла в отряд. 
По неволі надо було йти, бо там гарантій-
на оплата. Ну, в общем у нас у сім’ї такого 
великого голоду не було. Рядом жила ста-
ра жінка, така, шо і голову уже не підніме. 
Одно гукає: «Ганно (мама), принеси мені 

шо-небудь.» Нєт-нєт, приходилось щось 
нести. Но всьо равно вона не вижила. Прав-
да, стара жінка була, но не вижила.

Ш. О.:  – А Ви пам’ятаєте, як була колек-
тивізація в Мар’ївці?

М. Ф.:  – Тоже ходили. Як на облігації со-
здані комісії. Заходять у двір  – не вийде, 
поки не підпишеш на облігації. Так шо й на 
колєктивізацію  – собирались на собранія, 
по каждій вулиці комісії создані були. Дея-
кі зразу йшли в колгосп. Ну, бідняки, яким 
нічого тірять,  – ті зразу йшли в колгосп. А 
хазяїнів, у кого було хазяйство, ще й опира-
лися. Кой-хто оставався індивідуально ха-
зяйнувать.

Ш. О.:  – Куркулями називали, так, їх?
М. Ф.:  – Потім уже й куркулями. Ну, кур-

кулів у нас розкуркулили.
Ш. О.:  – А сопротивлялись… чи багато 

було противників колгоспу?
М. Ф.:  – У нас не дуже багато було проти-

вників колгоспу, потому шо, в основному, я ж 
кажу, бідняки  – ті зразу пішли. Ну, наприклад, 
мої батьки  – їм, наприклад, не було чого ті-
рять. Вони сразу в колгосп записались. А по-
перед було ще, називалось СОЗ  – совмєстна 
обработка землі. Там самі бідні були. А вже 
слєдующе мій батько записався, начались 
колгоспи в 30-й год. В 29-ім ще СОЗи.

Свідчення Лютого Івана Матвiйовича (1925 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Бабіля Д., Носик М.,  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Кор.:  – З якого року Ви тут проживаєте?
І. Л.:  – Я з 1978 р., я приїхав сюди.
Кор.:  – А як Ви сюди потрапили?
І. Л.:  – Ну, так сталося, шо в мене по-

мерла жінка, ну я познайомився там з вчи-
телькою, я там працював у Пологівському 
районі, директором школи, там я працював 
25 років, безсменно, а тоді познайомився із 
вчителькою, ну поскільки директору із вчи-
телькою зв’язуваться не можна, табу було, 
я член партії був і вимушений був виїхати 
сюди. Оце таке.

Кор.:  – А розкажіть тоді, будь ласка, про 
своїх батьків, з якої Ви сім’ї, якого похо-
дження, в якому селі народились?

Івана Матвiйович: Значить так, я, значить, 
у нас родословна була моя  – дід був подпол-

ковником, був нагороджений двома хреста-
ми, тоді Георгіївський хрест, ну і він такий, 
ну і нейтральний був, він не вступав не в які 
партії, а служив він, служив якраз був він у 
русько-японська війна, він командував там 
полком, десь під Мугденом його ранили. І він 
як вернувся додому, приїхав, а тут уже рево-
люція, ну пізніше сімнадцятого, тож п’ятого 
року, а це в сімнадцятому році, він так і 
остався в селі, так і жив. Його фамілія Дми-
тренко Олександр Савич. Ну, він так і помер. 
І батько мій був воєнний, в цього ж звання 
було штабс-капітан. Значить, він викладач 
Сімферопольського воєнного училища. Ну, я 
так до цього часу і не знаю, шо він викладав  
– тактику чи стратегію. І батько був такий, шо 
він не ліз в політику, не цікавився.
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Кор:  – А якого року він був народження?
І. Л.:  – Він 1870-го р.
Кор:  – А як його ім’я по-батькові?
І. Л.:  – Матвій Платонович.
Кор:  – А Ви з дворянського роду чи як?
І. Л.:  – Ні. Не з дворянського.
Кор:  – Це вони просто вислужились до 

офіцерів?
І. Л.:  – Вислужились. Ніякого дворян-

ського не було. Дід у його був, це не цей, не 
Дмитренко, а Лютий дід, той був фельдшер 
в селі тому, в якому я жив, а це село Семе-
нівка Пологівського району.

Кор:  – А про нього що можете розказати?
І. Л.:  – Про діда? Це похоже на анігдот. 

Ну, поскільки тоді ж лікарі скрізь, завжди 
цінувалися… за свою роботу, за відношен-
ня до людей, вони ж, мабуть, їх виховували 
так. Мало того, що давали клятву Гіпократа, 
а кроме того, шо чим краще відносишся до 
людини, яку лікуєш, швидше вона виздоро-
віє. Так шо він користувався хорошою репу-
тацією, і в кінці кінців спився, дід Платон. А 
рядом там, село біля Семенівки, рядом село 
Басань і вони, найшов собі корешка такого 
і пішли ж просить. Да, заходять, «здрастуй-
те», і дід мій прикинувся сліпим, а той каже 
шо отак, і так жеж поможіть шо-небудь. Да. 
«А чо ж він не говоре?» «Та ні, він тільки слі-
пий, а говорить він вміє». Він заговорив, а 
там дід на печі сидить та: «Платон, це ти?» 
А він: «Я». «А коли це ти осліп?» А він откри-
ває очі, каже: «Сьогодні». Оце я уже був на 
перепідготовці в Москві, в Києві, в Ряза-
ні був і там проходили мандатну комісію, 
значить, якшо в тебе десь єсть, хтось був, 
живе, за кордоном, або зв’язки, тоді ти не 
можеш бути значить … нас готовили таких, 
як ото Пауерс був, шо сідає на самольоті і 
фотографирує, і записує, оце ми такі були. 
Готовили нас так. Ну на учоті ми стояли в 
Москві. Була учотна карточка, була і в во-
єнкоматі, а визивала тіки Москва нас, і под-
чинялись ми Москві. І там мандатну комісію 
проходили. В основном були люди з вищою 
освітою, оце допризовники. Ну, хто лейте-
нантом, хто старшим лейтенантом. Так на 
мандатну комісію, і ото ж зв’язок єсть  – все, 
на курси не беруть. А я кажу, а там же тре-
ба мені вказати, де батько похоронений, де 
дід похоронений, ну капітально перевіряли. 

Так я їм це як розказав, а голова комісії був 
генерал-лейтенант …? От я забувся, я за-
бувся його фамілія, хоч десь в літературі я 
читав його фамілія зустрічається, шо він був 
самий розвєдчик, воєнний розвєдчик. Так я 
як розказав їм оце, оцю биль шо була з моїм 
дідом. Засміялися. «Годиться». І оставили 
мене там.

Кор.:  – А по жіночій лінії, бабусі ким 
були?

І. Л.:  – Бабусі я ж не знаю, а матір я знаю, 
канєшно, харашо я знаю. Мати тоже не з 
багатого, середній такий. Займалися сіль-
ським господарством. Мати моя, ше німці 
там Чернігівський район по-сусідськи, а там 
багато було німецьких сіл, вони називалися 
лумерями. Вона там наймичка була. А тоді, 
батько як служив, так попався один із Семе-
нівки солдат і ото батько тоді, як уже приїхав 
додому із цим солдатом, так батько тоді же-
нився на моїй матері. Вона сама Дмитренко 
була. Ну, а тоді ж Люта стала…

Кор.:  – А вас в сім’ї багато було? У Вас є 
брати і сестри?

І. Л.: Вже нема нікого. Були, да. В мене 
був брат Петро, який кінчив перед війною 
Бердянський учительський інститут. Був тоді 
не педагогічний, а учительський інститут… і 
поїхав, їх забрали …А це ж учительський ін-
ститут, тим більше. І поїхали вони на пере-
підготовку чи для того, щоб одержати екза-
мени та стати офіцером, в Харків. І в Харкові 
він простудився і ангіна його задавила. І він 
помер там. Ото батьки їздили, забирали 
тіло брата. Ой, було ше до війни ше. А Васи-
лина сестра, ця пережила і війну, і тоже про-
студилася і померла. Рано пішли, а я один 
остався.

Кор.:  – Розкажіть, будь ласка, про своє 
дитинство.

І. Л.:  – У дитинстві що було? Ну це ж, 
батько, як почалася революція, так він як 
вернувся додому, і все, і більш нікуди не пі-
шов. Треба сказати, що під час махновщини, 
це мати вже розказувала, шо батька забрали 
в армію до Махна. І махновці, значить, ішли 
через село, ну перш за все попа, шось там 
піп розказував, шоб не підтримували Махна 
там і так дальше. Ну, Махно як вступив, так 
попа на дверях церкви і повісив. Не він сам, 
а його армія. Повісив, да. І як батька забра-



138

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ли, і все. Вечір, і мати розказувала, шось 
один раз, як побили всі вікна, каже, вроді, 
чи так мені показалось, чи повилітали вікна. 
Так мати ходила до Махна: «Шо це таке чо-
ловіка забрали, а вікна побили?» Заставив 
постіклить. Оце таке. А батько разом із су-
сідом, то тоже був офіцер, Губарь Семен, 
по-батькові не помню, забрали Бердянськ 
вони, взяли Бердянськ і всі п’янствують, 
вина ж там до біса було, як і зразу. Да, і на 
вокзалі п’янствують там, оруть, пісні спі-
вають. А батько, із оцим сусідом, Губарем 
Семеном, просто сидять. Приходе Мах-
но і каже: «почєму не празнуєш?» Чого оце 
таке. «Та нас же оце забрали». «Мнє такіє нє 
нужни!» І вони пішли із Бердянська, аж в Се-
менівку прийшли. Ну, в 37-му році, як оце ж 
було у нас, наприклад, Олашенко, вчитель 
математики, я тоді ходив, кажеться, в п’ятий 
клас, так прямо зразу із уроків забрали, і так 
і не вернувся він. Батька тоже визивали. По-
мню я, шось десь бігав, гуляв там, прихо-
жу додому, мати плаче: «Шо таке?» «Батька 
визивали в сільську раду». Ну, тоді таке ж, 
страшний час був. Не помню, чи я заспоко-
ював матір, чи не заспокоював. Ну, батько 
ноччю вернувся. А його розпитували, де він 
був, шо він робив там. Ну, він, я ж кажу, поза 
політикою був. Його не забрали. А от дядька 
мого, по материній лінії, забрали, забрали. 
Розказував він, як вже демобілізувався, аж 
в 50-му році демобілізувався, так він розка-
зував, як і били його, і закладували пальці в 
двері і давили, сліпим його зробили. Ну він 
не признався.

Кор.:  – А за що його?
І. Л.:  – Ну, була ж така організація СВУ  – 

Свободна Вольна Україна. Оце таке.
Кор.:  – Це він в ній був?
І. Л.:  – Вроді в ній був.
Кор.:  – А де він жив?
І. Л.:  – А жив він …Жив він в Семенівці. 

Тоже в Семенівці. Це ж дядько цей, Дми-
тренко, материн брат. Жив тут, в Семенівці. 
А тоді, коли був Столипін, так вислали їх за 
тим, Пологами, село Українське, в Україн-
ському селі … жив він.

Кор.:  – Це у 37-му забрали? За СВУ?
І. Л.:  – У 37-му. За СВУ. Да!
Кор.:  – А так і не посадили його? Ні?
І. Л.:  – Да, він сидів, мабуть, років два 

чи три. А тоді відправили. Видно… яку він 
участь там приймав, я не знаю!

Кор.:  – Що він розказував? Що від нього 
вимагали? Щоб він признався?

І. Л.:  – Щоб призався, щоб… хто з ним 
там був, хто… які члени були цієї організації. 
Ну він такий, стойкий мужик був. Ну, попла-
тився зором. І, конєшно, він скоро й помер.

Кор.:  – А освіта в нього якась була? Чи 
він селянин був?

І. Л.:  – Селянин, селянин простий. Був 
селянин.

Кор.:  – А от Ваш батько, коли перестав 
бути офіцером, чим займався?

І. Л.:  – Значить, тоді воєнне діло ввели, і 
він був воєнруком у школі, був. А тоді бросив 
цю роботу, то шо у його… я не знаю, яка в 
його й освіта була, хоч він там викладав. Ну, 
знали, шо він же ш штабс-капітан, то його і 
взяли. Так, шо після того він пішов у той кол-
госп, коли колгоспи організували. Пішов у 
колгос і у колгоспі був рахівником, або бух-
галтером, там пост бухгалтера був. Рахів-
ник, да!

Кор.:  – А як колгоспи організовували: 
насильно чи люди самі туди йшли?

І. Л.:  – Ну, мати розказувала, шо було 
так: ну, батька, як, поскільки він офіцер був, 
ну він… йому не можна було здорово висту-
пать. Ну, ти понімаєш?.. Протів колгоспу. Це 
ше ж до 37-го року. Кажеться, колгосп у нас 
не то у 29-му, не то у 30-му році був органі-
зований. Так було отож збори… все, батько 
прийшов додому, взяв троє коней було, од-
вів у колгосп. Мати кричала, кричить там чи 
шо вона каже?.. да …Прийшла, забрала …
Він же ш, ну видно, розказує, шо: … не мож-
на, вони мене ж уб’ють, зразу ж нагадять, я 
ж офіцером був. Ну, а жінки, вони ж більш 
настойчіві.

Кор.:  – А тоді що далі з тими конями 
було?

І. Л.:  – Оддали, конєшно. Оддали, да. 
Здали. Ше я помню… Мати, було… Батько, 
він не влазив в політику, не займався полі-
тикою, а мати, було, другий раз каже: «Ото 
бачиш, ото голова колгоспу їде на дрошках, 
то ж наші, каже, дрошки!» 

Кор.:  – А що ще в вас до колективізації 
було? Ви кажете, дрошки були, коні. А зем-
ля була?
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І. Л.:  – Була земля!
Кор.:  – А багато чи ні землі?
І. Л.:  – Небагато землі, то шо… був же 

тіки у мене брат, це, брат уже… після того… 
Да, брат був. І ще… я другий у батьків  – Іван, 
Іван ше був. Ну, мене ж не було. Е!!! Уже ж і я 
був, у 25-му році, з 25-го року. І батько, на 
чотирьох тоді, на мущін тоді землю давали, 
жінкам не давали. Дочка, чи шо… не давали.

Кор.:  – Не вважали за людей?
І. Л.: Не вважали, да! Оце таке.
Кор.:  – А по скільки землі давали?
І. Л.:  – Я… цього не знаю. Я цим не ціка-

вився.
Кор.:  – А хазяйство яке було?
І. Л.:  – Бричка, я знаю, була. Косарка 

була. Тепер… віялка була. Тоді… така, гуляй-
пільська, шо кукурузу лузать, була… Бухер 
був, оце помню, тошо, помню, собака здо-
ровий чорний був Мурзак, так його в’язали 
до бухера цього, а він тягав, було … по ето-
му. Ну, здоровий собака, так тягав бухер. 
Мурзак!

Кор.:  – А воли були чи не було волів?
І. Л.:  – Не було, ні.
Кор.:  – Кіньми орали, чи ні?
І. Л.:  – Да кіньми, кіньми. Помню, як у 

нас, кінь який чи кобила була, здорова, кра-
сива така, в яблуках. Як вона пропала, як… 
чи він прийшов, і мати дуже плакали. Стоя 
біля цієї кобили, плакала дуже. Оце запо-
мнилось мені. От помню я тепер, шо в нас 
така коняка була, а які інші?  – я не помню.

Кор.:  – А корови були, вівці? Було таке?
І. Л.:  – Вівці були, тошо овешник був біля 

дому. Так, тоді … свинарник був біля дому. 
Шо ше було? Клуня була, куди складали, 
де сіно ховали, туди… соломи, просто так 
у дворі. Значить, уже під час НЕПу, оце як 
ввели, Ленін ввів НЕП, конєшно, було таке  
– середнє господарство, вже середнє гос-
подарство було. То дід воєнний, батько був 
і мати жили в Симферополі. Ну, осталися 
десь, і фотографії були такі, сімферополь-
ська фотографія…

Кор.:  – Голод був у вас у 32 – 33-му році?
І. Л.:  – Да, страшний голод. Голод був.
Кор.:  – А як його Ваша сім’я пережила?
І. Л.:  – Ну, поскільки… Пережила як? У 

батька були золоті часи, його за стрельбу, 
десь там був, і його нагородили золотими 

часами. У матері було два золоті персні, та і 
у батька перстень золотий був. І тоді здава-
ли. Такі були, ше з 21-го року, були таржини, 
які приймали золото, золото. Скільки там 
платили, я не в курсі дєла. Ото мати коль-
ца віддавала, і казала, шо в неї кольє було 
якесь дуже красіве, батько купив їй. Ну, те 
в 21-му році під час голоду здала вона. А це 
уже, тут уже, в 33-му році, уже остача. Все 
поотдавали, нічого не було, з золотих речей 
у сім’ї нічого не було.

Кор.:  – А тоді де продукти купляли? У За-
поріжжя їздили чи кудись в інше місце?

І. Л.:  – Та, які продукти! Цього не знаю я 
де купляли продути. Ну, раніше ж по селам, 
там ні хліба, нічого не купляли. Пшоно в селі 
робили, як було з чого.

Кор.:  – Ні, а як от в голод це було? Ви ж 
казали, що золото вже попродавали? Так? А 
де брали потім?

І. Л.:  – Цього я не знаю. Не знаю цього.
Кор.:  – А залишалась у вас на той час ко-

рова? Щось таке залишалось?
І. Л.:  – Корова, це було, якшо корова, так 

не пухлі діти були, оце, як корова була. Все 
ж таки, як не як, а все ж таки, а хоч трошки 
молока, не вода.

Кор.:  – А по селу тоді багато повмирало 
людей?

І. Л.:  – Скільки, я не знаю, ну дуже бага-
то. Навіть в 47-му році, я служив у Австрії… 
в 47-му році я приїжджав в отпуск, в фівралі 
47-го року, так я ішов із станції, це село Се-
менівка, а станція Кирилівка, це в селі стан-
ція, тіки на окраїні села. Так я ішов і бачив, 
ноччю приїхав … бачив, як замерзлі люди 
лежали. Це в 47-му, уже в 47-му році. А тоді, 
в 33-му, конечно, було значно більше. Я ж 
ходив тоді вже в школу, у 33-му році. Дава-
ли нам 2 копійки талончик був. Невеличкий 
такий талончик був. Там написано «2 коп.» 
…Шось таке, чи штамповане, не рукою. За-
тірки варили в школах. Для нас це було до-
помога. Ну, я ж кажу дома… Ну батько, ви-
дно ж, купляв десь муку чи шось, для того 
шоб було як … мати чи спече який-небудь 
хліб там. Так батько корочку каждому дає. 
Ну, у 33-му році, ше як тіки появилася, як 
весна, лобода, мати посилала мене нарвать 
свіжої молодої лободи. Я сидів, ножем рі-
зав дрібненько цю лободу. Мати, значіть, із 
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кочережка, значить із кукурудзи, натовчу в 
ступці, тоді вона оту, разом з отою лободою 
пекла блінчики. Ото таке. Ну, Ви розумієте 
шо таке кочережка? Да? То, шо підпалюєте, 
то горить воно. А то їли таке. Таке… Трудно 
було дуже.

Кор.:  – А в селі у Вас до людоїдства не 
дійшло?

І. Л.:  – В селі у нас не дойшло. Не до-
йшло. Значить, розказували, шо десь у Вер-
бовій, у нас, жінка одна, дитина вмерла, так, 
а не одна дитина була, так оцю дитину вона 
порізала і кормила других дітей. Оце таке 
було. Це розповідь тіки була. Я не знаю.

Кор.:  – А казали тоді чого голод був? Ба-
лакали люди між собою чи ні? Може, діти у 
школі?

І. Л.:  – Так скажу, шо і не помню «чого го-
лод?» І не знаю.

Кор.:  – Не забирали по людям хліб? Ви ж 
знаєте, що зараз кажуть, що штучний був го-
лодомор? А тоді як вважали, чого голод був?

І. Л.:  – Там… чого? І тоді не хотіли пояс-
нювать. Це я зразу ж тебе знаю. Шо… Тоді 
і Каганович приїжджав і викачували, і хліб 
держали… зерно, яке було, все йшло в дер-
жаву. А люди осталися… Хоч, конєшно, і 
неврожай був. Шоб хороший урожай був, ні  
– бідний урожай був дуже. От у нас позапро-
шлий рік, кажеться, урожай був бідний. Ми 
ж не голодали, так? Да? Не голодали? Того 
шо, ну уже наше суспільство стало більше 
відкрите для людей усього світу. Ми б не 
вмерли в голоду. Якби було. Ну, а ми б жили.

Свідчення Макаренка Івана Митрофановича (1928 р. н.)
с. Маріївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Бабіля Д., Носик М.  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Кор.:  – А Ви пам’ятаєте голод 
1932 – 33 років?

І. М.:  – Да, я понімаю. Мені було 5 год. Як 
сейчас пам’ятаю, стояв ото, руки склав. А 
ніде ж нічого не було. У нас ото тільки коро-
ва була, ото за счот коровки і прожили.

Кор.:  – А Ви знаєте, через що був голод?
І. М.: – Говорять, шо забрали все, все чи-

сто забрали. Тода ж була продрозвьорстка. 
Забирали прямо все, шо і в глечиках було, і 
всюди.

Кор.:  – А забирали це у сім’ї чи в колгоспі?
І. М.:  – Та по хатах все це забирали. Да, 

були тут спеціально тут назначені із сєльсо-
вєта, місцеві, і забирали все зерно, все, шо 
було, ніде нічого людям не оставляли.

Кор.:  – А як люди пережили голод? Що їли?
І. М.:  – Та що їли? То лободу їли, то ше 

якусь там …Дуже плохо люди жили, дуже 
плохо. Шо в 47-м году, шо в 33-м. Люди 
пухлі були. В 47-м году, я хорошо помню, 
неврожай був дуже великий. Нічого не дали. 
Нічого не було, ніде.

Кор.:  – А багато людей померло в 33-му році?
І. М.:  – Я вам точно не скажу число 

жертв, а багато в нас! Я, Ви знаєте, я не 
знаю як було б як хоронили, як вмирали, де. 
Цього я Вам не скажу. У нас усі пережили. Я 

ж кажу, шо в нас коровка була, за щьот ко-
ровки і ппережили.

Кор.:  – А як в селі ставилися до приїж-
джих; до інших селян з сусідніх сіл?

І. М.:  – Та я знаю, шо во врємя війни у 
селі було дуже багато евакуїрованих з сусід-
ніх сіл, з Бєлєнького, з Разумовки. Содержа-
ли їх. Не ворогували. Тоді люди лучше жили.

Кор.:  – А раніше не було замків на хату, 
на воротах? Люди когось боялися?

І. М.:  – Нє, нє! Собаки були, ну, на 
прив’язях. Кури ходили.

Кор.:  – А яке у вас вдома було господарство?
І. М.:  – Батько держав 40 га землі, ще в 

революцію. 40 га землі, 2 корови було і троє 
коней. Ну, і реманент був, ясно. Ну, а ми вже 
тут, ясно шо, нічого не держали. Батьки мої 
вже нічого не держали, ні коней, нічого. Вже 
розкуркулили нас. Тільки батько хотів коня 
купить, а нас розкуркулили. Тільки одну ко-
рову держали.

Кор.:  – Розкуркулили вас насильно?
І. М.:  – Насильно, канєшно насильно. 

Тоді б я з вами балакав, оце б мене до вечо-
ра відправили на ГУЛАГ. Багато відправля-
ли на Сєвєр. Відправляли бідних, невинних: 
шось десь не так сказав і забирали. Тоді ніх-
то не балакав.
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Свідчення Мирошніченко Тетяни Федорівни (1928 р. н.)
с. Лисогірка Запорізького району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Тоди жили в землянках, работали в со-

вхозе, держали скот, был один колодец, 
где брали воду и возили людям на поле. 
Садили овощи. Восстанавливали совхоз. 
Жили бедно. Летом было проще с продук-
тами, по карточкам давали в совхозе со-
евую муку, рабочих кормили на полевой 

кухне, давали соевый суп. Добавляли в суп 
редьку. В 1933 год слышала от родителей, 
что богатых раскукуркулювали, были такие, 
которые сами сдавали в совхозы скот, зер-
но, ветряки. Чтобы кто-то от голода умер в 
селе, такого не было.

Свідчення Огіренко Надії Михайлівни (1928 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Бабіля Д., Носик М.  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

 –  У 1933 году у мене померла мама і 
5 братів.

 –  Це під час голоду якраз?
 –  Да, мені було п’ять год. Я пам’ятаю, 

що прийшли до нас. Маму так рушником за 
шию закрутили, били по голові, кажуть: «Де 
ти заховала хліб?!». А його вже не було.

 –  І це більшовики?

 –  Це вже не при більшовиках, ось такі 
були ідіоти, і в те врем’я, і тепер їх повно і 
всю жизнь так. Ну, що ж … та де ж той хліб, 
сім’я вмирала з голоду. Вони прийшли і 
отаке творять… ну, так той чоловік остався 
жить тут війна, совєтська власть ще не всти-
гла окріпнуть… І той же чоловік  – він уже у 
німців…

Свідчення Перепелиці Раїси Калинівни (1924 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Штейнле О., Шакура Є. 
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Р. П.:  – У мене була дівоча фамілія Давлата, 
а тоді ж заміж вийшла  – то була Перепелиця.

Кор.:  – А Ви проживаєте в цьому селі з 
народження?

Р. П.:  – Ні, народилась я біля Токмаку 
Большого у Сладкой Балкє. Мене пчоли об-
кусали.

Кор.:  – А в Мар’ївку коли переїхали?
Р. П.:  – Переїхали… мені було усього-

навсього 7 років.
Кор.:  – Ви пам’ятаєте про голод? 33-й рік?
Р. П.:  – Розкажу.
Кор.:  – Чому почався?

Р. П.:  – Не стало нічого. Хто-зна куди 
воно ділося. Усі ж балакають, шо хтось, не 
знаю хто  – удаляли, на Україну нічого не да-
вали. Падали люди, як мухи. Я сама  – було 
7 років і ото тут Кам’янське  – там фермери 
чи як воно тоді. Хоч мала я, а редиску рвала, 
шоб дали похльобки та кусочок хліба. І ото 
як я підросла, працювала тракторісткою, 
стали ми получать хліб. А такечки  – голод, 
холод, не було чого і дерть приносили, шоб 
у хаті натопить і їсти зварить. І сейчас хоро-
ша жизнь  – і однаково шось не так, не до-
вершила.

Свідчення Плечуна Івана Петровича (1930 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Бабіля Д., Носик М.  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Кор.:  – А за голод 33-го чули щось?
І. П.:  – За 33-тій год, я можу такі факти 

навести, я був малим, мені було три роки 
і моя бабка, там на вулиці Леніна жила, і я 

там жив і виріс, це я вже, о це построїли 
для школи приміщення, сюда у 79 году пе-
реїхав, так вона для кладової пекла у 33-му 
році хліб, такі, такі буханки вміла пекти, ото 
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здорові такі, круглі буханки таке помню при-
давишь так на половину вдавиться, а тоді 
опять підіймається, і вона буханку вигадає 
хліба каждий раз, бо там ну приїжає началь-
ство надо покормить, тоді механізатори там 
ті, що на полі, колективізація як началась в 
колхозі  – возить хліб із кладової, а там, ну 
кашу там, куліш варили тож, зерна надеруть, 
а хліб пекуть, так я ж ото піду батьки ро-
блять, мої ж батьки і що ж у колхозі роблять, 
з ночі, утром ідуть таки-ще сонце не зійде 
і ноччу приходять, так було мені переріже 
пів, ото ж здорова така буханка, пів-буханки 
мені отдасть, каже неси додому батькам, а 
пів-буханки оставить собі з дідом і там на їх 
іще син там був, і дочка. Так я коли донесу, а 
тут весь ставок по греблі там води не було, 
була суша, я йду, отож голодний, поки ді-
йду додому, середину, м’якушку, видовбаю 
і з’їм, а корку оставлю, донесу додому і оце 
три роки було і оце я запомнив, я заповнив 

мене батьки, не те що там дуже ругали, а як 
же ми заморилися і нам же надо поїсти, а ти 
все пошти з’їв, оце я помню. Ну, 33-тій год 
тоже мерли з голоду, тоже там розкулачен-
ня пішло.

Кор.:  – Як люди відносилися до процесу 
колективізації?

І. П.:  – Ну, були ті, шо хурбети були бідні. 
Ті сприймали на ура, ці, що зажиточні то ці 
напевно не хотіли. Ну, в мене дід Прохор був 
десь в середняках  – не розкулачували, но я 
той скажу, шо чотирьох коней здав, було в 
нього три корови,  – дві корови на ферму, в 
колгосп-інвентар, косарка, сівалка, коней в 
сівалку запрягали і сіяли не кіньми, здавали 
ж у колгосп. Но вже як розжилися, так люди 
вже не хотіли, кажуть, я знаю і батьки як би 
оце сказати  – розбирайте її і йдіть той інди-
відуально жити і в колективі, і індивідуально 
кожен вже люди  – «не» надо нам ця забота, 
коли ми вже знаемо, шо це…

Свідчення Рибко Марії Олексіївни (1924 р. н.)
с. Широке Запорізького району Запорізької області.

Записала Гаврилова Н. І., 2008 р.
Рибко Марія Олексіївна, 1924 р. н.
Місце запису: село Широке (колишня на-

зва поселення німців-менонітів  – Нойдорф) 
Запорізького району Запорізької області.

Дата запису: 23 квітня 2008 року 
Ким записано: Гаврилова Ніна Іванівна 
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932 

– 1933 рр. або у 1946 – 1947 рр.?
 –  Добре пам’ятаю і той, і той. Ми тоді на 

Черніговщині жили.
 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки чи 
забирала врожай влада?

 –  Шоб засуха била, так шось не помню. 
Влада забирала.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене у 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Бригадіри, актівісти.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда при приховання зерна?
 –  Про таке не знаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  А хто їх спрашував? Прийдуть уток по-

ловять, гусєй половять, ночь вєдь, а на дру-
гий день до другого ідуть.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Хто не йшов у колхоз  – в Сібірь заби-
ралі. У кого олєйніца, круподьорка, криша 
железна  – куркулямі счіталі, раскулачівалі, 
вивозілі.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Вроде без оружія, ми не бачилі.
 –  Як люди боронились?
 –  Ніяк не боронілісь, бо всі боялись і ті-

хенько ждалі, шо заберуть.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів?
 –  Батько приховав картошку, у ямі під гу-

сятніком. Прийшлі, поширялі, поширялі і пішли.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Депутати приходілі. Усе усюди штир-

халі дляними штирями.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  По 2 – 3 человека. Молодьож і комсо-

мольци, і по 5 приходілі. Криші розкривалі.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
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 –  В ямах где-то подальше, может в 
лесу. Не найдуть, то спасется, а найдуть, то 
забіруть. А так забіралі все. У чулані мішо-
чок маку висів, і той забралі. Ми з братом по 
полях збіралі бурякі, злиднямі їх називалі та 
гнілу картошку, тем і виживалі.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов у кол-
госп?

 –  Обед давалі.
 –  Забирали лише продукти харчування 

чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу, тощо?
 –  Подводой приежалі, ловілі вуток і гусей.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули Ви про нього?
 –  Ой, у нас подруга била Нагорна Ольга, 

так ей за 5 картошин 5 годов далі.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Розрішали, як не нападуться. Збира-

ли, ну тіки в колхоз.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Объежчікі билі, Кулік Фьодор бил.
 –  Чи люди хотіли добровольно йти в 

колгосп?
 –  Ой, не, не хотелі.
 –  Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
 –  Заставлялі, обкладувалі налогамі.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Хто в лес виводів, свіней у погребах 

держалі.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  По уток, по гусей ночю, а за зерном 

дньом езділі.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Хто зна? Пока віберуть усьо.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  У 33-му. Ми з братом папілі в лес, а 

там дед уже мьортвий лежить  – ходів лозу 
ламать.

 –  Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалась держава?

 –  Без понятія.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Той, хто забірав  – у кого була воля, да 

сіла, да право.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Повіжівалі якось.
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?

 –  Мєж людьмі нєсогласія нє було, стра-
далі однаково, а шоб помагать, то нічим 
було.

 –  Які засоби вживали для виживання?
 –  Хто як мог.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  Нам ніхто не помагав.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Гриби, ягоди, бурячки по полю, карто-

шку гнілу, щавель дикий, кропива, опуцьки, 
цвети клевера.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  Листя липи, а жолуді сушили да хліб 
пеклі  – сушілі на печі, товклі.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Жаб їли сусіди наші.
 –  Чи можна було щось купити в місті чи 

виміняти?
 –  Я не помню. В городі тоже не було ні-

чого.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Наверно був, всюди був.
 –  Скільки людей померло у селі, чи є 

такі відомості?
 –  Точно нє знаю, багато конєшно. Мерлі 

большинство прієзжих із Южной Украіни.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Не, такого нє було.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Були такіє, шо спеціально хоронілі. На 

кладбіще звозилі  – скраю була яма така і 
туди скідають.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Платілі по 5 рублей, то булі случаї, шо 
й не зовсім мертвого забіралі.

 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-
нения людей від голоду?

 –  Тут нє знаю, та й там уже не помню, де 
була та яма.

 –  Чи поминають їх на Проводи, Гробки, 
Зелені свята?

 –  Ну єслі родня осталась, так і як же.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?
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 –  В селе церкві не було.
 –  Чи є у Вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Немає.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Не знаю. Я уже нікуда нє хожу.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-

ли Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?
 –  Наші дєті знають, і внукі знають.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Сталіна, а кого ж. Кагановіч, Молотов, 

Бєрія  – вся світа.
 –  Чи Ви знаєте, що таке «Торгсін».
 –  Шось вродє як спєціальний магазін, 

шо приймав золото (хрєсти, монєти).

Свідчення Рибченко Наталії Михайлівни (1928 р.н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записала Біла О., 2008 р.
Мені тоді було п'ять років. Пам'ятаю, як 

мама збирала в полі за городами залишки 
проса, віяла та пекла з нього «маторжени-
ки», такі собі млинці чи коржики.

А в наших сусідів був син, молодий хло-
пець Григорій. Від голоду він був пухлий і 

вже не було в нього сили жити, бо їли вони 
тільки ріпу. Наш батько наказав щодня кор-
мити хлопця обідом, що самі їли, те й йому 
давали. Так він і вижив.

Страшні були часи…

Свідчення Савченко Тетяни Іларіонівни (1926 р. н.)
с. Малокатеринівка Запорізького раойну Запорізької області

Записано (дату не встановлено)

Мій батько  – Солоп Іларіон Архипович 
1900 р. н. був місцевим жителем. Працю-
вав на заводі «Комунар» у Запоріжжі контр-
ольним майстром, потім  – начальником 
ВТК. Мама  – Солоп Наталя Кіндратівна 
1901 р. н., родом із сусіднього села Царкут. 
Вона була домогосподаркою. Виховувала 
нас чотирьох дітей: Валю, Олену, мене і най-
меншого Василька.

У 1932 р. мені було сім років. Уже взимку 
ми відчули наближення голоду: хліб почали 
видавати по карткам у розрахунку 200 гр. на 
день. Батькові родичі допомогти нам не мо-
гли. Їх було десять братів і дві сестри і в кож-
ного свої сім’ї, діти.. На наше щастя, мамині 
старші брати мали в Царкуті своє господар-
ство і потроху допомагали нам. І хоч голоду 
у сім’ї не було, але їсти хотілося завжди…

З осені була ще картопля, але взимку 
їли тільки крупу. Сідали їсти усі разом. Кашу 
мама насипала у мисник, з якого їла вся 
сім’я. Потім мама прибирала мисник з кашею 
аж на верхню поличку шафи. А їсти так хоті-
лось. І тоді старші сестри Валя і Оленка під-
саджували мене, що я надібрала з чавунку їм 
і, звісно, собі ж по жменьці каші. Наші хитро-
щі не залишилися непоміченими для мами.

 –  Дівчата, дивіться: он у кутку висить 
ікона. Боженька дивиться на вас і все ба-
чить. Якщо ви ще будете красти кашу, він 
вас покарає.

Ми терпіли день, два, але ж їсти хочеть-
ся… Отож зважилися. Спочатку сестри під-
саджували мене до ікони, і я завішувала її 
байковою хусткою, щоб Боженька нічого не 
бачив. А потім ми крали кашу… Одного разу 
забули зняти хустку з ікони, мама глянула  – 
і все зрозуміла. Добряче тоді вона нас від-
лупцювала! А тато, коли прийшов додому і 
довідався про це, нагримав на неї і сказав, 
щоб вона ніколи не била нас тільки за те, що 
ми хочемо їсти…

У наших сусідів Семена і Олександри Са-
марських було п’ятеро дітей: Марія, Іван, 
Василь, Гриша і Люба. Семен робив на «Ко-
мунарі», а Олександра була з дітьми. Була у 
них корова. Але коли закінчувалися запаси 
харчів, і їсти було вже нічого, корову зарі-
зали. Хлопці Василь і Гриша були хрещени-
ками мого батька і, хоч як нам самим важко 
не було, мої батьки намагалися допомогти 
сусідам. Але у дітей вже починали пухнути 
ноги. На початку весни 1933 року Вася (8 ро-
ків) і Гриша (6 років) об’їлися проскуреників 



145

Cвідчення очевидців: Запорізький район

(це такі жовтенькі квіточки, вони першими 
з’являються з-під снігу). Я ходила дивити-
ся на хлопчиків. Вони, бідні, були ледь живі. 
Їхнього батька викликали з заводу. Він на 
дрезині по залізниці приїхав додому, схопив 
хлопців  – і знову у Запоріжжя. Тільки завдя-
ки цьому лікарі змогли врятувати їх життя…

По Комунарській вулиці у крайній 
хаті жили Кирило і Олена Саєнки. У них 
були хлопці Дмитро (1924 р. н.) і Микола 
(1928 р. н.). Ми з ними разом гуляли, старші 
діти ходили з Дмитром до школи. Так от: ця 
сім’я дуже бідувала. Уже весною 1933 року 
хтось із сусідських дітей сказав, що Дмитро 
й Микола мабуть повмирають, бо вони дуже 
пухлі. На них жахливо було дивитись, ми на-
віть плакали. Забрали хлопців у лікарню. 
Дмитро з’явився в селі влітку, а Микола  – 
аж через два роки!

Дід і баба Кухаренки жили на вулиці При-
бережній. Неподалік від них жив дід Солоп 
(ні, він не наш родич, у нього тільки пріз-
вище таке, як у моїх батьків). Так вони всі 
вмерли від голоду, і ховали їх в один день. Я 
сама бачила, як діда Солопа винесли в рядні 
і поклали у труну. А от Кухаренків заверну-
ли у рядно і поклали на бричку, і повезли на 
кладовище. Так і ховали.

У селі було дуже тихо, навіть пташки не 
літали. Люди ловили котів і їли. На Казар-
мах, біля залізниці, жила сім’я Малихіних, 
яка переїхала сюди з Росії. Вони їли со-
бак. А хто і за що мав би їх осуджувати?! 
Голод… Кожен виживав як міг, слава Богу, 
хоч випадків людоїдства в селі не було… 
Ну, а коли вже наступило літо 1933-го, до-
жили до косовиці  – голод почав відступа-
ти…

Свідчення Степанченко Клавдії Петрівни (1931 р. н.)
смт Балабине Запорізького району Запорізької області.

Записав Ємельянов Ю. М., 2008 р.
Та що я можу розповісти за 

1932 – 1933 роки, коли була дуже мала. Але 
мама, бабуся розповідали, що було жити 
не легко. Держали городи в плавнях та біля 
дому. Була у нас корівка, птиця.

Працювали з раннього ранку до пізнього 
вечора. Але наша сім’я не голодувала. Було 
молоко, гарбузи, картопля.

Пам’ятаю я голод 1947 р. Ми не бачили, 

щоб люди умирали на дорозі. Але чули, як 
люди говорили. Було важко всім. Але знову, 
виручали городи в плавнях, своя скотинка, 
птиця.

А бабуся моя моя говорила: «В Балаби-
ні голодували, недоїдали, але не чула, щоб 
хтось вмер голодною смертю». А вообще не 
хочеться споминать те, що було. Бо важко 
дуже. Батька вбили за доноса.

Свідчення Федосенко Олени Миколаївни (1932 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області

Записала Біла О., 2008 р.
Народилася у 1932 році. Коли мені було 

півроку, мама захворіла на тиф, лікувалась. 
Мене маленьку віддали на виховання до ба-
бусі. Був голод, їсти було нічого, у мене роз-
вився рахіт, була дуже слабка. Всі думали, 
що я не виживу, помру, вже й чорною ткани-
ною накрили. Але ж вижила…

Сестра моя, 1930 року народження, в ті 
часи, так, як мама хворіла, жила з татом у 
тракторній бригаді, де він працював ком-
байнером. Механізаторів там кормили, отож 
батько розділяв свою порцію з донькою, так 
і вижили.

Свідчення Федченок Ганни Кіндратівни (1923 р. н.)
с. Розумівка Запорізького району Запорізької області.

Записав Олінкевич Л. П., 2008 р.
Я тоді ще була малою, в голодовку ми з 

мамою ходили на Переробчу, заробляли 
початки кукурудзи, приносили додому, на-

тирали кукурудзу на терничку, мама зваре 
якогось кандьору  – і дітям. Ми тримали ко-
рову, яка рятувала нас від голодної смерті. 



146

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мій батько працював у місті на заводі, одер-
жував продуктову карточку, а ми  – діти, їз-
дили в місто за продуктами.

В 1932 – 33 рр. був неврожай, все на 
степу вигоріло, пшениця була маленька, 

не налилася, але й цей урожай весь вивез-
ли в держпоставки. Ми теж пережили го-
лод, мати терла з кори дерев муку, пекла з 
них «хліб», їли лободу, ховрахів, гав, ловили 
рибу.

Свідчення Філоненка Івана Федоровича (1925 р. н.)
с. Розумівка Запорізького району Запорізької області

Записав Олінкевич Л. П., 2008 р.
Тоді, в 1932 – 33 рр. у людей не було ні-

яких прав. При владі були люди, які корис-
тувалися тим, що нове життя всі будували 
вперше і використовували наші помилки 
для особистої наживи. В період колекти-
візації і голодовки я був школярем, але ці 
страшні роки пам'ятаю добре. З села ви-
магали все, що можна і не можна, навіть 

посівний фонд вивезли в хлібозаготівлю. 
Всі заводи, електростанції будували за ра-
хунок села. Особливо страшним було «роз-
куркулювання», коли добрих господарів 
насильно позбавляли майна. В моєму селі 
розкуркулили 29 сімей, в тому числі і моїх: 
діда Філоненко Терентія Гнатовича і бабусю 
Марію Сидорівну.

Свідчення Фощій Євдокії Гаврилівни (1922 р. н.)
с. Широке (колишня назва поселення німців-менонітів  – Нойдорф)  

Запорізького району Запорізької області.
Записала Максимова В., 2008 р.

Місце запису: село Широке (колишня на-
зва поселення німців-менонітів  – Нойдорф) 
Запорізького району Запорізької області.

Дата запису: 22 квітня 2008 року 
Ким записано: Максимова Валентина 

Олександрівна 
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 рр. або у 1946 – 1947 рр.?
 –  Був голод.
 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки чи 
забирала врожай влада?

 –  Урожай був, а його забирали.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, городі, то хто це робив?
 –  Ну хто, ті  – комуністи, партійці.
Чи були винагороди від влади за доне-

сення на сусіда про приховання зерна?
 –  Не знаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  Ніяких документів не було. Корови за-

бирали  – 1 на двох сусідів оставляли. Все 
робили як партійці.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Були вислання. Приїхали ноччю забра-
ли. Двох забрали, один вернувся, а одного 

не знаємо, де дівся.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  А хто зна. Не знаю, не вбивали.
 –  Як люди боронились?
 –  Всі були пригнічені, боялись і слова 

сказать.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів?
 –  Може дехто й вмів, а ми не ховали, бо 

нічого було. В плиті, і горох, і квасолю.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Данильченко Гарасим.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  А хто зна.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Де можна заховать, як даже в плиті 

шукали? Може, де закопать.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов у кол-

госп?
 –  Да, давали не дуже. Не давали вмерти.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу, 
тощо?

 –  Худобу брали, а полотняне не брали. 
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Сівалку забрали, у колхоз усе забирали.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули Ви про нього?
 –  Не чула.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Розрішали, як не нападуться. Збира-

ли, ну тіки в колхоз.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  А хто зна, була міліція.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госп?
 –  Хотіли, а шо ж робить. Багаті може й 

не хотіли, а нам було всьо равно, йшли.
 –  Чи змушували людей іти до колгос-

пів і як?
 –  Бог його знає.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Та ніде не ховали. Це таке, шо ніде не 

заховаєш. Сказали «Здайте корову, а одну 
на двох сусідів оставте».

 –  В який час ходили забирати у людей 
зерно, продукти?

 –  Не знаю.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Не помню.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  У 33-му, 34-му.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Це після войни тіки забирали, в дет-

дом здавали.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Не голодували, хто цим завідував, і в 

кладовах були, а робочі  – голодували.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Хто імів щось, хто лінився, той вмирав.
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  По-моєму не ділились, бо в каждого 

немає.
 –  Які засоби вживали для виживання?
 –  Хто як мог.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  А в родичів шо було.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Мишій, курай молотили, робили ма-

торженики.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  Не помню такого.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Їли ховрахи, як піймаю, то як свинина.
 –  Чи можна було щось купити у місті чи 

виміняти?
 –  Я не знаю.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі, чи є 

такі відомості?
 –  Троє знаю, шо померли.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Нє цього, шо не їли, то не їли.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Трун не робили. Я сама яму копала 

своїй рідній тьоткі, під бік, шоб можна було її 
положить і закрить.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Ніхто нікого не хоронив.
 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  Ні, немає.
 –  Чи поминають їх на Проводи, Гробки, 

Зелені свята?
 –  Хто їх поминає, ніхто не поминає.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Да, в церкві згадують, моляться, ба-
тюшка всігда вспоминає.

Чи є у Вашому селі церква? До якого па-
тріархату вона відноситься?

 –  Немає.
Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники 

померлим від голоду?
 –  Не знаю.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Дітям конєшно розповідала, а онуки 
не слухали.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Я думаю, хто создавав колхоз, партія.
 –  Чи Ви знаєте, що таке Торгсін.
 –  Ні, не знаю.



148

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Свідчення Чигирьової Анастасії Павлівни (1919 р. н.)
с.Мар’ївка Запорізького району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Штейнле О., Шакура Є.
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Кор.:  – Як ваші прізвище, ім’я, по-
батькові?

А. Ч.  – Чигирьова Анастасія Павлівна.
Кор.:  – Якого Ви року народження?
А. Ч.  – 19-го.
Кор.:  – З якого року проживаєте у селі 

Мар’ївка?
А. Ч. Тут народилася і тут… ну, деякий час 

працювала в Томаківці, в Біленькому, а по-
тім, з 46 – го року  – у Мар’ївці вчителювала. 
І тут на пєнсію пішла, і тут умирать буду.

Кор.:  – А може Ви знаєте, як звали Ва-
ших батька, матір?

А. Ч.  – Чого ж не знаю: Чугуєнко Павло 
Євменович, Чугуєнко Марія Михайлівна  – це 
мої батьки. Вони весь час працювали… до 
колгоспу працювали індивідуально, ну потім 
у колгоспі. Ото-так. Пережили голод один і 
другий, дуже важко пережили, особенно 33 
– й рік. Нас четверо дітей було в сім’ї. Бать-
ки весь час трудилися, такі були неліниві. А 
потім уже у колгосп пішли. Каже мама: «Де 
той ранше колгосп був? Ну чого ми ще опи-
ралися, не йшли». Тато ж це  – віялку треба, 
то коня треба, то борону треба. Все тянемо, 
а тепер  – нічого не треба: пішов у бригаді 
взяв роботу, одробила, прийшла  – всьо, ні 
коняки, ні заботи, нічого. Так вона ото весь 
час казала: «Чого ми раньше не той… чого 
вони раньше нас об’єднали». Так воно й є.

Кор.:  – А от про голод можете щось роз-
повісти? Як рятувалися під час голоду?

А. Ч.  – Ну, в 33-му році дуже важко було. 
Тоді говорили, шо ходили по хатах, по го-
ріщах, змітали і квасолю, і горох  – ну все, 
шо тільки можна. І називали «незаконно 
роздане». А хто ту квасолю і горох розда-
вав  – виростили люди на городі. І ото дуже 
важко було. Ну що ми їли: привезли курая, 
натрусили того зерничка, мама наваре, по-
товче, а тоді із того буряка листя, кропиви 
листя і ото ми називали материнник. Пощу-
пає  – оце я пам’ятаю. А в 47-му році тоже 
було важко, но якось легше пережили. 47-й 
я уже добре пам’ятаю  – уже замужем була. 
А жили ж тут з батьками. Ой, не дай Бог, не 

дай Бог! Ну тоді ми молоді були, та й батьки 
не такі старі і якось легше боролися з цим. 
Я ж кажу  – із бур’яну зернячко варили. Та 
не дай Бог! А хліба хотіли страшно. А я сама 
вже пухла була. Ми жили отут дали нам 
квартіру школі (отут доміки, там їх тоді не 
було, а була хата). І нам дали там квартіру 
ото. А сюди іти, я вже не могла піднятися. А 
сестра моя повернулася з Германії і робила 
учьотчіком у тракторном отрядє. І їй давали 
400 г хліба. Вона вечером получала, прино-
сила, а дєдушка ниточкою ділив ці грами на 
кусочки. І ото мій кусочок чоловік приносе: 
«На, з’їж!». «А ти?». «А я по дорозі з’їв!». Но 
вижили, вижили. Тоді таки вродило харашо, 
возили прямо цілими такими валками. При-
возять, мішків повно  – дуже багато було 
зерна після голоду. Наладилося. І уже ми 
не голодували після того. Ну, в 54 – му році 
картопля не вродила. Хрущов організував 
перевозку з однієї області в другу і ми не 
страдали. Дуже тяжко було, а все – таки по-
бідили.

Кор.:  – А як у Вас проходила колективі-
зація?

А. Ч.:  – Тяжко проходила: одні сопроти-
влялися, довгий час не входили до артілі. Ну 
їх притискували, притискували то налога-
ми, то тим. Поки таки вони здались  – пішли. 
Одні… а я ходила в школу якраз 28-й, 29-й, 
30-й, 31-й  – це я ходила в 1-й  – 4-й клас. То 
у школі вчителька нам кожен день агітува-
ла: «А ваші ще не записалися? А ваші? Чого 
ж вони? Та хай ідуть». А ми ж приходимо та 
батькам же. Сусіда прийшов до батька та 
каже: «Павло Євменович, ну чи й в тебе ота-
ке, як в мене? Ну їдом їдять діти  – уступай 
до колгоспу, чого ти тянеш?». Ми були агіта-
торами малими. Ну наші батьки конячку роз-
жилися, а тоді ж здали ото. А він (отам, як 
Біленьке їхать, табір був) ірже, додому хоче. 
Шкода було. Віялку, шо вони добивались, 
збирались на неї  – оддали. Це пережили 
вони важко  – своє, надбане трудом таким, 
це важко. А пізніше, помню, мама каже: «Ну 
чого вони нас раньше не об’єднали? Ну яке 
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ж добро тепер: ні про шо не думай, пішов, 
роботу взяли, виконав  – і всьо.» А труди-
лись дуже: саду було 400 га отут за селом 
і його ж все вручну обробляли. Оті міжду-
ряддя копали. То, мама… це ж далеченько 
воно, кілометра чотири… прибіжить, корівку 
подоє на обід, нас погодує і оп’ять побігла 

туди. А тоді вже під старість: «Чо в мене руки 
болять?». Кажу: «А міждуряддя у саду хто ко-
пав, не руки оті?». Робили дуже важко. Тоді 
ж не така механізація була, а пізніше уже ж 
не пололи. Зразу пололи, рядки давали. Тоді 
вже ж не пололи: проїде трактор так і так  – 
чисто, харашо.

Свідчення Чугуєнка Петра Васильовича (1928 р. н.)
с. Мар’ївка Запорізького району Запорізької області

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Штейнле О., Шакура Є.,  
під керівництвом Білівненка С. М., 2005 р.

Кор.:  – А про голод щось пам’ятаєте 
33-го?

П. Ч.  – Голод дуже пам’ятаю. Голод  – це 
страшне діло, дєтка. Мені було 6 років всьо-
го. Помню, як ходили активісти, ламали (в 
нас на старому дворі був сарай і сіно було 
в сараї) і вони перекидали все, ламали, до-
вбали, шукали, мов у ямі шось закопано. А 
у нас була бабушка (вона не рідна, дідова 
жінка перва, дід женився у 24-му році). Оця 
бабка ото ж ходила. По горіщах лазили, у 
хаті все поперекидали  – ніде нічого не на-
йшли. А один  – побачив самовар (сімейний  

– як зійдуться всі діти до діда, самовар цей 
наливають, відерний самовар) і бабка ква-
сольку зібрала і у самовар насипала (де-то 
кілограми 3 насипала). Один розкриває: «О, 
ось де вони ховають!»,  – і квасольку ту за-
брали.

Кор.:  – Ну, а чим рятувались?
П. Ч.  – Коровка у нас була, не забрали. 

Тоді зерно це все забрали. Ну, бабка їх про-
клинала, і шо вона їм тільки не розсказувала 
вслід  – забрали ж. А жили чим  – вот, з’їм, 
ото ж я кажу, в основном молоко, шо батьки 
нагодують. Картошка була, буряки.

КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Алєйнікової (Бонзарьової) Поліни Тимофіївни (1926 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорозької області.

Записали Алєйнікова Ю. В., Куліш К. Ю., 2008 р.
Я була невелика, коли розпочався голод. 

В сім’ї нас було четверо сестер, я  – наймо-
лодша. Нас вважали середняками, бо у нас 
були корови, свині, птиця, запаси їжі. Потім, 
все це забрала спецбригада.

Жили ми на центральній вулиці (тоді вона 
мала назву Красна), яку в народі називали 
«Столбова», старожили розповідали, що ще 
Катерина ІІ поставила телеграфні стовпи, 
тому така і назва вулиці.

Пам'ятаю, ми, діти, гралися на вулиці, 
вона тоді була широка, без дерев, дорога 
ґрунтова i по ній йшли багато людей.

Було холодно, мабуть пізня осінь, 
(1933 p.) снігу не було, це я пам'ятаю. Люди 
одягнуті були погано, обмотані, немощні, 

ледве пересувалися, падали. І один з чоло-
віків впав на другому боці вулиці. Я i зараз 
уявляю, як він лежить на дорозі.

Батьків брат, він жив біля нас недалеко, 
дядько Стьошко (Бонзарьов Стефан Дани-
лович) не пам'ятаю як, переніс цього чоло-
віка до себе на двір. Потім в сінцях, намос-
тили багато сіна i положили його туди. Я не 
знаю, як його звали, може він i казав дядь-
кові Стьошцi. Чоловіка нагодували. Але про-
жив він недовго. Може не треба було давати 
йому стільки їжі. Через декілька днів він по-
мер. Мій дядько поховав його в кінці городу. 
І ще довго могилка та була, він за нею до-
глядав.
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Свідчення Ахматової Ганни Омелянівни (1920 – 1981 рр.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано зі слів Ахматової Любові Олексіївни 1980 р.
Ахматова Анна Емельяновна, родилась 

12 мая 1920 г., умерла 22 мая 1981 г., жи-
тельница с. Великая Знамянка.

В семье нас было девять человек, в 
живых осталось только трое.

Начался голод. Пришли, все 
повыгребали, все до граммочки, всю пше-
ницу забрали, коней, коров, уток, все, что 
было  – голая хата осталась. И начался го-
лод, а раньше ведь у людей никаких денег 
не было. Только то, что поедут, продадут, 
сдадут, то и все деньги. А так хлеб пекли 
сами, фрукты были свои.

Первыми, кто не вынес этих мук, в на-
шей семье оказались бабушка с дедушкой, 
старенькие уже были. Есть было нечего. Хо-
дили, траву рвали, лебеду, крапиву резали, 
лепешки с нее делали. Ходили в амбар, так 
все-таки хоть какой-нибудь муки насобира-
ли или высивок, чтобы траву одну не есть. 
Этим и питались. А потом вообще нечего 
было, ведь покупать уже не за что было. Что 
не продавали, оставляли себе.

После дедушки с бабушкой, умерла са-
мая младшая девочка, ей было 10 лет, по-
том умерла мать от голода и переживаний. 
От того, что сил уже не было, даже могилку 
не стали копать и на кладбище нести. Похо-
ронили прямо на огороде.

Выкопали маленькую ямку, землей при-
трусили, не ложили и в гроб  – прямо так и 
закопали, камнем обложили, чтобы никто не 
разрыл. Остались мы втроем в голод, и в хо-
лод. Сидели опухшие все. Старшая, которой 
было 18 лет, побежит, подработает, ее по-
кормят, а мы лежали, доходили. Потом меня 
забрала одна еврейская семья в Запорожье, 
чтобы я у них работала, смотрела за ребен-
ком и за домом. Все-таки в городе было 
легче. Там выдавали карточки, кто работает 
на производстве, положено 200 грамм хле-
ба, ты каждый день ходишь, тебе карточку 
отрезают. Мне тогда было 14 – 15 лет, то у 
одних на квартире, то у других. Пошла на 
трикотажную фабрику работать. Вот так и 
пережили голод.

Свідчення Багатюк Ольги Назарівни (1905 – 1996 рр.)
с. Зелене, В-Рогачинського району, Херсонської області.

Записано зі слів Тендітної Дарини Павлівни 1995 р.
В 1930 г. урожай был неплохой, но в это 

время началась коллективизация, были 
организованы бригады из местного насе-
ления, которые отбирали хлеб, скот, все 
продукты у людей. У ее отца (он был се-
редняк) забрали все: две лошади, сеялку и 
бороны, его выгнали из собственного дома. 
У него было семь дочерей. Надел земли 
на дочерей не давали и поэтому, он поку-
пал землю или брал в аренду. После того, 
как его выгнали из дома, он жил в Никопо-
ле  – там жили его старшие дочери, а двоих 
младших отдали в Камянский детдом.

По дороге в Никополь, бабушке и де-
душке в Камянке, кто-то дал покушать хле-
ба, а они долгое время голодовали, а по-
сле голодовки, наедаться нельзя и они на 

второй день умерли. Дети, которые были в 
детдоме, тоже голодовали, их кормили зер-
нами сорго (из него делают веники) и они 
очень часто болели. Моя прабабушка Ольга 
Назаровна, в то время жила в с. Зеленое, 
кушала она зерна из курая. Они очень горь-
кие. Сначала их молотили, потом  – тол-
кли в ступке. Получались лепешки. Весной 
росли растения, которые назывались «ди-
кая фисташка». Корни этого растения были 
сладкие, белые, как маленькая морковка. 
Когда начинала наливаться рожь, все ходи-
ли в степь и руками натирали зернышки. В 
селе очень много людей умирало семьями 
от голода.

Ольга Назаровна прожила 91 год и умер-
ла в 1996 г. в с. Великая Знамянка.
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Свідчення Базни Євгенії Сергіївни (1928 р. н.)
с. Благовiщенка, Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Бик Е. Б., 2008 р.
Моя мати лежала при смерті, коли до 

нашої хати зайшла моя хрещена i запропо-
нувала матері мене забрати до себе. Крім 
мене, у нашій ciм’ї було ще двоє дітей, вони 
померли від голоду. Хрещена виживала за-
вдяки тому, що в кінці городу у неї росла 
пшениця, з якої вона могла зварити щось 
поїсти.

Хрещена бачила, як я сумувала за 
матір’ю, тому відвела мене додому i при-
носила нам обом їсти. Потім матері покра-
щало i вона почала сама готувати з лободи 
коржі, збирали кінський помьот, в ньому 
було зерно, яке мили i перетирали на муку. 
Я це все пережила i нікому не бажаю це по-
бачити i пережити.

Свідчення Бондаренка Івана (1926 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано (дату не встановлено)
Я звернувся до Бондаренка діда Івана, 

якому зараз вже 82 роки. Дід Іван говорить, 
що це найскладніші часи були за все його 
життя, про це дуже боляче згадувати. Гово-
рить, що їх було сім чоловік у сім’ї. Він був 
самий старший, і коли вже почав наставати 
такий час, що у людей не було що їсти, у їх 
в сім’ї молодші два братики почали пухну-
ти від голоду. Його мати не могла на це ди-
витися і пішла на поле, де росла пшениця, 
красти. Те поле охороняло 45 чоловік, які 
дуже пильно дивились, щоб ніхто не крав 
колоски. Коли моя мати вирвала жмут коло-
сків, почала від них тікати, вона встигла вки-
нути за хатинку той жмут пшениці. Охоронці 
її догнали і дуже били палками. І питали, де 

вона діла пшеницю. Але мати так і не сказа-
ла. До самого вечора вона лежала у траві. 
Потім коли вже почала підійматися, забрала 
пшеницю і побігла додому.

Вона те зернятко потовкла та спекла ді-
тям трошки пиріжків. Так діти ще трішки 
протягнули, а троє з них молодших помер-
ло один за одним. В кінці 1933 року вбили 
його матір за те, що вона крала пшеницю з 
возу, який їхав по їхній вулиці. Цей чоловік, 
який їхав на возі дуже бив її батогом. Вбили 
її прямо у дворі за те, що вона крала пше-
ницю. Як говорить старенький дід Іван: «Я, 
два брати і сестра народилися в сорочці, 
тому що вижило тільки четверо. Дуже-дуже 
страшне, голод…» 

Свідчення Бондаря Івана Михайловича (1927 р. н.)
с. Нововодяне Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Бондарь Іван Михайлович народився 

15 квітня 1927 році в селі Нововодяне. Роз-
повідає про голод у 1932 – 1933 роках, як 
про страшну трагедію. На цей час в Укра-
їні була колективізація (колгоспи). Хто не 
хотів ходити працювати в колгоспи, в того 
забирали все, що було нажите в сім’ї. Але 

в колгоспах робити не можна. Люди нічого 
не їли, бо вже не було чого і люди помира-
ли.

Після страшного голоду почалися епі-
демії чуми. Наслідки були жахливі. Велика 
кількість людей загинула. В селі залишилося 
зовсім мало населення.

Свідчення Буряк-Рябоконь Феодосії Данилівни (дату народження не встановлено)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано онукою Рябоконь Г., 2008 р.
Ми прокинулися рано, ще навіть не зі-

йшло сонце. У моєї сім’ї було п’ятеро дітей 
і матір, батько помер. Всі хотіли їсти. Неза-
баром увійшов мій дядько Петро і почав го-

лосно кричати: «Збираємось, будемо по-
кидати селище!». З сусідньої кімнати, де ми 
проводили ночі на старій печі, я почула плач 
мами: «Діти маленькі, раптом не доїдемо».
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 –  Доїдемо!  – відповів старший брат. 
Мати швидко почала збиратися.

Ми вийшли з двору, люди наче не люди, 
всі злобні, жалібно кричать та кудись всі бі-
гли один поперед другого.

Наш дядько Петро, поклавши речі на ві-
зок, у який були запряжені коні, сказав: 
«Мерщій, сідайте!» Мати сіла першою, коло 
себе посадила більш старших дітей, Івана, 
Надію, Василя найменшого взяла на руки, 
Гліб сів біля дядька. Я стояла і голосно кри-
чала що нікуди не поїду. Мати всупереч тя-
гла за руку. В той момент, я не боялась го-
лоду, ні смерті, боялась їхати через річку, 
думала, що всі загинемо там. Мати пригор-
нула мене до себе, ніколи незабуду цього 
тепла, і я тихенько заснула. Розплющивши 
очі, побачила, що вже все позаду і ми на міс-
ці. Туди, куди нас відвезли (сучасне м.  Запо-
ріжжя) шансів вижити було найбільше.

Цей рік  – 1933  – для мене мабуть ли-
шився найгіршим у житті. Наша сім’я ли-
шилась живою завдяки тому дядькові, ми 
виросли на цих страшних подіях. Я втра-
тила своїх молодших брата та сестру  – це 
тяжкі втрати. Але живі могили які, я бачи-
ла перед собою мабуть не забуду ніколи. 
Такі могили були справді живі. Перевізни-
кам уже померлих людей, яких жорстоко 
кидали в одну яму, начебто ховали, вида-
вався пайок (здебільш хлібом). Це немож-
ливо… А лежали в ямі майже живі. Дівчин-
ка з довгою косою та гарною, як зараз 
пам’ятаю, вродою лежала неподалік, звід-
кіль я її бачила. Перевізник підібрав її і ки-
нув на купу померлих, дівчина ще дихала! 
Всіх, кого везли по 6 – 8 чоловік кидали в 
одну яму, земля після того як яму засипа-
ли ворушилася. Ні, не можу більше… Це 
було тяжко…

Свідчення Ващук Парасковії Єпіфанівни (1919 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорозької області

Записав Краюшкін С. Д., 2008 р.
Роки голодомору пам'ятаю, але не все, 

бо стiльки років минуло. Кожна cім’я пере-
живала в 1932 – 1933 роках страшний голо-
домор. Наша родина цю страшну біду теж 
пережила та ще батька забрали, як ворога 
народу. Звали батька Добишев Єпіфан Філі-
пович та вже живим ми його ніколи не бачи-
ли після того, як забрали. Мати, Добишева 
Дар'я Яківна, працювала в колгоспі. В нашій 
сім’ї було п’ятеро дітей й ми залишилися на 
положенні голодуючих. Голодомор був дуже 
страшний в боротьбі за життя, ми «хоть 
чим-небудь заповняли желудки». Збирали 
траву, шелковицю, ловили пацюків, сусликів. 
Кожен день, ми бачили, що жінки, діти, чо-
ловіки йшли по вулиці обездолені, голодні, 
вмираючи прямо на вулиці. Просили в Бога: 
«Подайте!» А давати нічого і наша маленька 
сестричка Марфа теж затихла та померла. 
Такі сім’ї як Корягини, Голініщіви, Толстови, 

Кудінови вимирали повністю. Вимирали цілі 
вулиці в Ільїні на «Кабанине», такі вулиці на-
половину вимерли «Четвертная», «Лиман-
ная», «Степная», «Красная». Але завдяки та-
ким людям як: голова колхозу ім. К-Маркса 
Тимофій Іванович Кваша, бригадир Іван Ми-
колайович Лiзогубов, бригадир Василій Ми-
хайлович Точилін, не зважаючи настановам 
партійного керівництва, давали по два-три 
кілограми муки, картоплі, капусти, ці про-
дукти люди готували з лободи та різними 
корінцями. Немало дітлахів врятувала Марія 
Іванівна Пенькова, робітниця колгоспу Анас-
тасія Карпівна Іванова  – варили «затірку», 
«маламигу» (так в тексті  – І. Ш.).

Були створені бригади порятунку на чолі 
з Калугіним Володимиром, Степаном Круж-
новим, Яков Зуєвим, Павло Марковим, Ва-
силісою Барановою. Вони носили по хатах 
якусь їжу.

Свідчення Говорухи Неоніли Василівни (1911 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала Казимирова Н., 2008 р.
Говоруха Неоніла Василівна, 1911 р. н., 

проживала в с. Велика Знам’янка, Запорізь-
кої області.

Молодою тоді була я. Страшний час 
був… Сім’я наша дуже бідно жила, але ко-
ровку мали, мабуть, тому і вижили. Дітки 
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були мої ще зовсім маленькими, весь час 
їсточки просили. Пам’ятаю, якось в сінях на-
дибала на старі чоботи з кожі. Порізала їх на 
маленькі шматочки (все ж таки зі шкіри хоч 
якийсь навар) та й супчику зварила. Було й 
лободу їли, а як раділи «кашиці» на акації.

А ще випадок був: кум мій звідкись ко-
нини приніс багато. «Засоли,  – каже,  – та 

потроху діткам давай. Я її (коня) ще те-
плою застав, майже «дорізав». Так ми дов-
го смакували кониною, хоч і дохлою. Тяж-
кі часи були, але всі вижили, ніхто навіть 
не опух з нашої сім’ї. А по вулиці ходили 
люди опухлі, особливо ноги були страшні. 
Важко це згадувати, а ми це пережили… 
Страхіття…

Свідчення Дорошенко Тетяни Олексіївни (1925 р. н.)
с. Водяне Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала Петренко Т., 2008 р.
У 1933 році вона разом з батьком Олек-

сієм Дмитровичем, матір’ю Іриною Кирилів-
ною, братами Олексієм, Петром, Павлом та 
сестрою Параскою проживали за цією адре-
сою. По сусідству жили Куденцi i Бовтути. У 
них була дочка Марія, з якою ми дружили. 
Разом з Марійкою я ходила збирати козель-
ці. Щоб ми не померли з голоду, мама пекла 
оладки з шолухи проса, їли все, що дасть 
город.

Пам'ятаю, що були у Водяні загони до-
бровольців, які ходили по хатах i збирали 
все, що було їстівне. Забирали муку, квасо-
лю, i всяке добро.

Пам'ятаю: раніше домівки в хатах засти-
лали соломою. Добре помню, як прийшли 
добровольці, то мати квасолю розсипала по 
долівці i вони її не знайшли. А як пішли, то 
ми квасолю збирали i мама варила, i ми їли. 
Квасоля добріша за козельці.

Время було скрутне. Сім’я у нас була ве-
лика. Батько з мамою зі шкури лізли, щоб 
нас хоч як-небудь нагодувати, i не дати нам 
померти з голоду.

 –  Бабусю, а чи всі у вашій сім’ї вижили в 
роки голоду?

 –  Вижили всі. Скрутно було, дуже хоті-
лося їсти, але всі вижили.

Свідчення Жукової Анастасії Лук’янівни (дату народження не встановлено)
с. Дніпровка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Жуков Л. О.  – онук свідка, 2008 р.
Моя мати, Жукова Анастасія Лук’янівна, 

розповідала, що восени 1932-го року, до 
хати пришли активісти села розкуркулю-
вати мого діда Жукова Олексія. Сім’я була 
кріпкою, або, як тоді казали, заможна. Мали 
землю, корову, інвентар. Шукачі хліба пере-
вернули увесь дім, щупали щупами, шука-

ли зерно. Забрали хліб, а діда посадили до 
тюрми у селі Фенєвка Дніпропетровської 
області. Бабуся залишилася одна з трьо-
ма дітьми. В період голоду таланило вижи-
ти тому, що дід працював у тюрмі ковалем, 
отримував пайку, яку економив та пере-
правляв додому дружині та дітям.

Свідчення Журавльова Михайла Яковича (дату народження не встановлено)
і Журавльової Єфимії Захарівни

с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Журавльов Михайло Якович і Журавльо-
ва Єфимія Захарівна, мешкають в селі Вели-
ка Знам’янка К-Дніпровського району Запо-
різької області.

Голод ми пам’ятаємо більше з розпові-
дей наших батьків. У Михайла Яковича сім’я 
була велика. Жили дуже бідно, але працю-

вали багато. Всі запаси, які в нас були, за-
брали. Прийшли одного разу уповноважені і 
почали шукати зерно. Але його у нас вже не 
було, лише трішечки фасолі мати сховала 
в колисці, де лежала молодша сестра. Але 
вони її витягли і забрали. Мати потім дуже 
плакала, що тепер і на суп не буде. Прода-
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вати і вимінювати було нічого. Тому варили 
якусь похльобку дуже рідку, з травою. По-
стійно хотілося їсти, але ми були ще малень-
кі, але розуміли, що їсти нічого і не просили 
батьків. В селі багато повмирало, але наша 

сім’я, вижила, окрім сестри. Збирали коло-
сся, але нам забороняли це робити. Кожен 
колосок складали до купи і вижили. І ось те-
пер ми дуже бережно відносимося до хліба, 
бо знаємо його вартість.

Свідчення Кривої Марії Василівни (1920 р. н.)
с. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Її старша сестра застала роки Голодомо-

ру вже дорослою, мабуть не бажаючи згаду-
вати ті дні, зі сльозами на очах промовила: 
«Зламане життя…», і пішла до хати.

Марія Василівна, хоч з острахом, та все 
ж розповіла дещо.

Народилася вона 29 червня 1920 року 
в с. Велика Білозірка Запорізької області в 
сім’ї селян Лісничого Василя Васильовича 
та Ксенії Михайлівни. В їх сім’ї було четверо 
дітей.

Коли у 1929 році почалася колективіза-
ція, нашого діда Василя розкуркулили, хоча 
у них було теж, що й у інших  – не більше. 
Довгі роки над нами тяжіло звинувачення 
«розкуркулені». Найтяжче було писати ав-
тобіографію, коли поступала до Харчового 
технікуму, не приймали до піонерів  – з «кур-
кульні». Коли прийшли німці, це врятувало 
від Германій. Гебельський комісаріат ниніш-
ньої першої школи, поставив знала німець-
кий, хоча й мала у школі людям що й як, та 
й хрестики відправили до Германії. А самі з 
мамою тремтіли, що прийдуть наші і розстрі-
ляють мене. Зібрали не дуже добрий, була 
засуха і зробила влада, про це пошепки го-
ворила, брали мало з гектару, а план здачі 
був великий. Говорили, що український хліб 
потрібен для експортних поставок, а нам 
підвезуть з Сибіру. І ніхто тоді все буде зо-
всім інакше. Особливо лютував голод навес-
ні 1933 року. По хатам ходили представники 
з області, їх називали «буксирами», і забира-
ли все з хати, видираючи буквально з ротів у 
дітей. Наш дід все, що вродило на огородині 
позакопував по плавням і потім ходив відко-
пував та допомагав нам, отак і помер прямо 
на дорозі у 33. А ми ще до школи ходили ж. 
Перебиваючись з води на баланду, вчили 
оптимістичні вірші, як хороше нам жити лю-
дей, своїх дітей! Про це розповідали нам до-

рослі, заклинаючи берегтися, не даватися 
нікому не заходити до хат. Була у мене по-
друга Світлана Лимар, коли я працювала у 
Нікополі, то вона розповідала, що через ли-
ман навпроти їхньої хати жили Сагичі. У них 
було дві доньки, такі красуні, що вона мріяла 
стати такою ж, як виросте. Одного разу вона 
йшла повз них, а двері і вікна настіж відчине-
ні: Сагич сидить за столом, голову руками 
обхопив, а дочки на долівці, і по всьому тілі 
у них повирізувано шматки м’яса. Коли по-
мерла наша чотирирічна сестричка, батько 
вирішив відвезти нас з мамою до своєї дво-
юрідної сестри в с. Зелене на Кіровоградщи-
ні. Її чоловік, Бамбук Ярмола Миколайович, 
був трохи грамотний, він учасник першої Сві-
тової війни, потім  – громадянської війни. Він 
був рільничим у колгоспі і їм повинні були ви-
давати пайки, отож батько мабуть вирішив, 
що він допоможе нам перебідувати. По до-
розі зустрівся нам батьків знайомий й з того 
села і розповів, що сім’я тітки живе разом з 
Ярмолиними батьками, отже з трьома дітьми  
– сім душ. До того ж у них ще й живе сиріт-
ка Поліна, тітчина племінниця рідна. І що на 
початку 1932 року, віддячила Ярмолі влада 
за те, що одним з перших пішов до колгос-
пу і віддав все, що мав  – розкуркулили їх. Ця 
звістка так подіяла на тата, що за весь шлях 
додому, він не зронив ані слова. В недовгому 
часі помер і батько. Брата забрали до армії, 
чотири місяці ми не знали де він і що з ним, 
потім він написав листа, але якогось дивно-
го. І мама писала йому, що у нас все добре, 
буде добрий врожай і в садку, і в городі Та 
в якому ж? Потім все врешті стало зрозумі-
лим. Листи дуже суворо перевірялися. Брат 
після призову спершу був у роті, яку нази-
вали «санітарною»  – там були лише хлопці 
з України  – їх там відгодовували. А потім їх 
«обробляли» політруки: будь-яка згадка про 
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голод на Україні розцінювалася, як ворожий 
випад проти радянської влади. То куди ж 
нам діватися було? Брат також розповідав, 
що уздовж кордонів України були виставле-
ні збройні заслони, щоб не випускати людей. 
Отак ми й пережили. В 1934 році переїхали 
до Кам’янки, тут я закінчила 7 класів і півроку 
працювала в банку помічницею. Як праців-
ника банку, мене хотіли евакуювати, але я 
відмовилася: мама говорила, пережили го-
лод разом, то давайте і помирати разом. А в 

1944 році, коли німці пішли з Кам’янки через 
Каховку, мене не розстріляли, а директор 
банку Красницький запропонував мені зно-
ву працювати в них бухгалтером. Мене шість 
раз визивали до КГБ, розпитували як пра-
цювала на німців, що ще робила. Я розпові-
ла все і про те, що допомагала людям, але 
свідків не буде, бо все говорила наодинці. 
Вони мені сказали, що за мене підписалося 
більше 200 чоловік, навіть в 1946 році дали 
медаль.

Свідчення Кузової Олени Пилипівни (1930 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Тоді я була ще маленькою, пам’ятаю 

лише те, що постійно хотілося їсти. Нас 
було четверо дітей в сім’ї. Батько помер і 
ми залишилися зовсім без підтримки. Мати 
наша, як могла, тягнула нас на своїх плечах. 
Пам’ятаю, як ішов сильний дощ, дах на хаті 
протікав, налило повну хату води. Мати по-

виносила нас з хати, поклала на сіно, при-
горнула до себе та ридаючи просила Бога, 
щоби забрав нас до себе, вдаривши блис-
кавкою.

Пригадую це, та думаю: у які ж лихі злид-
ні перетворилося життя, якщо материнське 
серце просило смерті собі та своїм діточкам.

Свідчення Кушнір Ольги Єфимівни (1924 – 2002 рр.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Кушнір І., 2001 р.
Народилася в с. Моривель, Донецької 

області В.-Новоселівського р-ну, 11 ве-
ресня 1924 р., померла літом 2002 р. в 
с. В. Знам’янка 

До 1932 г. проживали в с. Моривель. Тог-
да было становление колхозов, становление 
советской власти, но в 1932 г. Мы перееха-
ли в с. Великая Знамянка Запорожской об-
ласти. Всех коров, которые были у хозяев, 
забирали в колхоз, чтобы выполнить план 
по молоку и мясу. У более зажиточных селян 
конфисковали зерно, буряк, кукурузу, карто-
фель и все остальные запасы. Вследствие 
этого, люди остались без запасов на зиму.

Моя прабабушка Оксана, ходила в тайне от 

властей собирать колоски пшеницы и ячме-
ня, чтобы прокормить своих четверых детей: 
Марию, Галину, Ольгу и Петра. Она собирала 
траву лебеды и щерицы, из них пекла лепеш-
ки, вместо хлеба. Некоторое время приходи-
лось выбирать зерно ячменя из конского на-
воза, чтобы варить похлебку для детей.

Немцы забрали ее в Германию, но туда 
она не доехала. В Донецке с подругой сбе-
жала с поезда и огородами 100 км добира-
лись домой, чтобы не видели немцы. Это 
происходило во время Великой отечествен-
ной войны. Они замазывали лицо сажей, 
одевались в лохмотья, прятались в подва-
лах и на горищах.

Свідчення Логвиненка Федора Карповича (1925 р. н.)
с. Благовiщенка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Бик Е. Б., 2008 р.
На березі моря лежали трупи людей, які 

були дуже пухлі. Деякі врятовувалися ри-
бою, піджарювали на вогнищі, або навіть 
їли сиру. Також їли шпаків, синичок, хов-

рашків. Одна мати з’їла своїх дітей. Хова-
лися по погребам i ямам. Людей помирало 
дуже багато, ніхто їx не хоронив. Нам вижи-
ти у страшну пору помогла моя бабуся Лог-
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виненко Галина Марківна, вона сушила різ-
ні трави, потім розпарювала i робила коржі, 

сушила сушку, разом з нами ходила вудити 
рибу.

Свідчення Мазурєвої Оксани Андріївни (1926 р. н.)
с. Водяне Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала Петренко Т., 2008 р.
Я народилася в 1926 році в селі Водя-

ному на вулиці Гвардійській, 137. Мої тато i 
мама  – Шевер Андрій Лук’янович та Шевер 
Горпина Яківна мали трьох донечок. Діти, 
все, що пережили мої батьки, рідні, сусіди i 
ми, діти,  – я дуже добре пам’ятаю. Таке не 
забувається. Не знаю, з чого й почати…

 –  Скажіть, де працювали ваші батьки i 
як їм далося врятувати родину від голодної 
смерті?

 –  Мій батька працював охоронцем на 
полі. А мати там же куховарила. Я ж, семи-
річною дівчинкою, разом ходила з нею на 
роботу i сама носила воду.

Бо дуже хотілося їсти, а їсти нічого не 
було. Батько після роботи ввечері або вночі 
ходив по рибу в плавні, щоб якось нас вря-
тувати. Повертався знесилений, втомлений, 
але йшов…

 –  Скажіть, чому одним вдалося вижити, 
а інші пішли з життя?

 –  Знаєте, діти, хто хотів вижити, той вертівся.
 –  Чи були приклади проявів милосердя, 

щоб хтось когось врятував, подав руку до-

помоги в 33-му?
 –  Нічого я вигадувати за інших не буду, 

а за себе розповім те, що пам’ятаю яскра-
во. Навпроти нашого будинку жила родина 
Литвиненкi в. Вони мали двох дітей  – ді-
вчинку Віру, а хлопчика ім’я забула. Їх батьки 
змушені були залишати дітей самих, зами-
каючи у будинку на замок. А я знала, де ле-
жали ключі від їх дверей, i дуже часто, було, 
відімкну їх, виведу та приведу до своєї хати, 
бо ми з ними були ровесники. Все, що їли 
ми самі, то i їм давали: козельці, обсмажена 
теляча шкура, молодий рогіз, баланду…

 –  Як склалася доля цих дітей?
 –  Вони вижили у 33-му, потім переїхали 

до міста Нікополя. А далі  – я не знаю.
 –  Кому ви особисто завдячуєте найбіль-

ше за те, що в голод не померли?
 –  Тільки рідним батькам. Але, діти, зна-

йте, що якби в той час ніхто не проявляв ми-
лосердя, то нас, українців, залишилося ще б 
менше… Тому будьте, діти, добрими, спів-
чутливими до чужого горя, не черствійте ду-
шею до людського горя ніколи.

Свідчення Мастіпанової Наталії Микитівни (1929 р. н.)
с. Благовіщенка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Мастіпанова Наталія Микитіш-

на, 1929 року народження. У Голодомор 
1932 – 1933 р. Мені було лише 3 роки, але 
цей тяжкий час я добре пам’ятаю. Так як і 
інші, наша сім’я голодувала. Їсти варили з 
гнилої картоплі та бур’яну: тапінамбура, ло-
боди, молочаю. Батько працював у заготі-

вельному пункті, де видавали кожного дня 
хлібину, і кожну неділю літрову банку варен-
ня. Людей, які помирали ховали на старо-
му кладовищі. Було дуже тяжко і деякі сім’ї 
з’їдали новонароджених, щоб вижити і вза-
галі багато людей помирало.

Свідчення Панкєєвої Олександри Родіонівни (1924 р. н.)
с. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Панкєєва Олександра Родіонівна, наро-

дилася 1 липня 1924 року. «Дуже важко зга-
дувати страшний 33 рік»,  – говорить часто 
бабуся. Тоді я була ще дитиною, мені було 
рочків дев’ять, але пам’ятаю, як було важко. 

Сім’я у нас була велика: батько, мати і чет-
веро братів, сестра (1922 р. н.) і я. Часто до 
хат приходили люди і шукали зерно. Люди 
падали, бо не було сил.

З трави, яку приготували на зиму, топи-
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ли хату, збирали насіння і варили їжу. Були 
дуже задоволені, коли знаходили равликів. 
Ми з задоволенням висмоктували їх. Батько 
Родіон і сестра Марія дуже розпухли. А вес-
ною їли траву, акацію. Страшно було, але ми 

якось вижили. А згодом, влітку, вже легше 
стало, хліб уродив. Все життя я цінувала хліб 
і з жахом згадувала ті важку дні. Пройшло 
багато років, але борошно в хаті завжди три-
мала впрок.

Свідчення Підгаєцької Надії Федорівни (1918 р. н.)
с. Дніпровка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала Морозова Л., 2008 р.
Голод був страшний! Їли свеколинки, 

збирали лебеду, кропиву, ще черв’яків вони 
були здорові, збирали їх та їли.

Качани мололи з кукурудзи, перепічки ро-
били. Качани скидали біля сусіднього села, 
ми ходили та підбирали їх. З лебеди та кро-
пиви варили юшку, хоть яку-небудь аби га-
ряче. Ходили з Миколкою (братиком) до лісу.

Там було багато людей. Збирали лис-
тя, сушили їх, а потім добавляли у пере-
пічку. Готували, а їсти було неможливо! А 
було таке, що тиждень не було чого їсти та 

перебивались тим, що крали у сусідньому 
селі сливи, яблука гнилі. А коли Миколка не 
міг ходити, бо його ноги від голоду стали як 
колоди, до нас приходила тітка Мотря з су-
сіднього села, та приносила нам буряк, бо у 
них на полі у той час ріс буряк, та мати роби-
ла лепеники. Дуже часто лягали спати голо-
дними. А потім стало трішки краще жити. На 
полях вирощували овочі та батька сторожу-
вав ці поля. Ми почали ходити до нього, а він 
давав нам залишки овочів. Голод був страш-
ний… але люди вижили, не усі, але вижили.

Свідчення Підтепи Лії Георгіївни (1929 р. н.)
с. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Пидтепе Лие Георгиевне было 3 года и 

она мало помнит голодомор. Ее мужу, Пид-
тепе Андрею Ильичу, было 7 лет. Он всячес-
ки пытался раздобыть хоть какую-то еду.

Отец Андрея Ильича имел 7 десятин зем-
ли, где сеяли рожь. Зерно молотили дома. 
Молотарки не было, был каток, на который 
сзади цепляли терну (выступали железные 
зубы, которые молотили зерно).

Была контрактация. Все вывозили. 
Организовывали людей-лодырей, тех, 
которые гуляли. Давали им оружие, они ез-
дили по селу на тачанке и забирали у кого 
что осталось. Ходили по пять человек. При-
ходили с щупами (прут с ковшиком на кон-
це) и искали еду в ямах. Потом отец уехал 
в район Веселого наниматься на работу. 
Андрей с братом остались дома. В семье 
было еще двое детей, которые умерли от 

голода. Мать перекапывала огород в над-
ежде найти картошку. У нее не было сил, 
опухли ноги. Она вся была отекшей. Был 
половник, которым ловили воробьев. Отец 
устроился в совхоз «Энтузиаст». В то вре-
мя отец получал 5 кг крупы. Ночью иногда 
приносил зерно. Однажды дал зерно мате-
ри, чтобы она подсушила его на сковороде. 
Младший брат попросил еды, на что мать 
ответила: «Лежи, какой ранний». Он заснул 
и больше не проснулся. Дальше наступи-
ла весна и все ели цветы акации. Всех лю-
дей собирали в совхоз. Кто отказывался  
– вывозили из села. Детей вывозили в 
Донецк. Андрей остался с матерью. Их 
выгнали из дому и заставили работать. За 
то, что отказался отдавать единственную 
лошадь, его посадили в тюрьму на один 
месяц.

Свідчення Плотнікової Любов Іванівни (дату народження не встановлено)
с. Новодніпровка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Плотнікова Любов Іванівна, яка меш-

кає в селі Новодніпровка. Про голод 
1932 – 1933 рр. Любов Іванівна підтвер-
джує, що голод був. Голод в ці роки був здій-



158

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

снений навмисно. Урожай в ці роки в Україні 
був добрим. І хоча Любов Іванівна була ще 
малою дитиною, та вона пам’ятає, як прихо-
дили люди обшукувати весь дім, і забирали 
все їстівне. Їм приходилося їсти кору дерев, 
траву, комах. Люди хотіли тікати в інші міста, 
але не вистачало сил добиратися туди. Бу-

вали випадки, що люди ходили на поля, щоб 
зірвати трохи пшениці, але їх помічали і роз-
стрілювали. Тікаючи, люди віддавали дітей 
іншим людям, щоб не бачити їх смерті, за-
лишали у лікарнях і просто на вулиці. У жи-
вих не було сил ховати мертвих. Бабусі було 
дуже тяжко згадувати ці роки.

Свідчення Пойди Ніни Василівни (1936 р. н.),  
зі слів матері Витченко Ксенії Тихонівни (1919 р. н.)

с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.
Записали Алєйнікова Ю. В., Куліш К. Ю.

Мама, Витченко Ксенія Тихонівна, дуже 
багато розповідала мені та сестрі Валентині 
про себе та свою сім’ю. Її чоловік Корольов 
Василь, мій батько, загинув в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Вона розповідала, що мій дід по лінії ма-
тері  – Витченко Тихон Миколайович був за-
можним селянином-середняком. Зі своєю 
дружиною Маврою Осипівною мав шістьох 
дітей.

Серед них була i моя мати  – Витченко 
Ксенія Тихонiвна,1919 року народження. 
Мати згадувала, коли в них все забирали 
рухоме i нерухоме, то ще й гидко лаялися та 
кричали. Вигнали всю сім’ю з хати. І їх при-
ютили родичі. Але першою з голоду помер-

ла їхня мати, у неї був хворий шлунок. Потім  
– старший брат Олександр. Він поїхав до 
Росії в 1933 році, шукати кращої долі та їжі, 
але там і помер.

Молодший брат Тимофій, закінчив вчи-
тельський інститут в Нікополі. І в часи го-
лодомору працював в інтернаті в Кам’янці. 
Отримував пайок, але збирав його за неді-
лю i привозив сім’ї, а сам помер з голоду.

В часи Голодомору, в сім’ї моєї матері 
померло троє членів родини: мати  – Ви-
тченко Мавра Осипівна, брат  – Витченко 
Олександр Тихонович, 1902 року народжен-
ня; брат  – Витченко Тимофій Тихонович, 
1912 року народження, який міг i не помер-
ти, але у той скрутний час він рятував сім’ю.

Свідчення Сєрікової Галини Матвіївни (1909 р. н.)
с. Благовiщенка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Бик Е. Б., 2008 р.
Ми жили на Кавказі, родина складалася 

з 4 чоловік. У людей забирали хліб, домаш-
ню худобу. У вересні ми переїхали до Укра-
їни в Кам’янсько-Днiпровський район, жили 
в Iванiвцi пiзнiше в Благовiщенцi. Пам’ятаю, 
як ми збирали яблука i варили, ловили хов-
рашків  – чистили i жарили на кocтpі, їли на-
віть мертвих коней. Робили з лободи коржі, 

ховали в рукава, щоб ніхто не забрав. Люди 
вмирали i пухли від голоду. У кожного була 
земля i ми її обробляли. Всі їли пшеницю, 
картоплю, закопували i ховали хліб під ви-
шнями  – ось так i виживали. Нам, дітям, до-
помогли вижити батьки, вони працювали i 
отримали пайку на роботі, одну їли самі, а 
іншу приносили нам.

Свідчення Сипливчак Лідії Степанівни (1924 р. н.)
с. Благовiщенка, Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Бик Е. Б., 2008 р.

1933 року родина поїхала до Полтави, 
речі на зерно обмінювати, щоб прогодува-
ти дітей. Проживши там півроку, поверну-
лись в своє рідне село. А в селі начальство 
наказало бригадиру забирати всі продук-

ти, які були у людей. Хто чинив опір, тих 
висилали до Сибіру. Батько працював ра-
хівником. Грошей людям не платили, вони 
працювали за трудодні. Без дозволу на-
чальства мій батько з головою колгоспу 
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вирішили видати трохи зерна на трудодні, 
за це батька заарештували i відправили в 
Запоріжжя на будівництво. Мати забрала 
мене, братів i поїхала до батьків. Батьки 
тяжко працювали.

Вижити нам допомогли робітники, у яких 
не було своїх дітей. Вони бачили як тягнуть-
ся батьки i час від часу підгодовували нас, а 
шматочки хліба передавали майже кожного 
дня, правда вони були дуже маленькими.

Свідчення Сургая Володимира Івановича (1925 – 2009)
с. Іванівка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області

Записала та прокоментувала Борисенко В. І., 2008 р.
Коментар Борисенко В. І.: У нашому селі 

проходив мітинг біля могили «Жертвам голо-
домору». Там виступали люди, які пережили 
ці страшні роки. Серед них був виступ i Сур-
гая Володимира Івановича. В своєму виступі 
він підтримав думку виступаючих, що голод 
був, але не такий уже й страшний, i що при-
чиною його були природні умови, засуха.

 –  Моя мама народилася в с. Днiпровка i 
там переживала це лихоліття.

Розповідала як багато помирало людей 
в Днiпровцi, в їхній сім’ї теж помер старший 
брат, якого поховали прямо на городі.

Мені було дуже цікаво, що ж таке являла 
собою Іванівка, де «голоду не було». Тоді я 
запросила Володимира Івановича в школу i 
запитала: «Чому в Днiпровцi, Знам'янцi в ін-
ших селах померли сотні, а в Іванівці офіцій-
но три особи?» І тоді Володимир Іванович 
заговорив: «Дитино, я все своє життя при-
ховував цю правду, бо був сином так звано-
го «ворога народу». І полилася розповідь зі 
сльозами на очах. І тільки тоді ми дізналися 
правду про ті події в Iванiвцi, в той страшний 
1933 рік.

Свідчення Сургая Володимира Івановича (1925 – 2009 рр.)
с. Іванівка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала та прокоментувала Борисенко В. І., 2008 р.
 –  Володимире Івановичу, розкажіть 

будь ласка про себе.
 –  Я довго працював учителем історії Іва-

нівської школи. Але за своє некоротке жит-
тя, мені зараз 83 роки, я нікому не розповів 
правди, тієї гіркої правди. Адже ще й досі 
ті спогади кроять моє серце, викликають 
страх i біль у моїй душі.

 –  А як це було?
 –  А було це так. Народився я у сім’ї го-

лови сільської ради села, Сургая Івана Пи-
липовича. Батько був доброю i порядною 
людиною, тому i довелося йому виконувати 
свої обов'язки до того страшного 1932 року. 
Батько мені малому розповідав, що повер-
тався він додому з роботи, йшов вулицею 
Шевченка. Ще з далеку почув крики, лайку 
та плач дітей. Підійшовши ближче, він по-
бачив таку картину: на вулиці на клунках си-
діли i плакали четверо дітей сім’ї Петрових, 
i лаялися комсомольці з матір’ю i батьком 
цих дітей, викидаючи їх з оселі. Батько не міг 
пройти повз дітей. Він зайшов i сказав такі 
слова, звертаючись до комсомольців: «Ді-

тей відпустіть, а хліб шукайте». За ці слова 
його на слідуючий день забрали, оголосив-
ши ворогом народу. Потім був суд i тюрма, 
спочатку в м. Запоріжжі, а потім в м. Дніпро-
петровську.

 –  А що робила мама, коли батька забрали?
 –  Моя мама, на плечах якої було ще 

двоє дітей, неначе чайка літала по селу, зби-
раючи підписи односельців, для того щоб 
звільнити чоловіка, але все було марно. Та 
минуло ще кілька місяців, i батька поверну-
ли. Але це була покалічена людина  – інва-
лід, який невдовзі помер.

 –  А що розповідав батько матері після 
свого повернення «звідти»?

 –  Він згадував i розповідав матері час 
від часу: «Ох там же i б'ють, Марійко!» 

 –  Чи шукали зерно i у вас вдома?
 –  Так, як тільки батька забрали, додому 

прийшли представники влади i тукали зер-
но. Вони залізними щупами проколювали 
землю на подвір’ї та городі, зруйнували по-
ріг біля дверей, зриваючи його в пошуках 
зерна.
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 –  Говорять, що в Iванiвцi мало померло 
людей з голоду, це так чи ні?

 –  Хочу сказати, що людей помирало 
багато, i їх на ковдрах приносили на кла-
довище, де була велика яма, i кидали в неї. 
Тоді мені було лише сім років, але я добре 
запам'ятав i про випадки канібалізму в селі, 

про які говорили дорослі, але прізвищ я не 
пам'ятаю.

 –  А чому ви все життя ніколи нікому не 
розповідали про це?

 –  Я всі життя дуже боявся, що хтось ді-
знається, що я син «ворога народу», тому й 
мовчав про цю страшну правду.

Свідчення Сущенко Марії Михайлівни (1928 р. н.)
с. Новоукраїнка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
На теперішній часмешкає в селі Новово-

дяне.
Про голод навіть згадувати не хочеться.
Розповідає про голодомор 

1932 –  1933 років. Як ходили по селам і від-
бирали пшеницю, всі харчі, що були вдома. 
Але в колгоспи працювати не ходили. По 

розповідям Марії Михайлівни, як мати ва-
рила суп з лободи. Так вони жили в ці важки 
часи: їли кісточки з абрикосу, але ця їжа не 
втамовувала голоду. Багато людей не ви-
тримували і помирали і навіть були випадки, 
коли мати варила дітей і їли з сім’єю. Про 
голод навіть згадувати не хочеться.

Свідчення Філатової Лідії Василівни (1927 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В семье было 5 человек, трое де-

тей. Я была средним ребенком. Голод 
1932 – 1933 гг. коснулся и нашей семьи. 
В это время я ходила в ясельки, потом  – в 
детсад. Там нас кормили, хоть и плохо, но 
хватало, чтобы выжить. А вот младшая се-
стричка Настенька от недостатка пищи за-
болела туберкулезом и умерла. Мои роди-

тели, чтобы припрятать немного зерна на 
черный день, вырыли яму и спрятали туда 
пшеницу. Но из числа жителей села изби-
рали комиссию, которая ходила и изымала 
продукты питания. Они пришли, стали про-
водить обыск. С помощью железного прути-
ка обнаружили зерно и забрали его.

Свідчення Фалілєєва Павла Михайлович (1923 р. н.)
с. Дніпровка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записав Мельничук А. О., 2008 р.

Якось ми пережили 1932, наступив 
1933 р. Він там передбачався ще страшні-
ший, ніж попередній, бо ж запас, що ми його 
мали, вже майже був випорожнений.

Тільки трохи гороху, квасолі, буряків i 
картоплі. Вже на початку року мати наша по-
чала нам усім виділяти малі порції харчів. А 
сім’я була велика, аж дев’ять душ, з них се-
меро дітей. Отож, переважно, ми сьорбали 
юшку, яка не грішила густим наваром.

Батько, Михайло Миколайович, працю-
вав столяром, робив столи, стільці, а по-
тім вимінював ці вироби на склянку крупи. 
А ще нам допомагали сусіди, вони бачили, 

що наша родина велика i нам дуже важ-
ко, а Гриценко Микола Митрофанович та 
Антоніна Петрівна, жили самотньо, без ді-
тей, тому трішки допомагали нашій роди-
ні. Вони приносили нам овочі та небагато 
крупи.

А ще зимою дітям була більша біда, ніж 
влітку, бо не було взуття. Як правило, взува-
лися в чоботи старших, або сиділи вдома i 
нікуди не виходили.

Так був дуже страшний час. Вижили з 
Божою допомогою та з допомогою добрих 
людей Гриценко Миколи Митрофановича та 
Антоніни Петрівни.
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Свідчення Ханат Марії Юріївни (1921 р. н.)
с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Ханат Марія Юріївна, народилась 

в 1921 році, на Закарпатті Хустівсько-
го р-ну. Мені в той час було 12 років. Пе-
режили ми його дуже тяжко: їли бур’ян, 
збирали колоски. Ці страшні часи запо-
внились надовго. В той час було голодно 
і холодно, навіть не хотілось жити. Їли ми 

влітку бур’ян, ходили збирали колоски. 
Навіть ловили ховрахів і їли їх. Це були 
страшні часи. Під час голоду померли два 
мої брати: Мережевський Іван та Мико-
лай та дід Мережевський Федір Іванович в 
1933 році. Про це згадувати дуже важко і 
тяжко. Це страшний сон.

Свідчення Чекмарьова Андрія Михайловича (1936 р. н.) зі слів матері Чекмарьової 
Марії Григорівни (1905 р. н.)

с. Благовiщенка, Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.
Записав Бик Е. Б., 2008 р.

Зі слів моєї матері Чекмарьовоi Ма-
рії Григорівни, 1905 року народження, я 
пам'ятаю, що у селі Благовiщенка дуже 
страшного голоду не було, тому що всі, 
хто працював у колгоспі обідали за раху-
нок колгоспу. Харчувалися з городів, із 
плавнів. Чоловіки ходили рибалити. Жін-

ки ставили пастки для птахів i виловлю-
вали горобців i голубів. Якщо вдавалося, 
то ловили ворон та гав. Нашій родині до-
помогла вижити баба Чекмарьова Галина 
(отчество не пам'ятаю), яка зналася на 
травах, багато їх сушила, а потім з них ро-
била коржі.

Свідчення Чорної (Семенової) Ксенії Антонівни (1924 р. н.)
с. Водяне Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записала Броннікова Г. І., 2008 р.

Родина Семенова Антона Павловича 
(1890 р. н.) мешкала в с. Водяне, мала 4 ді-
тей Ксенія (1924 р. н.), Іван (1925 р. н.), На-
талка (1928 р. н.), Ваня (1930 р.н.). Раптом 
в цю сім’ю прийшло лихо. Як згадує Чорна 
(Семенова) Ксенія Антонівна, сім’я жила 
бідно. Батька не прийняли зразу в колгосп, 
бо нічого було віддати. Сама страшна пора 
прийшла в сім’ю в 1931 – 32 роках. При-
йшли люди, забрали корову, декілька овець, 
курей, продукти харчування. Мама плакала, 
а діти держались за спідницю i теж плака-
ли. Почалося голодне життя. Найбільше по-
страждав братик Ваник, якому буле на той 
час 1 рік. Він весь час плакав, бо був голо-
дний, молока не було, а мама варила кашу i 
годувала його. А всі їли все, що можна було: 
траву, мишей, лободу, сусликiв, корішки, 
листя.

Допомагали сім’ї не вмерти з голоду 
сім’ї односельців: Середенко Василь Пе-
трович з дружиною, Олiнiченко Данила з 
дружиною Федосією, Громовик Никифір i 
Надія, Бабич Федір Якович з дружиною Зі-
наїдою. На жаль нікого з цих людей немає в 
живих на даний час. Сім’я Ксенії Антонівни 
вижила i навіть найменший братик Ваник 
залишився живим.

10-лiтньою дівчинкою Ксенія пішла в 
1934 р. в 1 клас, а в 1936 р.  – пішла працю-
вати в колгосп «Калініна» с.Водяне. Батько 
Антон Павлович загинув у 1940 р. Брат Іван 
пішов на фронт, а Ксенія була старшою в 
сім’ї i з паралізованою матір’ю. Вона дба-
ла про сім’ю всі воєнні та післявоєнні роки 
одна, бо брат прийшов тяжко поранений. 
Після війни працювала ще на відбудові Дні-
прогесу.
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Свідчення Шило Мотрі Іванівни (1928 р. н.)
с. Водяне Кам’янсько-Днiпровського району Запорізької області.

Записали Петренко Л. С., Петренко Т. Ю., 2008 р.
У страшний голодний 1933 рік мій тато  

– Мендрик Iвaн Дем'янович тримав на сво-
їх плечах велику сім’ю: свою стареньку ма-
тір Оксану, молоду дружину Тетяну та троє 
малих дітей. Його батько  – дід Дем'ян Мен-
дрик після розкуркулення 1929 року втра-
тив будинок, майно, худобу, i сам безслідно 
пропав. Найбільшою його виною було те, 
що служив у церкві помічником батюшки. 
Коли церкву підірвали i розгромили, а ба-
тюшку з матушкою кинули під лід у Конку, то 
дідові Дем’янові загрожувало те ж саме. Він 
змушений був переховуватися, полишивши 
свою дружину та дітей.

Так він i помер невідомо де.
Ми стали жити в чужій xaті. У 33-му мені 

було п’ять років, старшому братові Павлові  
– сім, а наймолодшій Mapії  – три роки.

Такого батька, яким був мій, я б побажа-
ла кожному. Він був розумним, чулим, мило-
сердним, поважав стареньку матір, любив 
свою дружину, а в нас  – душі не чаїв.

Жити було зовсім нічим. Наш тато всту-
пив на роботу в артіль «Ударник», яка зна-
ходилася тоді по нашій вулиці Горького, 
саме на цьому місці, де ми зараз живемо. 
У артілі він з ранку до вечора плів корзини 
з лози, потім їх здавали в місто Кам'янку-
Днiпровську. Ніяких грошей працівникам не 
платили, тільки один раз в день  – ввечері  – 
видавали пайок  – 200 грамів борошна.

Отож, щодня тато приносив цю дов-
гождану жменьку борошна, а моя мама  – 
Мендрик Тетяна Тимофіївна  – додавала до 

неї сірої, трав’яної муки з козельців. Цю тра-
ву вона щодня копала в кучугурах за селом, 
висушувала корені в печі, товкла на муку i з 
такої суміші борошна та козельців пекла нам 
млинці.

Старенька бабуся Оксана тоді вже була 
зовсім опухла від голоду i не піднімалася з 
ліжка. Але щодня її не забували i підтриму-
вали, як могли. Моя мама Тетяна з усіх сил, 
на межі людських можливостей, інколи рач-
ки лізла з пухлими ногами, але щодня хо-
дила по козельці, попутно несла шелюг для 
печі, щоб врятувати свекруху, чоловіка та 
нас від голодної смерті.

Тільки завдячуючи її надзвичайній силі 
духу, терпеливості, життєстійкості, мило-
сердю вижив її чоловік, а наш тато, та нас 
двійко. Бабуся Оксана i моя молодша се-
стричка Марія у той страшний рік померли.

Марійка мала тільки три роки, проте вона 
вже добре розмовляла i все просила кисло-
го молока, бо її палила хвороба.

З усіх сил мати рятувала нас: вона найня-
лася до старої жінки, яка хворіла, доглядати 
за коровою. Було, прибіжить, принесе заро-
бленого молока, сама не вип'є, ні крапельки  
– все дітям. А ми, старшенькі, все підсували 
Марійці. Не спасли. Не було ж ні ліків, ні лі-
карів.

Отак нас врятували наші рідні батьки. А 
вже в 1934 році у селі Водяному організу-
вався колгосп. Батько пішов до колгоспу, 
заробляв трудодні, а на них нам давали тро-
хи пшениці. Голод відступив.

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Амурової Олександри Савівни (дату народження не встановлено)
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
За спогадами Амурової Олександри 

Савівни (сел. Куйбишеве) під час голо-
ду 1933 року її батько поїхав на Донеччи-
ну, щоб заробити хліба, працював на шахті. 

Шахтарям давали продуктові пайки, які він 
присилав додому посилками. На все життя 
запам’ятала Олександра Савівна, як бать-
ко привіз з Донбасу білу велику хлібину  – 
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смачнішого хліба вона не куштувала в сво-
єму житті. Незважаючи на посилки батька, 
сім’я голодувала, мати посилала дітей рвати 
лободу  – вона обдавала її окропом, молола, 
перемішувала з мукою, змеленою з шкурок 
гарбузів і пекла млинці. Поряд з ними жила 
сім’я Курочки. Голова сім’ї працював на за-
лізничній колії  – залізничникам видавали 
продуктові пайки, тож вони не дуже бідува-
ли. Одного разу мати послала Олександру 

та Марію за лободою, яка росла в городі 
біля Курочок. Сестри почали рвати лободу, 
а сини Курочки вискочили з хати і почали 
бити дівчат дубцями по ногах. Сестер ви-
ручила їхня собака, яка відігнала хлопців. 
Олександра Савівна свідчить, що від голоду 
в селі помирали люди, але їх прізвищ вона 
не пам’ятає. Після голоду 1933 року мати 
Олександри Савівни до кінця своїх днів три-
мала про запас лантух сухарів.

Свідчення Білоконь Пелагеї Данилівни (1925 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Благовіщенка Куйбишевського району  

Запорізької області.
Записала Неміч О. М., 2008 р.

Что вы помните о Голоде в Украине в 
1932 – 1933 гг.?

Да, эти года я немного помню, ведь 
мне было семь лет. В наше село прихо-
дили активисты и забирали все, что было 
у людей: зерно, кукурузу, горох, фасоль, 
овощные запасы, даже одежду. Заходи-
ли они не во все дворы, а выборочно: кому 
везло, а кому  – нет. Наш двор они обошли, 

а вот у моего дяди Шастуна Александра 
Евсеевича, активисты забрали все, даже 
одежду.

В эти тяжелые времена мне и моей се-
стре Билоконь Таисии Даниловне помогали:

Родители Билоконь Данил Иванович 
(1885 г. р.) 

Билоконь Прасковья Евсеевна (1885 г. р.) 
Дедушка  – Билоконь Иван Петрович.

Свідчення Волошиної Віри Остапівни (1921 р. н.)
с. Білоцерківка Куйбишевського Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Волошина Віра Остапівна народилася 

1921 році в с. Білоцерківка. Родина склада-
лася з 9-ти чоловік. Батько Волошин Остап 
Пилипович 1887 р. н., мати Данильченко Єв-
генія Данилівна 1890 р.

Зі слів Волошиної Віри Остапівни голо-
домор 1932 – 1933 рр. на території села був. 
Все, що було в людей в господарстві, заби-
ралось. В ті роки у нас опухли батько і мама 
від недостатку в їжі. В 1933  р. померла мама.

Свідчення Гаврилястої Євдокії Дмитрівни (1921 р. н.)
с. Нове Поле Куйбишевського району Запорізької області

Записано 2008 р.

Гавриляста Євдокія Дмитрівна, 1921 року 
народження, жителька с. Нове Поле.

В період голоду 1932 – 1933 рр. наша 
сім'я проживала в Куйбишевському райо-
ні в с. Благовєщенка. В 1933 р. був не вро-
жай. Зернові не вродили, картопля теж. В 
нашій родині було 8 чоловік: батько, мати, 
шестеро дітей. Батьки працювали в колгоспі 
на різних роботах, інколи брали старших ді-
тей на допомогу. Продуктів було дуже мало. 
Колгоспникам давали «бевку», так називали 

рідку юшку; зварену з висівок. Батьки при-
носили цю «їжу»додому, ділили між усіма 
членами родини.

Дякувати Богу, мали корову, яка дава-
ла трішки молока. Влітку 1933 року, коли 
почала достигати пшениця, стригли коло-
ски, вибивали зерно, яке мололи на муку. 
Рвали траву: лободу і кропиву, змішували з 
мукою, пекли сякі- такі коржики. Тяжкі були 
часи. Від голоду померла сестра, а решта  
– вижили.
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Свідчення Гальченко (Грамменс) Тамари Альфонсівни (1923 р. н.)
с. Ланцеве Куйбишевського Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
За свідченнями Гальченко Т. А. в період 

1932 – 1933 року голоду, як геноциду на те-
риторії с. Ланцеве не було. Ніхто не відби-
рав їжу. Голод був в результаті неврожаю.

Молодь та старші жителі, щоб прогодува-
ти сім’ю пішки ходили до шахтарських міст 
Донецької області працювати. Працювали в 

шахтах, в прислугах, допомагали по госпо-
дарству. В той період організовувався кол-
госп, там колгоспникам готували мамали-
ґу, буряк, квасили капусту. В сільській школі 
учнів годували від колгоспу. Жителі села мали 
власні наділи землі. За твердженнями Галь-
ченко Т. А. потім люди помирали від тифу.

Свідчення Голояд Олени Микитівни (1923 р. н.)
с. Благовіщенка Куйбишевського Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Голояд Олена Микитівна, 1923 р. н., 

в 1932 – 33 роках проживала в селі Благо-
віщенці Куйбишевського р-ну Запорізь-
кої обл. В нашій сім’ї було шість чоловік: 
батько, мати та четверо дітей. Батько наш 
працював і той час у млині, приносив тріш-

ки крупців, рвали траву, змішували, пекли 
коржики. Це нас і врятувало. В нашій сім’ї в 
роки голоду не помер ніхто. А пам’ятаю, що 
людей в 1932 – 33 роках померло багато. Їх 
звозили в приміщення контори, що була в 
центрі села.

Свідчення Дементій Галини Степанівни (дату народження не встановлено)
смт Куйбишево Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В 1931 році ми переїхали з Уралу з бать-

ком, мамою і нас п’ятеро дітей, а згодом на-
родилося ще троє.

Голодомору у нас точно не було, бо 
батьки працювали в комуні. Вечером з ро-
боти у глечиках приносили нам їсти, от яке 
то було щастя. Я пам’ятаю той смак каші і 
дотепер.

В ті тяжкі часи багато людей приїхало в 
наше село з Росії, і родина Гончарів. Бо тут 
можна було вижити, я не пам’ятаю, щоб 
хтось у нашому селі помер.

Виручали один одного, як могли, і зви-
чайно працювали ще з раннього дитинства. 
Поки батьки на роботі, ми доглядали мен-
ших братів і сестер.

Свідчення Єфименко Варвари Сергіївни (Загорієнко) (1916 р. н.)
смт. Куйбишево Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Батько Загорієнко Сергій Іванович 
Мати  – Загорієнко Ксенія Микитівна. В 

родині було шестеро дітей та двоє померли. 
До голоду 1921 р. було п’ятеро дітей. Діти 
збирали листя вишень, мололи, добавля-
ли борошно, пекли хліб та оладки. Було дві 
корови і на них працювали. Їли оладки, пили 
припсу (так в тексті  – І. Ш.) (молоко з во-
дою). Були родини, де всі вимерли: Фоміни.

В полі ділили землю на родини. Під час 
голоду Америка давала пайок: чорний хліб 
великим дітям та білий хліб малим дітям. 
Пайок давали в школі (біля музею). Родина 

врятувалася завдяки коровам. Припсу да-
вали й іншим родинам. Померлих вивозили 
саньми та бричками на цвинтар. Їли і котів.

Після голоду батько купив у борг двоє ко-
ней і на них почали обробляти землю.

Коли зорганізували колгоспи, то забрали 
коней, сіялки, віялки, борони, корів, курей.

Першим зорганізували колгосп «Круп-
ська». Потім розібрали свої речі з колгоспу. 
Потім зорганізували колгоспи по всіх бри-
гадах. На другій бр. (так в тексті  – І. Ш.) от 
Горбатенко Андрія і до Мітрушкіних побуду-
вали сараї, де були коні, бики, корови.



165

Cвідчення очевидців: Куйбишевський район

Від краю і до Мітрушкіної Н. був колгосп 
«Червоний схід». Голова колгоспу Кріоглов 
Корній.

До центру був колгосп Шевченка. 1 бр. 
(так в тексті  – І. Ш.) край «Ільїча», далі  – 
«Крупська», 3 бр.  – «Шлях соціалізму», 1 бр.  
– «Енгельса». Коли зорганізували колгосп, 
батько працював конюхом, мати  – на різних 
роботах і я на різних роботах. Працювали в 
полі, вибивали соняшник, пиляли на приче-
пі, на молотарці (барабан).

В голод 1933 р. вже була заміжня. З моря 
привозили хамсу та їли. Під час війни від-
правили до Німеччини, але на одній зі стан-
цій  – втекла. Німці відправили до Керчі: Гор-
батенко Антоніну, Бастригу Тетяну, Гальну 
Галю, Волкову Раю та мене. Там працювали 
біля моря на косі. Вирішили втекти я разом 

з Гальною Галею на потязі. Їсти давали ба-
ланду. Приїхали на Більманську станцію  – і 
додому в 1943 р.

В 1944 р. взяли нас на відбудову Дні-
прогесу ранньою весною, було холодно. 
Одежа та їжа були з дому. І там варили га-
ряче. Жили в наметах з волоку, в наметі 
була буржуйка, можна було і варити. Робо-
та полягала в тому, щоб носити каміння від 
греблі на носилках до вагонів. Напарниця 
по носилках впала і я впала та травмувала 
ногу. Після травми навантажувала каміння. 
На Дніпрогесі працювали рік. За роботу 
давали гроші, за добру роботу  – премію-
вали.

Після Дніпрогесу, приїхали в село навес-
ні. Працювала в інкубаторі з Катею Тарасо-
вою та Ольгою Євстафієвою.

Свідчення Ільїної (Ревункової) Марії Андріївни (1913 р. н.)
смт Куйбишево Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Отец Андрей Трофимович 
Мать  – Прасковья Андреевна 
Земля была у Кинской, под лесом, возле 

криницы. Была пара волов та корова. Мать 
умерла, когда было 3 года. От первой жены 
было двое детей. Отец женился на Мотре, 
но она умерла при родах. От матери оста-
лось много одежды, и он отвез в Полтаву в 
1921 году менял на зерно. Там заболел, и 
Шведовы привезли пшеницу. Рвали лебеду, 
мыли, обваривали кипятком, с мукой меша-
ли, пекли лепешки и ели. Собирали желуди, 
толкли в ступах и макали лебеду в это.

В год 10 – 12 забрали в Макеевку (Моть-
ка Платанцева) и устроила смотреть за ре-
бенком у врача. В месяц платили 5 руб., отец 
приезжал и покупал хлеб на эти деньги. Еще 
был брат Федор. Кормили хозяева хорошо, 
относились хорошо. Работала там 8 месяцев. 
Отец женился на Соломии, но она была до-
брая. Дома побыла и устроилась опять в со-
вхозе дояркой. Мальков Андрей набрал людей 
и поехал в совхоз в нашем районе за утями.

Сажали огурцы, морковь, перец  – вози-
ли на базар. Было и животноводство. При 
колхозе отец работал конюхом.

В селе были махновцы и чеченцы. Людей 
заставляли насильно вступать до Махна. 

Отец ездил в Раздоры молоть, и махновцы 
хотели расстрелять, но бабушка отмолила 
отца у них. Красные освободили, и Махно 
уехал за Перекоп. Ему свезли гарбы и он пе-
реправился и освободил Крым.

Когда организовали колхозы, то забрали 
быка и корову. Отец работал конюхом, раз-
давал дерть.

В 8 лет служила на Ленинском у Кодака, 
нянчила детей, убирала.

В 1932 году вышла замуж, муж работал 
трактористом, комбайнером, шофером. 
Где-то в 1934 г. поехали на Кавказ из Фили-
моном, чтобы не умереть от голода. Муж по-
ехал раньше и заработал там мешок хлеба. 
Там пробыли до 37-го года. Муж работал у 
хозяина, зарабатывал там деньги и купил ви-
ноградник, но забрали это и выгнали. Верну-
лись в колхоз, работал комбайнером. Телку 
продали и поехали учиться на шоферов.

Началась война. Отца забрали на фронт, 
его ранило, лежал в Токмаку.

Поехала с сыном в госпиталь. Через три 
дня вернулись.

В село вступили немцы. При отсту-
плении, немцы палили село. Муж погиб в 
1943 году на Рогачиках.

В 1947 году  – голод.
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Продавала дорожки тканые в Жданов, 
купляли камсы. Так и выжили.

После войны в 47-м году выдавали се-
мьям погибших паёк (крупы). На поле 
выдавали горячую пищу.

Ввели налог: сдать 1000 яиц, зерно. 

Варила в яслах детям (30 человек). Ясли 
были в конторе Ильича. С одной стороны  – 
склады с зерном, с другой  – ясли. Продукты 
давал колхоз. Хлеб пекли люди.

В 1954 году выращивали кукурузу. 
Ланковым был Якушев.

Свідчення Ільїної Марії Андріївни (1913 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області

Шевчук С. Страницы истории Гусарки//Гусарка. Статьи и документы по истории 
села. Запорожье «Дикое Поле», 2007.  – С. 55.

Марія Андріївна Ільїна згадувала, що го-
лод був страшним  – «вимирали сім’ями». У 
її сусідів Слабишевих померло двоє членів 
сім’ї, у Ревунових  – також двоє, у Горбиків 
помер голова сім’ї та його діти.

Щоб врятуватись від голодної смерті гу-
сарківці тікали з села. В 1933 році голова 
колгоспу М. Верещак відпустив на заробіт-
ки на Донбас декількох жителів села. Один з 
них  – Федір Федорович Бугайов  – пригаду-
вав, що гусарківці на зароблені гроші купля-
ли харчі і відправляли їх родичам в Гусарку. 
В тому ж році багато гусарківців виїхало на 
заробітки на Кубань.

Сім’я Ільїних, рятуючись від голоду, по-
далася на Кавказ. Вони працювали в сіль-
ському господарстві майже рік біля міста Гу-
даут, потім повернулися в рідне село.

В 1933 році від голоду помер гусарківець 
Антон Лаврентійович Лагода. Його жінка 
Параскева Денисівна залишилась з дво-
ма дітьми: Марією та Вірою. Щоб врятува-
ти дітей від голодної смерті вона віддала в 
колгосп лісоматеріали, які були заготовлені 
для ремонту покрівлі (покрівля, не «доче-
кавшись» ремонту, обвалилася в 1941 році). 
Взамін лісу вона одержала небагато черво-
ного буряка. Він врятував сім’ю П. Д. Лагоди 
від голодної смерті, однак, за підрахунками 
Параскеви Денисівни, його б не вистачило 
до нового врожаю. Вона змушена була від-
дати свою молодшу дочку Віру в сім’ю свого 
родича Івана Пилиповича Баришева. Його 
мати  – Надія Денисівна  – була її рідною 
сестрою. В сім’ї Баришевих Віра Антонівна 
жила до 1943 року.

Свідчення Киричук (Галашко) Таїсії Яківни (1918 р. н.)
с. Водяне (Титове) Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Коли був голод 1921 р., Таїсії Яківні було 

3 роки (вона народилася 12 жовтня 1918 р.). 
Вона росла в багатодітній сім’і, де виховува-
лося десятеро дітей: сім дівчат і три хлопці.

Під час голоду 1921 року, Америка нада-
ла нашій країні допомогу. В будинку Яковен-
ків Костянтина та Катерини видавали людям 
так звані «сніданки». До їх складу входили 
сухе молоко, какао, мука. Їх призначав лі-
кар Кругліков тим дітям, у яких було жовто 
в очах. До цієї категорії потрапили і Таїсія з 
сестрою. Їм насипали у котелок муки, а по 
дорозі додому, у них її відібрали.

Голод 1933 року був іще жахливіший. 
Таїсія Яківна була на той час школяркою. В 
школі дітям давали припс (перепалений яч-

мінь і вода), шматочок огірка і по три мунди-
рини. Діти полумертві сиділи і спали за пар-
тами. Їх відправляли вмирати додому. Діти 
йшли до кладової попросити хоч шматочок 
макухи і, не дочекавшись, мерли. Їх таких 
було багато. Від отьоків у дітей лопались 
ноги. Їх скидали у бричку і мертвих, і живих, і 
кудись вивозили.

Головою колгоспу на той час був Поку-
шалов. Його невістка украла відро пшениці і 
її посадили на п’ять років. Головою сільської 
ради був Козаченко, парторгом  – Науменко. 
Америка знов же давала муку. Вони поділи-
ли її між собою, а дітей в яслах нагодували 
солоною заколотою. Після цього діти пона-
пивалися води та опухли. Почали мерти.
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Сусіди Таїсії Яківни Свистуни  – дід Борис 
та баба Химка померли з голоду. Хата була 
пуста. Сюди приїхала її сестра Груба Натал-
ка Яківна, зі своїми доньками Надею та Га-
линою. Чоловіка її забрали на перепідготов-
ку. У Таїсії Яківни була корова, яку годували 
соломою із пустої хати та клуні.

Вона помітила, що сестра довгий час не 
з’являється на подвір’ї. Вирішила понести 
дітям молока. Підійшовши до хати побачи-
ла, що вона зачинена. Постукала у вікно  – 
визирнула Галинка, якій було п’ять років. 
Відчинити двері вона не змогла. Згодом ця 
ж Галинка взяла кочергу і відчинила защіпку. 
Коли Таїсія зайшла до хати, сестра лежала 
на кроваті. Та подумала, що Наталка спить. 
Згодом прояснилось, що вона мертва. Біля 
неї лежала восьмимісячна Надійка, яка від 
голоду обсмоктала собі пальчик до кісто-
чок. Шкурочка на животі була як папіросна 
бумага, аж кишки було видно. Таїсія почала 
давати дитині з пляшечки молоко. На руках 
Надійка і померла.

Щоб врятуватися від страшної смер-
ті, Таїсія, як і всі інші, їла грицики, свиріпу, 
калачики, гірчак (качали з нього молочко), 
листя вишні. Ловили ховрахів та їжаків, а по-

тім пекли їх. І їм здавалося, що їли свинину. 
Ще крали на полі просо, мололи на жорно і 
робили заколотку.

Неподалік від будинку, де жила Таїсія 
Яківна була бойня. Там начальство різало 
биків і чіпляли на деревах шкури. Одного 
разу Таїсія вкрала шкуру і принесла її до-
дому. Мати обшпарила її, обскубла шерсть, 
порізала на куски, добавила лободи і звари-
ла заколоту. Так і виживали.

Три роки Таїсія Яківна відсиділа у тюр-
мі. Батько її був сторожем. У нього вдома 
зберігався ключ від погріба, в якому храни-
лася картошка. Одного разу до них додому 
прийшов Василь Гришко за стаканом таба-
ку. Батька не було вдома. Той побачив ключ, 
почав шантажувати малу Таїсію. Якщо вона 
не дасть ключа  – задушить бабу. Таїсія зля-
калась і віддала. Василь забрався в погріб, 
набрав картошки і розповів про це Афанасо-
ві. Афанас взяв драний мішок і також набрав 
картошки. Зробив слід до самого двору. Це 
помітив розкудлачений Борідько Іван Мак-
симович і звалив на них. Таїсія Яківна йшла 
як співучасник. Василеві та Афанасові дали 
по п’ять років, їй  – три. Відбувала покаран-
ня в тайзі, на лісоповалі.

Свідчення Киричук Олександри Пилипівни (1917 р. н.)
с. Смирнове Куйбишевського району Запорізької області.

Записав Шевчук С. П., 2008 р.
Народилася в 1917 році в Білоцерківці. 

Батьки: Хоменко Пилип Михеєвич 1890 р. н., 
Хоменко Марина Михайлівна (дівоче прізви-
ще Ковалько) 1888 р. н.

В 1933 році батьки відправили її Марі-
уполь, щоб не померла з голоду, бо в сім’ї 
вже померли від голоду дідусь і бабуся. По-
мерли їхні сусіди Півні  – їх дочка, яка була в 
Донецьку, приїхала і забрала брата і сестру 
до себе.

В 1934 році Олександра Пилипівна за-
кінчила 7 класів Білоцерківської школи, її 
однокласниками були: Дерій Валентин, Під-
тикай, Негрій Федір Юхимович, Пластун Пе-
тро Михайлович, Півень Марія, Мозгова На-
талія, Лисовський Григорій, Комар Юхим, 
Сімейко Марія, Бойко Катерина, Хоменко 
Василь, Олексенко Тимофій, Полулях Пла-
тон, Лисовський Яків, Півень Василина. На-

передодні в Білоцерківській школі були на 
практиці студенти Гуляйпольського педтех-
нікуму на чолі з викладачем. Вони так спо-
добались випускникам, що 13 з них поїхали 
в Гуляйполе, щоправда два білоцерківця 
через деякий час втекли з педтехнікуму. Ті, 
хто залишився, довчились і стали вчителя-
ми. З білоцерківцями навчались Горбатен-
ко з Попівки, Крючков Іван Никифорович з 
Гусарки. У 1937 році Олександра Пилипівна 
закінчила педтехнікум і приїхала в Куйби-
шево. Завідуючий районо Шеставін напра-
вив її вчителювати у Водяне (нині Титове 
Куйбишевського району) у місцеву школу 
вчителем 4-го класу. Директором школи 
на той час був Місюра Василь Михайлович, 
його жінка Марта Ульріх викладала німець-
ку мову. В школі вчителями працювали: Да-
рина Сергіївна Марочко, Пашко Олександр 
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Микитович, Станевський Петро Степанович 
та його дружина. В 1938 році вона вийшла 
заміж за Степана Андріяновича Киричука, 

продовжувала працювати в Водянській шко-
лі до 1941 року, з початком війни переїхала 
до батьків у Білоцерківку.

Свідчення Коваленко Марії Яківни (дату народження не встановлено)
с. Комиш-Зоря Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Марія Яківна Коваленко (дівоче пріз-

вище Крутій) в 30-х роках проживала в 
с.Очеретувате на території Вершинської 
сільради. Місцеві активісти, вишукуючи у 
жителів села продовольство, почали пе-
реслідувати сім’ю рідної тітки по матері  – 
Марфи Тихонівни Залозної, яка проживала 
на хуторі Петровському. Її чоловік Петро 
змушений був тікати до Ханжинівки Доне-
цької області. Наступного дня тітку Марфу 
Тихонівну викликали в сільраду, влаштува-
ли справжній допит, щоб вона сказала, де 
чоловік, але вона не виказала, де Федір. Її 
замкнули в сільраді на ніч. Вночі охоронник 
сільради пожалів її і допоміг втекти. Марфа 
Тихонівна прибігла до них в Очеретувате, 
попередила, що вона втікає з села. Пішки 
вона добралася до роз’їзду 347 км, сіла на 
потяг і поїхала на Донбас. Своїх дітей Івана, 
1926 р. н., та Галину, 1928 р. н. вона зали-
шила у дідуся Федора в Петровському. Че-
рез дві неділі Марфа Тихонівна таємно при-

їхала до них, привезла трохи рису, хліба. 
Крутії зварили для своїх дітей рисової каші  
– Марія Яківна на все життя запам’ятала її 
смак. Тітка Марфа однесла харчі своїм ді-
тям, а через деякий час забрала їх до себе 
в Ханжинівку. Згодом їхня сім’я переїхала в 
Маріуполь, Петро влаштувався на завод ім. 
Ілліча.

Сім’я Крутіїв голодувала. Мати Марії  – 
Меланія Тихонівна виміняла трохи дрібної 
картоплі за новий батьківський костюм і 
давала її потроху дітям. Врятувало дітей їх 
сім’ї і те, що у школі давали гарячі снідан-
ки (Марія в 1933 році пішла в місцеву по-
чаткову школу). Марія Яківна пригадує, що 
в 1933 році один місцевий хлопець помер 
по дорозі в школу (можливо його прізвище 
Глина). Батько Марії  – Яків Антонович, щоб 
врятувати сім’ю від голодної смерті, влашту-
вався працювати залізничником на роз’їзд 
347  – там давали харчові пайки і на дітей  – 
так сім’я вижила.

Свідчення Комарницької Марії Митрофанівни
(дату народження не встановлено)

с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Жителька Комарницька Марія Митро-
фанівна (в даний час живе в сел. Комиш-
Зоря) свідчить: в 1932 – 1933 рр. її сім’я 
опухла від голоду, але всі вижили. Їхня 
вулиця називалась тоді Свинячою, бо ви-
ходила до вигону, де пасли свиней жителі 
вулиці. Жителі вулиці голодували, але ви-
жили, бо їхні городи виходили до річки і в 
той засушливий рік більш-менш вродила 
картопля та овочі, а у тих людей, які жили 
наверху «вигоріло» все на городах. На 
Свинячій лише одна сім’я постраждала  – 

Шеки. В цій сім’ї було семеро малих дітей, 
які померли одне за одним. В селі говори-
ли, що старші Шеки  – батько і мати, дід і 
баба поїли мертвих дітей. У Комарницьких 
забрали корову, бика і десять кролів. Над 
сім’єю нависла загроза голодної  – смер-
ті і батько пішов на заробітки в радгосп 
«Азов», де будували пекарню і потрібні 
були столяри. Митрофан Володимирович 
заробив пуда два муки і вони вижили. До-
помогло вижити ще й те, що у колгоспах 
варили затірку і давали на дітей.
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Свідчення Конька Дмитра Антоновича (1925 р. н.)
с. Благовіщенка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Мешканець с. Благовіщенка Дмитро Ан-

тонович Конько, 1925 р. н. розповів, що сім’я 
дуже бідувала під час голоду 1933 року. Дми-
тро лазив по берестках, рвав «кашку» і їв, хо-
див по людях, жебракував. Запам’яталася 
йому одна бабуся, яка жила поблизу 
р.  Грузької, в неї вродила городина  – вона 
давала йому по буряку. Дмитро приносив їх 
додому і мама варила буряк і діти їли буря-

кову юшку. Дякуючи цій бабусі, в їхній сім’ї 
ніхто не помер з голоду, а взагалі вмирало 
багато людей. Мати розповідала Дмитру, 
що в одну яму кидали по 10 померлих, яму 
не закидали і знову кидали чергову партію. 
Жителі села клали на тачки найцінніші речі, а 
це здебільшого були одяг та вовна, та йшли 
в Бердянськ обмінювати на камсу. Багато з 
них вмерли по дорозі на Бердянськ.

Свідчення Кривенка Василя Васильовича (дату народження не встановлено)
с. Білоцерківка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Кривенок Василь Васильович з 

с.Білоцерківки зі слів матері пригадує, що 
1933 рік був в селі голодним, багато дітей 
в Білоцерківці осиротіли та стали напів-
сиротами. Для них був відкритий притулок 
(дитячий будинок). З числа добросовісних 
колгоспниць вибрали кухарок, які вари-

ли цим дітям їсти  – серед кухарок була і 
його мати Ганна Сергіївна. Представник від 
правління отримував харчі в коморі під роз-
писку. Дітям варили куліші, затірки  – неба-
гату їжу, лише щоб був приварок. З часом 
частину дітей (мабуть сиріт) відправили в 
дитбудинки.

Свідчення Кривика Віктора Яковича (дату народження не встановлено)
с. Білоцерківка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

За словами Кривика Віктора Яковича, 
мешканець с. Титове (колишнє Водяне), 
його батька Кривика Якова Трохимовича в 
1933 році послали на курси трактористів в 
Розівку  – під час голоду його вдома не було. 
Місцеві активісти, з розповідей матері, за-
брали у сім’ї все продовольство  – навіть бу-
ряки і капусту з погріба. Сім’я почала голо-
дувати, невдовзі померли найменші брати 
Віктора Яковича  – Сергій та Микола. Їх по-
клали на ряднину і поховали на сільському 
кладовищі. Весною 1933 року сестри Вікто-
ра Яковича Галина і Марія знайшли на полі, 
яке належало одному з колгоспів с. Берес-
тове, залишки проса. Дівчата наїлися його, 
але воно було пріле і Галина померла. Мати 
опухла з голоду, залишила дітей напризво-
ляще і пішла до батька в Розівку. Яків Тро-
химович виніс дружині миску баланди і вони 
разом, заховавшись у бузку, з’їли її. Він 
роздобув небагато якихось продуктів і дав 

Варварі Ігнатівні, щоб віднесла дітям. Вона 
пішки дійшла до с. Попівки і впала від втоми 
і голоду під парканом. Земляки  – водянці 
впізнали її і допомогли добратися додому. 
Згодом Марія найнялась на роботу в одну з 
єврейських колоній. Їй за роботу видавали 
щодня склянку крупи. Люди тікали з села, 
рятуючись від голоду, хто куди. Двоюрідний 
брат батька Максим Прокопович Кривик по-
їхав у Маріуполь і влаштувався працювати 
на завод «Азовсталь», згодом до нього по-
їхав, теж рятуючись від голоду, його рідний 
брат Олександр.

Мати Віктора Яковича  – Варвара Ігна-
тівна  – не розповідала йому про голодомор 
1932 – 1933 років до 1947 року  – тільки тоді 
мати вперше розповіла Віктору, який опух 
від голоду, про ще страшніший голод, який 
перенесла сім’я. Віктор, дізнавшись про 
смерть своєї сестри і братів в 1933 році, 
терпів і не ремствував.
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Свідчення Кривицького Григорія Івановича (1929 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Кривицький Григорій Іванович 1929 року 

народження в с. Гусарка, Куйбишевського 
району, Запорізької області (на даний мо-
мент мешкає в с. Новоіванівка Новомикола-
ївського району Запорізької області). Запи-
сано у березні 2008 року.

«Ріс в сім'ї селянина, найменшою дити-
ною. Старший брат  – 1924 року, середній  
– 1927 року. З розповіді своєї матері  – Кри-
вицької Лізи Павлівни, 1902 року народжен-
ня, пам'ятаю, що голод, 1932 – 33 року був 
зроблений навмисно. В цей рік в господар-
стві було зібрано гарний врожай зернових 
культур, овочів та фруктів. В кожній сім'ї та-
кож були запаси харчів, що могли прогоду-
вати свою сім'ю. Але була група активістів, 
які обходили кожен двір і забирали все: від 
борошна до квасолі. Обшукували на печах, 
горищах, в скирдах сіна та соломи. Хоч і се-
ред активістів були чуйні люди, які бачили, 
що під головами у дітей лежить торбина з 
борошном, говорили «старшому», що немає 
нічого. А були такі, що забирали з печі варе-
ну кашу з казанком. Мій батько, Кривицький 
Іван Степанович,  – 1904 року народження  – 
в той час вважався «сином кулака» і до об-
шуку нашого подвір'я приділялася особли-
ва увага. Батько спустив в колодязь діжку з 
борошном, яку при обшуці було виявлено. 
За це батька було заарештовано, на 47 діб 
ув'язнення.

Всі запаси зернових завантажувались на 
підводи та вивозились на станцію і вантажи-
лись у вагони.

Мати пошила дітям полотняні штани з 
глибокими кишенями, щоб можна дітям на-
збирати колосків молодої пшениці на юшку. 
Взимку в хаті трусили соломою, в якій ви-
збирували зернятка пшениці. Активісти за-
чинили підвал й не давали дозволу брати 
картоплю та овочі. Діти і дорослі пухли від 
голоду. Середній брат був слабенькою ди-
тиною і в 1934 році помер. Мати говорила, 
що діти просили їсти, а вона їх заспокоюва-
ла, що прийде час і вони наїдяться вволю, 
чого захочуть. Хоч сама весь час плакала, 
але їй було дуже прикро, що в підвалі є своя 
картопля, а діти пухнуть від голоду. Вона іде 
в районну управу до Гриндюка Арсена Де-
нисовича (найстаршого в районі «активіста» 
по відправленню продуктів) з своїм про-
ханням. Але він виявився чуйною людиною і 
дав дозвіл на видачу харчів з її власного під-
валу. Діти були дуже раді цій звістці. І я при-
гадую, як весь час просив у матері напекти 
пампушок.

Влітку пекли коржі з лободи, збира-
ли пасльон, сушили їх. З молодих колосків 
пшениці варили юшку, дітям віддавали кашу, 
а дорослі їли відвар. Ось такі це були страш-
ні роки для України».

Свідчення Кулаги Петра Никифоровича (1927 р. н.)
с. Більманка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2000 р.
Розповів, що в 1933 році від голоду помер 

не тільки його дядько Григорій Герасимович, 
а і його дружина Василина та двоє їхніх ді-
тей. Г. Г. Кулага був учасником Першої світо-
вої війни, за хоробрість отримав офіцерське 
звання. Після повернення в рідне село він 
господарював на землі. В його сім’ї було троє 
дітей: Єфросинія працювала по наймах в Ма-
ріуполі, Василь та Іван жили з батьками. В 
1933 році Василина народила двійню. Сім’ю 
в тому голодному році виручала корова, але 
трапилося лихо  – корова впала у відкритий 
колодязь, її вдалося витягти, але довелося 

дорізати. Сім’я Кулаг жила доти, доки було 
м’ясо, коли ж воно закінчилося, померла Ва-
силина Кулага. Через деякий час померли її 
грудні діти  – двійнята. Серце у Григорія Ге-
расимовича не витримало  – на другий день 
помер і він. Сім’ю Кулаг тягнули на кладови-
ще на драбині 8 чоловік. В свою останню путь 
Григорій Кулага пішов у формі офіцера ро-
сійської армії. Після похорону батьків старша 
дочка Григорія та Василини  – Єфросинія за-
брала до себе в Маріуполь найменшого бра-
та Івана, рідна тітка Мотря забрала в свою 
сім’ю іншого сироту  – Василя.
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Свідчення Лагоди Віри Антонівни (дату народження не встановлено) та Лагоди 
Марії Антонівни (1926 р. н.)

с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.
Записав Шевчук С. П., 2008 р.

Отец  – Лагода Антон Лаврентьевич 
Мать  – Прасковья Денисовна 
В голод 1933 года умер отец. Но колхоз 

дал буряк вместо досок. Буряк ели сырым. 
По колхозу ходили забирали зерно. В каждом 
колхозе были ясли, кто ходил на работу, да-
вали по кусочку хлеба. По селу ходили заби-
рали зерно. Где Никрицухин, был колхозный 
двор. Где Колесничка  – кладбище.

Толкли сухое кукурузиння на ступке. Голые 
качаны и лебеду  – делали оладки. В хате то-
пили бубарисом и бурьяном. У Сидора и у 
Шкуренковых  – были колхозные овцы. Оста-
вались зъеддя, давали по очереди на току.

Когда соединились колхозы  – дали те-
лочку. В колхозе пасли свиней помогали 
Максиму Червяку (свинарник  – где Бугаев 
Витя). Где Сюсель Володька  – была конто-
ра Энгельса. В каждом колхозе были свои 
фермы. Где школа  – была больница и был 
врач  – брат Екатерины Петровны  – Боровик 
Петр Михайлович. Где музей  – деревянный 
амбар. Где Бастрыгина хата  – была больни-
ца (Васильевна и Сергеевна работали).

Школа от кладбища жили учителя. Где 
Галинна была школа  – начальные классы. 
Когда организовали колхозы, то ходили на 
колхозный двор, выбивать подсолнухи. Каж-
дому мерили меркой.

Мама тоже работала в колхозе на разных 
работах. Из одежды была полотняная со-
рочка и за платье и одна на двоих юбка 
(верхняя одежда  – пиджак).

Когда ходили в школу, то варили прелую 
фасоль. Не доходили семь классов и пошли 
колхозную воду носить, чтоб поесть. На ра-
боте варили. На трудодень давали вишни и 
пайки.

Началась война.

В 1943 г. Марию забрали в Германию. Слу-
жило у хозяина 6 девчат и 14 хлопцев. Работали 
в лесу и в поле. Трусили навоз по полю. Мария 
пекла хлеб каждую пятницу  – 21 хлеба. 1 хлеба 
на 6 девчат  – на сутки, картошка, брюква, бу-
ряк. Соль брали на ферме. Французы работа-
ли при мастерской. Им высылали посылки из 
дома. Они ели отдельно.

В селе после войны, работала возле те-
лят. Убитых коров мясо засаливали. По-
том  – дояркой, получали трудодни. Затем 
на разных работах. Была на восстановле-
нии Днепрогэса. Два раза по месяцу. Жили 
в палатках, из своих продуктов варили. В 
палатке стояла буржуйка. Носилками носи-
ли камни и щебенку. По возвращении, была 
дояркой 18 телок. Хатрус Сергей Тимофее-
вич был ветеринаром. Мария после войны 
при воинской части работала.

Голод 1927 г.
Мария ездила в Бердянск по камсу. Кто 

жил из хозяином, то не голодовал сильно. 
Была коровка.

После войны Мария 9 лет работала в 
школе техничкой. Где Хижняк, была школа, 
топили соломой, свету не было.

Где Миша Крочив  – была станция, свет 
горел ночью.

С 1959 г. Вера работала в маслозаводе. 
Где Костючиха был пункт по приему молока. 
Зимой в рывчак заливали лед, накрывали 
соломой и землей. А летом использова-
ли лед. Молоко перерабатывали, делали 
козеин (як затерка), сушили и отправляли 
на заводы. Твердый обезжиренный сыр, 
сыроватку продавали людям. Сливки от-
правляли в маслозавод.

Где-то в 1964 г. закрыли маслозавод и 
возили молоко в Куйбышево.

Свідчення Лагоди Івана Антоновича (1916 р. н.)
с. Смирнове Куйбишевського району Запорізької області.

Записав Шевчук С. П., 2008 р.

Отец  – Антон Сафронович 
Мать  – Елена Григорьевна 

В семье было девять детей: четыре сына 
и пять дочерей.
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До раздела семьи было 36 человек се-
мьи. Обрабатывали землю. На хозяина 
наделяли по две десятины земли в поле. 
В семье было пара волов, пара коней, две 
коровы, куры.

1921 год  – голод.
Был сильный голод. В семье было 

немного запаса зерна. На одного челове-
ка отец выделял по 200 грамм хлеба. Были 
очень бедные семьи: ели дохлых (закресле-
но  – І. Ш.) собак, котов.

Образовывались колхозы: 3-я бригада  – 
«Красный богатырь», «Свободный труд»; 4-я 
бригада  – «Энгельса», «Молотова»; 1-я бри-
гада  – край «Ильича», «Крупская»; 2-я бри-
гада  – «Красный восток», «Пролетарская».

Когда создавались колхозы, то бедные 
сами шли, а кто побагаче  – не очень хотели. 
Из семьи забрали коней, инвентарь, зерно. 
Пололи, рвали по посевам бурьян, позднее 
работали на прицепе.

Сильно раскулачили, все забрали из 
дома выгнали. Отец и дети выехали в До-
нецк, а я с матерью остался в селе. Вскоре 

отдали дом. В армию не брали из семьи ку-
лаков.

1933 год  – голод.
У колхозников забирали хлеб, незаконно 

розданный. Голод был сильным. Некоторые 
семьи полностью вымерли. Отец вернулся 
из города. Дочки остались в городе. Семья 
осталась в живых вся.

Перед войной жизнь наладилась. В кол-
хоз начали машины поступать.

На войну забрали почти в первые дни. 
На войне получил ранение, и комиссовали. 
16 сентября освободили, я был в госпита-
ле на Урале. Выписали, поехал в Ташкент с 
другом из Новоконстантиновки. Когда по 
радио объявили, что наш район освободи-
ли ст. Цареконстантиновку, то я вернулся в 
село. Село было разрушено. На нашей ули-
це были хаты спалены.

Начал организовываться колхоз, от-
страиваться хозяйство. Хотя и инвалид, 
но работал на прицепе 11 лет. Женился до 
войны. Во время войны семья жила с роди-
телями.

Свідчення Лагоди Марії Антонівни (1926 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

В голод 1933 року помер мій батько, Ла-
года Антон Лаврентійович. Колгосп дав бу-
ряк замість досок. Буряк їли сирим. По селу 
ходили, забирали зерно. Хто ходив на ро-
боту, давали по кусочку хліба. Товкли сухе 

кукурудзиння в ступі, голі качани  – робили 
коржі. В хаті топили бубарисом та бур’яном. 
Ми з сестрою ходили голодні, мати підро-
бляла на різних роботах, аби нас прокорми-
ти. Багато дітей недоїдали, пухли з голоду.

Свідчення Лук’яненко Надії Феофілівни (1923 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала на хуторі Грушевому (нині  – с. Черешневе) Куйбишев-

ського району Запорізької області.
Записала Ликова Н. М., 2008 р.

Мені було дев’ять років і я пам’ятаю го-
лод 1932 – 1933 років. А причиною голо-
ду вважаю засуху. Зернових зібрали зо-
всім мало. Зерно забирали уповноважені 
з району та 3 – 4 активісти з колгоспу. У 
нас був голова колгоспу Мироненко (ім’я 
я не пам’ятаю), так він казав, де моджа 
сховати зерно і люди ховали, і так і вижи-
вали. Добра була людина. Мої батьки зер-

но ховали в клуні, під соломою. Тим, хто 
пішов до колгоспу, давали їжу  – варили 
суп з крупців, затірку. Також рядом з нами 
було поле з пшеницею, я рвала колоски і 
їла, ще й сестру годувала. Мали допомогу 
від родичів  – дядько працював на шахті в 
Юзівці і ділився з нами хлібом, а ми їм да-
вали картоплі і буряків. Голод був. Голоду-
вали всі.
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Свідчення Макарович Євдокії Сергіївни (дату народження не встановлено)
та Макаровича Івана Миколайовича (дату народження не встановлено)

с. Зелений Гай Куйбишевського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Євдокія Сергіївна свідчила, що голод 
1932 – 1933 рр. їх родину оминув, але у рід-
ного брата матері  – Усенка Івана Ульяно-
вича  – від голоду померло троє менших ді-
тей, двоє старших вижили. Помер їхній сусід 
Сальник Федір, у Кузьми Бадла померло 
двоє дітей.

Іван Миколайович Гай свідчить, що 1933 рік 
застав родину Макаровичів в с.Кінські Роздори. 
Щоб вижити, батько влаштувався охоронцем 
на елеватор. В 1933 році їх сім’ю обікрали  – за-
брали особисті речі з сундука і, головне, 12 кг 
муки, яку заробив батько. На примусі мати за-
лишила недопечені блинці  – забрали їх і тісто.

Свідчення Марочка Миколи Максимовича (1927 р. н.)
с. Смирнове Куйбишевського району Запорізької області.

Записано Шевчук С. П., 2008 р.

Народився в 1927 році в с. Попівка. Бать-
ки: Максим Данилович 1901 р. н., Віра Заха-
рівна (дівоче прізвище Журавель) 1901 р. н. 
Мати до революції наймалася до німців. За 
одне літо заробила на спідницю, за дру-
ге  – на кофтину. Багато місцевих селян на-
ймалися до місцевого заможного селянина 
Дубовика. Батько теж був з бідняків, всту-
пив до ТСОЗу. Під час колективізації батьки 
ввійшли до колгоспу «Шлях Ілліча». Після 
утворення Попівської МТС Батько працював 
на цій станції слюсарем, токарем, комбай-
нером.

В 1932 році була велика засуха, почався 
голод. Основною годівницею багатьох попів-
ців була корова. Вмирали, в основному, ті, в 
кого не було корови. Невдовзі для корів не 
стало паші і сільчани висмикували з стріх хат 
солому і годували корів. До 1934 – 1935 рр. 
багато хат на їхньому кутку «світили» голи-
ми дахами, потім їх вкрили соломою. Деякі 
люди, рятуючись від голоду, покидали село. 
З їхньої вулиці виїхали Чорнаї (можливо, це 
було їх вуличне прізвисько). Голод нагадав 
про себе перед війною, коли колгоспники 
копали силосну яму і знайшли яму з захова-
ним зерном. Вони пожалкували, що не зна-
йшли її в 1933 році  – багатьом би вона вря-
тувала життя.

В 1936 році у Марочків народилася донь-
ка Клавдія. Микола Максимович ходив до 
початкової школи, яка була в центрі села. її 
приміщення було під черепицею, мало ви-
сокий ґанок, всередині були кахлі, можли-
во це була колишня волосна управа. Після 
її закінчення навчався в семирічній школі, 
яка була в колишній земській школі. Його 
однокласниками були: Гуденко Іван, Пили-
пенко, Баско, Зишняк Борис, Киричук, Со-
кол, Свіжінко Микола, Німченко Микола. 
До війни вони встигли закінчити 7 класів. 
Запам’ятались вчителі Василь Вакулович та 
Настя Данилівна Прогрущенки, які виклада-
ли відповідно географію та українську мову, 
Настя Данилівна була класним керівником у 
їхньому класі.

В селі перед війною було три колгоспи, 
кожен поділявся на три бригади. У колгоспі 
«Шлях Ілліча» в одному приміщенні розмі-
щались правління колгоспу та клуб. В клубі 
періодично демонструвалися фільми, грав 
патефон, молодь танцювала. Взимку ба-
жаючі могли взяти в ньому напрокат лижі. 
В колгоспі був і лікбез, який влаштували на 
садибі Саєнка. Його відвідували по вечорах 
дорослі колгоспники. В церкві був влашто-
ваний сільський клуб, де влаштовувалися 
театралізовані вистави.
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Свідчення Олениці Марини Пилипівни (1903 р. н.)
с. Білоцерківка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2000 р.

Свідчення Непийпиво Параскеви Петрівни (1905 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мишкали в с. Ланцево Куйбишевського району Запорізької  

області, нині  – мешканці м. Бердянськ Бердянського району Запорізької області.
Записала Непийпиво О.

«Воспоминания бабушки  – Непийпи-
во Прасковьи Петровны, 1905 года рожде-
ния, которая проживала в годы голодомора 
1932 – 1933 гг. в с.Ланцевое, Куйбышевского 
района, Запорожской области.

В семье было 6 человек: отец, мать, 
2 сына и 2 дочери. Жили очень тяжело, 
бывало не ели по нескольку дней. Основной 
едой были перепечки. Летом их пекли из 
лебеды, а зимой  – из кукурузных стволов, 
которые перетирали и делали из них муку. 

Осенью собирали гнилую картошку. Ели 
даже мясо павших животных, из которого 
мать варила юшку.

Вспоминаются также страшные события, 
происходящие в те годы в селе. У одного 
сельчанина росла во дворе шелковица. Он 
заманивал к себе во двор маленьких детей, 
якобы угостить их ягодами, сам же убивал 
их и этим кормился.

В соседних сёлах также были случаи кан-
нибализма».

Марина Пилипівна Олениця (с. Біло-
церківка) 1903 р. н. свідчила, що під час го-
лоду 1933 року колгосп відібрав у них хату 
під скотину, а їм купив іншу. Брат її батька 
Йосипа Васильовича  – Дмитро, рятуючись 
від голоду, покинув хату і виїхав на Донбас. 
Два рази Марина Пилипівна ходила разом 
з іншими білоцерківськими дівчатами міня-

ти речі на тюльку. В тому ж 1933 році Йо-
сип Васильович поїхав до брата Дмитра, 
який працював на шахті, щоб дістати хоч 
які-небудь харчі для сім’ї. Йому вдалося 
виміняти трохи крупи та хліба. Діти були 
вже пухлі від голоду, коли повернувся Йо-
сип Васильович, однак йому вдалося їх ви-
ходити.

Свідчення Олійник Олександри Денисівни (1928 р. н.)
смт Куйбишево Куйбишевського району Запорізької області.

Записав Шевчук С. П., 2008 р.
В 1933 р. мені йшов шостий рік, пам’ятаю 

як мама було напече моторжеників впере-
мішку з лободою, щоб і на обід дещо лиши-
лось, а ми, троє дітей, лазимо скрізь та й 
знайдемо їх поїмо ще далеко до обіду.

Щоб якось допомогти батькам, ми ходи-
ли по скошених полях збирали колоски, бу-
вало, аж під Чубарівку заходимо.

В 1937 р. мого батька Олійника Дениса 
Григоровича було репресовано. Він на той 
 час працював завфермою, а весною ще й на 
полі на посівній. Його прямо з поля й забра-
ли, а на другий день ще приїхали та забрали 
його брата  – Олійника Івана Григоровича. 
Пам’ятаю, прийшла тітка Надя, вся в сльозах 

і сказала, що її чоловіка теж забрали. В той 
же день з нашого хутора забрали ще п’ять 
чоловік. Їх відправили у Пологи, жінки носили 
їм передачі протягом місяця, а потім одного 
разу пішли і вже не застали там нікого. Ска-
зали, що всіх кудись вивезли. І так до сих пір 
про їх нічого: ні слуху, ні духу не було чуть.

На початок війни мені вже йшов тринад-
цятий рік. В село зайшли німці, їх розселили 
по домах селян. Гріх казать, вони нас не обі-
жали, нічого не забирали.

У воєнні роки, селяни ходили копать око-
пи, бригадиром з нашого села був Троянов-
ський Іван Іванович. А мене взяли готувати 
їжу, пам’ятаю, все їм затірку варила.



175

Cвідчення очевидців: Куйбишевський район

Свідчення Пашка Василя Григоровича (дату народження не встановлено) 
с. Водяне (нині Титове) Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
З розповідей батьків Василь Григорович 

Пашко житель с. Титове (колишнє Водяне) 
знає, що в 1933 році в селі помер брат Іллі 
Жукова (вуличне прізвисько  – Живодьор). В 
Іллі не вистачило сил викопати померлому 

брату могилу, бо він сам був пухлий від го-
лоду. Коли він закидав могилу землею, вия-
вилося, що з могили стирчать ступні ніг. По-
глиблювати могилу в Іллі вже не було сил і 
він відрубав покійному брату ноги.

Свідчення Півня Василя Григоровича (1915 р. н.)
с. Більманка Куйбишевського району Запорізької області.

Записав Шевчук С. П., 2008 р.
Народився в 1915 році. Батьки: Григо-

рій (по батькові не пам’ятає), мати  – Марія 
Афанасіївна (дівоче прізвище Кацюба). У 
сім’ї було четверо дітей: Катерина 1910 р. н., 
Антон 1912 р. н., Костянтин 1914 р. н., Ва-
силь. Батько не повернувся з Першої сві-
тової війни, мати виховувала дітей одна. В 
1912 році був великий голод  – люди їли ко-
тів і собак, глину, полову, кукурудзяні качани 
товкли у ступах. Василь Григорович ходив у 
начальну школу  – його навчала Щураківська 
Євдокія Василівна (її чоловік був дияконом 
у церкві) у колишній земській школі  – вона 
знаходилась на північній околиці села. Піс-
ля закінчення початкової школи відвідував 
семирічну школу в центрі села. Вчителями 
були: Стоян, Петріно  – вчитель хімії, Гора  
– викладав історію і деякий час був дирек-
тором. Запам’яталось Василю Григоровичу 
як руйнували куполи церкви  – було видно із 
вікон школи. Останнім священиком церкви 
був Іван Кравченко (прізвище іншого він не 
пам’ятає  – ім’я Іван). Комсомольці, скинув-
ши куполи з церкви, влаштували в ній клуб.

В 1932 році Василя Григоровича напра-
вили на навчання на вчительські курси при 
Мелітопольському педінституті. Вчителів 
тоді не вистачало і після чотирьохмісячного 
навчання його направили в Більманську по-
чаткову вчителем початкових класів. В тому 
ж 1932 році В. Г. Півень почав вчителювати 
у колишній земській школі  – її приміщення 
зруйнували після Великої Вітчизняної війни і 
використали цеглу з неї та з колишньої зем-
ської Олексіївської школи для будівництва 
Куйбишевської середньої школи. Завідував 
школою Микола Данилович Горбань, родом 
з Вершини № 1.

За голод 1933 року Василь Григорович 
пам’ятає дуже добре, бо отримував від сіль-
ради на місяць вчительський пайок  – 9 кг 
пшениці і 0,5 кг олії. Щоб допомогти вижити 
матері він приписав її до себе, у Більманку  – 
взяв на «иждивение» і вона також отримува-
ла від сільради 4 кг зерна. Зарплата вчите-
ля в 1932 році становила 24 рубля, весною 
1933 року її підвищили до 32 рублів. Васи-
лю Григоровичу запам’яталось, що восени 
1932 року в їхню школу прийшло 70 учнів, а 
на весну 1933 року лишився тільки один  – 
останні хворіли, або померли від голоду. В 
Більманці були створені спеціальні комісії, 
які вилучали в місцевих жителів продоволь-
ство.

В 1933 році Василя Григоровича пере-
вели вчителювати в Олексіївську початкову 
школу, яка також знаходилась в приміщенні 
колишньої земської школи. Завідував цією 
школою Степан Миколайович Яновський, 
вчителькою була і його дружина Віта, ро-
дом з Великого Токмака. Через рік молодо-
го вчителя перевели вчителювати на хутір 
Шевченко (нині с. Дубове Куйбишевської 
селищної ради). Завідувала школою Олена 
Іванівна Барахова. Через рік вона покинула 
школу і Василь Григорович «перетяг» із По-
ліг у школу свого земляка і товариша Євенка 
Григорія Петровича. Через місяць після по-
чатку навчального року Василя Григоровича 
в терміновому порядку переводять в почат-
кову школу в селі Червоне Озеро. З розпо-
відей місцевих жителів В. Г. Півень дізнався, 
що завідуючий цієї школи Калініченко був 
заарештований як ворог народу за те, що 
він підніс склянку горілки до портрета Воро-
шилова.
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У Червоному Озері Василь Григорович 
вчителював 3 роки, потім його перевели в 
Куйбишевську початкову школу № 3. Вона 
знаходилася в приміщенні колишньої зем-
ської школи по дорозі на Гусарку. В народі 
її називали Красною, бо споруджена вона 
була з червоної цегли. Завідувала цією шко-
лою Шимко Марія Григорівна. Всього в той 
час в селі було 4 початкові школи і одна се-

мирічна. В 1937 році репресували вчителів 
семирічної школи Семесенка і Петріно. Ва-
силь Григорович заочно закінчив Гуляйпіль-
ську педшколу. В 1939 році його призвали 
на військову службу. Служив на Алтаї в арти-
лерійських військах на станції Поспєліха. В 
1941 році його повинні були демобілізувати, 
але почалася Вітчизняна війна і він пройшов 
її фронтами з першого до останнього дня.

Свідчення Позняка Петра Григоровича (1911 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Отец  – Позняк Григорий Романович 
Мать  – Мария Лукьяновна 
В 1918 г. привезли с фронта раненого 

отца, и он умер. Детей было четверо.
Были кони, белогвардейцы и махновцы 

забирали хороших, а плохих оставляли. 
Махновский офицер оставил лошадей, но 
люди украли одну кобылу.

До 25-го года была столыпинская зем-
ля, давали только на мужчин. У нас дали две 
десятины  – на два мужичка. 120 саженей в 
длину и 20 саженей в ширину, и одну деся-
тину в Семиполе. В 1918 г. наша улица пого-
рела. Заворотние хлопцы из слободы пекли 
картошку в скирдах. Огонь из череды пе-
рекинулся на гору, и погорело все и зерно. 
Отец делал брички, плотничал. 1920 год  – 
неурожайный, 1921 год  – голодовка. В Пол-
таву везли, что можно: чумарка (женская 
одежда), инвентар, ослина (женская одеж-
да). Многие нанимались на работу за зерно. 
Ели зерна из конопли. Привозили шелуху 
из картошки, и жменями сажали. В голод 
умерли двое детей. Гудина Терех был пред-
седателем колхоза. Помогали деревом для 
постройки дома. Горела хата.

Рядом жили Петерсы, зерно спасли, хата 
была под черепицей.

Жили на огороде. В голод палал детдом 
в Гусарке, где сельсовет была новая хата. 
Лето перебыли и отправили за Черниговку 
в немецкую колонию. Заболели все дети. 
Спать всем не хватало где. Был в детдоме с 
сестрой Матвея Георгия Ивановича. Прие-
хала комиссия с одеждой, одеялами. Удра-
ли из детдома, у немца начали работать. Из 
детдома распределили детей по семьям. 

Мать уже умерла, и стал жить у дядьки до 
1925 года. У него были две пары волов, 
кони. НЭП до 1928 года начали доводить 
план на двор более зажиточных.

В 1929 г. женился. Была своя клуня, 
брычка. Зимой 29-го года начали заби-
рать зерно. Продразверстка  – все заби-
рало государство. В 1929 году постави-
ли десятиходновым на 10 хат. Собирали 
каждый день, заставляли вступать в колхоз 
и зажиточные плелися.

Первый был колхоз «Крупской». Пред-
седатель  – Зикий Лука Петрович. 4-я бри-
гада  – «Путь к социализму», «Энгельса»; 
1-я бригада  – край «Ильича», 2-я бригада  – 
«Красный маяк» 

МТС создались и выделял на каждый 
колхоз на день. Трактористов кормили в 
колхозах. Колхозы начали багатеть и ку-
плять машины. До войны арендовали под 
клубы хаты. В «Крупской» построили клуб.

В 32 – 33-м  – выселяли кулаков, если 
не выполнили план. Неблагонадежных 
выселяли на Вологду. Камок Сидор был у 
Махна.

Голод 1947.
В конце 45-го демобилизовался.
Жена и двое детей.
Давали в лесу рубить дерева для ремон-

та. Поставили завтоком и бригадиром 1-й 
бригады.

Молотили конями. На степу был ток. На-
турплата больше, чем госпоставка.

В 48-м  – получили первый комбайн 
«Сталинец-6». Его тянули два трактора.

Получили самоходный комбайн. Постави-
ли на молотарку. Магид Иван  – на двигуне.
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По селу было 23 ветряка до коллективи-
зации.

В 1928 г. я с Кабкиным построил.

В 30 – 40-х годах начали грабить цер-
ковь. До войны разрушили церкви, после 
войны  – фундамент.

Свідчення Самойленко Ганни Афанасівни (1928 р. н.)
с. Чубарівка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Жила я тоді в Чубарівці, було мені 8 років. 

Добре пам’ятаю, як папаша пішов на заро-
бітки, а ми утрьох (мама, я і сестричка 4 го-
діка). Не було чого їсти, а в мене була одна 
спідничка нова, кофточка і сандалики, ріши-
ли піти у Новоукраїнку вимінять муки. При-
хватили мішечок і пішли. Зайшли в першу 
хату, хазяйка пекла коржі та такі білі! Як мені 
хотілося! Не дала і крихти. Проміняли ми ту 
одежку, кілограма на три дала вузлик. Іду-

чи додому, побачила млин, а біля млина із 
1 метр висоти ріс щавель, а кругом все ви-
горіло як стерня. То ми так зраділи! Нарвали 
повний мішок і тягом тягли, бо не було сили. 
Дома мама одварила чуть муки і оладьки, 
а вони аж слизькі. Мама вийшла на двір а я 
бистро взяла пучку борошна в стакан, водою 
розколотила і випила. Яке воно було добре. 
Потім папаша заробив 10 кг борошна і ми 
пішли жить. Не було ніде зеленої травини.

Свідчення Семикліта Володимира Павловича (дату народження не встановлено)
с. Зелений Гай Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В 1933 році від голоду помер рідний 

брат батька  – Яків Терентійович Семикліт. 
В 1932 році сім’я Я. Т. Семикліта виїхала на 
заробітки в Грузію, продавши хату, корову, 

коня. Повернулись звідти в 1933 році  – у 
них нічого не було. Яків Терентійович перед 
смертю віддав останні харчі дітям Федору і 
Тетяні  – вони вижили.

Свідчення Симоненка Миколи Степановича (1923 р. н.)
с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Батько  – Симоненко Степан Якимович 
1874 р. н. Мати  – Симоненко (Федько) Ган-
на Яківна 1875 р. н. Сім’я складалася з 10 ді-
тей. Перша сестра Векла, брати Михайло, 
Дмитро, Іван, Олексій, Олександра, Катери-
на, Уляна, Катерина і послідній Микола.

Голодовка була із-за того, що не було 
дощів, була засуха, все, що посіяли весною 
посохло в 1932 році. У школі кожен день ва-
рили їсти, готували затірку і рідку похльобку. 

Доросле населення їло, що попадеться (ка-
чани, шкарлупа з картошки, товкли курай і 
варили). Ловили ховрахів, варили і їли.

В 1933 році полили сильні дощі, везли 
посівний матеріал з Магедова бричками 
і сіяли. Вродило і роздали людям на душу 
по 5 кг муки. А потім осінню дали більше, 
та вродило і на городі, особливо соя. Так 
і вижила вся сім’я, ніхто не помер в голо-
довку.

Свідчення Сковікової Віри Павлівни (1929 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записав Биковський В., 2008 р.

Місце запису: Село Гусарка Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Дата запису: 20.04.08 р.
Ким записано: ПIБ, координати.
Биковський Володимир Георгійович.
 –  Чи пам'ятаєте Ви, що був голод У 

1932 – 33 роках?
 –  Так я пам’ятаю ці часи по розповідям 

рідних.
 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?
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 –  На мою думку, причиною голоду були 
неврожай, засуха i при цьому високі плани 
хлiбоздачi.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Немісцеві люди.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ні, в нашому селі цього не було.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Говорили, що треба здавати продукти, 

щоб годувати місто, а чи мали при цьому до-
кументи  – не знаю.

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Так. Тодішній голова сiльради Петро 
Петрович Сюсель захищав селян та заявив, 
що хліба у нього немає. Тоді йому приписа-
ли звинувачення у тому, що він нібито від-
дав чотири пари чобіт, виділених під заготів-
лю своїм родичам. Його засуди на 10 років, 
а потім розстріляли в 1937 р. Моя сусідка, 
Шведова Параска Корніївна, розповідала 
мені про свого батька  – тодішнього голо-
ву колгоспу Корнія Яковича Крючкова. «В 
грудні 1932 року звітував на сесії виконко-
му сільради про виконання плану хлібоздачі 
і уповноважений ЦКВКП (б) Попов-Волков 
запропонував йому, як голові колгоспу про-
тягом 24 годин виконати план здачі хліба 
державі, який на той час виконано на 16%. 
Батько заявив, що таке завдання не під силу, 
тому, що колгосп не мав таких запасів, а та-
кож в такий стислий строк  – 24 години  – не 
було можливо вивезти. Тоді Попов-Волков 
оголосив, що батько арештований як сабо-
тажник.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Ні, вони не мали зброю.
 –  Як люди боронилися?
 –  Просили не залишати їх без хліба. Бо-

ротьби не вели.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Інколи це було можливо.
 –  Хто i як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Дивились у коморі, погребі, сараї. Як 

їх звати не знаю.

 –  Скiльки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Троє чоловіків приходило до хати.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Закопати в землю, але щоб не було 

видно, де свіжоскопана земля.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Ні, їм практично не давали їжу.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Забирали лише продукти харчування.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули Ви про нього?
 –  Якщо викрадали хоча б п’ять колосків, 

то могли арештувати.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Ні, це робити було заборонено.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Не знаю.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госп?
 –  Не завжди.
 –  Чи змушували людей йти до колгоспів i як?
 –  Бідніші були не проти колгоспів, а у 

кого була земля, коні, ті не хотіли іти до кол-
госпів.

 –  Де переховували худобу, щоб не за-
бирали в колгосп?

 –  В садках, посадках.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, документи?
 –  Зазвичай приходили вдень.
 –  Скільки разів приходили до хоти?
 –  Не пам'ятаю.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  Не пам'ятаю.
 –  Що буле з малими сиротами, чи ними 

опікувалася держава?
 –  Їх забирали родичі, держава ними не 

опікувалася.
 –  Хто не голодував у селі i чому?
 –  Не знаю.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Ті, хто зміг розтягнути продукти до 

весни.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
 –  Інколи ділилися продуктами.
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 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Збирали грицики, лободу, щоб з них 

готувати їжу, ловили ховрахів i варили.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  Так родичі трішки допомагали.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
 –  Споживали грицики, лободу, шовковицю.
 –  З яких дерев, вживали листя, кору в їжу?
 –  Не знаю.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  В їжу вживали ховрахів, мишей, горобців.
 –  Чи можна було щось купити в місті, чи 

виміняти?
 –  В місто майже не ходили.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Був, але менший.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «ТOPГСІН»?
 –  Hі, не знаю.
 –  Скільки людей померло у селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Таких відомостей немає.
 –  Чи відомі Вам випадки людоїдства у 

Вашому селі?
 –  В нашому селі таких випадків не відомо.
 –  Де i хто хоронив померлих від голоду?
 –  На сільському кладовищі ховали по-

мерлих.
 –  Чи платили тим, хто займався похованням?

 –  Ні, вони не отримували за це платню. 
Ховали в основному родичі померлих.

 –  Чи відомі у Вашому селі місця захоро-
нення людей від голоду?

 –  Ні, місця захоронення людей від голо-
ду невідомі.

 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-
ки», Зелені свята?

 –  Якщо залишився їх рід, то поминають.
 –  Чи згадують i поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Зараз поминають, за радянської вла-
ди  – ні.

 –  Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  Церква є, від Київського патріархату.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам'ятники померлим від голоду?
 –  Ні пам'ятники померлим від голоду не 

встановлені.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод? Розповідали Ви про це своїм дітям, 
онукам, сусідам?

 –  Сподіваюсь, що знає. Про ці часи я 
розповідала своїм племінникам.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  У загибелі людей я вважаю засуху, 
неврожай.

Спогади Сковікової Віри Павлівни (1929 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В 1933 году мне выповнилось 4 года. Ну, я 

уже была за няньку своему братику Шуре. По-
чти все за те годы из памяти стерлось, а толь-
ко одно запомнилось  – дуже хотелось есть.

И як сейчас бачу: мимо нашей хаты хо-
дил на конюшню и назад с работы дядька и 
нес с собой сумочку с овсом от коней. А я 
сижу, коло окна, нянчу Шуру, а он малень-

кий, ще годика не было, плачет. Я, щоб его 
успокоить, рассказываю: «Не плач, Тюля 
(Шура я сама еще плохо выговаривала имя), 
вырастешь и ты, тоже будешь конюхом, и 
будешь приносить додому овса, а мама 
каши наварит.

Да так он и не выжил, и еще два брата 
умерли.

Свідчення Струсь Івана (дату народження не встановлено)
с. Водяне (нині Титове) Куйбишевського району Запорізької області.

Струсь І. Трагедія 33-го «Рідний край».  – 1989, 21 березня.
«… під час хлібозаготівлі в колгоспі за-

брали все зерно, включаючи й те, що на-
мічалося до видачі колгоспникам». В січні 
1933 року водянські колгоспники Степан 

Чобітько, Микита Вакуленко та Максим Ва-
куленко, щоб врятувати від голодної смерті 
своїх дітей (в Максима їх було дев’ять) пода-
лися наламати качанів кукурудзи, яка зали-
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шилася незібраною на одному з колгоспних 
полів сусідньої Більманки. Водянці встигли 
виламати по декілька качанів, однак їх ви-
явили охоронники і почали переслідувати. 
Втікачі досягли річки Берди і тоді переслі-
дувачі відкрили по них вогонь. Максима Ва-

куленка поранили в спину і його непритом-
ного, з обмороженими руками і ногами на 
світанку привезли до рідної хати на санях. 
Всі троє були засуджені до восьми років по-
збавлення волі.

Свідчення Сулими Олексія Феодосійовича (1917 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Ой, було важко, але страшного голоду 

не було  – це точно. Ми на степу збирали ку-
курудзу, перемелювали і їли. Виживали, як 

могли, але страшного голоду не було, бо ви-
ручала комуна «Червоний маяк», бо там тру-
дилися мої батьки: тато і мама.

Свідчення Суржик Катерини Митрофанівни (дату народження не встановлено)
с. Очеретувате Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
За спогадами Суржик Катерини Митро-

фанівни (с. Очеретувате Вершинської сіль-
ради, в даний час живе в сел. Куйбишеве) в 
1932 році була страшенна спека  – їхній тік 
потріскався так, що не можна було ступи-
ти. Батько захворів на тиф, потім Катерина, 
потім брат Андрій. Катерина Митрофанівна 

пам’ятає, що до них приходив сусідський 
хлопчина, у якого з голоду опухли ноги і шкі-
ра на них потріскалася  – невдовзі він помер 
(прізвища його вона не пам’ятає). Мама мо-
лола кукурудзяні качани, добавляла муки і 
пекла млинці, головною ж годувальницею 
сім’ї в тому голодному році була корова 

Свідчення Тарасович Анастасії Микитівни (1925 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Семья была большая. Мама Евдокия 

осталась вдовою с двумя детьми. Сын и 
дочь. Сошлась с вдовцом Никитою, у ко-
торого было восьмеро детей, и своих на-
писали двоих детей. А сошлись ради того, 
чтобы было кому обрабатывать землю, ко-
торою выдавали на семью. У Никиты дети 
были старше, помогали в поле, а мама ва-

рила кушать. Перед голодом старшие дети 
разъехались в город на работу.

Мама в голод ездила в Полтаву, вози-
ли одежду, а оттуда привозили продукты. 
Однажды она взяла с собой в Полтаву мою 
сестру старшую, там напал тиф, и она умер-
ла. Что мама привозила, тем и кормились. 
Дома кушать было нечего.

Спогади Тітаревої Олександри Костянтинівни (дату народження не встановлено)
с. Сміле Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В голодний 33-й рік я була маленька. 

Пам’ятаю, що бідували, голодні були, їли 
свиріпу, заячі вушка, траву. Їздили в Полта-

ву мінять та нічого не привезли. З голоду по-
мерла маленька сестричка Валя. В 1947 р. 
голодували через те, що не вродило.

Свідчення Тимченко Віри Іванівни (1924 р. н.)
с. Гусарка Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Був дуже великий голод, але людей ми-

нуло лихо завдяки комуні «Червоний маяк». 
Організатором і керівником був поважний і 

розумний, розсудливий і співчутливий Грен-
дюк (ім’я забула). Комуна була створена в 
1932 – 1933 роках.
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В селі на той час проживало багато лю-
дей заможних, то цей керівник особисто їз-
див по домівках багачів і по кілограмах зби-
рав зерно для комуни, щоб потім нагодувати 
бідних, цим самим спасав людей від голоду.

Він постійно об’їздив село, збирав обез-
силених людей, привозив до комунської 
їдальні, де цих людей кормили  – отак спа-
сав людей від голоду 

Одного разу він особисто підібрав у полі 
обезсиленого молодого юнака, привіз його 
до комуни  – там його відходили і хлопець 
вижив. Звали цього юнака Баранов Василь 
Андрійович. Він став у роки Великої вітчиз-

няної війни Героєм Радянського Союзу.
Під керівництвом керівника комуни «Чер-

воний маяк» Грендюка було збережено ба-
гато людей від голоду не лише нашого села, 
а й багато інших. Люди приїздили з сусідніх 
сіл та сусідніх республік. Так я сама приїха-
ла з Росії.

У комуні було збудовано столову, навіть 
клуб для комунарівців.

Цей прекрасний далекоглядний керівник 
направляв здібну молодь на навчання. Тоді 
всі люди жили як одна сім’я. Мені особисто 
повезло, бо я вийшла заміж за комунівця, і 
цим була врятована від такого лиха.

Свідчення Шаповалової Катерини Онисімовни (1927 р. н.)
с. Благовіщенка Куйбишевського району Запорізької області.

Записала Потоцька Т. І., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 р. р. або у 1946 – 1947 роках?
 –  1932 – 1933 рік смутно пам’ятаю, бо 

була ще мала, більше знаю з розповідей 
моєї мами.

 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала врожай влада?

 –  1932 – 1933 рік забирала урожай вла-
да, а в 1946 – 1947 була в нашому регіоні за-
суха.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене не 
в полі, городі, то хто це робив?

 –  В 1932 – 1933 роках відбирали влада.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Цього не знаю.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбира-

ли, мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Ніхто не знав, ніяких документів на за-
бирання не пред’являли (зі слів моєї мами).

 –  Чи застосовували до людей покаран-
ня, побиття, висилання, арешти?

 –  Так, було. Моя мама відсиділа в «хо-
лодній» три доби за те, що не показала, де 
захована була пшениця на посів. А її все рів-
но знайшли й забрали.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Були нагайки.
 –  Як люди боронилися?
 –  Розкулачені «кулаки», люди середняки 

і бідні.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Неможливо. Штрикали шомполами 

в скирди з соломою. Перевертали навіть 
скирди гною, які чистили від скотини.

 –  Хто шукав заховані продукти? Як їх звали?
 –  Приходили групами по 4 – 5 чоловік 

«актівісти» і робили обшук і забирали, що 
знаходили.

 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  На горищах, копали ями, в ямах, в 
скирдах.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  У кого були малі діти, давали якусь по-

хльобку раз в день. Це була американська 
благотворительность.

 –  Забирали лише продукти харчування 
чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу тощо?

 –  Забирали продукти харчування і худобу.
 –  Що таке закон «про п'ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  За п’ять колосків, взятих у полі, людей 

сажали в тюрму.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Ні, не дозволяли і за непослушаніє 

строго наказували.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  На полях були об’єзчики, які їздили по 

полю і забирали людей, які намагалися взя-
ти колосок.
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 –  Чи люди хотіли добровільно іти в кол-
госпи?

 –  Ні, не хотіли.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи і 

як?
 –  Забирали весь інвентарь. Розкуркулю-

вали. Так було і з моїм дідом в селі Благові-
щенка Неміч Іван Євтихович.

 –  Де переховували худобу, щоб не за-
брали в колгосп?

 –  Цього не знаю.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Найчастіше вночі.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Не знаю.
 –  Коли почали люди помирати з голоду?
 –  Не знаю.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалася держава?
 –  Держава не опікувалася не те, що си-

ротами, а й всіма людьми, які голодали: і 
малі, і дорослі. На ходу падали і вмирали.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Їздили в інші регіони, міняли одежу 

або якісь цінні речі на продукти. Хто зумів 
якось уберегти корівку.

 –  Хто зумів вижити?
 –  Мій батько їздили з сусідами на Ку-

бань, міняли мамині хустки, різну одежину 
на зерно, просо і т. д.

 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-
живати від голоду, чи ділилися продуктами?

 –  Не знаю.
 –  Які засоби вживали для виживання?
 –  Лазили по горіщі, шукали якусь насі-

нину чи квасолину, а як появилась травичка, 
то пекли коржики з калачиків.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 
які менше голодували?

 –  Не було таких родичів, які жили б кра-
ще за нас.

 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Влітку їли ягоди, що вродило.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Найбільше ховрашків і горобців.

 –  Чи можна було щось купити у місті чи 
виміняти?

 –  Не міняли.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Не знаю, була мала.
 –  Скільки людей померло у селі, чи є 

такі відомості?
 –  Для мене не відомо.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  По розповідям мами були такі випадки.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Їздили бричкою по селі і кожного дня 

збирали на вулицях померлих. І відвозили 
напевно десь в братські могили.

 –  Чи платили тим, тим, хто займався по-
хованням померлих?

 –  Не знаю.
 –  Чи відомі у Вашому селі захоронення 

від голоду?
 –  Наша сім’я виїхали з Благовіщенки. Я 

була ще мала, так що таких відомостей не 
знаю.

 –  Чи поминають їх на Проводи, Гробки, 
Зелені свята?

 –  Мабуть, поминають.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  За часів радянської влади це було за-
боронено, а тепер, звісно, поминають всіх.

 –  Чи знає сучасна молодь села про го-
лод 1932 – 1933 років, зокрема, чи розпо-
відали Ви про це своїм дітям, онукам, сусі-
дам?

 –  Сучасна молодь такі розповіді не хоче 
і слухати. Дітям ще кой як розповідала в ті 
часи, а внуків наша держава розпустила так, 
що ми старше покоління не знаємо що з 
ними буде далі.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Влада, яка була на той час, і ті керівни-
ки, які керували державою.

 –  Чи знаєте Ви, що таке Торгсін?
 –  Це вроді були такі магазини, де можна 

було за коштовні речі (золото і інше) виміня-
ти собі щось, дуже делікатну річ.
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Свідчення Шкарупи Катерини Юріївни (дату народження не встановлено)
с. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Рятуючись від голоду, багато жите-

лів села подалися на заробітки до міст. 
В сім’ї Петра Ілліча та Пелагеї Луківни Іс-
аченків з Більманки було семеро дітей. 
Глава сім’ї взяв з собою двох дочок  – 
Марію і Любов і пішов з ними шукати за-
робітку в Сталіно. Дівчата пішли в найми 
до заможних людей, робили все  – вари-

ли їжу, прибирали, доглядали малолітніх 
дітей господарів. На зароблені гроші Ма-
руся та Люба купували продукти та від-
носили їх братам і сестрам в Більманку. 
Завдяки їм, сім’я пережила голод. Марія 
та Любов Ісаченки в Більманку не повер-
нулись  – вийшли заміж за шахтарів і за-
лишились жити на Донбасі.

Свідчення Шубти Марії Іванівни (1925 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Вершина Куйбишевського району Запорізької області.

Записала Неміч О. М., 2008 р.
Нас в семье было пять человек: родите-

ли и трое детей. Помню, что мы недоедали, 
были очень слабые, постоянно голодные, 
продуктов в доме не было. Мама с папой 
пешком ходили в Полтаву, принесли отту-
да ведро пшеницы и немного муки. Делили 
муку пополам, по одной ложке в день, зали-
вали горячей водой и ели. Еще помню, что 

жарили коржики из лободы. Папа ходил по 
полям, собирал картошку, кукурузу, семеч-
ки, а мама была очень слабой и оставалась 
дома с нами. В 1932 г. умерла сестра от ис-
тощения.

Печку зимой топить было нечем, папа 
снимал с крыши камыши и протапливал в 
доме.

Свідчення Юхименко Ніни Василівни (1927 р. н.)
Куйбишевський район Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я була ще мала, мені було шість років. 

Але добре пам’ятаю, що в нашій сім’ї го-
лоду не було. В сім’ї нас було шестеро. 
У нас навіть коровка була, яку у нас ніхто 

не забирав  – отак ми і вижили. Пам’ятаю 
і сусіди наші Жуковський Степан, Курика 
Семен таж не голодували, бо працювали у 
комуні.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Акiмочкiної Надії Федорiвни (1926 р. н.)
с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Було дуже тяжко. Їсти було нічого. Моя 

мати працювала у харчовій, у колгоспi. Але 
нам, дітям, не можна було туди ходити поїсти. 
Люди навколо вмирали. Робили випічки з ма-
кухи без муки. Батько був огородник. Кормив 
людей у харчовій, але нам додому не міг при-
нести і кусочка хліба. За пригоршню пшениці 
могли посадити і навіть розстріляють. Люди 
слідкували друг за другом, робили доноси, 

був такий час. I померла людина у тюрмі.
Добре пам'ятаю голод 1947 року. Село 

згоріло, люди вмирали з голоду. Пам'ятаю 
Бурдiн Микола пішов до моря за рибою, але 
не дійшов. Помер за селом. Давали кукуру-
дзу по 2 ковшика, вона була з запахом бен-
зину, але однаково їли.

Був голод, люди вмирали, але однаково 
йшли і працювали, а зараз про це забувають.
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Свідчення Андрієнко Катерини Євдокимівни (1925 р. н.)
с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
У нас батько був ще живий, було нас в 

матері 11 дітей. І ми голодували, ходили, 
жебракували. Нам давали то шматочок хлі-
ба, то якогось супу чи борщу. Одна господи-
ня, пам’ятаю, дала нам супчику, а там повно 
комарів. Я кажу  – ні, я, звісно, голодна, але 
це я не хочу їсти.

І по підвалах ходили, і в степ ходили, ку-

курудзу збирали, кашку якусь мама зварить, 
діти їли, гризли. А то цеглину візьме з гори-
ща, черепицю з даху, піде продасть, макухи 
шматочок купить нам поїсти. По шматочку 
всім, по шматочку. Скільки ми голоду пе-
режили. Діти повмирали, залишилося нас 
шість, а п’ять померло від голоду.

Свідчення Бабаніної (Шульги) Любові Марківни (1913 р. н.)
с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Горбачова К. В., 2008 р.
Під час голоду, мешкала в с. Новобогда-

нівка. Сім’я складалася з: батька Шульги Мар-
ка, матері  – Шульги Марії, сестер  – Шульги 
Аксюти, Уляни, Пріськи, брата Григорія.

Коли був голод в 1932 – 1933 рр.  – бать-
ки не входили до колгоспу, а працювали на 
себе, мали корову. Це допомогло пережи-
ти голод. Восени 1932 р. надлишки зерна 

здавали державі. Дещо доводилося ховати. 
Приходили комсомольці, вели обшуки і за-
бирали зерно.

Продуктів на всіх не вистачало, бо сім’я 
була велика. Доводилося їсти лободу, ща-
вель, перемішували траву і пекли моторже-
ники. Голод сім’я пережила важко, всі вижи-
ли, а сестри померли пізніше від тифу.

Свідчення Бобика Григорія Пименовича (1923 р. н.)
Мешканець с. Високе Мелітопольського району Запорізької області

У 1932 – 1933 рр. мешкав у 8 км від с. Високе, 
в артілі «Трудова» Іванівського району Херсонської області.

Записано 2008 р.
Помню много голодных и пухлых лю-

дей. Нас в семье было четверо детей, отца 
не было, он еще до голодомора умер, мы 
с матерью жили, но все выжили. Районные 
начальники к нам приезжали со щупами, 
выгребали все зерно, шастали по скир-
дам и сараям. Спрятать, или утаить что  – 
то было бесполезно! Мне тогда девять лет 

было, я помню, как к нам приходили люди, 
есть просили, а потом выходили и умирали 
на ходу. А еще, помню, пришла к нам мами-
на подруга, сказала, что на соседней улице 
мужчина упал и умер, а она его не может 
дотянуть до родных. Мама взяла лопату, 
они пошли, вырыли ямку, прикопали его, 
вот и все…

Свідчення Весніна Миколи Павловича (1923 р. н.)
с. Астраханка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Ми в ті роки жили у Тихонівці (Меліто-
польський р-н  – прим. ред.). Ну, ми ще 
хлопцями були, тому я тоді особливо не від-
чував голоду. Ходили в ліс, збирали гриби, 
драли молодих грачів. Знаю, що один такий 
випадок в той період. Гуляка у нас тут був, і 
ось він з жінкою та сусідом зарізали коня, а 
це було заборонено. Ну і їх судили. Чолові-
кам по п’ять років дали за це. І вона залиши-

лася з двома дітьми. У нього був молодший 
брат. І вона його взяла та порубала та по-
клала в казан, та й померла там.

Я пам’ятаю, що люди від голоду ходили 
якісь в’ялі. Пам’ятаю, ми ходили до степу, 
збирали колоски. Тоді була дуже сильна за-
суха, все згоріло. Трави ніде не було. Щоб 
тримати корів, ми ходили збирати все, що 
придатне на корм. Це те, що я пам’ятаю по 
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Тихонівці. Пам’ятаю, 34-тий рік був більш 
сприятливий, тому що ми рвали кашку, а 

вона соковита була. Голод  – це коли пахощі 
від їжі повсякчас чуєш, і тіло труситься.

Свідчення Войтович Валентини Пантеліївни (1927 р. н.)
с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я народилася тут і роки голодомору про-

вела тут. Я пам’ятаю, як ми збирали мерзлу 
картоплю, ще лободу їли, потім мама з цьо-
го ще коржики пекла. Нас в родині було троє 
дітей: я та два брати. Я пам’ятаю, як сусід-
ська дівчинка в нас бавилася, а наступного 
дня я побачила, як батько вивозив її труп. 

Вона дуже опухла від голоду, через те й по-
мерла.

Пам’ятаю, що їсти нічого було. Батьки 
працювали в колгоспі, пайків там не давали. 
Дуже-дуже багато людей від голоду помира-
ло. А перед цим розкулачували: приходили 
до хати і забирали їжу, одяг  – все, що було.

Свідчення Володіної Галини Петрівни (1927 р. н.)
с. Семенівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В той час ми жили тут. Батько працював 

литійником на моторному заводі в Меліто-
полі. Ходив на роботу звідси. Нас у батьків 
було троє. Я середня була. Раніше у нас ко-
рівка була, город великий, сад величезний. 
В нашому селі вважалося, що у нас родина 
робітників. Нашу родину не примушували 
йти до колгоспу. Ми виживали тільки тим, 
що по нашому великому винограднику були 
посаджені морква та буряк. Батькові давали 
пайок  – 300 г хліба, іноді ще борошно. Те, 

що вродило в саду, ми здавали в сільпо, і за 
ці гроші щось купували.

А мертвих збирала спеціальна підвода. 
Голод був всюди. У нас город був величез-
ний, тому у нас жили дві родини, які копали 
нам город. Їли ми всі разом, і всі однакове. 
Ми буряки і жарили, і варили, і терли.

У нас були люди, які ходили і все відби-
рали у селян, це активісти були. Крали часто 
у нас. А забирали вони за своєю ініціативою. 
Вони були підлабузники.

Свідчення Голуб Віри Іванівни (1910 р. н.)
с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Можливо лише завдяки тому, що у ті 

страхітливі місяці я найнялася робити нянь-
кою до багатих мелітопольських євреїв, мені 
вдалося врятуватися від голодної смерті. А 
от у моєї тітки четверо дітей тоді померло. 
Вона поїхала на Північ та там і залишилася, 
а діти її всі померли. Померли брати  – Голуб 
Андрій, Мирон, Яків. Всі троє померли. Най-
меншому, Якову, було тоді лише 12 років. 
Одного разу він пішов до школи та по дорозі 
й помер. Прийшли до нас люди та й розпові-
ли про те, що хлопчик вже мертвий лежить, 
біля нього лежала невеличка торбинка, з 
якою він завжди ходив до школи. Пішли за 
ним, забрали, поклали на якусь ряднинку та 
й віднесли до загальної ями на сільському 
цвинтарі.

Страшно тоді так було, і дядько Андрій 
Голуб помер. Дядька Андрія несло четверо 
чоловік. Як тільки він помер, то тут же його й 
віднесли на цвинтар. А там вже у ямі лежало 
багато людей, їх понакривали дошками, дядь-
ко Мирон теж помер, але його вже не ми хо-
вали, а колгосп своєю похоронною бригадою.

Пригадую ще такий випадок. У Петра Пе-
тряника були поминки, дехто з запрошених 
на ті поминки людей з'їв закачану рибу та й 
померли всі. Погані спогади в мене про діда 
Федіра Крапивку. Він забирав у нас коня, 
хліб, зерно, квасолю, наша баба Оксана, 
коли вже люди померли з голоду, питала: 
«ну що, Федір, життя стало краще від того, 
що ти у нас все позабирав? Тобі медаль за 
те почепили?».
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Коли ще живі були дядько Андрій та 
дядько Мирон, то вони інколи ходили на 
степ за колосками. А за колоски тоді гак га-
няли людей! Повертаючись додому, я чула 
не раз від них такі слова: «Ховрахи такі жирні 

з тих колосків, а ми не маємо права жодного 
колоска взяти».

У містах хоч по картках хліб людям дава-
ли, а у нас в селі… кошиками та гарбами лю-
дей вивозили мертвих.

Свідчення Горбанець Марії Моїсеївни (1930 р. н.)
с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записав Біленький Л. Г. 2008 р.

Горбанець Марія Моїсеївна, 1930 р. н., 
мешканка с. Костянтинівка Мелітопольсько-
го району.

Із розповіді батьків, Марія Моїсеїв-
на розповіла про голодомор, який був у 
1932 – 1933 роках. Яке скрутне було стано-
вище людей в цей період: у людей не було 
чого їсти. Були такі випадки, коли люди 
ховали зерно в стіни, але приходили упо-
вноважені, простукували всі стіни, переві-

ряли всі горщики. І якщо знаходили муку 
або зерно, все забирали. Тоді люди йшли в 
поле, знаходили нори ховраків і водою ви-
ганяли їх з нор, щоб зварити собі їжу. Ло-
вили собак, кішок і теж готували собі з них 
їсти. Ходили в поле, збирали насіння ло-
боди, молотили і пекли коржики. Та людей 
ця їжа деяких не спасала, по селу їздила 
бричка і збирали мертвих людей та звози-
ли їх в загальну яму.

Свідчення Гуляки Івана Степановича (1927 р. н.)
с. Тихонівка Мелітопольського району Запорізької області

Записали Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.

Раскулачивание не видел, а голод помню 
хорошо. Мне было шесть лет, в семье было 
пятеро детей. Отца, Гуляко Степана Ивано-
вича, который работал завхозом в колхозе 
«Завет Ильича» осудили на восемь лет. Мы 
остались в трудное время с мамой. Мама 
спасла нас от голода, мы были пухлые, но 
остались живы.

Друг отца работал в колхозе кладов-
щиком, помогал нам выжить. Передавал 
нам кусочки макухи, меленое зерно, грамм 
200 – 300. Мама ездила на север, меняла 
вещи на еду. Мы ловили сусликов, тушкан-
чиков, ели молочай, паслен, цвет с акации 
(кашку), лободу и лепешки с нее были такие 
вкусные.

Свідчення Гуцало Любові Йосипівни (1939 р. н.) зі слів батька
Дорошенка Йосипа Михайловича

с. Ясне Мелітопольського району Запорізької області.
Записав Каптьол Г. М., 2008 р.

Гуцало Любов Йосипівна, 1939 р. н., 
мешканка с. Ясне Мелітопольського району 

Я говорю від імені своїх батьків. Мене 
звати Гуцало Любов Йосипівна (у діво-
цтві  – Дорошенко). Я 1939 року народжен-
ня. Боюся я заводити розмову про таке. 
У мене був дід Михайло. У нього забра-
ли все. З хати вигнали. Щоб вижити, він 
зі своєю дружиною поїхав до Запоріжжя 
(Дніпрострой). У свекрів залишили своїх 
дітей. Серед них був і маленький синочок 

Ваня, 1932 року народження. Хлопчик зго-
дом помер. Але батькам про це ніхто не 
повідомив. І ще батьки говорили, що літо 
1933 року було дощове. Вода стояла по 
канавах і в них завелася риба. Ловили ра-
зом з рибою і жаб, яких теж їли. Десь аж до 
1936 р. колгоспники не їли чистого хліба. 
Він був з добавками  – тертими буряками, 
гарбузом, макухою. Дехто сіяв жито по го-
родам і тишком молов у жорнах, бо сіль-
ська рада розбивала їх.
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Свідчення Давидової Євдокії Никифорiвни (1926 р. н.) зі слів матері та сестри
с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Батько їздив у Грузію, мріяв там заробити 
хліба. Там також був голод. Там захворів на 
запалення легень. Деякі чоловіки залишили-
ся там. Батько вирішив повернутися, привез-
ти хоча б трішечки зерна. По дорозі захворів 
та помер. Ми залишилися з матір’ю. Мати 
працювала у садівній бригаді. Давали по 
100 гр. отрубiв. Цього було звичайно мало. 
У нас була швейна машина. Продали. За ма-
шинку отримали вузол пшона. Пішли на ро-

боту, а двоюрідний брат вліз в вікно і забрав 
наше пшоно. Сусіди бачили, розповіли.

Пішли до їх родини, там також всі голо-
дні, але віддали наш вузолок назад. Потім 
цей брат пішов до моря за рибою. Наївся 
там сирої риби та помер.

Багато людей відчували, що вмирають, 
йшли на цвинтар помирати там. Багатьох 
урятувало море. Йшли до моря, тачками 
везли звідти рибу. Їли акацію, макуху.

Свідчення Дерепаско П. Ф. (1927 р. н.)
с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Хліба не було. У нас була корівка. До-

бре доїлась. Була ряжанка. З лободи вари-
ли борщ. Потім пшениця почала поспівати. 
Мати ніччю піде, зірве пшениці воскової зрі-
лості та їмо. Батько ходив до моря, ловив 

рибу. Брати носили рибу додому.
Батько помер у 1933 році. Він помер, 

коли поспіли хліба. У тому ж році вмерла 
моя тітка. Коли я з мамою пішла до неї, вона 
лежала на полу. В неї була грудна дитина.

Свідчення Дмитрієвої Віри Григорівни (1925 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

У 1932 – 1933 роках в Україні населен-
ня голодувало. Я тоді маленька була, але 
пам’ятаю, що їсти було нічого. Батько тільки 
інколи приносив трохи зерна. Чи то невро-
жай був, чи політика влади, але батько ли-
шився без роботи, ми почали голодувати, 

і того ж року помер мій молодший брат Пе-
тро. А за ним померли і батьки, але їжі ні в 
кого не було, всюди був голод, люди висна-
жені помирали прямо на вулицях, діти пух-
ли з голоду. У 1933 році від голоду померли 
брати і сестри.

Свідчення Дяченка Миколи Сергійовича (1927 р. н.)
с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Овсяннікова Н. В., 2008 р.

Мені тоді було шість років. Дещо про го-
лод пам’ятаю сам, багато розповідала мати. 
В моїй дитячій пам’яті на все життя вкарбу-
вались ці страшні роки. Вам важко уявити, 
що ми тоді їли. Все, що росло, бігало, літа-
ло. Щовечора батьки ховали рештки їжі, бо 
якісь люди часто приходили вночі, голосно 
кричали, шукали зерно, вимагали віддати. 
В 1933 р. помер мій дід Дяченко Василь Іва-

нович. У нашої сусідки Рамзіної Уляни була 
корова, іноді вона нам давала молоко, але 
одного разу вночі сусідку вбили разом із си-
ном Олександром і забрали корову. Другий 
її син Віктор, що залишився, помер від голо-
ду. Майже щодня в 1933 році батьки говори-
ли між собою, хто помер в селі від голоду. 
Мій батько Дяченко Сергій Васильович від 
виснаження захворів і помер в 1934 р.
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Свідчення Єршова Анатолія Івановича (дату народження не встановлено)
м. Мелітополь Запорізької області

Записала Гулюк О. В., 2005 р.
З розповіді мого дядька по батьковій лі-

нії Єршова Анатолія Івановича. Народився 
я у Мелітополі. Разом з мамою ми жили по 
вулиці Петровського, у будинку № 22. Вес-
ною 1933 року я йшов у центр і біля будинків 
по вулиці Петровською (чи то № 14 чи № 16) 
я побачив якусь бричку, а у ній було кілька 
трупів померлих від голоду людей. Поки я 
дивився на тих бідолах, з дворів принесли 
ще одного померлого. Принесли його чо-
тири чоловіки на простирадлі та й кинули у 
бричку. Не знаю, правда, чи та бричка була 
приватна, чи з комунгоспу. Тоді ж доводило-
ся бачити у нас на базарі (і зимою, і влітку) 
як опухлі люди хапали будь-яку їжу і одра-
зу ж з’їдали. Часто-густо таких голодних не 
просто відштовхували, а навіть били.

У Мелітополі є міськлікарня. Вона ра-
ніше називалася земська (зараз ім. Лені-
на № 1) Так от, у тій лікарні була капличка, 
до неї і звозили померлих від голоду. Мені 

одного разу треба було скоротити шлях, і 
я вирішив піти навпростець, через терито-
рію лікарні. Зупинився я біля каплички, а у 
ній було трупів здавалося майже до самої 
стелі. Мені вдалося подивитися всередину 
каплички крізь віконце. Людей тих збирали 
по вулицях міста, по дворах. Там були люди 
різного віку і статі  – діти жінки, чоловіки, всі 
були без одягу. Серед людей ходили роз-
мови про те, що більшість з тих померлих 
були з сіл.

У мене 18 грудня 1932 року помер бать-
ко. Не від голоду  – від хвороби. Поховали 
його на кладовищі по вулиці Піонерській. 
Через якийсь час (це вже було у 1933 році) 
ми з мамою пішли провідати батькову моги-
лу. На кладовищі ми побачили кілька могил, 
з яких виглядали руки та ноги людей. Ті руки 
та ноги були обгризені. Там же ми бачили як 
собака гриз людські кінцівки. Ховали людей 
нашвидкуруч.

Свідчення Єфимової Тамари Григорівни (1928 р. н.)
У 1932 – 133 рр. мешкала в м. Мелітополь, нині  – мешканка

Михайлівського району Запорізької області.
Записала Вієнко А., 2008 р.

Під час голодомору проживала в м. 
Мелітополь. Її батько працював секре-
тарем. Їли муку, яку заливали кип’яченої 
водою. В той час вони вважались бага-
тою сім’єю. На питання: «Як Ви вважа-
єте, чому виник голод?», вона відпові-

ла, що були вороги народу, які заважали 
жити українцям. Ті люди, які голодували, 
примушували ходити по хатах і забира-
ти все, що було. Якщо порівняти голод 
1932 – 1933 рр. та 1946 – 1947 рр., то 
1932 – 1933 був дуже страшний.

Свідчення Зіненко Марії Кирилівни (1917 р. н.)
с. Костянтинівка, Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

У 1932 голод був жахливий, багато лю-
дей тоді помирало. Торкнувся він і нашої 
родини. Батько тоді до колгоспу не вступав, 
засіяв власне поле, і врожай начебто був 
непоганий, то ж не думали, що будемо го-
лодувати. Родина в нас була велика: батько, 
мати та семеро дітей. У 1932 році помер мо-
лодший брат. Прийшли люди і позабирали 
все зерно і нашу «годувальницю»  – корову. 
В 1933 з голоду помер батько, а потім  – се-

стра. Щоб якось врятуватись, я приїхала до 
двоюрідної сестри доглядати за дитиною. 
Сестра тоді працювала в їдальні у радгос-
пі. В тому ж році померла і мати, її похова-
ли, але я про це дізналась не одразу. Брата і 
сестер позабирали родичі. Молодшого бра-
та відправили в дитячий будинок у Гайман. 
Я брала речі, які ще залишились в будинку, 
і ходила по селам по декілька десятків кіло-
метрів, щоб обміняти їх на їжу.
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Свідчення Зорі Ніни Федосіївни (1928 р. н.), зі слів матері
Зорі (Шушляпіної) Ганни Федорівни 1908 (р. н.)

с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Про те, що в нашому селі був голод, я ді-
зналась від мами Зорі Ганни Федорівни (дівоче 
прізвище  – Шушляпіна), 1908 року народжен-
ня. Вона була з бідної сім’ї: всього одинадцять 
душ, дев’ятеро дітей, з них  – тільки двоє чоло-
віків: батько і син, а решта  – дівчата.

Землі було мало. На дівчат, як говорила 
мама, землю не наділяли, врожаю завжди 

ледве вистачало до нового. Її мати, моя 
бабуся, померла рано, батько залишився 
сам з дітьми. Старші пішли по наймах, а 
найменші  – не пережили неврожайні роки, 
померли від голоду в 1933 році. Це були 
мої тітки: Шушляпіна Арина Федорівна 
(10 років), і Шушляпіна Фекла Федорівна 
(7 років).

Свідчення Іваненко Любові Василівни (1918 – 2009 рр.)
с. Тихонівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записали: Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.
У нас в семье было шесть человек. Отец с 

сестрой моей, Марией пошли на базар, про-
дали корову, так как есть было нечего, а купи-
ли колобок хлебушка. Мама сказала: «Нужно 
уезжать на Север, а то мы все умрем». Отец 
попросил жителя села Осмолова, он жил на 
краю села, у него была лошадь с бричкой, 
чтобы он вывез нас на вокзал.

Проехав наше село, где-то перед с. Воз-
несеновкой, мама вдруг, ни с того, ни сего, 
начала смеяться, мы все перепугались, на-
чали ее успокаивать. Когда приехали на 

вокзал, маме стало легче. Мы с собой взяли 
покушать: в бидончик квашеной капусты и 
несколько луковиц. На вокзале было столь-
ко народу, все куда-то ехали; кто кушал  – из 
рук вырывали еду.

Приехали в Россию, на станцию «Тань» 
Тульской области, там завербовались на 
станцию «Торжок». Ходили, побирались, 
еды не хватало.

В 1938 году мамин брат прислал письмо, 
что жизнь в селе налаживается и мы верну-
лись в село.

Свідчення Ілюхіної Олени Йосипівни (1912 р. н.)
с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області

Записав Горабаджиу О. Т. 2008 р.
В сім’ї нас було шестеро: тато, мама, два 

брати і ми, найменші дві сестри.
Влітку їли акацію, грицики, молочай, ка-

лачики. Тато, мама, два брати померли во-
сени від голоду.

Ми, дві сестри, залишилися вдвох. Взим-
ку нам допомагали сторонні люди: давали то 
маленьку картопельку, то капусточку, то хліб-
ця з отрубів трішечки. Ділили все навпіл, ось 
так і перезимували. Дякувати добрим людям.

Свідчення сестер Ілюхіної Олени Йосипівни (1912 р. н.)
та Федченко Євдокії Йосипівни (1915 р. н.)

с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області.
Записали Козяр Л., Федорець О., Дуракова Г. М., 2008 р.

Наша сім’я дуже бідувала. Від голоду по-
мерли два брата. Сусіди та односельці до-
помагали чим могли: хто капустину дасть, 
хто картоплею поділиться. Та спасти всю 
сім’ю не вдалось. Пережити таке страхіття 
дуже важко, особливо коли розумієш, що 
допомогти нічим не можеш. Не дай, Боже, 

пережити вам таке лихо… Сім’я Ісаченко 
Лідії Сергіївни вижила тим, що ходили до 
Азовського моря та міняли одежу на рибу. 
А ще весною в полі виливали з нір ховрахів 
та їли. А ще, коли з’являлися грицики на по-
лях, люди їли їх, бо більше нічим було хар-
чуватися.
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Свідчення Кабак Анастасії Федорівни (1926 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записали Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.
Це були страшні часи… я народила-

ся 25 жовтня 1926 року. В той жахливий рік 
мені виповнилося сім рочків Їсти було нічо-
го. Наші батьки нічого не їли  – все нам від-
давали (дітей в нашій сім’ї було четверо). 
Потім прийшли до хати красні та забрали 
все до останньої зернини. Я пам'ятаю, як 
довго радилися наші батьки, що робити 
далі. І вирішили: нас віддали до дитячого 
садочку. А самі поїхали на північ. Була люта, 
голодна зима. Саме в садочку помер мій 
менший братик  – Василій Федорович Мор-
дик. Йому було 5 рочків. Дитячий садок за-
крили, а нас з сестричкою Мотею віддали по 

сусідах. Сусіди не кормили, тому що самим 
їсти було нічого. Наступного дня я прокину-
лася раненько i вирішила піти до Моті. За-
ходжу я до сусідського двору i бачу, що моя 
Мотя змерзла, синя, зкаченіла лежить біля 
дверей хати. Я стала плакати, кричати, кли-
кати її, але вона була мертва. Їй було дев’ять 
років. До сих пір не можу зрозуміти, як мож-
на до хати взимку не пустити дитину. При-
їхали батьки i батько забрав мене, а то i я б 
померла  – дуже була знесилена. Мені тяж-
ко i боляче згадувати ці події, а от мій стар-
ший брат  – Мордик Федір Федорович напи-
сав свої спогади в газету.

Свідчення Кабака Павла Івановича (1925 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записали Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.
Я народився в 1925 році. В голод мені 

було  – 7 років. Моя матуся Ганна та бать-
ко Іван нічого не їли, все нам берегли: мені 
та моїй сестрі Ганусі (їй було п’ять років). 
Пам’ятаю, як мати ховала колоски  – за-
ривала їх у садочку в «червоної метли», а 

потім дістане, нашелушить їх нам у рученя-
та, а нам більшого щастя i не треба  – їмо. 
А батьки тільки i дивляться. З моєї родини 
вижив тільки я. Всі троє: батько, мати, Ган-
нуська  – царство їм небесне, відмучились 
в 33 …

Свідчення Карапузової Марії Миколаївни (1927 р. н.)
с. Олексіївка-Полтавська Мелітопольського району Запорізької області.

Записав Очкаленко Ж. А., 2008 р.
Карапузова Марія Миколаївна, 1927 р. н., 

мешканка села Олексіївка-Полтавська Мелі-
топольського району.

В нашій сім’ї було п’ятеро дітей. 
Пам’ятаю, як тепер, ми голодували, але всі 
живі. В селі люди мерли на дорозі, під ха-
тою, біля забору. Колгосп виділив бричку 
з конякою, збирати мертвих в цю бричку й 
вивозити на край села. Там була яма, куди 
скидали померлих людей.

Наш батько був бригадиром. Він повинен 
був заставляли працювати людей голодних, 

але він цього не міг робити. Його посадили 
у в’язницю, в м. Харкові. Звідти він пере-
давав нам хліб, якось він зміг забрати туди 
старшого брата, щоб його там годувати: у 
в’язниці кормили. Це був 33 р., зима.

Наші сусіди  – Дмитренко Палажка, в їх-
ній сім’ї було п’ятеро дітей, всі діти помер-
ли, закопала всіх дітей сама на городі, сама 
вижила, прожила до 80 років в с. Удачне. Я 
ніколи не забуду ту бричку і ту яму, куди ки-
дали пухлих, мертвих, і навіть напівмертвих 
людей.

Свідчення Кічігіної Марії Миколаївни (1928 р. н.)
с. Данило-Іванівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записав Паршина О. М., 2008 р.

Кічігіна Марія Миколаївни, 1928 р. н., 
мешканка села Данило-Іванівка Мелітополь-
ського району.

В 1933 році мені було п’ять років, я 
пам’таю дуже мало. Але із розповідей бать-
ків, жилося тоді дуже важко. Їли все, що рос-
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ло, із нірок виливали хом’яків. Батько і мати 
працювали у колгоспі і їм давали пайки: пер-
ше і друге. А ми, діти, ходили по ці пайки з 
кастрюльками. Давали перше і друге, хліба 
не давали. Через це, в селі мерло людей від 

голоду мало. А ще ходили на лиман по рибу, 
носили у Мелітополь і міняли рибу на їжу. 
Ость так і виживали. В нашій сім’ї від голоду 
не помер ніхто.

Свідчення Кириченко (Задоя) Лідії Володимирівни (1926 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в м. Мелітополь,

нині  – мешканка с. Ботієво Приазовського району Запорізької області.
Записали Діордієва О. О., Сліпенчук Т. М., 2008 р.

До кінця 20-х років ми жили у селі Охрі-
мівка Якимівського району. У 1929 році 
батько мій був заарештований та засудже-
ний до виправно-трудових робіт на будівни-
цтві Біломорсько-Балтійського каналу. Нас 
з мамою, Мотрею Зарарівною Кириченко, 
вигнали з хати, і ми вимушені були поїхати з 
рідного села. Крім мене, на маминих руках 
було ще троє дітей  – Оля  – 1919 року наро-
дження, Павло  – 1924 року та найменший  – 
Микола  – 1929 року. Вивезла нас усіх мама 
до Мелітополя. Влаштувалися ми жити на 
квартиру до якогось чоловіка. Мешкали у 
напівпідвальному приміщенні, а сам буди-
нок знаходився по вулиці Кірова.

Щоб самій, без чоловіка, прогодувати 
чотирьох дітей, мама вимушена була вла-
штуватися на роботу одразу у кількох міс-
цях. Але й це не допомогло у голод вряту-
вати мого наймолодшого братика, Миколу. 
Ховали ми його на кладовищі, яке знахо-

дилося по вулиці Піонерській. По дорозі на 
кладовище проїжджали повз базар у нижній 
частині міста. Там зупинилися ненадовго 
і зробили декілька фотографій. На одній з 
них було сфотографовано труну з Миколою, 
а на іншій  – ми стоїмо всією сім'єю на колі-
нах біля труни.

На кладовищі якісь незнайомі нам дві 
жінки ховали у той же час свою маму. На 
щастя, нам вдалося домовитися з ними про 
те, щоб у ту ж саму яму, де вони ховали свою 
маму, опустити труну з нашим Миколою.

До Великої Вітчизняноі війни всі в нашій 
сім'ї добре пам'ятали те місце, ту могилку, 
де поховано Миколку, потім її сліди загуби-
лися. Через якийсь час після смерті мого 
брата мама поїхала до татка на побачення і 
взяла з собою ті дві фотографії, щоб він пе-
ресвідчився у смерті свого маленького сина. 
Десь у 1935 році батько повернувся додому 
і після цього нам стало легше жити.

Свідчення Кобки Ганни Олександрівни (1930 р. н.) зі слів батьків  
Єльцова Олександра Єфремовича (1906 р. н.) та Єльцової Ганни Павлівни (1911 р. н.)

с. Високе Мелітопольського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

В 1931 г. организовывался наш совхоз, 
отца  – агронома отправили в Высокое. Зва-
ли моих родителей Ельцов Александр Еф-
ремович 1906 г. р. и Ельцова Анна Павловна 
1911 г. р.

Помню, как мы жили. Представьте, у 
родителей  – я в 30-м родилась, а в 31-м, 
в октябре «На Покрову»  – сестра. Да еще 
только переехали. Недостаток  – страшный. 
А в 32-м уже и кушать нечего стало. Отца 
поставили начальником полевой бригады, 
третьего отделения. Ему двести грамм хле-
ба дадут, а он не ест, домой несет, мне и 

мамке. А малышка сосок у мамки в кровь 
изгрызала, заестся кровью, мамка плачет, 
говорит: «Брошу, сил моих нет!». А папа ей 
отвечает: «Бросишь, она умрет!» Вот так и 
выжили мы с сестрой благодаря отцу и его 
двести граммам хлеба. Мама рассказывала, 
что в нашем селе случаев людоедства не 
было, а вот в Торгаях  – было, но она не 
могла про это говорить, ей плохо станови-
лось. Поэтому я вам ничего сказать не могу. 
Страшно все это! Пережить страшно и вспо-
минать страшно. Но помнить нужно, чтоб не 
повторилось такого…
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Свідчення Ковальова Василя Федоровича (1930 р. н.)
с. Новопилипівка Мелітопольського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Новопилипівської сільської ради Федорченко В. С., 2008 р.

Ковальов Василь Федорович, 1930 р. н., 
мешканець с. Новопилипівка Мелітополь-
ського району.

В годы голода 1932 – 1933 Василию Фе-
доровичу было 3 года. Но, несмотря на ма-
лое количество лет, детские впечатления 
сильны и не забываются.

«Я жил вместе с бабушкой и дедушкой 
Васей. Отец и мать расстались, и мать уе-
хала к себе на родину, на север. Но у меня 
еще были две старшие сестры, которые 
умерли от голода там же.

Отец иногда навещал, а вскоре нашел 
себе женщину, мачеху.

В те страшные годы нас (маленьких де-
тей) водили в ясли (детского сада не было). 
И там мы могли покушать горячего. Дедуш-
ка был бондарем, мастерил бочки и кадуш-
ки. Людям они были нужны, и кто как мог  
– расплачивался. Одни приносили немно-
го ячменя, другие  – пшеницы, третьи  – 
кукурузы. Зерно перемалывали, из крупы 
варили каши. Так и перебивались. Особен-
но трудно было зимой. Чтобы в доме было 
тепло, нужно было походить по полям и по-
находить бадылки от кукурузы, шляпки под-
солнечника. Благодаря дедушке, мы пере-
жили те страшные годы.

Свідчення Ковальова Василя Федоровича (1930 р. н.), Собка Віктора Іларіоновича 
(1929 р. н.), Кравченко Марії Олександрівни (1911 р. н.)

с. Новопилипівка Мелітопольського району Запорізької області.
Записано та засвідчено головою новопилипівської сільської ради  

Федорченко В. С., 2008 р.
Кор.:  – Скільки років вам було, коли по-

чався голод?
Ковальов В. Ф.:  – Я народився, в 

1930 році, в 1933 мені було три роки. Але, 
незважаючи на малий вік, дитячі спогади 
сильні i не забуваються.

Собко B. I.:  – На той час мені було чотири роки.
Кравченко М. О.:  – Я народилася в 

1911 році. В 1933 мені було двадцять два 
роки i я дуже добре пам’ятаю цей час.

Кор.:  – Де ви проживали в роки Голодо-
мору?

Ковальов В. Ф.:  – Разом з бабусею та ді-
дусем ми проживали в Новопилипiвцi. Бать-
ко й мати розлучилися i мама поїхала до 
себе на Батьківщину, на північ. У мене було 
ще дві сестри. Вони померли від голоду. 
Батько іноді навідував нас, а потім знайшов 
собі жінку.

Собко B. I.:  – В роки Голодомору я меш-
кала там, де i зараз, в селі Оленівка.

Кравченко М. О.:  – Я мешкала тут, в 
Новопилипiвцi.

Кор.:  – Що ви можете розповісти про Го-
лодомор та людей, які разом з вами пере-
живали ті страшні роки?

Ковальов В. Ф.: В ті страшні роки нас, ма-
леньких дітей, водили в ясла (дитячого сад-
ка не було), де ми могли поїсти чогось га-
рячого. Дідусь був бондарем  – майстрував 
бочки та кадушки. Людям вони були потріб-
ні i кожен розраховувався, як міг. Одні при-
носили трохи ячменю, інші  – пшениці, треті  
– кукурудзи. Зерно перемелювали i варили 
з круп каші. Так i перебивалися, чим могли. 
Особливо складно було взимку. Щоб у хаті 
було тепло, потрібно було ходити по полям i 
шукати бадилки з кукурудзи, шляпки з со-
няшника. Дякуючи дідусеві, ми вижили.

Собко B. I.: Батьки розповідали, що дуже 
тяжко було. Повесні легше ставало. Взимку 
в селі не було жодної миші, ворони. Пере-
стріляли з рогаток навіть горобців та щурів. 
Мати варила юшку з усього, що давало хоч 
якийсь навар.

Кравченко М. О.: В ті роки люди всі були 
худими, слабкими, сильно хворіли, воші за-
їдали. А найголовніше  – їсти було нема чого. 
Батьки намагалися віддати дітям остан-
ній шматок хліба. Якщо в колгоспі вкрадеш 
жменьку пшениці, тебе могли розстріляти, 
а якщо п’ять колосків, то давали п’ять років 
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тюрми. Життя було дуже важким та голодним. 
В основному їли траву. Якщо доводилося діс-
тати десь яких-небудь висівок жменьку, то 

була така радість! Бо з тієї жменьки виходив 
млинець, який ділили на всю сім’ю. Мені дуже 
важко розповідати про це.

Свідчення Корнєвої Людмили Геогіївни (1930 р. н.)
с. Тамбовка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Все мои родные, бабушки, дедушки, папа, 
мама и я жили в то время в селе Тамбовка. 
Отец работал в колхозе с утра до вечера. По-
мню, что всегда плакала маленькая: хотелось 
кушать. Мама давала мне какую-то водичку. 
С бабушкой мы ходили в посадку, она рвала 
какую-то траву и давала мне кушать.

По деревне везли на телеге мертвых, 
они лежали все кучей, помню, как у девушек 
прямо до земли свисали волосы. Потом я 
узнала, что многие наши родственники не 
пережили тот страшный голод и умерли. 
Это бабушка Антифеева Дарья Яковлевна, 
дедушка Антифеев Егор Игнатович.

Свідчення Кружилової Марії Олексіївни (1929 р. н.)
с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Терпіннівської сільської ради Овсянніковою Н. В.

Кружилова Марія Олексіївна, 1929 р. н., 
мешканка с. Спаського Мелітопольського 
району .

Мені було 4 роки, коли наша сім’я зали-
шилась без будь-яких засобів до виживан-
ня. Почався голод. Моя молодша сестра 
Шура 1932 року народження від виснаження 
захворіла на рахіт. Батьки все віддавали ді-
тям, самі їли, що прийдеться або й нічого. В 

1933 році мій тато Рудаков Олексій Петро-
вич помер від голоду. Я добре пам’ятаю по-
хорон: обмазали смолою труну, погрузили 
на «лінійку», (кінний транспорт) і відвезли. 
Жити стало ще важче. Мама вдруге вийшла 
заміж, завели півкорови (одна на дві сім’ї), 
пішки носили на станцію Федорівку молоко, 
міняли на висівки і так і вижили.

Свідчення Курило Ази Дмитрівни (1928 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Костянтинівської сільської ради Біленьким Л. Г.

Курило Аза Дмитрівна, 1928 р. н., меш-
канка с. Костянтинівка Мелітопольського 
району.

Вспоминать и рассказывать об этом 
времени тяжело. Это был настоящий ад. 
Люди голодали и умирали. Рядом жила се-
мья из трех человек: мать, дочь и сын. Пи-
тались они сухим навозом. Но все равно 
не выжили. Каждый день приходили так 
называемые «активисты», наши же одно-
сельчане и выгребали в каждом дворе все 

под чистую. Уводили коров, лошадей, коз, 
забирали птицу. В доме не оставляли ни 
продовольствия, ни вещей. Уносили подуш-
ки, одеяла.

У нас в доме вырыли яму, думая, что мы 
что-то зарыли, спрятали от них. Каждое утро 
ездила мажара (арба), на ней вывозили трупы 
и сбрасывали их в общую яму. Мой дедушка 
пошел ловить рыбу и не вернулся. Нашли на 
берегу мертвого, умер от голода. Словом, не 
дай Бог повториться такому кошмару.
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В 1932 – 1933 рр. був голод в с. Спась-
кому. Селяни здали весь хліб і все, що ви-
росло на городі. В нашій сім’ї було троє ді-
тей. Старший Ваня, я і найменша сестричка 
Катя. Мої батьки були трудолюбиві, при-
вчали до праці дітей. Як зараз пам’ятаю, 
мені було вже п’ять років, та й мама роз-
повідала, що хтось вказав, що ми ховаємо 
хліб. Прийшли до нас: Кружилов Ф. К., Ма-
каренко Т. С. і С’єдін Д. Д., довго шукали, 
чи є в нас яма з зерном, але нічого не зна-
йшли. Мама заховала маленьку торбинку 

з землею на крайній випадок, її знайшли, 
забрали, нас вигнали з хати, тата забрали 
до в’язниці, а ми поневірялись, просились 
до родичів. Від голоду померла наймен-
ша трьохрічна Катя в квітні 1933 р. Ми теж 
були виснажені, але вижили. В селі ми були 
не одні такі. Був час, коли по вулицях їзди-
ла підвода і їздовий збирав трупи. Мені це 
важко згадувати, адже ми з дитинства всі 
працювали. Я багато чого не пам’ятаю, а ці 
страшні для моєї сім’ї дні пам’ятаю, як вчо-
рашній день.

Свідчення Латишевої Євдокії Павлівни (1928 р. н.)
с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Терпіннівської сільської ради Овсянніковою Н. В.

Свідчення Логанова Михайла Федоровича (1924 р. н.)
с. Астраханка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Мій брат у Розовці (Розовський р-н, За-

порізька обл.  – прим. ред.) був із матір’ю, 
вони там працювали. Бурячки пололи. При-
носили його додому, варили та їли. Від голо-
ду ніхто не помер. А я рятувався в Донецьку 
у тітоньки, в Буденнівському районі, станція 
Чумаково. Ось значить, там я був врятова-
ний. Там тітка моя працювала на кухні фа-
брики, 9-тої капітальної шахти. І вона мене 
вигодувала. Жив у неї на квартирі, це була 
така благодать!

А на селі багато помирало людей. Тоді 
росла дуже висока трава  – лобода. Знахо-
дили в ній трупи, збирали, і кістки ховали у 
спільній могилі. Ось сусіда батько цим за-

ймався і йому за це кожного місяця давали 
пуд муки. У нього родина велика була. Але 
були й правопорушники. Я пам’ятаю, прий-
шов один, пістолет на стіл, та й давай роз-
питувати: чим ми займаємось, як живемо, 
колоски збираємо? Зайвого ми нічого не 
говорили. Він чи від свого імені, чи від сво-
єї організації, але свою справу робив. А 
вища влада, можливо, навіть про це не зна-
ла. Було таке навіть, якщо вони заходили та 
бачили, що у маленької дитинки у колисці 
подушка є, то забирали прямо з-під голови 
в немовляти. Це все творили місцеві. Вони 
набирали бюджет, а у вечорі чи вночі пили. 
Багато таких було «патріотів».

Свідчення Лубан Людмили Абрамівни (дату народження не встановлено)
м. Мелітополь Запорізької області.
Записала Лук’янченко О. В., 2005 р.

Доля закинула нашу сім’ю до Мелітополя 
ще в часи громадянської війни, тікаючи від 
махновців, ми оселилися у цих краях, бать-
ко мій, Абрам Хаймович Лубан, маючи ве-
лику сім’ю (на кінець 20-х років у нього було 
восьмеро дітей), працював і вдень, і вночі. 
Спочатку він працював у «шкірсиндикаті», а 
потім довгий час візником-індивідуалом. У 
ті часи іншого виду транспорту у Мелітополі 
не було, і от він перевозив бажаючих від за-
лізничного вокзалу до центру міста. Робота 

була у нього в основному в нічний та вечір-
ній час, а коли вранці батько приїздив додо-
му, то мама завжди готувала йому кисляк, 
він пив його та лягав трохи відпочивати, а 
потім знов йшов на роботу.

Під час голодовки мені чомусь 
запам’ятався епізод, коли батька приніс 
звідкись два невеличких мішечки зіпсованих 
цукерок (вони були з хробаками), і ми, діти, 
довго сиділи й перебирали їх частину віді-
брали собі поїсти, а решту  – для коней.
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Після закінчення семирічки, я пішла до 
ФЗУ заводу «Победа». Навчатися доводи-
лося у центрі міста, на розі вулиць Карла 
Лібкнехта та вулиці Леніна). Це навпроти 
теперішніх корпусів мелітопольської три-
котажної фабрики). Ось чому ходити на на-
вчання мені було зручно дорогою, що йшла 
біля пам’ятника Леніну. Одного разу коли я 
йшла якраз біля цього місця, то побачила 
старенького та дуже худого дідуся, що си-

дів на землі та тримав біля рота невеличкий 
шматочок хліба. Повертаючись додому цим 
же шляхом, я побачила що той дідусь ле-
жить вже мертвий.

Взимку та навесні 1933 року батько час-
то розповідав нам про те, що його та й інших 
візників залучали, вірніше, мобілізовували 
у нічний час для збирання та перевезення 
трупів померлих від голоду людей.

Свідчення Луговлі Галини Зиновіївни (1914 р. н.)
с. Борисівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я народилася в 1914 році, тому дещо 

пам’ятаю про голод 1932 – 33 років. 
Пам’ятаю, як прийшли до нас жінка та чоло-
віки, вони ходили по хатах та забирали все, 
що в людей залишилось із їжі. Так от, ми вже 
були пухлі, мама наварила якусь юшку з ло-
боди, вони всюди понишпорили і нічого не 
знайшли, тоді та жінка підійшла і зі злості 

вилила нашу нехитру їжу. Пам’ятаю, як мати 
довго плакала, а ми все просили їсти. Як ми 
вижили, я не пам’ятаю; але згадую, що не 
можна було навіть дивитися на чужий город, 
щоб зірвати якусь травичку. Також в селі 
люди казали, що була жінка, яка поїла сво-
їх померлих дітей та з’їхала з глузду. Дуже 
важко згадувати ті страшні події.

Свідчення Лук’янової Євдокії Якимівни (1910 р. н.)
с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Мій перший чоловік помер від голоду. Ми з 

чоловіком жили у його батьків. Їсти було зовсім 
нічого. Їли по краплі, хліба майже не було.

Зварять баланду, поїсти, щоб що-небудь 
було у шлунку та не треба було думати о їжі. 
Чоловік пішов працювати на птахоферму. 
Там привезли кукурудзу на корм. Люди  – 
працівники наїлися сирої кукурудзи. Кукуру-

дза розбухла у шлунку  – помер. У родині чо-
ловіка померли: батька, бабуся, два брати.

Після смерті чоловіка я перейшла жити 
до сестри. Перемелювали цвіт акації, тріш-
ки ячневої муки і випікали оладки. З врожаю 
хліба дали мало, а і то що дали потім забра-
ли. Ходили загони комсомольців шукали під 
полом, у пічках хліб.

Свідчення Мордика Федора Федоровича
У 1932 – 1933 рр. мешкав у с. Костянтинівка Мелітопольського району  

Запорізької області.
Нині  – мешканець м. Мелітополь Запорізької області.

Газета Правда Украины.  – 2007, 18 января.

В Константиновке в ту пору было много 
приезжих русских. Под их контролем и про-
водились «хлебозаготовки». Несколько фа-
милий, которым доверяла партия, я помню 
до сих пор. Это Мартьянов, Шатохин, Пер-
цев и Агатов. Последний даже был предсе-
дателем колхоза, жил в хате раскулаченно-
го. Надо полагать, русские жили не только 
на нашей улице. С одним из таких типов я, 

спустя 25 – 30 лет встретился на Кавказе, где 
отдыхал по путевке. Ехали мы в одном авто-
бусе, он сидел впереди меня и рассказывал 
соседу, как в 1932 году был направлен в 
Украину для  – борьбы с кулаками, которые, 
умышленно прятали зерно от государства 
по ямам. «Бывало, зайдем в хату,  – разгла-
гольствовал он,  – вычистим все до послед-
него зернышка спрячемся в кустах. Ждем, 
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когда хозяева ночью пойдут откапывать 
яму», «А вы уверены, что у них были ямы?»,  
– спросил я его. «Да!»,  – выкрикнул он. А 
ведь этот «продразведчик» не притворялся, 
он искрение верил в свою правоту, в то, что 
вершил правое дело, отбирая последнее у 
крестьян и обрекая их на голодную смерть. 
Одурманенный пропагандой, не сомневал-
ся ни на грамм, что хохлы умирают с голоду, 
лишь бы не откапывать ямы с припрятанным 
зерном и не сдавать его государству…

Но вернемся к голодомору. Отец пони-
мал, что нас ждет дома, и что долго мы здесь 
не протянем. Потому принял решение ехать 
и Россию. Но уехать из Мелитополя было 
невозможно, а тем более  – в Россию. Пар-
тия все предусмотрела  – билеты на стан-
циях не продавали. Люди были обречены. 
Только благодаря двоюродному брату отца, 
работавшему на станции Мелитополь, 
билеты нам приобрести все же удалось.

Уехали мы не все  – Мотя, Надя и Вася 
остались. При колхозе был действующий 
детдом, туда их отец временно и определил.

Уезжали мы в никуда, а приехали в 
Орловскую область, деревню Срослово. 
Поселились па квартире удивительно гос-
теприимной хозяйки. Как ни тяжело об этом 
вспоминать, но первое время, чтобы и тут 
не умереть с голоду, я и мама ходили по де-
ревне с сумами, побирались, а вскоре отец 
в каком-то совхозе устроился кузнецом.

Жизнь помаленьку нормализовалась. 
Но… как поется к песне, «недолго музыка 
играла». «Отец всех народов» нашел нас 
и здесь. Он не мог допустить, чтобы даже 
небольшая горстка украинцев, укрывшаяся 
от голода и России, выжила. В марте 33-го 
всех беглецов, обитавших в ближайших де-
ревнях, под конвоем вооруженных ружья-
ми мужиков, согнали во двор небольшой, 
огороженной высоким забором церквушки. 
Взрослых никуда не выпускали. Хохлы не хо-
тят работать, говорили мужики с ружьями. 
Они под конвоем отвели нас на станцию и в 
неотапливаемых вагонах отправили обратно 
в Украину  – работать! На московских вокза-
лах тоже собирали голодных украинцев и от-
правляли назад, на погибель, в Украину.

Вернулись мы домой, а хата давно пус-
та. Но это была не самая большая поте-

ря… Моти и Васи уже не было в живых. По-
сле нашего отъезда детдом закрыли на 
«ремонт». Детей распределили по чужим 
голодным семьям, где люди сами умирали 
с голоду. Кто же будет кормить еще и чу-
жих детей? Мотю даже не пустили в хату, 
она так и замерзла на улице. Наде каким-
то чудом удалось выжить. В селе из хоро-
шо откормленных, получавших спецпайки 
мужиков, была организована похоронная 
команда, которая ходила по хатам, подби-
рала трупы, штабелями грузила их на теле-
ги, свозила на кладбище и сбрасывала в за-
ранее вырытые траншеи. Людей, погибших 
голодной смертью, зарывали, как павших 
животных. Траншеи они сравнивали с зем-
лей, чтобы и следа не оставить от злодея-
ний коммунистической власти. Однажды я 
сказал сестре, что хочу уехать обратно на 
север, туда, где мы были.

Она взмолилась, я, мол, тоже поеду с то-
бой, не бросай меня! И мы решили: едем! О 
своем решении сообщили родителям. Они 
ему не обрадовались, но, понимая слож-
ность нашего положения, не возражали. Те-
перь я понимаю, каково им было отпускать 
в столь сложное время в такую даль, несо-
вершеннолетних детей.

Наши сборы были недолгими. Задачи 
ясны, цели определены, железнодорожный 
маршрут  – Севастополь  – Москва. И мы 
двинулись в неизвестность. Ехали, что 
называется, на перекладных. Слава Богу, 
с вокзалов нас не выгоняли. Вшей было  – 
тьма-тьмущая! Ползали они везде и всю-
ду  – по стенкам, по скамейкам, одежде. Но 
никто из нас не обращал на них внимания, 
будто так и должно быть. У каждого пас-
сажира заботы были поважнее. Как толь-
ко появлялся наш поезд, мы со слезами на 
глазах убеждали кондукторов, что наши ро-
дители едут этим поездом, а мы от них от-
стали. Войдя в вагон, сразу прятались или 
под нижнюю полку, или на верхнюю, или в 
туалете. Как только нас обнаруживали, сра-
зу же высаживали.

Таких, как мы, детей по стране броди-
ло множество. Никому не хотелось уми-
рать, каждый боролся за выживание, как 
мог. Однажды (кажется, это было в Запоро-
жье) на нас обратил внимание пожилой муж-
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чина. Подошел, расспросил, кто мы и куда 
едем. Мы, как на духу, все ему рассказали. 
Он пригласил нас в свой вагон, который со-
провождал. Это был товарняк, груженный 
ящиками и бутылками, переложенными 
морской травой. Тут было тепло, работала 
печка-буржуйка.

Доехали мы с ним до станции Синельни-
ково, «Дальше нам не по пути,  – сказал наш 
благодетель.  – Я на Днепропетровск, а вам  
– на Москву». Мы поблагодарили доброго 
человека и покинули вагон.

Надо заметить, что с тех пор, как мы 
ушли из дому, у нас во рту не было и ма-
ковой росинки. Денег у нас не водилось, 
выпросить не у кого. Все, кто были рядом, 
голодали так же, как и мы. И тут мне пришла 
идея. «Сестра,  – говорю,  – видишь женщи-
ну, торгующую пирожками? Подойди к ней 
со стороны, отвлеки внимание каким-нибудь 
вопросом. А дальше я знаю, что делать». Как 
только тетка отвернулась, я мгновенно ухва-
тил пирожок, и сколько было сил, бросился 
наутек. Как уж там я бежал с опухшими нога-
ми  – не знаю, но за мной никто не гнался. Я 
даже не уверен, что торговка заметила мое 
воровство. Мы разломили пирожок напопо-
лам. Он оказался с капустой. Это была наша 
первая еда после ухода из дому и последняя 
до прибытия к месту назначения. Вот так мы 
с сестрой, пройдя через не по возрасту тяж-
кие испытания (мне было 12, сестре  – 13), 
пережили страшный удар судьбы  – голо-
домор 1932 – 1933 годов. Обстоятельства 
диктовали свои жестокие нормы выживания. 
Мы выстояли, потому что нам выстояли, по-
тому что нам очень хотелось жить.

Наконец мы добрались до знакомой нам 
необыкновенной добротой хозяйки. Кто 
мы ей были? Чужие «хохлята», голодные, 
грязные и завшивевшие. Но она приняла 
нас по-матерински, как родных. Обмыла, 
накормила, и спать уложила. А ведь сама 
жила бедно. Это был поступок простой рус-
ской женщины, человека щедрой и доброй 
души. Вот не декларированный, а самый 
искренний пример русско-украинской 
дружбы, не в пример действиям ЦК партии 
во главе с тираном Сталиным: Украина для 
них была и осталась окраиной Российской 
империи.

Мы не стали злоупотреблять добротой 
и гостеприимством нашей спасительницы. 
Спасибо ей за поддержку. А чтобы выжить, 
другого способа, кроме как побирать-
ся, у нас не было. Знали или нет русские 
женщины политику партии, которая обре-
кала украинцев на голодную смерть, но хо-
рошо понимали, что мы  – из голодающей 
Украины. И вопреки проводимой преступ-
ной политике щедро подавали милостыню 
в протянутые руки. Благодаря доброте этих 
женщин мы с сестрой и дожили до весны 
33-го. Возвращаться домой не торопились, 
боялись опередить события. А вот как доби-
рались к себе, на юг, теперь я уже не помню.

Зато осталось в памяти, что после возв-
ращения голодали мы еще долго. Хотя на 
рынке многие из продуктов можно было ку-
пить свободно  – были бы деньги. А их -то 
как раз и не было. От того недоедания я 
был истощен до крайности. Несколько дней 
ничего не ел, а не было никакой надежды, 
что завтра повезет. В глубоком отчаянии 
брел без всякой надежды по улице, гля-
дя себе под ноги, и думал: «Ну, потеряй же 
кто-нибудь хоть какую-то денежку на кусо-
чек хлеба!» И Бог мою молитву услышал. 
Не прошел я и 50 шагов, как вижу  – на тро-
туаре лежит… рубль. Это было настолько 
невероятно, что я, в упор, глядя на лежащий 
рубль, не верил своим глазам. Такое бывает 
только в сказках. Наверное, поэтому я его и 
запомнил на всю свою долгую жизнь. Надо 
ли говорить, как я этому рублю обрадовал-
ся! Именно столько стоил на рынке кусочек 
разрезанной на десять частей буханки хле-
ба. Знали б вы, сытые люди, как радуется 
очень голодный чаловек кусочку хлеба…

Люди ожили, когда на огородах появи-
лись овощи, а в степях заколосились хлеба. 
Хотя зерно еще было в молочно-вогковой 
спелости, люди шли в степь, стригли коло-
сья ножницами, мяли их в ладонях и ели. 
Для многих забрезжила надежда выжить, 
но это не входило в планы партии. На полях 
выставили охрану, появились объездчики 
на лошадях. Люди стали ходить на поля по 
ночам. Но власть Великого Кормчего всегда 
была начеку, не оплошала она и на этот раз. 
Ее представители стали вылавливать на по-
лях голодных людей, и как расхитителей 
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социалистической собственности, минуя 
следствие, волокли прямо в суд. Никаких 
доказательств не требовалось, достаточно 
было того, что голодного человека ловили 
«на месте преступления». Сталин  – гений 
злодейства, и Молотов родили чудовище  

– Закон от 7 августа 1932 года. В народе 
этот Указ назвали «Законом о пяти коло-
сках». За эти колоски в Украине было осуж-
дено 55 тысяч людей, из них две тысячи  
– к высшей мере наказания. Вот так мы и 
жили…

Свідчення Марусич Марії Іванівни (1919 р. н.)
с. Тамбовка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В голодомор мені було 12 – 13 років. В 

нашій родині було шестеро дітей. Дві мої 
рідні сестри  – Іра та Валя померли з голоду. 
По дворах ходили активісти та шукали запа-
си зерна, яких не було. Довжелезною заліз-
ною гострою палицею вони протинали все 
наскрізь, навіть пічку.

Ні котів, ні собак вже не було. Бабуся 

наша вішала на двері хати стару ковдру, 
туди іноді потрапляли горобці. Пам’ятаю, 
як ходили в поле та заливали водою нор-
ки ховрашків. Ось цих горобців та хов-
рашків і їли.

Мертвим ми вже не дивувалися: бачили 
їх щодня. Без жаху та здригання це згадува-
ти неможливо.

Свідчення Московченко Надії Федорівни (1923 р. н.)
с. Новеє Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Ми жили в Якимівці, але недовго. Ми 

тоді хлопчика там втратили, він в два роки 
там помер від голоду. Ми опухли всі тоді. 
Батько тоді знайшов собі роботу поруч  – у 
Степному. Він там баранів пас. І нас вряту-
вав. Молоко приносив. А так ми голодували. 
Всі були пухлі, три дівчинки, а братик наш 
помер. Йому було два роки. Батько його за-
горнув у стару тряпку та закопав. І ми виїха-
ли тоді з Якимівки. В батька більше не було 
роботи. Страждали дуже, доходило до того, 
що жебракували.

У нас, пам’ятаю, був мішок борошна. 
Батько матері каже, давай, мовляв, захова-

ємо мішок. Встали вночі і ямку викопали, в 
діжку насипали це борошно і сховали туди. 
А в нас ще було порося кілограмів на 50, так 
зарізали й порося. Але, вочевидь, хтось про 
це доповів. Тоді ходила комісія така, забра-
ли в нас борошно. Ми плакали. І забрали в 
нас порося. І все увезли. І тоді ми стали го-
лодувати, у нас вже нічого не було. Комісії 
складалися, і вони все відбирали. Ось че-
рез них і виник голод. І люди помирали. Їх 
вивозили з домівок та з дворів бричками. А 
за селищем ямки копали, в них небіжчиків 
вкладали рядами  – без трун. Кого в лахміт-
ті, в лантухах, кого у простирадлах.

Свідчення Неволька Василя Харитоновича (1945 р. н.)
зі слів батька Неволька Харитона Михайловича

с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.
Записала Горбачова К. В., 2008 р.

Засвідчив голова Новобогданівської сільської ради Малахов М. І.
З розповідей мого батька Неволь-

ка Харитона Михайловича знаю, що в 
1932 – 1933 рр. він жив в с. Новобогданівка. 
Біля Новобогданівки був хутір Петровська на 
шістнадцять дворів, в якому від голоду ви-
мерли всі мешканці. В одному з будинків Ха-
ритон Михайлович став свідком канібалізму. 

Одна з жінок з’їла свою дитину. Людські тру-
пи збирали тракторами «Форзон», скидува-
ли до силосної ями і присипали землею.

В м. Мелітополь в 1932 р. були крамниці 
«Торгсіни», де можна було за золото, срібло 
викупляти муку, ковбасу, хліб. Моя бабуся 
купила за срібну ложку пуд муки з висівками.
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В 1933 р.  – помер брат від голоду  – 
Неволько Андрій Михайлович дванадцяти 
років, мати  – Неволько Марія Федорівна. У 

Харитона Михайловича не було сил похова-
ти рідних  – викопав яму по коліно та приси-
пав землею.

Свідчення Натепенко Катерини Прокопівни (1909 р. н.)
с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області.

Записали Діордієва О. О., Сліпенчук Т. М., 2008 р.
Можливо лише завдяки тому, що з семи 

чоловік, що жили у нашій хаті однією сім'єю, 
були троє дорослих та четверо дітей, голод 
лише трохи зачепив нас. До того ж мій брат і 
я працювали у колгоспі і коли вже з березня 
1933 року у колгоспі почали давати кукуру-
дзяне борошно за п'ятиденку, то я, напри-
клад, отримувала по 3 кг кукурудзяного бо-

рошна, а брат мій інколи приносив і до 10 кг 
за п'ятиденку. З чотирьох дітей померла 
лише одна дитина.

Навпроти нашої хати жив мій двоюрідний 
брат, Корнієнко Олексій Михайлович. Він по-
мер з голоду в 16 років. Поряд з нами жила 
сім'я Зінченків, так у них померло з голоду 
троє дорослих вже дітей.

Свідчення Немерюк Клавдії Кіндратіївни (1927 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Свідчення Несват (Фоминої) Євгенії Максимівни (1924 р. н.)
с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Горбачова К. В., 2008 р.

Я пам’ятаю, у мами нас було троє дітей. 
Голод почався, нас мама в садочок відда-
ла. Мама в той час працювала у колгоспі. 
А у садку, пам’ятаю, від голоду помирали, і 
були купи мертвих дітей. Одного разу я за-
йшла туди, де горщики стояли для нас, а 
там дітей купа мертвих. Від голоду повмира-
ли. Якось нам надіслали цукор. І мені прине-
сли шматочок, я його сховала, а в мене вно-
чі його вкрали. Один хлопчик вкрав, а інший 
знайшов крадія. І каже: «Навіщо ти взяв?» 

Таке було, що важко згадувати. І забути не 
можна. Дай Бог, щоб ваші діти, внуки, прав-
нуки не бачили такого і не чули. А у нас в 
родині ніхто не помер. Вижили, бо харчува-
лися лушпинням від картоплі, які мама при-
носила. Десь назбирає, принесе, зварить, 
ми тим і обходилися. Все їли. І дизентерії не 
було. Я була пухла від голоду. Мамі дали до-
помогу від лікарні, щоб підтримати дитину. 
Кисіль, пам’ятаю, пила. І сліпа була  – зовсім 
зір втратила через голод.

Засвідчив голова Новобогданівської сіль-
ської ради Малахов М. І.

Несват (Фомина) Євгенія Максимівна 
народилася 16 червня 1924 р. в с. Новобог-
данівка. У селі були батько, матір та двоє ді-
тей. У 1932 – 1933 батько працював на за-
лізничному транспорті. Мати не працювала. 
Згадує, що під час голоду, батько їздив на 

північ, де обмінював одяг на картоплю та 
різноманітні крупи. На городі нічого не було, 
люди з цього села, які не мали їжі, лазили по 
горищах та крали те, що знаходили там. У 
сім’ї від голоду ніхто не помер. Сусіди також 
всі пережили ці події. Родичі намагались до-
помагати один одному. Стало легше жити 
вже в 1933 році.

Свідчення Овдієнка Валентина Олександровича (1937 р. н.) зі слів батьків Овдієнка 
Олександра Семеновича (1912 р. н.) та Овдієнко Надії Василівни (1912 р. н.)

с. Садове Мелітопольського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Засвідчено головою Новенської сільської ради Паршиним О. М.

Овдієнко Валентин Олександрович, 
1937 р. н., мешканець с. Садове, Меліто-
польського району.

Мои родители: Овдиенко Александр 
Семенович (1912 г. р.) и Овдиенко Надежа 
Васильевна (1912 г. р.) до 1934 г. Жили в с. 
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Розовка Новониколаевского (Приазовско-
го) района. В семье было еще пять детей. 
1932 г.  – неурожай. Забрали две лошади, но 
корову оставили. От голода в селе не уми-
рали, так как забрали излишки, но на еду и 
посев оставили зерно.

Моя мать, которая жива и сейчас, пере-
несла три голода: 1921 г., 1932 – 1933 гг., 
1947 г. Самый тяжелый голод был в 1921 г. 
В 1933 г. был таким же как и в 1947. Только в 
1947 нечего было забирать, так как не было 
индивидуального хозяйства.

Свідчення Перцової Віри Петрівни (1923 р. н.)
с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я у Костянтинівці народилася, хрести-

лася і живу все життя. В 31 році я поступи-
ла до першого класу. В родині нас було се-
меро дітей. Пам’ятаю, всі ми лежали пухлі. 
Батько наш вступив до колгоспу, він здав 
віялку, сіялку, терку, коней здав. А діти вже 
дорослі були, окрім мене. Мені тільки 7 ро-
ків було. Я ще не працювала, а всі старші 
вже робили в колгоспі «за паличку». А їсти 
було нічого.

Всі діти вже пухлі лежали в залі покатом. 
Я пам’ятаю, бо сама лежала. Ми вже лежа-
ли як мертві, і батько пішов до колгоспу та 
поскаржився, що ми «готові» уже, лежимо 
колодами. І голова колгоспу, царство йому 
небесне, дав напівдохлу корову. Так ми 
якусь соломинку підбирали і кидали тій ко-

рівці. А самі голодні. Вона літр молока дава-
ла, і оце нас так підняли, що ми ожили. А так 
би і померли.

Мій брат відвозив покійників, це була 
його робота. Ще там був один, він «за па-
личку» у колгоспі робив. Йому дали бричку, 
а він був такий слабкий, що не скине покій-
ника, тому замість брички йому дали дрож-
ки, це така лінієчка. І от на лінійку складали 
трупи. По вулиці брат їде і питає, чи є в домі 
покійники. Одного разу жінка якась сказа-
ла, що у неї лежать покійники. Брат зайшов 
і побачив три трупи. Їм щури вже пооб’їдали 
вуха, носи  – криси теж голодні були. Тоді 
вони потягнули їх на дрожки та у загальну 
яму покидали. Без нічого, наче дрова. Це я 
без усіляких перебільшень кажу.

Свідчення Поморські Тоніка (1910 – 1935 рр.)
(лист до вікарія Р. Щедрого, керівника Костніцького об’єднання, яке опікувалося 

переселенцями-чехами з України)
с. Чехоград Мелітопольського району Запорізької області

Домовина іноземних чехословаків.  – 1937.  – Спецвипуск  1*.
Моя рідна домівка, домівка землевлас-

ника, була в рідному селі Чехоград. Коли 
мені було 14 років, я з кількома хлопцями 
поїхав у Чехословацьку республіку. Ми не 
хотіли залишати рідні місця, але іншого ви-
ходу не було. Коли ми приїхали в Чехосло-
вакію, то відразу ж закохалися в гори, ріки, 
в усю країну. Я був дуже розумним та кміт-
ливим хлопцем. Жив я тут шість років, ходив 
до школи, потім мене віддали в агротехнічну 

школу в Оломоуце. Потім повернувся в рід-
ну країну і працював там вчителем. Але моє 
щастя було не довгим. Мене визнали зрад-
ником і відправили на три роки робити паро-
плав в Архангельськ на Льодове море. Че-
рез два роки був зроблений пароплав і мене 
амністували. Декілька років я жив у Ленін-
граді та хотів повернутися до своєї коханої у 
Чехословакію, але ці роботи дуже вплинули 
на моє здоров’я і я не можу це зробити.

* В с. Новгородківка до 1932 р. проживали чехи-колоністи. Під час голоду їм підпільними шля-
хами надавали допомогу з Чехословаччини. У 1932 р. було здійснено акцію вивезення 78 чеських і 
російських дітей з України до Чехії, їх відірвали від рідних і близьких, з метою врятування їх від голо-
дної смерті.
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Свідчення Пугач Ганни Андріївни (1919 р. н.)
с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
У нас в родині було вісім дітей  – чоти-

ри сестри та чотири брата. Батьки померли 
під час голоду. Батько наш помер на Різдво, 
а мати, коли вже косовиця була, у 33-му. В 
32 році голод був і засуха. А в 33-му ми ко-
сили і у нас жито було. Літо дуже дощове 
було. От тоді мама і злягла. Вона коли впала, 
то цілу неділю пролежала на землі. Людей у 
нас тоді тут не було. У нас було сім вулиць, 
а по тій стороні три хати всього було, бо всі 
люди пороз’їжджалися, хто куди. Так що і 

підняти її нікому було. Брат працював тоді в 
магазині, до двору до неї не заходив. Потім 
невістка почула, що мама лежить, прийшла, 
підняла її, нагодувала нас. А мама на ранок і 
померла.

Коли батька ховали, то труну зробили, 
все було, як треба. А коли мати померла, то 
і труни ні з чого було зробити. Тоді братова 
дружина розбила якийсь сундук і зробила з 
нього труну. А мене на кладовище не брали, 
я навіть не знаю, де маму поховали.

Свідчення підполковника Радековського Б. К., керівника Костніцького об’єднання, 
яке опікувалося переселенцями-чехами з України)

с. Чехоград Мелітопольського району Запорізької області.
Запис здійснено в Празі.

Домовина іноземних чехословаків.  – 1937.  – Спецвипуск 1*.
Коли вдалося знайти матеріал про жінку, 

яка в роки Голодомору втратила батьків і за 
допомогою Костніцького об’єднання зали-
шила СРСР і зараз живе в Чехії, ось що вона 
розповіла про своє життя. «Нас у матері з 
батьком було десятеро: п’ять хлопчиків та 
п’ять дівчаток. Мені було всього дев’ять ро-
ків, коли почався Голокост. Батьки не могли 
прогодувати десять дітей, тому два старші 
брати намагалися таємно покинути село та 
були розстріляні. Не знаю як, та коли поча-
лася акція, і брату вдалося приєднатися до 
групи і поїхати в республіку».

Цю дівчину звали Марічка, і вже після Ве-
ликої вітчизняної війни, вона повернулася в 
СРСР. Спочатку вона листувалася з усіма, 
хто допоміг їй в житті. Але з кожним місяцем 
листи приходили все рідше. Потім ми дізна-
лися зі слів її односельців, що її посадили в 
тюрму, потім відправили на роботи в Сибір. 
Деякі люди навіть казали, що її розстріляли 
при спробі втекти. Зараз діти Марічки жи-
вуть в Чехії і дуже сумують за своєю мамою.

«Наш Янек був зі старого роду Зелов-
ських чехів. В 1860 р. його дід переїхав жити 
в Росію. Він був писарем та вчителем пер-
ших колоністів в нашому селі. Коли Янек був 

маленьким, він любив вчитися та навчався 
в Оломоуці. Коли він повернувся в СРСР то 
став агрономом в Тирасполі. Він відправле-
ний в Середню Азію, де він і загинув від туги 
по рідним землям».

«Коли наша Надійка та її два брати про-
щалися з матір'ю та сестрою, вони залиши-
ли найдорожче, що в них було тут, в Чехогра-
ді. В минулому році їй дозволили відвідати в 
Радянському Союзі хвору матір. Надія закін-
чила вчительську школу на відмінно і тепер 
працює за фахом у Чехословацькій Респу-
бліці. Вона вдячна всім, хто тоді, у голодно-
му 32 році допоміг їй та її братам виїхати за 
межі СРСР».

«Мірек народився 26.07.1927 року в Здо-
вбукові Волинської губернії, як син вчителя. 
В 1934 ми переїхали в Одеську губернію, а 
вже потім у Чехоград. Помер мій батько, і я 
повинен був кинути навчання у школі аби 
допомогти матері заробляти гроші, та году-
вати чотирьох хлопців. В 1932 р. я завдяки 
Костніцькому об'єднанню і чехословацьким 
євангелістам в Празі, виїхав в Чеськосло-
вацьку Республіку. Мене взяв до себе мель-
ник Еміль Щімень в Оломоуце на Моравє. 
Вже у 1933 я працював ключником, через 

* В с. Новгородківка до 1932 р. проживали чехи-колоністи. Під час голоду їм підпільними шля-
хами надавали допомогу з Чехословаччини. У 1932 р. було здійснено акцію вивезення 78 чеських і 
російських дітей з України до Чехії, їх відірвали від рідних і близьких, з метою врятування їх від голо-
дної смерті.
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два роки мене звільнили. Але тим часом 
у мене на Україні захворіла матір і він хотів 
поїхати додому. Та російське консульство 
не дозволяло йому повернутися на батьків-
щину. Та все ж таки у 1937 р. він повернувся 
СРСР та його матір вже рік як померла. Сенс 
життя для Мірка в Росії був втрачений».

«Богоуш живе у нас вже 4 роки, і ні хто 
з наших друзів не міг подумати, що він ім-

мігрант. Богоуш звик до нас, і ми були б 
раді, якщо він назавжди залишиться в нас і 
стане нашим сином. У нього немає Чесько-
словацького громадянства, але я прошу вас 
допомогти отримати його в майбутньому. 
Якщо так не можна, я почекаю поки мені ви-
повниться 40 років для того, щоб всиновити 
Богоуша, адже ми всі його дуже сильно лю-
бимо, та і він нас теж».

Свідчення Решетняк Віри Федорівни (1928 р. н.)
с. Садове Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Атаманюк С., 2008 р.
Засвідчено головою Новенської сільської ради Паршиним О. М.

Решетняк Віра Федорівна 1928 р. н., 
мешканка с. Садове Мелітопольського ра-
йону.

В 1932 – 1933 годах мы жили в Акимов-
ке, не очень помню это время. Что хорошо 
помню  – это постоянное чувство голода. В 
хатах топили соломой или сухими бурьяна-
ми. Тепло было недолго. Поэтому, я чтобы 
согреться, залезла в духовку. Однажды, 
чуть не сгорела. Мама работала в колхозе, 
у нас были куры, но яиц мы не видели, по-
тому, что забирали податки. И если у кого 
была корова, то тоже забирали и молоко, 
и даже шкуру, если резали коров. Если на 
кого-то доносили соседи, то к ним при-
ходили с обыском. Могли прийти и ночью. 
Это были люди в форме и с оружием. Никто 
не решался выступить против. Нас в семье 
было пятеро детей. В 1946 – 1947 годах мне 

было уже 18 лет. Я работала вместе с ма-
мой. У нас была мамина сестра, она жила 
в Мелитополе и она забрала меня к себе. 
Я работала и нам давали талоны. Много 
людей умирало от голода и от болезней. 
Если люди умирали, их хоронили в общих 
могилах. Меняли на продукты все, что мож-
но. Ходили в Кирилловку, меняли вещи на 
рыбу. Многие умирали по дороге назад. Зи-
мой на огороде оставалась картошка. Мы 
ее рыли и делали оладьи из мерзлой карто-
шки и травы.

Если у соседей было немного муки или 
крупы, то не все, но некоторые делились с 
другими. Очень тяжело это вспоминать. Те-
перь молодежь уже ничего не помнит. А мы 
вспоминаем. Конечно на праздники всех 
родных, кто умер в те тяжелые годы. Я ду-
маю, что во всем этом виновата власть.

Свідчення Самашина Павла Семеновича (1922 р. н.)
с. Семенівка Мелітопольського району Запорізької області

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Семенівської сільської ради Лепкіним М. О.

Самашин Павло Семенович, 1922 р. н., 
мешканець с. Семенівка Мелітопольського 
району.

Мені було 11 років на той час. Усе зер-
но, що було, забирали, нічого не залишали. 

Їсти не було. Варили юшку з корінців трави 
та гнилого буряку, що знаходили в полі. Іно-
ді, коли натравпляли на зайця померлого  – 
варили м’ясо. Більше пили води, від цього 
пухли, бо спробували придушити голод.

Свідчення Самек Ф. А. (дату народження не встановлено)
с. Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області.

Домовина іноземних чехословаків.  – 1937.  – Спецвипуск.
Голодуючі сім’ї їли кукурудзяні качани і 

стебла, просяне лушпиння, сушену соло-
му, траву, гнилі кавуни і буряки, картопляне 

лушпиння, стручки акації, м'ясо домашніх 
тварин і дохлих коней. Але людоїдства в на-
шому селі не було.
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Свідчення Семчук Марії Ігнатівни (1917 р. н.)
с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області.

У 1932 – 1933 рр. мешкала на Житомирщині.
Записано 2008 р.

В 1933 році в мене померла вся сім’я: 
сестра (9 років), мати (55 років), батька 
(55 років) і брат (34 роки), його жінка. Я за-
лишилась одна. Я ходила працювати на бу-
ряки. Нам давали пайок  – 1 літр супу. А суп  
– одна вода. Мама та сестра хворіли.

Чекали, коли я прийду, принесу їжу. Все що 
було  – забирали. По селу ходили загони ком-
сомольців та забирали хліб, квасолю, муку.

Батько наш здав коней у колгосп. Люди 

здавали у колгоспі коней, корів, курей  – а 
ми їм не давали нічого. Якщо маєш коня, ко-
рову  – то куркуль, треба розкуркулювати. А 
тих хто не хотів віддавати, висилали разом з 
сім’ями.

У наших сусідів також померла вся сім’я. 
В хаті залишилась тільки маленька дитина. 
Про це мабуть ніхто не знав, або забули. Ди-
тина померла і лежала у хаті, поки не розпо-
чала розкладатися.

Свідчення Смольної Ольги Іванівни (1954 р. н.) зі слів матері
Литовченко Ганни Іванівни (1926 р. н.)

с. Семенівка Мелітопольського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Засвідчено головою Семенівської сільської ради Лепкіним М. О.
Смольна Ольга Іванівна, 1954 р. н., 

мешканка с. Семенівка Мелітопольського 
району.

Моей маме, Литовченко Анне Ивановне в 
1933 г. Было 7 лет. Жила в с. Семеновка Ме-
литопольского р-на.

Семья состояла из шести человек: 
отец, мать (работали в колхозе), сестра 
(1924 г. р.), брат (1930 г. р.), маленькая се-
стра (1930 г. р.). Очень тяжела была жизнь 
осенью, зимой и весной 1933 г. Есть было 
нечего. Все зерно отец сдал в колхоз (рабо-
тал зам. председателя колхоза).

Отваривали и запекали в печи свеклу. 
Мама не могла это есть. У нее опухли ноги, 
не ходила, была очень слабая. Днем ее пе-
реносили к окну. Сестра и брат чувствова-
ли себя лучше, они ели эту еду. Маленькая 
сестра умерла (молока не было, а ей было 
около годика). У отца тоже были пухлые 
ноги, но на работу он ходил.

В феврале отелилась корова. В доме 
появилось молоко, начали делать творог и 
сметану. Стало легче. Мама стала ходить 
в садик. Весной появилась зелень, варили 
отвары, овощи. Так семья и пережила голод.

Свідчення Строкань Ольги Андріївни (1924 р. н.)
с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Михайліна С., 2008 р.
Засвідчено головою Вознесенівської сільської ради Горабаджиу О. Т.

Строкань Ольга Андріївна, 1924 р. н., 
мешканка с. Вознесенка Мелітопольського 
району.

Я помню голод 1932 – 1933 годов. Мы 
были детьми. Мне было 9 лет, помним смут-
но. Кушать было нечего, ели траву (лободу, 
калачики), был неурожай. Нечего было са-
жать и нечего отбирать. Помню по расска-
зам, были донесения на соседей. Отбирали 
пшеницу, скотину, было насилие. Все го-
лодали, как мы. Сирот забирали в приюты. 

Там о них заботились. Продукты давали 
тем, кто работал в колхозе. Коров отводили 
в колхоз. Слышала, что судили за пять ко-
лосков, кто прятал зерно. В поле разреша-
ли собирать колоски, но очень мало и толь-
ко летом.

Люди добровольно шли в колхоз, сда-
вали инвентарь, скотину. Помню голод 
1946 – 1947 годов. Люди умирали от голода. 
Не было продуктов. В речках ловили улиток, 
выбирали в гнездах яйца и ели. Кто трудил-
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ся, имел силы, тот и выжил. Помогали, де-
лились продуктами. Помочь было некому  – 
ели траву, ягоды. Голод был как в селе, так 

и в городе. Кто умирал, хоронили в огороде. 
Забыть этого нельзя. Не дай бог это пере-
жить. Винить некого.

Свідчення Тіпєєва Івана Федоровича (1927 – 2007 рр.)
с. Тихонівка Мелітопольського району Запорізької області.

Свідчення з архіву місцевої бібліотеки
Записали Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.

Мне было пять лет. Помню, у деда были 
лошади, сани, он меня зимой катал. Потом 
забрали все. Дед с моим отцом и дядькой 
(старшим сыном деда) убежали ночью на 
вокзал и уехали в Крым. Это было осенью, 
а в феврале отец приехал за семьей ночью. 
Отец раньше был хорошим охотником, под-
собрал заячьих шкур. И вот когда приехал 
за нами, эти шкуры пригодились, денег не 
хватало на билет. Они с матерью себе взяли 

билет, а меня решили провезти без билета. 
Обмотали меня шкурами, посадили в мешок 
и еще сверху шкуры положили, так и доехал 
в Крым до станции Берберы, чуть не задо-
хнулся.

Ходил побираться в 7 км от Качева, там 
была лётная школа, и вот жены офицеров 
давали, что поесть. В 1938 году отец поехал 
в село узнать обстановку и весной наша се-
мья переехала домой в Тихоновку.

Свідчення Фоміної Марії Степанівни (1926 р. н.)
с. Відродження Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В роки голодомору я жила тут. В нашій 

родині було 10 дітей. Ми приїхали з Росії. Го-
лова дізнався, що багатодітна мати, то й дав 
нам старий великий будинок. Ми страждали 
від страшенного недоїдання. Батько працю-
вав, де доводилося. Ми вже стали підроста-
ти. Пшениця тут стала родити, то ми підемо, 

колосків наріжемо, засушимо, на м’ясорубці 
намелемо, і всілякі коржики пекли. Моя мати 
ходила з сестричкою аж за 10 кілометрів по 
домівках просила хліба. Також ходили люди, 
що забирали їжу.

Ще у нас тоді була корівка, ми тоді мо-
лочком рятувалися. Дуже важко було.

Свідчення Цимбал Марії Петрівни (дату народження не встановлено)
с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Мій сусід, Олександр Прокуда, після Ве-

ликої Вітчизняної війни працював деякий 
час у нашій сільській раді, одного разу він 
зайшов до мене у гості та під час розмо-
ви запитав мене про те, чи знаю я скільки 
людей у нашому селі померло у голодівку 
1933 року. «Хто ж його знає, скільки»,  – від-
повіла я йому. На таку мою відповідь Проку-
да сказав: «Я підняв усі документи і зробив 
особисті підрахунки. Виходить що померло 
тоді у селі не менше, ніж 2.000 чоловік». А чи 
так воно було, чи ні, не знаю.

Тоді напередодні голоду, хліб увесь ви-
везли. З нашої сім'ї четверо працювали у 
колгоспі. Ми заробили кілька пудів хліба за 
рік, а нам кажуть, що ми ще й винні колгос-
пу. У Мелітополі давали десь по 400 грамів 

хліба городянам на одного утриманця та по 
800 грамів на добу на працюючого. Тільки 
завдяки тому, що чоловік мій влаштувався 
працювати у місті на завод «Победа» і отри-
мував по картках хліб, ми всі вижили. Жили 
тільки з пайка, сусіди наші деякі померли 
тоді. Пригадую, що Шевченки померли троє  
– мати, син та онук. У сім'ї Чайок померло 
п'ятеро, залишилося лише двоє: за розпо-
відями людей, у сім'ї Шевченків дорослі вже 
діти з'їли свою стареньку мати, що померла 
з голоду Я коли почула про таке, подумала: 
«Господи! Що ж це таке робиться на білому 
світі!».

Єдине чого мені хочеться, щоб таке біль-
ше ніколи не повторилося, не повернулося 
знову на нашу землю. Я пережила на своє-
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му віку три голодомори і, не дай Боже, щоб 
був ще четвертий. З тих часів, з 30-х років, 
я пам'ятаю таку мудрість, таку приповідку: 

«Голод не тітка  – не викинеш за віконце», 
«На воротях серп і молот, а у хаті  – смерть 
і голод!».

Свідчення Чернікова Якова Юхимовича (1918 р. н.)
с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Горбачова К. В., 2008 р.
Засвідчив голова Новобогданівської сільської ради Малахов М. І.

Черніков Яків Юхимович народився 10 січ-
ня 1918 р. в с. Троїцьке Мелітопольського 
району Запорізької області. У 1928 р. з роди-
ною переїхали до с. Новобогданівка. Батько 
Черніков Юхим в 1931 – 1932 рр. працював в 
колгоспі теслею. Мати  – Чернікова Марфа  – 
домогосподарка. Крім батьків, у родині рос-
ли четверо дітей. Всі залишилися живі.

Рятуючись від голоду, сім’я в верес-

ні 1932 р. виїхала до м. Джанкой. А в травні 
1933 р.  – повернулися в Новобогданівку, але 
в цей час були вже організовані колгоспі обі-
ди з перших та других блюд. Годували тільки 
працюючих. Старший батьків брат  – Черні-
ков Архип Карпович та його мати померли 
від голоду в 1933 р., але точної дати смерті я 
не пам’ятаю. В 1933 р. був багатий врожай. 
На трудодень давали по пуду зерна.

Свідчення Чернякової (Черняєвої) Валентини Дмитрівни (1922 р. н.)
с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Горбачова К. В., 2008 р.
Засвідчив голова Новобогданівської сільської ради Малахов М. І.

Чернякова (Черняєва) Валентина Дмитрів-
на народилася 23 лютого 1922 року в с. Тро-
їцьке. Коли переїхала до Новобогданівки не 
пам’ятає, але під час голоду вже мешкала в 
цьому селі. В сім’ї, крім батьків, було п’ятеро 
дітей. Батько працював на залізниці, мати не 

працювала. Батькові на роботі давали про-
дуктовий набір (крупи, рослинне масло, хліб), 
на дітей  – по 100 гр. хліба, а на батька  – по 
200 гр. Під час відпустки, батько їздив в Си-
бір, звідти привозив картоплю. Їжі в родині не 
завжди вистачало, але вижили всі.

Свідчення Чусанкової Ганни Артемівни (1924 р. н.)
с. Орлове Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Дроговоз О. О., 2008 р.
Нас было пятеро и двое родителей. 

Выкачивали весь хлеб, тогда ничего не 
оставляли. Люди все прятали. Приехал до 
нас отряд, а зерно в хатах, было, выбрали 
все. Мы с Верой, сестрой, ходили по домам, 
хлеб просили. У кого был  – те нам давали и 
одежду давали. Отец у Запорожье ушел от 
нас, и остались мы впятером с мамой. Не 
всегда нам хлеб давали.

Кума звали Татаринцев дядька Ан-
дрей. Кум работал на мельнице. Нет  – 
нет, и что-то подбросит. Вся наша семья 
выжила. Потом начали восстанавливаться 
колхозы. Вера с братом находились в яс-
лях, а мы, большие, были дома. Стали ра-
ботать молотарки, мама начала работать. 
Ходили, собирали колоски, стало жить 
легче.

Свідчення Шеховцової Матрони Михайлівни (1924 р. н.)
с. Тихонівка Мелітопольського району Запорізької області.

Свідчення з архіву місцевої бібліотеки
Записали Єфімова Г., Ландарь О. О., Тутік Т. М., 2008 р.

В семьях было по шесть  – семь человек, 
меняли одежду на буряк, макуху, лепешки. 

Собирали кусочки хлеба по мусорках, если 
удавалось, что найти. Родители отдали нас 
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в детдом, чтобы не умерли с голоду. Жили в 
Крыму, там умерла сестра, приехали в село, 

и здесь умерла сестра.

Свідчення Шорнікової Ольги Василівни (1922 р. н.)
с. Орлове Мелітопольського району Запорізької області.

Записала Пригода Г. А., 2008 р.

Нас в семье было трое детей и двое ро-
дителей. Я  – 1922 года рождения, брат 
Ваня  – 1924 года рождения и брат Федя  – 
1926 года рождения.

Ранней весной 1933 года была такая го-
лодовка, что ничего не было  – забрали все. 
Мы с братом ходили на ток, выдалбывали из 
ямок зерно, собирали в стаканы, приносили 
домой, и варили суп. Мама Дины Ивановны 
Турло вместе с нами ковыряла зерно. На-
ступила весна. Мы с братом Ваней ходили 
по садам собирали клей и питались, а Федя 

лежал, потому, что был пухлый. Затем по-
явилась лебеда, акации, крапива. Я до сих 
пор не переношу запах акации. Мы рвали 
цветы и толкли, а мама в печи пекла лепеш-
ки. Но спасло нас то, что на Богдановской 
горе были овцы. Наш знакомый пастух, но-
чью украдкой наливал в кувшин сыворотку 
и мы пили. Он не русский  – молдаванин, за 
ним тоже следили, но он умудрялся нам на-
ливать. Его сдавали в село Думбрава. Да, 
сыворотка нас спасла. Все с нашей семьи 
остались живыми.

Свідчення Щедрого Рудольфа (дату народження не встановлено)
До 1932 р. мешкав у с. Новгородківка Мелітопольського району

Запорізької області, в 1932 р.  – вивезений до Праги.
Домовина іноземних чехословаків.  – 1937.  – Спецвипуск 1*.

Турботу за чесько-словацькими ді-
тьми взяло на себе Костніцьке об’єднання, 
центр чехословацьких євангелістів в Пра-
зі, яке в 1932 р. привезло 78 дітей з чесь-
ких сіл на Україні й турбувалось за них 
протягом десяти років. Останній рік дітей 
опікувало сестринське єднання Костніць-
кого об’єднання. У 1938 р. в СРСР було від-
правлено дві експедиції, які складались: 
перша  – 3 хлопця і 5 дівчат, друга  – 2 ді-
вчини і 9 хлопців. Лідерами цієї експедиції 
були полковник Б. Радеховський та віка-
рій Р. Щедрий. Перший з них спочатку був 
членом комітету «Домовини іноземних че-
хословаків». Більшість вивезених дітей (51) 
були між 15 та 25 роками, тільки двоє дітей 
були доросліше та дві дівчинкам не було ще 
й 13 років. Шістнадцятьом дітям було між 
15 – 20 роками. Діти обирали собі професії, 
вчилися і вже через деякий час вони працю-
вали за фахом. Також усі знали, що в Радян-
ський Союз повернутися майже неможли-
во, тому, що з дому приходили дуже погані 

звістки. Передусім наші співвітчизники по-
чали думати про те, як жити далі у Чехос-
ловацькій Республіці. Багато хто з них не 
мав громадянства. З 1932 р. було введено 
закон, що всі люди, які приїхали в республі-
ку до 1 травня 1932 р. і з тих пір живуть тут, 
отримують громадянство. Але наші співвіт-
чизники прийшли в Поморськ тільки 3 трав-
ня 1932 р. Згідно закону люди, що приїхали, 
можуть працювати за однієї умови, якщо 
дозволить друга інстанція.

Для того, щоб отримати громадянство, 
потрібно було мати при собі свідоцтво про 
народження. Цих дітей завжди перевіряли, 
шукали на них досьє. Якщо в них не було 
трудової книги, а вони продовжували пра-
цювати, то мали заплатити штраф. Деякий 
час з ними листувалися, та зв'язок було 
втрачено. Ми довго шукали їх, намагалися 
знайти скрізь. Ми дякуємо всім, хто приймав 
безпосередню участь в житті цих молодих 
людей та опікувались ними. В 1935 р. по-
мер Тонік Поморські, коли йому було 25 ро-

* В с. Новгородківка до 1932 р. проживали чехи-колоністи. Під час голоду їм підпільними шля-В с. Новгородківка до 1932 р. проживали чехи-колоністи. Під час голоду їм підпільними шля-
хами надавали допомогу з Чехословаччини. У 1932 р. було здійснено акцію вивезення 78 чеських і ро-ких і ро-
сійських дітей з України до Чехії, їх відірвали від рідних і близьких, з метою врятування їх від голодної 
смерті.



207

Cвідчення очевидців: Новомиколаївський район

ків в лікарні міста Йїгін. Вже залишилось 57. 
Пять хлопчиків одружилися, девять дівчин 
вийшли заміж. Двоє дітей були всиновлені. 
Із-за закону дивляться на нас наші співвіт-
чизники, за тим, як ми доглядаємо їхніх ді-
тей. Ми хочемо виправдати їхню довіру, ми 

продовжимо допомагати цим дітям. І ба-
чимо, що цей труд не марний. Ми просимо 
вашої допомоги тому, що 29 учасників цієї 
акції, ще й досі не мають громадянства. Це 
наш обов’язок  – допомогти їм у скрутний 
для них час.

НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 

ГРИГОРОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1913 року народження. Нічого не пам'ятає.
ДЕМИДЕНКО ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1924 року народження Хворіє.
ДОЛІННА СТЕФАНІЯ МИХАЙЛІВНА, 1922 року народження Померла.
КАЛІНІЧЕНКО ЛЮБОВ М.
КЛЕЗА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА, 1928 року народження Хворіє.
КОВАЛЬ ЗІНАЇДА ІВАНІВНА, 1928 року народження Померла.
КОЛЕСНІКОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА, 1913 року народження. В зв'язку з хворобою 

вже не пам'ятає тих часів.
КРЕТОВА РЕНАТА ТИХОНІВНА, 
КУКАЛО ЛЮБОВ ПЕТРІВНА, 1924 року народження. Не було вдома.
ЛОБОДА ГАННА ГРИГОРІВНА, 1924 рокук народження. Не було вдома.
МАНРИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 1928 року народження. Помер.
САЛЮНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1927 року народження. Хворіє.
СТУЛІЙ ПРАСКОВІЯ ЯКІВНА, 1926 року народження. Хворіє.
СТУС ВОЛОДИМИР КОРНІЙОВИЧ, 1926 року народження.
СТУС ГАЛИНА АНТОНІВНА, 1923 року народження. Сказала, що сама напише спогади 

до районної газети. Зараз у неї немає часу.
ТАТАРЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА, 1925 року народження. Відмова у спілкуванні.
ХЛОПКО МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 1922 року народження. Хворіє на склероз.

Свідчення Авраменко Олександри Іванівни (1927 р. н.)
с. Шевченківське Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Авраменко Олександра Іванівна, 

1927 року народження, мешканкаа села 
Шевченківського. В 30-х роках наша сім’я 
жила в Росії. Родина складалася з батька, 
матері і п’ятьох дітей. В роки голоду пере-
їхали в Україну до станції Гайчур, де жив ма-
мин брат. Зустрів нас голова колгоспу, пе-
ревіз в село Бекерське і дав трохи продуктів, 
щоб вижили, бо у нас взагалі не було харчів.

Поселили нас в хату, де раніше жили за-
можні люди, яких розкуркулили. Колгосп 
виписав пуд відходів зерна. Пам’ятаю, що 
трохи продуктів давали сусіди. Добрі люди 
були, ділилися останнім, а інакше ми не ви-
жили б. Брати ходили по степу, розривали 
мишачі нори, збирали зерно до зернинки. 
Їли траву. Вижили.

Свідчення Андреєвої Марії Яківни (дату народження не встановлено)
с. Зірниця Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Андреєва Марія Яківна, жила в селі Зі-

рниця, ілів ненковського району Запорізької 
області. Мали корову, по балці збирали ра-
кушняк, варили молочне; їли макуху, лобо-

дяники. Ходили по селах вимінювали одяг, 
хустки на їжу. В родині було троє дівчат  – 
жилося тяжко.
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Свідчення Барабаш Віри Павлівни (1925 р. н.)
с. Новоіванківка Новомиколаївського району Запорізької області

Записано 2004 р.
Барабаш Віра Павлівна 
Народилася у 1925 році. Проживала в 

с. Новоіванківка Новомиколаївського ра-
йону Запорізької області. Опитано в квітні 
2004 року.

«У 1933 році мені було 8 років. Я 
пам’ятаю, що був голод. Мама ходила в 
поле, збирала курай, приносила додому, 
м’яли ногами. В колгоспі давали просо на 
трудодні, але небагато отримували його».

Свідчення Бобко Марії Іванівни (1926 р. н.)
с. Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Білівненко С. М., Телюпа С., Кушнерчук В., Соляник Н., 2009 р.
Б. С.  – А ми із Запоріжжя.
 –  Бобко Марія Іванівна, 1926 рік наро-

дження, село Терсянка Новомиколаївського 
району.

Б. М.  – Ну тоді, е-е, вони ж померли 
якраз, оце 32 – 33-й роки, це якраз була 
колективізація. І вони, е-е, у батьків була 
земля, вони робили на своїй землі, а по-
том, е-е, оця як почалась колективізація, 
вони у мене, у нас якраз получілось так, шо 
і особисто у моїй, моєму, моїй сім'ї, е-е, 
вони подали заяву у колгосп, ну так, так як 
і кожний, вони не суперечили ніяким, ніяким 
порядкам нічо, а тільки вже у мене батько 
хворів, ну він, е-е, ногами пагано ходив, а у 
мами народилася якраз це четверта дитина 

і вона не могла ходить в колгосп, і, ну хоть, 
хоть заяви і були в колгоспі, а на роботу ніх-
то не ходив. І в нас позабирали всю землю, 
в нас не було нічого, ми осталися без нічо-
го, в нас отак обрізали землю і все. Ну, воно 
там було трошки і все, можна було. А піз-
ніше вже і стала мама ходить, як уже, е-е, 
дитина підросла трошки, ну вже було пізно, 
воно батько вмер уже, а мама так ослабла, 
вже вона не могла на своїй, содердати нас 
чотирьох усих. Так шо… Це, цю картину 
всю її не розкажеш, хоть я і вчитель, хоть я 
і буду, як би я не розказувала, но цього, цю 
картину не можна уявити, як це було нам, як 
це нам було важко, шоб вижить було, ми ви-
жили.

Свідчення Боженко Марії Іванівни (1922 р. н.)
Новомиколаївський район Запорізької області.

Записано 2008 р.
Боженко Марія Іванівна. Дата народжен-

ня 11.04.1922 року. Народилася в Курській 
області. Батько був репресований і працю-
вав на будівництві Волго-Донського каналу. 
Мама з дітьми проживала у чужих людей в 
сараї. У їхньому селі заявлялися голодні 

діти з України, які просили їсти хоч цибуль-
ки. Багато людей пухло від голоду. Про по-
мерлих нічого не пам'ятає Після повернен-
ня батька їхня родина переїхала на Україну. 
Все життя пропрацювала вчителем почат-
кових класів.

Свідчення Брєдун Лідії Володимирівни (1928 р. н.)
с. Заливне Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Чорна Тетяна, Нейковський Євген, 
Лактіонов Євген, під керівництвом Білівненка С. М., 2009 р.

Л. Є.:  – Скажіть, будь ласка, ваше ім’я.
Б. Л.:  – Брєдун Лідії Володимирівна.
Л. Є.:  – І рік народження.
Б. Л.: Дєвятнадцятого сєнтября двадцять 

восьмого году.
Л. Є.:  – А батьки?

Б. Л.:  – Панченко Володимир Семенович 
з дев’ятсотого, а Панченко Анна Дмітровна 
із дев’ятсот третього.

Н. Є.:  – Де вони працювали? Чим займались?
Б. Л.:  – Ну, ну вони не де. Бо вони були 

вже старі вони ж тоді, як то колгоспи по 
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організувалися.
Л. Є.:  – А розкажіть от ви за голод пішли, 

от ви казали, що пам’ятаєте тридцять тре-
тього року голод, вам розповідали.

Б. Л.:  – Знаєш, нам не розповідали, а не 
було нічого, ми ходили на сипи, де картошку 
збирали, ми лободу збирали їли, ну знаєш, 
шо я тобі скажу, я помню я не так, а ніколи 
не забуду як е-е-е той церкву розбили, як 
батько нам принесе їсти, ну батько ж столяр 
був, то до того піде зроби, то до того, той 

дасть, та той дасть, но голодували. Дуже ко-
рова спасала, ото кукуруза там той та мама-
лиги зваре мати, то спече те… ну, шоб у нас 
із голоду вмирали маму заставляла (нероз-
бірливо) ходила, то колоски намнемо, шоб 
нас ми так з голоду я не помню шоб у нас 
пухли з голоду.

ЛЄ:  – Не пухли?
БЛ:  – Не пухли, не буду брехать, може 

де, но унас не було цього, а голод був, голод 
був голод.

Свідчення Васильченко Меланії Сергіївни (1921 р. н.)
с. Тернівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Білівненко С., Уколова Г., 2009 р.
Б. С.:  – Можете розказати ще за свого діда 

чи бабу пам'ятаєте їх, що вони розказували?
В. М.:  – Ну, ото кажуть голодомор, ми 

цього не понімаєм, не було в нас голодомо-
ру. У нас той, я це ще мала була, помню, ко-
рова була, картошка була, хліба не було так 
картошка була і корова, все було. Ми не по-
німаєм, голодомору не було. А після войни 
трудніше було, ну, я вчителювала, нам да-
вали пайок  – дев'ять кілограм муки, теж не 
голодували. А батько мій живий був, ховра-
хи ловили, їли ховрахи, ну, воні не погані, я 
не їла, кажуть хороші ховрахи. Ну, а тепер не 
ховрахів нема, нічого. Зайці правда є, зайці 
є. Оце таке, що можу сказать Вам.

Б. С.:  – А як звали Вашого діда і бабу, Ви 
їх пам'ятаєте?

В. М.:  – Ну, чьо ж я, Сергій Несторович, а 
мама  – Горпина Потаповна. Які вона пекла, 
отакенний хліб пекла. Той у колхоз пекла 
хліб для це для столової. Приїжджали, Ви 
знаєте, один год отут у нас гробки, за гроб-
ками посіяли пшеницю п'ятдесят сім центне-
рів з гектар. Як понаїжали машини з города 
помогать, оце помагали, ну, вивозить. Сда-
вали план государству сдавали, і на току. 
Тік у нас асфальтірованний, проведена все, 
і єсть ота, що очищає подсолнух, віять, така 
віялка, ну, механізірована. А тепер же нема 
нічого, нема нічого цьо. Що воно оця прес 
тройка дала, я не знаю.

Б. С.:  – А Ви можете розказати за своє 
дитинство?

В. М.:  – А що дитинство? Ну, що? Нас 
троє у батьків, ми жили дуже бідно, но у 
батьків шановні, дуже шановані. Жили ми 

бідно, а батьки нас шанували. І якось ми 
жили бідно, і наче все в нас було. І те було, 
і те було. Я правда не помню, що оце зна-
єте, ото розкуркулювали. Я це не помню, що 
розкуркулювали. Будто би батьки, що оце 
розкуркулювали, мої батьки в їх робили, так 
батьки хвалять хороші люди, дуже хороші. А 
їх розкуркулили, вивезли на Алтай чи куди 
їх вивезли, а вони там повиучувалися та 
стали інженерами, тими, що ото я не знаю. 
Людей у нас тут було багато. Оця Терновка 
така красива була. Гітлер, як прийшли нім-
ці, так заставили увесь шпориш пополоть та 
така грязюка стала, що не можна ходить. Ну, 
а тоді ж провели дорогу і дорожки. А тепер 
сам бур'ян, сам, куди не глянь сам бур'ян. 
Тоді було дуже, я не кажу, може й тепер 
кому, знаєте кому тепер живеться хорошо, 
оцім о фермерам, фермерам. Оці живуть, а 
люди ще не дуже гарно ще живуть, погано. 
Не знаю, как у городі, а в селі погано. Ось у 
нас тут одна жінка получає пенсію шістсот 
п'ятдесят рублів, проживіть, як ціни такі до-
рогі. Ну, оце, що я можу Вам сказать.

Б. С.:  – Так Ваші батьки в наймах робили, да?
В. М.:  – Ну, мати моя у наймах була, тут 

ось була Оберенчиха, но вона хороша, до 
неї ображалась. Батько построїв маленьку 
хатку, жили там у маленькій хаткі. А тоді як 
прийшли німці, нас з цієї хати вигнали, буд-
то це хата других. Жили ми у другій хаті, там 
землянка була у Кущовкі, там вівці були, ото 
як окотиться, так ото в тій землянкі вівчі-
нят обігрівали. А тоді як прийшла з Герма-
нії, дивлюсь знов сказали, що оце живіть це 
ваша хата.
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Б. С.:  – А Ви народилися в цій хаті чи в 
другій?

В. М.:  – Ну, я народилась і хрестилась в 
Заливній була ж церква. Я не помню. Тут ро-
дилась, тут у Терновкі.

Б. С.:  – Тернавські, да?
В. М.:  – У мене брат був у Германії. Аби 

американці не освободили, їх би подушили 

газом. Ну, американці якось успіли освобо-
дили, він був у канцлагері. Прийшов додому, 
вивчився на строітеля, а потом оказалось 
оте, що він був у канцлагері і він дуже, йому і 
сорок років не було як умер. А сестра обик-
новенно жила, у Кущовки, уже вмерла. Ну, 
оце, що я можу сказать.

Свідчення Воробкала Григорія Івановича (1913 р. н.)
с. Комунарівка Покровського району Дніпропетровської області.

Записала Данилевська О., 2008 р.
Воробкало Григорій Іванович народив-

ся на ст. Кореновська Кореновського ра-
йону Краснодарського краю 18 листопада 
1913 року.

Під час голоду проживав у селі Комуна-
рівка Покровського району Дніпропетров-
ської області.

Голод прийшов у село зненацька. Було 
дуже важко, їжі майже не було і в це важко 
було повірити, адже в цей рік був непоганий 
врожай. Було вдосталь пшениці, ячменю, 
картоплі, але приходили люди із комнезамів 
і забирали все: навіть корів, коней, курей. 
Весь час говорили про план заготівлі зерна. 
Нам важко було зрозуміти, чому потрібно від-

давати своє нажите добро і залишати родину 
на вірну смерть. Та про голод говорити було 
не можна. Всю живність тоді забирали у ко-
муну і обіцяли, що жити так буде краще. Під 
час голоду не дозволялося нічого збирати на 
убраних полях, за це могли ув'язнити або на-
віть вбити. Тому приходилося істи те, що ще 
можна було знайти: макуху, лободу, сусликів. 
Саме важче було пережити зиму, а навесні 
їли все, що попадалося під руки. Пізніше до-
помогу почала надавати комуна і хоч якось 
змогли врятувати людей від голодної смерті.

В голод померло шестеро моїх родичів, 
тому голод в нашій родині пережили дуже 
важко.

Свідчення Гемми Марії Яківни (1920 р. н.)
с. Косівцево Новомиколаївського району Запорізької області.

Записав Наливайко О., 2008 р.
Гемма Марія Яківна народилася в селі 

Косівцево Новомиколаївського району За-
порізької області 3 березня 1920 року.

Під час голодомору проживала разом із 
своїми батьками Василенко Наталкою Григо-
рівною та Василенко Яковом Івановичем, а та-
кож із своїми братами та сестрами  – Миколою, 
Петром, Іваном, Володимиром, Варварою.

Згадувати про голод дуже тяжко, адже це 
був той період, колі про голод можна було 
говорити тільки нишком, а ми, діти, самі не 
знали, де правда, а де брехня. Пам'ятає, як 
їй розповідала мати про те, як організову-
вали артіль на території села, як забирали 
у людей худобу та інвентар. Що ті сім'ї, які 
не погоджувалися віддавати своє нажите 
добро, їх виселяли за межі села, а поперід 
забирали все: будинок, худобу, сільсько-
господарський інвентар, нажите добро, а 
людей залишали цілими родинами просто 

неба. Батьки Марії Яківни віддали своє до-
бро у артіль добровільно, щоб врятуватися. 
Не віддала мати тільки корови, стала біля 
сараю з вилами і не підпустила комнезамів-
ців до годувальниці, хоча і ризикувала своїм 
життям. Батьки тяжко працювали у колгоспі, 
ми, діти, їх не бачили цілими днями. Так, як у 
родині було багато дітей, то старші догляда-
ли молодших. Починаючи з 1932 року, поча-
ли виконувати плани хлібоздачі, і тоді голод 
відчули всі. Їжі майже не було, ми, діти, по-
стійно просили їсти. Брати, інколи, приноси-
ли додому то вбитого горобця, то сусликів. 
М'ясо жарили на сухій сковороді, бо не було 
жиру, а шкірку вимінювали на жменю зерна. 
В голод дуже допомогла корівка, яку потім, 
домовившись із сусідами, зарізали на м'ясо 
і розділили між двома родинами, а корова 
сусідів годувала дві сім'ї. Та дякувати долі 
вся родина залишилася жива.
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Свідчення Грязєвої Марії Іванівни (1926 р. н.)
с. Веселий Гай (Дубовий Гай) Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Грязєва Марія Іванівна, 1926 року наро-

дження, пам’ятаю, як мого батька Авраменка 
Івана Кириловича та матір Авраменко Олім-
пію Трохимівну і п’ятеро дітей вигнали з хати 
уполномочені з району без нічого. На той час 
мої батьки були середняками, завдяки пану 
Міллеру. До 30-х років батько працював у 
пана Міллера, пан добре ставився до своїх 
робітників. За хорошу працю пан дав моєму 
батькові шматок землі, корову, дав сімена на 
посів, дав коней двоє для обробітку землі. 
Батько йому відробив за все. Сім’я ставала на 
ноги. Батьки до 32-го року стали як середня-
ки. Батько збудував гарну добротну хату. На-

багато кращу, ніж були збудовані в селі.
У 1932 р. нас усіх вигнали більшовики і з 

хати зробили ясла, а нас поселили до хати 
куркуля Юрченка (казали люди, що куркуль), 
якого виселили і вивезли десь разом з 12 ді-
тьми. Більшовики забрали все, що мав бать-
ко, забрали і корову, оставивши тільки те-
личку. Навесні нас повернули до своєї хати, 
яка була пуста-пустісінька. Їсти не було ні-
чого. Коли теличка наша розтелилась, то 
ми пили молоко, їли цвіт акації, траву. Було 
дуже тяжко. Пам’ятаю, що пухла від голоду, 
були дуже пухлі ноги. З нашої сімї ніхто не 
помер від голоду. Всі вижили.

Свідчення Джур Марії Андріївни (1927 р. н.)
с. Зелене Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Джур Марія Андріївна 1927 року наро-

дження, мешканка с. Зелене.
Народилася я в с. Погарщино Лохваць-

кого району Полтавської області. Рано зали-
шилася сиротою.

В 1931 році померла мама від хвороби, 
а на слідуючий рік  – батько. В сім’ї залиши-
лося п'ятеро дітей. Якби не старша сестра і 
брат, думаю, що я не зростала б у сім’ї а так, 
мене віддали до патронату (дитбудинок) на 
короткий період. Сестра забрала мене з па-
тронату, я виховувалась вдома, ходила до 
дитсадка.

В роки голоду мені було лише п'ять років, 
але ті події закарбувалися в пам'яті наза-

вжди. Їсти було майже нічого, якби не коро-
ва, яку після смерті батьків нам допомагали 
доглядати сусіди, думаю, що наша сім’я не 
вижила б. Сестра ходила заробляти гроші 
по людях: кому город допоможе обробити, 
а кому «хатню» роботу виконати. Тяжкі були 
заробітки, додому приносила трішки про-
дуктів, наприклад, перепічку з муки і трави. 
А на заробітку ходила за 10 км від дому.

Обшуки проводились. Приходили шука-
ти продовольство і до нас. Ми просилися не 
шукати, адже у нас, сиріт, майже нічого не 
було, але шукали, під час зими, пам'ятаю, 
розвалили грубу. Те, що знаходили в людей, 
викидали з брички на мосту прямо в річку.

Свідчення Дорогокуплі Валентини Антонівни (1931 р. н.), зі слів її батьків Дорогокуплі 
Антона Ананійовича (1906 р. н.) та Босенко Ольги Василівни (1913 р. н.)

с. Веселий Гай (Дубовий Гай) Новомиколаївського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Пам’ятаю зі слів батьків Дорогокуплі Ан-
тона Ананійовича 1906 року народження та 
Босенко Ольги Василівни 1913 року наро-
дження, що під час панування пана Мілле-
ра, який в ті часи проживав в нашому селі, 
люди не бідували і не голодували, як в інших 
селах. Пан добре відносився до своїх робіт-
ників. Мій дід, Дорогокупля Ананій Леонтійо-
вич, шукаючи кращого життя, їздив у донські 

степи, але ніде не знайшов роботи і повер-
нувся до пана Міллера. Цей пан був добрий, 
дарма, що був німець, а до людей відносив-
ся добре. В той час, як другий пан Обере-
мок, годував людей червивим хлібом, хоча 
був українцем, обіжав людей. Коли мій дід 
повернувся з донських степів, пан сказав: «Я 
ж просив тебе, Антон, нікуди не їхати, земної 
і тут хватає. Лежачий камінь і той мохом об-
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ростає, живи та роби тут, бо і ми скоро сво-
єї землі позбудемось». Неначе віщував, що 
скоро буде кінець. Пан прийняв діда на ро-
боту, дав землянку, корову, розпорядження 
в комору на видачу крупів, щоб дід годував 
своїх дітей і більше нікуди не їхав. За це дід 

повинен був одробить. Дякуючи пану, бать-
ко мав маленьке господарство. Коли пан 
Міллер тікав з наших земель, забрав з со-
бою все необхідне, а коні і те, що залишило-
ся, розібрали люди. Від голоду ніхто з нашої 
сім’ї не помер.

Свідчення Задорожньої Варвари Афанасіївни (1914 р. н.)
с. Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Задорожня Варвара Атанасівна.
28.12.1914 року народження, народи-

лася в Дніпропетровській області Царичан-
ського району село Бабайлівка, проживаю 
в селі Терсянка Новомиколаївського району 
Запорізької області.

Згадуючи ті тяжкі роки 1932 – 1933 роки, 
особливо 1933 рік, тому, що саме в 
1933 році я навчалася в технікумі. Харчува-
лася я в технікумівській їдальні, де отриму-
вала  – 50 грамів хліба, суп із сої (на один 
день). Тому ми зі своїми двома подругами 
домовлялися:

Один день одна подружка їсть всі три по-
рції хліба, а дві  – тільки суп;

На другий день друга їсть хліба три по-
рції, а останні  – суп;

На третій день хліб з’їдає третя подруж-
ка, а останні  – суп.

Але голод відчували постійно: пухли з го-
лоду, було дуже важко; але треба було жити.

Мама вдома робила з берестового листя 
млинці і варила кукурудзяну кашу. Тато хо-
див до Полтави  – носив мамин одяг (і хуст-
ки) і міняв на продукти. В нашій сім’ї цим і 
обходилося, але на нашій вулиці, я добре 
пам’ятаю, був випадок, коли мама померла 
і залишилося двоє дітей: діти відрізали по 
шматочку від померлої матері, варили, їли  
– таким чином вижили. Сьогодні мені дуже 
важко про це згадувати: болить серце, ще-
мить у грудях, на очі накочується сльоза  – 
словами цього не передати, але треба було 
все це пережити.

Свідчення Задорожньої Варвари Афанасіїївни (1914 р. н.)
с. Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Білівненко С. М., Телюпа С., Кушнерчук В., Соляник Н., 2009 р.
Б. С.:  – Задорожня Варвара Афанасіїв-

на, 1914 року народження, село Терсянка 
Новомиколаївського району Запорізької об-
ласті.

З. В.:  – У 14 году, в 1914 рік. У Дніпро-
петровській області, Царичанський район, 
село Новостроївка. От. Прожила я до 16 год 
у оцьому селі, тут, а тоді мене забрав дядя у 
Нікополь. Ви знаєте такого города Нікополь 
у Дніпропетровській області?

Б. С.:  – А розкажіть будь-ласка про свою 
сім'ю. Про своїх батьків.

З. В.:  – Батьки? А батьки мої, як тобі ска-
зать, селяни були, хазяйнували, були в їх 
там 7 гектар тих, раньше називали 7 гектар 
землі. От. У нас, у батьків було троє, в мене 
братік був і сестричка. Сестричка щас у Бі-
лорусії живе. Батьки, давно ж уже нема моїх 
батьків. Маму я сюди забрала, тут похоро-
нила, а батька дома, там на родіні похоро-

нила. Жили хорошо мої батьки так. Шоб бід-
но жили, нє. Імєли й косарки, і молотарки. 
Харашо мої батьки жили.

Б. С.:  – А як їх звали?
З. В.:  – Як звали? Ахванасій Зінович і 

Анна Павловна.
Б. С.:  – А прізвище їх як було? Як їх пріз-

вище? Фамілія як була?
З. В.:  – А! Фамілія Сологуб. Сологуб. А 

мене  – Задорожня Валєнтіна Ахванасіївна.
Б. С.:  – А от Ваші батьки, вони з охотою в 

колгосп пішли чи ні?
З. В.:  – Га?
С. Б.  – Батьки з охотою пішли в колгосп?
З. В.:  – З охотою. Саме перві пішли. За-

раз організувалося 9 чєловєк. І мій батько, 
оце там був організатором. Ну як він нази-
вався? Чи прєдсєдателєм. Ну, вони не пред-
сєдателєм раньше називалися. Тіки органі-
зувалися. А батько мій сходу пішов. Отдав, 



213

Cвідчення очевидців: Новомиколаївський район

отдав пару волів, пару коней, отдав, отдав 
ту, косарку, шо раньше солому скотині сіяли, 
отдав ту, молотарку, шо раньше молотили 
зерно. Усе він поотдавав сходу і робив він у 
колхозі, він у авторитеті був. От. А потом цей 
колхоз не виполнив, не виполнив хлєбопос-
тавки в государство. І їх оце 7 чоловєк, чи 8. 
Оце й батька мого, прєдсєдателя й замєсті-
тєля та брігадіра оце всих посудили. І батько 
мій побув там півтора года, а тоді якась при-
йшла касація і батька мого випустили. А ті, 
хтозна де й ділися. І не вернулись нє прєд-
сєдатель, ні брігадір. Нічого не вернулися. 
Отаке раньше було. Отак іздєвалися. Ну це, 
це таке правітєльство було. За шо вони їх? А 
неврожай був. Понімаєш така засуха сильна 
була, шо колхоз не мог скіки хліба у государ-
ство здать. І взяли правітєльство всих чисто 
посудили. По 10 год дали, по 8 там, по 7. От. 
А мій батько 2 годи просидів, кажется чи пів-
тора і одпустили його.

Б. С.:  – А де він сидів? Розказував він?
З. В.:  – Ой, я тобі й не скажу, синок…
Б. С.:  – В Дніпропетровську, чи де?
З. В.:  – Чи в Днєпропетровському, не 

знаю, де вони сиділи. Вони далеко сиділи, 
синок. Не нашої області. Чи їх десь іссилали 
далеко. На силку. Раньше ж десь висилали 
далеко. Нє, він близько не був. Мама даже і 
не знала, де й він. Аж узнала, як він зайшов 
у хату. Тоді вона узнала. А де? Я не скажу, 
де він був. Не скажу. А знаю шо… Помню, 
помню, шо він вернувся, а я учілася і в дяді 
жила. І він зайшов до мене. От. Шо ще?

Б. С.:  – А як ви його, дізналися шо це він? 
Узнали його?

З. В.:  – Узнала. Конєшно взнала. Узнала. 
Ну, то за 2 годи, за 2 годи ж він не дуже змі-
нився. Ну там неплохо було, де він, де його 
засудили, так він там кладовщіком робив. У 
колхозі кладовщіком. Він робив часто і брі-
гадіром. І там каже: «І в тюрмі мені пощас-
тило»  – продукти видавав на кухню і ото він 
там проробив кладовщіком. І його і звільни-
ли. Якась амністія прийшла на їх, шо вони не 
винні і його одпустили.

Б. С.:  – Угу.
З. В.:  – А тих, нікого не одпустили. Оце 

одного його. Він прийшов. А їх же із села 
8 чоловік забрали. Це правітєльсво  – бріга-
діра ото, замістітєля, кладовщика.

Б. С.:  – А як забирали, то до Вас прихо-
дили? Обшук якийся робили?

З. В.:  – Нє.
Б. С.:  – Ні?
З. В.:  – Нє, нічого.
Б. С.:  – А Ви тоді дома були?
З. В.:  – Приїхали, забрали і всьо. Не шу-

кали нічо. Маму не тривожили. Нічого, ні-
чого. У мами не тривожили, не займали, ні-
чого в мами не оббирали. Це раньше було 
таке, шо приходили, все забирали до того, 
до зерниночки. Було шукають ото, ніде нам 
не зоставлять тобі й квасолини, та й карто-
плини, нічого. Бувало таке шо обшукували. 
Ну тоді батька ше не судили. Тоді ше батько 
був як їх обшукували. Не тіки ж моїх батьків, 
а по селі все забирали, все.

Б. С.:  – А коли це було?
З. В.:  – От як, який год, і, синок, боюсь і 

не помню.
Б. С.:  – Ага.
З. В.:  – Я тоді ще ж мала була дуже. А 

знаю, шо мамка заховала десь кусочок хлі-
ба, мені підоткнула, той і вони найшли же 
той хліб і забрали той кусочок. Отак іздівали-
ся. А шо воно за організація була, чорт його 
знає. Не помню, синок. Я ж мала тоді була. 
Вони хочеш, хочеш, вони мені розказували, 
а я забула. Коли я зараз забуваю який день. 
(сміється). А коли це було, за шісдесят чи 
скільки год. Я його не помню.

Б. С.:  – А за Махна нічого не розказува-
ли? Не бачили? Махно такий був. Нічо?

З. В.:  – А, Махно. Та це ми чули, чули. 
Ото ж він і работав. Ото ж він і работав. Мах-
но якийсь, потім іше там, забула як його хва-
мілія. Оце він там руководив усим. Оцими 
грабєжами разними.

…
З. В.:  – Жили при колхозах ми. Я не обі-

жаюсь. При колхозах ми жили харашо. Но 
на чорти нам вони взяли розформірували 
ці колхози. Кажуть: «Гуртом і батька добре 
бить». Ось якби жили вмісті, у Росії те єсть, 
а в нас те єсть. У Росії, а то шо ж, Росія дере 
з нас за горюче, за лєс, лєсу нема. Попро-
буй. Он люди, оці хатинки поваляться. За шо 
вони построять? Тут же лєсу нема, на Укра-
їні. Відкіля його достануть. То ж доставляли 
все з Росії. Росія тим ділилася, а ми хлібом 
ділились, бо на Україні ж хліба більше було. 
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Ну як тобі сказать? І добре жили і плохо 
жили. Ну, зараз плохо живем ми. Не знаю, 
кому це замандюрилось, оце в чорта роз-
ділитися. Чого вони розділилися, шо Украї-
на. Чого вона ніяк не вилізе із цього пекла. 
Шо вона все крізіс, та крізіс той. Та доки ж 
він буде? Доки ж воно буде, шо хлібина вже 
стоє 3 рублі. Як жить вам, харашо?

Б. С.:  – Не дуже.
З. В.:  – Га?
Б. С.:  – Не дуже.
З. В.:  – А-а.
Б. С.:  – А розкажіть…
З. В.:- Стипендії не получаєте.
Б. С.:  – Нє, не получаєм.
З. В.:  – А я бесплатно учілася. А ви й сти-

пендії не получате. І хто зна як ви, діти, по-
конаєте, де вам роботу дадуть. Покончали, а 
роботи нема. Развє це життя? Це не життя.

Б. С.:  – А розкажіть краще, як раніше оце 
жилося, батьки Ваші як самі хазяйнували? 
Як було оце в 20-ті там роки, наприклад. В 
20-ті роки, коли у них своя земля була.

З. В.:  – А, своя земля була, у мого батька 
було 7 тих, десятин, вони називалися рань-
ше не гектари, як батько мій хазяйнував. 
Харашо було, батько харашо хазяйнував, не 
плохо жив. Батько мій не плохо, раньше ха-
зяйнували. Ну були й бідні…

Б. С.:  – А от не плохо, це як? Шо в нього 
було?

З. В.:  – Ну, в достатку він жив. Понімаєш, 
держав, скотина в нього була. Це я помню 
маленькою, така була кошара, там було і два 
воли таких здорових, шо він ними орав.

Б. С.:  – Угу.
З. В.:  – Оцими волами, дві корови було 

в їх, овець десяток був. А я була ж годів чи 
мені десять було, так я пасла, синок сто 
штук овець. У батька мого були барани і він 
ото наприймався од людей сто штук овець. 
Уяви! А я малєнька, а в нас толоки такі були 
і я ті вівці пасла. Це ж батько заробляв од 
цих овець, же ж. Гроші, не знаю по скільки 
він там брав. Ой Боже, та було як збіжать, де 
на хліб, де оце озимку посіють же осінню. То 
вони де як збіжать, то я ж ото бігаю, плачу. 
Ту сторону жену овець, а вона та сторона, 
та. А батько прибіжить мені помагать та ше 
мене й батогом б'є. «Чого ти розпустила?». 
Та я ж, ну хіба сто штук на отаку дитину малу, 

10 год було. Всього було, синок. І харошого, 
і… Ну батько мій у достатку жив.

Б. С.:  – А в скільки піднімалися ви? Зран-
ку піднімалися о котрій годині?

З. В.:  – Та рано вставали, рано.
Б. С.:  – Шоб оце кошару всю цю.
З. В.:  – Рано вставали, рано.
Б. С.:  – А оцих овець де держали?
З. В.:  – Кошари були, такі загородки. 

Понімаєш, такі загородки були. Так, оце із, 
здорова така постройка була, там корови 
були, от, а у другій половині вівці, потім такі 
ясла робили з той, із лози, з деревини роби-
ли ясла, одні були для скотини тієї, для ко-
ров, а другі були для овець. От. Потім, коли 
овечки ці покотяться, багато ж цих ягнятка. 
Він було поріже ті ягнятка, оці всі кошки по-
суше і на плече, і в Дніпропетровське, а ми 
жили од Дніпропетровського 70 кілометров і 
він ото пішки, понесе їх попродає, оці кошки, 
тим, євреям на ці, на шапки. Вони ж хароші, 
смушки називалися, хароші. Ото так батьки 
хазяйнували мої. Ну, жили із свого, те, шо 
придбають, з того вони жили.

Б. С.:  – А він сам робив чи спрягався зки-
мось, чи наймав когось?

З. В.:  – Нє, наймиків не було у його. 
Сам робив, сам, сам. Оце як нада молотить 
було, хлєб убирать. Тими, молотілками, так 
вони оце собіраються в селі там несколь-
ко чоловєк і оце так, заїдуть до, до батька в 
двір, раз, раз, мама там зготове обід, помо-
лотили тією молотілкою хліб, переїжають до 
другого хазяїна. Отак от, а раньше-раньше, 
так ото вони ціпами молотили, а тоді вже 
як стали дужче зажиточними, шо була оце 
косарка, та молотарка і всьо. Так вони оце 
організовувалися, й молотили. Вже вони 
вмісті молотили. От. Ну, а хлібу уволю був, а 
тіки ото ж не знаю, яка то організація була, 
чого вони, шо викачували всей хліб, бувало 
таке шо вже забирали. Времена. А коли то, 
в якому то году, синок. Я ж тоді мала була, 
не припомню. Не знаю, я не дуже з батька-
ми про це балакала. Воно мене раньше не 
інтересувало.

Б. С.:  – Хто головний був у сім'ї?
З. В.:  – Батько.
Б. С.:  – Батько?
З. В.:  – Батько, у-у, батько строгий у 

мене був. Як сказав, то всьо. Батько строгий 
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у мене був. Строгий батько був. Батько був 
старший. Це він командував, усе руководив, 
все він. І гроші торгував, і купляв, і всьо.

Б. С.:  – А він сам приймав рішення чи з 
матір'ю ще радився?

З. В.:  – Із мамою…
Б. С.:  – З мамою?
З. В.:  – Із мамою совітувався, маму не 

обижав, харашо він її, із мамою жив, і з 
нами він жив. Мене забрав мамин брат, а 
мій дядя. Мене забрав оце учіться. Я кончі-
ла 7, та 7 класів я й не кончила почти. От. І 
він мене забрав. Приїхав. Ну шо ж. У мене 
настояще імя Варя, Варвара. Ну, а так, як у 
тєхнікумі чи в інстітуті мене переймінували, 
то на Валєнтіну, так і я. А по документах я 
Варвара, не Валєнтіна. Приїхав дядя, та то 
й каже: «Знаєш шо, Варя, тебе забиру до 
себе і встрою тебе на підготовчі курси і ти 
будеш учіться. Чого ти будеш отут у колхо-
зі мучиться? Шо тут? Ти согласна?».  – «Со-
гласна, дядя». І він мене забрав, коло, коло 
того дяді я жила і виучілася. Він допомагав і 
моїм. Заєш, у 33 году я вчилася, от, так тоді 
ж тяжело було жить. От. А то осьо він сяде… 
Тоді було тяжело жить, от. А дядя, він був ко-
муністом, по колхозах він, хоч як у колхозах 
трудно було, трошки зерничка, а він достане 
там 5 кілограм, там 10, там хлібину, всьо на 
той, на бєдку і поїхав, повіз батькам. Батьків 
спасав, бо батько якраз в 33 году був засу-
джений мій.

Б. С.:  – Угу.
З. В.:  – Та я тобі… Та я ж вспомнила. Був 

засуджений він тоді, а мама ото ж з нами, з 
двома дітками зосталася, із братом і з моєю 
сестрою. От. А їсти нічого не було, то він ото 
насобирає, насобира, повезе їх і спас, а 
свого батька і брата не спас. Мій оце дядя. 
А він був партієць, а сам учитель він був, у 
школі робив і в колхозі ж ото й якимсь пар-
торгом він, якось його встановили. От. Шо 
він мог доставать у колхозах потрошку, 
то там, то там. І спасав. Оце спас він маму 
із двома дітками, а я в його жили і ще моєї 
тьотки ще одна дочка жила у нього. Він нас 
двох узяв. І виучив оце двох, і сам під вой-
ну, бідненький, помер. Був підполковником 
у тому, в армії, оце, під войну. І його пора-
нило, вийшли на галявину там, і він на міну 
наскочив і одірвало йому ногу, помер цей 

дядя. Ой, Боже, Боже. Ну то… Братіка мого 
забирали в Гєрманію. Мій братік був у Гер-
манії. От. Скільки ж він там? Кажеться год 
чи ж два не було, а тода прийшов з Германії 
і поступив на завод у тому, у Дніпропетров-
ському. Завод Петровського кажеться, чи 
забула. На заводі робив, пішов на пєнсію. 
От. І пішов сторожувать. То робив він там 
якимсь чи слєсарьом, чи я не знаю і вообще. 
А тоді пішов на пєнсію, пішов туди сторожу-
вать. Сторожем десь там і всьо. А там роби-
ли ті, два п'яниці  – жінка й чоловік, п'яниці 
на цім заводі. І взяли, сукини сини, требу-
вали з його чи гроші чи водки, чи шо, а він 
у мене в роті ніколи нічого не держав, ні ку-
рив, і пив нічого. А він розказував, шо вони 
взяли ідіоти на батарею положили і спекли. І 
він у больниці полежав і 12 днів і вмер. Отакі 
єсть ідіоти. За шо, требували з його чи гро-
шей, чи водки, чи шо вони з його требува-
ли, а він не давав. І вони взяли на батарею 
його положили, гади прокляті. Так отак мій 
братік помер. А сестричка у мене на заводі 
робила. Під войну виїжала аж на Сєвер, її аж 
із Дніпропетровська, у Дніпропетровському 
робила на заводі, і цей завод евакуїровали 
десь на Сєвері. І вона аж на Сєвер виїжала 
і там познакомилася із руським, льотчиком. 
От. Вийшла там заміж, пожили вони на Сє-
вері, а тоді його перевели в Білорусію. Він 
сам льотчик був. І цю, його бригаду переве-
ли у той, у Білорусію. Він помер уже давно, а 
вона із сином живе. Синок, один інжинєром, 
а один на Сєвері десь робе тоже інжинєром. 
Отака моя сім'я, отакі мої родичі.

Б. С.:  – А розкажіть, ще Ви про голод 
розказували, помирав хтось в голод?

З. В.:  – Про шо?
Б. С.:  – Про голод. Помирали тоді?
З. В.:  – Ой, синок, ти не згадуй! Ти не 

згадуй про той голод! Не дай Бог, оце брич-
ку на, так як оце село, так у моєму селі, 
оце їдуть по вулиці, повну бричку наложать 
мертвих. Були такі, синок, шо матір із'їдали, 
понімаєш, дітки матір, мати вже слаба, зо-
всім не годна і всьо, от умерла. Так вони 
матір із'їдали. Такий сильний голод був у 
33 году, такий сильний. Такого народа в мо-
єму селі вимерло це страшне, бричку на-
грузять і ото яму викопають і всих в одну в 
одну яму ізкинуть, загорнуть, голод страш-
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ний був. Моя мама ж ото голодувала з дітка-
ми, та якби не цей дядя, так, вона ж тоже ж 
умерла б. А папа ж був засуджений, папи не 
було, от. А потім 70 кілометров ми жили і з 
дядьою, од моєї родіни, то він отож хлібину 
достане, ще якоїсь крупички достане: «Ва-
рєчка, однеси батькам», а я ж уже вчилася, 
ну яка, скільки мені було, год може 18, не 
помню. Це в 33-му скільки мені було оце? 
То, то він наложе мені сумочку, то я на плечі 
несу батькам. Приходю то до мами ж у хату, 
одкриваю хату, труна стоїть у хаті. Господи, 
я як закричу: «Мамочка», думала, шо мама, 
оце мама вмерла, а вона сидить оце з бра-
тіком і з тим, і з сестричкою, із дочечкою і 
з синочком на пічі, та: «Хто там?», а я кажу: 
«Мамо, а шо це за труна? Хто вмер?». А 
вона каже: «Та то дід Василь умер». Та каже: 
«В мене труну робили у хаті». Ой, пішла ж я 
туди, до цього діда, він умер, а лежить баба і 
просе, знає, шо я ж принесла, а вона просе: 
«Дай мені, каже, хоч кусочок малєнький». Ну, 
понесла я їй кусочок хліба і кусочок сахарку. 
А шо тій бабі, шо ж вона ожила, всьо-равно 
ж вона не оживе, померла. А маму оце й сє-
стрічку й братіка оце дядя мій спас. Оце він 
допомагав, допомагав, все возив. От. Я два 
рази ходила, прийду так пухирі прям на під-
ошвах, по 70 кілометров, синок, ану пішки 
попойди. От. І ото ж спасали і батьки вижи-
ли. А папа якраз прийшов, шо уже хліб по-
співав. Понімаєш? От. Уже косили, підуть та 
наріжуть скільки того хліба, та наобминають, 
наобминають та тоді наварять каші із цього 
хліба, так і пережили і так і вижили. Не те, не 
померли мої батьки під голод. Нічого. А ма-
мин і мамині померли всі. Оце брат зостав-
ся, оцей шо в армії був і вбили на войні. А 
один, а одного і тоже ото шукали ото, хотіли 
вбить і він десь як пішов не стало його. Бог 
його зна. Ой шо ж вам іше?

Б. С.:  – А хто все збирав в голод? Хто од-
бирав людей? Ви казали бричка їздила.

З. В.:  – А, ну хто сильніший був, синок. 
Хто сильніший був, там десь конячки були, 
ними ото, на конячки, там запряжена і там 
люди люди, люди свої збирали цих людей 
мертвих. Ото зайде та й лежить, як не одне 
так двоє мертвих. Виносять на бричку і то, 
бричками, бричками хоронили. От у нас у 
селі страшне вимерло народа. Страшне ви-

мерло. Оце в Новост.. Та й другі села близь-
ко. У нас голодовка сильна була. Потому, шо 
ж забрали увесь хліб, який був неврожай, а 
вони ще ж позабирали у людей. Вони ж по-
викачувалися тоді. Називалась викачка хлє-
ба, так вони ж повикачували, де яка квасо-
линка, де шо… Все забирали до грамочки в 
людей забирали. Чи народ міг був жить? То 
повимерав у 33-му году…

Б. С.:  – А раніше ще не було голоду? Так, 
Гражданська война була, 21, там такого?

З. В.:  – Я не помню, синок.
Б. С.:  – Не помните.
З. В.:  – Не помню, не помню. Я ж тоді 

мала якраз ше була, не помню. Не помню. Я 
оце тіки помню оце 33 год дуже, дуже тяжо-
лий був, для нас, для нас пережить.

Б. С.:  – А викачував хто ходив хліб у 
33-му?

З. В.:  – Ну, та якась же ж організація чи 
була, трястя її зна, як вони називалися. Їх 
присилали ото ж звідкіля жи ж.

Б. С.:  – Угу.
З. В.:  – Якісь же ж раньше були руково-

дителі, а тоді ще когось заставляли із села. 
І пошти свої, свої, понімаєш, свої люди із 
своїх викачували, оце забирали. Було ж про-
сиш, мамка заховала, піч була у мами і мама 
заховала туди трошки пшениці, два відра чи 
шо. І вони, ідіоти, полізли і там найшли, за-
брали і мама так просила, так просила: «Та 
в мене ж он троє діток, та вони ж голодні і 
всьо». Всьо равно не признавали нічого. Хоч 
проси, хоч не проси. Сильно із народа тоді 
здівалися. А хто це був, чорт його знає, хто 
воно. Я не помню хто тоді і руководив цією 
страною, шо так людей обижали. Та це ж не 
тіки моє село, а багато сьол таких було ж, 
вся страна була.

Б. С.:  – А оце Ви коли йшли з Дніпропе-
тровська, що Ви бачили по дорозі? Як ішли 
з Дніпропетровська в своє село, шо Ви по 
дорозі бачили?

З. В.:  – Ну шо я бачила, хліба, хліба рос-
ли і всьо, бо я большинство, така дорога 
була, шо сьол мало було отам двоє, кажеть-
ся, сьол проходила чи шо. А то ж я йшла сте-
пом.

Б. С.:  – Угу.
З. В.:  – Хліба тіки бачила хароші, та і всьо. 

А їх, вони уродили ті хліба, а їх забирали.
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Б. С.:  – А в Дніпропетровську не голоду-
вали люди?

З. В.:  – Не знаю. Ми ж не жили… Мої, і 
ті, ні братік не жив у Дніпропетровському, 
ні я не жила. Я жила тоді у тому, в Ново-
московськ, не чули цього городу, Новомос-
ковськ, там він коло Дніпропетровського. 
Оце, оце я там жила. А той, а…

Б. С.:  – А в Новомосковську не голодува-
ли?

З. В.:  – А в, нє…
Б. С.:  – А приходили із сіл люди, до Но-

вомосковська чи ні?
З. В.:  – Приходили.
Б. С.:  – А де ж вони там жили? Чи як?
З. В.:  – У людей жили, ну я, наприклад, із 

дядьою жили, у одних людей жила. От. Дядя 
там жив, платив і вона, ця хазяйка корми-
ла нас, годувала. Ну, не плохо кормила. Не 
було, не знаю, не голодували ми. Дядя до-
ставляв оце хліба, він доставляв і печено-
го і муки доставляв, оце цій хазяйкі. От. Він 

робив тоді парторгом по тому, по колхозах, 
оце ж як був, була оця голодовка, то йому… 
Ну мог він доставать, йому давали. І він оце 
хазяйкі, у хазяйки я й їла, я слава Богу, не го-
лодувала я. Чого ж я могла, шо у мене братік 
й сестричка вже такі пошти готові були, а я ж 
могла прийти 70 кілометров, бо я питалася 
ж лучше як вони. Вони ж голодували дуже. А 
дядя то поїде ж то до своїм. Хіба ж обеспе-
чиш, він же ж і на роботі був.

Б. С.:  – Угу.
З. В.  – Учителював і парторгом у колхозі 

робив. От.
Б. С.:  – А Ви тоді де вчилися?
З. В.  – А я вчилася у Новомосковському.
Б. С.:  – А на кого Ви вчились?
З. В.  – А тоді перевели у Павлоград.
Б. С.:  – Угу.
З. В.  – В тєхнікум цей. А тоді поступила я 

в інстітут та переїхала аж у Нікополь, і в Ні-
кополі я закончила вже інстітут. Агроном-
економіст.

Свідчення Касьянової Галини Лаврентіївни (1922 р. н.)
с. Новотроїцьке Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Касьянова Галина Лаврентіївна, 

30 травня 1922 року народження, пам'ятаю, 
що нас у родині було 9 дітей, всі ми жили в 
селі Новотроїцьке. У нас була глина для під-
водки стін, яку ми обмінювали на шматок 
хліба. Мене відправили працювати в Захід-
ну Україну, звідти я намагалася чимось до-
помогти родині: передавала посилки з пер-
ловою крупою. Я знала, яке лихо спіткало 
мою Батьківщину, хоча мені про це ніхто не 
говорив., бо у Західній не було такого голо-
домору, там ми могли жити і добре харчу-
ватися. Невдовзі до мене приїхала сестра, 
яка тяжко захворіла. Я не могла їй нічим до-
помогти; ніжки і ручки були худенькі, а жи-
віт був великим. Зі своєю знайомою, я по-
чала потихеньку відгодовувати так сестру, 

щоб не вбити. Все ж таки вона пішла на 
поправку. Мама мені писала весь час, кли-
кала додому, але я не могла приїхати тому, 
що відпустку не давали. Конкретно, що ста-
лося з родиною я точно не знаю, але одна 
знайома розповіла: мама побачила світло 
у вікні сусіднього будинку. Вона наказала 
синові піти і попрохати жаринку, хлопчик 
відповів: «Мамо, я не можу, у мене дуже бо-
лять ноги». Але все ж таки пішов і «зустрів 
смерть по дорозі». Впавши від болю на зем-
лю. Батько мертвий лежав на печі. А по хаті 
вештались голодні діти. Це був жах! Людей 
навіть не могли поховати як слід: їх обмоту-
вали в лахміття і кидали в яму. Залишилися 
жити з усієї сім’ї лише я і моя сестра, яку я 
врятувала.

Свідчення Кваса Віктора Івановича (1919 р. н.)
с. Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Білівненко С. М., Телюпа С., Кушнерчук В., Соляник Н., 2009 р.
Б. С.:  – Назвіться, будь ласка.
К. В.:  – А де ж? Вам же ж казали, ви ж 

знаєте.
Б. С.:  – Це треба шоб ваш голос. Ми до-

кументи залишаємо, от. Потім перепису-
ємо. Ну а шоб на запису, ми потім потім на 
диктофони цифрові, потім ми їх…

К. В.:  – Квас фамілія моя. Квас Віктор 
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Іванович. 1929-го года рождєнія.
Б. С.:  – Тепер розказуйте.
К. В.:  – От. Ну шо я вам можу розказу-

вать? Ну, начну розказувать. Щас мусіру-
ють такі слухи, ілі як то. Люди постаршого 
віку пережили це. Допустім Голодомор 33-й 
год. Міні було уже 4 годи. Я вже помню цей 
голодомор. Ну, шо говорили, шо вивезли з 
нашої мєстності. Була страшна засуха. Уро-
жаю не було ніякого. Абсолютно нічого. Я 
помню, шо етот, мама з кураю. Курай така 
була трава. Робили ліпеники, так називали-
ся тоді. От. Так, шо я розказать, шо вивози-
ли там, я не могу шо. Розказать, бо в нас не 
було нічо вообще. Була старашна засуха. Це 
ж голодомор. Потом началося вже колхози 
як організовувалися, почалося постєпєнно 
етот жисть налажуваться. Вже перед вой-
ной можна і нармально було. І от я дивлюсь 
по тєлєвізору. (входить син). Он, з інстітута 
молодьож.

Син  – Ну, е так понял, ви с істфака, да?
Б. С.:  – Да.
К. В.:  – От. Ну й дивлюсь оце по тєлєві-

зору за цей голодомор шо… Трупи горнуть 
бульдозером.

Б. С.:  – Ага.
К. В.:  – Так я вам скажу, шо в ті годи на 

Україні бульдозерів не було. Ето сфальсіфі-
кация із німецьких таборов. Я так пойняв.

Б. С.  – Ага.
К. В.::  – Потому шо в те врем'я у нас 

бульдозеров не було. Бульдозери в нас по-
явилися уже в послєвоєнне врем'я. От. Так 
шо, по-моєму, ето подробка. Для чого це 
робиться, не знаю. Шоб посорить когось 
ето. Ну, а потом от. Ходив я в школу. До 
войни закончив, е-е, уже шестий клас. Пе-
рейшов, як почалася війна. От. Ну нас ви-
везли. Севакуіровали. Дуже ми пережили. 
Як евакуіровались, то дуже нас бомбили по 
дорогє.

Свідчення Ковери Тетяни Семенівни (1924 р. н.)
с. Первомайське Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Ковера Тетяна Семенівна, 1924 року 

народження. Пам’ятаю, що жили ми на Чер-
нігівщині. У мами з татом було нас 6 дітей, 
4 дівчат та 2 хлопці. В 1932 році від голоду 
помер мій батько, Боровик Семен Іванович, 
та брат старший Павло. По домівках ходи-
ли військові управителі з чупами, довбали 
цими чупами все, перевіряючи комори, за-
бираючи харчі, муку, одяг хороший. У нас 
забрали порося, щоб воно не кричало, рило 
обліпили попілом і накрили тряпками. Все 
награбоване з хат грузили на підводи і вез-
ли до місцевої церкви. Церква охоронялась 
двома солдатами. Люди, які хотіли підійти 
до церкви або з підводи схопить що-небудь 
з харчів, були розстріляні на місці.

Якоїсь причини уполномочені не змогли 
вивезти награбоване до району, вони підпа-
лили церкву. Не підпускали нікого, поки все 
не згоріло. Люди помирали цілими сім’ями, 
а сім’ї були по шістнадцять чоловік. На ву-
лицях стояв сморід від померлих людей. Хо-
ронити не було кому, всі були знесилені від 
голоду. Уполномочені підводами під’їздили 
до хат, складали мертві тіла, вивозили їх до 
попередньо виритої великої ями і складали, 

розрівнюючи, щоб більше влізло. Мій родич 
Іван Кошарний розповідав, був свідком, як 
вони викопували ями, вивозили підводами 
людей, закопуючи там тіла, були цілі кургани 
цих поховань.

Поховавши мого батька та сина, мати 
разом з нами, дітьми меншими, вирушає до 
родича на Новомиколаївщину, в с. Перво-
майське. Дядько, Жежера Мусій, до якого 
ми приїхали, переїхав сюди трохи раніше, 
так, як тут було краще життя ніж на Чернігів-
щині, мама мала трохи грошей, щоб купити 
хату. Шукаючи, де продається хата, вона зу-
стріла двох чоловіків, які її ошукали. Сказав-
ши, що в селі Сторчовому продається хата, 
вони запропонували мамі піти подивиться 
та взяти з собою гроші. Ці чоловіки вивели 
її на сторчове, зняли з неї пояс, затягли на 
шиї і потягли у балку. Матір зарізали, за-
бравши гроші. Так ми зосталися сиротами 
у дядька Мусія. В дядька була своя велика 
сім’я, а ще нас п’ятеро. Я і сестра Паша хо-
дили під Ганівку, збирали гнилу картоплю, 
бур’яни, все найдене жарили і їли. Деякий 
час ми жили у дядька, але прогодувати він 
нас всих не міг. Недалеко від нас жила сім’я 
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бездітна і дядько повів мене до них. В сім’ї 
Салазкіна Василя Захаровича та Наталії 
Григорівни не було дітей і дядько Мусій по-
прохав взяти мене до себе, вони мене і ви-
ховали. В школу мене не віддали, а сказа-
ли, що треба заробляти їсти. Віддали мене 
в друге село нянчити маленьких дітей, за 
харчі. А мені так хотілось в школу. Прийшла 

якось до мене сестра Паша і забрала мене 
додому, щоб я пішла в школу вчитися. Нові 
батьки не пускали мене до школи, але сам 
вчитель заставив батька пустити мене на-
вчатись. Пішла я в школу в село Новолубин-
ське, закінчила чотири класи. Таке було моє 
дитинство, страшно і згадувати, нічого хо-
рошого.

Свідчення Лоєвської Євдокії Григорівни (1935 р. н.)
с. Дудніково Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2007 р.
«Моя мати Сороколіт Олена Платонівна, 

розповідала мені про голод 1932 – 33 ро-
ків. її спогади: «В 1933 році я вийшла за-
між,  – пригадувала Олена Платонівна.  
– Жила у свекра. Свекір був головою кол-

госпу. То нам ще непогано жилось. Бувало, 
йду до матері в гості і несу матері гостинця  
– жменю пшениці. В нашій сім'ї ніхто не по-
мер, а через дві хати сусіди від голоду пух-
лі були».

Свідчення Мазанки Марії Федорівни (1924 р. н.)
с. Світла Долина Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Мазанка Марія Федорівна, 

01.12.1924 р. н., проживала у с.Світла До-
лина, сім’я була багатодітна, четверо дітей. 
Був вночі обшук, горище все перетрусили 
і щось із зерна знайшли. Їсти було нічого, 

товкли на порох мухорці (голі качани), їли 
траву. Всі вижили, та слабували. На щастя, 
порятунок  – дядько жив заможніше, дітей 
по черзі відправляли жить до нього, щоб під-
харчувалися.

Свідчення Мокроус Ганни Григорівни (1928 р. н.)
с. Сорочино Новомиколаївського району Запорізької області.

Записала Квітка М., 2008 р.
У 1933 мені було п'ять років. В сім’ї було 

п’ятеро дітей і всі були дівчатка. Комсомоль-
ці прийшли до нас по зерно, я заспівала їм 
пісню і вони не взяли у нас зерно. Я осліпла, 
нічого не бачила, була пухла.

Відкривали колгоспи і туди селяни зда-
вали зерно. Давали землю на дітей (синів). 
А нас було 5 дівчат, то землі нам не дали. 

Батько сам одніс у колгосп одне відро зер-
на, і сказав: «Усі несуть, понесу і я».

У 1933 році їли лободу, лопух, буряки ко-
лючі, грицики. Багато людей померло. Ішли 
в степ шукати їжу і там помирали. Люди да-
вали нам кукурудзу, у кого була, і ми їли її 
сирою. Багато людей сиділи на одній воді.

У 1947 році їли ховрашків та горобців.

Свідчення Омельяненко Віри Микитівни (1919 р. н.)
с. Володимирівка Новомиколаївського району Запорізької області

Записано 2008 р.

Омельяненко Віра Микитівна, 1919 року 
народження. Народилася в селі Володи-
мирівка Новоіванківської сільської ради. В 
1932 р. навчалася в 5 класі. Вчителі застав-
ляли ходити по хатках, стукати в двері і кри-
чати: «Давайте хліб державі». Пішки ходили 

за 18 км у Славгород по 3 – 5 чоловік купля-
ти хліб. На трудодні давали гроші, хліб, муку. 
На обід готували страву «овсіобід» (так в до-
кументі  – І. Ш.). Корова і фрукти врятувала 
сім'ю. Сікли свиріпу, лободу і пекли. На ху-
торі Вільному ніхто не помер. Після 7 класу 
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Новоіванківської школи 4 роки навчалася в 
зоотехнікумі. Закінчила Бердянський інсти-

тут. Працювала до пенсії вчителем хімії і біо-
логії Любицької ЗОШ. Пенсією задоволена.

Свідчення Павелко Анастасії Прокопівни (дату народження не встановлено)
с. Володимирівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Павелко Анастасія Прокопівна та Па-

велко Поліна Прокопівна  – голод пам'ятаю 
мало, бо була іще дитина. Виживали, хтб 

як міг. Помню в селі був якийсь чоловік, він 
варив баланду і роздавав тим, хто був дуже 
слабий.

Свідчення Папу Катерини Родіонівни (1919 р. н.)
В 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Троїцьке Новомиколаївського району  

Запорізької області, нині  – мешканка с. Новобогданівка Мелітопольського району  
Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчено головою Новобогданівської сільської ради Малаховим М. І.

В 1932 г. мне было 14 лет. Младшая се-
стра Нина 1928 г. р., была пухлой от голода.

Родители  – Зайцев Родион Кондратье-
вич и брат Иван, чтобы помочь семье уехали 
на Север. Высылали посылки с продукта-
ми питания, с мукой, картофелем. Иногда, 

вместо продуктов, в посылке были камни.
Мама была инвалид с детства. Увидев 

пухлоту дочери, меняла вещи на продукты. За 
юбку простынь, одеяло получила два стака-
на кукурузы. Семья моя выжила, а у соседей 
Бурдеевых умерли от голода две девочки.

Свідчення Пєнзіна Свирида Івановича (1926 р. н.)
с. Вікторівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Барков І., Лактіонов Є., Уколова Г., 2009 р.
У. Г.:  – Ви з нами зможете поспілкуватися?
Б. І.:  – Поспілкуватися?
П. С.:  – Ох, сів. Що Вам надо?
У. Г.:  – Розкажіть про себе?
Б. І.:  – Як Вас звати?
П. С.:  – Свирид Іванович?
У. Г.:  – Коли Ви народились?
П. С.:  – Двадцять шостого году.
У. Г.:  – А Ви тут народились?
П. С.:  – Нет, я народілся в Харьковской 

області, села Похів. Потом значіт уєхалі в 
Самару в двадцять восьмом году. Мене 
тоже туда повізлі. З Самари ми уєхалі сюда 
в трідцать пєрвом году. Трідцать пєрвом 
преєхалі, здесь немци жилі, ето немецкоє 
село. Всє сьола немецкіє і пронумерованиє. 
Іх пріслала сюда Єкатеріна Вторая, пересілі-
ла на Поволжьє, ето сюда.

Дружина П. С.:  – Ти дуже далеко загіба-
єшься, ти хоть.

П. С.:  – Ето село.
У. Г.:  – Та ні.
П. С.:  – Ето село наше первує назива-

ється, понятно, його первим строіли, от ето 

село. Потом значіт соседскоє второй номер 
оно Новосольоноє ето второй строілся. Вот 
дальше третій, потом п’ятий. Канкринов-
ка шестой номер, а Терсянка третій номер. 
От, ето строілісь, еті дома. Ето всьо строілі 
немци. От, а в тридцять первом году ми сюда 
приєхалі, здесь оні чувствовуют крах подхо-
діт. Оні началі продавать хати і наши значить 
здесь купілі хату. От в хазяїна купілі конєй, 
купілі всьо хазяйство, всьо как ето, всьо-
всьо продал, ето всьо стоіло тисяча двесті  – 
ето мнє отец розказивал. Заплаті лі оні тогда 
єщьо темі рублямі, діньгамі. От, в общество 
нас не прінімалі. Тогда же земля била раз-
дєльная, і нас в общество не приймали. От, 
а вот здесь жил, сей час по-сосєдскі, тут, 
Фоняк, сам руській от. Он бил значить се-
кретар комсомольской організаціі. С отцом 
моім сдружился і сказал: «Ми Вас прімім в 
общество, всьо равно я іх наставлю». Здесь 
немци руководілі. От, а в трідцать пєрвий 
год прішол указ-колектівізація. От, з каждого 
била. Вот здесь жила немка, от она в Герма-
нію в трідцать сєдьмом уєхала. От, у єй било 
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сорок коней. От, етожила. Я єйо знаю, хоро-
шо ету немку. От і падалі ми заявленіє в кол-
хоз первиє. І нас прінялі. Потом уж ім. Неку-
да діваться, ідіот колективізація уже в ход. 
Посводілі коней всех. Здесь билі бригади на 
том краю бригади сделалі. Вишол лозунг: 
Тогда нам коні не нужни, нам будут тракто-
ра железниє коні, значиь». Ето ж бил в пер-
вий клас ходіл, нам преподаватель і каждий 
день значить токо ночь двоє-троє-четверо 
да і більше коней дохлі. Когда посмотрелі на 
трактора, надьожи нет. Пришол указ: „ Здох 
лошадь значить в тюрму сажать». А травілі 
немци своїх коней. Самє лучних коней, такіє 
билі коні. А ухаживалі за німі по очереді от і 
тож мой отец і там касір, іх не било, так оні 
дежурят, коні не дохнут, потому что там рус-
кеі, как немци обязательно ето самоє. І всьо 
как указ вишел  – прікратілі. Порядок начал 
ся делаться. Началі дружить і жилі дуже мір-
но до самой войни.

Уткіна Н. Ф.  – І тут щє одін вождь Штраф 
поганий, да?

П. С.:  – Так подожді. Ти за станцию не 
балакай.

Л. Є.  – А розкажитє за своїх родітелей, 
пожалуйста?

П. С.:  – А?
Л. Є.  – Розкажитє за своїх родітелей?
П. С.:  – Тут що оні померлі обоє тут.
Л. Є.  – Ну, а как звалі іх?
П. С.:  – Отец Іван Денісовіч, мать Макрі-

на Понтіліновна.
Л. Є.  – Чем занімалісь?
П. С.:  – Он бил брігадіром, а она ланко-

вою. П’ятнадцять лет ланковою била мать 
моя до войни.

П. С.:  – Ну, в матері нас било восьмеро. 
От, брат мой на фронті погіб, от, а я остал-
ся старший, одін брат у меня в Ніколаівкі 
живьот, другой брат в Запорожьє, одін брат 
помер в Запорожьє. Сестра в Кіргізіі по-
мерла. Она вишла замуж за одного і так там 
оні жилі, било двоє дітей і померлі. Катя по-
мерла, а дєті, я не знаю, где оні щас живут. 
Я знаю, що зять, которий с сестрою жил в 
Белгороді живьот, а син в нєйо, дочь, хто 
його знає. А но ж власть разділілась і так 
хто його знає как. А в селе значит осталось 
здесь человек двадцять, більше нет. Село 
пустоє, уже скоро спіштеся.

Б. І.:  – А Ви помнітє голод трідцать вто-
рого- трідцать трєтьго?

П. С.:  – Да, ну ми так сказать, щоб ми 
дуже голодували, щоб отець і мать значить 
поєдут у город два мєшка хліба. Купят і пєш-
кі до Вольнянска пєшкі дайдут пєшкі да там 
садяться на поїзд.

Уткіна Н. Ф.  – Там будочка била у Воль-
нянском на краю, да.

П. С.:  – Нє, оні в жевичкі там ночували 
всєгда, там оні нашлі тогда ще раньшє от, а 
потом значить набирають хліба, а там мож-
на було брать хліба. Набирають два мєшка, 
приносять, поять пєшкі трідцать кілометров, 
принесуть от що поєдім, а то порєзалі на су-
харі і в мєшок, под замок, надо, на об’єм, 
завтрак і всьо.

У. Г.:  – А как другїі виживалі?
П. С.:  – Так, хто мєнялі з Донецка пріхо-

ділі сюда, носілі ето, одьожу міняли, в кого 
вибило зерно, значить зерно.

Уткіна Н. Ф.:  – Ходілі колоски збирали, а 
тільки строго було, воровалі як спаймають 
тобі попадьот.

П. С.:  – Єслі карман зєрна в тєбє найдут, 
от п’ять лєт, пусть у тєбє п’ять дітей, десять 
дітей, а дєті куда хотят. Отак било.

Б. І.:  – А по хатам проверки устраівалі?
П. С.:  – Нє, нє, нє устраівалі.
Уткіна Н. Ф.  – У нас не було.
П. С.:  – Ето, провєрку дєлалі, забралі 

зерно. Ето в трідцатом году. Ну, когда ми 
сюда прієхалі, вжє началі колективізацію. 
Тут пєрєсталі, а то забрігалі всьо. Одну ква-
солю нє брали. Так немци квасолі насадять і 
то квасолю собірают квасолю і живуть тогда. 
То всьо вигрібалі.

У. Г.:  – А как Ви думаєте, чому бил голод?
П. С.:  – Ето, що сейчас пишуть, ето всьо 

болтовня. Що мол одна Украіна, там помер-
лі, а в Росії, сколькі іх помьорло. Неврожай 
бил, страна била розвалєна, порядку нє 
било. О, ето єслі так розобраться, так щас і 
Ющенко хоч Ви єму пєрєкажитє, дєло Вашє, 
ето он не прав. Єму рімській папа сказал: 
«Ти впєрьод смотрі, нє назад смотрі». А он 
голодомор.

Уткіна Н. Ф.  – А щас нє голодомор.
П. С.  – Ну що щас. Тогда в колхозі ми билі 

понятно. Єслі ти нє пєнсіонер, от, на работу 
не вишел, тебе направлєніє колхзоза визо-
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вут і щє оштрафуют. От почому нє шол на 
работу. А щас нє пошьол на работу  – спа-
сібо. От, ну що землю позабіралі. Он взял 
трі человека і хватіт єму, остальниє гуляют. 

У нас єсть такіє люді щас, що надо до пєнсіі 
доработать, а нєгдє доработать. А що рабо-
тал, то і будєтє пєнсію получать. А подойдут 
і года єго. Єго лєт, а так оні що сідят.

Свідчення Пєрегінець Марії Дмитрівни (1932 р. н.)
с. Шевченківського Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Пєрегінець Марія Дмитрівна, 1932 року 
народження, мешканка с. Шевченківського.

Голод 1932 – 1933 рр. був.
На той час наша родина проживала в с 

Зеленому. В нашій сім'ї було сім дітей, двоє 
померли з голоду. Я, Марія Дмитрівна, від 
голоду опухла, тому, що майже не було чого 
їсти.

Терли курай, їли лободяники, ховрахів, 

горобців, але їх було мало. В колгоспі було 
шість великих ям з картоплею, але нам її 
дали, лише коли вона згнила, і з цієї гнилої 
картоплі мама варила кисіль.

Ще їли ракушку, яку привозили з Покров-
ського.

Дякую своїй мамі Федосі за те, що вона 
не відмовилася від нас, врятувала від такого 
горя, вивела в люди.

Свідчення Саранчи Петра Кириловича (1921 р. н.)
с. Зелене Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Саранча Петро Кирилович, 1921 року на-

родження, мешканець села Зеленого.
Наша родина в 1933 році приїхала на 

Україну з Башкирії. Знаходились ми там 
тому, що були репресовані. Сім'я складала-
ся з батька, матері і 7 дітей. Меншого брата 
Івана забрав до себе дядько, який жив в Си-
нельникові. Голод був. Їжі майже не було, їли 
траву, ховрахів, їжаків. Нам, репресованим 
жилося дуже важко. Приходили «буксири» з 

сільської ради і шукали зерно. Мій тесть за 
релігійні вірування отримав 10 років тюрми. 
Строк відбував в Полтавській області. Роз-
повідав, що він і інші в’язні збирали по селах 
трупи померлих людей, яких ховали в брат-
ських могилах. Померлих скидали на підво-
ди, інколи брали і живих, коли бачили що ті 
вже не виживуть. В нашій місцевості теж від 
голоду помирали люди, пам'ятаю, що помер 
Сухина Є.

Свідчення Ткаліч Софії Петрівни (1928 р. н.)
с. Новоіванківка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Ткаліч Софія Петрівна. Народилася в 
1928 р. в с Богданівна Яготинського району 
Київської області (на даний момент меш-
кає в с. Новоіванківка Новомиколаївського 
р-ну Запорізької області). Опитано у квітні 
2008 року.

«Я пам'ятаю ці роки з розповідей своїх 
батьків. У людей забирали усе, що вродило 
на городі, залишалися без нічого, вижити з 
такими запасами було неможливо. У мене 

був менший брат. Коли прийшли «стражні 
порядку» по врожаю, брат спав на мішку з 
льоном. І під ним не стали шукати, так у сім’ї 
залишався хоч якийсь запас.

У селі було багато випадків смерті. Люди 
помирали на ходу. Харчувалися чим могли: 
їли ховрахів, курай, котів, собак. Були ви-
падки, коли з’їдали власних дітей. Було, що 
дітей топили батьки, щоб не мучитися від го-
лоду. У нас з родини померла племінниця».
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Свідчення Третяк Марії Павлівни (дату народження не встановлено)
Новомиколаївський район Запорізької області.

Записано 2008 р.
Третяк Марія Павлівна з оповідок мате-

рі: вона була однією дитиною, та племінників 
було  – четверо хлопців, то теж, щоб прогоду-
ватись і вижити жили по тижню у тітчиній сім’ї.

Свідчення Троцької О. М. (1929 р. н.)
с. Зорівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Троцька О. М., 28.07.1929 р. н. прожива-

ла в Росії. В голод в пошуках кращого життя 
приїхала на Донеччину, та й там було голо-

дно. Звідти переїхала до села Зорівка, де й 
пережили голод.

Свідчення Троцького А. В. (1929 р. н.)
с. Зорівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Троцький А. В. 14.12.1929 р. н. на той 

час мені було п'ять років, помню як перші 
комуністи забрали з горища останню ква-
солю. Виживали за рахунок того, що батько 

був чобітар і плотник. В конзаводі за роботу 
платили гроші, ось туди він і носив чоботи на 
продаж.

Свідчення Усак Наталі Михайлівни (дату народження не встановлено)
с. Новогригорівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Усак Наталя Михайлівна. Народилася 

14.10.1924 р. Під час голодомору мешкала 
в с. Новогригорівка Васильківського району 
Дніпропетровської області, на даний момент 
там і мешкає. Опитано у березні 2008 року.

«Коли мені було 8 років в 1932 р. почав-
ся голодомор  – це було щось дуже страшне 
для людей. Нас в сім'ї було п'ятеро, я була 
сама менша, розбитна, я полізла в ночі в 
поле і нам'яла в сумочку жита і пшениці  – 
ми це їли. Ми терли крупу і їли. Люди були 
дуже худі, боязко було дивитися. Ні в що 
було одягнутися, бо ми міняли одежу на їжу. 
Топили ми бур'яном, ходили по степу і зби-
рали курай, аби хоч у хаті тепленько було. В 
сусідньому селі був випадок, що мати зва-

рила наймолодшу дитину і скормила її ін-
шим. Людей ховали так: їздили по селу ма-
шини, кидали туди людей, потім викопувані 
великі ями і кидали трупи померлих, потім 
запалювали і кидали колоди. Мати свою ди-
тину малесеньку закутувала в ряднину і за-
копувала в яму.

Мати ховала дітей на печі, вона викопу-
вала яму й ховала туди ячмінь, зерно, а коли 
ходили й перевіряли, то все перевернуть, 
але знайдуть до зернини.

Мої брати і сестри померли, напевно, що 
скоріш за все переїли. Вижила з сім'ї тільки 
я. Я ходила до школи весь час, хоч і хотіла 
їсти. На перші вересня 1933 року до школи 
прийшло дуже мало дітей».

Свідчення Федченко Марії Матвіївни (1926 р. н.)
с. Маяк Покровського району Дніпропетровської області

Записала Чала Н., 2008 р.

Федченко Марія Матвіївна 10.10.1926 рік. 
У сім'ї було 4 дітей. Жили в Покровському 
районі Дніпропетровської області. В голо-
домор їли оладки з щавлю, була корова, 

пили молоко. Завдяки комуні «Маяк» люди 
вижили. Варили і роздавали людям балан-
ду і брукву. В цій комуні була мельниця, тому 
навіть хліб давали.
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Свідчення Филь Катерини Олександрівни (1922 р. н.)
с. Нововікторівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записали Барков І., Лактіонов Є., Уколова Г., 2009 р.
Ф. К.:  – Хати поразваляли, осталося нас 

туточки три баби. Оце дід старий, негодний 
тоже, а я тоже така, отам тоже такі. А колись 
було туточки багато людей. Було тут сорок 
жінок, бо обполювали усі поля, сапами по-
лоли. А тепер.

У. Г.:  – А де Ви і коли народились?
Ф. К.:  – Оце я тут прожила, у мене 

п'ятдесят год стажу роботи. Мені уже во-
сємдесят сім год. Оце в мене п'ятдесят год, 
тут я жила всю жизнь, робила як катюга. За-
робила пенсію та тепер сідю оце. Ну, город 
держу, он кусочок городу, цибульки посади-
ла, а бур'ян кругом і нікому ми не нужні. І ні-
кому ми не нужні зараз. Оце і все. А колись 
ми робили, обробляли всі поля, і собирали. 
Було людей багато, а сейчас ось напротів 
недавно хату розваляли. А тут пусті он бачи-
ли, виїхали. Оце ми тут осталися, мабуть, та 
скільки тут нас одна, дві, три, чотири, п'ять, 
отаких старих, а з краю туди, там молодші 
живуть.

У. Г.:  – А розкажіть будь-ласка, що 
пам'ятаєте про своїх батьків? Як їх звали, 
коли народились, чим займались?

Ф. К.:  – Да! Батька звали Олексан Петро-
вич.

У. Г.:  – Олександр?
Ф. К.:  – Олександр і мене ж также, Пе-

тро, був він тут у колхозі плотником, усе ро-
бив руками, і пиляв, і стругав, це ось тепер 
циркулярки.

У. Г.:  – А коли він народився?
Ф. К.:  – У тисяча дев'ятсот третьому годі.
У. Г.:  – Тут народився, так?
Ф. К.:  – Не, село Андреєвка, он туди, та 

вона недалеко.
У. Г.:  – А мати?
Ф. К.:  – А мама, батько, мама з тися-

ча дев'ятсот другого, а батько з тисяча 
дев'ятсот третього.

У. Г.:  – А як мати звати?
Ф. К.:  – Марія Івановна, умерла мама 

моя, така як я зараз.
У. Г.:  – А народилась де?
Ф. К.:  – А народилась тоже там в Андре-

євки Васильківський район Дніпропетров-
ська область.

У. Г.:  – А чого сюди переїхали?
Ф. К.:  – Голодомор.
У. Г.:  – Тридцять другого?
Ф. К.:  – Тридцять другого  – тридцять 

третього, тікали от голодомору. Понятно, 
забрали до зернини, і з хати вигнали.

У. Г.:  – Їх розкуркулили?
Ф. К.:  – Вони були середняками, писалося.
У. Г.:  – А чого ж тоді їх?
Ф. К.  – Ну, не йшли в колхоз.
У. Г.:  – А не хотіли йти?
Ф. К.:  – Не хотіли йти в колхоз.
У. Г.:  – А чого не хотіли?
Ф. К.:  – Знаєш, ще був батько живий, 

батька мого дід, ще був дід, а старі люди 
држали корову, держали коняку, ну, вооб-
щем не хотіли йти в колхоз. Так нас, я була 
ще, десять год було мені чи скільки. Отак 
вигнали з хати нас і позабирали все, і ми ото 
утікали сюди. Оце я туточки прожила.

У. Г.:  – А тут що не розкуркулювали?
Ф. К.:  – Тут якось не так було. Тут якось 

батько робив, давали хоть макухи, срип'яної 
макухи, так у мене брат був ще, так ми пона-
їдалися так лазили рачки, ногами не ходили. 
Таке було. А їли не дай Бог, що їли. Ховрахів 
виливали та хай воно не вертається.

У. Г.:  – А от сюди переїхали, де Ви жили?
Ф. К.:  – А сюди приїхали нє кола, нє дво-

ра не було. Ото так жили, по квартирам хо-
дили. А тоді уже ж трошки получшало, бать-
ко робив і мати робила, а я з чотирнадцяти 
год пішла робить у ясла. Построїли хатину, 
отам хата стоїть.

У. Г.:  – Оце вона?
Ф. К.  – Нє, нє оця, а через чотири хати, 

там здорова.
У. Г.:  – Стара хата.
Ф. К.:  – Стара, здорова стоїть. Так ніхто 

не живе там. Сестра в городі одна і друга в 
городі.

У. Г.:  – А скільки Вас всього в сім'ї дітей?
Ф. К.:  – Та багато. Нас п'ятеро було, та 

двоє вмерло.
У. Г.:  – А як звали Ваших братів та сестер?
Ф. К.:  – Уже в мене було два брати і чо-

тири сестри, так уже двох братів вмерло, 
дві сестри ще живі. В городі живуть. Вони 
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ж завербувалися туди і так вони і прожили. 
А уже одній восємдесят три годи, а тій сім-
десят молодшій. Так вона в батькову хату 
приїджає, садить тут город, а у городі живе 
син у неї і дочка в городі. А я осталася одна 
однісінька. Це синок в мене вмер, болів дов-
го, умер. (сльози). Так у мене одна надія на 
онучку. Приїжджає вони мені помагають. А 
так…

У. Г.:  – А можете згадати щось про своїх 
бабусю і дідуся?

Ф. К.:  – Да, пам'ятаю. Ну, той це батьків 
батько дід Петро забула як по-батькові, а 
бабуся вмерла рано. А дедушка вигнали ото 
під голод, так він і вмер із голоду 

У. Г.:  – У тридцять третьому він умер?
Ф. К.  – У тридцять третьому. Умер з голо-

ду, а ми оце сюди повтікали.
У. Г.:  – А він не захотів втікати?
Ф. К.:  – А він умер уже, він уже вмер. А 

ми приїхали сюди тут мамин брат був. Моєї 
матері брат був. Так він нас ото піддержував 
і ми остались живі.

У. Г.:  – А бабуся та дідусь розказували, 
як вони раніше ще жили?

Ф. К.:  – Ну, раніше землю давали, землю 
давали, самі орали, робили вообщем 

У. Г.:  – Хазяйство своє?
Ф. К.:  – Хазяйство було, неледачі були, 

робили.
У. Г.:  – А велике хазяйство було?
Ф. К.:  – Та ні не велике, таке все необхід-

нє. Там пара коней була, ну таке ж..
У. Г.:  – А їм краще жилося при царі чи 

після революції?
Ф. К.:  – Знаєш, як раньше жили, це ми 

зараз, а тоді держали свиней, їли все своє, 
якби сказать.

У. Г.:  – Самі на себе працювали?
Ф. К.:  – Самі для себе, да їли, корови 

були, тоді ж знаєш, зараз молока нема де 
купить. Я б жила тільки молочком, нема де 
купить. Оце спасибі йому поштар отут у нас 
возе нам газети, так він мені раз у тиждень 
бутилочку молочка привезе півтори літри. 
Здравствуйте, Ліда. (сусідка прийшла). Ро-
били. Ми було йдемо на роботу  – співаємо, 
із роботи йдемо співаємо. А їли що, ну, ко-
рови були, борщ, молоко, крашинки, сало, 
усе було, бо робили. А зараз що, що наку-
пиш, воно таке негодне.

У. Г.:  – А до школи Ви ходили?
Ф. К.:  – Ходила, чотири класи ото кончи-

ла до голодомора.
У. Г.:  – Це Ви там в тому селі?
Ф. К.:  – Там, у Андреєвки.
У. Г.:  – А розкажіть про школу?
Ф. К.:  – Ходила в школу я, хорошо зані-

малась. Таке було тоді оцінки ставили дуже 
добро, нє відмінно, дуже добро, посеред-
ньо, і плохо, і дуже плохо.

…
У. Г.:  – А взагалі дисципліна була така 

строга? В школі строго було з вчителями? 
Боялися учителів?

Ф. К.:  – Ну, як я не боялася, а хлопців він 
ганяв, такі, що погано занімались. Строго 
конечно. Вимагали хорошо, понімали учите-
лів. І вони нас понімали. У школі це вже пе-
ред тим голодовкою так сніданок був, кофі 
нам варили із того, та оця та, що зараз мі-
шаютьу ковбаси.

У. Г.:  – Соя?
Ф. К.  – Соя, так ми було, я було помагаю, 

молю, і помагала кухарці, вона мені лишній 
стаканчик.

У. Г.:  – Це в школі Вас так годували?
Ф. К.:  – У школі. Ага 
У. Г.:  – А з котрої занятя починалися?
Ф. К.:  – Та з утра, тоді часів якось не 

було. З утра йшли, йшла і до обіду.
У. Г.:  – А класи великі були? Дітей багато 

було?
Ф. К.  – Да, мабуть, не знаю, душ двад-

цять було.
У. Г.:  – А домашнє завдання задавали 

Вам?
Ф. К.:  – А якже давали. У мене батькі такі 

хороші були. Вони нас якось жаліли, не обі-
жали. Я малювала хорошо, було як понама-
льовую.

У. Г.:  – А чим малювали?
Ф. К.:  – Вивчився, а тоді краску купляли, 

карандаші разні Були, купляли. Батько було 
мені купляє. Старалися вчить, хотіли ви-
вчить.

У. Г.:  – А після школи чим займалися?
Ф. К.:  – А отож я походила в чотири кла-

си. На, дєтка, і ти з’їси.
У. Г.:  – Спасибі.
Ф. К.:  – Я там кончила чотири класи, а 

сюди як приїхали…
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Свідчення Хадкевича Павла Степановича (1933 р. н.)
с. Новосолоне Новомиколаївського району Запорізької області.

Записала Товстоп'ятко С., 2008 р.

Хадкевич Павло Степанович, 1933 р. н. с. 
Новосолоне.

«Це були страшні голодні роки. Людям 
не було чого їсти, доводилось ловити ко-
тів, собак. їли навіть дохлих тварин. Зерна 
не було, тільки для виготовлення хлібу, а 
й для посіву. Суп варили з того, що росло 
довкола. Краще ці дні переживались на-
весні, влітку, восени, коли можна було зна-
йти щось поживне з рослинності. Але дуже 
швидко поширювались страшні, навіть 
смертельні хвороби. Ці дні стали добри-

ми умовами для поширення вошей. Люди 
ходили до ставків та ловили там ховрахів, 
шкіра яких дуже добре продавалася. Вста-
новлювались навіть винагороди за кількість 
зданих шкір, а м'ясо споживали для хар-
чування. Серед котів та собак ховрашине 
м'ясо було найсмачніше. Масово вимирала 
худоба, яку нічим було годувати. Були цілі 
поля з пшеницею. Але за те що людина зі-
рвала хоч один колосок, могли розстріляти. 
Хоч вже і пройшло багато років, але він іно-
ді згадує про ці страшні дні».

Свідчення Яценка Василя Михайловича (1927 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. проживав у с. Шевченківське Новомиколаївського району 

Запорізької області, нині  – мешканець с. Зелене Новомиколаївського району  
Запорізької області.

Записано 2008 р.

Яценко Василь Михайлович, 1927 року 
народження. Мешканець с. Зелене.

В той час, коли був голод 1933 р. наша 
сім'я жила в с. Шевченківському. Сім’я скла-
далася з чотирьох чоловік: мати і троє дітей. 
Мама працювала в колгоспі. Щодня видава-

ли стакан муки. Змушені були їсти акацію, 
шовковицю. По колгоспних полях шукали 
картоплю. Влітку, коли зібрали врожай, ми 
мали вдосталь муки. Мама наварила варе-
ників. Я наївся, але опух, мабуть від пере-
їдання.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Аристархової Ганни Семенівни (1927 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Капля М., Прядко Г., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте ви голод 

1932 – 1933 років?
Г. С.:  – Так, пам’ятаю, таке лихо було 

на Вкраїні. Мені було тоді лише п’ять років. 
Я була зовсім маленька. До нашого дво-
ру приходили якісь люди, забирали все, що 
тільки можна було їсти. Пам’ятаю, що навіть 
ями рили під скиртою соломи. Все нишпо-
рили, все щось шукали, а що було шукати  – 
не було у нас нічого…

 –  То що ж ви їли?
Г. С.:  – Їли щавель, лободу, акацію, кору 

із дерев гризли. Намагались упіймати яко-

гось горобця чи ворону, але не завжди щас-
тило. Хліба не було зовсім, про картоплю за-
були і згадувати.

 –  А як же ви вижили на такій їжі?
Г. С.:  – Не знаю, мабуть, Господь не дав 

померти. Дуже вже мені хотілося вижити, 
тому і вижила.

 –  А чи добровільно ваші батьки ішли до 
колгоспу?

Г. С.:  – Ні, не всі хотіли йти до колгоспу 
за своєю волею. Мій батько був змушений 
вступити до колгоспу, бо у нас забрали ко-
рівку. Коли він став членом колгоспу  – ко-
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рівку повернули. Тоді нам стало легше жити.
 –  Багато помирало людей у ці жахливі 

роки?
Г. С.:  – Звичайно, багато. Дуже багато 

помирало дітей, вони пухли з голоду. Люди, 

які мали ще хоч якісь сили, звозили помер-
лих на кладовище. Ховали в одну спільну мо-
гилу. І до сьогодні є свідки, які пам’ятають, 
де ховали померлих від голоду. Ось такі, ді-
точки, були ті роки. Страшні, дуже страшні.

Свідчення Аристархової Ганни Семенівни (1928 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Капля М. Е., Прядко Г. І., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Пам'ятаю я, таке лихо було на Вкраїні. 

Років п'ять мені тоді було.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Та то все влада забирала, зачім лише 
вони людей бідних нищили, не знаю.

 –  Які на вашу думку могли бути причини 
голоду: неврожай, засуха, податки, чи заби-
рала урожай влада?

 –  Та зараз кажуть, шо то все спеціально 
зроблено.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Присилали якихось людей. Я була ма-
ленька і боялася їх. А от, хто приходив  – не 
пам'ятаю.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Ми не доносили, та і на нас не доноси-
ли теж, бо всі підтримували один одного.

 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 
мали якісь документи на забирання продуктів?

 –  Ті, хто забирав  – ніяких документів не 
показували.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Була зброя, автомати чи гвинтовки.
 –  Як люди боронилися?
 –  Люди ніяк не боронилися. Може, хто й 

намагався, та я таких сміливців не знала.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Можна було, але це було дуже складно.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Та шукали ж ті, що й приходили!
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?

 –  Приходило чоловік п'ять, та кожен раз 
по-різному.

 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  Виривали ямки під стогами соломи.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-

госпу?
 –  Працювали за трудодні.
 –  Забирали лише продукти харчування 

чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу тощо?
 –  Так, худобу частіше забирали, корівок 

забирали.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  Ні, про такий закон я не чула.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Ні, цього не дозволяли.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Не всі хотіли йти в колгосп добровіль-

но. Тато як пішов  – то нам корівку вернули, 
бо треба було щось їсти.

 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Людей змушували і загрожували тим, 

що заберуть худобу, врожай…
 –  Де переховували худобу щоб не за-

брали в колгосп?
 –  У посадках. Але заховати не завжди 

вдавалося.
 –  У який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  В основному, зранку.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Та коли як. Як хотіли  – так і ходили.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Точно не пам'ятаю, але скоро.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Та ніхто тими сиротами не опікував-

ся. Де хто може прихистить… Але в голодні 
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роки кожна крихта була важлива… Тому ба-
гато дітей повмирало.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Не знаю. Голодували всі.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Ну, от я вижила… Кожен старався ви-

жити.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  Якщо хто міг допомогти  – допомагали.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Корінці, трава і таке інше.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Не було таких, вся родина голодувала.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  В основному, лободу.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в їжу?
 –  В їжу вживали лободу, акацію і т. д.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Їли все, що могли впіймати.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Та не було ж на що міняти!
 –  Чи був голод у містах?
 –  У містах? Мабуть, так, як і всюди. Я в 

селі жила, не знаю.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Ні, не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Та звідки знать мені? Мерли, як мухи, 

не щітав.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?

 –  Не знаю.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Зносили на кладовище ті, хто мали 

якісь сили.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні, не платили. Бо це робили селяни.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Відомі, на кладовищі.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Думаю, родичі поминають.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Яка ж церква за часів радянської вла-
ди? Тепер  – то да. В церкві багато хто ставе 
свічку за померлих.

 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  В нашому селі є церква.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Так, встановили нещодавно, сусіди 

казали.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Молодь знає про голод 1932 – 1933 pp. 
Наприклад, в школах багато про це розпові-
дають.  – Внукам я теж розповідала.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Я не Господь-Бог, винуватити нікого 
не можу.

Свідчення Богданової Тетяни Дмитрівни (1928 – 2008 рр.)
с. Старобогданівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Іванченко С. І., 2008 р.
В роки Голодомору мати віддала їх з се-

строю до інтернату, бо жила дуже бідно і бо-
ялася, що діти загинуть від голоду. Так і ви-

росли дівчатка. А потім повернулися в рідне 
село. Подробиць не пам’ятає, бо було їй 
всього 4 – 5 років.

Свідчення Бойко (Троян) Ольги Олексіївни (1927 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали учні Михайлівської гімназії, 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Не дуже пам'ятаю.

 –  Які, на вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?
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 –  Я ще була мала.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, то хто це робив?
 –  Були такі люди. Забирали у нас худо-

бу. Наші.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ходили по хатам. Усе забирали.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Ніяких документів не показували. Це я 

пам'ятаю. Наказували. Били і судили.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  А хто його знає?
 –  Як люди боронилися?
 –  Ніяк не боронились. Забирали нахабно.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Ну, хто його знає. Хто міг, той заховав.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
 –  По одному ходили і двоє ходили. Це 

не міліція  – послані.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Ніхто не знав.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Робили в колгоспі. Платили в колгоспах.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Тільки худобу та те, що можна було 
з'їсти.

 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 
Чи чули ви про нього?

 –  Ні.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Як збирали колоски так тільки, під час 

війни.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Добровільно і примушували  – усяке було.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Примушували, колективізація.
 –  Де переховували худобу щоб не за-

брали в колгосп?
 –  В сараях, конюшнях.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Вдень.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Один раз прийшли.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Хто його знає…
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Хто його знає…
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Начальство.

Свідчення Брусенського Федора Трохимовича
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

(запис 1978 р., із фонду архіву № 141 Михайлівського краєзнавчого музею)
Запис здійснив в 1978 р. сам свідок, який працював секретарем комсомольського 

осередку другої Михайлівської школи

…Первые годы ведения коллективного 
хозяйствования предметно убедили крес-
тьян, что только таким путем они могут над-
ежно поднять свое благосостояние и на-
всегда избавится от кулацкой кабалы.

Экономика колхозов из года в год замет-
но крепла, что и гарантировало зажиточную 
жизнь колхозникам. Благодаря колхозному 
строю появилась реальная возможность, 
кроме хлебопашества, заниматься разви-
тием такой отрасли, как животноводство, 
птицеводство, садоводство, пчеловодство, 
огородничество…

Но были и неурожайные годы, когда, в 
следствии засухи, плодородные колхозные 
земли не вернули колхозам и затраченного 
посевного зерна.

Классовые враги не промедлили исполь-
зовать стихийное бедствие  – засуху, из 
шкуры лезли, чтобы опорочить колхозный 
строй, старались всячески притупить жиз-
ненную активность колхозников.

А всего хуже то, что враги колхозного 
строя саботировали выполнять поставки 
хлеба государству, собранный хлеб со сво-
их наделов запрятывали подальше, а за-
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тем по баснословным ценам продавали его 
голодным людям.

Понимая, что классового врага одними 
убеждениями не заставишь продавать хлеб 
государству, Правительство разрешило в те 
годы, находить запрятанный хлеб в тайни-
ках и реквизировать его.

В неурожайный 1933 год сложились 
своеобразные трудности в народном об-
разовании. По причине голодания, мно-
гие дети перестали посещать школы, а те, 
которые приходили на занятия, их истощен-
ность не позволяла успешно заниматься.

Колхозы пошли детям навстречу. Чтобы 
дети имели силу пребывать на всех уроках, 
чтобы подкрепить их, колхозы выдели из 
своих скудных запасов некоторые продукты, 
из них в школах готовили для детей горячие 
завтраки.

К весне, когда в колхозах истощились 
запасы, когда надо было приберечь каждый 
килограмм зерна на посев, дети не стали 
получать и того жидкого супа.

Актив сельсовета, комсомольская орга-
низация знали, что у кулаков есть спрятан-
ное зерно, знали, что они скрытно вывозили 
его в Запорожье и там, по дорогой цене 
сбывали, но не всегда удавалось найти тай-
ники, где спрятано зерно.

Комсомольская организация проводила 
разъяснительную работу среди пионеров и 
школьников (дети зачастую много знают), 
объявляли им постановления Украинского 
Правительства, где говорилось, что если у 
кого будет найден запрятанный хлеб и его 
найдут, то определенная часть найденного 
зерна будет передана школам на обеспече-
ние горячих завтраков для детей.

Пионеры знали тогда, кто такой Павлик 
Морозов и как кулаки расправились с ним. 
Но это не сдерживало их и те, кто знал, где 
сосед-кулак прятал хлеб, сообщали в нашу 
комсомольскую организацию.

Приведу лишь один такой пример. Не по-
мню сейчас фамилию пионера, но помню, как 
он истощенный, оглядываясь по сторонам, 
прошептал мне, что выследил, как их сосед 
Баев, по ночам в разных местах рыл ямы и пря-
тал туда зерно. Просил, конечно, не выдавать 
его, иначе убили как Павлика Морозова.

Как не уговаривали Баева самому 
открыть ямы и сдать зерно государству, 
клялся и божился и даже подписку дал, что 
на его усадьбе нет ни зерна спрятанного. 
После этого пришлось взять в руки лопаты, 
ломы и щупы и начать поиск. Пионер ска-
зал, где устроили сховища, и поэтому наш 
поиск был более уверенным. За день мы 
вскрыли у Баева одиннадцать ям с зерном. 
Некоторые оказались уже пустыми, лишь по 
остаткам зерна в уголках ям, можно было 
видеть в какой яме хранилась пшеница, в 
какой  – кукуруза. Баев от злости готов был 
растерзать комсомольцев. За счет найден-
ного зерна, пополнялись семенные запасы 
колхоза «Память Ленина», получила и шко-
ла, для горячих завтраков.

Краткосрочные педагогические курсы, 
дали мне право работать учителем в 
начальных классах. Таких учителей без пе-
дагогического образования в Михайловке 
насчитывалось десятка три. Мы закрывали 
брешь нехватки учителей, однако мы пони-
мали, что без специального фундаменталь-
ного педагогического образования нам не 
удержаться долго на плаву…

Все чаще мы поодиноко, а то и группами 
начали навещать райком комсомола, райо-
но с требованием организовать в Михай-
ловке филиал вечернего педагогического 
техникума и нашу просьбу удовлетворили.

Мы обещали и свято выполняли  – не 
ослабевать активность работы комсомоль-
ских организаций, где мы состояли на уче-
те, а некоторые из нас и были секретарями 
комсомольских ячеек.

Свідчення Верещак Любові Антонівни (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Іванченко С. І., 2007 р.
У нас в семье было 8 детей. Самой стар-

шей  – Марии, было 15 лет, а мне  – млад-
шей  – шесть. Про голод что-то помню 

сама, а что-то помню из рассказов мамы. 
Мама постоянно говорила, что те годы были 
самые страшные и нелегкие.
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Было розкуркуливание. Скот забирали в 
колхоз даже у самых бедных, а у побагаче  
– там более. В 32-м забирали все, что на-
ходили в хатах: зерно, птицу, даже горох и 
квасолю. Забирали все, что было съестное, 
а уже когда не было ничего, то забирали 
еще и посуду.

У нас у сундуку была мука, пришли  – 
опечатали. А ночью мама с девчатками сня-
ли пломбу и забрали муку. Чтобы не нашли, 
вырыли яму в гною, обклали цеглою и там 
спрятали. Стыдно про это вспоминать, но 
все так было. А в сундук наложили стекла, 
для веса и аккуратно прикрепили пломбу. 
Так мука эта спасла нам жизнь, хоть и не 
всем. Мой брат Ваня опух и умер от голо-

да. Сбили ящик и похоронили на сельском 
кладбище.

Через несколько хат от нашей, было мес-
то, где собирались все те, кто забирал у лю-
дей последнее. Они веселились, ели, пили 
и забранным кормили свои семьи.

Наша соседка Будовская с косой отвое-
вала назад свою корову, у них в семье было 
шесть душ. Еще помню, как-то мы с сестрой 
Верой нашли кусок хлеба, запрятались и 
съели его вдвоем. Напротив нас жила еще 
одна семья  – Матросовых, у них забрали 
все и выслали в Сибирь.

Если бы мы в голод ели то, что сейчас 
едят собаки, то сколько бы людей выжило и 
спаслось.

Свідчення Воробйової Ольги Миколаївни (1923 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Касянова Г. А., 2008 р.
Родилась в с. Тимошевка в 1923 г., жила 

по ул. Найденова. В 1932 г. было 9 лет. Се-
мья была большая. В семье было пятеро 
детей: Дмитрий, Василий, Ксения, Ольга, 
Иван. Мать воспитывала детей сама. Отец 
умер в 1928 г. В 1932 г. переехали в колхоз 
«Дружба». Подросла. Работала на ферме 
дояркой. В 1943 г. забрали в Германию. Ра-
ботала в с. у хозяина. В 1945 г. после осво-
бождения, вернулась назад в Тимошевку. 
Тяжело заболела.

Хорошо помню те страшные годы, хотя 
и была еще ребенком, спасала от голо-

да корова. Пили молоко. Мать меняла 
вещи на кукурузу. Поменяет стакан, сва-
рит мамалыгу. Ели макуху, собирали тра-
ву, ягоды, ели листья, «кашку» (цвет ака-
ции). Были специальные бригады, которые 
вытряхивали хлеб. Людей били, допраши-
вали, где хлеб спрятан. Коров, коней заби-
рали, выгоняли и голодом морили. Первыми 
уходили из жизни, не выдержав пытки голо-
дом, маленькие дети. Во многих семьях они 
умирали один за другим. В землянках было 
холодно. Ходили в поле, собирали курай 
ели и топили.

Свідчення Гнатенко Миколи Івановича (1927 р. н.)
с. Роздол Михайлівського району Запорізької області.

Записала Бердій Л. М., 2005 р.

 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 1933 рр.?

 –  Да, пам’ятаю.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала врожай влада?

 –  Неврожай, в інших країнах був урожай і 
мати їздила на заробітки, звідти привозила хліб.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Я цього не знаю.
 –  Чи були винагороди від впади за до-

несення на сусіда про приховування зерна?

 –  Хто його знає. Я цього не знаю, не чув.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  Я не знаю.
 –  Чи застосовувались до людей пока-

рання, побиття, висилання, арешти?
 –  Конечно. Висилали в Сибір, а там хто 

його знає.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Хто його знає. По літературі, то воору-

женними були ті люди.
 –  Як люди боронилися?
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 –  А як було боронитися. Коли приїхали 
до нас забирать картошку, то батько штов-
хнув одного, його забрали, посадили, но не 
судили, був скандал.

 –  Чи можна було приховати якусь части-
ну зерна, продуктів, овочів?

 –  Можна було, ходили і закопували, до 
сусідів одмовили. Як напишуть доклад на нас, 
а на сусідів не напишуть, то несем до них.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Приходили активісти, комуністи, пра-
цюючі при сільсовєті, вони мали на це діло 
права. Як приходили комуністи чи активісти, 
то забирали не все, а як були й такі безсо-
вісні, то все забирали, нічого не залишаючи 
людям.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Ну, коли як. Я точно не пам’ятаю.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Ну, у сусідів, закопували.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-

госпу?
 –  Да, давали. Колхоз допомагав.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Забирали худобу, для того, щоб вона 
була у колхозі, ну і продукти забирали. А речі 
не забирали.

 –  Що таке «закон про 5 колосків»? Чи 
чули ви про нього?

 –  Був такий закон. У нашій місцевості ні-
кого не посадили за це. Нічого такого не було.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Розрішали, тільки після того, як колхоз 
убере.

 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Були об’єщики, робили вишки, сиділи 

охранніки, які наблюдали з вишок, а якщо 
когось бачили, тоді на лошадях їхали, дога-
няли, забирали.

 –  Чи люди хотіли добровільно йти до 
колгоспу?

 –  Бідні без розговорів, а багаті не хоті-
ли. Мій дедушка відвів у колхоз пару коней 
і корову. А потом сам тими конями возив 
воду з колодця.

 –  Чи змушували людей йти до колгоспу і як?
 –  Забирали все в їх, і худобу забирали, 

хто сопротивлявся, отправляли в Сибір, на 
Соловки.

 –  Де переховували худобу, щоб не за-
брали в колгосп?

 –  А де її було сховати? Вони ж перед тим, 
як забирати, ходили і переписували. А тоді 
приходили і питали, чому не одвели на ферму.

 –  В який час ходили забирати в людей 
зерно, продукти?

 –  Хто його знає, не помню.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Не пам’ятаю.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Я не помню. Мені тоді було 4 – 5 років.
 –  Що було з маленькими сиротами, чи 

ними опікувалась влада?
 –  Забирали в детдома і ними опікува-

лась влада. У моєї тьоті було 4 сини і коли 
вона померла, то їх забрали в детдом.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Багаті не голодували. Вони поховали 

хліб, а потім откапували.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду чи ділилися продуктами?
 –  Да, допомагали, хто чим міг.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Та я й не пам’ятаю.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  Да, мали, ділилися, дядько мій з Каву-

нівки пішки приносив кусочок м’яса якогось. 
Казав, щоб приховали, на довше розтягли, 
а де його було приховати, холодильників не 
було, та їли все зразу.

 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Лободу, молоду лободу кришили мел-
ко, обдавали кип’ятком і їли, ще мати роби-
ла з неї ліпники, їли пасльон, калачики.

 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 
кору в їжу?

 –  Я вже не пам’ятаю, та помню що їли 
цвіт акації, кашка вона називалась, а щоб 
кору їли  – не помню.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Ловили куріпаток, перепелок, голубів 
диких, ховрашків.
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 –  Чи можна було щось купити в місті чи 
виміняти?

 –  Можна було, тільки не було що мінять.
 –  Чи був голод у місті?
 –  А хто його знає, по-моєму був.
 –  Чи знаєте ви, що таке «торгсін»?
 –  Ні, не знаю. А що це? Я такого не чув.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Та я не знаю, малий ще був.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у вашо-

му селі?
 –  Мені ні, не відомі.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Цього я теж не помню.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні, раніше цього не було.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Їх хоронили на кладбіщі.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Як родствєннікі є, то поминають, а в 

кого немає, то хто їх буде помнить і поминать.

 –  Чи згадують і поминають померлих від 
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  А хто його знає. Я в церкві не був. Не 
ходив, ні тоді, ні тепер. Тоді комуністами за-
боронялось і доводилось багатьом через це 
отказуватись стати кумом.

 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  Зараз є церква, а тоді не було.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Як хоронили, робили хрест, а 

пам’ятників немає.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли ви своїм онукам, дітям, сусідам?

 –  Ну молодь знає з печаті, в школі 
учать їх, а я, конешно, розповідав своїм 
родичам.

 –  Кого ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Я вважаю, що винними у цьому мож-
на вважати неврожай, недород. Тяжко було, 
але все ж таки вижили!

Свідчення Голобородько Катерини Павлівни (1921 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Федоренко К., Іванов В., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Конєшно пам’ятаю. Мені було 12 ро-

ків, був сильний голод.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Просто був іскуствєнний голод. Нас 
морили голодом.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Хто це робив, я може не пам’ятаю. У 
нас просто забирали врожай.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  У мене такого не було. Я не пам’ятаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Та які вони там мали документи. Не 

мали вони ніяких документів.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Вони ходили, відбирали зерно в кого 

було. А яка зброя була  – я не пам’ятаю. 
Куди дівали зерно  – не знаю.

 –  Як люди боронилися?
 –  Ніхто не боронився. Кричали «Рятуй-

те» і все.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Люди приховували, а ми не могли при-

ховати, бо в нас було п’ятеро дітей у мами. 
А батько під час голодомору помер, а потім і 
сестра молода померла.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Комуністи шукали. А як? Заглядали в 
сараї, підвали, хати.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
 –  Там були призначені люди. Приїзжали 

підводами. Хто сам здавав продукти, в кого  
– вилучали.
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 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  Люди копали ями, ставили туди діжки 
чи ящики, засипали ями землею.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Давали їжу тим, хто пішов до колгоспу. 
В колгоспі всім давали зерно чи муку.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  В основному забирали їжу та худобу. 
Рушники та інші речі не забирали.

 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 
Чи чули ви про нього?

 –  Судили даже за один колосок, а за 
п’ять колосків, давали п’ять років. Я знаю 
таких, кого судили.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Ні, не розрішали, але люди, правда, 
ходили. Назначали сторожів, об’єзчиків. 
Йому давали коняку і він їздив навколо полів.

 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-
госпи?

 –  Хотіли, бо там давали якісь продукти. 
Дехто заперечував проти колгоспів.

 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Приходили, розповідали, просили. 

Хто йшов у колгоспи, ті самі відводили ху-
добу у колгоспи, а там їм за це давали харчі 
для сім’ї.

 –  В який час ходили забирати у людей 
зерно, продукти?

 –  Днем, з 8 години ранку.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  У кого один раз забирали. До тих, хто 

приховував продукти, приходили декілька 
разів і забирали ще.

 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Почали помирати десь з 1932 року. Ба-

гато помирало дітей. Люди пухли з голоду.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Тоді ще ніхто не опікувався сиротами. 

Ховали їх біля дома, в ямі, в рядні.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Не голодували ті, що їздили одбира-

ли хліб і ті, хто організовував це. Собі ж вони 
залишили різні харчі.

 –  Хто зумів вижити?

 –  Хто мав коровку або хто був справні-
шим та сильнішим.

 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-
живанні від голоду, чи ділились продуктами?

 –  Ні, всі старалися спасти свою сім’ю. А 
за інших вони не думали.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Виживали ті, хто був у колгоспі, бо їм 

кожен день давали чи зерно. Чи якусь кашку 
або молочка.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Кой-хто допомагав з родичів. А інші  – ні.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Лободу з макухою. Робили ліпники і 

їли. Бо їсти хотілося дуже.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в їжу?
 –  Кору ми ніяку не вживали. Листя теж. 

А хто був старший, сушили ягоди та фрукти.  
– Різали кусочками, сушили, а потім це їли.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Ховрашків в степу виливали водою, 
здирали з них шкурку і варили якусь по-
хльобку.

 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?

 –  Можна. Мама виміняла золотий хрес-
тик в Дніпропетровську на мішок хліба. 
Мама порізала хліб на шматочки, посушила 
та давала нам сухарі.

 –  Чи був голод у містах?
 –  В городі я не знаю чи був голод, чи ні. 

Навєрно, не було.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Я не знаю, що це таке.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Багато, но скільки  – я не знаю, була 

ще мала.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Я цього не знаю.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Самі своїх. Було приходили, допомага-

ли сусіди. Декого ховали прямо біля хати на 
причілку. Загортали у тряпку і закопували.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Та хто там платив?! Ніхто не платив.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-
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нення людей від голоду?
 –  Я не помню, я не помню даже точно 

міста. Де поховали батька.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Обязатєльно поминають. І я поминаю.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Обязатєльно батюшка поминає.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Єсть церква. Ходимо туди, поминаємо.

 –  Чи встановлені в селі хрести, 
пам’ятники померлим від голоду?

 –  Такого, мабуть, не має. Може буде, а 
сєйчас немає. А може я просто не знаю.

 –  Чи знає сучасна модлодь села про го-
лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Розказувала онукам, даже правнучкє 
розказувала. Розказувала сусідам.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Тих, хто тоді руководили. Тільки їх за-
раз вже не має.

Свідчення Гостищевої Ніни Григорівни (1927 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я, Гостищева (Еськова) Нина Григо-

рьевна, родилась 25 сентября 1927 года 
в с. Тимошевка. Когда был голодомор, 
мне было 5 лет. Благодаря созданию кол-
хозов, отец пошел работать в колхоз, был 
трактористом. Ему давали паек. Их корми-
ли, варили там, он, что варили, ел, а хлеб 
всегда нес домой. Этот маленький кусочек 
хлеба делили на всех. Благодаря этому, 

мы и выжили. А еще с лободы (трава) ва-
рили суп, борщ, т. к. больше нечего было 
кушать. Толкли кору деревьев, солому, 
крапиву, ловили мышей, крыс, жаб. Люди 
пухли от голода и умирали на глазах. Уми-
рали целыми семьями от голода и тяжелых 
желудочных заболеваний. Это было очень 
страшное время. Дай Бог, чтобы оно не по-
вторилось.

Свідчення Гофман Валентини Арсенівни (1927 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Свековська Т. О., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Так, пам’ятаю 1932 – 1933 рік, але не 

дуже, мені на той час було 6 років.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  На мою думку, причиною голоду була 
засуха.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Відбирали, але я вже не пам’ятаю чіт-
ко: влада чи комісії.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  За це я не знаю, коло нас такого не 
було, бо на нашій вулиці була сама біднота.

 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 
мали якісь документи на забирання продуктів?

 –  Документів ніхто не мав на відбирання 
продуктів. Прийшли, відібрали і все.

 –  Чи були покарання?
 –  Так, було багато видів покарань: і вби-

вали, і арештовували.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Так, зброю мали.
 –  Як люди боронилися?
 –  Боронитися було неможливо.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  По розмовам старих, неможливо було 

чогось приховати, але ми й не ховали, бо ні-
чого було.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Шукали всюди і по хаті, і по горищу, і 
навіть землю щупами перевіряли.
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 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Ходили і п’ять, і по шість чоловік.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Саме де ще можна було заховати, то 

це в землю, але інколи і там перевіряли.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Хто пішов до колгоспу  – тих кормили. 

Мій батько від магазину возив хліб і інколи 
давали на обід якусь кашу і шматок хліба.

 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 
Чи чули ви про нього?

 –  За те, що ти вкрадеш п’ять колосків, 
тебе вбивали.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Ні, не дозволяли, але дехто в скирті 
вибирали не перемолочене і варили щось 
поїсти.

 –  Чи люди хотіли добровільно йти до 
колгоспу?

 –  Я цього не пам’ятаю, я малою була тоді.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Бідні йшли добровільно.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Так, якщо не хотіли йти в колгосп, то 

забирали худобу.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Це було неможливо зробити  – всюди 

находили.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  І вдень, і вночі  – коли завгодно.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  До нас ні разу не приходили. По-

перше, батько… (частину тексту  – втрачено  
– І. Ш.) 

 –  Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалась держава?

 –  Так, сиротами опікувалась держава. 
Тут недалеко, біля моєї хати була школа, їх 
на великій перерві кормили, давали варени-
ки з капустою.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Напевне, не голодували тільки куркулі.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Вижити змогли мало хто, в основному 

багато людей пухли.

 –  Чи допомагали люди одне одному у 
виживанні від голоду, чи ділились продук-
тами?

 –  Якщо мали змогу  – ділилися.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Їли все: і лободу, і кашку з акації, коли 

цвіла, і лопухи, коли були, було і макуху, 
отрубі, молоде листя буряка.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Ми таких родичів не мали. Бо вони по-

виїджали в ті країни, де ще можливо було 
вижити.

 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Ягоди не вродили, бо була засуха, в 
основному  – лободу, молоде листя буряка, 
кашку акації.

 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в 
їжу?

 –  Листя лободи, корені лободи або ма-
куха. В основному листя.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Диких тварин не їли, в основному  – 
ховрахів.

 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?

 –  В містах теж нічого не було, але мож-
на було інколи знайти і виміняти лахміття на 
стакан пшона або кукурудзи.

 –  Чи був голод у містах?
 –  Напевне, ж був, бо була засуха всюди. 

Але я точно не знаю, бо була мала і в город 
не їздила.

 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Що таке «торгсін» я не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  В селі померло багато, але в мене на 

вулиці не багато.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Точно не знаю, бо була мала, а по роз-

казам  – так.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Напевне, відвозили на кладовище.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Не знаю.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
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 –  Не знаю.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Так, звісно поминають.
 –  Чи згадують і поминають померлих від го-

лоду в церкві тепер і за часів радянської влади?
 –  За часів радянської влади церков не 

було, а зараз  – я не знаю, бо не маю змоги 
десь піти чи поїхати.

 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  Так, у нашому селі є церква.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Так, на місті старої церкви.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Так, на мій погляд.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Кого? Немає кого  – тільки засуха.

Свідчення Гребенюк Віри Василівни (1923 р. н.)
с. Роздол Михайлівського району Запорізької області.
Записали Корчебна А. С. та Михайлишина І. І., 2005 р.

 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 33 роках?

 –  Так.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  І не врожай був, і влада забирала. Хто 
його знає, я цього не можу сказати точно.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Нічого було брати. Держава забрала.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ні, не було. Ми переїхали у 25 році, у 

нас нічого було, навіть шукати.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Ми жили у землянці і до нас ніхто не 

приходив.
 –  Чи застосовували до людей покаран-

ня, побиття, висилання, арешти?
 –  Так, було. Мій батько був заарештова-

ний і вважався ворогом народу.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Не пам’ятаю. Мені тоді 10 років було.
 –  Як люди боронилися?
 –  Не знаю.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Не було, що приховувати.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Я не пам’ятаю.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?

 –  В ямах, напевно.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Давали. Зосталися мама і брат, стар-

ший на два роки. Так вони у колгоспі возили 
молоко на собі. У день давали один стакан 
чечевиці. І я робила прибирала, то десь по-
підмітаю.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Було вроді тихо. Нічого такого не було.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  Я такого не чула.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Так, ми збирали.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Не знаю.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Ми приїхали, а колгоспи вже були.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Не знаю.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Не знаю. В нас не було худоби.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Я не знаю.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Було вийдеш вранці, а люди лежать.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Напевне, забирали до дитячих будинків.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
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 –  Куркулі. Це були старі жителі, в яких 
була земля.

 –  Хто зумів вижити?
 –  Хто боровся.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  Так, навпроти нас жили багаті, у них 

навіть була корова, і от вони давали молоко 
моїй молодшій сестрі. Вона була 33 року.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Працювали, міняли одежу.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Ніякої, бо родичі далеко в Росії.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Різну траву, збирали колоски, рогіз, 

щавель, з лободи борщ варили.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в 

їжу?
 –  Там, де ми жили, дерев не було, тому 

що вода була низько.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Їли ховрахів, хто міг, ловили горобців.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Ні, село було далеко, а щоб купити, 

грошей не було.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Я думаю, що був.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Ні, не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?

 –  А хто його знає? Ніхто не рахував, за-
копували та й все.

 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-
му селі?

 –  В нашому селі не було, хоча казали, 
що за межами села їли.

 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  На кладовищі.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні не платили.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Того села вже немає, воно було неве-

личке і його знесли.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», Зелені свята?
 –  Хто його знає? Звичайно, згадуємо ці роки.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за час радянської 
влади?

 –  У церкві  – ні. А за тих часів ніхто нікого 
не поминав.

 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?

 –  Там не було церкви, бо село дуже ма-
леньким було.

 –  Чи знає сучасна молодь села про го-
лод 1932 – 33 рр., зокрема, чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Аякже, так.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Влада, напевне.

Свідчення Гук Віри Михайлівни (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Бурцева І., 2008 р.
 –  Що ви можете пригадати про події го-

лодомору 32 – 33 років?
 –  В. Г. Пам’ятаю, що був голод. Моя ма-

туся дуже переживала, що не було чого їсти. 
Адже у сім’ї було шестеро чоловік: мама, 
тато, старший брат Гриша, сестричка Галя, 
я і молодший Володя.

 –  Як же вам вдалося вижити у ті жахливі 
роки?

 –  В. Г. Жили ми дуже бідно. Брати у нас 
було нічого. А от у сусідів навпроти була ве-
лика хата, вони були багатими господарями. 
У них багато чого забирали, а самих посади-

ли на воза й вивезли із села. Люди потім ка-
зали, що їх вислали. А перед тим я бачила, 
як сусід приходив до нас, про щось шепотів 
із татом і просив, щоб ми перейшли жити 
до них у хату (у нас був невеличкий дім), бо 
коли вони повернуться, то в них не буде, де 
жити. І справді, ми трохи жили у тій хаті. (Су-
сідка ця була добра, вона дозволила нам на 
її городі збирати буряки і брукву, яка де-не-
де ще залишалась у землі). Робили ми це 
вночі, щоб ніхто не бачив.

 –  А чи приходив до вас на подвір’я хтось 
із представників тодішньої влади?



239

Cвідчення очевидців: Михайлівський район

 –  В. Г. Цього, онучко, я не пам’ятаю. От 
згадую тільки, що одного разу вночі прий-
шов брат цієї сусідки. Ми вже спали, а він із 
татом зірвали в коморі половиці і звідти по-
витягували квасольку в торбинках, небагато 
бурячків, а що ще  – не пам’ятаю. Потім цей 
брат і перейшов жити до цієї хати, а ми по-
вернулися у свою.

 –  А сусіди повернулися?
 –  В. Г. Скільки живу, весь час сподіва-

юсь, що повернуться. Та не повернулися 
і досі. Де їхня доля склалася, так ніхто і не 
знає… А може і в живих їх уже давно немає… 
Такий то був страшний час.

 –  Що ж ви їли, коли закінчилися хар-
чі?

 –  В. Г. Збирали лободу, щавель, грици-
ки. Із грициків мама пекла якісь коржики, 
вони були зовсім несмачні. Але їсти ж треба 
було щось. Також старались упіймати ди-
ких голубів, ховрашків. Дуже нелегко було 
пережити зиму, а з приходом весни стало 
трішки краще. 

Ось так і вижили.
Живу уже 82 роки, чого тільки не до-

велось бачити на своєму життєвому 
шляху, але події голоду не стираються з 
пам’яті.

Свідчення Гук Віри Михайлівни (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Бурцева І. О., 2008 р.

 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 33 роках?

 –  Так, я знаю, що був голод у 
1932 – 1933 рр.

 –  Які, на вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Я знаю, що у нас був неврожай. Я жила 
тоді в с. Ніжні Сірагози Нижньосірагозький 
район Херсонської області. Знаю, що мама 
переживала. Що ми будемо робити, адже в 
сім’ї було 6 чоловік: мама, тато і нас 4 дітей: 
старший брат Гриша, сестра Валя, я і мо-
лодший Володя.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  У нас брати було нічого, а от у сусідів 
навпроти була велика хата, вони були бага-
ті господарі. То в них багато чого забирали, 
самих помістили на воза і вивезли з села. 
Люди казали, що їх вислали. А перед тим я 
бачила, як сусід приходив до нас, про щось 
шепотів з татом і просив, щоб перейшли 
жити до них у хату. У нас був невеличкий дім, 
бо коли вони повернуться, у них не буде, де 
жити. І правда, ми трохи жили у тій хаті. Су-
сідка та була добра, вона нам дозволяла на 
її полі збирати буряки та брукву, де-не-де 
залишились. Я пам’ятаю, що до нас не раз 
приходив брат цієї сусідки. Одного разу ба-
чила. Як вони вдвох з татом зірвали полови-
ці в коморі і витягували відтіля квасолю з мі-

шечків, там ще були сховані буряки, а ще що  
– не знаю. Скільки жила там, так і не бачила, 
щоб наші сусіди повернулись.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Не знаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Я не знаю, знаю, що до сусідів прихо-

дило троє чоловіків.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Не знаю.
 –  Як люди боронилися?
 –  Мабуть ніяк, а взагалі, то я не знаю.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Мабуть, так. Бо після вивезення сусі-

дів, у них же забрали все. Але ж потім. Як я 
вже казала, сусідчин брат з моїм татом…

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Я не знаю як їх звати, але їх було три 
чоловіки.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Три чоловіки. Не знаю, ну ті, що заби-
рали зерно у людей.

 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  Під дошками в хаті, в ямі, на городі, 
коли ніхто не бачив, в ямі.
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 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Спеціально в артілі в бараці були довгі 

столи і нам там накривали їжу. Годували ді-
тей і дорослих.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Продукти  – так, а за інші речі  – не 
знаю. У нас нічого було брати.

 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 
Чи чули ви про нього?

 –  Не знаю, ми колоски збирали.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Так, дозволяли.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Не знаю.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Мабуть, так.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Не знаю.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  Вдень.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  До сусідів  – кілька разів. До нас  – один 

раз.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  У нас був добрий голова артілі. Всіх 

годували.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Такі, як наші мав сусіди, хто землю.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?

 –  Так, допомагали. От хоч би наші сусіди.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Шукали на полі, де що залишилося. 

Із буряків дозволяли брати жмих, з лободи, 
грициків мама умудрялась щось зробити.

 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  У нас не було. Далеко були.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Лободу, грицики, шовковицю.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в їжу?
 –  Шовковиця.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Ховрашків, диких голубів.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Так міняли на срібло, золото, скатертини.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Не знаю.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Не знаю.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Не знаю.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Не знаю.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Не знаю.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Є. Не знаю.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Не знаю.

Свідчення Диріної Клавдії Федорівни (1925 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Скороходова Ю., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте ви, що був голод у 

1932 – 1933 роках?
К. Д.:  – Так, я пам’ятаю, що така трагедія 

була. Це був жорстокий час, який дуже важ-
ко зараз згадувати.

 –  Які, на вашу думку, причини голоду?
К. Д.:  – Я не вважаю, що це був голодо-

мор. Просто була надзвичайна посуха, і не 
всі люди витримували довго без їжі. Осо-
бливо було тяжко пережити зиму, бо всю 
землю покрив сніг. Важко було шукати хоч 
щось їстівне, щоб врятуватись від голоду. А 

із настанням весни стало трішечки легше. 
Ми стали їсти корінці різних рослин, перші 
ягоди, кору з дерев.

 –  А як же виживали інші люди?
К. Д.:  – Виживали, обмінюючи усе, що 

тільки можна, на продукти харчування.
 –  А чи багато людей померло?
К. Д.:  – Помирало багато людей, ховали 

їх у могили. А бувало таке, що і нікому було 
поховати, бо всі родичі вже померли. Тоді хо-
вали селом на кладовищі. Ось такий був той 
час, про який дуже важко тепер згадувати.
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Свідчення Євтушенка Івана Івановича (1926 р. н.)
с. Пришиб Михайлівського району Запорізької області.

Записав Євтушенко І., 2008 р.

Народився Іван Іванович в с. Білозерка. 
Батько його Іван Андрійович був пекарем. 
Коли почався голодомор, йому було 6 років. 
На той час він вже жив у Пришибі. Сім’я Івана 
Івановича голод не відчувала, тому, що його 
батько працював старшим пекарем. Він при-
носив додому кожного дня по буханці хліба. 
Через деякий час батька Івана Івановича зло-
вили, через те, що він носив додому хліб і по-
садили у тюрму. Так, у 1932 р. сім’я переїз-
жає на Північний Кавказ. Таким чином, Івана 
Андрійовича звільнили з тюрми. Вони оселя-
ються в квартирі, яку дали батькові. Іван Ан-

дрійович влаштувався пекарем. Там був го-
лод, але не такий великий, як на Україні. Іван 
Іванович пішов в перший клас. Як і всі діти, 
так само і він ходив крав, щоб не вмерти з го-
лоду. За весь час голодомору Іван Іванович 
бачив багато смертей, бачив як трупи людей 
підвозили до річки та викидали у воду.

У 1933 р., коли закінчився голод, сім’я 
Івана Івановича переїхала в Пришиб. Батько 
його почав працювати на залізниці. Приїхав-
ши додому, Іван Іванович побачив страшну 
картину: багато його родичів та знайомих 
загинули під час голодомору.

Свідчення Жигуліна Володимира Миколайовича (1925 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Ільчук В. В., 2008 р.
Народився 25 червня 1925 року в селі 

Тимошівка Михайлівського району Запо-
різької області. Родина була бідна, було 
шестеро дітей. Дитячі роки були важкими. В 
1933 році, коли йому виповнилося вісім ро-
ків, пішов до школи. Пригадує Володимир 
Миколайович: «Тихо-тихо сиділи ми на уро-
ці, слухали Євдокію Іванівну. А після дзво-
ника на урок, чекали її довго, а вона все не 
йшла і не йшла. Лише на півуроку з’явилась 
сумна і схвильована. «Діти, наш учень Ми-
кола Шевченко вже ніколи не прийде до 
школи… помер від голоду…»  – сльози ков-
тала Євдокія Іванівна, пригадував Володи-
мир Миколайович. Було дуже важко… Нічо-
го було їсти. Батько працював плотником, а 
мама була домогосподаркою. Вони вижи-
вали, як тільки могли. Мати ходила на ба-

зар, вимінювала вбрання, рушники, рядна, 
хустки великі, намисто  – на хліб святий. З 
болем в грудях пригадував Володимир Ми-
колайович. Від їхнього села, десь кілометрів 
4 – 5 стояла скирда соломи. Тож батько зі 
старшими братами і він, брали велику ряд-
нину, йшли до скирди й пересівали солому. 
А Володимир, як найменший з них, повинен 
був збирати на рядні зернинки та складати 
їх у пляшечку. Прийшовши додому, зерня-
та віддавали мамі, щоб приготувала щось 
поїсти. Їли ще лободу, грицики та різне ко-
ріння. Ось так і вижили… А тоді роки Вели-
кої вітчизняної війни. Був у концтаборі. І, 
дякувати Богу, повернувся на рідну землю. 
Приїхав до міста Кам’янка-Дніпровська, де 
сьогодні мешкає по вулиці Червоноармій-
ській…

Свідчення Іванової Ганни Василівни (1921 р. н.)
Плодородненська сільрада Михайлівського району Запорізької області.
Записала пошукова група при Плодородненській сільській раді, 2008 р.

Іванова Ганна Василівна народила-
ся 31 серпня 1921 році. Про голодомор 
1932 – 1933 років пам'ятає, бо їй в ті часи 
було одинадцять років. Народилася Ганна в 
с. Гірсівка Приазовського району Запорізь-
кої області.

Ганна Василівна розповідав: «Батьки 
мали десятеро дітей. В ті страшні роки таку 
сім'ю прогодувати нелегко було. Батьки пра-
цювали в колгоспі, але в тому році, забирали 
у людей все, що можна було. Бігали по дво-
рах бригади по хлібозаготівлі нікому ні гра-
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ма не вдавалося заховати. Їли лободу. А як 
де розживуться, то зроблять з висівок хліба 
наполовину з лободою або грициками  – це 
була така лакома їжа. Всі пухли з голоду по-
тім один за одним вмирали батьки і сестри».

Було у Ганни 4 сестри та 6 братів. А зо-
сталося тільки двоє  – вона та брат 1917 року 
народження.

Вона згадує, як помирала мати, дуже 
просила свого старшого сина: «Ганну вря-
туй, вона сама найменша». Брат зумів пра-
цевлаштуватися в місті Мелітополі на хлібо-
завод, мабуть тому вони й залишилися живі.

В 1940 році дівчина побралася з моло-
дим болгарином, зажили, але голод давав 

про себе знати. Не було здоров'я. Пішов її 
чоловік працювати токарем. Життя пово-
лі налагоджувалось у них. Але тут  – війна. І 
знову розруха, голод.

Зі спогадів Ганни: «В1942 році народила 
сина. В тяжкому 1947 році народила друго-
го сина. Але голод і тут дав про себе знати 
-дитя прожило п'ять місяців і померло».

Розповідає все це бабуся Ганна, а сама 
плаче, що нелегке життя випало на її долю. 
Тяжко було їй одній ростити сина. А рік на-
зад поховати і його. Зараз одна, як билина.

Слухали стареньку жінку і думали  – бідні 
люди, скільки ж вам довелося всього пере-
жити, де ви брали сили, щоб жити.

Свідчення Ковшикової Олександри Федотівни (1923 р.н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Карий С., Цілуйко Д., 2008 р.
 –  Що ви можете розповісти про голод 

33 року?
О. К.:  – Про голод пам’ятаю вже не дуже 

багато. Сама я родом із Тимошівки Михай-
лівського району Запорізької області. У сім’ї 
було п’ятеро дітей, мені на момент голодо-
мору було 10 років. Двоє дітей із нашої сім’ї 
під час тих жахливих подій померли, братові 
було 6 років, а сестричці 3 роки.

 –  То що ж, не було зовсім що їсти?
О. К.:  – Ой, хлопчики, хлопчики… (бабу-

ся починає плакати). Їсти практично не було 
нічого. Мама збирала лободу, якісь корінці і 
з цього варила суп. Та на такій їжі довго не 
протримаєшся. Їсти хотілося постійно, від-
чуття голоду не покидало ні вдень, ні вночі. 
Ми вже і пухнути почали від постійного голо-
дування.

 –  А як же вам вдалося врятуватися?

О. К.:  – Та рятувалися, хто як міг. У селі 
Тимошівка був створений дитячий будинок, 
але туди тільки тих дітей приймали, у яких не 
було рідних. Щоб ми не померли, сусіди по-
радили мамі віддати нас до нього. Але вона 
мала при цьому сказати, що батьки помер-
ли. Їй і довелось це зробити, бо інакше б не 
вижили ми.

 –  Які були умови проживання в цьому 
дитбудинку?

О. К.:  – У цьому дитбудинку було багато 
дітей. Усі вони були однакові  – босі, голі та 
голодні. Подвір’я було обгороджене. Три-
мали при дитячому будинку корів, тому нам 
давали поїсти трохи молока та коржики. Я 
ховала половинку коржика для матусі. А 
коли вона приходила нас навідувати, то ді-
лилась і з нею. Так матуся врятувала нас, а 
ми  – її.

Свідчення Куліш Галини Василівни (1923 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Бурцева І., 2008 р.
 –  Скажіть, будь ласка, що Вам відомо 

про події 1932 – 1933 років?
Г. К.:  – Жили на станції Акимівка. Бать-

ко був помічником начальника станції. Ро-
бітникам видавали картки, за якими можна 
було отримати хліб, рибу. Робітникам, хоч і 
було нелегко, але голодувать не прийшлось. 
Станційні працівники зерна не мали, тому в 

них нічого і не забирали, обшуків не було.
 –  А як же жили люди в селах?
Г. К.:  – А ось в селах було дуже скрутно. 

Приходили з обшуком. Забирали все, що 
було, до останньої зернини. Колоски в полі 
збирати не можна було, бо за це судили, а 
могли і розстріляти.

 –  А як же виживали люди і Ваша сім’я?
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Г. К. Часто батьки залишали вдома малих 
дітей і їхали в Росію, щоб за нехитрий селян-
ський скарб (вишиті рушники, сорочки) ви-
міняти хліба і що-небудь з продуктів. Повер-
талися не всі. Хтось помирав в дорозі, хтось 
десь загублювався, зникав безвісті.

 –  Що ж було причиною голоду?

Г. К.:  – Не знаю. Врожай був гарний. На 
елеваторах  – повно хліба, а люди поми-
рали з голоду. Робили оладки з калачиків, 
яких теж вволю не було. Вимирали цілими 
сім’ями. Були такі слабкі, що іноді падали 
і вмирали біля доріг. Хоча люди ділилися 
останнім, щоб допомогти ближнім.

Свідчення Левченко Тетяни Василівни (1926 р. н.)
смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
По вулиці Карла Маркса жило багато 

рідні. Левченко Андрій Іванович, дядько, 
був без ноги. У нього померли жінка, до-
чка старша. Левченко Яків, дядько, по-
мерли: жінка і син, поховали на городі. 
Левченко Єфросинія Дмитрівна: померла 
моя мати. Її мій батько з братом повезли 
в лікарню, самі поховалися, бо людей не 
приймали.

Їли грицики, лободу. Пекли коржики з ло-
боди, їли пасльон, макуху з бавовни. Люди 

були безсилі і померлих ховали на городах, 
загортали в рядно.

В сім’ї померли троє старших дітей. До 
Михайлівки після голоду переїхала сім’я. 
Чоловік, жінка і дочка. Говорили, що жінка 
поїла своїх дітей, бо дочка називала її «лю-
доєдкою». Їсти було нічого, їли сирий буряк і 
давали по кусочку макухи.

В 1947 р., пам’ятаю, обмінювали одежу.
Зі спогадів батька, в 1921 році був голод, 

люди їли котів і собак, і свіріпу.

Свідчення Лукашенко Лідії Іванівни (1925 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записав Волчевськиий В. М., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Пам’ятає, що був голод у 

1932 – 1933 рр.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Причини голоду не знає.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, то хто це робив?
 –  Їжу відбирали комнезамні комісії.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Були винагороди від влади.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на забирання продуктів?
 –  Комісії не мали документів.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Зброї не мали.
 –  Як люди боронилися?
 –  Люди не боронилися.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?

 –  Можна тільки у колодязі.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Обшукували всю хату, стіни. Сховати 

можна було тільки у колодязі.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
 –  До хати приходило 3 – 5 чоловік.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  В колодязі.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Їжу колгоспникам давали.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Крім їжі, забирали одяг, рушники, худобу.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  Засуджували навіть за два колоски.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Не дозволяли.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
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 –  Хотіли, але не всі.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  До колгоспу йти не змушували.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Худобу не переховували.
 –  В який час ходили забирати у людей 

зерно, продукти?
 –  В пізній час доби.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Три рази на добу.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Відразу.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Сиротами держава не опікувалася.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Не голодували тільки ті, що забирали 

їжу. Комнезамні комісії.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Хто як міг, так і виживав.
 –  Чи допомагали люди одне одному у ви-

живанні від голоду, чи ділились продуктами?
 –  Не допомагали, бо нічим було.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Да, мали, як було чим.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Грицики, гірчак, калачики, лободу.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в їжу?
 –  Не пам’ятає.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Ховрахів.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Нічого не можна було виміняти.
 –  Чи був голод у містах?

 –  Був, але було легше.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Магазин, де приймали золото.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Померло три частини села.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Були випадки людоїдства.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Ніхто не хоронив. Скидали у колодязі.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Не платили, бо ніхто не хоронив.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Цвинтар, але більша частина у колодязях.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Поминають померлих на «Гробки», 

«Проводи».
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  В церкві також згадують і поминають.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Да, церква є.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Встановлені хрести померлим.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Так, розповідала про голод дітям, онукам.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Державу.

Свідчення Маковоза Івана Петровича (1924 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записав Лисенко С., 2008 р.

 –  Пам’ятаєте Ви, Іване Петровичу, про 
події голодомору 1932 – 1933 років?

І. М.:  – Звичайно, пам’ятаю, таке не мож-
на забути. Я ще був малим, але пригадую, 
що тяжко було жити. Адже у колгоспі заби-
рали все, що тільки можна було забрати. На 
подвір’ях селян не залишалося нічого, худо-
бу вели до колгоспу, зерно, крупу забирали 

повністю. Люди залишалися зовсім без нічо-
го, деякі сім’ї приречені були на вимирання.

 –  А як забирали хліб? Зі зброєю прихо-
дили на подвір’я чи ні?

І. М.:  – Зброї ті люди не мали, але носили 
довгі залізні піки, які втикали в землю і коли 
відчували, що земля м’яка, то починали шу-
кати зерно чи інші продукти харчування.
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 –  А вдавалося хоч іноді обдурити тих 
збирачів?

І. М.:  – Вдавалося, але це було дуже рід-
ко. Від них нічого не можна було сховати.

 –  То ж як вам вдалося вижити?
І. М.:  – Наша сім’я виїхала на Кубань. Там 

ми прожили три роки. З їжею було набагато 
легше, а коли пройшли ті роки, повернулися 
до Михайлівки. Період голодомору не лю-
блю згадувати, дуже важко ворушити мину-
ле, адже це були такі часи, коли помирали 
близькі та знайомі люди.

Свідчення Матяж Валентини Герасимівни (1928 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Іванченко С. І., 2008
Я была маленькая, и многое не помню. 

Знаю, что было голодно. Мы плакали и по-
стоянно просили у мамы кушать. Ходили, 
собирали колоски, хотя и нельзя было, но 

голод мучил постоянно и поэтому страх, что 
нас могут арестовать  – отступал на задний 
план. От голода мы все опухали. Ели все, что 
попадалось съедобное. Ели траву, сусликов.

Свідчення Миць (Лібець) Лизавети Дем’янівни (1920 р. н.)
смт Пришиб Михайлівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Лизавета Дем’янівна Миць (Лібець) про-

живала в с. Пришиб з 1920 р., куди її батьки 
приїхали з с. Дубовичі Чернігівської області. 
В сім'ї Лібців було шестеро дітей. Після ко-
лективізації, батько  – Дем'ян Митрофанович 
Лібець  – пішов працювати на млині, це вря-
тувало сім'ю від голодної смерті. І Лизаве-
ті Дем'янівні було 12 років в 1932 році і вона 
добре пам'ятає, як старші три брати і сестра 
завербувались на будову до Дніпропетров-
ська. Іншим способом виїхати з села не було 
можливості. Адже селянам паспортів не ви-
давали. Лизавета Дем'янівна пам'ятає, що 
вже голодно було в 1931 р., бо мати в колгос-
пі нічого не одержала. Їх врятувало те, що на 
городі вродила квасоля і доїлась коза, яку не 
забрали в колгосп. Під час хлібозаготівлі все 
зерно з колгоспної комори забрали, а на тру-
додні не дали нічого. Своєї картоплі вистачи-
ло до грудня. Тоді старші брати і сестра, які 
на будівництві одержували пайок, стали жити 
на три пайки, а один економили (особливо 
хліб і крупи) і раз в місяць хтось з них приво-
зив зібране додому. Це підтримувало сім'ю. 
Ні Ліза, ні її менший брат Данило не пухли з 
голоду, а ось у мами ноги були й пухлі. В селі 
пощезли спочатку собаки, потім коти. Кож-
ного дня чекали з роботи батька. Він заходив 
у хату, вікна якої були вже завішані, ставав на 
рядно і витрушував всю одежу. Такої муки на-
биралось пригоршня, іноді менше, бо на про-
хідній млина слідкували, щоб робітники ви-

трушували одежу. З цієї «муки» і води варили 
вариво  – «піску»  – і їли. Особливо тяжко 
було сім'ї в березні 1933 р. Багато односель-
чан померли; хоронили по декілька чоловік 
кожного дня. Багато пухли з голоду.

На МТС і залізниці робітникам стали ва-
рити раз в день вариво: вода і великі шмат-
ки буряків. Це підтримувало декого. Десь в 
середині березня прилетіли ворони і почали 
вити гнізда, з'явилась лобода, кропива. Да-
нилко лазив на високу акацію в дворі і наре-
шті весь обідраний, але з десятком вороня-
чих яєць, прибіг у хату і сказав: «Тепер ми з 
голоду не помремо». Пізніше стали діти хо-
дити в степ і виливати з нір ховрахів.

Одного разу Данилко приніс ховраха, але 
був дуже ослаблений і відразу заснув. Коли 
мати приготувала м'ясо, його розбудили, він 
з'їв свій шматок, але вранці, коли прокинув-
ся, цього вже не пам'ятав. Гірко плакав, що 
йому м'яса не залишили і ніякі уговори не 
допомагали. Ще однією бідою стали миші 
і пацюки, яких розвелось дуже багато. Під 
час одного з походів за ховрахами, в лісо-
смузі, знайшли здичавілу кішку, яку з вели-
кими труднощами зняли з дерева і, загор-
нувши в одежу, принесли додому. Це була 
велика радість. Кішку охороняли, а мишей 
було вдосталь, тому їжа в неї була. Влітку 
1933 стало легше. З'явилась трава (лобода, 
грицики, калачики, кизилики), з яких варили 
страви і їли.
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Лизавета Дем'янівна каже, що то був 
страшний час, але в Пришибі людоїдства 
не було. Хоча люди розповідали, що в інших 

селах з голоду люди сходили з розуму і їли 
хворих та померлих.

Свідчення Міганько Надії Пилипівни (1924 р. н.)
с. Виноградівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Бродич Н. С., 2005 р.

 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 1933 рр.?

 –  Да.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала врожай влада?

 –  Неврожай, засуха.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, городі, то хто це робив?
 –  Хтозна, сусіди і не сусіди.
 –  Чи були винагороди від впади за до-

несення на сусіда про приховування зерна?
 –  Чорт його знає, було усьо.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  Та хто там собирав які документи?
 –  Чи застосовувались до людей пока-

рання, побиття, висилання, арешти?
 –  Не було такого. Не.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Не могли. Яке там.
 –  Як люди боронилися?
 –  Позакривались в хаті та сидять.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Ховали. Ями копали. В печах.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Ноччю прийдуть, заберуть, а ми й не 

бачили.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  Хіба я помню?
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Нікуди.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Конєшно давали.
 –  Забирали лише продукти харчування 

чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу тощо?
 –  Шо попаде, то й брали. Всьо.
 –  Що таке «закон про 5 колосків»? Чи 

чули ви про нього?

 –  Украла зерна  – сразу будуть судить.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Ні.
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Кожен своє.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти до 

колгоспу?
 –  Со своєї. Хто не хотів, того забирали.
 –  Чи змушували людей йти до колгоспу і як?
 –  Да.
 –  В який час ходили забирати в людей 

зерно, продукти?
 –  Коли нікого немає.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Не знаю.
 –  Що було з маленькими сиротами, чи 

ними опікувалась влада?
 –  Родичі доглядали.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Були. Бородай.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Я зуміла.
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду чи ділилися продуктами?
 –  Були й такі.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Хто як міг, так і старався. Їздили в За-

поріжжя по хліб, в Чокрак.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  Кожен сам за себе був.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Лободу.
 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 

кору в їжу?
 –  Нічого.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Крім свині, що бачиш? Ну, сусликів, 

крис.
 –  Чи можна було щось купити в місті чи 

виміняти?
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 –  За шо купить, не було за шо!
 –  Чи був голод у місті?
 –  Був кругом.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Не можу сказати.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у вашо-

му селі?
 –  Не було.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Самі. Ось було син матір бричечкою 

на кладовище віз.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні, таких не було. Кому платить?
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Отам, де у Роздолі живе Городенко, за 

його городами через дорогу.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?

 –  Ні.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Може хто й да, а хто й ні.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Немає.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Немає.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли ви своїм онукам, дітям, сусідам?

 –  Розказувала. Дай Бог, шоб ви не бачи-
ли голоду.

 –  Кого ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  А хто ж винуватий? Самі люди. Ця ста-
ралася, ця старалася, а ця  – не!

Свідчення Моцевого Федора Петровича (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали учні Михайлівської гімназії, 2008 р.
Йому було тоді 6 років. Вони з батьком 

відвезли коня на ферму, щоб хоч трохи яко-
їсь їжі поїсти. Це було в 30-х роках. Щоб не 
розкулачили землі діда і батька, вони на цій 
землі нічого не посіяли. Але, все одно, її за-
брали. Хліба не було. Шукали, ходили хоч 
кришечку хліба. Їли траву, заварювала мати 
лободу і ліпила якісь ліпники, щоб прожити. 
У 32-гому  – на початку 33-го року в нас за-
брали хату. Батько назбирав грошей і ми по-
їхали до Азовського моря. Нас в сім’ї було 

четверо дітей, всі були в той час пухлі. Коли 
ми були в Керчі, то в канаві ловили дохлу 
рибу і їли її. Коли батько пішов підробляти, 
Назбиравши трохи грошей, ми поїхали на 
Кубань. Коли приїхали в станицю, то козаки 
принесли нам муку і хліб. Всі ми були пухлі і 
нам не зразу давали їсти хліб, а давали ма-
ленькими кусочками. Там до нас віднеслись 
дуже добре. Так ми вижили. Після всього 
цього, ми знову повернулися сюди. Люди 
стали добріші.

Свідчення Моцевого Федора Петровича (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала співробітник Михайлівського краєзнавчого музею Кутліярова Н. А., 
2007 р.

 –  Чи пам’ятаєте, що був голод 
1932 – 1933 рр.?

 –  Ще б, конєшно, мені було 6,5 років.
 –  Які, на Вашу думку, могли бути при-

чини голоду?
 –  Пройшла колективізація. Ми були се-

редняки. Відвели до колгоспу коня, забрали 
землю, котелок, тьорку. Під діями прєдсе-
датєля Отрошко, який вийняв наган і каже: 
«Отут дев’ять грам». І з цього голодовка 

почалася: землю одібрали (на той час було 
п’ять дітей в сім’ї), неврожай, на городах ні-
чого не вродило. Які там запаси були? Город 
був 70 соток.

 –  Я якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, в городі, то хто це робив?

 –  Були активісти, була Мотька Харапуп, 
Федот Лукашенко. Вони лазили кругом, ро-
били тіпа описка. Були щупи, перевіряли всі 
скирти, в хаті все перевіряли. Даже з горщи-
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ків квасолю забирали. Не оставляли нічого. 
І не видержали ми лихої долі. Похоронили 
діда (початок 1932 року). Люди валялися по 
вулицях, ніхто не хоронив. Тьотка була, жила 
біля кладбища в «Пам’яті Леніна» (Микал 
Надія Іванівна), дочка її вмерла з голоду і її 
з’їли криси (близько шести років).

Біля автостанції жили Пасічні, які забра-
ли старшу дочку (біля дев’яти років) Наташу. 
Зараз живе в с. Підгірне Василівського ра-
йону.

 –  Чи були винагороди від влади за до-
несення на сусіда про приховання зерна?

 –  Не пам’ятаю.
Батьки вирішили відправитися на Кубань. 

Доїхали до Мелітополя поїздом, а відтіль  – 
до Генічеська пішком, всі пухлі, а в діда була 
десятка царська і нас на пароход взяли на 
Керч. На кораблі дійшли до будки, запита-
ли: «Каші будеш?». І в кепку насипали каші. 
В Керчі грошей не було, плавала дохла риба 
і ми її їли. На пароході попливли до станції 
Катериновка. Дали кімнатку при конюшні, 
була піч, вона нас виручала.

Виходці з Запорожжя наносили матрас 
пшениці, хліб несли, мед, бринзу. Давали по 
отакісінькому кусочку десь місяці два, поки 
не одійшли.

Батько пішов працювати на овчарнику. 
Повернулась мати, а їх не пускають в хату 
(дядько Петро Холод поселився, бо пуста 
хата була). Тільки через сєльсовєт освобо-
див в 1934 році з дітьми. Я остався з бать-
ком (приїхав в 1935 р.).

 –  А одяг не забрали?
 –  У нас не брали, бо нічого було брать, 

а продукти забирали до кінця. Батьки були 
членами артілі, і все одно забирали.

 –  А поля колхозні, урожай був?
 –  Не встигли посіяти в колгоспі, а у лю-

дей забрали землю. Розкардаш був: не ті, 
не ті землю не обробили. В їжу використо-
вували лободу, де з проса шелуха, м’яли 
курай, щариця йшла. Курай (сємєна) дуже 
пітатєльний. Обмакували курай і получалися 
ліпники. Живого нічого не бігало. Грицики, 
молочай.

 –  А хто винен, на Вашу думку?
 –  Всі гріхи падають на комуністів, можна 

було виділяти.
 –  А які документи пред’являли?
 –  Та які там документи, ніхто не 

пред’являв.
 –  Воно моє нажите не хотіли віддавати, 

все було і били…
 –  Чи арештовували?
 –  «Батьки в СОЗі  – діти лазять по дорозі»  

– були частушки.
 –  Закон «Про п’ять колосків» чули?
 –  Ні.
 –  А в міста виїзжали?
 –  Не знаю.
 –  У моєї жінки дядько (Хабло) пішов в 

14 год і тільки в 1967 году прийшов (45 год 
не був тут).

Хоронили в підвалах, везти було нічим. 
Хабли матір закопали у погрібі.

Люди лежали на дорогах, нікому не нужні.

Свідчення Музики Катерини Іванівни (1927 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Іванченко С. І., 2007 р.

Голодувала вся сім’я: їли макуху, бу-
ряк, терли лєпьошкі, вмєсто хліба. Все, що 
було прокручували на м’ясорубці і ліпи-
ли та смажили: ось таким був хліб (макуха 
та буряк). Диких птиць не їли, ні горобців 
ніяких. В сім’ї було четверо дітей та двоє 
батьків. Була корова, але молока не пили, 
бо потрібно було виживати, продавали або 
міняли на макуху. За п’ять колосків судили 

людей та саджали в тюрми (зі слів батьків). 
Помер дід (мамин батько), але чи від голо-
ду  – не знаю.

Хоронили на кладовищі, ями копали ма-
ленькі, неглибокі, бо були безсилі. Покійника 
обертали в тряпку (тканину) і ховали по двоє 
в могилах. Де могила діда  – не знаю до сих 
пір. Пам’ятаю, що у батьків були пухлі ноги: 
взували лапті, бо нічого не могли взути.



249

Cвідчення очевидців: Михайлівський район

Так як Насонова Л. П. на той час була 
дуже маленькою, то вона майже нічого не 
пам’ятала про ті події. Вона згадала, що 
в них була корова, яку батько сховав в са-
рай. Вони вижили тому, що її молодший 

брат ходив у дитсадок і приносив звідти 
трохи харчів. Вона вважає, що голодомор 
1932 – 1933 рр. був створений штучно і зви-
нувачує у його створенні Сталіна.

Свідчення Насонової Лідії Прокопівни (1925 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Довгий Д., Ханін А., 2008 р.

Свідчення Пасько Любові Гаврилівни (1918 р. н.)
с. Виноградівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Записала Бродич Н. С., 2005 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 рр.?
 –  Да.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала врожай влада?

 –  Бог його зна: чи голод, чи злоба була 
більше усього.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, городі, то хто це робив?

 –  Я не знаю як їх звали.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховування зерна?
 –  Не було, не помню.
 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали 

мали якісь документи на збирання продуктів?
 –  Нет.
 –  Чи застосовувались до людей пока-

рання, побиття, висилання, арешти?
 –  Всього було, і били, і не били.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Ні.
 –  Як люди боронилися?
 –  Ніхто не боронився, ні билися, ні дра-

лися.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Понаходили все, у ямах вишукували, 

кругом.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Не помню.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
 –  Три, чотири, два.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Кругом  – сарай, горище, ями. І все 

находили.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
 –  Не знаю.
 –  Забирали лише продукти харчування 

чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу тощо?
 –  І одяг, коров, коней.
 –  Що таке «закон про 5 колосків»? Чи 

чули ви про нього?
 –  Чула. Людей судили за колоски, які 

вони збирали.
 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 

залишки городини?
 –  Не дозволяли. Ти шо?!
 –  Хто охороняв поля, колгоспні комори?
 –  Председатель. Хто побачив, той доніс.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти до 

колгоспу?
 –  Звідки я знаю, я була ще молодою.
 –  Чи змушували людей йти до колгоспу і як?
 –  Змушували.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Ніде не заховували. А де її заховаєш?
 –  В який час ходили забирати в людей 

зерно, продукти?
 –  Колись дньом. І зімой, і летом, і осін-

ню, і весной.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Один раз.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Не помню. Багато померли.
 –  Що було з маленькими сиротами, чи 

ними опікувалась влада?
 –  Нічо.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Всі голодували.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Той, хто старався.
 –  Чи допомагали люди один одному у ви-

живанні від голоду чи ділилися продуктами?
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 –  Не знаю, чи ділилися.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Нічого.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів, 

які менше голодували?
 –  Да. Мене з тюрми тітка забрала, а 

батьки залишились. І брата забрала.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Буряк, все їли  – акацію кашку, курей.
 –  З яких дерев, рослин вживали листя, 

кору в їжу?
 –  Акацію.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Ні.
 –  Чи можна було щось купити в місті чи 

виміняти?
 –  За шо ж куплять?
 –  Чи був голод у місті?
 –  Був кругом. Де хочеш.
 –  Чи знаєте ви, що таке «торгсін»?
 –  А Бог його зна, шо то таке.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у вашо-

му селі?
 –  Не чуть було.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Бозна куди забирали, начальство ви-

возило.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Хіба я знаю. Вони не отчітувались. На-
верно не платили.

 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-
нення людей від голоду?

 –  Не знаю.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Хто там поминає, тільки своїх, а тих, 

хто їх поминає про них забули.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві? Тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Не знаю.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Нема.
 –  Чи встановлені в селі хрести, памят-

ники померлим від голоду?
 –  Не знаю.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 1933 рр., зокрема, чи розповіда-
ли ви своїм онукам; дітям, сусідам?

 –  А хто зна?
 –  Кого ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Не знаю, кого можна винуватити?

Свідчення Пенькас Тетяни Антонівни (1928 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Путько І. М., 2008 р.

Я народилась в Михайлівці. Сім’я вели-
ка  – 9 чоловік. В 1933 році уїхали на Кубань. 
Батьки працювали: була чорна і біла кухня. 

Батьки добре працювали і получили пайок 
від білої кухні. Жити було важко, але ми не 
голодували.

Свідчення Перегуди Антоніни Петрівни (1931 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в колгоспі «Спартак» Сірагозького району  

Запорізької області.
Нині  – мешканка смт Пришиб Михайлівського району Запорізької області.

Записала Іванікова О., 2008 р.

Голод був. Брата моєї бабусі закопали 
живим. Він йшов у друге село у пошуках їжі 
і був майже безсилий, ліг спати. Мимо йшли 
люди і прийняли його за мертвого, хоча він 

розмовляв і ворушився. Вони сказали, що 
він і до завтра не доживе, а потім його зако-
пали, в землю.
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Свідчення Піхоти Ксенії Яківни (1914 р. н.)
с. Бурчак Михайлівського району Запорізької області.

Записала Олійник К. А. 2008 р.
Так, я пам'ятаю 1932 – 1933 роки. Життя 

нашого села і розповім вам про життя моєї 
сім'ї в ті часи. Тяжко згадувати прожите ми-
нуле. В нашій сім'ї було 15 чоловік із зведе-
ними дітьми нашого батька. Батько був при-
родній умілець по залізу, дереву і непогано 
заробляв. Було у нас зерно і овочі, мати теж 
була робочою людиною, було в нас все, не 
дивлячись на неврожай 1932 року.

По сусідству з нами жили Косалі  – в сім'ї 
самі хлопці  – п'яниці, їх ще звали Денисами. 
Їх так називали, бо їхнього ватажка по п'янці 
звали Денис, і вони щовечора збирали гурт, 
пили, гуляли, а щоб на слідуючий день було 
за що пити, то як засне село, вони гуртом 
нападали на сусідів в тому числі і на нас і за-
бирали все, що могли від харчів до одежі. 

Мати почала розсипати крупу, зерно по гле-
чикам і ховати від них, та хіба від них захо-
ваєш? А потім як почули про «Соловки». То 
почали ними залякувати всіх сусідів та одно-
сельчан.

Мене батько віддав заміж за комсомоль-
ця, щоб зберегти сім'ю і мати захист від 
п'яниць.

В амбарі села було зерно, але його збе-
рігали на сівбу. Крали скотину, тому люди 
ховали все що можна. Люди мерли і багато, 
та я вже й не пам'ятаю скільки. Ховали на 
кладовищі в могили. Виживали люди, дяку-
ючи добрим людям,  – це Волик Іван Гераси-
мович, Олійник Федір, вони ділились окрай-
цем хліба і теплом з людьми, а особливо з 
дітьми.

Свідчення П’ятигорця Василя Павловича (1925 р. н.)
і П’ятигорець Анни Іванівни (1925 р. н.)

У 1932 – 1933 рр. мешкали в с. Рубанівка Сірагозького району Херсонської області 
(у 1932 р.  – це територія Запорізької області), нині  – мешканці смт Михайлівка Ми-

хайлівського району Запорізької області.
Записала Мостова Т. В., 2008 р.

 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 
1932 – 33 роках?

 –  Так.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, то хто це робив?
 –  Це робили комунхозівці.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ні.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбира-

ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Вони мали посвідчення на відбирання 
продуктів. Не застосовувалися побиття. Але 
були арешти і висилання.

 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-
ти хліб у людей?

 –  Так, зброю мали, але не стріляли, це 
їм потрібно було для того, щоб обороняти 
себе від нападів людей.

 –  Як люди боронилися?
 –  Люди боронилися тільки бійками.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?

 –  Не мали змоги, а якщо ховали, то все 
знаходили.

 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?

 –  Все переривали в кімнаті, перевіряли все.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  Це були комсомольці або бригади по 

5 – 6 чоловік, або комуністи.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Закопати в землю, засунути в піч, по-

душку та ін.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-

госпу?
 –  Так, давали їжу і роботу.
 –  Забирали лише продукти харчуван-

ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Забирали лише худобу і харчі, а речі 
не чіпали.

 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 
Чи чули ви про нього?

 –  Ні, не чули.
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 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Ні не дозволяли.
 –  Хто охороняв колгоспні поля?
 –  Сторожі.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Так, тому, що це було вигідно. Це  – 

єдиний шанс спастись.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Примушували, відказ не приймали.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Неможливо було її десь заховати тому, 

що всю забрали.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Ходили по дві-три неділі.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Ні, ними ніхто не опікувався.
 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Тільки ті, хто працював у колгоспі, 

тому, що тим, хто працював, їм давали їжу.
 –  Чи допомагали люди одне одному у 

виживанні від голоду, чи ділились продук-
тами?

 –  Ні, не ділилися, тому, що у самих нічо-
го не було.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Варили затірку, варили ласковицю, 

козликів, кашку.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Ні.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?

 –  З рослин лободу, акацію (кашку), інші 
рослини, а ягід не було.

 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в 
їжу?

 –  З різних.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Ховрашки та суслики.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Дуже рідко.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Невідомо.
 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-

му селі?
 –  Ні, такого не було.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  На гробках. Померлих відтягували чи 

вивозили та закопували всіх разом.
 –  Чи платили тим, хто займався похо-

ванням померлих?
 –  Ні.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нення людей від голоду?
 –  Дуже важко знайти.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?
 –  Так, до честі померлих в 

1932 – 1933 рр.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Розповідали дуже багато про це. Цілі 
історії.

Свідчення Савченко Валентини Сидорівни (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області

Записала Третяк А., 2008 р.

Вважає, що голодомору не було, а був 
голод. Вона згадує, як вони їли різні рос-
лини, коріння, вони їли грицики, молоді 
кульбаби. Їли також ягоди. На вулицях не 
було людей. Змушували вступати до кол-
госпу. Люди, які не вступали  – голодува-
ли. Виїздити з села теж було заборонено. 

Сім’я врятувалася тому, що у них була ко-
рова. Також із великої сім’ї залишилось 
всього кілька людей. В колгоспі видавали 
невеликий пайок. Заробіток видавали по 
картках. Завжди отримували хліб. Заробі-
ток видавали раз в місяць. Їжі майже не ви-
стачало.
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Свідчення Самойленко Анастасії Михайлівни (1920 р. н.)
с. Любимівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Путько І. М., 2008 р.
Я родилась на Алтаї, куди мої батьки ще 

до революції виїхали з Михайлівки. Там ми 
жили дуже справно. А в 1926 году вся сім’я 
вернулась на Михайлівщину і оселилась од-
ним з перших на Українкі. Сначала жили у 
землянкі, а пізніше построїли хату. У бать-
ків нас було п’ятеро дітей. Я  – середня. У 
1932 – 1933 году жить було важко, но ми не 

голодували. Всім работающим колхоз давав 
пайок, а ночами председатель колхоза роз-
возив по дворам харчі: то клунок зерна чи 
проса, то трохи муки. Посеред села був ста-
вок, у якому було багато риби, і ловить її ніх-
то не забороняв. З голода в нашем селє не 
пухли і не вмирали.

Свідчення Свірідової Е. (ім’я, по батькові не встановлено, 1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Свірідова Е. в 2003 р. власноруч написала та надіслала листа до Михайлівського 
краєзнавчого музею під заголовком «Голодомору  – нет!»

Нині лист зберігається в колекції Михайлівського краєзнавчого музею 
(МРДКМ КВ  – 4703 ДВ 906)

(орфографію збережено згідно з тек-
стом  – І. Ш.) 

В 1932 – 33 гг. мне было 6 – 7 лет. «Го-
лодомор» я пережила. Поэтому считаю, что 
имею морально право об этом говорить. Да, 
было трудно пережить. Но прежде всего по-
тому, что был в результате засухи  – неуро-
жай. Само молодое Советское государство 
еще становилось на ноги в развитии на-
родного хозяйства, решая все вопросы без 
иностранных инвестиций  – трудовой народ 
под руководством компартии строил новую 
жизнь. В семье, где я росла, было девять де-
тей. Подрастали, шли, как говорят, на свой 
хлеб, а государство и правительство при-
нимало меры о оказании помощи людям, 
которым было очень тяжело. Помню, при-
шла к нам домой учительница и предложила 
моей матери, чтобы она согласилась отдать 
меня в школу, там детей и учили, и корми-
ли. Из нашей многодетной семьи никто во 
время голода не умер. Всем была работа, а 
значит  – средства к существованию. Мать 
и отец работали в колхозе. И в мыслях ни 
тогда, ни позднее не было, что голод создан 
сознательно. Через несколько лет  – Вели-
кая Отечественная Война, и весь трудовой 
народ на фронтах и в тылу, грудью встал на 
защиту своей Великой Родины и победила 
фашистскую нечесть, которая стремилась 
задушить советскую власть. Массовый, ис-
тинный патриотизм советских людей по за-
щите своей родины мог проявится только в 

условиях доверия, любви, дружбы и сплоче-
ния общества. А пережитый в 1933 – 34 го-
дах голод (а не голодомор) был результа-
том очень серьезного недорода и потому, 
что кулаки в ямах гноили хлеб, не давая его 
государству для спасения страдающих, не 
имеющих куска хлеба.

Почему выдуман и поднят «голодомор» 
сейчас в период проведения «реформ»? На 
мой взгляд, потому, что учинившим эту «пе-
рестройку» перевертышам в содружестве 
с внутренней контрреволюцией и «помощ-
никами» США и Запада, удалось хотя бы 
на время, на одной шестой земного шара 
остановить развитие общества к прогрес-
су. И действия свои преступные надо чем-
то оправдать. И «голодомор» явился, по их 
мнению, одним из поводов для проведе-
ния «перестройки» и «реформ». И давайте 
посмотрим, кто же пропагандирует выду-
манный «голодомор». Те, кто в годы голода 
только родился или даже не появился на 
свет белый. Т. е. кто сам этого и сознатель-
но не пережил.

Подавляющее большинство перевер-
тышей, бесплатно получив высшее обра-
зование и специальность по профессии, 
затем сидел за партами в высшей партий-
ной школе, «изучая» марксизм-ленинизм, 
видимо пришел к выводу, что можно полно-
стью проигнорировать экономические за-
коны социализма, зная о том, что эти зако-
ны существуют объективно (підкреслення  
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– свідка  – І. Ш.), не зависимо от воли и 
сознания людей. По их мнению, и жела-
нию государство, развивающееся по пути 
социализма, можно развернуть на 180° и 
заставить развиваться по пути дикого ка-
питализма. И вот уже больше десяти лет 
по каналам СМИ во всевозможных речах 

властьдержащие кормят нас обещаниями 
о лучшей жизни, а воз и ныне там, хотя в 
душе каждый из нас знает, что колесо исто-
рии вспять повернуть невозможно. Но пока 
народ опомнится, они на разрухе государ-
ства, набьют свои карманы.

Свідчення Сидоренко Євдокії Сергіївни (1928 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали Момот М., Самуйлин С., 2008 р.
Мені тоді було 4-ри роки. Братику Пав-

лику  – 2 роки, а сестрі Марії  – 5 років. 
Пам'ятаю, прийшли два чоловіка і говорять: 
«Що у вас є? Який хліб, мука, зерно?». «Є, 
але дуже мало». Вони полізли на горище. 
Було з-півмішка якихось відходів. Все там 
забрали. А в домі був ящик з мукою  – за-
брали все. Забрали все до краплі. Так було 
в нас, і кожному домі. Все що було в нас, і у 
кожного  – забирали. В нас нікого не били, 
бо батько не опирався. Зброї вони при собі 
не мали. Продукти ніде не можна було схо-
вати, бо нишпорили всюди. Людей які все 

забирали називали активістами. Продукти 
нікуди було ховати. Одяг не забирали, худо-
бу не забирали, а примушували віддавати в 
колгосп. Люди не хотіли йти в колгосп, але 
йшли тому, що боялися. Всі харчі забирали 
вдень. Приходили один раз вдень, але за-
бирали все до останньої крихти. Вижив той, 
хто був хитріший. Від родичів допомоги не 
було через такий же голод і в них. В їжу вжи-
вали лободу. Сусіди їли ховрахів. Ховали по-
мерлих родичі. Від влади за поховання нічо-
го не отримували. В гибелі людей від голоду 
винна влада.

Свідчення Сидорова Михайла Миколайовича (1926 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

(запис 2000 р., із фонду архіву № 141 Михайлівського краєзнавчого музею)
Запис здійснив сам свідок, ветеран ВОВ, гвардії полковник у відставці

Врут те, кто 1932 – 1933 годы озвучи-
вают как годы голодомора. Однако это 
были годы голода, в т.ч. и 1934-й год. Люди 
разъезжались кто куда: на Донбасс, Кав-
каз, Россию. В то же время, в 1933 г. многие 
жители из России по плановому переселе-
нию, спасались от голода (и там был голод) 
переезжали на Украину, в т. ч. много семей 
из Смоленской области оказались в Михай-
ловском районе, в частности в Михайловке, 
в колхозах с. Волковки и Нововладимировки 
и других. Следуя логике, не могли люди из 
России ехать в голодную Украину. Вывод: 
Украина была хлебом и другими продуктами 
богаче соседей.

Мои родители трудились в колхозе 
«8 Березня» на территории с. Михайловка, 
1-го сельского совета. Жили мы на 2 квар-
тале этого же совета. В 1933 г. мне еще не 
было 7-ми лет, как дедушка повел меня в 
школу (начальную), что находилась на тер-

ритории 1-го с/совета, 5-м квартале (терри-
тории колхоза «им. Буденного») (ныне  – ул. 
Пушкина). Учительница Полина Марковна 
заявила моему дедушке, что принять меня 
в первый класс не может, так как мне тогда 
еще не было семи лет. Вопрос ясен: почему 
меня не хотели определить в школу: в школе 
детям давали обеды, готовившееся в одной 
из крестьянских хат (не домов). Село Ми-
хайловка было полупустое, многие хаты на 
дверях и окнах были забиты досками, часть 
их разрушалось. К 1935 г. отдельные из них 
стали опасны для детворы, играющих у стен 
этих домов. В частности, упавшая стена од-
ной из хат травмировала моего двоюродно-
го брата, покалечив ему ногу на всю жизнь.

Голод в эти годы подстерегал каждо-
го, живущего в селе. Запасов не было, 
выживали, как говорится, с колеса: ходи-
ли в поля и собирали (если повезет) по по-
жнивью колоски зерновых, лебеду, шкурки 
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из помидоров, спорыш. Если крупно пове-
зет, початок кукурузы, листья от люцерны, 
мерзлую черную картошку. Из всего этого 
суррогата лепили «лепешки» и варили 
«страву». Кто был поизвертвлиеве из дру-
зей  – отстреливали все летающее, вплоть 
до нелетающих мышей (кожанов), ездили и 
ходили в плавни, с. Скельки на ловлю рыбы 
и отстрел уток (там была река Конка, много 
озер и кустарников). То было благодатное 
место  – плавни.

По ночам голодные крысы (уцелевшие), 
кусали за ноги голодных людей. Люди хо-
дили полупухлые, на пределе жизни. Но 
клянусь всем: ни в 1933, ни в 1934 я не знал 
случая смерти от голода ни в нашем колхо-
зе «8 Березня», ни в соседних  – «им. Буден-
ного», «им. Молотова», «Память Ленина».

За помощью люди обращались в кол-
хоз. И давали, сколько чего могли. В 
моей детской тогда памяти остался один 
комедийный эпизод. Председателем кол-
хоза в те голодные годы («8 Березня») был 
Терехов (не помню имени, отчества). И вот к 
нему приходит за помощью колхозник Фока 
Антон Егорович. Председатель помочь ему 
не чем не мог, но поставил его кладовщи-
ком семенного материала. Семенной ма-
териал колхоза лично контролировался во 
всех 64-х колхозах района предрайиспол-
кома Ершовой (женщиной волевой, прин-
ципиальной, бескомпромиссной). Через 
некоторое время, Фока снова приходит к 
председателю и уже на коленях просит по-
мочь его семье. Не выдержал председа-
тель и в сердцах закричал на него: «Я же 
тебя, дурака, зачем поставил кладовщи-
ком?». И прогнал последнего из конторы и 
из должности кладовщика. Но жив остал-
ся А. Е. Фока, его жена и дети. В 1934 году 
меня уже приняли в начальную русскую 
школу в центре Михайловки, (ныне  – там 
парк, рядом с райадминистрацией). Школа 
собой представляла обыкновенную крес-
тьянскую хату, из одной комнаты, в которой 
училось три класса: 1-й, 2-й, 3-й. Каждый 
класс представлял один ряд парт. Учитель, 
он же заведующий школой Иван Семенович 
Мягченков (мы ему дали прозвище «Гусак»), 
одновременно преподавал в 3-х классах по 
очереди. Заветным для нас было обеден-

ное время: учитель нас строил в ряд и вел в 
столовую  – такую же хату, где мы получали 
горячую пищу  – или жиденькие галушки  – 
клецки или затирку или что-то пшенное да 
кусочек хлеба. Вывод  – дети  – школьники 
под государством, районом, колхозом не 
были брошены на произвол судьбы. В ра-
йоне семенной материал во все эти годы в 
колхозах был, школы работали, школьников 
кормили, семьям на хлебные книжки хлеб в 
районах давали. Как правило, за хлебом по 
хлебным книжкам родители посылали нас, 
пацанов. И было так: пока эти крохи хлеба 
донесем домой, половину съедали. Роди-
тели нас за это не наказывали. Взрослым 
было тяжелее, нежели нам, ученикам. И 
разве это можно назвать геноцидом народа 
со стороны правительства? И разве толь-
ко голодали украинцы? Голодали все, без 
этнического деления. Зажиточные крес-
тьяне, как их называли кулаками, так же де-
лали свое гнусное дело: хлеб зарывали в 
землю, увозили на продажу в город и про-
сто жгли, травили скот, вредили и ту убогую, 
колхозную, с позволения сказать технику. Я 
не боюсь сказать, что так оно и было: бла-
годаря мудрой политике в районе, порядоч-
ности руководства районов и колхозов (не 
берусь об этом говорить по всей Украине 
и даже всей Днепропетровской области, в 
состав которой Михайловский район вхо-
дил) при всех трудностях, недостатку, голо-
де Семенной материал (підкреслено свід-
ком  – І. Ш.) сохранялся. Кстати, в 1934-м 
году, урожай уже был лучше, по сравнению 
с 1933-м годом и жизнь в целом в 1934 году 
уже была для людей района полегче. 
Испытав трудности «хлебные» на чужбине, 
многие михайловцы начали возвращаться 
домой, (кое-кто уезжал даже в Алтайский 
край). Стали потихоньку обживаться. Ре-
монтировать свои заколоченные хаты, сеять 
хлеб  – в колхозе и на своих приусадебных 
участках, обзаводится скотом, кролями, ку-
рами. Озимый посев 1934 года и весенний 
1935 года окрылили крестьян своим урожа-
ем и не только зерновых, но и масленичных 
культур (рапса). Колхозники колхоза «8 Бе-
резня» получили на один трудодень 17,5 кг 
зерновых, не говоря об овощах и фруктах. 
Во всю прыть заработала Михайловская 
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центральная мельница по выпуску муки 
1-го, 2-го и простого сортов. Тогда подсол-
нечное масло было редкость. Наше постное 
масло было из рапса. Зашли крестьяне, на-
чали под отваривание зерна приобретать 
швейные машины, велосипеды, а кое-кто 
даже мотоциклы, что на первых порах не 
обошлось без жертв. Один «мотоциклист» 
на профилированной дороге Михайловка  – 
Орлянка разбился насмерть. Хотя и в длин-
нющих очередях (занимали с вечера) на 
базе приобретали «мануфактуру»  – так тог-
да называли х/б и шерстяные материалы, 
обувь и пр. Кое-кто даже ездил (71-м поез-
дом Запорожье-Москва) в г. Москву со сво-
ими продтоварами (масло постное, сливоч-

ное, сало и пр.), а оттуда  – с промтоварами. 
Я был рад, когда мне в г. Запорожье, продав 
сливочное масло, купили кирзовые сапоги, 
но один сапог выше другого, у одного носок 
узкий, у другого  – шире, у одного голенище 
шире, у другого  – уже.

Такие мы были из той жизни: знаю-
щие цену куску любого хлеба, цену любой 
«свитке» и разным сапогам. Жили бедно, в 
бедности, оставшись сиротой без отца, в 
1941-м я закончил 7-м классов в 4-й Михай-
ловской НСШ на 3-м квартале 2-го с/совета 
(ныне  – ул. Островского) с похвальной гра-
мотой.

Еще раз утверждаю: голодомора не 
было, был голод.

Свідчення Синьоокої Лідії Григорівни (1919 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Водяне Царекостянтинівського району  

Дніпропетровської області, нині  – мешканка с. Любимівка Михайлівського району 
Запорізької області.

Записала Путько І. М., 2008 р.
Під час голодомору проживала в с. Во-

дяне, ходила до школи, навчалася в п’ятому 
класі. Батько  – предсєдатель сельського 
совєта. За невиконання плану по здачі зер-
на, його забрали, мати тяжко хворіла, по-
мерла в лікарні. Нас залишилось троє ді-

тей. Спочатку було трохи запасу картоплі та 
пшона. Как все це закінчилось, стали збира-
ти колоски пшениці, різну траву, яку можна 
було б їсти. Ми пухли від голоду. Потім бать-
ка відпустили, він став працювати, приносив 
пайок. Голодували, але не вмирали.

Свідчення Скибіної Варвари Михайлівни (1924 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записав Ісаєв Є., 2008 р.
 –  Чи пам’ятаєте голод 33 року?
 –  В. С. Пам’ятаю, звичайно, пам’ятаю. 

Адже я сама із смт Михайлівка, народилася 
і жила на вулиці, яка зараз називається Ар-
тезіанською. У нашій сім’ї було троє дітей, 
я  – найстарша, 1924 року народження. У ті 
страшні роки голодомору мені було 8 років. 
Це було неймовірне страхіття, але ми якось 
вижили.

 –  А що ж допомогло вам вижити?
 –  В. С. У той час у нас була корова, яка 

давала молоко, ним ми і рятувались від 
смерті. Частину молока мамі вдавалось 
продати, і на ті гроші вона купувала кукуру-
дзяне борошно. На воді і на молоці варила 
це борошно і так рятувала нас від голодної 
смерті.

Але згодом корову забрали у колгосп, 

а нам давали літру молока на трьох дітей. 
Цього було дуже мало, але ми тримались.

Ще вижили завдяки тому, що мама їзди-
ла за продуктами в Краснодар. Звідти вона 
привозила ячмінь та макуху. Пам’ятаю, що 
макуха була не соняшникова, а бавовняна. 
Вона була на смак дуже погана, але ми, щоб 
якось втамувати голод, гризли її і раділи 
кожній крихті.

 –  А в яких умовах ви жили?
 –  В. С. Окрім голоду, дуже дошкуляв ще 

й холод. Ми ходили в степ і збирали бур’ян, 
щоб було чим протопити в хаті. Про солому 
на той час годі й говорити, її не було зовсім. 
Пам’ятаю, що у нас розкрили навіть хату, бо 
не було чим годувати колгоспну худобу.

 –  А чи проводили у вас пошуки зерна, 
продуктів?
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 –  В. С. Проводили, шукали продукти, 
але не знайшли. Окрім захованого кілограму 
ячменю, у нас нічого не було.

 –  То як же вам вдалось вижити?
 –  В. С. Та дотягли ми якось до весни. 

Тоді стало легше, бо їли різну траву, гризли 

гілочки дерев, цвіт акації. Навіть доводилось 
хліб робити із цього цвіту. Мама додавала 
до цвіту акації купку якогось зерна і пекла 
коржики. Зараз, коли навесні цвіте акація, 
на душі в мене стає моторошно.

Ось так ми і врятувались від смерті.

Свідчення Сухорукової Тетяни Андріївни (1918 р. н.)
с. Рівне Михайлівського району Запорізької області.

Записала Білецька Т., 2008 р.
Не було нічого: ні хліба, ні круп. А коли 

вже підростала пшениця, крали колоски, 
терли та їли. Родичі присилали посилки з 

Кавказу. Присилали сухарі (більше нічого). 
Працювала в колгоспі. На той час смертей, 
в зв’язку з голодом в с. Рівне не було.

Свідчення Тарасенко Лідії Романівни (1921 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

нині  – мешканка Вільнянського району
Записав Мясніков С. В., 2008 р.

Я, Тарасенко Лідія Романівна добре 
пам’ятаю ці роки. Працювала, носила воду 
колгоспницям. Батько працював чоботарем 
з того і жили. Корова була на двох госпо-

дарів. Люди не дуже допомагали друг дру-
гу. Кожен сам за себе, бо дуже важко всім 
було. Збирали колоски, лободу, з того і 
жили.

Свідчення Фатєєвої Марії Сергіївни (1924 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Касянова Г. А., 2008 р.

У нас в семье было три человека: мама, 
братишка Кузьма и я. Папа умер. Мама ра-
ботала в колхозе, а мы с братиком ходили в 
ясли. И вот, когда начался голод, приходи-
ли комитетчики в каждый двор и забирали 
фасоль, зерно, хлеб и все, что можно было 
есть. И вот мама насыпала нам с братиком 
в носки зерно, под мышки  – хлеб, а фа-
соль в карманы, так и бегали до вечера с 
едой, чтобы у нас не забрали. Также мама 

насыпала зерно в кувшины, прятала хлеб 
в сушки и закапывала. Когда мы уходили в 
ясли, мама пришивала сумочку на животик, 
чтобы я бросала туда галушки. Нас в яслях 
кормили супом с галушками. Я их маме при-
носила, чтобы она ела, потому, что у нее 
ноги пухли от голода. Сейчас я живу одна, 
мама давно умерла, братик  – 15 лет назад, 
он же был с 1906 года. Так я жила, живу, и 
буду жить.

Свідчення Фурсової Катерини Іванівни (1926 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Засвідчив голова сільради Петров А., 2008 р.

Когда был голод, Кате было 7 лет, но она 
хорошо помнит эти годы. Люди выживали, 
как могли. Вот и их семья еда толченую кору 
деревьев, из лебеды варили какую-то по-
хлебку. Маленькой Кате часто приходилось 
ходить в поле с мамой, собирать кукурузу, 

чтобы сварить кашу. Было и такое, что ели 
котов и собак, но до этого мы не дошли. Хо-
дили собирали и колоски, но за это можно 
было попасть в тюрьму. Люди пухли от голо-
да, умирали семьями. Было очень страшно. 
Но, к счастью, наша семья выжила.
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Свідчення Цуркаль Віри Василівни (1931 р. н.)
смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Майстренко К., 2008 р.

Свідчення Чуйкова Григорія Степановича (1927 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Самченко О., 2008 р.

В сім’ї було четверо дітей. Батьки пра-
цювали в колгоспі «Ленінська Правда» (тоді  
– колгосп ім. Молотова). Батько був членом 
партії. Під час голоду 1932 – 1933 рр. за-
ймався збором зерна та продуктів харчу-
вання у населення, через що постійно були 

у сім’ї сварки з матір’ю, яка осуджувала 
його. Під час Великої вітчизняної війни бать-
ка розстріляли німці в шовкуні, за Михайлів-
кою. Віра Василівна згадує тяжкі повоєнні 
роки, особливо голод 1947 р. Після війни 
працювала на пошті поштаркою.

Родился в с. Тимошевка 17 февра-
ля 1927 г. Жил со своей семьей из девяти 
человек в доме, который находился око-
ло бригады «Вольный труд». Отец, Стефан 
Ефимович 1904 года рождения, работал 
бригадиром полевой бригады. Мать, Оль-
га Никитична 1908 года рождения, была с 
детьми дома. Детей было четверо  – Митя 
1925 года рождения, я  – Гриша 1927 года 
рождения, Леня 1929 года и Валя 1931 года. 
Дедушка Ефим Ефимович и бабушка Аку-
лина Кирилловна были старые, не работа-
ли, помогали растить детей, ухаживали по 

дому. В 1932 – 1933 гг. жить было трудно. 
Зерна не дали, овощи забрали активисты 
на заготовки. Все время хотелось есть. Пе-
кли пышки из отрубей, сушенной перетер-
той травы. Иногда отец приносила на паек 
муки или крупы, которые давали в колхозе. 
Это были праздничные дни. Пышки делили 
на всех. Дедушка и бабушка свою часть де-
лили детям. Легче стало, когда корова на-
чала доиться. Но она мало давала молока, 
потому, что ей корма тоже не было. Ноги 
у взрослых пухли. Все были слабые. Но 
выжили.

Свідчення Янкової (Пєнкіної) Віри Тимофіївни (1930 р. н.)
с. Тимошівка Михайлівського району Запорізької області.

Записала Ільчук В. В., 2008 р.

Я, Янкова (Пєнкіна) Віра Тимофіївна на-
родилася 08.05.1930 року. Дитинство і 
юність провела в селі Тимошівка Михайлів-
ського району Запорізької області.

Голод 1933 р. пам'ятаю не дуже, бо було 
лише три роки. Єдина власна згадка: «Мати 
працювала на пекарні. Я мала з сусідньою 
дівчинкою, такого ж віку бігли туди, мати пе-
кла по пишці, і їх гарячими засовували під 
плаття, хоч і сильно пекло, бігли додому на-
годувати сім'ю. У сім'ї було 6 дітей і 4 дорос-
лих (з нами жили дідусь і бабуся).

По розповідям батьків пам'ятаю, в той 
час в полі ловили ховрахів і їли їх. Була в нас 
корова, збирали траву, варили, «затірку» з 
муки».

Післявоєнний період пам'ятаю добре. 

Зібрали всі речі, які можна було, а батько з 
колгоспних шкір зробив дві збруї для коней. 
І я їздила з ним десь в район П'ятихаток і там 
міняли речі на зерно та хліб. А за ті дві збруї 
виміняли аж 10 мішків зерна. В тому селі, де 
міняли. Люди жили в землянках, бо фашис-
ти спалили все село (залишилась одна хата)  
– сільрада. У тих людей не було одягу (в до-
статній кількості), і за речі давали більше ніж 
просили. А за збрую, голова колгоспу ска-
зав: «Скільки запросите, стільки і дам».

А старші сестри працювали і жили в м. 
Дніпропетровську і за їх пайків вони полови-
ну залишали. А мати скуповувала в селі мас-
ло по 30 – 40 кг і возила, і міняла на їжу.

Хоча було все давно, та страх голоду досі 
мене переслідує.
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ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Бойко Валентини Григорівни (1939 р. н.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записала Назарчук Н., 2008 р.

Мої батьки розповідали, як страждали 
тоді люди. Забирали зерно, скотину.

Ходили активісти їх посилали, щоб шу-

кали зерно, з щупами. Зерно закопували, то 
десь у сараї, то в садку. Якщо знаходили, то 
забирали все до краплі.

Свідчення Бурян Євдокії Сидорівни (1928 р. н.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записала Назарчук Н., 2008 р.
Батьки: Кравченко Тетяна Василівна, 

Мовчан Сидір Аврамович.
Батько був на той час головою колгоспу, 

вів колгоспні справи, а до сімейних черга 
не доходила, в решті решт сімю покинув. В 
сім’ї було троє дітей: Дуня, Петя, Микола. 
В ті часи до колгоспу забирали все: корів, 
кіз, зерно, яйця все, що було у бідних селян. 
По селу ходили комісії та забирали все, шо 
вспівали приховати селяни. Старенька ба-
буся, яка жила по сусідству, рвали лободу, 

а з неї випікали коржики, які прозвали в на-
роді «лободяники». Маленька Дуня часто 
допомагала старенькій бабусі рвати лободу. 
Одного разу попросила один лободяник у 
старенької жінки. Жінка не відмовила дала, 
цей смак вона пам'ятає до цих пір, адже 
вони були заможні, бо батько був на той час 
головою колгоспу і їм не приходилося їсти 
«лободяники». Це страхіття жінка згадує зі 
слізьми на очах.

Свідчення Вінницької Тетяни Михайлівни (1919 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Кірово Оріхівського району Запорізької області,
нині  – мешканка с. Листівка Новомиколаївського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Наша сім’я складалася з чотирьох осіб: 
батько  – Малиш Михайло, мати  – Анна Ма-
карівна Малиш, сестра  – Малиш Варвара 
Михайлівна.

Сім’я переїхала жити в це село в 1917 р. 
В цьому селі проживали німці, які построїли 
школу, лікарню.

Голодомор 1932 – 1933 рр.  – це був дуже 
важкий час. Люди ходили пухлі, деякі вмира-
ли від голоду. Батьки та діти ходили на толо-
ку збирати траву, лободу, курай, пекли з них 
оладки, щоб не вмерти. Німці, жителі цього 
села, нас не ображали. Було таке, що гука-
ють до себе, нагодують. Був такий випадок, 
що прийшов до нас в хату німець, приніс 
кусок сахару і крупи, но виходя з хати, його 
вбили за те, що приніс нам їжі.

На той час в нашому селі проживали три 

сім’ї кулаків: це Спиця Дмитро, Заболотній 
Микола та Кіт…

Більш щедрим до людей був Заболотній 
Микола. Коли до нього приходили просити 
хоть будь яку їжу, він не відмовляв.

Мої батьки працювали у сім’ї Спиці Дми-
тра. За працю він їм платив то помиями, то 
зіпсованими харчами. Одного разу мати 
прийшла з праці, вона була дуже засмуче-
на та плакала. Мимо неї проходив німець і 
спитав, що трапилось. Вона йому розповіла 
про тяжку працю, а плата за неї  – помиї. Він 
взяв її за руку, пішли вони до Спиці Дмитра. 
Німець вилив помиї біля його хати і наказав 
дати доброї їжі.

На той час працювала одна мати, так як 
батько був дуже хворий. Так, завдяки мате-
рі, ми пережили той страшний голод.
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Свідчення Герасименко Клавдії Федорівни зі слів батьків  
Омеляненка Федора Андроновича та Омеляненко Мотрі Іванівни

с. Копані Оріхівського району Запорізької області.
Записала Назарчук Н., 2008 р.

Про голод 1933 – 32 роках чула від бать-
ків: батька Омеляненка Федора Андроно-
вича, матері Омеляненко Мотрі Іванівни. 
Батьки Клавдії Федорівни проживали разом 
з мамою батька  – бабусею, яка ходила до 
Огайова міняти одяг на продукти. Одного 
разу, повертаючись додому, знесилена жін-
ка перечепилася та впала. В торбочці, яка у 
неї за плечима, був вузлик з яйцями, впавши 
яйця розбились, з горя жінка кричала та пла-
кала. Випивши яйця, вона повернулася до-
дому, де і померла. В сім'ї Омеляненків було 
сім чоловік. Двоє дітей померло від хворо-
би, на жаль ніхто не пам'ятає саме від якої 
померли діти. Маленька Поліна  – 1931 року 
народження  – померла від голоду. Батька, в 
ті часи забрали до в'язниці за те, що він від-
мовлявся віддавати єдину надію на вижи-
вання  – корову. Після арешту батька, у ма-
тері забрали і корову, і зерно, яке було у них 
на той час. В сім'ї осталось двоє маленьких 
діточок: Катя  – 1927 року народження, По-
ліна  – 1931 року народження. Опухла мати 
від голоду, лежала вже на лавці без сил та 
надії. Старша Катя ходила по дворах поби-

ралась, а маленька Поліна лежали та стог-
нала від голоду. Мати зібравши всі сили, ви-
повзла на двір, зірвала зелену цибулю і дала 
маленькій Поліні. Насосавшись гіркого соку 
з цибулі, Поліна померла. Дитину ховали су-
сіди, несучи мертву дитину на кладовище на 
руках. Так у Мотрі Іванівни залишилась одна 
Катерина. Неподалік проживала сім’я Сілве-
стрових. Власних дітей у них не було. Сім’я 
набирала учнів і навчала дітей ткати на вер-
статі. Одного разу вони прийшли до Мотрі 
Іванівни і запропонували віддати Катю їм. 
Але пообіцяли Мотрі Іванівни, якщо вона ви-
живе, то дівчинку віддадуть матері, а якщо 
ні, то вона залишиться в них за доньку. Ка-
труся часто ходила до мами. Підходила до 
дверей і шукала маму, якщо мама відгукува-
лись, то дівчина сміло йшла до хати.

В сім'ї Сільверстових була корова. Катя 
носила мамі молоко, а коли почала спіти 
шовковиця, дівчина собирала шовковицю і, 
разом з молоком, носила мамі. Так Мотря 
Іванівна піднялась і забрала Катю до себе. 
Батько повернувся з в'язниці. В сім'ї ще на-
родилось троє дівчаток  – Галя, Клава, Валя.

Свідчення Глущенка Володимира Кузьмича (дату народження не встановлено)
с. Омельник Оріхівського району Запорізької області

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

Загинула у Вологодських Виселках сім'я 
Прокопа Котляра, а сам він повернувся до 
Ягорівки. А з сім'ї Мазаненків вернулися 
в рідні краї лише дочка Міра. За колоски 
були засуджені на різні строки ув'язнення 

і не повернулися Параска Валенко, Парас-
ка Гаранич, Іван Шаповалов. Засудили на 
п'ять років нібито за «підрив» хлібозаготі-
вель голову сільської ради Данила Буто-
вицького.

Свідчення Глущенко Марії Пилипівни (1911 р.н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Омельник Оріхівського районі Запорізької області, 

нині  – мешканка с. Наталівка Запорізького району.
Записала Заболотна М., 2008 р.

Глущенко Марія Пилипівна, 1911 р. н., 
мешканка с. Наталівка Запорізького району 

Народилася в с. Омельник Оріхівського 
району Запорізької області.

Дитинство її проходило на тяжкі роки 
Жовтневої революції. Закінчила 1,5 кла-

си початкової школи. Щоб вижити, як і вся 
її сім'я, тяжко працювала, особливо в 30-ті 
роки голодомору.

Жінка згадує ті роки з жахом, бо те, що 
вона бачила ніяк не схоже на людське жит-
тя, це було не життя, швидше існування. 
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Днями не було в хаті їжі. Щоб не помер-
ти від голоду, їли траву, з лободи та ку-
раю виготовляли ліпники у вигляді олад-
ків, пропікали на сковороді та їли. Велике 
значення мали ставки, бо там можна було 
виловити якусь рибину та зварити юшки. 
Влітку збирали ягоди, фрукти. Біля хатини 
був, клаптик землі, де вирощували буряки 

та гарбузи, їх сушили й на зиму. А взимку 
їх розпарювали і готували щось подібне до 
каші та кисіль. Не зважаючи на голод, Ма-
рія в 1930 році пішла працювати в радгосп 
«Малінково» (нині КСП «Куйбишев» Оріхів-
ського району). Заробляли не гроші, а тру-
додні. Працювали з ранку до вечора на по-
лях, була ланковою.

Свідчення Гонтаренко Олександри Андріївни (1925 р. н.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записала Назарчук Н., 2008 р.

Я хоч і 1925 року, а пам'ятаю мало про 
голодомор. Знаю, що дуже хотілося їсти і що 
мама була пухла від голоду, а ноги в неї були 
як колодки. А нас у мами було шестеро. Тато 
помер від хвороби. З голоду помер один 

хлопчик, мій брат Роман. Пам'ятаю ті кор-
жики з кукурудзяного потовченого бадилля 
і кураю і лободи, і як ми їх їли. Про причини 
того голоду мало говорили, люди боялися 
багато балакати.

Свідчення Грибко Марїї Іларіонівни (1930 р. н.)
с. Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Грибко Марія Іларіонівна народилася в 

селі Мала Токмачка Оріхівського району За-
порізької області 5 січня 1930 р.

Мені про голодомор розповідала мама. 
Під час голоду наша сім'я дуже голодувала. 
Дуже допомагала велика рідня. В ті часи їли 
щавель, грицики, листя буряка, курай, лобо-
ду, мерзлу картоплю.

Хто був спритніший, то ловили горобців, 
виловлювали ховрахів. В селі Мала Токмач-
ка, людоїдства не було.

Люди ховали від влади зерно в бутилках, 
в горщиках. Закопували в землю, ховали під 
припічок, в стріху, але озброєні загони і там 
все знаходили. Забирали не тільки продук-
ти, а й майно: кожухи, чоботи, одіяла, пери-
ну. Знаходилися такі люди, які видавали все, 

що заховували з продуктів, одягу. Коли над-
ходив вечір, люди збиралися і йшли у поле 
назбирати хоч трохи колосків, або вловити 
щось з тварин. Бабуся підростала і кожно-
го дня ходила до іншого села із маминою 
сестрою, до дядька, за молоком. Їй було 
страшно йти по пустих вулицях, та по бал-
ках, але вона знала, щоб прожити, треба пе-
ребороти свій страх.

Від голоду помирало багато людей, їх хо-
вали на кладовищі. Люди, які ховали інших 
сподівалися, що якщо вони допоможуть за-
копати їх, то їм заплатять якусь копійку або 
дадуть щось із харчів. І їм дійсно давали від-
ходи якогось зерна, яке потім перемелюва-
ли, заварювали і їли.

Свідчення Дернової Катерини Гнатівни (дату народження не встановлено)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Батько, Дерновий Гнат Павлович, мати, 

Дернова Пелагея Лаврінівна працювали на 
різних роботах, дуже бідували, проживали 
разом з батьками. Дід працював конюхом. 
Виживали завдяки тому, що держали коро-

ву. Молоко міняли на крупу, але основним 
продуктом була лобода. Катерина Гнатів-
на і досі пам'ятає запах млинців із лободи. 
В сім’ї було четверо дітей: Галина, Мишко, 
Марія, Катерина.
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Свідчення Дегтяренко Анастасії Євдокимівни  
(даиу народження не встановлено, померла в 1998 р.) і Проценко Варвари Іванівни 

(дату народження не встановлено, померла в 1997 р.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записав Тесленко А. П., 1996 р.

Вони розповідали, що вимерла вся сім’я 
Чесняків. Покійну матір Чесняк Ольгу Ан-
тонівну, коли померла, то везли бричкою. Її 
довга коса звисала і тяглася по землі. По-
мер і її чоловік Мартин Іванович та доньки 
Євдокія і Анна.

Проценко Варвара Іванівна згадувала, 
що бачила, в яких муках помирала Євдокія 
Чесняк. Дівчина лежала в рівчаку біля дороги 
і просила їсти. Руки та ноги були пухлі. Вона 
не могла ходити. Спочатку плакала, потім 
стогнала, а на вечір затихла… померла.

Свідчення Дюженко Олександри Петрівни (1924 р. н.)
с. Димитрово Оріхівського району Запорізької області.

Записала Чередніченко Н., 2008 р.

Народилася 16 листопада 1924 року в 
селі Аннівка Нововасилівського району За-
порізької області. В сім’ї Дюженків було 
четверо дітей. Олександра була старшою в 
сім’ї. На початок 1933 року в їхній кімнаті з 
меблів залишилось тільки ліжка та стіл. Все, 
що можна було, поміняли на їжу. Олексан-
дра почала працювати з 7 років. Працюва-
ла в школі, разом з вчителькою в полі зби-
рали з пшениці жуків, кусьок та черепашок. 
Взимку в школі ткали бавовну. А в пам'яті 
спливають ті події тільки в одному ракур-

сі: «Дуже хочу їсти». Вижили тільки завдяки 
тому, що їли лободу, травичку, різні корінці. 
Враховуючи, що сім'я велика, сільська рада 
допомогла вивезти дітей на Кубань. На Ку-
бані прожили всього один рік. В 1934 році 
повернулися на Україну. За період голодо-
мору ніхто не помер. А в сім'ї народилась 
ще одна дитина.

Олександра Петрівна пережи-
ла два голодомори: 1932 – 1933 років, 
1946 – 1947 роки. І побажала, щоб майбутні 
покоління ніколи такого не переживали.

Свідчення Іванця Іллі Васильовича (дату народження не встановлено)
с. Омельник Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

Мого батька розкуркулили за те, що мав 
кузню і дві корови. Сім'ю, як і сотні, тися-
чі таких, вивезли до Вологодщини. В трьох 
десятках церков, у тяжких умовах розмісти-

ли «куркулів» та їхніх дітей. Людьми були за-
биті майже тридцять монастирів. Голод, хо-
лод, хвороби  – всього ми взнали. Особливо 
мерли діти 1 – 10 років, щодня  – по сотні.

Свідчення Ковальової Лідії Федотівни (1921 р. н.)
с. Одарівка Оріхівського району Запорізької області.

Записала Чередніченко Н., 2008 р.

Але будинку в нас не було, ми проживали 
в залізничній будці. Із їди нічого не було. Ми 
ловили бабаків (ховрахів), але це було дуже 
рідко, а так в основному збирали різні корін-
ці, лободу. Із нашої сім’ї, а нас було четверо, 

ніхто не помер. А голод 1946 – 1947 років, 
ми пережили вже краще, бо в нас з’явилася 
корова, а це молоко, сир. І дякуючи цьому 
ми вижили.
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Свідчення Козир Євдокії Антонівни (дату народження не встановлено)
с. Омельник Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1991 р.
//Запорізька правда.  – 1991, 26 листопада.

Працюючи на одержаній по декрету зем-
лі, були розкуркулені Фанасій Ткаченко, 
Дмитро Скляренко, Петро Кугот. Загинули 
на Вологодщині Іван Федоренко, Завалій 
(імені не встановлено).

Був репресований Яків Дроздов, учасник 
громадянської війни, партизан, із заслання 
не повернувся. Померли від голоду Петро 
Шкроботько, Яків Тихий, Трифон Чиж, Іван 
Кітляр.

Свідчення Коляди Михайла Васильовича (дату народження не встановлено)
с. Червоний гай (Зелений гай) Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1991 р.
//Запорізька правда.  – 1991, 26 листопада.

Рахманні наші чорноземи, за які україн-
ський народ віками проливає свою кров, ро-
сійським царатом були щедро роздаровані 
колоністам із Німеччини. Після революції ці 
землі були безкоштовно передані їхнім гос-
подарям, українським селянам.

Це землі, де тепер розташовані села 
Свобода, Широке, Червоний Яр. Наші люди, 
з діда-прадіда хлібороби, хутко почали за-
можніти на цій землі. Купували американські 
трактори «Фордзони», молотарки, ставили 
млини-вітряки. Але невсипуще око «вождя 
всіх трудящих» сягнуло і цих благодатних 

країв. У колгоспі «Гігант», що тепер село Ши-
роке, «підлягали розкуркулюванню» Микита 
Савон, Павло Гординський  – за молотарку, 
Андрій Харитонович Коломієць, Олексій Юрі-
йович Орина та Павло Білогуб  – за вітряки, 
Дмитро Коломієць  – за трактор «Фордзон».

У цьому селі померли з голоду мастовиті 
хлібороби: Василь Кирилович Коляда і його 
батько, Іван Григорович Коляда, Петро Са-
велійович Сизоненко, Григорій Бондаренко. 
Багато померло дітей, стариків і жінок, але 
пам'ять про них не збереглася, бо на ті часи 
вони мало значили в житті…

Свідчення Кушніренка Петра Івановича (дату народження не встановлено)  
і Науфок Степана Романовича (дату народження не встановлено)

с. Васинівка Оріхівського району Запорізької області.
Записав Сухар І., 1991 р.

//Запорізька правда.  – 1991, 26 листопада.
У цьому селі, як розповідають очевидці 

тих подій Петро Іванович Кушніренко і Сте-
пан Романович Науфок, були розкуркулені 
Василь Михайлович Кушніренко, Андрій Ми-
хайлович Кушніренко, Василь Андрійович 
Кушніренко, Іван Андрійович Кушніренко, 
Олексій Яланський.

Брати Іван та Андрій Барабаші, а також 
голова колгоспу Пальчик були репресовані і 
вислані на каторгу нібито за саботаж хлібо-
заготівель.

Померли з голоду Федір Демидович 
Кушніренко, Василь Демидович Кушніренко, 
Трохим Сидорович Салогуб, Григорій Ба-
бенко, Павло Гольнєв, Андрій Шемберко з 
дружиною.

Сергій Федорович Корчевський працю-
вав чабаном та й помер з голоду під ногами 
в овець.

У цьому селі траплялися випадки людо-
їдства.
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Свідчення Леги Євдокії Григорівни (дату народження не встановлено),  
Міненка Григорія Мусійовича (дату народження не встановлено),  

Кононенко Ганни Мусіївни (дату народження не встановлено)
с. Микільське Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

Колгосп наш у часи голодомору називав-
ся «Воля». Люди мерли, як мухи. Нині по-
кійна Міненко Наталка Карлівна в 1933 році 
поховала під кущем маслини дітей, які при-
блудилися в село і померли з голоду  – двоє 

дівчаток і хлопчик. Олександр Олексійович 
Міненко, Катерина Міщенко, Степан Олій-
ник, глухоніма жінка Омельчак  – це лише 
деякі з тих жертв. Багато прізвищ ми просто 
не пам'ятаємо  – пішли люди…

Свідчення Лемешко Віри Семенівни (1950 р. н.)  
зі слів матері Левченко Варвари Семенівни

с. Копані Оріхівського району Запорізької області.
Записала Назарчук Н., 2008 р.

Моя мама Левченко Варвара Семенівна 
розповідала, що голод був страшний, їли 
все, що попадалося, а тоді хворіли і помира-
ли, то коріння з бугили, воно було солодке, 
то збирали колоски, розривали мишині кучі і 
знаходили там зерно. На краю села завела-

ся якось банда: і дорослі, і діти. Вони вирили 
собі житло і крали все в людей. Приходили в 
ночі, забирали і корів, і телят, і посуд. Вари-
ли з м’яса їжу і їли. Коли їх міліція арештува-
ла, люди познаходили свої казанки, сково-
рідки та інші речі. Страшний то був час.

Свідчення Лепетченка Івана Тимофійовича (дату народження не встановлено)
с. Омельник Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.   – 1990, 17 липня.

 –  У тодішньому колгоспі «Диктатура» 
були розкуркулені селяни-трударі, такі, як 
брати Григорій Лепетченко, Андрій Лепет-
ченко, Василь Лепетченко  – Тимофійовичі; 
Никифор Козачок, Михайло Петренко, Кость 
Петренко (за млин-вітряк), чоловіки: Ілюшко 
та Іващенко  – їхні імена невідомі, Никифор 
Кальба. Їхні сім'ї вивозили роздягненими і 
роззутими у Карлову балку і кидали в зимо-
ву ніч напризволяще. Доля багатьох з них 
досі невідома.

Був репресований і засуджений до 10 ро-
ків каторги Пилип Скляренко нібито за агіта-
цію проти насильницької колективізації.

Гната Носка забрали у 1937 році і невідо-
мо, де поділи.

Померли з голоду дід Мандрика і дід 
Санько  – їхні імена невідомі, померла з го-
лоду Віта Клименко. Дід Ґонтар, щоб покін-
чити муки голоду, поклав свою голову під 
колесо машини, а водій побачив і витяг за 
ногу, до вечора він помер. Вимерла з голо-
ду велика сім'я Скворців. Голодною смертю 
помер Олексій Семенець.

Треба сказати, що голодомор був так 
ретельно спланований, що свої знущалися 
зі своїх, тобто «бідні з багатих». То був дуже 
далекий приціл, щоб пересварити українців 
навіки, адже й тепер ми ділимося на «схід-
няків» і «западенців», на «москалів» і «банде-
рівців»…

Свідчення Миленької Любові Кирилівни (1932 р. н.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записала Назарчук Н., 2008 р.
Я народилася в 1932 році  – сама голоду 

не пам'ятаю, та старший брат і сестра мені 
розповідали, як наша сім’я постраждала. У 

мами нас було четверо. Тато дуже хворів, 
бо був поранений у гражданську війну. Ма-
ленький хлопчик помер. Мама дуже за ним 
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плакала. Але нас було ше троє і хворий тато, 
і всі голодували. Треба було десь добувати 
харчі. У мами було багато одежі, і вона їзди-
ла на Полтавщину міняти її на зерно і хліб. 
Це було у 1933 році. Перший раз вона при-
везла спечені великі хлібини, заслала піч і 
розклала їх рядком  – це було велике багат-
ство. Також привезла зерна. Потім вона зі-
бралася знову і на цей раз не повернулася, 
її не було 2 місяці. Коли вона повернулася 
назад, в Копані з хлібом і зерном, її скинули 
з «товарняка» і забрали все. А скинув свій 
же  – сестрин чоловік. Він думав, що вона 
розбилася, а вона залишилась жива. Йшла 
з села до села, робила. Її годували за те, і 
так і дійшла назад. Одного дня люди почу-
ли крик на кладбищі  – це вона прийшла до 
могили своєї дитини і плакала. Коли вона 
вийшла з поїзда, то вдарилась головою і 

втратила память. А на кладовищі, коли ста-
ла кричать, все згадала. Як вона побачила, 
що в неї немає ні одежі ні зерна, ні хліба  – 
заходилася тужити, а потім пішла в двір до 
своєї сестри. Сестрин чоловік злякався, 
побачивши її. Він же думав, що вона мерт-
ва, вигнав її з двору. Сестра ж довідавшись 
про це, дала їй пуд жита, крадькома від чо-
ловіка. Так ми й жили. Пізніше тато помер, 
а мама так і залишилось на все життя інва-
лідом, у неї дуже боліла голова, вона стала 
не в собі. Її клали в лікарню, а після лікарні 
вона стала зовсім інакша, так і померла, а 
ми вже виживали, як хто може. Я згадую і до 
цього часу, як сестра мені розказувала, що 
я маленька, як побачила хліб, схватила шко-
ринку і заховалася під стілець, щоб ніхто не 
відняв. Не доведи Господи, нікому пережи-
ти те, що пережили ми.

Свідчення Мозгової Валентини Григорівни зі слів бабусі  
Кравченко Килини Порфирівни (дату народження не встановлено)

с. Копані Оріхівського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Моя бабуся Кравченко Килина Порфи-
рівна розповідала мені про цей голод. В 
1932 році врожай був, та приходили і за-
бирали все. Бабуся жила сама з двома ма-
ленькими дітьми в невеликій хатинці край 
села. Хата була вкрита соломою. Чоловік 
помер дуже рано і вона залишилась вдо-
вою, прийшли й до неї забрали все, навіть 
із-за образів торбинку з пшеницею, яку 
вона приховала. Була у неї добра корова, її 
не забрали за умови, що бабуся піде в ар-
тіль працювати і приведе корову сама. Бід-
ній вдові треба було рятувати діток, і вона 
відвела корову і стала сама працювати в 
артілі. Вона подивилася, що її корова на-
годована, напоєна, їй самій дали роботу  – 
готувати їжу робочим. Доїли корів, молоко 

кип'ятили, і варили в ньому великі галуш-
ки. Їли всі: і батьки, і дітки. Діти пасли ко-
рів. Хто пішов в артіль, працював, той і ви-
жив. Навесні 33-го ловили ховрахів, дерли 
їх і варили м'ясо. Люди дуже голодували. 
Одна сім’я, у них було 7 дітей наварили два 
казана грибів, наїлися, до ранку всі помер-
ли. Збирали колоски, терли їх, зерно трохи 
дрібнили, добавляли якоїсь трави і їли цю 
юшку. А після цього голоду дуже все вро-
дило: хліба стояли в ріст людини. Приїхали 
якісь два начальника з міста. Із портфеля-
ми, в шляпах, ходили, роздивлялись і між 
собою розмовляли: «Мало трутнів знищили, 
потрібно було більше». А люди, почули це 
плакали, дуже плакали. Як пережили все це 
і не знаємо.

Свідчення Олексієнко Марії Яківни (дату народження не встановлено)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Мій батько розповідав за голод 
1932 – 1932 років. Приходили, забирали все: 
зерно, крупу, коней забрали, а корівчину за-
лишили, так ми й вижили, бо було молочко. 
Люди ховали зерно, а приходили і стукали 

палками, то в сараї під яслами у корови, то 
в садку. Навіть із горняток повисипали куку-
рудзу, крупи і позабирали. Навіть провірили 
кишені, якщо було заховане зерно, то виси-
пали. А на весні вже їли грицики, лободянки, 
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варили із зеленого абрикосу кисіль. Мами-
ної сестри родина жила багатше, їх повинні 
були розкуркулити і вислати з села, так вони 
зібралися і втекли до Грузії. Так моя тітка 

там і прожила, і померла там. У Грузії до сих 
пір залишились моя рідня. Говорити про цей 
голод було не можна, люди і після нього бо-
ялися сказати зайве слово.

Свідчення Пащенко Галини Пантейлемонівни (дату народження не встановлено)
с. Новоселівка Оріхівського району Запорізької області.

//Запорізька правда.  – 1990, 9 червня.
Її брат Павло Корховий  – чорний і су-

хий від недоїдання, ішов через город сво-
го односельця, взяв яблуко і картоплину, і 
за це був закатований своїм земляком. З 
голоду в цьому селі померли Наум, Ганна, 
Килина Крячки, Мотря Пащенко та її мати. 
А що про дітей, то годі й говорити, бо вони 
гинули щодня десятками і їх закопували, як 
щенят, де доведеться. Не приведи, Боже, 
коли хто не витримував і йшов збирати ко-

лоски на колгоспне поле. За жменю піді-
браних колосків у тюрму посадили братів 
Федоренків.

Цей скорботний список можна продо-
вжувати і продовжувати. Жителька Копанів 
Варвара Іванівна Проценко була свідком 
голодної смерті Євдокії Чесняк, 1920 року 
народження. Дівчина все просила їсти, а до 
вечора затихла і померла, скрутившись в 
рівчаку. Раніше вимерла вся її сім'я.

Свідчення Порохні Л. І., зі слів батька Порохні Івана (1925 р. н.)
с. Мирне Оріхівського району Запорізької області.

Записав Порохня Л. І., 2008 р.
В то время моему отцу Ивану было 7 лет. 

Он со своей семьёй проживал в Гуляйполь-
ском районе Запорожской области.

Семья у них была большая, детей было 
пятеро, отца не было, он умер. Дети были с 
матерью и старенькой бабушкой. Жили они 
у родичей, у которых были свои дети. Но 
родственники делились последним куском 
хлеба.

Со старшей сестрой Катей они подбира-
ли отброс со столовой, но там всегда было 
много таких как они, другой раз возвраща-
лись ни с чем. Было и гоняла милиция. Про-
шли разговоры, что на Донбассе хорошо 
зарабатывают, и там люди живут хорошо, не 
голодают. Мать оставила детей на старень-
кую бабушку, а сама поехала в Донецкую 
область на шахты, чтобы что-то заработать 
и купить муку, продукты. А перед отъездом 
самого маленького своего сына (1 – 2 года), 
чтобы не умер, подбросила в какое то село 
богатой бездетной семье. Она два дня хо-
дила, высматривала, как приняла ребёнка 
другая семья. Немножко старше девочка 
Оля умерла с голода, так как она вся опух-
ла, и когда делили мизерную еду, ей уже 
не давали, говорили между собой, что она 
всё равно умрёт, может хоть они выживут. 

Сколько потом жил отец, он всё время вспо-
минал и плакал за свой поступок, что не хо-
тел делиться с сестрой, что бы выжить са-
мому.

В семье все очень хорошо пели. Старше 
на год от Оленьки была Надя. Отец со сво-
ей старшей сестрой Катей пошли на ж-д 
вокзал, и повели туда Наденьку. Надень-
ка очень хорошо пела, да ещё и жалобную 
песню. Один мужчина долго простоял возле 
неё  – всё слушал. Потом подошел его по-
езд. Он сел в него, а когда поезд тронулся, 
он выскочил, схватил с собой Надю. И уехал 
с ней. Отец не мог тогда читать и не знал, 
куда уехал поезд, куда увёз сестру. А потом 
приехала тётка и забрала с собой сестру 
отца Катю, а отец остался сам с бабушкой. 
Катя очень просила, что бы тётя забрала 
и моего отца, то она не могла забрать его, 
так, как её муж строил что-то на Севере. За-
тем приехала мама, забрала отца и повез-
ла его в Донецкую область в Енакиево. Она 
сама там ещё была не устроена, жила в об-
щежитии. Выдавали пайки, шахтёры полу-
чали деньги, жили намного лучше, за деньги 
могли скупиться в магазине. Отец приехал 
голодный, хлеба не видел. Он тоже хорошо 
пел и играл на балалайке. Вышел на мост, 
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когда рабочие шли домой, он стал играть и 
петь песни, а пел очень хорошо, тетя и был 
маленький, протягивал руку, что бы что-то 
ему дали. Сам был ободранный, худой. Он 
поёт, а все идут возле него и ложат у его ног 
хлеб, конфеты, продукты. Они его всего об-
ложили едой, он ничего давно не ел, глаза 
разгорелись, слёзы душат, и сами льются 
с глаз, а его все гладят по голове, целуют 

и заваливают продуктами. Отец был очень 
благодарен, что с ним поделились люди. 
Он всё время вспоминал об этом, когда за-
ходил разговор за голодовку. На всю жизнь 
в его сердце отпечатался след голода. И 
когда он, уже взрослый, проходил мимо по-
прошаек, всегда им что нибуть ложил в руку  
– наверное, представлял себя на мосту с 
протянутой рукой в детстве.

Свідчення Проскури Сидора Купріяновича (1907 р. н.)
с. Червоний гай (Зелений гай) Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1991 р.
//Запорізька правда.  – 1991, 26 листопада.

А ось село Червоний Яр. Колгосп тоді на-
зивався «Червона перемога». Тут померли з 
голоду Петро Яланський і його двійко діток, 
Іван Юхименко і п'ять членів його сімейства, 
Ілля Шкроботько, Василь Сизоненко, Тихон 
Монець.

Нізащо були розкуркулені Захар Біло-
губ та Трифон Яланський, останній по-
вернувся на Україну, а дружину і дітей 
полишив у вологодській землі. Дощенту 
забрали все з подвір'я у Василя Кирило-
вича Коляди.

Свідчення Розсохи Євгенії Федорівни (1957 р. н.),  
зі слів батька Долинного Федора Семеновича

У 1932 – 1933 рр. мешкала в м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області,  
нині  – мешканка смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району  

Запорізької області.
Записано (дату не встановлено)

Про трагічні події тих років я чула від 
свого батька Долинного Федора Семено-
вича ще в шкiльнi роки (70-i роки минулого 
століття). Говорив він тільки про наслідки, 
не чіпаючи причин (мабуть, тоді не прийня-
то буле говорити). Жив i працював батько в 
ті роки в м. Василькiвка Дніпропетровської 
області. Мiськi жителі голоду не знали, а се-
ляни рятуючись від голоду, прагнули йти в 
міста. Часто зупинялися біля їдалень, де мо-
гли бути залишки їжi, аби хоч-якось утаму-
вати голод. Зрозуміло, що виснажені орга-
нізми повинні були їсти потрошки, але цього 
люди не розуміли. І часто поївши, лягали на 
землю відпочивати, дрімали під лагідним 
весняним сонечком. Багато з них вже до 
життя не поверталися.

Страшно подумати, але така довгождана 
їжа несла людям смерть. Серед постражда-
лих в першу чергу були жінки, діти.

Я б хотіла розповісти про свого діда Се-
мена Долинного. Все своє життя він прожив 
у м. Opixiв 3 апорiзькоi області, де почина-

лося коріння великої ciм’ї Долинних. Зі слів 
свого батька я знаю, що мій дід був розум-
ною, сильною i працьовитою людиною. На 
початку ХХ століття в м. Opixiв були тільки 
дві людини, які могли помірятися силою під 
час змагань. Один з них  – був мій дід Се-
мен, який походив з козацького роду.

Велика працьовитість i любов до зем-
лі зробила йога заможною людиною. Зумів 
прикупити багато землі, на якій працюва-
ла його велика сім’я (дванадцять синів i дві 
доньки). До них наймалися на роботу без-
земельні i малоземельні селяни, які праг-
нули завжди працювати у Долинних (із спо-
гадів односельчан, які розповідали мені у 
1996 роцi про мого батька i дідуся під час 
перебування в м. Оріхові). Дід Семен корис-
тувався великим авторитетом, бо сам пра-
цював i слідкував за тим, щоб робітникам 
вчасно платили i добре годували під час ро-
боти (щоб кожного дня було м'ясо).

Коли прийшла радянська влада, діда Се-
мена не розкуркулили, бо всі свої землі від-
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дав сам, добровільно. Він був розумною i 
далекоглядною людиною. Своїм синам ка-
зав так: «Якщо хочете  – беріть землю i гос-
подарюйте, а я вже  – ні. Інші часи прийшли, 
інше життя почалося».

Залишив за собою тільки дерев'яний 
млин, де молов односельчанам борошно.

З того й жив.
Коли почався голод, дід багатьох вряту-

вав своїм хлібом, роздаючи односельчанам 
мішками зерно, борошно. Всі знали, якщо 
комусь скрутно, немає чим годувати дітей, 
то треба йти до Семена  – він допоможе. А 
Семен ніколи довго не розмірковував, якщо 
приходили з проханням допомоги. Завжди 
говорив: «Візьми  – скільки треба». Так було, 
поки все не роздав.

Коли у 1959 році моя мама Стефанія 
Михайлівна приїхала з моїм батькам в м. 

Opixiв, то згадувала, що часто зустрічалися 
із вдячними орiхiвцями, які вклонялися сину 
Федору за ту велику справу, яку робив його 
батько Семен, рятуючи багатьох людей від 
голоду в далекому 1933-му.

Ця пам'ять подяки жила багато poків. 
Навіть після Великої Вітчизняної війни 
1941 – 1945 рр. люди пам'ятали, кому вони 
завдячували своїм життям справжній, до-
брій i сильній людині  – Семену.

Помер мій дід трагічно в кінці 30-х ро-
ків (точної дати не пам'ятаю). Під час силь-
ної бурі в степу вітром відірвало дерев'яне 
крило його млина i вдарило по діду, який 
прагнув щось рятувати біля нього під час 
бурі.

Діда вже давно немає, але довго про 
нього пам'ятали односельчани. Приємно 
мені, що в моєму роду були справжні люди.

Свідчення Руднєвої Ганни Іванівни (1931 р. н.)
с. Кірово Оріхівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Голодомор 1932 – 1933 років не 

пам’ятає, бо була маленькою. До 1941 року 
так і мешкали в с. Кірово. 1946 – 1948 роки 
мешкали в Ставропольському краю в Уджть-
джугулівськім районі.

Рідні про голодомор 1932 – 1933 років 
розповідали зі слізьми на очах. Бо вижи-
ли тільки тому, що збирали мерзлі буряки, 
мерзлу картоплю, кропиву, лободу, свіріпу. 
Мама пекла коржики з лободи. Хоч в сім’ї і 

було 8 чоловік, але в період голодомору ніх-
то не помер.

Голодомор 1946 – 1947 років ми пережи-
ли в Росії, де видавали карточки на продукти 
харчування, це: хліб по 350 гр., крупи, цукор. 
Але цієї їжі не вистачало, ми ходили просили 
по дворах та заробляли, як могли. Працю-
вали в колгоспі. І я, зайвий раз, про це зга-
дувати не хочу, бо дуже пече серце. Нехай 
майбутні покоління до цього не доживуть.

Свідчення Семенець Людмили Сидорівни (дату народження не встановлено)
с. Преображенка Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

У мого діда було 20 десятин поля, шес-
теро коней, бричка, сівалка, плуг, інший ін-
вентар, а ще було у нього 12 душ дітей, пра-
цювали, не покладаючи рук, і дорослі, і діти. 
Так і жили, наймитів не тримали, справно 
платили податки.

Та ось прийшли «товариші». Забрали 
все до зернини-квасолини, все рухоме і 
нерухоме. Дід мій був свого роду мудрець-
хлібороб. Якось у полі він знайшов незви-
чайної величини колосок жита, вим'яв його, 
порахував зерно і декілька разів висівав та 

одбирав кращі колоски, дуже хотілося дідо-
ві вивести високоврожайне жито і цим по-
кращити селянську долю, а може і загально-
людську.

Але «активісти» забрали торбу із цим 
чудо-житом. Тоді дід побіг слідом за ними за 
ворота, прохаючи, щоб зберегли те зерно, 
бо воно принесе усім достаток і щастя… У 
відповідь «товариші» турнули діда на землю 
і стягли з нього чоботи.

Щоб хоч щось лишилося із одягу його 
сімейству, він фіктивно розлучився зі сво-
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єю дружиною і пішов працювати у комуну 
«Авангард». Там від сходу до заходу сонця 
скидав з косарки голодний і всіма клятий. 
Йому майже не давали їсти і не змінювали в 
роботі  – бо «куркуль».

Так мій дід Олексій Семенець і помер з 
голоду і холоду, а діти його розбрелись по 
білому світу, що про декотрих і досі нічого 
не чути …

Свідчення Сергієнко Ганни Захарівни (дату народження не встановлено)
с. Червоний гай (Зелений гай) Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

У братів Миколи і Михайла Паустовських 
був вітряк і по парі коней. За це їх відправи-
ли на Вологду.

Вивезли гарбою невідомо куди Варивона 
і Макара Пастарнаків разом з їхнім батьком 
Терешком. Була розкуркулена зовсім бідна 
сім'я Моцпанів, а потім вимерла з голоду.

Люди дуже страждали від голоду, ходи-
ли, як скляні, їли курай, лободу, цвіт акації, 
іншу зелень.

Як вигрібали хліб із селянських дворів, то 
штрикали багнетами у землю, у стіни і груби.

Дуже багато померло людей з голоду, 
але пам'ять тепер тільки болить глухо і тупо.

Свідчення Сиротенко Мотрі Артемівни (дату народження не встановлено),  
Сиротенко Мотрі Григорівни (дату народження не встановлено),

Сухар Парасковії Омелянівни (1906 р. н.)
с. Свобода Оріхівського району Запорізької області.

Записав Сухар І., 1991 р.
//Запорізька правда.  – 1991, 26 листопада.

У роки насильницької колективізації на 
основі маєтку Петра-німця була організо-
вана комуна, що її назвали «Свобода». Її 
члени  – це в основному жителі-вихідці із 
сіл Омельник, Ягорівка, Бурякова (нині Ва-
синівка). Комунари усуспільнили все, на-
віть курей, лише спати ходили у свої хати. 
Треба сказати, що постачались комунари 
державою і великого голоду не знали, а ще 
й дуже допомагали своїм родичам із навко-
лишніх сіл у роки голоду. Розповідали ста-
рі люди, що хто мав сили якось прийти до 
комуни, то там його рятували від голодної 
смерті. Але потім комуна «Свобода» розпа-
лась, а її керівники попали в немилість вла-
ди. Замполіт комуни Гольнєв (імені не вста-
новлено) був при фашистах розстріляний у 
Терновій балці.

Мій рідний дядько Сухар Іван Стефано-
вич і його дружина тітка Ганна розповідала, 
що в тій комуні всі намагалися працювати 

чесно і сумлінно, але все придбане викачу-
вали до нитки і зернини. З комуни нічого не 
вийшло  – люди розбіглись. Тепер це село 
Свобода.

Село Омельник. Колгосп «Сигнал» 1932 
– 1933 роки. Голод у цьому господарстві за-
брав повністю сім'ю селянина Білоуса, його 
дружину бабу Параску та прийомного сина 
Павлуху. Онуки ж їхні Яків, Фанасій та Сте-
пан спаслись, бо їх забрала в колгоспні ясла 
завідуюча Ганничка. Померли з голоду троє 
діток Сергія Мохнарила, бо їх до ясел не 
взяли за те, що в того був старенький млин-
вітряк. За декілька колосків забрали в тюр-
му Захарка Білогуба, де він і сконав. Микола 
Коляда і Сергій Каленик  – парубчаки, пішли 
в сусіднє село прохати їсти, а їх там поло-
вили і поїли. Померли в Омельнику ще Іван 
Мохнарило, Харитина Коляда, Анастасія Ко-
ляда. Ще померли брати Сиротенки: Мефо-
дій, Іван та Петро.
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Свідчення Сиротенко Тетяни Артемівни (дату народження не встановлено)
с. Омельник Оріхівського району Запорізької області

Записав Сухар І., 1990 р.
//Трудова слава Оріхівського району.  – 1990, 11 жовтня.

Репресували в нашій артілі «Безмежна» 
трьох Юхименків: Матвія, Семена, Трохима. 
Вони повернулися із заслання, а тоді пішли 
на фронт під час війни і всі загинули, захи-
щаючи Батьківщину. В селі нашому з голоду 
померло небагато людей, в основному при-

їжджі. Головою колгоспу був комуніст Іван 
Микитович Борисенко. Він ходив пухлий від 
недоїдання, але про людей думав. Умудряв-
ся щось залишити із зерна або відходів, по-
тім те видавав пригорщами на день чи п'ять 
днів на їдця.

Свідчення Сухар Парасковії Омелянівни (1906 р. н.)
с. Свобода Оріхівського району Запорізької області

Михайлюта О. Алілуя. Художньо-документальна оповідь про реальні події чорного 
1933-го року на Лівобережній Україні.  – Гуляйполе: Гуляйпільська районна друкарня, 

1990.  – 23 с.  – С. 20.

Я, Парасковія Сухар, із села Омельник 
Оріхівського району Дніпропетровської об-
ласті. Я хочу сказати, що в нашому колгос-
пі «Сигнал» вмерли мученицькою смертю 
рядові колгоспники дід Сиротинко і вісім-
надцятирічний Григорій Сухар, і Христина 
Артемівна Коляда, а Каленик Сергійович Ко-
ляда блукав з торбою довколишніми селами 
й невідомо куди зник. Безслідно зник також 
Іван Васильович Мохнарило. Вмер Яків Бо-
чар. Білоруси  – Катря (мати), Павло (син), 
Параска (невістка) віддали богові душу в 
один день та так і лежали на своєму подвір’ї. 
І їх тамечко (так в тексті  – І. Ш.) й прикрили 
попелом, бо нікому було нести на цвинтар. 
Олександра Філіненко ходила попід тинами, 
просила милостиню, поки й упала. Никифор 
Олексійович Мохнарило лежав пухлим се-
ред вулиці, аж доки схолонув. А двійко його 

дітей, сільрада здала в патронат. І вони там, 
сердешні, повмирали. Захара Сергійовича 
Білогуба посадили в тюрму за жмут піднятих 
у полі колосків, і він додому не повернувся. 
А Каленика Мохнарила розкуркулили невідь 
за віщо (жив заможно, найманих робітників 
не тримав), вислали за Вологду. Помер сам 
і двоє його дітей, і мати вмерла. Розкурку-
лили Сергія Яковича і Василину Матвіївну 
Мохнарило (був у них невеличкий вітряк, від 
нього тепер і сліду не залишилося). А трій-
ко їхніх дітей  – дошкільнят бродили по селу і 
всюди їх проганяли не давали навіть по лож-
ці баланди. Загинули ті дітки, а голосочки 
їхні душу рвали, наче кошенята кричали під 
шкільним парканом. Та ніхто не міг пору-
шити наказу сільської влади, дати їм бодай 
крихту, бо завтра й твої діти опиняться си-
ротами…

Свідчення Ткачук Ніни Опанасівни (1938 р. н.)
с. Копані Оріхівського району Запорізької області.

Записала Назарчук Н., 2008 р.

Під час голоду мої батьки були в м. Макі-
ївці. Працювали на шахті. Важко було і там, 
голодно. А прийшлося їм рятувати родину 
Лобача Олександра, яка була розкуркулена, 
в них забрали все. І вони голі, босі і голодні 

приїхали на шахти. Там їм допомогли, дали 
житло, влаштували на роботу. А вже після 
війни, обидві наші родини приїхали назад в 
с.Копані.
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Свідчення Федоренка Миколи Минайовича (1923 р. н.)
с. Димитрово Оріхівського району Запорізької області.

Записала Чередніченко Н., 2008 р.
Народився 18 грудня 1923 року в 

м.  Краснодарськ. Батька посадили в тюрь-
му. Залишились мама, два брати і я. Дуже 

голодали. Їли корінці трави, кропиву, лю-
церну, акацію. В 1933 році мама і брати по-
мерли.

Свідчення Філоненко Надії Павлівни (1930 р. н.)
с. Мирне Оріхівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Наша сім'я на той час складалася з бать-

ка, матері і трьох дітей. Проживали в с. 
Кам'янка (Янчикрак) Василівського району 
Запорізької області. Начальники їздили, за-
бирали все, останню їжу. Батько втік, бо лю-
дей судили і висилали. Коли забирали про-
дукти, мама сховала опару і вузлик муки в 
грубку. Вони перевернули все, достали ту 
опару  – вивернули, а муку забрали. У бра-
та матері було семеро дітей, з них шесте-
ро померли (як їли лободу, там і померли). 
Мама виливали ховрахів у нірках, ловили 
їжаків. Іноді не хватало сил донести до нір-

ки відро води. Коли весною виросла деяка 
трава, тоді її їли. Одного разу мама звари-
ла ховрахів і поставила на вікно, та їх хтось 
украв. Брат приніс кусочок хліба. Ми його 
розділили на три куски і поклали у корзи-
ну, сплетену з лози. Коли той хліб з'їли, то 
ще багато разів перевертали корзину, ду-
мали, може ще якась крихітка випаде. Все, 
що було дома виносили і міняли на їжу. Ба-
гатьом людям приписували, що вони були 
кулаками, приходили до хати, а там нічого 
немає. Пам'ятаю, як когось засуджували, то 
скликали все село.

Свідчення Швець Варвари (1937 – 2008 рр.)
с. Димитрово Оріхівського району Запорізької області.

Записала Чередніченко Н., січень 2008 р.
У сім’ї було 5 дітей. Нас вигнали з рідної 

домівки та з села. Забрали корів, усе за-
брали. Батька забрали у в’язницю, нізащо. 
Мама з дітьми перейшла жити до землянки. 
Не було, що їсти. Мама ходила до сусідсько-
го села і носила маленькі кусочки хліба. Все 
це було взимку. З приходом весни, ми по-
чали ходити по городам і їсти бур’ян, листя 
різних дерев. Коли зацвітала акація, їли її 
цвіт. Находили малу гнилу картоплю, її теж 
їли. Це були дуже тяжкі часи. Від такого тяж-
кого життя, я рано посивіла.

Пізніше, став колгосп. Батька нашо-
го звільнили із в’язниці. Тато і мама пішли 
працювати. Усім почали давати по чуть-
чуть крупи. У нас була велика сім’я. Нам 
було цих харчів замало. Ми були голодні. 
Мама готувала суп з усього, що було. Вона 
брала борошно, якого у нас було трішечки, 
робила маленькі тістечка. Ми, як ті гавеня-
та, хапали їх і їли, з великою жадібністю. В 
ті часи їли все, що тільки можна. Виживав, 
хто, як міг.

Пізніше вернули нашу рідну домівку. Але 
не вернули ні коров, нічого. Їжу всю поза-
бирали. Тільки у нашому селі повелися так 
жорстоко. У інших селах у людей не забира-
ли їх майно та їжу.

Дітей та дорослих примушували працю-
вати. Ми робили тяжку роботу, носили міш-
ки. Потрібно було намолотити 7 т різного 
зерна та все розфасувати. Працювали день 
і ніч, навіть малі діти. Відпочивали лише з 
12 години до 15 години. І, знов до роботи. 
Ми були напівголі. Спідниці були зроблені із 
палаток. Спали ми у сараї, на пічці, так було 
тепліше.

Після війни ми сіяли поля. Влітку тяжко 
працювали. Возили возиками цеглу, само-
тужки, без коней. Працювали тяжко, але 
нічого нам не платили. Лише пізніше, поча-
ли давати 600 крашанок, 60 л. молока, по 
300 грам ячневої та кукурудзяної крупи. Да-
вали на рік. Ось так моя сім’я і я виживали 
під час війни та голодомору. Я ветеран пра-
ці, отримала медаль.
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Свідчення Безверхої Катерини Кузьмівни (1926 р. н.)
с. Чумацьке Пологівського району Запорізької області.

Записала Соловйова В. М., 2008 р.

Це були тяжкі часи. В нашій сім’ї було се-
меро дітей. В нас було дві корови, коли при-
йшли забирати, то моя мама віддала лише 
одну корову і сказала: «В мене ще семеро 
дітей голодних». Якби не корова, то ми б по-
пухли від голоду.

У 1932 – 1933 роках була своя дрібне-
сенька картопля, тому їли і шкурку від кар-
топлі, і кашку від акації, горох ховали між це-
глою. Пшеницю всю відібрали.

У 12 років пішла працювати в колгосп. В 
день давали прозорий шматок хліба. Взим-
ку не було чим топити, але ми знайшли вихід 
і топили корів’ячим послідом, який збирали 
влітку, висушували його.

У 1947 році було ще страшніше, мама 
ходила на роботу. В нас була велика діжка 
з невеличкими бурячками і капустою. Стар-

шого брата просили, щоб дістав. Він зала-
зив на драбину, а діжка була глибокою, як 
впадеш туди то і втонеш. Ми його держали 
за ноги і він діставав. Потім наїмося і сиди-
мо всі червоні в буряці. Мама прийде з ро-
боти побаче, що ми в буряці  – намоче ган-
чірку і давай нас бити, а потім і сама плаче, а 
ми сидимо коло неї. Мама говорила: «Зараз 
поїли, а що ж завтра варити?».

Ловили ховрахів, варили, їли їх і не на-
їдалися. Одного разу я зловила чотири 
ховрахи, плакала тоді не від горя, а від 
радощів, бо буде, що на вечерю їсти. Тоді 
їли і грицики, лободу, свиріпу. Топили со-
няшниками. Взимку ходили босоніж, тому 
що чоботи були порвані. Ось так і пережи-
ли ми страшний голодомор 1932 – 1933 р. 
і 1947.

Свідчення Бондар Марії Федорівни (1911 р. н.)
с. Федорівка Пологівського району Запорізької області.

Михайлюта О. Алілуя. Художньо-документальна оповідь про реальні події чорного 
1933-го року на Лівобережній Україні.  – Гуляйполе: Гуляйпільська районна друкарня, 

1990.  – 23 с.  – С. 8 – 9.
Я, Марія Бондар, сирота кругла з села 

Федорівки Пологівського повіту, приїхала до 
Харкова вчитися. Дуже хочу медиком стати. 
Людей лікувати буду. Бо мама моя померли  
– ніхто не лікував. Горе, кругом горе. Люди 
добиваються (так в тексті  – І. Ш.) з сіл до 
столиці України, думають, що тут є хліб, є що 
їсти. І конають просто на вулицях. Їх не всти-
гають прибирати. Мене сколихнув вчинок 
Григорія Епіка. Письменник він, знаю його 
добре, бо моєї подруги Зіни він  – рідний 
брат. Отримав Григорій сім тисяч гонорару 
за книгу свою і поки йшов додому, до будин-
ку «Слово», все роздав голодуючим, усе… 
А напередодні дуже журився: як же так, хто 

хоче, той і роздирає Україну, а ми  – ні пари 
з уст, не хочу більше мучитися, не хочу гір-
кого безправ’я, не хочу, щоб і синочку мо-
єму одвічно боліло серце, щоб і він бився в 
кам’яну стіну…

Я вчора була у Власа Яковича Чубара  – 
дядя він мені по мамі. Пізно ввечері Чубар 
говорив по телефону з товаришем Сталі-
ним, просив допомоги, каже, люди мруть, як 
мухи. Йосифе Віссаріоновичу, дайте хліба, 
дозвольте взяти з резервів… що робити, що? 
Довга мовчанка. «Работать надо, товарищь 
Чубар,  – відповів товариш Сталін.  – Паники 
не надо допускать. Работать надо, товариш 
Чубар. Дисципліна и спокойствие!».
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Свідчення Борщ Марії Марківни (1933 р. н.)  
зі слів матері Хузінської Мотрі Свиридівни (1907 р. н.)

с. Решетилівське Пологівського району Запорізької області.
Записала Соловйова В. М., 2008 р.

Моя мама Хузінська Мотря Свиридів-
на, 1907 року народження розповідала 
про велике горе, голод 1932 – 1933 років. 
Їсти було нічого, коли в них робили обшук 
то відібрали все, відібрали і корову. Сім’я 
почала пухнути від голоду, а діти вмирати 
(двоє). Доводилося їсти грицики, лободу, 
ховрахів, як тільки й вижили в такий го-
лод?

1947 рік я вже добре пам’ятаю сама. 
Який це був голодний рік, коли їсти було ні-
чого, пухли люди від голоду.

З колгоспого поля неможна було піді-

брати і колосочка. Виловлювали ховрахів до 
70 шт..варили і їли. Одного разу вона з бра-
том піиїла виливати ховрахів, запримітили 
горбочок, а біля нього зерничко. Стали той 
горбок акуратно розгрібати. Під тим горб-
ком були мишині нірки в яких було повно 
зерна. Зібрали до зернини, набрали з нірок 
два мішки зерна. Зерно віднесли сільському 
мельнику, змололи. За помел мельник брав 
мірку  – один кілограм зерна з мішка. Мама 
наварила кулішу і стала давати малими по-
рціями, щоб не боліли животи. Так пережи-
ли цей голод.

Свідчення Верещаги Мотрони Іванівни (рік народження не встановлено)  
зі слів її свекра Петра Гавриловича Тоцького

м. Пологи Пологівського району Запорізької області.
Записав Тоцький В., 1991 р.

//Запорізька січ.  – 2007, 24 листопада.
Мені згадується весна 1934 року  – перша 

посівна після великого Голодомору. Свекор 
мій  – Петро Гаврилович Тоцький до револю-
ції працював ковалем в залізничному депо 
станції Пологи, ремонтував паровози. Ква-
ліфікований та працьовитий коваль Петро 
Тоцький цінувався в корективі депо, отри-
мував хорошу зарплатню, жили добре. Але 
прийшла революція, а з нею  – громадянська 
війна. Коваль Петро в лавах Червоної ар-
мії, захищав радянську владу, бо вже на той 
час був членом РКП (б), тобто більшовиком. 
Партія посилала його встановлювати радян-
ську владу на вузлових станціях Донбасу.

Повернувся Петро Гаврилович в 1922 рід-
ні краї вже з досвідом роботи керівника-
організатора. Оріхівський районний партком 
признає його головою сільради спочатку в 
селі Копані, а потім  – в селі Преображенка.

Коли почалася колективізація, комуністу 
Тоцькому доручили організувати йому кол-
госп у селі Данилівці Білогорівської сільра-
ди. Через два роки колгосп імені Леніна став 
одним із передових в Оріхівському районі. 
На колгоспному дворі була побудована куз-
ня для ремонту сільгосптехніки, а також ве-
лика комора для колгоспного збіжжя.

…1933 рік за врожайністю зернових ні-
чим не відрізнявся від інших, зібрали в се-
редньому по 23 центнери з гектара. Та хлі-
боздача цього року була не як завжди. З 
району прибули уповноважені у супроводі 
оперів із ГПУ й почали буквально вингріба-
ти все зібране зерно. І тоді агроном-рільник 
колгоспу Іван Іванович Сорока каже голові: 
«Петре Гавриловичу, а що ж ми будемо сіяти 
весною? Ти ж бачиш, що все в навколишніх 
колгоспах вивозять, навіть посівне зерно. 
Давай думати, що ж будемо робити».

І придумали. Непомітно вивезти з комо-
ри зерно неможливо. «Змовники» згадали, 
що на місці цієї будівлі була велика яма для 
гасіння й зберігання вапна, яку після будів-
ництва засипали битою цеглою та сміттям. 
Голова, рільник та комірник вночі яму вичис-
тили й засипали зерном, потім усе зрівняли 
й поставили на те місце віялку, начебто вона 
там завжди стояла. А щоб заплутати ГПУ, 
безтарку (так в тексті  – І. Ш.) зерна вивезли 
і кинули в сарай.

Наступного дня в село приїхали уповно-
важений з району та співробітник ОГПУ, але 
зерна вже в коморі не було. Голову колгос-
пу і комірника заарештували та відвезли в 
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ДОПР (Дом предварительного заключения) 
в місто Оріхів. Як тільки не знущались над 
ними чекісти! Петру Гавриловичу вибили 
зуби та зламали два пальці на руці. Але він 
не зізнався, де сховав посівне зерно, а всю 
вину, начебто за крадіжку безтарки, взяв на 
себе. Півроку протримали голову колгоспу в 
застінках ГПУ. За цей час помінялось керів-
ництво району й начальник ОГПУ.

Одного дня П. Г. Тоцького повезли в Орі-
хівський райпартком. Перший секретар та 
голова райвиконкому розповіли йому про 
катастрофічне становище з посівним зер-
ном: якщо посівну провалять, то й наступ-
ний рік буде голодним. Тому, вони йому по-
обіцяли: він віддасть посівне зерно, а вони 

випустять його на волю, дадуть рік приму-
сових робіт, там же в колгоспі, тільки за кра-
діжку безтарки зерна.

Начальник ОГПУ тут же підписав поста-
нову про звільнення з-під варти. Посівне 
зерно потрохи, економно розподілили між 
колгоспами Білогорівки та Токмачки й кол-
госпники благополучно відсіяли.

Весною 1934 р. мене, після закінчення 
Дніпропетровського агротехнікуму при-
значили головою колгоспу ім. Леніна Орі-
хівського району. Завжди моїми порадни-
ками в роботі були агроном-рільник Іван 
Іванович Сорока та колгоспний коваль Пе-
тро Гаврилович Тоцький. Добра їм пам'ять 
в народі.

Свідчення Вінник Євдокії Миколаївни (1935 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району Запорізької області.

Записали члени етнографічної експедиції ЗНУ Халіманчук О., Проскурін О.  
під керівництвом Білівненка С. М., 2006 р.

Кор.:  – А з ваших родичів хтось помер у 
голод?

Є. В.:  – Та нє, якось і не те, не померли. 
Якось єлі-єлі повиживали. Багато в мене і в 
батька рідні було: 5 сестрів і 3 брата. Да він 
третій. Ну, ранше дітей по багато було, а те-

пер, ну я ж кажу.
Кор.:  – А не розказували за 32-й, 33-й 

нічого?
Є. В.:  – Якось вони розказували, шо го-

лодовка, багато людей померло, і всьо. А як 
воно, шо було, не знаю. Не знаю я.

Свідчення Галюка Вілена Никоновича (дату народження не встановлено)
с. Пологи Пологівського району Запорізької області.

Записала Садова І. П.  – директор Пологівського районного краєзнавчого музею 
(дату запису не встановлено)

Уважаемая Ирина Павловна (звернен-
ня свідка до директора Пологівського ра-
йонного краєзнавчого музею Садової І. П.  
– І. Ш.). Я опишу, как прошел голодомор в 
нашей местности. Наше село Конские Воды  
– на левом берегу реки Конки. В начале 20-х 
годов прошлого столетия молодежи села 
Басань Пологовского района предложили 
поехать на новое место жительства, осва-
ивать земли помещика, который убежал от 
Советской власти. По приезду на это место, 
молодежь построили (помогали друг другу) 
глинобитные дома с камышевой крышей. В 
1926 г. создали ТОЗ (Товарищество по со-
вместной обработке земли), потом в 1929 г. 
переименовали это общество в артель «Пя-
тилетки». Жили очень дружно, хотя и бедно-
вато, зато знали, что с каждым годом жизнь 
понемногу улучшается.

Но вот пришел 1932 – 1933 год. Была 
сильная засуха. Говорят, что трещины в зем-
ле были, хоть ладонь туда вставляй. Почти 
все сгорело на корне. И все же собранный 
урожай был не достаточный на пропитание. 
Тогда созвали собрание артельцев и вопрос 
встал как выжить до следующего урожая. В 
то время председателем артели был Галюк 
Никон Павлович (батько оповідача  – ред.). 
Он выступил с предложением собрать всех 
детей в детские ясли (в яслах діти харчу-
валися повністю за рахунок артілі  – ред.). 
Для этого он отдает большую комнату, где 
дети могут спать, а гулять в большом дво-
ре (Галюк Н. П. запропонував для дитя-
чих ясел свій будинок, в якому проживав зі 
своєю сім’єю  – ред.). Люди поддержали 
предложение. В подтверждение этого есть 
фотография большая, где на снимке все 
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артельцы и их дети. За детьми смотрели 
две няньки и повариха. Дети старше 8 лет, 
помогали родителям дома по хозяйстве и в 
поле. Остатки от неурожая разделили кол-
хозникам и государству.

В нашем селе в эти годы Голодомора, 
ни один человек (дети и взрослые) не умер. 
Вот так дружно и жили.

В нашем селе Конские Воды во всех се-
мьях было от 4-х до шести детей, родив-
шихся до 1932 года, например:

Галюк П. П.  – было шестеро детей, Га-
люк Н. П.  – было четверо детей, Галюк И. П.  
– трое, Лысенко П. (сосед)  – пятеро де-
тей, Хоменко М.  – четверо детей, Арап Я. Н. 
(брат моей матери)  – четверо детей, Гусят-
ник П. Н. (сестра моей мамы)  – трое детей 
(в Пологах), Троцкий Г. Р. (тоже Пологи)  – 
четверо детей.

Даже на кладбище нет могил тех годов. 
Конечно, голод был, как в других селах, я не 
знаю.

Свідчення Головнi (дiвоче Подоляка) Ганни Семенівни (1921 р. н.)
с. Семенівка Пологiвського району Запорізької області.

Записала Безверха Л. О., музею (дату запису не встановлено)
Жили ми тоді у Семенiвцi (нинi с. 

Ceменівка Пологiвського району), в ciм’ї 
нас було небагато (авт.: Посміхається): Ма-
рійка, 1918 р. н.  – найстарша сестра, по-
том я та іще два братика менших  – Вань-
ка  – 1924 р. н. i Гриша  – 1927 р. н. Батьки 
наші держали городик з цього i жили. Meні 
було уже 11 год (авт.: Станом на 1932 р.) i 
я трошки ж таки понімала що й до чого. Це 
були страшні года (авт.: Мається на увазі 
1932 – 1933 рр.). Усіх позганяли в колгоспи. 
Прийшли й до нашого тата i сказали: «Якщо 
не підеш в колхоз  – поїдеш на Соловки». Та-
ких людей, активістів, боялись. Голова кол-
хозу Кейда (авт.: Iм’я та по-батькові опові-
дачка не пам’ятає) та йога трусiльщики у нас 
коня забрали в колхоз. І цей же Кейда коня 
нашого і загнав.

Ой, а як ми ховали їжу! І на городі зако-
пували, i під полик у хаті, i стелили на по-
стіль. Мене батько раз поклав на лежанку, 
де під бiльйом зерна насипали. Я лежала, як 
вроді хвора. Та Гонтарь Олександр як схвате 
постіль  – зерно так i посипалось. Батька за 
це трудоднями оштрафували. Весь час їсти 
хотілося, а їсти нічого було. Грицики ми тоді 
їли, траву. Нарвемо у пелену, посідаємо i 
їмо. І щирицю, i заяче вухо, козелики, всього 
було (авт.: плаче).

Ми годували теличку. Заховали її: по-
строїли перестiнок у конюшні i там за стіною 
її гляділи, щоб ніхто не бачив. А коли з їдою 
зовсім важко було  – зарізали її i м'ясо розі-
клали у хаті. І тут приперлася наша сусідка i 
все, що побачила розляпала своєму чоло-
віку. А той прийшов з активicтами i все за-
брав. Мабуть, самі з’їли.

А були у нас в Семенівці Круть Іван i 
Гурiн Хведiр, в яких їжi було трохи більше, 
чим у нас. Так вони приносили, пригоща-
ли нас то бурячком, то картопелькою  – ми 
всьому були раді, бо свого не мали. А якось 
у Гурiна свинка опоросилася i навела з де-
сяток поросят. І Гурiн як побачив, що наш 
Ванечка дуже слабенький, пухлий  – то по-
жалів малого i зарізав одне маленьке по-
росятко i нам приніс. Отдав батьку так, щоб 
сусідка не бачила, а мама зварила i потроху 
й нам насипала. А братику  – найбільше. А 
я плачу i кажу: «Чого Ваньцi більший кусок, 
чим мені?». А мама отвiча: «Та ти ж бачиш, 
що Ванька зовсім окляк, він помре, його 
спасати надо!». І так вона потроху нас тим 
м'ясом годувала. Так що спасибі тим, лю-
дям (авт: Гурiну i Крутю), які не дали нам з 
голоду повмирати i братика спасли (авт.: 
Витирає сльози). Я зараз їх тільки добром 
згадую…

Свідчення Ґонтаря Івана Гнатовича (1928 р. н.)
хут. Кирилівка (нині Новосеменівка) Пологівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.
Народився 22 серпня 1928 року на хуто-

рі. У 1932 році батьків погнав голод з рідної 
домівки. Склали на тачку нехитрі пожитки і 

пішли шукати кращого життя. Зупинилися у 
Бердянську. Дивом уціліли від смерті. Мати 
влаштувалась працювати на консервний за-
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вод. Так майже під заводом і пережили го-
лодовку. Дожили до літа і переїхали у село 
Тарасівку Чернігівського району, у третій 
відділок радгоспу «Вільний». Під час голоду 
ніхто із членів родини не помер. У 1941 році 
прийшли німці, з'явились порожні хати у селі 
Гросвейде, тому сім'я вирішила знайти собі 
помешкання на краю німецької колонії (жили 
там все-таки заможніше).У 1942 році забра-
ли до Німеччини, та не довезли і до Чернігів-
ки,  – утік. Вдруге довезли до Польщі, і звід-
ти втік. Додому дійшов за місяць. Третього 
разу забрали не в Німеччину, а на острів Туз-
лук. І знову втік, приєднавшись до втікачів 
із Кубані. Товарняками, під возами, пішки, 

машинами добрався додому. Спочатку пе-
реховувався у селі Розівці (Куйбишевський 
район), а через місяць, тільки-но визволили 
село Гросвейде (Просторе), був уже вдома. 
Пішов служить до лав Радянської армії. У за-
гальній кількості прослужив сім років. Був ку-
леметником, потім  – розвідником, старшим 
сержантом, командиром відділення мото-
стрілків 48413-ї військової частини, 383-го 
окремого зенітного полку протиповітряної 
оборони (начальник  – майор Сорока). Мав 
спортивний розряд зі стрільби по танках, за 
що сфотографували біля полкового прапо-
ра і нагородили відпусткою додому (це був 
1947-й рік, знову голод).

Свідчення Дерев’янка Олександра Павловича (1937 р. н.)
с. Чумацьке Пологівського району Запорізької області.

Записала Соловйова В. М., 2008 р.
Моя бабуся Дерев’янко Марія Іванівна, 

1895 року народження розповідала про го-
лодні роки 1932 – 1933 роки.

Був неврожай, а щей вдобавок примусо-
во відбирали запаси. Запам’ятався бабусі 
настирний чоловік Гужва Прокіп Олексійо-
вич, який «виконував план» по відбиранню 
зерна. Йому надавалася вказівка з вище і 
він складав описи, скільки за день потріб-
но провести обшуків. Нишпорив кругом і на 
подвір’ї, і на горищі.

До їхньої оселі неодноразово приходи-
ли на обшуки «трусити зерно». Бабуся була 
жінкою не із лякливих  – бідовою і завжди зу-
стрічала непроханих гостей з рогачем, за що 
її закривали в «холодну», а потім відпускали.

Сім’я бабусі була великою, тому всім 
дуже хотілося їсти, хліба не було й крихти. 
Іли, що попаде і грицики й какиш… Згодом 
розтелилася корова. Це було спасінням від 
голодної смерті.

Сам я вже добре пам’ятаю голодний 

1947 рік. На краю хутора Чумацького був 
свинарник. В одній половині свинарника 
були свині, а в другій державний сортовий 
фонд пшениці (ціла купа). Ми з хлопцями 
пробиралися через горище, стеля була по-
ганою, тому проковиряли дірку, потрапили 
на пшеницю, пролазили і набирали повні ки-
шені, пазуху зерна.

Приносили додому, дерли саморобним 
млинком на крупці і мама готувала кандьор. 
Тато допитувався, де взята крупа, казали що 
підмели на горищі. Згодом приїхав з району 
якийсь великий начальник. Побачив, що ви-
брато багато зерна. Він сказав, що люди хочуть 
їсти і в районі про цей випадох не дізналися.

Щоб прохарчуватися ловили ховрахів, 
м’ясо варили і їли, а шкурки здавали. В школі 
годували дітей кашою із проса та кукурудзи.

Одного разу голова колгоспу Козак Д. О. 
привіз з Бердянська тюльку  – її видавали по 
1 кг та ще по 1 кг 200 г зерна  – на одні робо-
чі руки. Так і пережили голод.

Свідчення Козицького Михайла Федоровича (1924 р. н.)
с. Петропавлiвка (Тарасівка) Пологівського району Запорізької області.

Записала Безверха Л. О., 2008 р.
В роки голодомору (авт. 1933 р.) мені 

було вже 9 год. Так що про все це я знаю 
не з розказів, а сам пережив. Мій бать-
ко i 2 меньшi сестри (авт. Галина 1926 р. н., 
Ніна 1927 р. н.), щоб спастись од голоду 
пішли в Донецьк (авт. Батько з доньками 

звідти вже не повернулися, оскільки батько 
створив нову сім’ю). Я остався з мамою у 
Петропавлiвкi. Мама сама даже мене одного 
не могла прокормить. От i отправила мене в 
Харцизьк, де жив мій дядько по батьковій лі-
нії. Добирався я сначала пiшки до Полiг, де 
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мене зустріли якісь мамині знакомi.
Вони i посадили мене на поїзд. Я приїхав 

сначала у Донецьк, голодний i безсилий.
Вийшов з вагону на вокзал i почуствовав 

таку слабкість, що зашатався i начав падати. 
І якась незнайома жінка пiдiйшла до мене i 
дала невеликий кусочок чорного хліба та 
дві маленькі рибинки чи тюльки. Я з’їв це з 
такою жадністю, що даже не помню, побла-
годарив я ту жiнку чи ні. Потом пiшов роз-
шукувати дорогу до дядька. По путi дуже 
захотiлося попить. Побачив якийсь ручейок, 
спустився до нього, щоб напитися. І тільки 
нахилився попити, а піднятись уже не зміг.

Почуствував, що кудись кочусь, провалю-

юсь. Очнувся, коли було вже темно i поняв, що 
лежу в грязнiй канаві. Став питаться вилiзти 
на гору та не було сили, не получалось. Ну на 
моє щастя опять попались добрi люди. Мене 
замітили два чоловіки, які шли на роботу в 
котельню. Мене мокрого, слабого підняли 
з землі i на руках понесли з собою. Тут в ко-
тельні зняли мою мокру одежину i почепили 
сушиться. Загорнули мене в свій кожух i поса-
дили поближче до печі. Напоїли гарячим. Тут я 
й заночував. А на утро покормили i одправили 
мене з якимись людьми у Харцизьк до дядь-
ка. У дядька я прожив десь місяця три. У нього 
були свої діти i мене не дуже жалували. І пото-
му я не видержав i вернувся до мами…

Свідчення Кульбак Антоніни Іванівни (1921 р. н.)
с. Петропавлiвка (Тарасівка) Пологівського району Запорізької області

у 1933 р. мешкала на території колгоспу «Ревхвиля».
Записала Романцова Т. П., 2008 р.

Свідчення Куценко Марії Семенівни (1926 р. н.)
с. Інжерне Пологівського району Запорізької області.

Записала Шубіна Н. М., 2008 р.

Жила зі своєю сім’єю в Петрiвцi (нинi  
– Tapaciвка). В 1932 роцi батько Любчен-
ко Іван Пимонович був головою колгоспу 
«Ревхвиля». Прийшов наказ батьку з району 
(від кого я не знаю, бо мені тоді було мало 
років), щоб усе зерно, яке було в засіках 
колгоспних, підготували i вивезли, куди я не 
знала.

I вдома теж зерна не було. Бідували, як i 
всі люди. Після збору урожаю на полях зали-
шалися колоски  – i жінки, i діти ходили в поле 
збирати. Пішли й ми з мамою, але нас люди 
вигнали i не дали збирати. Говорять: «Батько 
здав усе зерно. Ідіть, щоб ми вас тут i не ба-
чили». Батька «щитали» врагом народу.

По сусідству жив Дiденко Митро. Biн з 
дітьми пас колгоспну череду. Було в нього 
6 дітей: 3 хлопці i 3 дівчини. В 1931 році він 
забрав старшу дочку i десь поїхав шукати 
кращого життя, вдома залишивши жінку з ді-
тьми. I так i не дочекавшись чоловіка i донь-
ки помирає від голоду мати, а потім ще троє 

хлопців. Батько, приїхавши, застав живими 
двох доньок. Перед смертю жінка (Дiденко 
Федора) попросила квасу у моєї сестри  – 
Чернової Катерини.

Вона їй принесла: та тільки випила i по-
мерла. Мій батька зробив з її сундука труну, 
ми i ховали Дiденко Федору.

В нас в Петровському на «Ревхвилі» був 
дитячий садок i ці двоє дівчаток ходили туди 
їсти один раз в день. Біля Дiденкiв жили 
заможнiшi люди: Калашнiк Iван i ще хтось 
жив (уже не помню). І у зажиточних людей 
в городах були ями, де вони зерно ховали. І 
не помню, куди вони виїхали, а зерно в ямі 
осталося. І я, i моя сестра, i сусіди відрили 
цю яму, вибрали це зерно, i поділилися між 
собою. У кого була корова, хазяйки робили 
ряжанку, продавали. У кого не було, купляли 
або ділилися. Так i виживали. Пекли коржи-
ки з жовтвилом i молодими зачатками куку-
рудзи, товкли i пекли. Більше такого нічого 
не i помню.

У 33-му году мені було тільки 7 годочкiв. 
Жила я разом з батьками i двома брати-
ками в оцьому селі. Моя мама Федора і 
батько Семен робили у колхозi «Вірний 
шлях», який був розположений на терито-

рії Iнженерненськоi сiльради. У нашому селі 
люди в основному жили заможно, i тому їм 
було легше, чим в других мicтax, перенести 
голод у 33 году. Я помню, то осінню 32-го у 
колхозі було одкрито дєтcькi ясла. Туди за-
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бирали дітей з многодітних сімей, щоб діти 
не померли з голоду. Головою колхоза був 
тоді у нас Галюк Никон Павлович. Biн крєпко 
помагав людям i тим, що работали в колхозi, 
i тим, які приїхали в село з города, щоб 
якось прокормити себе i свої сім’ї.

По-сусідськи з нами жили Сови: Oxpiм iз 
жінкою i 12 дітьми. Так ті 6iдyвали, так 

бiдyвали. Щоб не вмерти з голоду вони ви-
ливали сусликiв, ховрашків, варили кропи-
ву, козелики, щавель, пекли xлiб з лободи. 
Якось дотягли до нового врожаю, ніхто не 
вмер.

А так, вообщє, у нашому селі великої 
cмepтнocтi вiд голоду не було. Всі якось пе-
режили ті страшні года.

Свідчення Лук’яненка Миколи Федоровича (1928 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району.

Записала Кірічок Ю. В., 2008 р.

Свідчення Лук’яненка М. Ф. внесено до 
Національної Книги пам’яті, але нині  – це 
інші свідчення, більш повні.  – І. Ш.

Народився: 18.05.1928 року в селi 
Власiвка Олександрiвського повiту, на 
Катеринославщинi (нині  – с. Чубарiвка, 
Пологiвського району Запорiзькоi областi). 
Записано дослiвно:

Я тут народився. У двадцять дев'ятому 
році батьки мої переїхали жить та трудиться 
у Федорiвку. В сім’ї було п'ятеро дітей. Бать-
ко був трохи письменний. Міг писати. Мати 
була неграмотна, не вміла ні читати, ні писа-
ти, счiтать тоже не вміла.

Коли був голод (авт.: мається на увазі го-
лодомор 33-го року), мені було п'ять років.

Помню трудно було. Ну, не таке воно 
страшне було, як ото розмальовують.

Напрiмер, у нас село Чубарiвка (тодi Фе-
дорівка), спiльне село були Пологівського 
району, люди од голоду не мерли. Щiтай не 
було померлих. Кажуть, то вам способству-
вав Чубар, який був виходцем села, та був 
предсєдатєлєм Совєтов Міністрів. Приїжали 
тaкi команди, я не знаю якi, котрі робили ви-
качку. Ото забирали все: послiдню ту квасо-
лину та й ту забирали.

У двадцять дев'ятом году товариш Сталiн 
об’їхав Поволжя, Сибір, часть України.

Biн це був у путiшествiї мiсяць чи два, 
не знаю. Подивився на все, і як приїхав до 
Москви сказав, що хліб на селі, але забра-
ти у них не можна. Його задержували кур-
кулі, не хотіли оддавати своє, бо це ж часна 
собствєнность. Щоб забрать те все, рiшили 
створити колективні хазяйства, щоб воно 
там хранилось, государство всєгда візьме 

там i буде робочому, сталевару, шахтьору. 
Так почалась колективізація.

Чубар 1891 року народження, тут навчав-
ся в агрошколi (авт.: лiцеi). Вчителi, заміти-
ли, що віг мав здібності, надо дальше йому 
вчиться, але грошей немає. То вони поба-
лакали з поміщиком Кущем. Biн согласився 
помогти, давав грошi на навчання поки той 
не закiнчив вчиться в Запорiжжi у механіч-
ному училищі. Коли почали розганяти курку-
лів, то цей Кущ пiшов в iзгнанiє. Biн вирішив 
поїхати за допомогою до соученiка, який 
був на той момент у Xapкові. Заходе туда, а 
ceкpeтapi зразу ж не пропускають: «Вам до 
кого?  – Meнi до Власа Чубаря,  – А хто Ви 
тaкі?», i почали ото розпитувати. А Чубар 
вродi все це почув тай сам вийшов.

Встрiтилися, обнялися, i той вродi устро-
їв помiщика у мiнiстерствi наркомземом, 
робив вiн там, поки не репресiрували Чуба-
ря. В тридцять восьмому годi Чубар зробив 
електроосвiщєніє, нiде не було, а Чубарiвка  
– освiщалась. Найшов двiгатєль, який зня-
ли з катера, розщитали скiльки потрiбно 
проводки, стовпi в. Все це зробили. Шко-
лу побудував  – це його робота. Пiд час 
хлiбозаготiвельноi кризи, присилав для села 
вагони зерна. Ще будучи прєдседатєлєм 
Совєта Міністрів, приїжав до села в отпуск, 
сідав за косарку як простяк.

Репресiрували його, як став Берiя, в 
тридцять восьмому роцi. Розказували, що 
його арештували в Москвi. Берiя сам лiчно 
вів Власа, та почали вони про те та інше, Чу-
бар: недоcтаючи, захарькав йому рожу, той 
витяг пiстолет i пристрелив його.

Було лише йому сорок восім год.
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Свідчення Машко Марії Максимівни (1925 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району Запорізької області.

Записала Письменна В. А., 2008 р.
Я, Машко Марія Максимівна уродженка 

с. Чубарівка Пологівського району Запорізь-
кої області. Пам’ятаю, як в 1932 році в наше 
село приїздив Влас Якович Чубар, мені, на 
той час, було сім років. Його запросили на 
обід в Корфівську школу, обід був дуже скуд-
ний. Він сів, пообідав, пригощав учнів кон-
фетками, солодощами. В селі з їжею було 
скудно, але я не пам’ятаю, щоб хтось мені 
говорив про страхіття голоду у нас в селі. 
З моєї сім’ї, а нас було на той час у батьків 

семеро, не помер ніхто. Були корівки, вони 
здорово всіх виручали. Я не пам’ятаю, щоб 
хтось дуже страждав чи помер від голоду 
з родичів та знайомих. Їли ми скудно, але 
вдома їсти було що.

Пам’ятаю, як після від’їзду до Києва Вла-
са Яковича, батьки повідомили, що на Маге-
дівську станцію прийшли ешелони з зерном, 
то їх прислав землякам Влас, зерно доста-
вили в Федорівну та навколишні території.

Більше нічого додати не можу.

Свiдчення Мелiшкевич (дiвоче Клочковська) Тетяни Семенівни (1925 р. н.)
м. Пологи Пологiвського району Запорізької області.

Записала Кособок I. В., 2008 р.
Сім’я у нас була не маленька: мати, бать-

ко, та нас четверо (авт. Всього в родині було 
семеро дітей. Четверо станом на 1932 р.). 
Батьки працювали в колхозi «Аврора». Та 
того, що там получали єлi-єлi хватало нам 
на жизнь. Я з сестрами (авт. Катериною 
1921 р. н., Марусею 1923 р. н., Галиною 
1927 р. н.) ходили по селищу просили (авт. 
Тяжко зітхає). Хто що дасть  – всьому були 
раді, бо свого не було нічого, ні хазяйства, ні 
одежки. Нищi та i все. Десь осінню у 32 році 
ми поїхали у Донецьк, бо батьку хтось ска-
зав, що там жизнь лучче. Гвоздями забили 
вікна i двері нашої хати i поїхали. У Донецьку 
жити стали на зйомнiй квартирі. Хоча то яка 
була квартира  – сарай?! Дерев’яні стіни з 
щiлями, полу немає  – сира земля.

Спали ми вci покотом на полу. Батько на 
шахті работав. Там йому розрішали трохи 
дров i угля приносить. Так ми топили круглi 
сутки, щоб тепло було. А ще батько в столо-
вій вимінював дрова та уголь на маслаки, які 
ми варили i їли. Досита не наїдались ніколи, 
так перебивалися…

у 1933 годі сім’я у нас побільшала, наро-
дився братик Володя. Жити стало ще важче. 
Я з мамою ходила по столових просить їжу. І 
добрі люди віддавали нам картопляні очист-

ки, обрізки з буряків, моркви, кусочки хліба. 
Ми нічим не брезгували, благодарили. Я не 
знаю чого, но батьки рішили вернуться на-
зад у Пологи. Вернулись назад в ці злидні. 
Оп'ять стали робить в колхозi, а ми з се-
страми просили. А раз на улиці зустріла нас 
якась жінка i каже: «Що ви ходите тут? Ідіть 
в лучче Гуляйполе, там в дітдомi вас при-
ймуть i нагодують». І ми з сестрами в той 
же день пішки пішли в Гуляйполе. Найшли 
цей дєтдом. Нас туди прийняли. Їсти давали 
небагато: кусочок cipoго хліба i якоїсь юшки. 
Так я пiвшматочка з’їм, а то заховаю, посу-
шу. Трохи пiдсобираю цих cyxapiв, а потом 
дівчата мене на простiнi з вікна спускають на 
вулицю. Я чимчикую на базар. Там виміняю 
свої хлiбнi cyxapi на щось (авт. Сміється) 
«свіженьке»: очистки з огірків, шовковицю, 
бурячок чи ще щось. Несу своїм дівчаткам 
(авт. Зупинила розповідь, плаче). А вони ж 
мене виглядають. Я по путі сама попробую, 
а то все їм несу.

Вони їдять, раді (авт. Знову плаче). А в 
саміх ноги пухлi страшні. І так мені хотіло-
ся, щоб ніхто з них не вмер. Bcix своїх дівчат 
любила i чим могла піддержувала. Десь год 
пробули ми в дєтдомi, потом додому верну-
лися. Жить ставало трохи лучче…
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Свідчення Мойсеєнко Ганни Федорівни (1929 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Тарасівка Чубарівського району Дніпропетровської об-
ласті, нині  – мешканка смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Записали учні Михайлівської ЗОШ № 3, 2008 р.
Народилася в с. Тарасівка Чубарівського 

району Дніпропетровської області.
Голод 1932 – 1933 рр. знає зі слів бать-

ків, так як в той час й було всього три роки. 
Багато про голод їй розповідала старша се-
стра Ніна Федорівна. Їй розповідали, щоб 
зберегти життя малолітнім дітям, у колгоспі 
їхнього села організували ясла, куди води-
ли дітей, щоб покормить. Вона пам’ятає, як 
плакала, не хотіла йти в ясла, говорила, що 
зовсім не буду їсти, але залишусь вдома. 
Міняли речі на продукти, рятувала корівка.

А ось родичі, які жили на Донеччині, по-
страждали від голоду дуже сильно. Помер 
рідний брат батька. А жінка його взяла двох 
синів і вирішила їхати до них. Та за три кіло-

метри від села по дорозі померла. В дорозі 
кормила дітей каштанами. Хлопці прийшли 
пішки і розповіли, що мама в дорозі помер-
ла. Батько Ганни Федорівни взяв лопату, і 
пішов, щоб поховати жінку брата. Вона ле-
жала на околиці села. Батько викопав яму у 
коліно, бо був дуже слабкий і поховав жін-
ку. Хлопці залишились у сім’ї, потім пішли у 
колгосп, допомагати по любій роботі і там 
їм за це давали їсти, підгодовували. Коли 
виріс хліб нового урожаю, вони поверну-
лись на Донеччину, де їх забрала старша 
сестра. За роки колективізації примусово 
забирали скот, був зруйнований дуже хо-
роший храм, побудований з каменю в 60-х 
роках.

Свідчення Небаби Лідії Григорівни, переповідає зі слів свого батька  
Дяченка Григорія Семеновича (1890 р. н.), у 1932 – 1933 рр. мешкав в с. Басань  

Пологівського району.
Записав Хілько Н. І., 2008 р.

Григорій Семенович розповідав, що го-
лод 1932 – 1933 рр. був. Багато людей по-
мирало від голоду, особливо мучились ма-
тері, бачачи голодну, повільну, невідступну 
смерть своїх дітей, які спочатку просили 
їсти, потім постійно кричали, втрачаючи 
останні сили і помирали. Багато матерів 
втрачали розум, накладаючи на себе руки, 
не маючи сил терпіти. У с. Басань на кла-
довищі є могили, які стоять осторонь. Це 
могили сім’ї Середи. Мати  – Середа Марія 
не витримала голодного плачу своїх дітей. 
Неодноразово рятували її сусіди та родичі. 
Але не витримала мук голодних дітей своїх, 
вона повісилась. Дітей (а їх було троє) по-
забирали сусіди. І хоч мали своїх дітей  – не 
кинули напризволяще осиротілих дітей. Всі 
діти вижили. Батечками називали прийом-
них батьків.

Сім’я Дяченка І. С. допомогла вижити 
сім’ям Павленко Ганни, у якої було троє ді-
тей та Вертинському Павлу Єпіфановичу з 
трьома дітьми. Батько працював комірни-
ком, зав. мельницею. Змітав борошняний 
пил, приносив жменьки такого борошна до-
дому у карманах, а ми, діти, відносили, за 

його наказом, сусідам, щоб ніхто про це не 
знав, бо могли забрати нашого тата. У селі, 
що можна було їсти  – їли все: трави, лови-
ли ховрашків та пекли з них «хлібці». Нужда 
була у всьому: їжі, одягу, медикаментах. Ніх-
то не розумів: чому голод, чому забирають 
останні зернини, не залишають на посадку 
весною, кому і для чого було потрібно зни-
щення народу…

На кладовищах у любому селі є зо-
всім маленькі могилки. Це  – могилки ді-
тей. І тільки напис років вказує на голодну 
смерть діточок. Важкий, зловісний голод 
1932 – 1933 років.

Артюх Ганна Семенівна весь час наказу-
вала доглядати і класти окрайчик хліба на 
могили Войновського Васі, Артюха Гриші, 
вказуючи, що померли від голоду. Їх сім’я 
взяла до себе дівчинку родичів, хоч мали 
своїх п’ятеро дітей. Вижили тільки тому, що 
старші діти кожного дня вночі (щоб ніхто не 
бачив, не показав на них), ходили в степ, 
збирати корінці, зерно, картоплю, щоб хоч 
якось прогодувати сім’ю.

Зі слав вчителів Стульневих (про них 
писала газета «Пологівські вісті»), багато 
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сільським дітям допомагали вчителі Та-
расівської школи: приносили одяг, їжу, 
забирали до себе додому, щоб обігріти. 
І до цього часу не заростає стежка до їх 
обеліска на кладовищі. І вдячні врятова-

ні ними люди, їх діти і внуки кладуть на 
могилку не квіти, а скоринку хліба. Важ-
ко вижити у нелюдський час, а врятувати 
когось у такий час  – подвиг, бо врятували 
життя.

Свiдчення Недовiнчаного Івана Федоровича (1923 р. н.)
с. Новогригорiвка Чернiгiвського району Бердянського округу  
(нинi с. Григорiвка Пологiвського району Запорізької області).

Записав Новіков В. М., 2008 р.
У 1932 – 1933 роках був голод вели-

кий. Тато й мама мої обоє були сироти. 
Вони одні з перших вступили в колхоз. Це 
було у 1930 р. У батьків крім мене буле іще 
двоє дітей: Павла  – 1925 р. н. i Григорій  – 
1928 р. н.

Мої батьки, як в колхоз вступили, то зда-
ли туди кобилу i корову. За це нашій сім’ї 
давали по 3 літри молока. Ну, коли почався 
голод, молоко давати перестали.

Коли голод почався, по хатах ходили 
уполномоченi. Забирали всі продукти, у кого 
що було. Перед приходом активістів, мама 
заховала під піччю 2 відра кукурузки i відро 
квасолі. З цим зерном ми i вижили.

У 1933 р. приховане зерно закінчилось. 
Їсти було нічого, почали варить кочережки 
із качанів. Вони на желудок дуже важкі, ми 
всі хворіли. Я з братом їв лободу, цвіт ака-

цій, калачики. Виливали ховрашків  – дуже 
смачне м'ясо.

Бiднi люди в колхоз записувалися добро-
вільно, а у кого було хазяйство коні, корови, 
вiвцi  – не хотіли йти до колгоспу. Активісти 
забирали у них худобу, речі: кожухи, свитки, 
шапки, чоботи, полотно, ковдри. А потом все 
це продавали з аукціону. Добре помню, як 
один кричав: «Хто більше? Хто більше?» А лю-
дей тих виселяли зі своїх домів за село. По-
виривали там собі землянки та так i жили. Це 
місце за селом називали чомусь Казанкою.

Пам'ятаю, як у 1933 р. нашій сім’ї пома-
гала сім’я Саганя Кирила: сусіда нашого. 
Вони бачили, що ми голодні сильно були от i 
помагали. Печуть, бувало, перепічки, та олі-
єю помастять, а вони гарячі, пахнуть на всю 
вулицю. Так всiгда до нас у двір несуть мені 
з братом…

Свідчення Отрішко (дівоче  – Залєвської) Марії Іванівни (1928 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району Запорізької області.

Записала Кірічок Ю. В., 2008 р.
Там жили бурлаки. Toдi ну район, як вiн 

був Власiвський, пiзнiше він став Пологів-
ським, а до того не знаю. Toдi ще Власа не 
преподносили (авт.: В. Я. Чубаря).

Батъко мiй Залєвський Iвaн Iванович 
1906 р. н., мати Залєвсъка (Овлашенко) Те-
тяна Гаврилiвна, 1910 р. н., родилася тут же 
в цьому селi.

Були селянами. Робили на батькiвськiй 
землi. Батько був трохи грамотний, в 
1934 году уже був бригадиром тpaктopної 
бригади. А мама займалася нами.

До колективiзацiї у їх, у бабушки Овла-
шенчихи (авт.: Бабуся по материній лiнiї) був 
млин, його забрали, я пам'ятаю, що було 
у них два великi дома. Ви собi не i не уяв-
ляєте якi. Caмaннi тi дома були, це ж не те, 

що тепер. Один був там такий ветхий. А той 
другий тоже великий, вони там не жили. Що 
воно там? Може якісь сараї були? Назнаю. І 
це де сараї були, перестроїли батьки та ста-
ли жити в ньому.

У 33-му ж роцi був вєзде голод. В нас 
вродi його почти не було. Говорили потом, 
благодорить нада Чубаря, який чи то зерном 
допомагав, чи не забирали його в нас.

Говорили нормальною людиною був, вико-
нував чиїсь прикази, а сам віг  – не причому.

Наші голоду не вiдчyли, бо батько уже в 
34-му був бригадиром, а до того робив на 
тракторі i там вони землю обробляли, тому в 
нас хліб був. Зерно ми ховали там, в засiчку.

Батько пізно приходив з роботи. Зaлiзли 
якось туди в засiчок, чоловіки. Одкрили две-
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рі, взяли насипали з засiчка зерна в мішки. 
Батько нам навмисно стукав в вікно, як ото 
приходе. Постукав, а потом глядь  – двepi 
вiдкритi. Ti почули, що шум i ото вони з тими 
мішками і вибігли. Повибігали, а в нас там 
здоровий садок, ото вони туда в садок, ну 
там, будто-би один мiшок загубили, а з тими 
ж повтiкали. Люди боялися. Мамина сестра 
довго в нас ночувати оставалася. А тоді вже 
їх на судi половили, тодi ж бо ховати все нiдe 
було, брали то сундуки, то скрині засипали 
накраденим зерном (авт.: Сміється). Зарили 
в ту землю i посадили цибулю. Тоді як вони 
вже піймалися, вони тoдi нам сказали; що 
хотіли всю сім’ю вирізати та зерно забрати. 
Вони не тільки у нас украли, але i в iншиx. 
Отаке було.

Хочеться ще сказати. В 1902 р. при-

їхав сюди інженер Федоров. І ото постро-
їв нам міст, який недавно пiдpемонтували. 
Ну, взагaлi я ранiше бiльше знала, бо я сама 
писала про нього, про це в мене тема така 
була i ото учениця допомагала, ми ж матері-
ал ото збирали разом. Ото i стало називати-
ся село Федорiвкой, от цього інженера. Так 
цьому мосту більше ста років.

Отам одноетажна будівля в ліцеї iз крас-
ного кiрпiча, то cтpоїв Корф. Ото був корпус 
і головний корпус Texнiкyмy, тодi Texнiкyм 
агрономії, він тiльки ж органiзовувався. Сту-
денти там були якiсь винахiдливi. Ну що ж, 
тодi можна було, paдiвa не було, вони скла-
дали якісь передатчики, i ото там налашто-
вували проводок на котyшкy тоді якось-то 
ловили певні хвилі. Ну, і сама я в 43-му по-
ступила в той технікум.

Свідчення Пальцевої Ніни Федорівни (1922 р. н.)
с. Петропавлiвка (Тарасівка) Пологівського району Запорізької області.

Записала Безверха Л. О., 2008 р.
В країні йшла повною ходою колек-

тивiзацiя. У нашому с. Петропавлiвка орга-
нізувався колгосп «Більшовицький прапор». 
Колгосп був створений, ані худоби, ні зна-
рядь праці не було. І активісти почали сно-
вигати по хатах i забирати у людей, що було 
роками нажито. Прийшли i до нас, та заби-
рати було нічого. Була корівка та дуже худа, 
тож її не взяли.

Батьки мої працювали у колгоспі, бо там 
давали трішки макухи, з якої вдома вари-
ли колотуху. Пам'ятаю, одного вечора тато 
принic невеликий вузлик зерна, мама обе-

режно на млинку протерла йога i зварила 
нам юшку. Згадую, як у нас в колгоспі був 
комірник Галаш Прокіп Сафонович. І нам, 
маленьким, хто бігав біля колгоспної комо-
ри, він насипав у кишені трішечки зерна, ви-
сівок. Пам'ятаю я i нашого голову колгоспу 
Хохотву Павла Даниловича, його сім’я дуже 
голодувала. Він, щоб якось підтримати сво-
їх колгоспників один раз на день дозволив 
готувати їжу. У величезний казан вкинуть з 
кіло крупи та води. Помиї та i все! А ми їли, 
бо хотілось…

Свідчення Пелiпас Лiдiї Євпатiївни (1923 р. н.)
у 1933 р. мешкала в с.Новофедорiвка Пологiвського району Запорiзькоi областi  – 

на території колишньої комуни «Авангард».
Записала Романцова Т. П., 2008 р.

Батьки i 5 моїх братів i сестер жили в 
Восьмаках, потім воно називалося Петров-
ське, а тепер Tapaciвка. В 1932 роцi бать-
ка з моїм старшим братом кудись поїхали і 
два мiсяцi ми не знали, де вони. Тільки після 
цього батько приїхав  – i сказав, що був  – в 
Комуні (нинi с.Новофедорiвка), знайшов ро-
боту, дали хату i тепер приїхав по нас. При-
їхав він гарбою, погрузили ми майно i поїха-
ли на Комуну. Поселили нас в хату невелику. 

Мама пішла на роботу кухарювати у столову, 
а тато на конюшню.

Мами майже не було вдома, столова 
працювала у 2 зміни i працювали 4 кухарки. 
Тата теж майже не було. В Комуні були свої 
коні, вiвцi, свині, олійниця, мельниця. Году-
валося на той час 700 чоловік i дорослих, i 
дітей за 10 poків. А молодші діти були i їли 
в дитсадку, який теж був у Комуні. Був тоді i 
свєт у нас, i радіо було.
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У столовій їли всі, але стали були окремі, 
якi ділили на три ряди. На столах був хліб: i 
пшеничний, i ячневий, i кукурудзовий. Хто з 
батьків працювали краще, тi заробляли на 
пшеничний хліб  – їх діти сідали за тi столи, 
де лежав пшеничний хліб, хто хуже працю-
вав  – їли ячневий хліб, а для найледачиших  
– був кукурудзяний.

Приходили i чужі люди, i діти в столову: 
i теж їли, нікому комунарцi не відмовляли. 
Вдома діти були caмi майже весь день, а 
було й вночі caмi, бо батьки працювали по 
12 – 14 часов. В комуні була організована 
бригада, яка топила плитки в тих хатах, де 
були в хаті одні діти. І коли мама i тато при-
ходили з роботи, то в хаті було вже тепло. 
Колись одного разу прийшов до нас дво-

юрідний брат, а я йому кажу, що він рідко 
до нас ходить. А він каже, що чого ж до вас 
часто ходить, як у вас у хаті, нема чого їсти. 
І дійсно, к нас в хаті нічого не було: ні зерна, 
ні хліба, бо ми їли в столовій.

А чутки в Комуні ходили, говорили, що 
по сусiднiх селах вмирали люди від голоду. 
Приходила мама з роботи, розповідала, а за 
кого вона говорила не помню.

До 1938 року ніякого господарства вдо-
ма члени Комуни не держали.

А в 1938 році мама народила братика, 
получила 2 тисячі грошей i на них купили 
батьки корову. Уже з 1939 року вдома ми 
вже вели господарство, держали свиней, 
курей. Вiдтодi i хліб був на столі, а до цього 
все було спільне.

Свідчення Реученко Зінаїди Василівни (1936 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Голодомор я не застала, тоді ще мене 
не було, але батьки розповідали, так що не 
який це не голодомор.

Мої мама і тато, брат та сестра прожива-
ли деякий час у с. Хліборобне, а потім пере-
їхали до Чубарівки. Мама працювала в школі 
технічкою, тато працював у млині. Тяжю були 
роки. Багато людей хворіло, пухли і вмирали 

від голоду, їсти було нічого, збирали корінці, 
лободу. А ще було багато в той час ховраш-
ків, яких виливали з нірок водою. Збирали 
гриби зморшки. Тато приносив з млину де-
кілька жмень муки, які мішали з лободою і 
пекли маторженики. Мама варила юшки. В 
ці роки було страшне нашестя малярії, люди 
нічого не їли і не вставали.

Свідчення Ротко Клавдії Олександрівни (1930 р. н.)  
зі слів матері Фесенко Насті Тихонівни (1909 р. н.)

с. Костянтинівка Пологівського району Запорізької області.
Записала Соловйова В. М., 2008 р.

Я пам’ятаю, як розповідала моя мама 
Фесенко Настя Тихонівна, 1909 року наро-
дження. Коли був голод мама була заміж-
ньоюю. З чоловіком вони проживали у ма-
ленькій хатинці, в сім’ї було п’ятеро дітей. 
Із погадів мами про 1932 – 1933 роки: мама 
говорила, що це був штучний голод, вроди-
ло все, але відібрали.

Вдома в них неодноразово робили об-
шуки, що шукали непонятно, квасолю в гор-
щику й ту відібрали. Обшуки проводили свої 
односельці Коломоєць Макар, Бровко Де-
нис та представник КНС. Їхня сім’я вижила 

тільки тому, що не відібрали корову  – кор-
милицю.

Молоко ділили всім родичам (дітям). В 
старших пухли ноги.

На хуторі Мистюково проживав рідний 
дід (маминого чоловіка)  – Ротко Степан Йо-
сипович. В нього було три сини і дві доньки. 
На синів наділялася земля. Вели вони своє 
господарство, був достаток. Одного дня 
приїхали до них на дрогах КДБ і всю сім’ю 
вивезли на станцію в м.Пологи, а потім ви-
везли до Новоросійська.
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Свідчення Севериненка Миколи Вікторовича (1926 р. н.)
с. Чапаївка Пологівського району Запорізької області.

Записав Коломоєць В. П., 2008 р.
 –  Миколо Вікторовичу, а Ви застали го-

лод 1932 – 1933 років?
 –  Звичайно, я 1926 року народження, 

тому пам’ятаю цей голод.
 –  А Ви могли б мені дещо розповісти?
 –  Я з болем у душі та серці згадую всі ті 

події, але якщо потрібно, то я розповім.
 –  Чи не було випадків під час голоду, що 

Вашій родині допомагали чужі люди та сусіди?
 –  Так, був такий випадок.
Я народився у родині Севериненка Федо-

ри Трохимівни. Всього нас дітей к родині було 
дев’ять. Я народився одночасно з сестрою.

До 1930 р. мій батько вів одноосібне 
господарство. Ми мали земельні ділянки, 
коней, корову та необхідний сільськогоспо-
дарський реманент  – одним словом  – ха-
зяйнували. На селі на той час існувала така 
форма господарювання, як спряжчина, коли 
декілька сімей господарів зі своїми роди-
нами об’єднувалися і свої землі обробляли 
разом, використовуючи все, що в кого було. 
І от під час таких спряжчин потоваришува-
лись, а потім  – покумились з Бровко Ми-
китою, та так і господарювали. Та 1929 р. 
почалася «радянська колективізація». Ак-

тивісти радянської влади створювали спе-
ціальні комісії і силоміць забирали все, що 
можна було забрати (землі, худобу, рема-
нент). Мій батько переніс все це, тяжко за-
хворів і невдовзі (у 1930 р.) помер, а мама 
залишилася з девятьма дітьми на руках, без 
джерел існування. Наша родина дуже біду-
вала, але все ж таки жили. Та ось прийшов 
1932 рік, коли радянська влада знову поча-
ла забирати в селян все їстівне, виконуючи 
план хлібозаготівлі. У нас також забрали все 
зерно, яке зуміли зібрати. Ще мало того, 
що забрали, так ще і в приклад іншим виві-
сили в сільській раді на дошку, що багато-
дітна вдова Севериненко добровільно здала 
стільки-то кілограм зерна, борошна, карто-
плі та інше. За тиждень у нашій родині по-
мерло четверо дітей. Навіть поховати мама 
була не в змозі. Ховали сусіди, знайомі.

Звичайно, знаходилися люди, які хоч тро-
шечки підтримували, чим могли. Одного разу, 
колись, добрий господар (товариш та ще й 
кум покійного батька) Бровко Микита яки-
мось чином приніс мішок ячменю, але деякі 
люди донесли в «органи», його заарештували 
та осудили на сім років позбавлення волі.

Свідчення Семенюти Лідії Гаврилівни (1937 р. н.)
с. Решетилівське Пологівського району Запорізької області.

Записала Соловйовою В. М., 2008 р.
Моя мама, Бровко Катерина Омелянів-

на, 1908 року народження, розповідала про 
тяжкі, голодні 1932 – 1933 роки. На той час 
вона була вже заміжньою, була вагітною. 
В їхній оселі робилися обшуки: відібрали і 
квасолю. Їсти не було чого, їли лободу, гри-
цики, їсти дуже хотілося. Мама родила двох 

неживих дітей.
Щоб прохарчуватися мама ходила на 

базар міняла одежу. За спідницю їй дава-
ли один стакан зерна. Це зерно дерли на 
крупці і варили куліш. Так вона всю свою 
одежу і продала на харчі, завдяки цьому і 
вижили.

Свідчення Смолій Марії Окрисанівни (1925 р. н.)
с. Балочки Пологівського району Запорізької області.

Записав Шинкаревич В. Я., 2008 р.
В 1932 – 33 рр. наша сім’я проживала на ху-

торі Кремінний (територія с. Золота Поляна).
В 1932 році була велика засуха і недород. 

Продуктів було дуже мало, товкли лободу і 
курай, і їли. В ступі перетовкували качани з 
кукурудзи і пекли з тієї трухи коржики.

В 1933 році засуха була менша, трохи 

вродив ячмінь, давили олію з свіріпи, але од 
неї люди дуже хворіли.

Хутором ходили уповноважені, які про-
водили обшуки і забирали зерно, у нас на-
віть забрали квасолю, що була захована в 
горщику, в родині ніхто не вмер, але вижили 
чудом.
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Свідчення Смолій Марії Окрисанівни (1925 р. н.)
с. Балочки Пологівського району Запорізької області.

Записала Сердюк Н. Р., 2008 р.
Я, Смолій Марія Окрисанівна, рік наро-

дження  – 1925, 22 серпня.
Хорошо пам’ятаю роки 1932 – 1933, що 

була засуха і урожаю всіх сільськогосподар-
ських рослин люди не зібрали, жити було 
дуже тяжко.

Таке згадувати через такий великий про-
міжок років тяжко, це наші старечі сльози, а 
у нас здоров’я вичерпалося.

Ми були ще дітьми і їсти хотіли. Щоб ми 
росли, наші батьки готували нам страву: 
збирали кінський щавель, лободу, свіріль, 

все це парили, видавлювали в торбинці.
Друга страва  – качани без зерна, ба-

дилля, все це товкли в дерев’яній ступі на 
пиляку, з них викачували коржики і пекли на 
плитці.

М’яса не було зовсім, та й зерна також. Ко-
рову годували  – з криші хати знімали солому.

З жирів була олія з свіріпи, після її вжи-
вання люди хворіли, був паморок.

Для виживання у нас не було харчів. У 
кого вони були, була комісія, яка відбирала, 
що хто мав.

Свідчення Стариковського Петра Марковича (1913 р. н.)
у 1932 – 1933 рр. мешкав на хуторі Василівка Покровського району (так в тексті  – 

І. Ш.), нині  – мешканець м. Пологи Пологівського району Запорізької області.
Записала Шевель М. В., 2008 р

Ми жили на хуторі, в сім’ї було дев’ять 
душ: семеро дітей, батько, мати. В ті роки 
було дуже важко: люди, діти умирали, але 
ми всі вижили, завдяки діду по матері Вла-
су Дмитровичу. Він жив у залізничній будці, 

роботав обходчиком путі за 2 км од Гайчу-
ра. В нього була земля  – 15 га, корови, коні. 
Батько, ми, діти допомагали діду Власу, а він 
привозив продукти. Так ми всі, велика сім’я і 
вижила.

Свідчення Фанагей (дiвоче Омельяненко) Марії Яківни (1922 р. н.).
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Петровському (Тарасівка) Пологiвського району 

Запорiзькоi областi,
нині  – мешканка с. Новофедорівка Пологiвського району Запорiзькоi областi.

Записала Романцова Т. П., 2008 р.
…Жили ми тоді в Петровському з татом i 

мамою та ще кроме мене 5 братиків i сестер 
(роки народження не пам’ятаю). На той час 
головою нашого колгоспу «Ревхвиля» був 
Любченко Іван Пимонович. Bci люди дуже 
на нього обiжалися, що він вивіз з колгоспу 
усе зерно. Всі люди його проклинали. Їсти 
не буле нічого, а дуже хотілося. Батько рано 

помер i ми з мамою ходили на поле, збира-
ли колоски. Мама робила затірку з лободи. 
В сусiдiв купували молоко або ряжанку, коли 
були гроші. Від людей почули, що в сусідньо-
му селі Комуна «Авангард» (нині  – Павлівка) 
є столова i не одказують нікому в їді. І ми всі-
єю сім’єю ходили один раз на день їсти туди. 
Так ми i вижили в голодне для вас время…

Свідчення Хведько (Малюченко, Острик) Анни Олександрівни (1916 р. н.)
с. Чубарівка Пологівського району Запорізької області.

Записала Діхтярук Ю. І., 2005 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 1933 рр.?
 –  Качани голі їла… натовчем та те… до 

сусідів, до євреїв підем, украдем мішок з 
льоном. Та з льоном ото.

 –  Які, на вашу думку, могли бути при-
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 

забирала врожай влада?
 –  Неурожай, да. Забирали ще хліб. Со-

вета там якісь були…
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, городі, то хто це робив?
 –  У сусідів, так я ж не помию їх хвамілію. 

І в нас забирали.
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 –  Як це відбувалося? Чи ті, що відбира-
ли мали якісь документи на збирання про-
дуктів?

 –  Ніхто їх не показував!
Чи застосовувались до людей покаран-

ня, побиття, висилання, арешти?
 –  Не били. Забрали та й все! Остались 

ми без хліба!
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Та без нічого вони були. Та шо ж  – 

страшно все равно.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Ховали, да. І у нас же за лежанкою 

було (засипали трохи), а те забрали. Можна 
було  – Ото і ми, та й те… По відру мололи. 
Та й те на скільки нам тре було душ мочить.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  Два. Що я знаю? Я ж їх не знаю, но 
наші.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Я була в садку. Варила дітям їсти.
 –  Що таке «закон про 5 колосків»? Чи 

чули ви про нього?
 –  Ну що ж, в Чубарівці жінка назбира-

ла колосків котелок і вони те… засудили, 
так вона прийшла ноччю повісилась. А діти 
остались…

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Ні. Не пускали. Хто б там Господи.
 –  Чи змушували людей йти до колгоспу 

і як?
 –  Йшли, а шо ж робить? З голоду зди-

хать? Їсти нема, хоть трохи давали.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Не помню я. Здавали то і коней, і ко-

ров… У колхоз здавали.
 –  В який час ходили забирати в людей 

зерно, продукти?
 –  Днем. А шо ж вони ноччю будуть бов-

татись? Шоб їм голови хтось зняв?!
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Раз. Скільки ж вони будуть приходить: 

забрали все.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Та Боже мій! Один був, у нас хоч трош-

ки було, а він ходив бідненький і опух, і так 
отамо, на воротях помер…

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Були, чого ж не були? Які поховали 

хліб, то хорошо жили, а в кого достали й до-
чиста.

 –  Чи допомагали люди один одному у 
виживанні від голоду чи ділилися продук-
тами?

 –  Давали потрошку.
 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Збирали колоски ходили… А шо каза-

ти, коли його важко згадувати! Сусликів ло-
вили.

 –  Чи можна було щось купити в місті чи 
виміняти?

 –  Мінять ходила я. Одна була зелена 
юбка, і то пішла виміняла собі ячменю.

 –  Чи був голод у місті?
 –  В Запорожжі? Не знаю. А в нас у Чуба-

рівці був голод!
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Ні. У нас «Ара» був, Америка допо-

магала, (прим., дочки: В 1932 році була 
така компанія «АРА», що надавала допо-
могу з Америки. Збирали багатодітні сім'ї 
і їх підгодовували. Тому в цьому селі не 
такий великий голод був. Ц село  – родіна 
Чубаря, тому сюди й більше допомогу на-
давали).

 –  Чи відспівували померлих в церкві?
 –  На кладбіще вивозили та й все.
 –  Чи є у вашому селі церква?
 –  Була до війни церква в нас. Така була 

церква, шо ні у кого не було, здорова така 
церква, з чотирма куполами, а дураки розі-
брали. Той сукин син Бджола поліз познімав 
крести.

 –  Чи розповідали ви своїм онукам; ді-
тям, сусідам?

 –  Розповідаю дітям, онукам, правнукам.
 –  Кого ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  А что ж? Хто хліб забрав, той виноват..
 –  Прізвище, ім’я, по батькові оповідача.
Моє Анна Олександрівна. Була Хведько, 

рідна моя фамілія Хведько, а тепер Бог його 
знає… Була Малюченко, потім  – Острик. 
Сама я родом з села Чубарівки Пологівсько-
го району, 1916 року народження.
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Свiдчення Хлопка Володимира Федоровича (1926 р. н.)
с. Петропавлiвка (Тарасівка) Пологівського району Запорізької області.

Записала Кособок I. В., 2008 р.
Мої батьки були членами колгоспу iм. 

Воровського. До того ж батько був непо-
ганим чоботарем, а мама гарно шила, тож 
мали з цього додатковий пiдробiток. В голод 
1932 – 1933 poків активісти усе з двору ви-
везли. На трудодні в колгоспі батьки нічого 
не отримували, хоча урожай був непоганий. 
А як раділа наша сім’я, коли батько якось 
приніс додому пригоршню кукурудзи. Та ра-
дість наша була недовгою. Майже вслід за 
батьком приїхали активісти. Перерили все 
в xaті (авт.: А батько зерно висипав в ящик 
столу, що стояв в кімнаті) i вже збиралися 
виходити. Аж хтось із них вирішив заглянути 
іще i в стіл. Побачили нашу кукурудзу, виси-
пали все собі в торбу i пішли. Мама з татом 
мовчали, а ми малі, аж розплакались.

Такі обходи по хатах були регулярно. І 

якось разом з цими активістами приїхав i 
голова колгоспу Гузь, як його звали я вже 
не помню. Помню, шукали вони картоплю 
на посадку для колгоспу. От Гузь сказав, що 
сам усе обдивиться, а остальнi залишились 
біля двору. Гузь спустився до нас у погріб. 
Хочу сказати, що у нас там хранилось ма-
буть 3 чи 4 відра малесенької картоплі, що 
ми тоже держали на посадку. Bci ми стояли 
зажурені. Думали вже, що нічим буде город 
садить. Так от Гузь спустився у погріб, а че-
рез несколько минут виліз i сказав активіс-
там: «Поїхали, тут брать нічого!». І вони сіли 
в свою бричку i поїхали.

Такий він, вобщє, був хороший чоловік, 
ніколи не забирав у голодних останнє. В 
1933 году батькам вже стали давати зерно в 
колхозi на трудодні…

Свідчення Шмаровоз Марії Іванівни (1920 р. н.)
м. Пологи Пологівського району Запорізької області.

Записала Шевель М. В., 2008 р.
Ми жили на углу, раніше казали Онищін-

ківщина, а де зараз живу  – то була Бургар-
щина, ото улиць не було, а казали так. Нам 
помагав папашин брат Яков Резніченко, він 
жив у Новокарлівці в підвалі, бо вони жили 
тут, в школі білій, на неї казали Риковська. 
Тоді дядько пішов на роботу стрєлочніком. 
У них було п’ятеро дітей, помагали вони 

нам топить. А ми помагали їм, бо в нас 
була корова. Біля нас жила сусідка  – баба 
Куличка і ділилася з нами буряками. А ми 
пекли буряки і їли картоплею з лушпинням. 
А мамин брат Яків Олександрович Ковтун 
жив у Донецьку, на станції Щотова і коли 
до нас приїздив, то ми ділилися, бо в нас 
був сад.

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Бурлакової Степаниди Федорівни (1914 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Коларівка Приморського району Запорізької області,

нині  – мешканка м. Бердянськ Запорізької області.
Записала Міненко Є. М., 2008 р.

Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський  
вимір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  – 

С. 203 – 205.

Міненко Є. М. (далі  – М. Є.)  – Назовите 
свои фамилию, имя, отчество. Националь-
ность.

Бурлакова С. Ф. (далі  –  Б. С.):  – […] Бур-
лакова Степанида Федоровна (Димова). На-
циональность  – болгарка. Настоящая бол-
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гарка [сміється].
М. Є.  – Дата и место рождения (какое 

именно село, район, область)?
Б. С.:  – […] 25 декабря, 1914-й год. Мес-

то  – село Каларовка. Приморский район, 
село Каларовка.

М. Є.  – Какое у Вас образование и про-
фессия.

Б. С.:  – Тогда мы, знаешь, как учились? 
Не так, как сейчас учатся. Учились до чет-
вертого класса и все, потом уже все. Это 
уже очень грамотный человек. Потом нача-
ли работать. Работала я комбайнером. […] 

М. Є.  – […] Откуда родом Ваши родите-
ли, Ваши предки?

Б. С.:  – Папа с этой серии  – село Кала-
ровка.

М. Є.:  – Что они рассказывали и что Вы 
знаете про населенные пункты, где они ро-
дились? […] 

Б. С.:  – Коларовка  – село большое, хо-
рошее было, болгарское, болгары одни 
только были. Раньше называлось Романов-
ка, а потом приехал Коларов туда, в село, 
и перекрестили его в Коларово, село Кола-
ровка. Большое, большое село было. Нет, 
они не родились в этом селе. Я помню, что 
бабушка моя говорила, что они откуда-то 
пришли, из какой-то… не знаю. Из Сербии. 
Они и молодые были. А я знаю? Не могу ска-
зать, кто их заставил, как они перешли. Там 
было тяжело жить, а здесь же земли хоро-
шие. Они населялися вокруг речек. […] 

М. Є.:  – Посещали ли Вы или Ваши род-
ственники во время Вашего детства и юнос-
ти города? Какие именно и с какой целью?

Б. С.:  – Посещали, конечно, чего нет? Я 
ж была и в Запорожье, и в городе Баку была. 
Была у нас голодовка в 33-м. Ну, и собра-
лись там дед и еще один такой человек по-
жилой, я и еще одна женщина. Не женщины, 
а еще девчата были тогда. И они собирают-
ся ехать где-то подрабатывать. А нас не пус-
кают, а мы за ними. Они нас вертают, нет, а 
мы идем, пойдем, там подработаем. Ну, и 
добрались. Добрались до этот, до парохо-
да. Сели на парохода и поехали. Поехали 
дальше Крыма, дальше Крыма еще, не по-
мню точно куда. Ну, что ж, подработали там. 
Тут такая голодовка была, не дай Бог! А мы 
там подработали по один пуд пшеницы, и 

носили ее сто километров, пока добрались 
до парохода, чтоб сесть в Азовское море, 
чтоб приехать уже домой, в Коларовку. Вот 
так жили. Приехала, сестра умерла с голо-
да, муж умер с голода, свекор умер с голо-
да. Ну, что ж, давай, будем что-то это, а уже 
новый хлеб вот-вот. Была как раз Троица, 
новый хлеб на носу. Они поумирали все с 
голода. Ну, тогда пошел уже новый хлеб, 
уже начали молотить. Стало уже немножко 
легче, голодовка не такая уже была, и вот 
так и жили. Мы много горя перенесли, наше 
поколение особенно, особенно наше поко-
ление. Ни одну голодовку, ни одну войну. В 
21-м, в 33-м и в сорок каком, 47-м. И войны, 
войны было много. […] 

М. Є.:  – Объясните поподробнее, чем, 
по Вашему мнению, город отличался от 
села в годы Вашего детства и юности?

Б. С.:  – Конечно, разница была. Имен-
но: село как село, разваленные хаты тогда 
были, а город был хороший. Они хоть полу-
чали трошки денег. Сейчас совсем другое. Я 
говорю: живите, живите и живите и не вол-
нуйтесь. Мы не жили, а мучились, мучились. 
Была одна соседка там, ходили, пололи тог-
да. Она пойдет в город, кума у нее там жила, 
тут, в городе Бердянске. Принесет полное 
ведро тюльки (камсу). Идем на работу, она 
тащит это ведро полное. Как пойдем там, как 
рассыпим его, как начнем кушать  – не дай 
Бог! Мучились: голодовка. Идем на работу, 
там женщина есть, кухарка, сварит кашу. Мы 
по разу обошли, рядок перепололи, другой 
рядок перепололи. «А! Каша готовая,  – кри-
чит.  – Давайте на кашу!» Идем, миски с дома 
несем себе. И по сто пятьдесят грамм дава-
ли брынзу. Хорошая брынза. Кашу покушаю, 
а брынзу в карман, потому что дома двое де-
тей и свекруха. Иду с работы, они уже меня 
встречают на середину двора. «А брынза 
есть?» «Есть». «Давай!» Иногда было наобо-
рот  – брынзу скушаю, а кашу детям. Да, режу 
каждому понемножку, делю их  – тебе столь-
ко, столько и бабе. Ой, ой, то дело большое 
было, большое дело было. […] 

М. Є.:  – Как проходили смотрины?
Б. С.:  – У меня сестра тоже осталась си-

ротой. Мы остались три человека. Это сын, 
что в армии убили, я и сестра. А дядька 
Иван нас: «Я так не хочу сватать. Нужно по-
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йти до сватов, посмотреть, как они вообще 
живут». Пошел, едет машиной… Тогда ма-
шин не было. Тогда тачанкой и на лошадях. 
«Нет. Это нехорошие люди. Они нехоро-
шие, потому что черепица раскрытая на-
верх, не прикрытая, как надо, во дворе нет 
никакого порядка». А она говорит: «Нет. Я 
его возьму!». Он такой красивый был. «А я 
его возьму!»  – Сестра моя дядьке говорит. 

«Я его возьму!». Дядька говорит: «Ну, тогда, 
как хочешь, бери». Вот тебе она его и взяла. 
Они женились, а в 33-м  – голод. Она умер-
ла в 33-м. Свекор умер, и муж, и она. В один 
день они умерли. В одном гробу закопаны 
все три. А! Тогда какие труны тебе, труны. 
Тогда не было ничего. Кидали их как там по-
пало. Не даром Ющенко борется за этих, за 
Голодомор. […] 

Свідчення Губар Марії Мусіївни (1920 р. н.)
с. Партизани Приморського району Запорізької області.

Записала Бойко Ю. Ф., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський ви-
мір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  – 

С. 233 – 240.
Бойко Ю. Ф. (далі  –  Б. Ю.)  – Назвіть своє 

прізвище, ім'я, по батькові.
Губар М. М. (далі  –  Г. М.)  – Губар Марія 

Мусієвна.
Б. Ю.:  – Дівоче прізвище?
Г. М.:  – Шелутько Марія Мусієвна.
Б. Ю.:  – Національність?
Г. М.:  – Українка.
Б. Ю.:  – Дата народження?
Г. М.:  – 1920-го року, 28 серпня.
Б. Ю.:  – Місце народження?
Г. М.:  – Село Партизани.
Б. Ю.:  – Яка Ваша освіта?
Г. М.:  – Вища.
Б. Ю.:  – Професія?
Г. М.:  – Учитель математики.
Б. Ю.:  – Де Ви навчались?
Г. М.:  – В Бердянському педагогічному 

інституті. […] 
Б. Ю.:  – Яким було господарство Вашої 

родини в часи Вашого дитинства? Там зем-
ля, город?

Г. М.:  – Двоє коней було, корова була, ну, 
там кури і там таке мілке хазяйство.

Б. Ю.:  – Це в роки Вашого дитинства?
Г. М.:  – Оце в Голодомор, оце була ко-

лективізація, і під час цієї колективізації за-
брали корову і коней поздавали, ну, щось не 
було тоді, позабирали все, кажуть.

Б. Ю.:  – Як з'явились перші колгоспи у 
Вашому сели?

Г. М.:  – Ну, це приблизно мені було 
12 років, я ж родилась в 20-му, а це було в 
32-му, коли мені було 12 років. Була у нас 
колективізація, ходили по хатах, забира-

ли, в кого які є кусочки зерна… не кусочки, 
а що було, забирали і все, а люди ж голо-
дували, і я в тому ж числі. Знаю, що була у 
нас он та он уличка, де та живе баба Лена, 
нас, отаких, як я, он з 90-го… ой, з 20-го 
року народження, було чи 5, чи 6, і одна 
[…] жила у них там Марія, так вона помер-
ла. Вона була… оце уже акація цвіла, та ми 
поліземо на дерево і рвемо цю акацію, і 
вона нам така казалася добра і сладка, от. 
А вона уже пухла була, і вона не змогла уже 
залізти на дерево. Було, тільки просе: «Ді-
вчатка, киньте мені, киньте!» То ми ото на-
рвемо там (кілька дівчаток було), нарвемо, 
кинемо, а вона збира та їсть. Ну, голод, ні-
чого ж не було їсти.

Б. Ю.:  – Чи хотіли добровільно люди іти 
до колгоспів?

Г. М.:  – Кой-які хотіли. Як, наприклад, 
кажуть, там його і немає, отам, на тій вули-
ці, де баба Єля, там Матвієнки, а згодом дід 
Шелудько то бігав, робив у саду садоводом, 
вот. А за що ми почали балакать?

Б. Ю.:  – Чи хотіли люди іти до колгоспів?
Г. М.:  – А… Так у його у баби, у цього 

деда і в неї, брат оце ходив по людях. У неї 
брат оце зразу пішов у колхоз. Не голоду-
вали, жили нормально, так, як треба. А наш 
батько і дєд іще (ну, дєд уже старий був), а 
батько не хотів ні в какую іти, думав, шо там 
у колхозі щось буде, ну, щось таке нехоро-
ше. А якби пішов у колхоз, і жив. Я, було, 
часто ж мала… то моя сестра двоюрідна 
оцього дєда Никифора, то вона і хліб білий 
хороший їсть, і все, вони і не переживали, а 
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наш батько цапки становився, а через нього 
голодували.

Б. Ю.:  – Що було з тими, хто не хотів іти 
до колгоспів?

Г. М.:  – Нічого не було, забирали, шо 
було у них посліднє, що де забирали і по-
сліднє. Те я знаю, батько робив на морі, то 
там получше, пайок який, чи сахарь, чи хліб, 
а батько принесе, і нічого не знаєм. Раз по-
явились, заберуть усе чисто, позабирають, 
пороздають людям і все.

Б. Ю.:  – Коли почалося розкуркулення в 
нашому селі?

Г. М.:  – Ну, оце ж воно в 32-й дєто воно 
перед голодом і було, оце воно, це розкур-
кулення, отож і нас «вітали» кулаками. Та які 
там кулаки, Господи?! Ні, ще овець там… 
Щось щітали, кілька там держали. А ото 
двоє коней та корова була. Хіба то кулаки?!

Б. Ю.:  – Чи були у Вашому селі комітети 
незаможних селян, агітатори?

Г. М.:  – Та які там? Не було, я не 
пам'ятаю, я не пам'ятаю, там же і мала була. 
А може, які і були там, ото які бігали, розкур-
кулачували наше. Із наших оцих, сільських, і 
вони розкулачували.

Б. Ю.:  – Коли Ви вперше почули слово 
«куркуль»?

Г. М.:  – Ну, це, мабуть же ж, у 12 років, у 
32-му році я почула.

Б. Ю.:  – Кого розуміли під цим словом 
«куркуль»?

Г. М.:  – Куркуль  – це в моєму понятті, це 
так воно і було ж, багата людина, значить, 
мала господарство крупне, от будинок хо-
роший, там у будинку все таке хароше. От 
ця людина називалась «куркулі», от, ну, вони 
так одних «куркульом»… Ну, у нас у селі дуже 
куркулів і не було, не було. Набокови, ну, там 
десь чоловік, може, 5, не більше.

Б. Ю.:  – А чи пам'ятаєте Ви Голодомор 
1932 – 1933-го років?

Г. М.:  – Да, і була ж я якраз учасницею 
цього Голодомору.

Б. Ю.:  – Ну, розкажіть тоді, як жилось?
Г. М.:  – Що там ми їли?! Жили погано, ка-

нєшно, може, якби… Люди ховали остатки 
зерна. Бачуть же ж: приходять. Викопували 
ямки чи десь на горищі в якомусь будиноч-
ку в місті ховали, щоб не забрали цей хліб. А 
вони що: приходять із піками із отими і шу-

кають, ото зерно позабирають усе. Усього 
я не пам'ятаю. Голодували, канєшно, у на-
шій сім'ї, у мами ноги пухлі, батько, правда, 
на роботі коло моря був  – нічого, а нас двоє 
було і брат Ілля. Нас вигнали з хати ж, ми 
перейшли зразу до Калінічінків там напроти 
[…]. Нічого хорошого не було, канєшно, під 
час голоду.

Б. Ю.:  – А чим харчувалися?
Г. М.:  – Їсти усього було, даже траву. По-

серед двору росла лобода, ми її і зрізали, 
варили, і ото де-небудь поліземо на горищі, 
може, назбираєм хліба трошки або пшениці, 
що-небудь, і в оцю лободу. Варимо цю кашу 
і їмо. Інакше тоді все їли, а мама вже, як по-
чали в неї вже ноги так пухнуть, то вона по-
чали… Тоді в нас у низу тоді у Лозанові був 
молокозавод, і там давали сироватку лю-
дям, і люди, ото люди брали і пили оту сиро-
ватку, і мама стала пить сироватку і нам но-
сить потрошку. Отак і вижили.

Б. Ю.:  – А що говорили про причини Го-
лодомору? Чому був цей Голодомор? Це 
сталося тому, що була засуха чи навмисно 
не давали людям їсти?

Г. М.:  – Я не знаю, це я так уже зараз уже 
можу так сказать, яка причина. Хтозна-яка 
причина, по-моєму. Хтозна-як воно тут мож-
на сказать? Воно дійствітельно вони заби-
рали, люди, може б, не так і мерли б. Вони ж 
позабирали все, а люди поховали зернятка, 
і ті позабирали у людей. І людям, ну, виходу 
нема, люди помирали, ото і все.

Б. Ю.:  – Чи відомі Вам випадки боротьби 
з голодом?

Г. М.:  – Ніхто нічого не робив. У людей 
бідних забирали, люди мерли і все.

Б. Ю.:  – Як відбувалася посівна, де бра-
ли зерно під час голоду?

Г. М.:  – Де там? Було, діти, які назбира-
ють хоч колосків, так там їх сторожі були. 
[…] 

Б. Ю.:  – Хто забирав зерно, худобу та 
крам і як це відбувалося під час голоду, де 
його висипали?

Г. М.:  – Я пам'ятаю нашу корову, у нас 
така ряба корова була, і оце як вечір, вони 
ходять же ж, коров забирають там. Хто оце 
не підчиняється, не іде в колхоз там. І я 
знаю, мене ганяли і брат же ж менший од 
мене на 2 роки, і ми ганяли, череда іде, і ми 
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візьмемо, коров і гонимо у Лозановку, аж 
туди геть-геть, щоб не узнали, де наша ко-
рова. Отож ми нічого її не спасли, вони цю 
корову прийшли утром рано, забрали і все.

Б. Ю.:  – А хто саме ходив і забирав все це?
Г. М.:  – Наші теперішні колхозники, оце К 

[…] був, його, по-моєму, немає вже, Альош-
ка, тоді той там, якже їх хвамілія, я вже забу-
ла, возле клуба там вони жили, і тоді Д […], 
тоді іще там деякі, я уже не пам'ятаю.

Б. Ю.:  – А як аргументували люди, які ви-
лучали власність, свої дії?

Г. М.:  – «Забираєм із-за того, що ви не 
йдете в колхоз, от ми і забираємо у вас ваше 
хазяйство і все».

Б. Ю.:  – А куди звозили все, що забира-
ли у людей?

Г. М.:  – Не знаю, що з ним робили потім, 
вони, конечно, забирали і десь, конечно, або 
ж у той у район отправляли, а може, тут різа-
ли, ну, вопщем, я цього не знаю.

Б. Ю.:  – А шо було з тими, хто не хотів 
віддавати зерно?

Г. М.:  – Та було всього: і били, і всього 
було. Виганяли нас, із хати нас вигнали, а 
дєда і бабу (вони вже старі були, такі, як я 
зараз уже, мабуть) залишили в хаті, вони 
там осталися, а ми по квартирах, по куточ-
ках у люди просили. Нас зразу скільки там 
год чи два, а тоді Савченко продавав цю 
хату, де Болотін живе, ми тоді купили цю 
хату, хоч батьки мої купили, і тоді ми пере-
йшли в цю хату і начали там жить, і тоді я 
вже почала в сьомий клас ходить, і ми там 
жили, а тоді розійшлися, я ж вчилася. І так і 
оце наше життя проходило.

Б. Ю.:  – Чи відомо Вам щось про «чорні 
дошки»?

Г. М.:  – Чорні дошки  – не чула я такого. 
[…] 

Б. Ю.:  – Що було з тими, хто одразу пі-
шов до колгоспів?

Г. М.:  – Харошо жили люди, умно посту-
пили, і зробили шаг вперед, так, як над а, 
жили нормально, а отакі […] як мій батько 
там та багато других, перемучались самі, 
своїх дітей помучали і всьо равно пішли в 
колхоз, все рівно пішли у колхоз, а тільки їх 
розбили просто, а ті спокійно собі жили, хто 
пішов раньше. […] 

Б. Ю.:  – А чи забирали зерно у них?

Г. М.:  – Нічого в них не забирали. Вони 
собі жили приспокойно. Он у мене дядько, 
вони жили і не знали, шо таке голод.

Б. Ю.:  – А чи відомі Вам випадки прихо-
вування їжі під час голоду?

Г. М.:  – У нас самих було десь, знаю, чи 
особенно мама, батько ж на роботі, мама 
там десь закопала в ямку, там закопала, а 
вони і отими піками залізуть, шага і шага, і 
понаходять, позабирають усе до тла. Ото 
так це було.

Б. Ю.:  – Що робили з тими людьми, у 
яких находили приховане?

Г. М.:  – Та деяких, я чула, висилали, осо-
бенно кулаків на Соловки, казали, висилали. 
От нас не висилали, ми так якось осталися, 
батько отож якось робив, мама тобі в колхоз 
пішла на різні роботи, я училась і брат тоже 
саме, от і оце у нас наче нічого більше не 
було. […] 

Б. Ю.:  – Як виживали, чим харчувалися 
під час голоду?

Г. М.:  – Ну, хто чим міг, тим і виживали. 
Траву варили і кой-де ото побіжать, укра-
дуть. Тоді появилася та, зерно у степу, там 
десь щось, і цим люди і виживали. У кого ко-
рови, там ще шо…

Б. Ю.:  – А чи було таке, що їли собак, котів?
Г. М.:  – У нашій сім'ї цього не було. Я 

чула, шо особенно той, тих хомяків (чи як 
їх?) їли, наступу ловили, горобців, там ота-
ке… Це, нібито, їли люди.

Б. Ю.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
в цей час?

Г. М.:  – Не, не ходили. Чого ходить, як 
воно у каждого не було нічо? Це у кой-яких, у 
тих, хто пішов раньше у колхоз, а так же ж всі 
голодували. Ніхто не ходив у нас, не просив.

Б. Ю.:  – Чи можна було покинути свою 
місцевість і піти на пошуки їжі?

Г. М.:  – Може, деякі люди і були. Я не 
пам'ятаю у цих своїх роках, шоб тот… […] 

Б. Ю.:  – А чи були в селі ті, хто не голо-
дував?

Г. М.:  – Хто не голодував, конечно, були, 
були люди. Я ще ж якраз такі роки, що я осо-
бо не пам'ятаю, а оце ж за свого дядька я 
знаю, що вони зовсім не голодували, вони 
не знали, що воно таке.

Б. Ю.:  – А вони з Вами не ділилися їжею, 
не давали?
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Г. М.:  – Не… Я оце, було, другий раз гу-
ляю з Вєркою, вона на рік од мене менша, 
так вона оце другий раз їсть хліб, це було 
таке, і вона їсть кусочок хліба, а я дивлюсь і 
думаю: «Ой, яка вона, тіки і не поділиться зо 
мною, а мені так хочеться» [сміється]. […] 

Б. Ю.:  – А чи існував в цей час базар чи 
місця, де щось можна було виміняти, купити?

Г. М.:  – В селі не було нічого […].
Б. Ю.:  – А де, по-вашому, людям жилось 

легше: у селі чи в місті?
Г. М.:  – Оце я сама б собі подумать, по-

думать, я точної відповіді не знаю, но мені 
кажется, що у городі лучше трошки жили: 
там як-то доход був чи пільги, я б так ска-
зала. Я же ж із села, як я з мамою… я вже 
ходила чи в восьмий клас, так було ми на 
тачку, мама назбирає там сметани і ще вся-
ких продуктів, і ото тачкою пішки везем аж 
у Бердянськ на продажі; продамо, тоді на 
ті гроші мама купе, щось купляє, я вже не 
знаю що. […] 

Б. Ю.:  – Ну, а багато було тих, хто по-
мер?

Г. М.:  – Я чула, що багатенько померло, 
мабуть, якась як не четверта частина, отако 
щось. […] 

Б. Ю.:  – А що робили після смерті бать-
ків, якщо залишалися діти? Що з ними ро-
били?

Г. М.:  – Я все беру свій куток, я ж далі не 
знаю, не було. Ну, хто зна? Я не пам'ятаю, 
щоб здавали це у детдом який.

Б. Ю.:  – Може, допомагали родичі, заби-
рали?

Г. М.:  – Можливо, була частина таких. 

Щось як воно більшість голодувало, як воно 
візьме, як у них самих немає, чим прожить? 
Ото таке.

Б. Ю.:  – Чи допомагали люди один одно-
му під час голоду, чи ділилися під час голоду 
продуктами?

Г. М.:  – Деякі ділилися, звичайно, а в кого 
не було чим поділиться. Ото таке. […] 

Б. Ю.:  – Як місцеве керівництво поясню-
вало те, що відбувалося? Ось голод як вони 
пояснювали?

Г. М.:  – Керівництво наше… А що вони і 
самі не знали що, їм приказ такий, оце воно 
все зробить і все. І вони своїх таких находи-
ли дураків, і ото виконували, а ці ото викону-
вали завдання їхні, і більше ніякого нічого не 
було.

Б. Ю.:  – Як самі люди пояснювали ці по-
дії?

Г. М.:  – А що самі люди? Голодували, 
плакали, хотіли ж і дітей своїх не покинуть, 
і щоб десь достать і прогодувать, залишить 
живими. А такого що людям тим простим? 
А ті керівники що їм? За байдуже, було чим 
жить. […] 

Б. Ю.  – А чи пам'ятаєте Ви голод 
1946 – 1947-го року?

Г. М.:  – 47-го… Да, пам'ятаю 47-й рік, 
були одзиви, що дехто, мол, голодував. Я, 
наприклад, не голодувала, я вже була, я не 
голодувала, бо я вже робила:, і нам давали 
по такій булкі хліба, не великі, но, кажуть, кі-
лограмові чи більше щось отаке. І ми не го-
лодували. Картоплю перекопували і колоски 
збирали. Такий голод, як у 32 – 33-му році, 
не був сильний, не був, ні. […] 

Свідчення Довгаля Івана Опанасовича (1928 р. н.)
с. Партизани Приморського району Запорізької області.

Записала Бойко Ю. Ф., 2009 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський ви-
мір/Упорядники І. І. Лиман, В. М. Константінова.  – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009.  – 

С. 247 – 251.
Бойко Ю. Ф. (далі  –  Б. Ю.)  – Назвіть своє 

прізвище, ім'я, по батькові.
Довгаль І. О. (далі  – Д. І.)  – Довгаль Іван 

Афанасійович.
Б. Ю.:  – Національність?
Д. І.:  – Українець.
Б. Ю.:  – Дата народження.

Д. І.:  – 1928-го року, 5 сентября.
Б. Ю.:  – Місце народження?
Д. І.:  – Партизани, село Партизани.
Б. Ю.:  – Яка Ваша освіта?
Д. І.:  – П'ять год, а, п'ять класів, как же, 

до войни. Война началась, всьо, кончілось 
ученіє наше.
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Б. Ю.:  – Професія?
Д. І.:  – Працював, ну, со школи, пошол в 

44-му году по 45-й у курси трактористов, а 
потом механізатором, до самої пенсії, меха-
нізатором. […] 

Б. Ю.:  – Яким було господарство Вашої 
родини в часи Вашого дитинства? Там зем-
ля, город?

Д. І.:  – Ну, било, була худоба і била зем-
ля, у деда моего і в баби. Єго убіла косарка, 
а баба осталась. А дед, мать… Мне два года 
било, как нас розкулачівалі, розкулачіва-
лі. Забралі всьо. Стояв посеред хати такой 
бочьоночек і раньше пасльон сушилі. […] 
Ну, сушиний пасльон… А мне два года, бач, 
запомнілось лучше, чем сейчас… I он ходе 
по хате і каже… Когда нам у двері постукалі 
баба каже (ну, уже знала, шо пришлі): «Над-
евайте побільше на себе!» А мать понесла 
там через дом (там телятник) подушкі, одія-
ла, хотіла там заховать, ну, а там уже на дво-
ре слєділі і забралі всьо. А он говоріт: «На-
верно, і етот пасльон заберьом». От такая 
била жизнь наша. […] 

Б. Ю.:  – Коли почалося розкуркулення в 
нашому селі?

Д. І.:  – Ну, оте-то ж…
Б. Ю.:  – То це коли Вам було 2 роки?
Д. І.:  – Да, в тридцатое годи. […] 
Б. Ю.:  – Кого розуміли під словом «кур-

куль»?
Д. І.:  – Ну, куркуль, ето ж, наверно ж, ба-

гачі; раз он багатий, значіт, он куркуль. Та-
кая вещь.

Б. Ю.:  – А чи пам'ятаєте Ви Голодомор 
1932 – 1933-го років?

Д. І.:  – Ну, отето я говорю: єсть било 
нечего, ми жили на квартирі, мать работа-
ла УЗРК називалося єто, от Бердянського 
предпріятія якогось. Ото там варилі, що нам 
мать приносила, ото ми тем і жилі. Сама 
недоїдала, а нам… нас виращівала.

Б. Ю.:  – А скіки у Вас було дітей в сім'ї?
Д. І.:  – Нас било троє, но одна згорєла, 

пожар бил у хаті, средняя девочка, сестра 
згорєла, а старшая сестра обожглась, но 
вижила. […] 

Б. Ю.:  – А що говорили про причини Го-
лодомору? […] 

Д. І.:  – Хто його знає… хто говорив, що 
спеціально був Голодомор здоланий, ну, 

щоб людей унічтожить. Чи правда ето, чи 
не… […] 

Б. Ю.:  – А як аргументували люди, які ви-
лучали власність, свої дії?

Д. І.:  – Кажуть же, шо нада помочі стране, 
здавайте і всьо. А куда ето пошло? Я сам 
бил на лошадях работал, а там заставлялі, 
по дворах єзділі оні, одбіралі, забралі зерно 
у бричку, а я ж возіл.

Б. Ю.:  – А куди звозили все, що забира-
ли у людей?

Д. І.:  – У етот, у ангар, а куда оно ішло, не 
знаю: чи в государство, чи куда.

Б. Ю.:  – А що було з тими, хто не хотів 
віддавати зерно?

Д. І.:  – А от такая била система, шо «не хочу»  
– не було такого, уже как переживалі, а сопро-
тівлєнія нікакого не било. Власть! А власть  – 
ето єсть насіліє. Нікто не сопротівлялся.

Б. Ю.:  – Чи відомо Вам щось про «чорні 
дошки»?

Д. І.:  – Такого я не знаю. […] 
Б. Ю.:  – Чи чули Ви «Закон про п'ять ко-

лосків»?
Д. І.:  – У нас билі такіє дві женщіни, у бу-

тилі бралі на току зерно. І заявілі, і їх суділі, 
не знаю по скоко год… Там, где она сідела, 
моя тьотка, от на днях приєжалі аж с Ухви, 
оні там сіделі, тепер родичаються. І вмєсті в 
тюрмі сиділи. Ну, приїжає сюда… Там вона 
вийшла замуж за того, що тюрьмой завєдує, 
так і живуть.

Б. Ю.:  – Як виживали, чим харчувалися 
під час голоду? Що люди їли?

Д. І.:  – Шо попаде: і картошку гнилу, і ви-
бирали, і шо шо хочеш, макуху елі, такую ма-
куху хоч їли ще нічо, а от хлопяную із хлопка 
і єсть хочеться… Каждий человек… І уміралі 
от етого, од голода.

Б. Ю.:  – Чи знаєте Ви випадки жебрацтва 
в цей час?

Д. І.:  – Та било у нас, приходили с пікамі, 
зерно із ями виривали, а потом через пару 
дней ходять: «дай милостиню».

Б. Ю.:  – А як ставились до цих жебраків, 
хто вони? Вони були мєсні чи нє?

Д. І.:  – Да, мєсні.
Б. Ю.:  – А як ставились, допомагали чи в 

самих нічого не було?
Д. І.:  – У кого є, той дав, а у кого не було, 

що той дасть? Сам голодний. А той просіт. У 
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нас било такое, шо одна женщіна ходіла, а 
он у него било трохи, Роман С […] там у Кі-
рові, там і помер, так он і женщіну убіл… ну, 
больной человек.

Б. Ю.:  – Чи можна було покинути своє 
село і піти на пошуки їжі?

Д. І.:  – Било, езділі, а у етот, та як його, 
в Росії сейчас, ось на Кубань єзділі люді, ку-
пляли чи хтозна-шо міняли, і ото кормилися 
отім усім.

Б. Ю.:  – А чи були в селі ті, хто не голо-
дував?

Д. І.:  – Таких я не знаю.
Б. Ю.:  – А чи існував в цей час базар чи 

місця, де щось можна було виміняти, ку-
пити?

Д. І.:  – Бил у нас тіки в Кірові базар, за-
вєдующій по базару наш бил, шо завєдувалі 
цим делом возлі сєльського совета.

Б. Ю.:  – А Ви так робили, на базар ходи-
ли, щось купляли, міняли?

Д. І.:  – Я ходіл несколько раз токо з ба-
бою, баба там носіла продавать коє-шо, а я 
с ею ходіл пацаном із-за любопитства. […] 

Б. Ю.:  – Скільки людей померло у Вашо-
му населеному пункті під час голоду?

Д. І.:  – Ну, не знаю… даже, кажуть, шо 
много, а скоко, шо воно там… На ходу люді 
ішлі, мерли. […] 

Б. Ю.:  – Чи допомагали люди один одно-
му підчас голоду, чи ділилися під час голоду 
продуктами?

Д. І.:  – Ну, як тобі сказать, наверно, не, 
потому шо кожен виживал, хто как може, 
вже не гляделі там на соседа. Аби сам ви-
жить.

Б. Ю.:  – Чи продовжували святкувати 
свята і які саме?

Д. І.:  – Нє, ніхто етім делом не занімався 
в ето время. […] 

Б. Ю.:  – Як потім згадували і у зв'язку з 
чим події Голодомору у Вашій родині та 
селі?

Д. І.:  – Та ніхто за ето не згадував; про-
шло… Вижилі ото так і жилі, хто как смог. Ну, 
канєшно, другіє за щот другіх наживалісь, а 
другіх топілі. […] 

Б. Ю.:  – А чи памятаєте Ви голод 
1946 – 1947-го року?

Д. І.:  – Ми не голодували.
Б. Ю.:  – А в селі не голодували?
Д. І.:  – Голод бил, но не большой […].

Свідчення Драгілової Катерини Григорівни (1921 р. н.)
с. Манойлівка Приморського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Пам’ятаю, як сильно мені хотілося їсти. 

Як щось було, то його віддавали дорослим, 
які йшли на роботу. А я і ще малі діти, цілий 
день їли зелені абрикоси і цибулю.

Свідчення Злиденного Андрія Максимовича (1927 р. н.)
с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області.

Записала В'юн С. В., 2008 р.
Усна історія Голодомору 1932 – 1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 

історико-археографічних експедицій/Упорядник В. М. Константінова.  – Запоріжжя: 
«АА Тандем», 2009.  – С. 69 – 70.

В'юн С. В. (далі  –  В. С.)  – Назвіть, будь 
ласка, своє прізвище, ім'я та по батькові.

Злиденний А. М. (далі  –  З. А.)  – Злиден-
ний Андрій Максимович.

В. С.:  – Якої Ви національності?
З. А.:  – Українець.
В. С.:  – Дата і місце народження Ваші?
З. А.:  – Я народився: село Черетувате 

Мелітопольського уєзда Тавріческой губер-
нії, а зараз, значить, село Очеретувате Ток-
мацький район Запорізька область.

В. С.:  – А зараз проживаєте?

З. А.:  – В селі Єлисеївка.
В. С.:  – Яка у Вас освіта і професія ваша?
З. А.:  – Значить, у мене освіта средньо-

технічна, закончів технікум будівництва і, 
ето самое, і сєльськохозяйствєнний техні-
кум, агроном-зоотєхнік, вобщєм, агроном. 
[…] Жили ми до 29-го году, в 29-м году на-
чали поголовно розкулачувать людей, от, 
а батько до війни встрічався із Зось Дусь-
кою, це сім'я багата була, культурна була, 
по тому періоду культурна була, всі були 
грамотні. І ото він з нею дружив, і от бать-
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ка мого посилають щоб він розкулачував 
їх, а батько: «Я туди не піду». А Горенко 
Кость був секретар комсомольської ячей-
ки: «Не підеш?!» «Ні, не піду!» І зчепилися, 
і батько побив його, ну, тут же міліція  – і 
батька мого забрали, орестували, одвез-
ли його у Токмак, зразу у Новомихайлівку, 
бо були ми Михайлівської волості, а тоді у 
Токмак його направили. Ну, там нада було 
до управляющого завода, зараз завод «Кі-
рова» в Токмаку, а тоді був завод «Шульц і 
Клєймєр». Брати, не брати, ні, брати все ж 
таки, Шульц і Клєймер, оце вони іхні управ-
ляючі. Нада було возить на дрогах, машин 
же не було, а дрогах. Завод випускав тоді 
сільськогосподарські косарки, молотарки, 
молотілки, віялки, граблі, бупаря, плуги. Ну, 
плуги Гусарка робила, а бупаря це вони вже 
робили, от, та сільськогосподарський. Ото 
батько мій возив його на дрогах, йому дали 
год принуд за хуліганство, от він год там 

був. Побув він там год, і Шульц каже: «Мак-
сим, тікай звідси, бо це на тебе з'їлися, бу-
деш ти в Сибірі». Ну, батько вийшов оттуда, 
бистренько за документи, які в нього були, і 
поїхав в Донецьк, тоді Юзовка він називав-
ся. У Юзівкі він устроявся на шахту шість, 
а нас із села забрав і привіз у Вербове до 
баби Пріськи, до Степаниди, до маминої 
сестри. Ми там (у мене вже була сестричка 
Галя), ну, жили ми біднувато, Шаповал воб-
ще бідний був і до революції, ну, жили ми 
так, біднувато. […] 

В. С.:  – До Вас в село приїзджали з міст 
люди, може, на роботу там?

З. А.:  – В наше село приїжали люди, зна-
чить, як сказать, в період голодовки, пе-
редвоєнна була голодовка, була голодов-
ка. Відтіль, з Волзької, Тамбовської губернії 
переселяли в село на Україну людей. Отето 
приїжали люди руські Упряткини, Пересіт-
кини та багато других фамілій. […] 

Свідчення Кравченко Надії Петрівни (1926 р. н.)
с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.

Мати  – Марія Григорівна (1897 р. н.), 
батько Петро Остапович (1898 р. н.). Я 
почну з того, що різниця між голодом 
1932 – 1933 роках і, наприклад, недородом 
у 1953 році, була насамперед, у тому, що у 
тридцятих в магазинах не було нічого, нія-
ких товарів, нічого з їстівних продуктів, а в 
1953 році у магазини привозили бочками 
засолені помідори, борошно, були і висівки. 
Тому, я так вважаю, що голод був «зробле-
ний» штучно. Як керівництво ставиться до 
народу, так він (народ) і живе.

Точно не можу сказати, чи розкуркулили 
батьків, чи ні. Батько казав, що сам все здав 
у колгосп: і коней, і корову, посадив п'ятеро 
дітей і жінку на гарбу, деякий пожиток вки-
нув і виїхав у місто Бердянськ. Це були го-
лодні 1932 – 1933 роки. Влаштувався на 
роботу в ливарний цех Первомайського за-
воду сільськогосподарських машин! Була 
квартира в нас у бараці. Потім перейшов 
батько працювати на парову мельницю, об-
слуговувати парові котли. Він потай від усіх 

ліпив «ліпники» з відходів, що осідали разом 
з пилом, сушив їх і приносив додому. Окрім 
того, йому давали 500 грамів хліба і по 
200 грамів хліба на малолітніх дітей (в день). 
Так ми й жили в голод. У мене ще був брат 
Федір (1924  р. н.), брат Микола (1921 р. н.) 
і брат Григорій (1918 р. н.). Ми всі тоді ви-
жили. А в 1936 році двоє малих дітей у сім'ї 
померли. Якби батько не виїхав, ми б не ви-
жили в селі. Я так вважаю, що у всьому ви-
нна влада. Вона стягувала все із селянина, 
а особливо старались окремі члени комісій, 
що ходили по дворах і забирали у людей 
буквально все, навіть приховане «на чорний 
день», не звертаючи уваги на те, скільки 
людей у сім'ї, і зокрема  – дітей. Добре, що 
батько зміг правильно зорієнтуватись в по-
діях, що розгорталися в селі. Ми виросли, 
стали людьми. Вже, працюючи вчителькою 
початкових класів, усвідомлюючи батькові 
дії як зосередження від голодної смерті всі-
єї сім’ї, дякую йому за те, що не дав нам за-
гинути.
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Свідчення Кузенко Ніни Михайлівни (1923 р. н.)
с. Нельгівка Приморського району Запорізької області

Нині  – мешканка Чернігівського району Запорізької області.
Записала Копоть І. А., 2008 р.

Народилася я і жила в селі Нельгівка 
Приморського району. Батька розкуркули-
ли. Він, правда, не опустив руки. Узнав, коли 
його будуть вивозить із сім'єю геть, запріг 
коней, взяв старшого сина, мого брата Сте-
пана, і поїхали в Донецьк, на шахти.

Моя мати  – друга дружина в нього, а 
перша померла під час першої світової 
війни. Жили батько з братом там у землянці, 
підвозили вугілля, будматеріали на будівни-
цтві. Батько тільки поїхав, назавтра нас ви-
гнали з хати. Ми сиділи всі серед двору, че-
кали, коли приїде мамин брат із села Паства  
– Скрипка Яків Федорович. Це був 1929 рік,  
– холодно, листопад. У дядька бричка була, 
що могла і букером стать. Букер вийняв з ле-
мешем -бричка. От ми посідали в ту бричку і 
переїхали до нього. Все наше господарство 
залишилося колгоспу. А у хаті була і ферма з 
бригадою, і кузня, потім майстерня…

Дочекались ми весни 1930 р. Вивіз нас 
дядько на поїзд,  – поїхали ми до батька і 
брата в Донецьк. Їхала я потягом вперше. 
Батько з матір'ю почали працювати разом, в 
голод ми не померли. Тільки пережили його 
важко. Легко тоді нікому не було. У нашому 
становищі могло бути гірше. Хліб їли чор-
ний, як земля. І батько, і мати мали пайки.

Прийшов 1933-й рік… Почали давати 

в місті паспорти, а в довідці батькові на-
писали, що він  – «кулак». Батько, не довго 
думаючи, завербувався на будівництво Ма-
ріупольського заводу «Азовсталь». Кіньми 
з підводою возив землю. І я з ним їздила. 
Навчив роботі із землею, пригодилось це 
мені тоді, коли я рила окопи під Мелітопо-
лем перед приходом німців у 1941 році. Ми 
у Маріуполі три місяці робили. Потім батько-
ві дали довідку про те, що він  – «робітник», 
і паспорт він одержав в Донецьку. Стали ми 
жити в квартирі у робочому бараці, але ж не 
в землянці! А потім і хату купили у Моспіна 
(це нова шахта).

Хату нашу в селі Нельгівці нам повернули 
при німецькій окупації (жити в селі тоді було 
краще, хоч і окуповане було село, а вижити 
можна), тому ми й повернулися. У 1943 році 
прийшла наша армія,  – нас знову вигнали 
з хати. Тому ми переїхали в село Паства. І 
жили там, недалеко від дядька, про якого я 
вже говорила.

Ви запитуєте, як звали мого батька? Зва-
ли Палієнко Михайло Сергійович, а матір  – 
Палієнко Анна Федорівна. Братів у мене три: 
Стьопа, Демид, Іван. І ще я мала чотири се-
стри: Марусю, Соню, Катю, Харитину. Вижи-
ли ми всі тому, що була в нас сім'я дружна. І 
батько такий, що ми ним гордилися.

Свідчення Маврової Ірини Дмитрівни (1925 р. н.)
с. Мануйлівка Приморського району Запорізької області

Записано 2008 р.

Свідчення Подакової Євгенії Семенівни (1928 р. н.)
м. Приморськ Приморського району Запорізької області

Записано 2008 р.

Пам’ятаю, як їли всяку траву. Люди різа-
ли коров, овець, коней. З’їдали все, і шкури 
у тварин.

Окончила 3 класа и пошла работать. О 
голоде 1932 – 1933 годов сама ничего не 
запомнила, родители рассказывали, что де-
лали лепешки с щавеля, ели макуху. Одеж-
ду и обувь в многодетных семьях носили по 

очереди. Если родителей репрессировали и 
уводили, то детей в беде люди не оставля-
ли, нам бы не было тяжело, смотрели и сво-
их и чужих детей.
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Свідчення Тафрової Марії Іванівни (1926 р. н.)
с. Петрівка Приморського району Запорiзькоi області

Записано 2008 р.
Щоразу постає картина: мати лежить 

опухла. Піднятися сама з ліжка не може, 
лише по матузці, зав’язаній за ліжко може 
підтягнутися. А ми в цей час ходили до лю-
дей, до родичів та просили хоч якої-небудь 

їжі. Їли усе, навідь воду з сіллю пили, аби ви-
жити. Дуже вдячні людям нашого села. Самі 
голодували та нам давали їжу, щоб ми ви-
жити могли. Завдяки їм і матір підняли. Так 
разом і вижили.

Свідчення Черкез Анни Степанівни (1928 р. н.)
с. Петрівка Приморського району Запорiзькоi області

Записано 2008 р.
Родилась и воспитывалась в бедной се-

мье. Детьми ходили зарабатывали на кусок 
хлеба, бывало что ходили попрошайничать. 

Ели сусликов, один буряк резали на кусоч-
ки делили на каждого члена семьи, меняли 
одежду на еду.

Свідчення Шаповалова Олександра Володимировича (1908 – 2008 рр.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Обіточне Бердянського району Запорізької області,

Нині мешканець м. Приморськ Приморського району Запорiзькоi області.
Записали Анiсiмова Л. М., Нiкульча О. М., 2008 р.

Я работал рыбаком от Орехова. От 
ореховского совхоза был рыбпункт на Пе-
ретяге (район коси Обiточної в Азовсько-
му морi  – вiд авт.). Говорили, что, вро-
де, директор приказал по баркасу рыбы 
людям давать. Такого распоряжения я 
не слышал, может это в рыбколхозе (ри-
боловецький колгосп «Ударники моря», 
с.Обiточне  – вiд авт). Мы сами от себя, 
как рыбаки, помогали людям. Придёт бед-
ненькая женщина, стесняется попросить. 
Спрашиваешь, что ты?

 –  Да вот, дети голодные.
 –  Чего у тебя, торба?

Кинешь пять, десяток чабаков (риба  – 
вiд авт.). А они тогда здоровые были, по 
5 килограммов. Другая женщина крутиться. 
Спрашиваю:  – Чего это крутишься?

Она отвечает:
 –  Я пришла рыбки. Я принесла бутылку 

погреться.
 –  Ага, давай мешок.
Накидал ей мешок. Она оттащила его в 

камыши, высыпала. Половину отнесла, по-
том пришла, остальное забрала.

Вот так, бутылка стоила 3 рубля, а деся-
ток чабаков, посчитать по рублю, и то стоил 
10 рублей. Сами от себя помогали.

Свідчення Шаповалової Марії Данилівни (1913 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Обіточне Бердянського району Запорізької області, 

нині  – мешканка м. Приморськ Приморського району Запорiзькоi області.
Записала Нiкульча О. М., 2008 р.

У те годы (1930 – 1933  – від авт.) я ра-
ботала в рыбколхозе (колгосп «Ударники 
моря» с. Обиточного  – від авт.). Доста-
лось мне хорошо. Делала всё: и рыбачкой 
была, и кухаркой. Всё строили сами, свои-
ми руками  – гаражи, двор, склады. Полу-
чали мало, часто недоедали, голодували. 
Председатель колхоза у нас был Зарецкий. 
Так, кажись, его фамилия. А имя я не по-
мню. Так он потихоньку разрешал людям 
рыбку давать домой. Брали потрошки. Тем 

и спасались. Тока это не приказ. Он про-
сто сам разрешал, не запрещал людям да-
вать. Тока говорил, шобы никому про то 
особо не расскзували. Так и делали. Гово-
рят, шо потом за это его посадили, та по-
том выпустили. Вытянут рыбаки баркас на 
берег, а люди уже обступают баркас, кто 
с чем. Кому в кошёлку рыбку кинут, кому в 
мешок. Люди со всех сёл приходили. Нико-
му не отказували, тока просили, шобы тут 
на берегу не ели, сырую рыбу не трогали. 
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Бо один мужчина наелся на берегу и чуть не 
умер. Эта бригада рыбаков была на Новом 
Быту (невелике селище на приматериковiй 
частинi коси Обiточноi  – вiд авт.). Брали 
меня в море драчить (ловити  – вiд авт.) 

бычки. Зарецкий разрешал потом додому 
ведро бычков передать. Он очень хорошо к 
людям относился, не гордувал, был до лю-
дей простой. Так шо если бы не пошла на 
море, пропала бы с детьми.

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Андрієвської Ольги Прокопівни (1926 р. н.)
та Андрієвської Тетяни Прокопівни (1918 р. н.)

У 1932 – 1933 мешкали в с. Розівка Розівського району Запорізької області, 
нині  – мешканки Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Мы приехали в с. Розовку из с. Ста-

рая Степановка. Здесь, в Розовке жил 
двоюродный брат отца. Здесь был совхоз, 
люди получали деньги, получку и аванс, да-
вали продукты. Совхоз считался как произ-
водство. Мы переехали и жили в большой се-
мье с дядей, у которого тоже была большая 
семья. Потом нам дали небольшую квартиру. 
Жили трудно, бедно, но с голоду никто не по-

мер. А вот с. Степановка много вымерло лю-
дей от голода. И мы были благодарны дяде, 
что он нас приютил у себя. Мертвых хорони-
ли без гробов. Очень помогала выжить в те 
трудные годы коровка  – кормилица. И очень 
хорошим добрым был директор совхоза, жа-
лея людей. И всячески помогал, сильно го-
лодающим (Ф. И.О. забыла). Люди помогали 
друг другу, как могли.

Свідчення Дергаченка Олександра Прокоповича (1927 р. н.)
У 1932 – 1933 мешкали в с. Розівка Розівського району Запорізької області,

нині  – мешкає в Приазовському районі Запорізької області.
Записано 2008 р.

Я был небольшой, плохо, что помню, 
больше по рассказам взрослых. Знаю, что 
приехали мы в Розовку из другого села, 
здесь был совхоз, хоть что-то получали.

По рассказам помню, что мертвых людей 
собирали, рыли яму на кладбище и кидали 
людей, как снопы.

По весне ели всякую траву, кашку с ака-
ции. Так теплело то люди ходили в степь 
выливать хорьков, сусликов и есть их. По-
могала не умереть с голода рыба, меняли 
одежду, обувь, табак на рыбу. Уже тогда 
говорили, что голод был искусственно со-
здан.

Свідчення Круголь (Бандурко) Олени Миколаївни (1925 р. н.)
с. Зоряне Розівського району Запорізької області.

Записала Неміч О. М., 2008 р.
В 1932 – 1933 рр. жили ми в с. Зоряне. В 

мене був старший брат і три сестри. Мати 
померла рано, і ми жили з батьком і мачу-
хою. Вона нас не любила, тільки весь час 
товкла і майже не давала їсти, все віддава-
ла батьку. Старший брат працював на мли-
ні, приносив трохи кукурудзи, ми ховались, 
товкли її та нишком їли.

Нас малих жаліли всі сусіди, допомагали, 
чим могли.

Сусіди: Кайдала Надія, Кротенко Іван, 
Кротенко Єфросинія, Рябцева Тетяна, Рей-
же Едуард, Олексієнко Олексій.

Сусідка наварить картоплі, поставить на 
стіл з якимись коржиками з лободи і кличе 
нас їсти, а в самої тринадцятеро дітей.
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Ходили збирати на колгоспні поля мерз-
лиїу картоплю. А от колоски збирати не да-
вали: ганяли охоронці. Казали, що за це су-
дять, але я не чула, щоб таке було.

По хатах ніхто не ходив і продукти в нас 
не забирали. Не чула, щоб хтось з сусідів 
помер від голоду. Пухлі були, бо їжі було 
дуже мало.

Свідчення Лісовської Марії Павлівни (1927 р. н.)
смт Розівка Розівського району Запорізької області.

Записала Дейнеко Ю. Є., 2008 р.
У 1932 – 1933 роках наша сім’я прожи-

вала в Розівці. В той чач було дуже скрутно, 
але в селі було багато німців та євреїв і вони 
нам допомагали. Рядом з нами жила роди-
на німців з фамілією Фідлєр (як звати  – на 
пам’ятаю). В їх становище було краще і вони 
ділились з нами їжею. А ще ми з братиком 
бігали на молокозавод. Начальником там 

був теж німець, але я не знаю, як звати. Він 
завжди давав нам живчики (спресовані від-
ходи з жареного насіння). І скільки б ми не 
приходили, він ніколи не відмовляв, а за-
вжди насипав повні кармани і в торбинку. 
Це дуже допомагало нам вижити. Від сусідів 
чула, що він допомагав і їм. Добра була лю-
дина.

Свідчення Матюхова Дмитра Пилиповича (1923 р. н.)
смт. Розівка Розівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Під час голодомору проживав у смт 

Розівка. Голодомор пам’ятаю, бо жили 
дуже бідно. Сім’я була велика  – четве-
ро дітей. Пам’ятаю, що завжди хотілося 
їсти. Наша сім’я вижила за рахунок того, 
що завела свого часу корову. Люди один 

одному допомагали, якщо було чим. Ми 
допомагали сусідам, багатодітній сім’ї 
Лахно Антона Григоровича. Ця сім’я мала 
п’ятеро дітей.

В нашій сім’ї ніхто не помер під час голо-
домору. Всі вижили.

Свідчення Оденбак Валентини Давидівни (1923 р. н.)
м. Мариннопіль Розівського району Запорізької області.

Записав Топалов М. П., 2008 р.
Чи пам’ятаєте Ви голод 1932 – 1933 років?
Так, пам’ятаю, бо мені було вже дев’ять-

десять років. Хоча і жили ми в місті, та 
пам’ятаю, що постійно була голодною. 
Мама піде на роботу, а я чекаю, бо вона хліб 
принесе. Наша квартира була у підвалі, а 
коли йшов дощ, то я вилазила на стіл з ко-
зеням бабусі-сусідки та котом, бо у кімнаті 
було повно води. Сиділа і бачила ноги пере-
хожих, а щоб не плакати від голоду, співа-
ла про те, що чула, які пісні запам’ятала. А 
коли приходила мама, то приносила пайок. 

Як ми його не ділили, та його було так мало. 
Були випадки, коли мама ділилася хлібом з 
безпритульними. Мені, чесно, так хотіло-
ся з’їсти той шматок, а мама казала, що не 
можна дати померти голодній дитині.

А у вихідні, ми йшли в село до дядька, 
щоб поїсти. Одного разу до двору підійшли 
люди, такі страшні від голоду… Хлопець 
просив їсти. Тітка винесла хліб, картоплю і 
трохи меду. Його нагодували та це його не 
врятувало. Він помер. А ми плакали… Я цьо-
го до віку не забуду».

Свідчення Ткач Лідії Іванівни (1923 р. н.)
с. Зоряне Розівського району Запорізької області.

Записала Малова Н. Б., 2008 р.
В той час наша родина (мама, тато, я, 

сестра і маленький братик) жили в с. Зо-
ряне. Мама робила на елеваторі, батько  
– в Маріуполі на заводі, ми з сестрою на 
колгоспному полі збирали кукурудзу. З со-

бою брали маленького братика, який був 
ще у пелюшках, і там ховали по жменьці 
кукурудзи. Мама її товкла, змішувала з за-
ячими вушками, лободою чи свиріпою і пе-
кла плясики, які ми їли. А взимку ходили в 
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сусіднє село, там збирали на колгоспних 
полях мерзлу картоплю. Батькові на заво-
ді давали пайок, він завжди привозив його 
додому і тому ми мали трохи хліба. Мама 
приносила з елеватора в карманах потро-
ху зерна. Охоронець побачив і жалівся ди-
ректору, а той сказав: «Не лізь, сам носиш, 

нехай і вони беруть». Директор Біндер Бо-
рис Михайлович був доброю людиною. Він 
допомагав людям. Він допомагав людям, в 
кого діти були малі. А от сусіди даже не до-
помагали, бо в самих була та сама пробле-
ма: їжі ледве вистачало, щоб прогодувати 
свою родину.

Свідчення Шамдан Олександри Антонівни (1926 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Новопетрівка Розівського району Запорізької області.

Записав Топалов М. П., 2008 р.
По три дня не їли з братом і мамою. Бать-

ка розстріляли, не пам’ятаю за що. Мама ка-
зала, що забрали трьох чоловік: Папазова, 
папу і Шаман. Ніхто з боку влади допомоги 

не було. Мама робила в колхозі, ну нічого не 
платили. Трохи помагали дід і баба. У сусі-
дів тоже нічого не було. Помогти нічим було. 
Варили щавель з отрубами і їли.

Свідчення Янак Марії Михайлівни (1928 р. н.)
с. Новомлинівка Розівського району Запорізької області.

Записала Яшарова О. В., 2008 р.
Проживала в цьому селі з народження. В 

1932 – 1933 рр. було п’ять років. В 1933 році 
помер дідусь від голоду. В ці роки допома-
гав Денисов Олександр Іванович. Прино-
сив молоко, крупу, допоміг поховати діду-

ся, це рідної тітки чоловік. Батько працював 
конюхом в колгоспі, заробив на трудодень 
200 гр. зерна, мати працювала на загальних 
роботах. У сім’ї було четверо діток: два бра-
та, дві сестри.

Історична довідка Розівського району

В 1932 – 1933 роках Розівський район 
як адміністративно-територіальна одиниця 
входив до складу Дніпропетровської області 
як Люксембургський німецький національ-
ний район, територія якого складала близь-
ко 130 кв.км з населенням майже 20 тис. 
осіб  – в основному німецькі колонії. Крім 
того, до складу району входили поселення 
грецької (с.Новокерменчик) та єврейської 
(с.Надійне, с.Зеленопіль) громад. Працез-
датне населення району працювало в кому-
нах, колгоспах та особистих селянських гос-
подарствах.

Відповідно до указу керівника НКВС Лав-
рентія Берії від 23.09.1941 № 001354 «Про 
переселення німців з ряду областей Украї-
ни» з 25 вересня по 2 жовтня в Запорізькій 
області проводилось переселення. З Люк-
сембурзького району в 1941 році до Казах-
стану, Уралу та Сибіру було примусово виве-
зено більше половини корінного населення 
(близько 70%). Частина жителів району, яка 
залишилась після виселення, залишила ра-

йон разом з відступаючими частинами Вер-
махту у 1943 році. Люди боялись репресій, 
які застосовувались каральним апаратом 
НКВС до німців.

Після війни (починаючи з кінця 1944 у 
1945 роках) територію району масово за-
селяли переселенцями з Польщі, Росії, 
областей Західної України. Людей засе-
ляли в садиби виселених німців і, коли в 
60-х роках деякі родини повертались на 
Батьківщину, бачили, що будівлі зайняті, 
змушені були їхати далі в пошуках кращої 
долі.

Після утворення Запорізької області в 
1947 році район втратив статус німецького 
національного округу. Разом з тим від ньо-
го відійшли Новокраснівська та Республі-
канська сільські ради  – до Володарського 
району, Зачатівська та Краснополянська 
сільські ради  – до Волноваського району 
Донецької області.

Після укрупнення районів в 1962 році 
Розівський район увійшов до складу Куй-
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бишевського, а коли у 1992 році знов було 
утворено Розівський район, до його скла-
ду не ввійшли Шевченківська, Смілівська і 
Мар’янівська сільські ради (тепер Куйби-
шевського району). Так, за більш, ніж 70 ро-

ків свого існування, район втратив більше 
половини своєї площі.

Таким чином, громадян, які мешкали під 
час Голодомору на території Розівського ра-
йону, майже не залишилось.

м. ТОКМАК 

Свідчення Ганус Валентини Дмитрівни (1956 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записав Медведський В. І., 2008 р.
Я, Ганус Валентина Дмитрівна, зі слів 

своєї бабусі Давиденко Марії Олексіївни 
та батька Давиденка Дмитра Демидовича 
розповідаю. В 1933 році прийшов голод 
на українську землю. Україну, одну з най-
родючіших та найблагородніших земель, 
огорнули чорні крила голоду, сліз, страж-
дань. Досі не віриться, що тут  – в Україні  
– житниці  – раптово зник хліб, люди за-
лишилися без зернини. Жах окутав рідне 
село. Люди мерли, як мухи. Найтяжче було 
взимку. В домі не було ні хліба, ні овочів, з 
яких можна було б зварити якусь їжу. Час-
то їли буряк, який вирощували для худоби. 

Їли його й печеним, й вареним. Тітка Катя 
та дядько Іван не пережили голоду. Помер-
ли. Тато розповідає, що тітка була малень-
ка, вона навіть не плакала в останні дні, а 
тільки стогнала. З приходом весни стало 
трішки краще, бо могли їсти зелену траву, 
яка почала рости на толоці. «Грицики», «ко-
зелики»  – були дуже часто єдиною їжею за 
цілий день. Ловили ховрахів, жаб, навіть 
пацюків. А як почала рости лебеда, то готу-
вали буханці, де була тирса та лебеда. Так 
і виживали. Багато голодного люду прохо-
дило повз село. А допомогти було нічим, 
бо й самі пухлі з голоду.

Свідчення Єфименка Михайла Степановича (1932 р. н.),  
зі слів матері Єфименко Ганни Іванівни (1897 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записав Медведський В. І., 2008 р.
«Мати мені розповідала, що голод 

1932 – 1933 рр. був штучно зроблений вла-
дою, тому що був гарний врожай на полях. 
В центрі міста на вулиці «Торговий ряд» зна-
ходився «Торгсин», де можна було виміняти 
продукти харчування на золоті речі. Мати 
обміняла в «Тогрсині» золотий хрестик та 
іконку на дитячі продукти харчування  – ман-
ну крупу, згущене молоко та інші, щоб вря-
тувати мене від голодної смерті. Мати году-
вала мене грудним молоком майже до 3  – х 
років, що врятувало від інфекційних захво-
рювань, які в той час були дуже розповсю-
джені. Мати під час голоду їла лободу, гри-

цики, в їжу йшло все можливе і неможливе: 
кішки, собаки, гави, горобці, різний бур’ян.

Багато згаяно часу не з нашої вини, ба-
гато втрачено того, що не підлягає забуттю, 
але моя розповідь зі спогадів матері Ганни 
Іванівни глибоко, щиро, вичерпно, правди-
во і достовірно відтворили тодішній трагізм 
українського народу.

Я вдячний за те, що настав час, коли 
можна сказати правду, а народу потрібна 
правда, щоб очиститись, оновитись, розви-
ватись, інакше ми перетворимося на духо-
вних манкуртів, які здатні лише сліпо вико-
нували чужі вказівки.» 
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(в Національній книзі Пам’яті  – інше, 
менш повне свідчення  – І.Ш) 

На мою думку причиною голодомору 
стала тогочасна політика уряду. Тому, що на 
Токмацькому елеваторі було багато запасів 
зерна. Я пам'ятаю, що якісь люди ходили і 
відбирали по будинкам, вирощене в полі та 
на городі. Ці ж люди й говорили, що це по-
трібно, щоб допомогти робітникам м. Мо-
скви та м. Ленінграда.

Мені на той час було 14 років. Не знаю чи 
були винагороди від влади за доноси сусіда про 
приховання зерна, чи застосовували до людей 
покарання, побиття чи мали зброю ті, що ходи-
ли відбирати у людей продукти харчування.

Моя родина не приховувала продукти 
харчування, тому що приховувати було нічо-
го. Мій батько працював на заводі «Черво-
ний прогрес» (зараз з-д ім. Кірова) і під час 
голодомору 1932 – 1933 рр. всім робітникам 
заводу видали пайок, який не дав моїй сім'ї 
померти від голоду.

Я пам'ятаю про «закон про п'ять коло-
сків», який передбачав суворі покарання за 
розкрадання колгоспного і соціалістичного 

майна. Я пригадую, що деякі знайомі мого 
батька відбували покарання у в'язниці «за 
п'ять колосків». Спеціальні об'їздчики охо-
роняли поля і ловили тих, хто після збирання 
врожаю збирав колоски.

Я чув від батьків, що не хотіли люди йти в 
колгоспи особливо ті, що мали господарство.

Масово почали помирати люди від голо-
ду весною 1933 року. В місті виживали лише 
робітники заводу «Червоний прогрес», які, 
як і наша сім'я, одержували пайок.

Під час голоду люди не мали можливості 
допомагати один одному (сусідам, родичам, 
знайомим).

Я згадую, що під час голодомору їли рос-
лини (грицики, лободу), ловили горобців, 
ховрахів, котів, собак.

В той час в нашому місті Токмаку працю-
вав «Торгсин», що знаходився в торгівель-
ному ряду (зараз на тому місці знаходиться 
пам'ятник Леніну). В цьому магазині знахо-
дилися всі продукти харчування, які можна 
було придбати тільки за золото.

Про кількість померлих від голоду я не 
знаю і про випадки людоїдства не чув.

Свідчення Залозного Костянтина Миколайовича (1919 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записав Медведський В. І., 2008 р.

Свідчення Зеленої Ганни Іванівни (1910 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записали Сухорукова Л. В., Удод І. С., 2007 р.

(в Національній книзі Пам’яті  – інше, 
менш повне свідчення  – І. Ш.) 

Я добре пам'ятаю голодомор 
1932 – 1933 років. На той час мені було 22 роки. 
В нашій сім'ї було 19 дітей. Жили ми по вулиці 
Володарського (нині мікрорайон Ріжок).

Під час голодомору 1932 – 1933 років я 
працювала на Токмацькому елеваторі. Од-
ного дня я принесла додому 5 качанів куку-
рудзи. Але в цей час проводили обшук акти-
вісти, які побачили, що я заховала за пазуху 
качани кукурудзи. Вони розірвали плаття та 
відібрали качани, не зважаючи на те, що я 
благала залишити кукурудзу, щоб нагодува-
ти своїх сестер та братів.

В моїй сім'ї від голоду померли дві се-
стри і два брати.

Пам'ятаю, що дуже страшною була весна 

1933 року, коли на тротуарах міста лежали 
тіла людей, померлих від голоду. Ще в той 
час рясно цвіла акація, і на деревах сиділо 
більше людей, які були в силах вибратись 
туди, ніж було цвіту акації.

Котів і собак після 33 року зовсім не було, 
їх поїли під час голодомору. За делікатес 
були ховрахи. Також їли грицики та лободу. 
Моя мати ранньою весною 1933 року посія-
ла буряк, і тільки він зійшов, ми почали їсти 
молоде листя.

Пам'ятаю, що дуже голодувала сім'я на-
ших сусідів. Їх мати пішла на скошене поле 
збирати колоски. Її піймали і присудили їй 
4 роки ув'язнення.

Вважаю, що в голодоморі 1932 – 1933 ро-
ків була винна влада, тому, що на елеваторі, 
де я працювала, було зерно.
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Свідчення Івченко Інни Сергіївни (1937 р. н.),
зі слів бабусі Івченко Єлізавети Єфимівни (1884 р. н.).

м. Токмак Токмацького району Запорізької області.
Записала Сухорукова Л. В., 2008 р.

Моя бабушка, родилась в Токмаке в 
1884 году, в этом городе проживала всю 
свою жизнь. В возрасте 23 года вышла 
замуж, было у нее трое дочерей. В годы 
гражданской войны погиб ее муж, а бабуш-
ка осталась сама с тремя детьми и жила 
по улице Крупской. В 1927 году закончи-
ла ликбез и ее приняли в отряд, который 
занимался организацией колхозов. Она 
вспоминала, как они, активисты ходили по 
дворам, где жили зажиточные токмачане, 
отбирали у них скот, зерно, инвентарь и 
все это передавали в колхозы. По вос-
поминаниям Елизаветы Ефимовны голо-
да в 1932 – 1933 годах в Токмаке не было, 
и о случаях смертности горожан она не 
слышала. Урожай 1932 года был непло-
хой, ее семья имела хороший земельный 

участок, от ул. Крупской до ныне ул. Ин-
тернациональной. В 1932 году собранный 
урожай засыпали в выкопанную яму зем-
ляного пола в сенях, а на это место поста-
вили тяжелый шкаф. Это было связанно с 
тем, что подворам ходили активисты, но в 
большей степени они были из бывших ку-
лаков, которые после раскулачивания ста-
ли «страстными сторонниками» Советской 
власти и отбирали урожай, чтобы якобы 
поддержать голодающих России. Осно-
вная задача этих людей  – подрыв молодой 
Советской власти, а награбленное зерно 
эти «активисты» уничтожали. А, на самом 
деле, сильный голод в 1932 – 1933 годах 
был только в западных областях Украины, 
так рассказывали прибывшие в Токмак из 
Львовской области.

Свідчення Кононенка Сергія Опанасовича (1911 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкав у с. Великий Токмак Токмацького району Запорізької області.

Нині  – мешканець Михайлівського району Запорізької області.
Записав Шишков Р., 2008 р.

До голодомору жив в с. Великий Ток-
мак. Наприкінці 1933 р. переїхав до Грузії, 
взявши з собою жінку і двох дітей. Старші 
двоє залишились з дідусем і бабусею на 
Україні.

Жили вони в Грузії спокійно, працювали 
в однієї людини, яка виявилась дуже прияз-
ною до приїзжих з України. Але потім вони 
повернулися до села Молочанськ (Украї-
на). Сергій Опанасович не розповідав з яких 
причин. Але на той час все ще продовжував-

ся голодомор. Його дружина була пришиб-
чанкою, і по її проханню вони в 77 р. пере-
їхали до Пришиба.

Стосовно харчування Сергій Опанасович 
розповів таке: «Ховали на горищі ріпу, ми її 
їли, щоб чимось втамувати голод, мололи 
пусті качани кукурудзи, робили з них муку, 
їли курай».

Людей, які прогнівали правління, вивози-
ли в степ і залишали, а деяких везли на лісо-
повал.

Свідчення Стаценко Клавдії Василівни (1929 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Я, Стаценко К. В., зі спогадів моїх бать-
ків та сусідів пригадую, що мої далекі роди-
чі Вовненки дуже голодували в 1933 р. Су-
сід, який працював на млині, запропонував 
їм обміняти мішок макухи на хату. Бо йому 
була потрібна земля під город. Вовнен-
ки погодилися, перебралися в другу хату. 
Вони запарили макуху, наїлися і на слідую-

чий день їх знайшли мертвими з розпухли-
ми животами.

Я пригадую, що до моєї бабусі приходи-
ли зголоднілі люди просити їжі. Вона їм да-
вала гарбузи, буряки. Наша сім’я в значній 
мірі вижила за рахунок посилок родичів з 
Москви. Крім того, сім’я мала свою корову. 
Батько працював і мав продуктові картки.
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Свідчення Яненка Анатолія Демидовича, (1925 р. н.)
м. Токмак Токмацького району Запорізької області.

Записав Медведський В. І., 2008 р.
Я, Яненко Анатолий Демидович родился 

и жил на Южном поселке г. Токмака. Отец 
работал кузнецом, у него была своя кузня, 
а мать была домохозяйкой. В семье было 
шестеро детей. Я учился в 15 школе. После 
окончания школы поступил в ремесленное 
училище, где учился на токаря. Ремеслен-
ное училище находилось по улице К. Либ-
кнехта, ныне это здание консервного за-
вода. Помню голод 1932 – 1933 годов, мне 
тогда было 8 лет. Знаю точно, что был уро-
жай, но есть было нечего.

Как нам рассказывала учительница в 
школе, контрреволюция пыталась задушить 
молодую Страну Советов, вывозила зерно за 
границу, зерно сбрасывалось в море, сжига-
лось. Мой отец принимал участие в органи-
зации колхозов. Он с активистами ходил по 
домам, где люди жили зажиточно, и отбира-
ли инвентарь, скот и зерно для колхозов.

Мой отец был членом колхоза «Голлан-
дец», организованном в 30-е годы, ныне это 
совхоз «Запорожье».

Во время голода 1932 – 1933 года отец 
нас бросил, а мать нигде не работала, пай-
ка мы не получали. Мой старший брат умер 
от голода. Особенно тяжелой была вес-
на 1933 года, мать варила кашку акации и 
зеленый абрикос, от такой еды у нас на-
чалась дизентерия, от частого стула по-
явился геморой. Нас никто тогда не лечил, 
выживешь  – хорошо, а не выживешь  – что 
делать? В нашем доме жили квартиранты 
из Донецкой области муж, жена и 
1,5 годовалый ребенок. По ночам они во-
ровали на огородах молодую картошку, 
варили ее и ели. Своему ребенку варе-
ную картошку не давали, а ели сами. Когда 
моя мать спросила, почему они не кормят 
свою 1,5 годовалую девочку, они сказали, 
что если выживут родители, то будет жива 
и дочка. На моих глазах эта девочка пухла 
от голода и через короткое время умерла. 
Они похоронили ее на краю нашего огоро-
да. Мои сестры и братья отлавливали ворон 
для еды. На южном поселке в балке после 

сильных дождей всегда стояла вода и из 
нор вылезали суслики, которых мы ловили и 
ели. В то страшное время друг другу никто 
не помогал, ни родня, ни соседи.

22 июня 1941 года началась война, завод 
Кирова был эвакуирован в город Махачкала 
и я был отправлен для роботы на заводе. В 
1943 году, когда родной город Токмак был 
освобожден я вернулся домой. В начале 
1944 года был призван на фронт полевым 
военкоматом вместе с другими военнос-
лужащими в район города Николаева. Наш 
109 стрелковый полк 27 Армии 3 Украин-
ского фронта принял участие в освобожде-
нии стран Западной Европы. Хорошо помню 
особо кровопролитные бои были в Чехос-
ловакии. Войну закончил в г. Вена Австрия. 
Возвращались домой с г. Вены через Вен-
грию, Румынию и прошли пешком 3.600 км 
начиная с середины мая до конца сентября 
1945 г.. Заводское оборудование и дру-
гие трофеи грузились в вагоны и отправ-
лялись в СССР, а победители шли пешком. 
Мы дошли до Винницы, где восстанавли-
вали себе казармы. Через короткое время 
нас направили в Станиславскую (Ивано-
Франковскую) область на вырубку леса, а за 
одно отстреливать «бендеровцев». Нас об-
стреливали бандеровцы в лесу. В 1946 году 
из пехоты меня направляют служить в Се-
вастополь в военно-морской флот, продо-
лжительность службы моряка в то время со-
ставляла 5 лет. Во время голода 1947 года я 
получил 45 суток отпуска и приехал домой. 
В Токмаке люди пухли и умирали от голода, 
а я по карточке военнослужащего Черно-
морского флота получал продукты во время 
отпуска и кормил свою семью.

Во время службы в Севастополе дали 
знать пулевые ранения и по состоянию здо-
ровья я был комисован и мне выдали белый 
билет. По приезду домой женился и пошел 
работать на завод Кирова токарем. Более 
50 лет проработал на заводе Кирова. В на-
стоящее время нахожусь на заслуженном 
отдыхе.
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Свідчення Білоцерковець Катерини Григорівни (1920 р. н.)
м. Молочанськ Токмацького району Запорізької області.

Записала Макухіна Л. Д., 2008 р.
Я, Білоцеровець Катерина Григорівна, 

28.03.1920 р. н., народилася в м. Моло-
чанськ, мешкаю по вул. Калініна.

В сім’ї у нас було п’ятеро дітей. Батько 
Білоцерковець Григорій Іванович 1888 р. н. 
та мати Білоцерковець Євдокія Ігнатівна 
1889 р. н. працювала у колгоспі «Черво-
на Нива». На той час 1932 – 1933 рр. була 

сильна голодовка. У людей спочатку від-
бирали лишки, а потім все, що було. У кол-
госпі батькам видавали пайок  – 10 гр. хліба 
на добу, цього зовсім не вистачало. Ми малі 
ходили збирати лободу, гриби, ловили ра-
ків, але все одно ходили пухлі. Голодомор 
був страшний, спасибі батькам, що змогли 
уберегти нас від голодної смерті.

Свідчення Будько Олександри Федотівни (1928 р. н.)
с. Новопрокопівка Токмацького району Запорізької області.

Записала Горбачова І. В., 2008 р.
Часто ходили вулицями в надії щось зна-

йти з їжі. Жителька села з’їла в ті чорні дні 
свою дитину. Подружжя пообіцяло одно-
му хлопчикові за те, що він приведе до них 

свого товариша. Їхня сусідка йшла з горо-
ду, випадково зазирнула у вікно і побачила 
вже порубаного Сашу. На жаль, таких фактів 
було дуже багато.

Свідчення Волик Марії Григорівни (1927 р. н.)
с. Новопрокопівка Токмацького району Запорізької області.

Записала Горбачова І. В., 2008 р.
Згадувати про це дуже важко, тяжко. За-

раз перед очима постає та страшна картина, 
що вимирали цілі села, що живі не вспівали 
ховати мертвих, в голодному божевіллі люди 

доходили до найстрашнішого  – їли трупи. 
Виживали, як могли… Їли ховрашків, пекли 
з лободи оладки, з пасльону варили узвар. 
Збирали колоски.

Свідчення Кота Олексія Миколайовича (дату народження не встановлено), 
Народився в с. Юхимівка (нині у межах села Новомиколаївка) Токмацького району, 

Запорізької області.
Записав Медведський В. І., 2008 р.

Я колишній воїн гвардійського полку 
авіації далекої дії, який пройшов шлях від 
Житомира до Сталінграда і від Сталінгра-
да до Берліна і в лавах якого було виховано 
29 Героїв Радянського Союзу.

Вже вийшло в світ три моїх книги, в яких 
розповідається про подвиги авіаторів  – од-
нополчан. Про бойові справи товаришів я 
розповідав і в газетах та журналах, а ось про 
страшний голод 33 року  – ні. Ця трагедія 
народу протягом довгих років була огорнута 
мовчанням.

Моєму поколінню довелося пережити 
кілька страшних подій, які призвели до заги-

белі і смерті мільйонів людей. Та коли Вели-
ка Відчизняна війна, нав’язана фашизмом, 
була для нашого народу найсправедливі-
шою війною, війною визвольною, війною, 
коли наш народ захищав свою землю, жит-
тя,  – то голод, величезне лихо, коли маси 
людей залишилися без жодних засобів іс-
нування, обрушився несподівано, без «ви-
правдальних» причин.

Під час війни люди переживають і гірко-
ту поразок, і радість перемог, на війні є міс-
це подвигові, а головне  – є віра в майбутню 
перемогу, за якою гряде довгожданий мир. І 
в ім’я цієї перемоги радянські люди не шко-
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дували сил своїх, віддавали найдорожче  – 
життя.

А голод?
Я двічі зазнав його. В 1921 і 1933 роках. 

Досі пам’ятаю і пам’ятатиму довіку ті часи. 
Голод виснажував фізичні і духовні сили, 
зникало бажання працювати, читати, кохати. 
Ніяких інтересів, крім бажання їсти. Їсти хо-
тілося постійно  – і вдень і вночі. Їсти, їсти… 
А навколо смерть. Першими вмирали діти. 
Померла моя племінниця Галинка, а неза-
баром і старший брат Прокіп. В їжу ішло все 
можливе і неможливе: кішки, собаки, гави, 
горобці, різний бур’ян.

В квітні 33 року померла найдорожча 
мені людина  – мати. Наш батько Микола Ла-
зарович Кот довгі роки провів на війні. Спо-
чатку імперіалістична, потім громадянська. 
З 1915 року мати наша, Одарка Василівна, 
годувала, ростила, виховувала нас, десятьох 
сама. Досі не збагну, як це їй вдалося. Мож-
ливо, вона мала якийсь винятковий, недо-
ступний нам, теперішнім батькам, хист. На-
віть мені, її «мізинчику», часто перепадало на 
горіхи… Ми її побоювались і дуже любили.

І ось немає рідної неньки. Померла від 
голоду. Час хоронити. Та як це зробити? 
Треба ж викопати яму. А сили немає. Згідно 
із споконвічним звичаєм, копати яму мають 
чужі люди, не рідні. Та що поробиш, дове-
лося мені, синові, разом з Павлом Медвед-
ським братися за гірку роботу. На допомогу 
батька розраховувати не доводилося, бо був 
він вкрай знесилений голодом, у нього вже 
почали пухнути руки, ноги, обличчя.

Нам, дев’ятнадцятирічним юнакам, до-
велося майже цілий день витратити, щоб 
викопати могилу… Віднесли матір на кладо-
вище, повернулись до осиротілої хати, з бо-
лем і тривогою подумали: чия ж тепер черга 
помирати і коли?..

І, певно, нові могилки на вже переповне-
ному кладовищі продовжували б з являтись, 
якби нарешті десь «нагорі» не «змилостиви-
лись». Було одержано розпорядження ви-
давати на кожний зароблений сьогодні тру-
додень по 200 грамів борошна. Яка то була 
радість! Батько, тоді голова колгоспу, заро-
бляв півтора трудодні. І я, працівник степу,  
– стільки ж. Тож кожного вечора ми одержу-
вали 500 – 600 грамів борошна, негайно ва-

рили галушки чи затірку і з їдали все. Посту-
пово набиралися сили.

Голод 1933 року охопив усю Україну. Тоді 
ж померли від голоду батько й мати моєї 
майбутньої бойової подруги Лесі Кирилівни  
– Швидкі Кирило і Настя, батьки дев’яти ді-
тей, що мешкали в селі Андріївка Широків-
ського району Дніпропетровської області. 
Осиротілі Леся і Сидір виховувалися в дитя-
чому будинку…

Йшов час. Наш колгосп імені Димитрова 
нелегко ставав на ноги. Кращало життя кол-
госпників.

Але втрати від голодного 33 року, що 
торкнулися кожної родини, відчувалися ще 
дуже довго.

Коли на нашу землю прийшов лютий во-
рог, усі радянські люди піднялись зі зброєю 
в руках на захист своєї Вітчизни. В їх числі  – 
і мої земляки.

В роки війни я був штурманом авіації 
далекої дії, здійснив 293 бойових вильоти, 
брав участь у тривалих нальотах на ворожі 
об’єкти в глибокому тилу. Чимало моїх од-
нополчан загинуло у війні, тяжко було всім 
нам, воїнам.

Мої земляки-колгоспники 8 лютого 
1945 року звернулися до всіх трудящих Ток-
мацького району через газету: «Щоб набли-
зити світлий день  – день остаточної перемо-
ги над німецько-фашистськими варварами, 
ми вирішили і внесли 10 000 карбованців на 
придбання літака-бомбардувальника, якого 
просимо вручити землякові  – односельча-
нину, Герою Радянського Союзу Коту Олек-
сію Миколайовичу». Трудящі району від-
гукнулись на цей заклик, зібрали готівкою 
понад 300 000 карбованців. І ось на нашім 
фронтовім аеродромі приземлився бом-
бардувальник ІЛ-4, щойно з авіазаводу. На 
нього фюзеляжі напис: «Герою Радянсько-
го Союзу т. Коту  – від земляків Токмацько-
го району». Ми, воїни-авіатори, були вдячні 
трудящим району за велику любов та повагу 
до нашої славної Армії, яка, захистивши рід-
ну землю, продовжувала громити ворога, 
завойовувати Перемогу.

Мене, і не лише мене, давно непоко-
їло питання: чи можна виправдати голод 
1933 року? Чи можна було запобігти числен-
ним втратам, яких зазнав український народ?
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Справді, тоді була посуха. Пам’ятаю, 
як ми, комсомольці (я тоді був секретарем 
комсомольської організації колгоспу), на-
магались хоч частково врятувати врожай, 
возили діжками воду з невеличкої степової 
річечки Курушан.

Але посуха ж була не всюди.
Тож є всі підстави стверджувати, що при 

бажанні, при наявності доброї волі, держав-
ної відповідальності за долю людей можна 
було не допустити трагедії 33 року. В цьому 
ніякого сумніву бути не може.

Свідчення Шатух Марії Йосипівни (1926 р.н)
с. Очеретувате Токмацького району Запорізької області.

Записано Лук’яненко Л. В., 2008 р.
Шатух Марія Йосипівна народилася 7 ве-

ресня 1926 року в с. Очеретувате, де і зараз 
проживає. Марії Йосипівні  – 81 рік. Вона 
була свідком тих подій, які відбувалися в 
1932 – 1933 роках. Тоді їй лише було 7 ро-
ків, а найстаршому її братові було 23 роки. 
В сім’ї було 10 дітей. Батька Марії Йосипівни 
було звати Савон Йосип Сидорович, а матір 
Савон Олена Кіндратівна. Коли почався го-
лодомор, то їхній батько поїхав на заробітки, 
та більше його і не бачили до весни. Бать-
ко був слабкий, пухлий повернувся додому. 
Отож весною прийшла бригада і забрала 
його на сівбу. На той час коні слабкі були і 
одна коняка впала і вдарила Йосипа Сидо-
ровича копитом у груди. Так і вбила його. 
Привезли Йосипа додому на бричкі із степу 
мертвого. Копати яму не було кому, всі голо-
дні, пухлі, сил не було. Але ж з горем попо-
лам викопали ямку в два штики. Труни також 
не було, взяли ряднину, прослали і зарили 
так. Коли помер чоловік Олени, вона зовсім 
зніяковіла. Сама ходила до степу, там була 
цибуля. Вирве мати і пече в пічі на жару. На-
віть було таке, що принесли мама і тато льо-
ну та як понаїдались, та як поп’яніли, що не 
могли ходити. Хата в них була велика. Олена 
Кіндратівна продавала вікна зі своєї хати за 
буряки. Тоді колхоз взяв хати і засипав зер-
ном посівним, а вікна позабивали досками. 
Не можна було і зерна взяти. А потім мати, 
щоб утамувати хоч трішки голод дітей, хо-
дила пішки у Вербову. Приносила лушпиння 
із картоплі та буряки. Одного разу знайшли 
вони кота. Та зварили його, пожарили на 
печі та з’їли. На той час коні були дуже слаб-
кі, чвалі, пухлі, що здихали з голоду. Вони 
теж їх їли. Потім абрикоси варили, а тоді 
трава пішла, лободу рвали і коржики пекли. 
Навіть паслін сушений забрали у них і коро-

ву нещасну, яку віддали були Шевченкам. 
Та вона була там три дні та втекла та прибі-
гла додому. Всі, як похватилися за корову, а 
вона, напевно, розуміла їх, що аж заплака-
ла. Ходили по селі, забирали все до єдиної 
крихти. В однієї жінки з дитиною геть забра-
ли все. Та на другий день побачили, що вона 
щось варе, та прийшли подивитись, що вона 
їсть. Дитини вони не бачили. То варилося 
м’ясо у котлі, дитяче м’ясо. Вона мов з ро-
зуму зійшла, що дитину рідну зварила.

Та в ті часи все було можливо. Вони і по-
лин рвали, сушили всією родиною, та і те 
позабирали. Забирали з нашого села: Тюхти 
Миколи мати, Бебешко Миколи та інші. Баба 
Оришка, знайома Марії Йосипівни, теж мала 
багато дітей. У її батька було декілька курок 
та нанесли було яйця. Пішла баба Оришка 
до батька та взяла крашанок, прийшла і по-
клала в тарілку, щоб вранці по крашанці ді-
тям давати. Та люди ходили та все облазили 
і полізли до тарілки, а там яйця. Як вона не 
просила, а все одно забрали. Четверо ді-
тей Олени Кіндратівни вимерли. Старший 
син поїхав кудись і не повернувся. Залиши-
лося 5 дітей. А потім у колгоспі були кури. 
Один чоловік з колгоспу, головний, напевно, 
сказав, щоб Олена зі своїми дітьми перехо-
дила до цієї хати жити. Ходила мати у степ 
працювати та цих курей доглядала. Потім 
почали розплачуватись за роботу. Їм дали 
курицю, а сусідям півня, так і розводили 
собі курей. Також давали по телиці та теля-
ті. Вони стелили коло них сіно і там спали. В 
іншій кімнаті були кури. Так і вижила роди-
на Савонів. Зараз Марія Йосипівна згадує 
з болем ці роки. Як їй важко було пережити 
смерть батька та своїх сестер і братів. Вона 
не бажає нікому, не бажає нікому не те, що 
бачити, а й чути про голодомор.
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ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Ангеловської Любові Федосіївни (1928 р. н.)
с. Високе Мелітопольського району Запорізької області

У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Перша Миколаївка
Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Помню 1933-й год, старшие дети в на-

шей семье уже умерли от голода, вот умер 
и папа, я да мама остались. Помню, что он 
лежит: розовая рубашка, в стороне фураж-
ка, печь горит и запах кукурузного «Малая» 
(где взяли продукты  – не знаю) накормили 
меня и к тете спать увели. Ночью просну-

лась от света, это наш свинарник горел, он 
под соломой был, его папа строил (у нас 
раньше свиньи были). А это мама от горя 
подожгла свинарник и хотела сама сгореть, 
да люди не дали. Крестная потом долго с 
нами жила, маму смотрела, чтоб беды не 
наделала.

Свідчення Бровко (Попової) Катерини Андріївни (1926 р. н.)
с. Нововасилівка Приазовського району Запорізької області.

Записано Поповою Г. Є., 2008 р.
Голодные годы 1932 – 1933 гг. вспоми-

нать горько и очень больно. Тяжелое было 
время. Наша семья состояла из семи чело-
век: мама, отец и мы, пятеро детей.

Голод начался осенью 1932 года. С 
каждым днем становилось все голоднее и 
голоднее по мере того, как кончались наши 
небогатые запасы продовольствия. Нам по-
стоянно хотелось есть. Мама варила супы 
из свеклы и моркови. Помню, как пришли 
к нам Колодин Михаил Васильевич и еще 
один мужчина (сейчас уже не помню кто), 
начали ломом срывать полы, искать ямы с 
зерном, заглянули в печь, увидели котелок 
с нехитрым варевом и вылили всю еду на 
землю. Поиски якобы спрятанного зерна 
продолжили на улице. А мы, детвора, смо-
трели в пустой котелок и плакали. Самое 
страшное, что это делали не чужие, а наши 
односельчане. От постоянного недоеда-
ния, голодания к нас, у детей и у отца, на-
чалась дизентерия. В один из зимних дней 
отец Попов Андрей Андреевич пошел в кол-
хозную контору, чтобы получить скудный 

пайок. Мы ждали его до позднего вечера, 
но отец не вернулся. Утром пришла к нам 
Калмыкова Вера и сказала, что папа был 
очень слаб, не дошел до конторы, зашел 
к ним отдохнуть и умер. К тому времени 
в Нововасильевке уже умирали от голо-
да люди. Хоронили умерших на кладбище, 
завернутых в тряпье. Мама моя сняла с са-
рая деревянные двери и соседи, кто еще 
мог что-то делать, сделали гроб. Похоро-
нили папу в гробу. В таких же гробах мама 
похоронила четверых детей, которые умер-
ли один за другим. Так, за совсем короткое 
время, из большой семьи остались только 
мы с мамой. Я была тоже очень слабой. Все 
спала и спала и ничего не ела. Мне уже не 
хотелось кушать. Нам сосед Попов Михаил 
Федорович давал иногда поллитра молока, 
чтобы я выжила.

Немного легче стало только весной 
1933 г. Я была тогда совсем мала, чтобы по-
нять почему мама все время плачет. Только 
став взрослее, я поняла, какое горе она пе-
режила, похоронив мужа и детей.

Свідчення Веретенникової Віри Степанівни (1924 р. н.)
с. Ботієво Приазовського району Запорізької області.

Записали Діордієва О. О., Сліпенчук Т. М., 2008 р.
Село Ботієво до війни було дуже краси-

вим. Майже біля кожного будинку були сади, 
виноградники, усюди росли горіхові дерева. 

Жителі села були великими трудівниками.
В 30-і роки створені колгоспи. На тери-

торії сіла було два колгоспи: «Коларова» і 
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«П'ятирічка». Частина жителів вступали в 
колгоспи добровільно, тих, хто відмовлялися 
висилали з села. Багато людей не заслуго-
вували покарання. Часто забирали чоловіків, 
залишалися сім'ї і маленькі діти. Багато хто 
навіть не знав, за що репресовані їх рідні.

В нашій сім'ї було 6 чоловік: мама, 
тато і четверо дітей. Сама старша була я, 
в 1925 року народилася сестра Надя, в 
1929 році  – брат Василь, в 1932 році  – брат 
Валентин.

1932 рік був неврожайним і дуже важким. 

Коли взимку почали голодувати, їли буряк, 
запарювали муку. Якщо по вулиці із току 
провозили зерно, люди йшли дивитися, чи 
не розсипалися зерна на дорозі, щоб хоч 
трохи зібрати. Деякі люди ще влітку рили 
великі ями і ховали там частину зібраного 
зерна, але потім дуже боялися її відкривати, 
боялися покарання.

В цей час голодуючих людей рятувало 
море, яке було багате рибою. Рибаки лови-
ли бичка, калкана, судака. Рибу міняли на 
молоко. Про цей час дуже важко згадувати.

Свідчення Воєводи Дмитра Григоровича (1922 р. н.)
с. Калове Приазовського району Запорізької області.

Записав Півень А., 2008 р.
Дмитро Григорович спочатку не хотів 

згадувати про це, мовляв, нічого не зможе 
розповісти, бо був тоді ще дуже малим. Але 
згодом все ж погодився відповісти на наші 
запитання.

І ось про що ми дізналися.
Дмитру Григоровичу було 6 років, коли 

почалася масова колективізація українсько-
го селянства. Тоді, ще в 1928 році, було роз-
куркулено його рідного дядька по батькові, 
що жив з ними по сусідству, й вислано ра-
зом із родиною, про їх подальшу долю ніхто 
в селі не знав. Голодомор прийшов на Укра-
їну, коли маленькому Дмитру ще не було 
десяти. В родині у них було п'ятеро: батько, 
матір і троє дітей. На щастя, в нашому селі 
голод набув не таких масштабних розмірів, 
як в інших місцевостях країни. Людей ряту-
вало море. Батько Дмитра Григоровича пра-
цював у рибному цеху і отримував для своєї 
родини борошно, цукор, олію, зерно. Малий 

Дмитро ходив до моря допомагати рибал-
кам і за це отримував відро риби. Каже, лед-
ве додому доносив. В їхній родині вдалося 
вижити всім, а от в інших помирали і діти, і 
дорослі. По селу весь час ходили чужинці в 
надії знайти порятунок, якось прогодувати-
ся. Батьки боялися залишати дітей самих 
вдома, але якщо вже доводилось, то суво-
ро наказували закриватися в хаті і нікого не 
впускати, ні з ким не розмовляти. Це були 
страшні часи, коли люди за шматок хліба го-
тові були вбити один одного, а часто навіть 
робилися людоїдами.

Дмитро Григорович згадує, що 1933-й 
рік був надзвичайно урожайним. Це мало-
му тоді хлопцеві дуже добре запам'яталося. 
Ніби сама земля вирішила досита нагоду-
вати своїх нещасних дітей, нарешті дати 
їм, вихолодженим і змученим до краю, той 
спасенний хліб  – такий солодкий, такий 
жаданий…

Свідчення Вороніної Лідії Андріївни (1926 р. н.)
с. Друга Покровка Приазовського району Запорізької області.

Записав Свистак Н. В., 2007 р.
Причиной голода было изъятие уро-

жая собранного в колхозе существующей 
властью и у населения. Изъятия сельхозп-
родуктов, выращенных в собственном хоз-
зяйстве (зерно, картофель, фасоль, горох, 
рапс и овощные культуры), что у того или 
иного гражданина производилось  – по-
лностью, под метелку силами активис-
тов и членов правления колхоза во граве с 

уполномочеными из района. О том, были 
ли поощрения тем лицам, которые доноси-
ли на своих соседей нет, а если таковые и 
были, то о них никто не распространялся.

Изъятие сельхозпродуктов проводилось 
внезапно, во второй половине дня или но-
чью. Документов группы по изъятию ника-
ких не предъявляли и иногда под ихней 
маркой работали просто неофициальные 
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группы. Что изымалось, складывалось 
в мешки, а где все изъятое оседало или 
оприходывалось, сведений нет. Доходило 
до того, что выливалось в золу все, что быдо 
сварено и спечено из тех скудных запасов, 
что имелось.

Против граждан применялись аресты, 
выселение из территории и отбытие сроков 
заключения.

Группы по изъятию не были вооружены, 
да оно им и не нужно было, ибо страх перед 
арестом, выселением действовал лучше 
всякого пистолета или ружья, а численность 
таких групп доходила до десяти человек, 
поэтому сопротивления физического никто 
не оказывал.

По осени 1932 г. сильные хозяева, пред-
видя изъятие, прятали зерно, картофель 
овощи и другие сельхозпродукты разными 
способами: в ямах, под скирдами, в погре-
бах (вторые ямы), под полом, в собачьих 
будках и т. д.

Члены групп по изъятию были снабжены 
пиками, лопатами, и что гравное  – они ведь 
тоже были сельскими жителями, по логике 
примерно представляли, где можно спря-
тать продукты.

В состав группы входили такие лица как 
Писклов, Кочергин, Червонченко, Зорин, 
Суслов, Гневышев, Бакланов, Бородин  – по 
колхозу «Гигант» на то время.

Тем, кто вступал в колхоз, кормились 
от общей кухни при проведении весенне-
осенних полевых работ.

Кроме продуктов питания, группы по 
изъятию конфисковывали одежду, половые 
дорожки, полотенца и длугие ценные вещи. 
Крупный рогатый скот и другую живность 
изымали в первый же визит.

Комиссии по изъятию могли по несколь-
ко раз наведываться на усадьбы и повторно 
искать излишки под тем поводом, что в до-
мах пахло вареным или находили в чугунках 
остатки пищи.

Доходило до того, что могли хозяев 
вместе с детьми выгнать из дома на мороз, 
а соседей предупредить, чтобы их не пуска-
ли на ночлег.

Так было с семьей Слесь Михаила Афа-
насьевича, у которого было четверо детей. 
Проживали они по улице Шевченко. Всю 

ночь в зимнее время они провели под скир-
дой и один из их сыновей Слесь М. А. от 
перемерзания остался инвалидом на всю 
жизнь.

«Закон о пяти колосках» действовал в 
1947 году, поэтому в 1932 – 1933 годах его 
как такового не существовало.

Было разрешено или нет собирать в 
1932 – 1933 гг. остатки колосков на полях, 
сведений нет, но никто не ходил в поля, по-
скольку это не имело смысла  – все, что со-
берешь, все равно изымут.

Добровольно или под нажимом со 
стороны власти, люди записывались в 
колхозы, смысла не имело (так в тексті  – 
І.Ш). Тем, кто ничего не имел в силу тех., 
или иных обстоятельств, а за частую из-за 
лени  – все ревно было куда записываться, а 
с зажиточными хозяевами поступали таким 
образом: у них добровольно-принудительно 
конфисковывали лошадей, кур, овец и дру-
гую живность, сельхозинвентарь и хозяе-
вам, чтобы прокормить свою семью, надо 
было уезжать в промышленные центры, 
как Донецк, Полтаву, Мелитополь или всту-
пать в колхоз, поскольку членам колхоза 
выделялись кое-какие продукты, а во вре-
мя работы  – питались из общего котла, а не 
будеш вступать в кодхоз  – отбудешь срок.

Пик голода наступил в декабре 1932  – 
январь  – февраль 1933 года.

Сносно, не на гране голода, естественно, 
существовали активисты и правление кол-
хоза во главе с председателем, а остальные 
жители выживали как могли.

В пищу зачастую принимали траву, ло-
вили сетями воробьев, ходили на работу к 
рыбакам побережья Азовского моря и при-
носили за работу бычков и камсу. Многие 
нанимались на работу к немецкому коло-
нисту Бек в с. Розовка.

Кроме того, если у хозяев име-
лись золотые, серебряные или другие 
драгоценные вещи, можно было сдать их 
в закупке (Торгсин) в г. Мелитополь и за их 
стоимость получить пшено, муку и другие 
продукты.

В городе (г. Мелитополь) голода не 
было, поскольку взрослое население обес-
печивалось работой, и, соответсвенно, труд 
оплачивался. Многие мужчины и женщины 
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из пгт. Приазовское работали в городе, тем 
и спасали свои семьи от голода.

Большая связь была между родственни-
ками и только за счет этой связи пожилые 
люди и дети смогли выжить.

Сколько умерло людей в пгт Приазов-
ское, таковых сведений нет, а если и есть, 
то только в официальных источниках.

Людоедства в пгт Приазовском не было.
Для захоронения умерших от голода, 

была организована бригада, которая копа-
ла могилы, собирала умерших и проводила 
захоронения.

Большая часть умерших от голода в пгт 
Приазовском была захоронена на кладбище 
по ул. Фрунзе, на месте которого сегодня 
расположен дом Узла Связи ООО «Агрис» и 
площадки складские бывшей сельхозтехни-
ки, а меньшая часть захоронена на кладби-
ще, ныне действующем по улице Шевченко 
(т. н. «Гигантовское»).

Хоронили умерших в общей могиле и 
только через время могли сообщить род-
ственникам, что умер их близкий. Сведений, 

где эти могилы, нет, да и свидетей почти нет 
в живых.

Во время «Проводов» имена умерших 
родственников  – в списках усопших во вре-
мя отпевания.

Период голодомора, о том как голодо-
вали, за счет чего выживали, неоднократно 
рассказываю своим сыновьям и внукам.

Голодомор не могли организовать для 
себя и своих семей крестьяне, голодовать 
до 1932 – 1933 мог тот, кто не хотел рабо-
тать или был болен.

Земля кормит хозяйственного крес-
тьянина и только те или иные природные 
катаклизмы, как засуха, суховеи могли при-
вести к неурожайным периодам, как было в 
1934 на 1935, но так люди не голодовали как 
в 1932 и 1933 гг.

Вывод напрашивается сам. Все было ор-
ганизовано свыше и под этими указаниями, 
как всегда срабатывает русское негласное 
правило «Лучше перегнуть, чем недогнуть» 
и «желание» отличиться перед властью 
любыми способами.

Свідчення Геогієвої Євдокії Георгіївни (1922 р. н.)
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Геогієва Євдокія Георгіївна, 1922 р. н.
Было трое детей. Отец работал предсе-

дателем сельсовета и до революции и после. 
Когда стали раскулачивать, кулаки просили 
справки, чтобы выехать в города. Отец да-
вал. И за это его сослали в Сибирь, нас тоже 
туда отправили в Архангельскую область.

12 бараков двухэтажных, 1,5 кг на шесть 
дней на шесть человек картошки давали. 
Варили на улице.

Стали мы удирать, ушли с отцом. Шли 
вдоль линии, а затем зашли в село (там 
нас накормили, участковый нас отправил 

домой, а отца вернул обратно в Архан-
гельск). В 1932 г. я вернулась, попала в 
детдом.

До Москвы дошли пеши, до вокзала  – 
слышу, все говорят на албанском языке, 
стала возле них, а они спрашивают, где твои 
родители. Я отвечаю, что мама померла в 
Москве, а я  – албанка. Тогда они взяли меня 
и отвели прямо в Девненское. Это были Еф-
ремова Дарья Дмитриевна  – бывший се-
кретарь сельсовета и ее дети.

Свідчення засвідчив секретар Приазов-
ської селищної Ради Дроздова І. А.

Свідчення Гладкої Ганни Мусіївни (1915 р. н.)
с. Костянтинівка Приазовського району Запорізької області.

У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Степанівка
Приазовського району Запорізької області.

Записала Берестецька С. Ю., 2005 р.
Жили ми у селі Степанівка, що знахо-

диться на самому березі Азовського моря. 
Як і в інших селах України, вже з осені по-
чали забирати у селян в рахунок виконання 

хлібозаготівельних планів зерно. У Степанів-
ці деякі люди йшли на хитрощі, аби прихова-
ти трохи зерна. Робили невеличкі схованки 
під самісінькими підвіконнями. Але не допо-
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магали ті схованки, адже досить було знайти 
таку схованку у одного хазяїна, то потім вже 
перевіряли ті «таємні» місця у кожній хаті.

У нашій хаті стояла в одній з кімнат 
дерев’яна скриня з кількома шухлядами. У 
нижню з тих шухлядок я й заховала невелич-
кий мішечок з пшеницею. Та не минула на-
шого двору «мітла»  – прийшли, перевернули 
в хаті все, знайшли таки, кляті, нашу схован-
ку та й позабирали все чисто. Серед тих, хто 
приходив тоді до нас з «мітлою», був і мій 
двоюрідний брат. Саме він підійшов до тієї 
скрині, спробував навіть спочатку підняти її, 
а вже потім запитав мене: «А чого то скриня 
така важка, адже у ній повинен бути лише 
одяг, хіба він вже такий важкий?» Через кіль-
ка хвилин моя «таємниця» була розкрита.

Не залишилось у нас майже нічого їсти. 
Почали вимочувати рап, потім сушили його 
та терли шляшками, а з одержаної суміші 
робили щось на зразок коржів і пекли їх. І 
хоч ті коржі гіркі були, все ж доводилося тер-
піти, їжа була дуже погана.

Був у нашому селі млин, що вже горів ко-
лись. Біля нього стояла пуста землянка. У ту 
землянку почали звозити з усього села по-
мерлих від голоду людей. Хто вмирав, того 
і везли. Я ще дівчинкою була. Можливо тому 
мені так запам’яталося коли одного разу 
повезли повз мене до тієї землянки хлопчи-
ка, якого я добре знала. Він був за життя та-
кий хороший! А як везли його мертвого, то 

ноги його звисали та тяглися по самій землі. 
За зиму повну землянку навезли людей. А 
люди все вмирали та вмирали, і весною. Ді-
тей особливо багато померло тоді та старих 
людей. Молодь, так та хоч втікала з села.

Не дай Боже, що робилося!
Сидимо ми вдома, нема вже ні хліба, ну, 

нічогісінько. Добре, хоч брат мій виходив у 
море, він приносив нам інколи хоч рибинку 
якусь. У мого чоловіка, незадовго до того, як 
ми одружилися, померла баба та двоє бра-
тів від голоду.

На нашій вулиці жила одна сім’я. Було у 
них двоє дітей. Обидві дівчинки. Одна вже 
старшенька була, а друга дівчинка, ще зо-
всім маленька. Одного разу, я зайшла до 
тих людей і запитала: «А де ж ваша маленька 
донечка?». У відповідь почула, що дівчинка 
померла і її вже поховали. Ну, що ж робити: 
поспівчувала я тим людям, та й пішла собі. 
А через деякий час дізналася від людей про 
таке, що й досі страшно згадувати. Сусідка 
тих людей пішла шукати чи свою качку, чи 
курку, що десь поділася. Шукала-шукала, 
та й зайшла про всяк випадок, в сусідський 
двір, і треба ж було такому трапитися, що 
вона зазирнула в бочку, що стояла біля са-
раю. А у бочці… лежала голівка тієї малень-
кої дівчинки, яку батьки нібито поховали. Так 
з’ясувалось, цілком випадково, що дівчин-
ку ту ніхто і не збирався ховати, її з’їли самі 
батьки.

Свідчення Григор’євої Марії Данилівни (1926 р. н.)
с. Федорівка Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчила Кучєріна О. Ф.

Наша семья проживала в этом доме в 
годы голодомора. Состояла семья из 10 че-
ловек. Восемь детей, отец и мать. Я самая 
старшая в семье была из детей. Родствен-
ники жили по всему селу. Помню немного, 
потому что мама нас не пускала, да и все 
дети того времени больше сидели дома: 
кто берёг силы, а больше, чтоб не видели, 
как везут умерших на бричке. Все сиде-
ли дома. И знаю только то, что родители 
рассказывали, приходя с работы. Я хочу 
сказать, в селе люди очень сильно голодо-
вали, но наша семья не очень голодовала. 
У нас не умер никто, только из родствен-

ников д. Петя (брат отца). В селе ели и гни-
лой буряк, оставшийся на полях, сусликов, 
траву лебеду. А мы ели макуху. Животы бо-
лели от шелухи. Отец ездил на север, поку-
пал и менял одежду на продукты, а то ходил 
пешком или на бричках ездили в Ботиево и 
Бердянск, меняли вещи на рыбу. Нас спа-
сало то, что рядом было море. Родители 
обсуждали по вечерам кто и сколько чело-
век умерло за день. Нас это касалось, пото-
му что в селе были соседи, родственники, 
кумовья. Но я не помню, потому что была 
маленькой. Дядя Петя наш, который мер в 
1933 году, жил рядом. Дом его находился 
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на месте дома Гаврила и Марии, а вот где-
то рядом с домом, в сторону фермы была 
яма, куда свозили всех умерших. Мы, дети, 
все равно, сидя на подоконниках, видели, 
как проезжала бричка, и свисали худые, 
изнеможенные от голода люди, с трудом 
узнаваемые. Церковь, по-моему, уже не ра-
ботала. На вопрос: «А были ли у нас в селе 
осуждённые на сбор колосков?», я расска-
жу такой случай. Мы с сестрой Соней по-
шли собирать колоски, когда видим: едет 
объездчик. Мы спрятались в яме, которая 
была рядом. Яма была небольшой и нас 
можно было обнаружить, тем более, что он 
проезжал рядом. Мне кажеться, нас, де-
тей, он пожалел. А в другой яме спряталось 

7 человек  – взрослые были. Они были в 
осуждении на разные сроки. Моя тётя тоже 
была осуждена за сбор колосков на 5 лет 
тюрьмы. Говорили про мальчика, которого 
забил объездчик кнутом. А, может, не за-
бил. А тот от страха умер. Случаев канни-
бализма не было. Нас выручало море. По-
мню, приходили к нам, искали зерно. Такие 
штыри у них металлические, протыкали 
землю в сарае, огородах, вокруг дома, 
скирды соломы.

На вопрос: «Не могли бы вы приблизи-
тельно описать, где находилась яма. Ведь 
вы живете в 150 метрах от кладбища, от того 
места». Нет, боюсь ошибиться, нас туда не 
пускали. Мне было всего 6 лет.

Свідчення Добрєва Дем’яна Гавриловича (1926 р. н.)
с. Степанівка-2 Приазовського району Запорізької області.

Записала Боєва А., 2008 р.
В 1930 – 1933 годах был голод. Его пе-

режили и жители моего родного села 
Степановка-2.

Демьян Гаврилович рассказывает: «Мне 
в то время было шесть лет, 1932 годах было 
время коллективизации. У моего отца было 
три гектара земли, и мы пошли проверить, 
можно ли начинать уборку урожая. Собирали 
одну сумку колосков, а охранник забрал сум-
ку с колосками у отца. Управляющий спро-
сил, сколько земли у тебя, Гаврил Моисеевич: 
«Три, гектара земли, и посадил моего отца 
на три года в тюрьму. И всё отобрали, скот и 
птицу. И остались мать и четверо детей.

Мой старший брат кормил семью. Ходил 

за повозкой, собирал кукурузу. И принёс 
один кочан кукурузы домой. Мама пожари-
ла зёрнышки, можно сказать, что этот кочан 
спас меня от смерти.

А 1933 год был страшный, люди умирали 
от голода. Даже был такой активист Русев 
Спиридон, он возил на кладбище полуживых 
людей и хоронил. За это ему полагался 
паёк, один кг хлеба.

Ели люди траву  – лебеду белую, камыш 
молодой. Если поймают суслика, тогда счи-
тали, что будут жить.

Последствия голодомора оказались 
ужасными. Погибло несколько миллионов 
ничем не винных мирных жителей».

Свідчення Добрєвої Марії Дмитрівни (1925 р. н.)
с. Георгіївка Приазовського району Запорізької області.

Записала Форостюк Т., 2008 р.
Семья наша состояла из 5 человек: 

Лена, Коля, Илюша, Саша и я. Мой отец был 
плотником и разными путями доставал еду 
и нам не так было трудно как другим лю-
дям. Многие ходили по дворам и просили 
еду, кто чем мог помогали друг другу. Ели, 
в основном, лабоду, лепешки из лабоды, 
сусликов. А если из еды что-то остава-
лось прятали в ямы, а потом засыпали 
землей. В поле запрещали собирать ко-
лоски, но люди все же ходили. Если что-

то насобирают, их догоняли и отбирали.
Умирало очень много людей, их не успе-

вали вывозить. Куда не глянь  – везде трупы, 
да их и трупами нельзя было назвать, т. к. 
были видны только одни кости.

В семьях, где было по 5 человек или 
больше, после голодомора оставалось 
один, два человека или вообще никого.

После окончания голодомора людей 
осталось совсем мало и наше село нельзя 
было назвать и селом.
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Свідчення Желізної Тетяни Дем'янівни (1916 р. н.)
с. Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області.

Записали Фастовець Є. О., Ігнаткіна І. О., 2008 р.
«1932 – 1933 роки були дуже страшними, 

голод прокотився по всій Україні. Жахливі 
були часи. Ми вижили тому, що наш батько 
рибалив. Але в мене в пам'яті закарбували-
ся спогади про сім'ю моєї тітки. Її чоловік 
помер від хвороби і вона залишилася сама 
з дітьми, батько мій допомагав чим міг, але 
він не зміг забезпечити їжею дві сім'ї. Якось 
я пішла до тітки в гості.

Картина, яку я побачила в хаті була жах-
ливою. Біля стіни, на ослоні, лежала роз-
пухла дитина, а тітка держала у руках ніж і 
намагалася відрізати їй голову. Ніж і руки 
тітки були у крові, дитина конвульсивно 
дриґала ногами. Зрозумівши, що хтось є у 
хаті, тітка повільно повернулася у мою сто-
рону і кинулася на мене з ножем. Вона ди-

вилася на мене, але навряд чи бачила, її очі 
були сухими і нагадували очі мертвої лю-
дини. Її руки і ноги були дуже тонкі, здава-
лося вони зараз переломляться. Вона зді-
йняла на мене ніж і тут же упала на долівку, 
як підкошена.

Не пам'ятаю, як я вискочила із хати, і 
скільки часу я бігла. Прийшла до тями я 
лише вдома, в батьківській хаті. Батьки лед-
ве заспокоїли мене, незабаром я дізнала-
ся, що випадки, коли батьки їли своїх дітей, 
були не поодинокі. Через деякий час вся 
наша сім'я знову пішла до тітки, коли ми пе-
реступили через поріг хати, то побачили, що 
тітка лежить на долівці з відкритими мертви-
ми очима, а до грудей вона притискала від-
різану голову дитини.

Свідчення Занкової Марії Іванівни (дату народження не встановлено)
с. Строганівка Приазовського району Запорізької області.

Записали Діордієва О. О., Сліпенчук Т. М., 2008 р.
В 1933 році було велике горе. Нашій сім'ї 

вдалося вижити насилу. Мого батька звали 
Іван Гаврилович, маму  – Домникія Федорів-
на. У мене було 3 сестри: Надія, Ніна і Ганна, 
яка померла і брат  – Гарік.

Голод почався в 1932 році. Було дуже 

важке. Їли все, що потрапляло в руки. Ловили 
ящірок, їжаків. Весною їли лободу, кропиву і 
інші трави. Іноді мій батько виходив в море. 
На березі завжди стояло багато людей, яким 
батько роздавав майже всю спійману рибу. 
Море врятувало дуже багато людей.

Свідчення Коноваленко Ніни Сергіївни (1928 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в м. Мелітополь, нині  – мешкає в смт Приазовському 

Приазовського району Запорізької області.
Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 

С. 148 – 149.

Я пам'ятаю себе з 5 років. Жила наша 
сім'я в селі Вознесенці. Батьки мої і бабу-
ся (батькова мати) мали земельний наділ з 
двох десятин, коня, корову, вівцю і домаш-
ню птицю. Батько закінчив сільську чотири-
класну школу, мав гарний почерк грамотно 
писав, дуже любив читати. Працював він у 
місцевій міліції діловодом. В цей час поча-
лась колективізація. Без згоди родини ко-
мітет безземельних селян реквізував коня, 
корову, вівцю, вважаючи, що всі, хто мав 
худобу, землю, реманент, повинні бути в 
колективі. Батько вирішив, що в селі йому 
тепер робить нічого і влаштувався в Меліто-

полі. Одного дня приїхав тачанкою і звелів 
швидко зібратися, щоб виїхати в місто. Ба-
буся категорично відмовилась їхати «вслід 
за очі». Батько мене і брата посадив на та-
чанку, пхнув туди і матір і звелів погониче-
ві їхати. Так ми опинились в Мелітополі. Я 
дуже сумувала за селом, бабусями, друзя-
ми. Батько з ранку йшов на роботу, а мати в 
різні черги (за хлібом, за водою до колонки, 
за гасом для лампи). Нас з братом замика-
ли, часто, не дочекавшись матері ми з бра-
том засинали біля дверей на підлозі.

До нас приходили родичі, бувші сусіди 
із різним проханням (написати якусь заяву, 
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листа, помогти влаштуватися на роботу). 
Батько допомагав односельцям.

Ішов час. Кілька неврожайних років зо-
всім збіднило наш край.

1933 рік.
Люди опинилися у великій скруті. Про-

давали і міняли свої пожитки за шматок хлі-
ба, торбинку муки, картоплю, буряк і гарбуз. 
Почався страшний голод. До нас кинулись 
всі, хто чекав допомоги. Батько сказав, щоб, 
по можливості, давали хоча б родичам яко-
їсь їжі. Але коли люди взнали, що тут мож-
на одержати ковалик каші то не можна було 
випровадити їх з хати. Відвідувачі падали 
навколюшки, вимолюючи хоч картоплину, 
хоч шматок буряка. Працівники міста одер-
жували пайок (шматок білого хліба і шматок 
чорного, трохи крупи). Пляшку олії і двісті 
грам цукру видавали іноді на тиждень. Наша 
родина не могла допомогти тим, хто звер-
тався, бо й самі не мали в вдосталь їжі. До-
велося замикати двері, люди розповідали 
про те, що робилось в селі: їли котів, собак, 
з'явились опухлі мешканці, які вже не мали 
сили ходити, в хатах лежали мертві, яких не 
було кому ховати. А саме страшне в розпо-
відях було те, що почали від голоду втрачати 
розум, людську подобу, їсти людське м'ясо. 
Чоловік на тачці одвіз на гробки дружину і 
двох хлопчиків. Остався з маленькою донь-
кою. Коли дівчинка померла, він не став її 
вести на кладовище, а зварив у казані, на-
ївся м'яса і до вечора і сам помер. Парубок 
знайшов свого товариша мертвим, вирі-
зав печінку і серце, спік їх на вогнищі і з'їв. 
На другий день його знайшли мертвим. Це 
були непоодинокі випадки. Україні допома-
гали інші держави. Маїсову крупу і конопля-
ну олію привозили з Америки, але не знаю, 
чи це була допомога безкоштовна, чи за 
гроші.

Восени 33-го мене віддали в школу в ну-
льовий клас. Навчала нас письма і читан-
ня Хінна Саламонівна, вчителька, ніколи не 
посміхалася, з відразою дивилася на наші 
каракулі в зошитах, сердилась, кричала на 
тих, хто не міг відповісти на її запитання. 
Ми її дуже боялися. По дорозі до школи нас 
зустрічали старші хлопці, обшукували наші 
сумки і портфелі, забирали наш сніданок 

(хліб з повидлом) і вимагали, щоб ми казали, 
що по дорозі до школи з'їли те, що давали 
батьки. Ми боялись казать про це, бо хлоп-
ці попереджали, що «шкуру здеруть», якщо 
поскаржимось. Вчителька знала, що хлоп-
ці відбирають сніданки, але теж мовчала.

Одна наша дальня родичка, повела 
свою семирічну доньку в поліклініку, поса-
дила на лавку і сказала, що принесе їй хлі-
ба. Сама швидко вийшла і заховалась за 
рогом будинку, бачила, як міліціонер вивів 
заплакану дівчинку і повів у приют. Мати 
слідкувала, куди відвели дівчинку. Минув 
рік, життя почало налагоджуватись. Мати 
вирішала забрати доньку, з'являлась в цей 
дитячий будинок, але дівчинки там не було. 
Нові працівники не знали, де шукати ди-
тину. До батька прийшла зарьована мати, 
щоб він допоміг їй знайти дівчинку. Батько 
пішов до приюту, але ніхто нічого не знав 
про цю дівчинку. Так і не знайшлась втраче-
на дитина. Скільки сиріт залишилось після 
цього голодомору! Батьки покидали дітей, 
рятуючи їх від голодної смерті, часто поми-
рали самі, а діти не знали, хто їхні батьки, 
де їх шукати.

Та не всі бідували в ці роки голоду. В дво-
рі було 14 квартир. І тільки в одній кожного 
дня йшла весела гулянка: грав грамофон, 
чулися п'яні голоси, пісні. Одного ранку гос-
подарка цієї квартири розгрібала сміття в 
ящику, шукаючи дорогу золоту брожку (так 
вона пояснила), потім запропонувала, щоб 
їй допомогли, вона дасть хліба і м'яса тому, 
хто знайде пропажу. Кілька жінок кинулись 
допомагати, перетрусили весь ящик, але ні-
чого не знайшли. Все ж мали надію, що хоч 
по шматочку хліба одержать. Марна надія! 
Зголоднілі жінки з образою сказали їй: «Де 
берете гроші на бенкетування?». На другий 
день господарка перебралась в особняк на 
центральній вулиці (хазяїни особняка помер-
ли з голоду), погрожуючи: «Всі подохнете!».

Минули десятки років з того часу. Неза-
бутнє залишилось в пам'яті людей, нагадав 
про це 1947 рік  – після воєнної розрухи на 
селі (німці спалили хати; знову засуха зни-
щила незначний урожай зернових і овочів). 
Але уряд за допомогою імпорту швидко при-
пинив голодовку.
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Свідчення Лобинцевої (Зінченко) Валентини Денисівни (1920 р. н.)
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчено секретарем Приазовської селищної Ради Дроздовою І. А.

В то время я жила в селе Владимировка. 
Отца за что-то отправили ДОПРу, у мамы на 
руках осталось шестеро едоков  – трое дев-
чат и трое хлопцев. К началу 33-го заготови-
тели отобрали у местного СОЗа и владими-
ровцев весь урожай, ни макитры (горшка) не 
оставили. Балакали люди в селе: «Москва 
нас удушить хочет». Молодежь нынешняя, 
не прошедшая выпавших на нашу долю 
испытаний, не верит чаще всего моим рас-
сказам, но это все было, было…

Голод  – не тётка. Один из способов 
выживания  – идти к морю, искать у рыбаков 
любую работу за подачку. Мне было тогда 
13 лет. Рыбу ели нередко сырую, так как бо-
ялись, что по пути домой ребята постарше 
могли отобрать добытое. Разживались иног-
да рыбкой и у заключенных ДОПРы, которые 
у моря вялили ее  – мы за них работали на 
сушарке, но часто приходилось довольство-
ваться одними рыбьими костями, которые 
дома перетирали в муку и варили.

Несмотря на «морские походы», село к 
33-му все больше обрастало голодом. Сди-
рали застывший сок с деревьев (клей), а от 
него толку-то мало, только животы распуха-
ли как барабаны. Представьте, свеклу, ко-
торой тогда было много в погребах СОЗа и 
у жителей села, ели даже сырую. Получишь 
за работу одну свеколку, пока домой доне-
сешь, сгрызешь половину.

Одно время еще давали работающим в 
СОЗе по чуть-чуть муки, на нашу семью при-
ходилось 3 стакана. Ее мама прятала от нас 
подальше, но младшенький Ванюша всегда 
находил и съедал до ужина, а это паек на 
всю семью. Поэтому мама вынуждена была 
прятать полученную муку за пазуху и с ней 
работать до вечера.

Ваня, как самый меньший, не мог тру-
диться, а побирался, где мог. Был пред-
седатель сельсовета Иванов из Бодая (с. 
Дмитриевка), который, так как был каким-
то далеким родственником нам, иногда по-
могал: то тыкву даст, то бурячок. Однако не 
выдержал Ваня голодухи, умер братик.

Силы иссякали на глазах. Однажды по-
шла я с, соседским мальчонкой древесным 
клеем разжиться; разошлись по посадке в 
разные стороны. Нахожу через время Илюш-
ку уже мертвым, а изо рта выглядывает 
ящерица  – всякой нечисти тогда развелось 
несметно. Позвала людей, завернули трупик 
в тряпицы и повезли на кладбище. Даже не 
закапывали  – не было сил. Едва вернулись 
домой  – смотрим  – Илюшины ноги тянут 
вслед одичавшие собаки. Господи! Прости 
грехи допустивших это! На разные проступ-
ки толкала безысходность. Две девки жили 
возле нас богатые на одежды: одна  – ушла 
куда-то бесследно, а другая  – на кровати 
умирала. Я к маме: «Давай поделимся с ней 
хоть чем-нибудь!» Возвращаюсь обратно, 
а в хате при умирающей девушке какая-то 
тетка ее добро в мешок трамбует.

Тут и зловещая новость пошла по селу. У 
одной женщины только-только умер ребе-
ночек, а она сразу от него нарезала мясо и 
сварила. Начали грозить ей, а в ответ: «Что 
же, убивайте!» Не только голод, но и страх, 
как оказалось, мутит разум. У полностью 
вымершей вовремя голода семьи со време-
нем  – во дворе нашли яму со спрятанным 
зерном, но, видимо, из-за страха быть 
наказанными за утайку хлеба они не вос-
пользовались зерном даже для спасения 
жизни.

Весной полегчало: ели щавель, молодую 
лебеду, а вот от переедания молодых коло-
сков хлеба умирали  – на поля собирать их 
не стали допускать.

Все-таки любовь к жизни  – сила. Со 
вспухшими животами и ногами, когда ло-
пается на ляжках кожа и к ранам прилипают 
юбки, девчата садились на бороны, падали 
с них, цепляясь одеждами, и таскало их по 
полю до тех пор, пока тракторист не огля-
нется, но хлеб вырастили.

Спас многих в то лихое время председа-
тель местного СОЗа, по-моему, по фами-
лии Команов. Добрый был человек. Когда 
начались обкосы полей, появилось зеленое 
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молодое зерно, он распорядился кухар-
ке варить его и сам лично раздавал нам по 
небольшой порции. Ведь дай нам волю, то 
все бы по объедались и поумирали на мес-
те. Не верилось, что мы будем есть настоя-
щий хлеб. Когда его начали печь, люди ели 
до тех пор, пока не начинало тошнить, а по-
том  – ели еще и еще.

Семья наша выжила вся, кроме Ванюши, 
только за счет того, что работящими были: и 
к морю ходили, и в СОЗе работали, и корову 
сохранили. От коровы  – одно спасенье селу 
в лихую годину, а особенно полезной была 

ряженка, которая лучше всего утоляла чув-
ство голода.

До ухода на пенсию я работала дояр-
кой в бывшем колхозе имени Кирова. Имею 
пенсию, пай  – получила за его аренду от 
ЧСП «Роса» тонну зерна. Насыпаю в кор-
мушку, а его и куры не очень-то клюют, а 
когда-то каждая горсть была ценнее золо-
та. У нас сегодня работоспособному чело-
веку о каком-то голоде в стране говорить 
грешно, ведь трудолюбивый человек не 
сдается даже перед невыносимо тяжкими 
испытаниями.

Свідчення Лях Софії Якимівни (1925 р. н.)
с. Олександрівка Приазовського району Запорізької області.

Записала Савченко С., 2007 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Пам’ятаю.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожа, засуха, податки чи 
забирала урожай влада?

 –  Неурожай, а то ще вибирали хліб і од-
правляли.

 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 
полі, то хто це робив?

 –  Я там знаю, які тоді були активісти: 
Харитина Гавриненчиха, Ярина Чумачка, Со-
ломія, Сухомлинка Соломія, Виненчиха.

 –  А що, більше чоловіків не було?
 –  Я якось більше пам’ятаю цих жінок. 

Вони ходили наряжені, все чисто.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Та, мабуть, теж були.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбира-

ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Та ніхто нікому не предоставляв.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Ой, скільки їх повисилали, скільки їх 

били.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Та тоді ж посилали якихось. Коли від-

правляли награбоване, то охороняли їх.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?

 –  Ну, не давали. Та хто там їх слухав. 
Боже! Із сундуків все лахміття вибирали, все 
чисто. Оці ж активістки.

 –  Чи можна було приховати якусь части-
ну зерна, продуктів, овочів?

 –  Ну, приховували. Так вони ж находили 
з ключкою, землю все козиряли. У кого не 
находили  – спаслися.

 –  А до Вас приходили?
 –  Ні, не приходили, бо в нас ні землі, ні 

коней, ні хліба, бо півтори десятини землі 
тільки було.

 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 
був?

 –  До Ляхів (до б. Марії), до Байсарів по 
троє  – п’ятеро ходило. Ще й підводою.

 –  Де можна було заховати продукти 
харчування?

 –  Ховали в землю. Копали ями, а тоді 
скирди складали зверху.

 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-
госпу?

 –  Давали заколотку, уже в 33-му в маю, 
Коля  – брат, був слабенький і мама прино-
сила в горщечку муку заколочену і все.

 –  Забирали лише продукти харчуван-
ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Не чула. Але якось привезли кукуру-
дзу, щоб сіять. Ну й перебирали. Ще мама 
винесла в карманчику. Баче Яша (син) ходе 
по переулочку винесла йому жменьку куку-
рудзи і її зразу ж і вигнали.
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 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Та нічого ніхто не розрішав тоді.
 –  Хто охороняв колгоспні поля?
 –  Та об’їзди якісь були.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  Всі ті бідні, які не хотіли робить, в яких 

нічого не було, ті йшли добровільно. А ті, у 
кого було хоч щось, ті не хотіли. Хотіли ха-
зяйнувати самі. І їх тоді висилали, зсилали.

 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Викликали, лякали, обіцяли.
 –  Де переховували худобу, щоб не за-

брали в колгосп?
 –  А куди ж вони заховають? Приїхали 

позабирали худобу, інвентар. А хто возра-
жав  – одправляли в Приазов’я.

 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  Та уже в 32-му з осені наверно. Бо 

нас, у нас ще трошечки було. Ну, а як папа-
шу посадили, обікрали весною 33-го, поча-
ли умирать. Більше умирали в 33-му до мая 
місяця.

 –  Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалась держава?

 –  У 33-му сиріт ніхто не опікував, вони 
ото ходили, собирали все, на берег, ходили 
сирі бички їли і умирали. Оце Костя Шакун і 
Яша наш умер.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Ті, які поховали й так умерли, тих 

не знайшли, не голодували ті, хто розку-
лачував.

 –  Чи допомагали люди одне одному у 
виживанні від голоду, чи ділились продук-
тами?

 –  Мало хто допомагав. Я й не помню, 
щоб дєдушка допомагав. Навпроти нього 
жив син і восьмеро дітей і всі вимерли. А у 
дєдушки були барашки, гуси. Не помагав 
рідний батько дочкам.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Ходили в Миронівку, міняли рибу на 

одежу (її придане). Понесуть, наміняють ча-
баки і муку і ото по снігу, по грязі несуть в 
Дунаївку, Гирсовку до мельників, наміняють, 
трошки муки принесуть. Все поміняли: сто-
ли дубові, гардіни. В хаті остались пустий 

мамин сундук, дерев’яна кровать та ікона. 
Спасіба миронівцям, більше давали нам го-
ловки з риби. Ми з Яшею підемо, мама боя-
лась нас пускать. Воно ж далеко, просе, що 
б не лягали на степу: «Йдіть по маленьку».

Ми прийдемо, нам не стидно, посідаємо 
і сидимо, поки голови з риби не винесуть. А 
рибакам давали пайок хліба. Ми й вижили 
через миронівців.

 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-
ріння?

 –  Лободу, печериці, кашку з акації вари-
ли, щавель, грицики, свиріпа, молочай. Вес-
ною стало легше.

 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 
вживали в їжу?

 –  Яша наловив горобців, всім чоти-
рьом поклав у кружечки, натопив піч кура-
єм. Вранці хотіли з’їсти, відкрили  – а там в 
кружечках тільки кісточки залишились. Всіх 
горобців з’їли миші. Мишей було страшно… 
А тварин яких? Де коняка здохне або тільки 
упаде її вже розтягують. А там сотні людей 
б’ються.

 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?

 –  Не знаю, не чула.
 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  Та оці ж активісти й возили людей. 

Вони були сильні, від’їдені. Скидали з тачок 
в яму.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Та, мабуть, платили.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  Відомі.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Ну, ми ж з вами доглядаємо за цими 

могилами й поминаємо їх.
 –  Чи згадують і поминають померлих від 

голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  Ніхто не згадував.
 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 

багатьох людей?
 –  Та це тут уже на місцях вислужува-

лись.
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Свідчення Лях Софії Якимівни (1925 р. н.)
с. Олександрівка Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчив голова Олександрівської сільради.

Неврожай 32-го року був і не такий вже 
великий (в порівнянні з іншими районами 
України). Голод спричинила велика запораз-
ливість активістів і комсомольців. Ті ходили 
і з ключками прощупували землю, де ями. 
Активісти забирали навіть лахміття. Корову 
дідусь відвів у колгосп ще на початку 32-го. 
Дома залишились тільки десяток курей.

З їжі була мука, квасоля, буряк, цибуля. 
Потім вночі, пробравши черепицю на го-
рищі, залізли злодії і вибрали все, що було 
вдома. Ото тоді почався голод.

З дому дідусь і бабуся, щоб якось прого-
дувати сім’ю, міняли в Миронівці сяку-таку 
одежину на рибу, несли в Дунаївку, Гирсов-
ку, щоб там виміняти якогось харчу.

Зимою з 32-го на 33 рік в соломі ловили 
горобців і кожен ставив собі його у кружеч-
ці в піч. Але часто траплялось так, що коли 
піч вихолоне й уже можна було діставати 
тих гороб’ят, то в кружечках уже нічого не 
було, крім кісточок. Все з’їли миші. Мама 
відряджала старшеньких дітей у Миронівку 
й наказувала: «По дорозі ніде не сідайте, бо 
позасинаєте та повмираєте!». Ми прийде-
мо в Миронівку і сидимо під яким-небудь 
двором. Раптом хтось винесе хоч головок 
з бичків. Інколи за день так ніхто нічого і не 
виносив і знову степом голодні поверталися 
в Олександрівку. А ще ходили цілими юрба-

ми до вчителів (вчителі отримували пайки). 
Ті роздавали маленькі прянички, які пекли 
самі. Та потім вони зрозуміли, що на всіх 
нас, хтось стоїть у них, не вистачить харчів. 
І тоді вони перетирали серцевину качанів і 
трішечки, щоб це зліплялося додавали муки. 
Ми й цьому були раді. І зовсім не соромно 
нам було стояти і жебракувати.

У мого діда Тютюника Сави була дуже 
велика сім’я. Дід жив досить заможно. Але 
одружившись вдруге, не міг допомага-
ти своїм дітям. Тому багато його доньок з 
сім’ями, що жили в Олександрівці помер-
ли: Килина, її п’ятеро дітей, залишилась 
одна Ніна Шакун (потім працювала лікарем 
в Приазовській центральній районній лікар-
ні), Харитина, її чоловік і троє дітей, Гашка, 
шестеро дітей сина Семена (а жили через 
дорогу від діда), у марфи померло двоє си-
нів (моїх братів Льоня (квітень 33-го), Коля 
(травень 33-го). Льоні тато зняв з горища 
ляду і зробив труночку, і поставив її скраєч-
ку в величезній загальній ямі. Яма була по-
вністю закидана тілами, які звозили тачкою 
і скидали. Труна Льоні стоїть десь на глибіні 
семидесяти сантиметрів від поверхні землі. 
Колі тато викопав могилку й опустив туди 
ще й сусідського хлопчика Шакуна Костю. 
За цими двома могилами ми і сьогодні до-
глядаємо.

Свідчення Марусенко Ганни Кирилівни (1924 р. н.)
с. Георгіївка Приазовського району Запорізької області.

Записала Маценко А., 2008 р.
Під час голодних років Ганнусі було лише 

вісім рочків, а її старшій сестрі Фросі  – де-
сять. Ті давні важкі часи 1932 – 1933 рр. на-
довго і глибоко закарбувалися у дитячій 
памяті страшним непоправним горем, що 
спіткало їх, маленьких, але на той час вже 
дорослих не по роках дітей.

Так сталось, що пішли з життя тато і ма-
ленький братик через хворобу. А під час вде 
голодних часів померла мама і ще один бра-
тик. Перед смертю мама призвала до себе 
дівчаток і наказала принести їй сокиру. Від-

чуваючи щось недобре, налякані діти не по-
слухались матері. А сокиру викинули далеко 
за хату. Мабуть мати передчувала, яке лихо 
може спіткати її діткй. Але діти вчасно пе-
редбачили її намір. Так і залишились двоє 
сироток сам на сам з неймовірно важким 
випробуванням.

Не було чого їсти, не було чим обігрітись. 
Одежину, яка в них була, міняли на харчі, а 
вогонь, як первинні люди, видобували з ка-
міння. На той час в селі був невеликий при-
ют для дітей. Ганю поселили до приюту. А 
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старшу сестру чомусь не взяли. Але дівчатка 
зв’язку не губили і спілкуючись, допомагали 
одна одній.

Ганя приховувала їжу з приюту і віддава-
ла Фросі, а та, в свою чергу, жебракувала і 
теж ділилась з сестрою. Так вони пережили 
зиму: коріння зрізаної капусти, цибуля, час-
ник, трава, листя дерев, квіти білої та жовтої 
акації, влітку  – фрукти та колосся пшениці 
та ячменю. Ловили та смажили птахів та пта-
шині яйця. А ще у ставку була риба, якої для 
всіх мешканців села не було достатньо. Ба-
гато людей з села йшли до моря: поміняти 
якусь одежину на рибу, та мало хто повер-
тався до дому: знесилені, голодні, падали, 
вмираючи на узбіччі дороги. І не було тому 
горю людському ні кінця ні краю.

Ховаючи дітей, батьків, сестер, братів, 
люди вже не плакали, а в очах була така 
туга, що нічим її не можна було зарадити.

Все ж так дівчата вижили, незважаючи на 
такі важкі випробування. Спираючись одна 
на одну, почали працювати, життя поступо-
во стало налагоджуватись. Та, мабуть, за-
мало їм було того горя, що тяжким тягарем 
лягло на такі крихкі дитячі плечі. Наче доля 
пожартувала над Ганнусею.

Під час Великої вітчизняної війни її, як і 
бігато інших хлопців і дівчат, завантажили 
у вантажні вагони і відправили у Німеччину 
у 1942 р. Три роки важкої праці на заводі у 
містах Гамбурзі та Болхингой, при скудній 
їжі із мерзлої картоплі, буряку і брюкви.

Разом із Перемогою повернулась в рідне 
село і Ганна.

Пройшло вже багато років, але ця хоро-
бра жінка нічого не забула. Якщо подиви-
тись в її гарні засмучені очі, то в них поба-
чиш невимовне питання «Чому?». Хтось же 
повинен дати відповідь.

Свідчення Михайлової Надії Володимирівни (1922 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Тавричеське
Приазовського району Запорізької області.

Нині  – мешканка смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.
Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 

С. 142 – 151.
Я сейчас много думаю о том времени, 

оцениваю события, вспоминаю прожитое 
и когда возвращаюсь в те времена, всег-
да плачу. Плачу от жалости, от обиды. Но 
все равно вспоминаю. И вот мое мнение: 
виноваты свои, те, кто на местах непосред-
ственно ходил по домам и все забирал. 
Ведь были и другие, которые приходили и 
даже давали людям то, что взяли у других, у 
кого было, что есть, чтобы неимущие не по-
умирали с голоду.

Мы выжили, так как у нас была корова. 
Однажды мама приходит домой и сообщает, 
что у моего одноклассника Василя Лободы 
горе, умирают с голоду. Мама дала кружеч-
ку молока и говорит мне: «Неси, всем да-
вай по глоточку, потом еще понесешь, ведь 

у них нечего кушать». Пришла я, стучу, все 
молчат. Захожу, открыла двери, смотрю  – 
стоит корыто, а в нем дядько Федор лежит 
мертвый, дальше еще кто-то, я с перепугу 
не поняла. И еще один. А тетка Ганна гово-
рит: «Вон лежит Василь  – твой товарищ, 
он еще живой, а вон Таня лазит по кучке 
соломы, колоски ищет».

Страшно мне было стоять среди покой-
ников, я вся дрожала, но пошла поить Ва-
силя, Танечку и тетку Ганну. А потом я им 
молочко в горшочках носила. Было такое, 
что вся семья вымирала в селе. А вот се-
менной материал  – это было святое. Когда 
нам привезли, стали сеять. Гудилин Павло 
работал трактористом и помер при севбе от 
голода, а не взял себе и зернышка.
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Когда был голод 1932 – 33 гг. мне было 
5 – 6 лет, то я помню, что у нас дома нече-
го было есть. По селу ходили люди, тыкали 
ключкой в стены, искали какие-то мешки.

Я в то время с родителями жила в селе 
Новоивановка. У нас по соседству жила се-
мья Скоробогатовых. Их папа, чувствуя го-
лод, закопал в конце огорода два мешка 
пшеницы и уехал на заработки.

Мама не знала, и у них уже нечего было 
есть, она пошла к скирде соломы и набрала 
горсть зерна. Принесла домой и положила на 
стол, а мальчик ее съел, тогда она стала на 
него кричать, а моя мама услыхала и побежа-
ла к ним, когда прибежала то увидела, что тетя 
схватила своего сыночка и ударила об стол, 
мама стала ее ругать, а она сказала, что хоте-
ла его убить, а сама повеситься, ведь все рав-
но умирать. Мама стала им помогать молоч-
ком и следить за ней. Она успокоилась. Потом 
приехал их папа и сказал, что сейчас зерно 
достанет. Пошли все вместе выкапывать, а 
там ничего нет. Как все плакали?!

У нас была корова, и мама кому могла, 
помогала. Потом пришли забрать ее, все 

мы кричали. Но корову увели. Нам повезло 
корова наша не дала никому доится и день, 
и два. Пришли люди и сказали: «Иди и дои 
свою корову, она никому не дается», а мама 
сказала, что раз она теперь ваша вы и дои-
те. Корову нашу пожалели и привели назад.

Коноваленко Григорий Степанович и его 
семья подкармливали односельчан, осо-
бенно «вытащили» Гудилина Ивана Михай-
ловича.

По дворам ходил Сенин Петро голодный, 
просил подаяния, а ему никто не давал, тог-
да он пригрозил, что порежет и поест их де-
тей, когда будут идти в детский сад. Роди-
тели боялись пускать детей в детсад. Сами 
еле ходили, и приходилось детей водить и 
забирать.

Проскурня Василий Николаевич ездил 
по дворам забирал зерно у людей. Заби-
рал и у Моргуна Наума Андреевича все, что 
было забрал, а потом говорит: «Неси ве-
дро». Наум Андреевич принес, а он говорит, 
чтобы, подставлял, мол, насыплю тебе из 
твоего же. Наум сказал, чтоб он себе лично 
оставил это ведро.

Свідчення Моргун Лідії Михайлівни (1926 р. н.)
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 
С. 142 – 153.

Свідчення Нікітіної Марії Петрівни (1928 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Новотроїцьке Приазовського району Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 
С. 142 – 152.

Показания даются в основном по вос-
поминаниям, родных, но и сама Мария Пе-
тровна утверждает, что кое-что помнит.

Во время голода 1932 – 33 гг. ей было 
5 лет. В это время в колхозе случилось горе, 
сгорела сушарка и обвинили во всем отца, 
его осудили и увезли.

Мама осталась с 4-мя детьми. Но она 
спасла нас тем, что ходила в с. Бургун 
(Н. Троицкое) в Строгановку до моря и там 

рыбаки давали рыбу. Мама ходила на ток 
в кирзовых сапогах, и они лопатили (су-
шили, переворачивали) пшеницу, зерна 
пшеницы попадали в сапог и тогда дома 
мама вытрушивали их и поштучно разда-
вала детям. А еще помню, мама давала 
нам пареный буряк, бросала туда жменьку 
кукурузы, а мы не хотели есть, то она нам 
говорила «Ешьте и радуйтесь, у людей и 
того нет, с голоду умирают».
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Свідчення Ніколаєвої Любові Дмитрівни (1940 р. н.), зі слів батьків  
Желязкова Дмитра Пилиповича (1911 р. н.) та Желязкової (дівоче призвище  –  

Димитрова) Анастасії Миронівни (1909 р. н.)
с. Гирсівка Приазовського району Запорізької області

Записала Ніколаєва Л. М., 2008 р.
Записано со слов Николаевой Любови 

Дмитриевны  – 1940 года рождения. Про-
фессия  – животновод.

Ее родители  – Желязков Дмитрий Фи-
липпович 1911 года рождения, Желязкова 
(девичья фамилия  – Димитрова) Анастасия 
Мироновна 1909 года рождения. Отца за-
брали в г. Гурьев, но по состоянию здоровья 
он вскоре вернулся домой. Ему была про-
ведена операция на грудную клетку. После 
войны было организовано 4 колхоза на тер-
ритории с. Гирсовка. Мать работала в поле-
водческой бригаде колхоза «Новая жизнь»  
– выращивали хлопок, кукурузу, подсолнеч-
ник. Работали за трудодни. Любовь Дми-
триевна помнит о голодоморе со слов сво-
ей матери. В семье Димитровых Мирона 
Григорьевича и Меланьи Георгиевны было 
9 детей. Анастасия Мироновна была самой 
старшей в семье. Возможности учиться не 
было, потому что нужно было присматри-
вать за младшими детьми  – Петей, Гришей, 
Степой. В 1929 году она вышла замуж. Ро-
дила 6 детей  – Ваню, Петю, Надю, Веру, 
Любу, Колю. Ваня и Петя (1930 г. р.) умерли 
во время голода. А остальные дети выжили 
благодаря тому, что ходили на Молочный 
лиман и собирали соль. Пешком ходили 
в Степановку менять соль на рыбу, чтобы 
прокормить семью. Также ходили в город 
менять одежду на еду. Петр Миронович 
прошел всю войну. Имеет ордена и медали. 
Был ранен и имел контузию. После войны 

проживал в городе Мелитополе. Имеет дочь 
Елену. Умер в 2002 году.

Гриша и Федя не вернулись с войны. 
Остальные дети умерли во время голодовки.

Детских игрушек не было. Детские игры  
– «ермала». Дети собирались на пустырях и 
играли. Это была подвижная игра.

На старый Новый год гадали. В домах 
были печки, девушки ловили курей и бро-
сали в них. А перед печкой ставили зерка-
ло, воду и зерно. Каждая девушка знала 
свою курицу. Чья курица первая выходила 
из печи  – та первая выходила замуж. Если 
курица подходила к зерну  – муж будет 
хозяйственным, к зеркалу  – хвастливым, а 
если пьет воду  – пьяницей. А чья курица не 
выходила из печи  – той девушке не выйти 
замуж. На старый новый год пекли тради-
ционное болгарское блюдо  – сладкую ми-
лину. Вложили в нее серебряную монету и 
вишневые веточки, которые означали хо-
зяйство этой семьи  – теленок, корова, сви-
нья, куры. За ужином милина делилась на 
всех членов семьи. Кому попадались день-
ги, тот считался хозяином на весь год.

19 января  – в День Крещения в доме ри-
совали мелом крестики на дверях и окнах 
для освещения жилья.

Пасхи пекли в чистый четверг, но до во-
скресения ее никто не пробовал, т. к. при-
держивались Великого поста. Яйца красили 
тоже в чистый четверг и они сохранялись до 
Вознесения.

Свідчення Опрєвої Віри Ігнатівни (1926 р. н.)
с. Георгіївка Приазовського району Запорізької області.

Записала Близнюк А., 2008 р.
Во время голодовки мне было 6 лет. Мама 

работала в колхозе и молола зерно, которое 
иногда приносила домой. Тогда мы кушали 
все, что находили, а было даже  – ели кошек, 
собак, сусликов, дохлых коров и лошадей. 
Прийдя домой, люди прятали по возможнос-
ти еду в ямы. Но среди своих были и такие, 
которые приходили и забирали. Обыскивали 
специальными тонкими острыми палками, 

которыми кололи в землю, чтобы узнать есть 
ли что-то запрятанное.

Однажды мама запрятала за картину два 
кусочка сахара, а коммунисты пришли и на-
шли. А когда наступила весна, цвела акация 
мы ели ее цветы. Ходили к морю и меняли 
одежду на рыбу.

Семья наша состояла из 5 человек. Во 
время голодовки никто из семьи не умер.
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Свідчення Павленко Марії Яківни (1892 р. н.)
с. Прудентово Приазовського району Запорізької області.

Записано в 1982 р. праонукою Печеник Н. І.
Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 

С. 163.
Ее родители родом из Пскова  – 

переселенцы в Таврическую губернию, по-
селились в нашем краю в начале ХІХ века.

Мария Яковлевна пережила три 
страшных голода. Еще в Первую мировую 
войну потеряла мужа и осталась с двумя 
детьми.

Первый голод 1921 – 1923 годов унес пя-
тилетнего сына, кругом, голод смерть и не о 
каком хлебе даже не мечтали. Доходило до 
страшных картин (ели то, чем люди травятся).

Второй голод 1932 – 1933 год. Из воспо-
минаний помню, что очень много и тяжело 
работали в колхозе. Пахали на коровах. Все 
работали.

В 1941 году, когда началась война, умер-

ла дочь от воспаления легких, ее звали Па-
раня. Зять ушел на фронт добровольцем 
и не вернулся. Погиб 3 мая 1945 года под 
Берлином. Осталась с тремя внуками на ру-
ках: Вере  – 9 лет, Надежде  – 6 лет, Любе 
полгода. Уговаривали сдать их в приют. Но 
она не согласилась.

В 1946 – 47 гг. старших девочек посылала 
иногда в Строгановку к рыбакам (это 
туда и назад более 30 км), которые могли 
выделить немного рыбы, но приказывала 
бабушка не есть. Были такие случаи, что, 
наевшись рыбы люди тут же, у моря умира-
ли. Из травы  – лободы приходилось печь 
лепешки, которые не очень отличались от 
кровных лепешек.

Свідчення Політуна Володимира Семеновича (1926 р. н.)
с. Приморский Посад Приазовского района Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 
С. 157.

Жили мы в с. Примпосад на берегу Азов-
ского моря. С осени у людей начали заби-
рать хлеб. Зерно забирали не смотря ни на 
что хотя, у каждого селянина были большие 
семьи и много детей. У нас в семье было 
всего двое: я и сестра Галя, но с нами жили 
еще материны сестры. Однажды, когда при-
шли за зерном и мы его закопали, и сбор-
щики не нашли зерна, тогда забрали отца у 
допру (тюрьму), но потом выпустили. Люди 
ходили по селу опухшие, умирали на ходу. 
Вместо хлеба пекли лепешки из лебеды, 

щавля, грициков, ели акацию, когда цвела, 
калачики. Есть хотелось все время. Зимой, 
когда море замерзло, и нельзя было ловить 
рыбу, которую тоже отваривали и мешали 
с травой и пекли лепешки, ели сусликов, 
кошек, собак, а в соседнем селе говорили 
люди, что ели даже людей. Так было голо-
дно. Трупы людей можно было найти прямо 
на улице, их свозили в одну яму и хоронили. 
А вообще если бы не море  – тюлька, бычки, 
люди померли бы, наверное все, спасало 
море.

Свідчення Попової Катерини Миколаївни (1924 р. н.)
с. Гирсівка Приазовського району Запорізької області.

Записали Галілєєва Т. Г., Риженко Ю. А., Пенжеров І. П., 2005 р.
 –  Помните ли вы, что был голод в 

1932 – 1933 гг.?
 –  Плохо помню. Мне тогда было всего 

6 лет. Помню что голодали. Как-то раз, по-
мню, у нас во дворе вырос гарбуз и мама 
сварила пшеничную кашу с гарбузом. Она 
была до того вкусная, что я даже иногда во 

сне вижу её.
 –  Как вы думаете, какие могли быть 

причины голода: неурожай, засуха, налоги 
или власть забирала урожай?

 –  Тогда я не знала, а сейчас хорошо по-
нимаю, что это был искусственный голод.

 –  Конечно же власть забирала урожай.
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 –  Если отбирали у людей вырощенное в 
поле, огороде, кто это делал?

 –  Я жила в это время в городе и кто за-
бирал я не знаю. У нас был дворик и 10 со-
ток. У нас росли буряк, редис, гарбузы, но у 
нас не забирали. Да, мы голодовали, конеч-
но, но к нам не разу не приходили.

 –  Были ли вознаграждения от власти за 
донесения на соседа про то, что он прячет 
зерно?

 –  Я не знаю.
 –  Как это было? Те, кто отбирал имели 

какие-нибудь документы на сбор продуктов?
 –  Документов никаких не было. При-

ходили, забирали продукты и выгоняли из 
квартир, но в городе налогов почти и не 
было.

 –  Применяли к людям наказания, 
аресты, побои?

 –  Не слышала об этом.
 –  Имели ли те, кто отбирал хлеб ору-

жие?
 –  К нам не приходили, я не знаю.
 –  Как люди оборонялись?
 –  Когда я приехала в Гирсовку, мне го-

ворили, что люди оборанялись как могли, а 
вообще я не знаю.

 –  Можно было спрятать какую-то часть 
зерна, овощей?

 –  У нас их не было. И в городе не ходили 
как в селе.

 –  Кто и как искал продукты? Как их 
звали?

 –  Я не знаю.
 –  Сколь их приходило в дом? Кто это 

был?
 –  Я не знаю. Но здесь, в Гирсовке мне 

говорили, что приходили 4 – 5 человек.
 –  Что было с малыми сиротами, помо-

гало им государство?
 –  Не знаю. Когда мы ходили с мамой 

на базар, там был детский дом, в нём была 
школа. Но это было уже после голода, при-
мерно 1937 г., а когда он был основан, я не 
знаю.

 –  Кто не голодовал в селе? Почему?
 –  Не знаю.
 –  Кто сумел выжить?
 –  Все, кто мог найти себе еду.
 –  Помогали люди друг другу, делились 

продуктами?

 –  Не знаю. Я только помню, что тётя 
отца нам помогала.

 –  Какие способы применяли для 
выживания?

 –  Кто, какие мог.
 –  Имели помощь от родственников, 

которые меньше голодовали?
 –  Я же сказала, помогала тётя.
 –  Что употребляли в пищу с растений, 

ягод, корней?
 –  Летом у нас был буряк, гарбузы, а зи-

мой не было ничего.
 –  С каких деревьев, растений ели лис-

тья, кору?
 –  Не знаю.
 –  Каких диких животных, птицу, 

пресмыкающихся ели?
 –  Не знаю. Мы жили не далеко от моря 

и ели рыбу.
 –  Можно было, что-нибудь купить или 

поменять в городе?
 –  Да. Мама брала свои кольца, серьги, 

цепочки и несла их в торгсин. Там меняла 
на еду. В торгсине это золото почти ничего 
не стоило.

 –  Был голод в городе?
 –  Был, но не такой как в селе.
 –  Можно ли было спряжать продукты?
 –  Мы особо не прятали. К нам не разу 

не приходили.
 –  Давали еду тем, кто шёл в колхоз?
 –  Об этом я не знаю.
 –  Забирали только продукты или ещё и 

одежду, дом, животных?
 –  Я не знаю. Мне говорили, что ездили 

на лошадях собирали одежду.
 –  Что такое закон про «пять колосков»?
 –  Не знаю. Не слышала.
 –  Позволяли собирать в поле колоски?
 –  Нет. За килограмм зерна садили в 

тюрьму.
 –  Кто охранял поля?
 – Ну, откуда мне знать? Охранники, на-

верное.
 –  Люди добровольно шли в колхоз?
 –  Не знаю.
 –  Заставляли людей идти в колхоз? И 

как?
 –  Не знаю.
 –  Где прятали коров и т. п. чтобы не про-

пали?



325

Cвідчення очевидців: Приазовський район

 –  Люди голодали, и пришлось резать, 
чтобы питаться. Так что прятать было нечего.

 –  В какое время приходили забирать 
продукты?

 –  Не знаю.
 –  Сколько раз приходили?
 –  К нам не приходили.
 –  Когда начали умирать люди?
 –  Я не знаю. Нас не выпускали а ули-

цу. Однажды мы шли с мамой на море, ле-
том купаться, а там были утопленники. И 
поэтому нас не выпускали. У нас был такой 
высокий забор и ворота, а засов на воро-
тах был сверху, чтобы мы не доставали и 
не выходили на улицу. Мама не работала и 
никуда нас не выпускала.

 –  Знаете что такое «торгсин»?
 –  Это магазин, в котором можно было 

выменять еду.
 –  Сколько людей умерло в селе? Есть 

ли такие сведения?
 –  Не знаю.
 –  Известны в вашем селе случаи людо-

едства?
 –  Не знаю.
 –  Где и кто хоронил умерших от голода?
 –  Кто не знаю. На кладбище.

 –  Чем платили, тем, кто занимался за-
хоронениям?

 –  Не знаю.
 –  Известны в вашем селе захоронения 

умерших от голода?
 –  Всех хоронили на кладбище.
 –  Поминают умерших от голода на 

«Проводы»?
 –  Ну, родственники, наверное, поми-

нают.
 –  Поминают умерших от голода в церк-

ви? Теперь и во времена СССР?
 –  Я не знаю.
 –  Есть в Вашем селе церковь? К какому 

патриахату относится?
 –  Церковь относится к Московскому па-

триархату.
 –  Есть в селе кресты, памятники умер-

ших от голода?
 –  Нет.
 –  Знает современная молодёжь села о 

голоде 1932 – 1933 гг.? Рассказывали вы об 
этом детям, соседям, внукам?

 –  Да.
 –  Кого считаете виноватых в гибели 

многих людей?
 –  Создателей голода, людей.

Свідчення Попової (Рогак) Мотрони Петрівни (1924 р. н.)
с.Нововасилівка Приазовського району Запорізької області.

Записано Жмаєвою Л. Ф., 2008 р.
В семье Петра Васильевича и Марфы 

Иосифовны Поповых было тринадцать де-
тей. Я, Попова Матрена Петровна, была 
седьмым ребенком в семье. Проживали 
мы на улице Мелитопольской. Семья была 
дружная. Отец плотничал, мама была кухар-
кой, все старшие дети имели свои обязан-
ности по дому и помогали родителям. Но 
наступили перемены, для нас не понятные. 
Очень сократилось продовольствие, пи-
таться мы стали плохо, недоедали, а за-
частую и совсем не держали крошки во рту. 
Тяжелая в продовольственном отношении 
жизнь началась осенью 1932 года и про-
длилась почти год. Зимой мы лишись по-
чти всех запасов зерна, картофеля, круп. 
Приходили вечером, а чаще всего ночью) 
взрослые мужчины и забирали продукты. 
Мама по ночам плакала, но днем держалась 

и старалась найти из чего нам приготовить 
поесть. Готовила похлебку, это был жидкий 
суп из дерти, добавляла для привкуса вес-
ной траву, зеленый абрикос. Зимой часто 
мама и другие женщины ходили на ското-
могильник, приносили замороженное мясо 
скотины. Мама варила его и кормила нас. 
Но весна дала о себе знать. Младшие се-
стренки и братишки стали пухнуть от голо-
да. Дома начался мор. Дети умирали один 
за другим. Отец делал гробы: в один кла-
ли по двое умерших. Хоронили в голубятне 
(углубление, нижняя часть голубятни была в 
земле. Так, семья сократилась на восем че-
ловек (детей). Потом, после тяжелого пери-
ода голодомора, голубятню отец засыпал.

Мои братья и сестры покоятся по ул. 
Мелитопольской. Тяжело вспоминать это 
страшное время.
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Свідчення Ромалійського Михайла Георгійовича (1918 р. н.) та
Ромалійської Федори Володимирівни (1919 р. н.)

с. Степанівка-2 Приазовського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Засвідчено головою сільради Приазовського району Кікоть В. І.
Мы ещё, к сожалению, помним, что был 

голод в 1932 – 1933 гг. Причиной голода 
была засуха. В нашем селе, Степановка  – 2, 
не забирали у людей выращенное в огоро-
де. Но бывало так, что вспахивали огороды 
вместе с тем, что там росло. Люди прятали 
зерно, но никто не доносил об этом.

К народу принимали меры высылания. 
Меня (М. Г.) выслали в Казахстан. Работал в 
труд  – армии. Послали строить завод. Да-
вали 700 г рабочему (на семью). Был у меня 
знакомый из моего села, очень любил ку-
рить. Даже в перерывах на обед Коля (так 
его звали) обменивал хлеб и воду на табак. 
Труд на стройке был очень тяжёлый, и Коля 
слабел, да и работали по 20 часов. Вскоре 
он попал в больницу. Когда пришёл его на-
вестить, мне стало страшно, одна кожа да 
кости… Он умер.

У меня (Ф. В.) была коровка, и она помо-
гла нам выжить. Очень жестоко поступали 
с молодыми людьми, которые собирали в 
поле колоски. Их или высылали, или сажа-
ли в тюрьмы. Поля охраняло государство. 

В колхозы людей идти не заставляли. Зима 
была серая. В нашем селе умерло много 
людей. Сирот отдавали в детдома. В селе 
голодовали все. Люди помогали друг другу 
в выживании от голода, делились продук-
тами. Употребляли в еду растения, ягоды, 
кору. Ходили собирать щавель, варили его.

Я курил табак и выращивал, и именно он 
нас и спас. А я (Ф. В.), носила табак на море 
рыбакам менять на рыбу. Шла 8 км пешком. 
Табак я перетирала через сито. Шла домой 
с мешком хамсы на плечах. Очень тяжело 
было. Есть такое понятие «торгсин», т. е. об-
мен золота. Люди, у которых было золото, 
носили в город и меняли на еду.

Людоедства в селе не было. Людей хо-
ронили на кладбищах, только без крестов. 
Денег за это не платили. Мы до сих пор по-
минаем умерших от голода на «Проводы», 
«Гробки», «Зелёные праздники». В селе 
есть церковь, относится к Московскому 
патриархату. Мы своим детям и внукам 
рассказываем об этом ужасе 32 – 33 годов. 
Не дай Бог пережить такое.

Свідчення Самойлової Пакуліни Іванівни (1924 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в с. Дмитрівка Приазовського району

Запорізької області, нині  – мешканка с. Володимирівка Приазовського району За-
порізької області.
Записано 2008 р.

17 грудня у 1931 році мій тато Алексі-
єв Іван Їліч пішов на сходку в нашому селі. 
Тоді був дуже великий сніг, але незважаючи 
на це, я і моя матуся Віра Юхимівна працю-
вали, ми носили солому. Але раптом забіг у 
двір батько і кричить: «Бросайте солому, нас 
розкулачили».

І тут мама швиденько мене і ще двох 
братиків посадила на піч, кинула нам два 
узла матерії і хотіла ще щось дати, але рап-
том у нашу хату ввійшли чужі люди. Звісно, 
що вдягнуті вони були пристойно; кожуш-
ки, шапки, биті валянки, рукавиці, про такий 
одяг ми могли тільки мріяти. Це був Цурка-
ненко Тихон, Чавленко Лука, Яковенко Лука 

та дві жінки Іванова Химка та Юхимка. Ці 
люди були комсомольці. Почали вони писа-
ти все те, що знаходилось у нас в хаті: все 
те, що придбали мої батьки за своє життя. 
Вони переписали все: шкафи, одяг, столик, 
сундук, стулі і навіть лампу записали, біля 
якої ми любили читати і заставили тата роз-
писатися, щоб нічого ніде не дів. Вийшли з 
хати і поїхали.

18 грудня приїхало троє санок і поча-
ли все, що записали, забирати та везли до 
сільради на торги. І звісно дійшли їхні руки 
і до нашої єдиної корови, яка кормила всю 
нашу родину. Мій братик, каліка Вова, сидів 
на підвіконні, йому було 6 років. Він раптом 
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зіскочив з підвіконня вибіг на вулицю і по-
чав «благати дядечку, дядечку віддайте нам 
корову» і вкусив Яковенка Луку за руку. Але 
цей чоловік розгнівався і почав бити брати-
ка ногами і кричав: «Подонок». Мій батько не 
дивлячись на те, що каліка, переживаючи за 
рідного сина, підбіг і вдарив Яковенка Луку, 
щоб той не чіпав мале невинне хлоп’я. Тут 
раптом підбігли всі чоловіки, схопили мого 
любого батька, зв’язали його, кинули у сан-
ки і повезли у Василівську тюрму.

19 грудня моя матуся встала вранці і піш-
ла в тюрму клопотати, щоб її чоловіка випус-
тили. Поки мама визволяла тата, до нас в 
двір приїхали чоловіки на двох санях і поча-
ли грузити зерно, розваляли нашу піч, все в 
хаті перековеркали, шукаючи ями з зерном. 
Тим, паче нашу плиту розкидали нанівець, 
щоб ми не могли топити і нас маленьких 
беззахисних діточок залишили безжалісно 
в холодній хатинкі. Згодом прийшла моя ма-
туся її ноги дуже змерзли, тому що в ті часи 
не було теплого одягу, а білизни тимпаче, 
ще й в хатині було холодно. Я помітила, що у 
неї на душі панував неспокій, турбота, жаль 
і страх та невпевненість у завтрішньому дні. 
А її очі були наповнені гіркими слізьми від 
нещастя. Саме у такому стані вона вдягла 
нас і ми пішли до сусідів. Це була сім’я Риб-
ницьких, вони були щирими і доброзичливи-
ми. Зустріли нас дуже добре покормили, на-
поїли, покупали і посадили на теплу піч. Ми 
не могли повернутись в наш будинок і тому 
мама наступного дня пішла шукати для нас 
житло. А в той час у селі пустувала хатина 
там раніше жила сім’я Цурканенко Прокіп 
і Ганна, але вони покинули все і виїхали до 
Грузії. Ключ від будинку віддали Рибницькій 
Василині, матуся взяла цей ключ і ми піш-
ли всі жити у ту хатину, там навіть було чим 
топити. Тому вже серед холодної, суворої, 
непощадної зими для нас бідолашних зна-
йшлося тепле місце. Я в ті дні до школи не 
ходила, сиділа з меншими братиками, а 
мама все ходила клопотала за батька. А він 
ще під час війни був кантужений і саме ці 
факти допомогли визволити нашого батька. 
25 грудня він був вільним, нарешті моя ро-
дина усміхнулася тому, що наша голова сім'ї 
повернулвся. Але не довго ми були щасливі, 
згодом прийшла листівка від власника бу-

динку де ми проживали, з проханням звіль-
нити його. І ми знову мусили покидати все 
і шукати нове житло. Мама Віра посадила 
на сани Вову та Вітю та повезла по льоду на 
нижню вулицю. Мені її тоді було дуже жаль, 
тому що вона спіткнулася і порізалась об 
лід і я відчула як в моїх грудях тріпощеться 
маленьке сердечко від співчуття до рідної, 
любої неньки, так хотілось їй допомогти, але 
я була не взмозі, а в мене було замало сил. 
І так ми ледве-ледве дійшли до нашої зем-
лянки, яка була зовсім порожня, навіть топи-
ти нічим було, а спробуй серед зими знайти 
топливо. Але мої батьки знайшли вихід з цієї 
ситуації, вони збирали курай, сушили його і 
топили саме ним. Якщо нам нічим було то-
пити, то їсти взагалі не було що. Мама пози-
чила трохи у людей пшениці товкла її та ро-
била затірку ото і вся наша їжа.

Ось так і наступив 1932 рік. Початок цьо-
го року був трохи радісним. Воленко Килина 
принесла в нашу сім’ю відро картоплі, ци-
булі, бутилку олії та відро капусти, а Петро-
ва Саша принесла відро муки кукурудзяної, 
Воленко Федір мішок буряків. Ми були дуже 
вдячні нашим односельчанам, для нас було 
велике щастя мати стільки їжі, нам стало 
легше жити. Ішов час, швидко і не помітно 
линули місяця так і наступила весна. Моїх 
батьків знову поставили працювати коло 
свиней. І знову ми повинні переїжджати до 
іншого будинку мені не хотілось покидати цю 
хатину. Я вже тут звикла і весною дуже гар-
но було на нижній вулиці, зеленіла травичка, 
ласкало ніжне сонечко, а яке ніжне та чисте 
повітря, я було вийду до моєї любої красуні 
річки Донузли, і замилуюся її чарівною вро-
дою, а пташки приспівують, підіймаючи мені 
настрій своїм ніжним співом, і я відчувала 
спокій та втіху на душі. Але я нічим не мо-
гла перешкодити переїзду, що мама з татом 
скажуть, те і роблю. Переїхали ми до будинку 
Дранги Пилипа, він був поділений на дві час-
тини, в одній жили ми, а в іншій знаходились 
свині. Але ми там довго не затримались на-
став вересень і наша родина знову змуше-
на переїжджати в іншу землянку, де раніше 
жила Жаковська Ніна, яка переїхала у Васи-
лівку. В той час дуже багато людей покидали 
наше село, свої будинки залишали напри-
зволяще, всі хотіли втекти від голодної смер-
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ті, але вона всеодно наступала по людським 
слідам. А переїхали ми за того, що братика 
Вову, через те що він каліка, потрібно носи-
ти на руках до школи. А молодший братик 
Вітя у дитячому садку був день і ніч, ми його 
додому не забирали. Я в той час ходила на-
вчатись у другий клас. Ненька збирала кураї 
в степу, це була дуже важка робота, давали 
їй за цю роботу на день 200 г муки. А батько 
так і працював коло свиней, також заробляв 
200 г на день борошна. Їсти на той час взага-
лі нічого було, ото що батьки зароблять і вся 
їжа, а заробляли мало. Та дякувати маминій 
сестрі Носковій Євдокії, вона нам допомага-
ла, давала сир, молоко, а іноді і масла.

Саме так скрутно наступив 1933 рік. У 
грудні ми від батькової матері, а вона жила 
в Батумі і працювала на цитрусових садах, 
отримали дві посилки, в одній було 10 кг 
лаврового листа та чаю, а в іншій фрукти, 
але нам цього не хотілося ми хотіли нор-
мальної їжі. І тому матуся фрукти залишила 
нам, а все інше віднесла до магазину. Про-
дала все це там, а гроші принесла додому. 
Згодом купила на них два відра муки. Час 
ішов все повільніше, жити було дуже тяж-
ко. Дні були довші, працювати треба було 
більше, а сил було мало, бо всі були дуже 
слабкі, та й платили все менше й менше. 
Мій братик Вова взагалі від голоду аж опух, 
його ноги налились водою, що аж просо-
чувались і відкривались рани це із-за того, 
що нічого не вживав із їжі і пив дуже багато 
води. А я була дуже худа. Уявіть, як важко 
було дивитись батькам на своїх діточок, в 
яких були голодні очі, які опухали від голоду, 
які голосили і благали у батьків дати їм їжу. 
Адже у нас не було ні корови, ні курей зо-
всім нічогісінько. Згодом у мене народився 
ще один братик Валентин, але мама його 
не кормила, бо їжі було мало, а вона вирі-
шила, що хай хоч старші діти виживуть. Він 
бідолашний дуже голосив від голоду і сосав 

свої крихітні пальчики, так мале беззахисне 
дитятко висосало свої рученятка аж до кос-
ті. Дуже короткий і страждальний життєвий 
шлях був у Валентина, коли йому було чоти-
ри місяці, він помер. Для нас це була дуже 
велика втрата, адже можливо він також міг 
вижити, перемогти, вистояти в боротьбі з 
голодною смертю і залишитись живим. І я 
з великим смутком згадую про нещасливу 
долю мого наймолодшого братика, якого 
застав голод. Батьки також страждали че-
рез втрату маленького сина, але вони му-
сили жити далі, бо в них було ще троє дітей. 
Тоді дуже багато померло людей від хворо-
би на тиф, а діти хворіли на вітрянку, та й від 
голоду вмирали. Дуже багато було трупів, 
яких вивозили бричками з села і скидували 
в одну велику яму. Це вигляділо дуже жор-
стоко і грубо по відношеню до людей, і час 
цей був схожий на кінець світу, мені здава-
лось, що вороття в майбутнє закриті для нас 
на завжди. І настало ще страшніше  – було 
встановлено варварський «закон про коло-
ски». Люди від голоду ходили в поле, щоб 
поїсти хоч молодий ячмінь, але там стояли 
охоронці, які не допускали людей до поля. 
Деяким вдавалось пробиратись до колосків, 
але найчастіше траплялось, що ті люди там 
і помирали. Тому, що довго вдосталь не на-
їдались, а тут раптом стільки їжі, організм з 
не привички не дав людям вижити. Дуже ба-
гато дітей тікали на поля, їх з відтіль батога-
ми приганяли, мов скотину ненависно луп-
цювали їх, та гонили їх аж до села, щоб вони 
не повернулись. А якщо хтось із робітників 
вкраде, хоч декілька зернин, то їх саджали в 
тюрму і люди з неї вже не повертались, ма-
буть там і помирали від голоду.

Ось так нашій родині жилося під час го-
лодомору. Ці роки у моїй душі залишили 
невгамовний біль, який ніколи не згасне. 
Хоч зараз я і сита та відчуття голоду я ніколи 
не забуду.
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Зимой уходили в Розовский район, где 
меняли одежду на кукурузу. Детей остав-
ляли на одну самую старую женщину. При-
носили кукурузу и делили на дворы. Давали 
по 5 – 6 зерен и заставляли долго жевать. 
Через 2 дня следующая группа шла и могли 
принести пшеницу, терли на тертушку и это 
зерно нужно съесть в течение недели, но 
этого было мало и заставляли собирать су-
хие листья около скирды, у кипяток его сум-
ку полотняную, провариться, чтобы мягкое 
было пидвишували, вода стекала, у сумци 
оставалась зелень. Її змішували з тією дер-
тю, тоді сушили сковородці і давали дитині 
по 3 на день 3 рази  – утром, в обід, і ввчері.

Дуже дружно було  – весь закуток ділив-
ся, хто чим міг.

Коли потепліло, то дітей посилали в 
Бердянськ за сіллю. Дійшли до Куцої балки  
– там був колодязь. Хлопці пішли набрать 
води, прибігають і кричать  – там коняка.

Дохла?
Та, ні харчить.
Тоді всі діти пішли і різали її по частях із 

м'ясом і кістками.
Коли привезли додому, була велика ра-

дість, накормили все село, а із шерсті дядь-
ко Олексій пошив дітям постоли. Ходили 
тоді я, Сливка Ніна Савеліївна, Ліда Галич, 
Петро Боровик, Яша Микула, Валя Мизин і 
Шура Мизин.

Коли пішла лобода, нам стало легше. Рі-
зали лободу дрібно, кидали у великий казан 
і варили поки звариться. Откидали у полот-
няну сумку, підвишували як сир.

Кочережки із кукурудзи (якими зараз то-
пляться) сушили, дрібно били і на тертушках 
терли.

Потім варену лободу обкачували у мелені 
сухі кочережки і їли цього вже вволю Водою 
запивали з річки.

Після такої їжи пухли ноги і лопались 
упродовж і виходила відтіль зелена вода.

Дуже ми царствували, як зацвітала ака-
ція  – бо їли вже солодку акацію.

На нашому кутку вернулися з війни 2 ін-
валіди: Полох Іван Петрович  – він був на 
костилях і бригадиром і Мізон Іван  – без 

правої руки, а на лівій тільки великий і ука-
зівний пальці. Нас, дітей, він спасав таким 
чином, виводив у поле і надо било жито 
убрать,  – ви, хлопці, рвіть живко, а дівчата 
повзком рвіть колоски пшениці  – та не їжти, 
а вилазте там, де я буду,  – у дівчаток у фар-
тушках колоски  – тільки почалося молочко. 
За селом був польовий стан і кухарка вари-
ла їх там для дітей і для дорослих.

Як попадали у Бердянськ за сіллю, то 
рибу збирали закачану і приносили додому, 
варили у дуже сольовому розсолі, щоб не 
потравитися і їли помалу. До сих пір не можу 
їсти ні ухи, ні навіть печеної риби і рвати ло-
боду, бо мені від її виду вивертає.

Велике спасибі нашій вчительниці Уляні 
Пилипівні. Коли роздобуде качан кукурудзи, 
давала нашій однокласниці Бабенко Марині, 
щоб вона замочила і зварила, а тоді давала 
дітям по кілька зерняток.

Дед Полох сіяв вручну, а матері сапками 
зарубували, діти малі ганяли галок. Осінню 
дядько організував звозить кавуни до кла-
дової і варили кавунячий беклиз, раздава-
ли кожному по літровій банці, шкурочки діти 
гризли.

Нас, діток, заставляли терти, сушить 
моркву, капусту, буряк  – для людей півночі 
(відправляли у мішках сухофрукти). Мінімум 
трудоднів треба було виробить  – тоді да-
дуть ще якийсь мешок, а хто не виробив  – 
знову голодували. Велику подать давали на 
молоко, картоплю, моркву, яйця, буряк  – це 
була обов'язкова поставка.

Ночами вивозили з амбару вирощене в 
поле, хто його забирав, ніхто не знав.

Коли посадили дерево, воно не рос-
ло, подумали викопати  – то під ними бочка 
з салом, а рядом з пшеницею  – яку навіть 
брали у Бердянськ у музей. Коли була буря, 
знесло клуню  – там 3 тис. кирпича нового  – 
брали на садики, школу, медпункт, у лікарні 
викладали жженим кирпичем. У загаті гроші 
діти  – у музей здали.

Якщо взяв «п'ять колосків»  – давали 
5 років.

Їли грицики, молочай, акацію, калачики, 
ловили й ховрахів.

Свідчення Сливки Ніни Савеліївни зі слів матері Сливки Євдокії Олексіївни
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – С. 154 – 156.
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Свідчення Солопової Євдокії Павлівни (1926 р. н.)
с. Воскресенка Приазовського району Запорізької області.

Записано 23.11.2007 р. в школі на зустрічі з дітьми
Євдокія Павлівна назвала тих односель-

ців, яких пам'ятає, що померли голодною 
смертю:

Кравченко Роман (на той час йому було 50 р.) 
Чорнявський Григорій і Кирило  – брати-

близнюки (померли в 14 р.) 
Кравченко Кирило (помер в 35 р.) 
Ємець Олена (померла в 55 р.) 
Суханов Тимофій (помер в 50 р.) 
Солопова Пелагея (померла в 50 р.) 
Суханов Леонід (помер в 60 р.) 
Чорнявський Кирило і Горпина  – чоловік 

та дружина, які померли разом Свергун Іван 
і Оксана  – також подружжя, які померли, а 
діти залишились.

А це  – список односельців які, хоч і були 
малими, та все ж таки могли зпапам’ятати 
голодомор: Солопова СП., Моренко В. Д.. 
Шмиголь М. Г., Міненко В. І., Сляднєв І. М., 
Анашкіна А. Ф., Шмиголь С. Г., Гончарук Г. А., 
Демченко М. Є., Кононенко Н. Є., Кравчен-
ко В. І., Кравченко Н. Ф., Маслєнікова Г. П., 
Солопова Г. К., Юрченко Н. Д., Якущен-
ко Д. Д.

На зустрічі в школі Євдокія Павлівна роз-
повіла, що в 1932 р їй було 6 років, але вона 
дуже добре пам'ятає, як до них додому захо-
дили «свої» і трусили хліб: « Мати у глечиках 
тримала пшеницю, її витрусили і заорали.

В печі на сковорідці стояла затірка (ша-
рики з муки)  – її не взяли.

В нашій сім’ї з 5-ти чоловік вижили всі, 
тому що батько працював в МТС і отримував 
пайок (мука, пшоно), який допоміг вижити. 
Але цього не хватало. Навесні почали до-
бавляти в муку лободу, щавель і пекти пере-
пічки…

Я гуляла на вулиці і мене запросила 
до себе подружка, яка пригостила мене 
м'ясом. А потім виявилось, що це м'ясо із 
здохлого колгоспного коня, яке люди розі-
брали собі на харчування.

Біля контори готували їсти голодним, але 
це нікому не допомогло. Всі запаси забрали 
у Кравченка Павла і він помер з голоду.

В 1947 р. я вже працювала. Тоді головою 
колгоспу був Агєєнко. Приїхав він на тік, де 
молотили зерно, а ми все зерно, що набра-
ли в бутилки  – всі повисипали, крім Нагай-
лик Ганни, він знайшов у неї цю бутилку із 
зерном і її судили  – дали 5 років тюрми.

У Свергунів з нашого села було троє ді-
тей, померли і Іван, і Оксана, і їх батьки…

Я пам'ятаю, де знаходиться могила на кла-
довищі, в якій поховано дуже багато людей  – 
чоловік тридцять. Там зараз зарослі бузку.

Допомагало море  – їздили на коровах 
туди по рибу. А дорогою до моря лежало ба-
гато померлих, як снопи на полі…

В 1933 р. були в селі яслі, ми ходили іуди, 
а по дорозі їли всіляку траву, кілька дітей 
отруїлися блекотою…».

Свідчення Степанова Івана Яковича (1919 р. н.)
с. Нововасилівка Приазовського району Запорізької області.

Записала Попова Є. Г., 2008 р.

События 1932 – 1933 годов помню хоро-
шо. Мне тогда 13 лет было.

В августе 1932 года пришли к нам во 
двор незнакомые люди. Потребовали отдать 
излишки зерна. Отец ответил, что лишнего 
нет, что нужно кормить семью. Ведь у нас 
было пятеро детей и мама была беременна 
шестым. Не пощадили никого: ни отца. Ни 
мать, ни нас  – ребятишек. Забрали все зер-
но, примерно два центнера и арестовали 
отца. Через несколько дней мы узнали, что 
отца судили в г. Мелитополе. Его сослали на 
десять лет.

Остались мы без кормильца и без еди-
ной зернинки в доме. Ходили, меняли все, 
что можно было на продукты, просили хотя 
бы какую-нибудь еду. К зиме совсем осла-
бли от голода и холода. Кушать нечего, то-
пить нечем. Мама жгла в печи солому, нас 
всех положит под печкой на полу, укроет 
одним одеялом. А оно тонкое было. Гре-
лись мы скорее друг от друга. В огородах, 
под снегом искали кочерыжки от срезанной 
капусты, мерзлый буряк. Ходили на завод, 
просили макуху. Она тогда вкуснее всякой 
конфетки казалась.
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Весной от недоедания и истощения 
умерла сестричка. Мы с мамой хоронили ее 
на кладбище. Не было сил копать глубокую 
могилу, выкопади совсем неглубокую яму и 
похоронили ребенка. Чуть позже мама ро-
дила. Это была девочка, она сразу умерла. 
Ее мы тоже похоронили.

Мама была больной, совсем истощен-
ной и слабой, но ходила на работу в колхоз, 

чтобы принести хоть горсточку зерна.
Да кто смотрел тогда здоров ты или 

нет? За невыходы на работу могли осудить 
и сослать. Сколько таких горьких примеров 
было в то время.

Весной, когда стало совсем тепло и поя-
вилась трава, стало легче. Варили похлебку 
из травы, пекли лепешки. Только благодаря 
маме мы, четверо ребят выжили тогда.

Свідчення Стрелець Анни Єгорівни (1922 р. н.)
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 
С. 158 – 159.

Годы голодомора были тяжелыми. Стар-
шая уехала на Север, работала там, мать 
тоже уехала на менять одежду на картошку 
и всю зиму была на Севере.

Весной начали давать 100 гр. на чело-
века кукурузной муки. Люди по улице шли 
пухлые, падали и умирали. Везли людей 
на подводах на кладбище, кидали в яму и 
закапывали. Подростки, молодежь сади-
лись в канаву и мечтали «от бы упала с неба 
буханка хлеба». Кашка весной цвела сочная, 
мы ели ее. Рвали кашку, лободу и пекли 
оладики. Один мужчина приспособился ло-
вить сусликов и делал из них жаркое. Позже 
приехала мама с Севера и привезла карто-
шки. Так мы сидели возле казана, не могли 
дождаться когда она сварится. Мама ходи-
ла пешки на море, помогала рыбакам и они 
давали ей за это рыбу.

Сидели на печке, выглядывали, когда 
мама принесет рыбу.

Ходила мама на море через день. Масла 

не было, так что ели сырую или сушили. Ког-
да вернулась сестра с Севера, то с собой 
привезла ведра два картошки, так мы сразу 
всю и съели.

Голодные были очень, так и смотре-
ли, чтобы поесть. Копали орехи и ели их. 
Ели траву: молочай, пырей, сурепу. Мно-
го людей умирали от того, что не было 
нечего есть. Даже лошадей ели, но мы 
отказывались. Хорошо, что у нас была коро-
ва, давала 300 гр. молока на троих. Позже 
начали давать хлеб по карточке. Бедовали, 
так бедовали! Когда мама давала нам мо-
лока, то мы смотрели друг кружку, чтобы не 
налила больше кому-то из нас.

Люди мучались голодные. Дети уми-
рали.

Налоги нечем было отдавать. Отдава-
ли постепенно, все, что в доме было. Рос-
ло много глядючих, ели зерна от них, чтобы 
утолить чувство голода.

Ни дай Бог такого никому.

Свідчення Тельчарової Олени Дмитрівни (1925 р. н.)
с. Ганнівка Приазовського району Запорізької області.

Записала Белелєю О. А., 2008 р.
Я, Тельчарова Олена Дмитріївна, наро-

дилася 7 січня 1925 року в селі Ганнівка. Ді-
воче прізвище Драгалова. Наша сім'я мала 
11 людей: батько  – Дмитро Федорович, 
мати  – Марія Василівна, три брати, неві-
стка, три сестри.

Батько сім років проходив службу у ла-
вах Радянської армії. Прийшов додому, коли 
розпочався голод. Їжі давали по 200 гр. на 
одну людину. Батько пішов за продуктами, і 

в нього від хвилювання та розпачу схватило 
серце. Через три дні він помер.

Також у голодні 33-ті роки померла неві-
стка та її діти. Невістку ховали без труни: 
поклали на двері, зверху прикрили двери-
ма і засипали землею. Із чотирьох її дітей, 
що залишилися в живих, трьох віддали до 
інтернату. Найстарший син пішов служи-
ти до лав Радянської армії. По закінченню 
служби, через два роки, повернувся в село, 
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забрав двох дітей та поїхав з ними жити в 
Приморськ. Найменшу дівчинку так і не зна-
йшли, начебто хтось удочерив.

Чоловіка померлої невістки, голову кол-
госпу, було репресовано в 1943 році, бо при 
німцях був старостою села. Відсидів десять 
років в м.Гур'єв (на Півночі).

Чому почався голод? Сталін наказав: ви-
везти увесь хліб. Один із виконавців цього 
наказу, Пашкульський Михайло, ходив по 
дворах і перевіряв, чи нема хліба. Дивився 
навіть у нужниках. Їжу забирав також із печі. 
За норму померлих від голоду виконавці 
наказу отримували подарунки, тому були 
страшними, жорстокими. Навіть на море за 
рибою людей не пропускали, вздовж берега 
стояла охорона, із своїх же.

Багатьох людей піддавали репресіям. 
Пам'ятаю, що протягом тижня декілька сі-
мей вивезли за Дніпропетровськ і розстрі-
ляли. Люди боялися щось сказати проти 
політики Сталіна, необережні ставали «во-
рогами народу».

У селі було тихо та сумно, пісень не спі-
вали та не складали. Релігійні обряди не 
проводилися, боялися навіть слово сказати 
про релігію. Церкву пограбували окупанти 

в роки війни, а розбили свої ж, після війни: 
привезли ящик бомб і підірвали її. Батюшка 
врятувався  – утік.

У той час ще й розкуркулювали госпо-
дарів, записували, що є з худоби, іноді за-
лишали по одній корові та коняці, хоча був 
наказ нічого не залишати. Забрану худо-
бу відправляли невідомо куди. Пам'ятаю, 
що поруч по сусідству жила сім'я Йолкіних. 
Вони мали дев'ятеро дітей, четверо з них 
померло під час голоду. Їсти не було що, 
тому вони ловили сусликів і цим рятувалися. 
По-вуличному цю сім'ю з того часу почали 
називати Сусликами.

Ще пам'ятаю сім'ю Мусенкових. Було в 
сім'ї одиннадцять дітей, мати, батько, дідусь 
та бабуся. Троє хлопчиків померло, наїв-
шись зелених абрикос. Батько не давав ді-
тям молока, сам висмоктував його у корови. 
Жінка прохала залишити дітям хоч краплю, 
той відповідав: «Я сам без них справлюсь, 
хай помирають». Також ловили сусликів, об-
дирали шкірку, варили та їли.

Були і випадки людоїдства: убивали мо-
лодших, щоб прогодувати старших. Про це 
страшно навіть згадувати.

Свідчення Торбунова Степана Дем’яновича (1956 р. н.)
с. Надеждіно Приазовського району Запорізької області.

Записано зі слів Кирчевої Марії Дем’янівни (1938 р. н.), 2008 р.

Торбунова Вера Александровна 
(1912 г. р.), Торбунов Демьян Николаевич 
(1908 г. р.).

В семье Торбуновых было 15 детей, в 
настоящее время осталось трое: Степан, 
самый младший (1956 г.), Лена и Маруся. 
Во время голода умерли 10 детей: Ваня, 
Коля, Шура, Люба, Лена, Паша. Имена 
остальных Степан Демьянович не помнит. В 
те страшные годы люди нашего села спаса-
лись рыбой, которую меняли на вещи в селе 
Степановке. Мама также пошла, менять 
одежду на рыбу, её не было несколько дней. 
Пока она вернулась, две сестрички умерли 
прямо под забором. Мёртвых собирали в 
бричку каждый день и хоронили в одну мо-
гилу. Люди были обессилены и не могли ко-

пать ямы каждому, поэтому хоронили в одну 
могилу. Где могилы братьев и сестёр Сте-
пан Демьянович не знает.

Из рассказа матери помнит, что роди-
тели отца были середняки. В воскресение 
вся семья пошла в церковь и там они узна-
ли, что в этот же день их будут выселять из 
их дома. Дедушка в это не поверил, но по-
том действительно пришли люди и забра-
ли деда с бабой. О чем те люди говорили, 
никто не знает, только всех выгнали из хаты, 
в чем были, маленькие дети, как бегали по 
хате раздетые, так и ушли в чем были. Не 
дали взять с собой ни еду, ни одежду. И 
выселили их в старый разваленный дом. На 
следующий год начался голод. Поэтому се-
мья так тяжело перенесла голод.
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Свідчення Уманець Марії Іванівни (1925 р. н.)
с. Гірсівка Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В 1932 – 33 годах у нас в селе был голод. 

На огороде у нас рос рапс и поэтому никто 
его не забирал.

Мой отец был бригадиром по вывозке 
зерна. И вот однажды все, кто повез в оче-
редной раз зерно, не вернулись: это были 
ездовые и папа как бригадир. Через вре-
мя вернулись все, кроме папы, И они рас-
сказали: папа там продавал свой паек, т. к. 
хотел вернуться к детям и чтобы было чем 
их кормить. Житель с. Надеждино оказался 
вместе с папой, а когда вернулся  – я не по-
мню и не знаю, куда их забирали, и где это 
было, то рассказал маме о том, что папа 
умер.

Продукты, зерно, овощи люди не прята-
ли, потому что их не было. Мама работала 
в колхозе и ей отдавали паек, который она 
приносила домой. Было голодно, но мы 
выжили.

Однажды к нам пришли местные 
активисты и забрали корову и одеяло.

Мама нам говорила так: «Хотите учить-
ся, идите работать в колхоз». И мы ходили: 
подносили воду, я была нянькой  – там меня 
кормили за работу.

Во время голода соседи делились друг 
с другом, кто горсточку зерна принести, кто 
дрова.

Когда наступило весна, мы стали есть 
траву: кашку молочай, цветы акации. Хо-
дили за бычками на море, то есть холод от-
ступил.

Чтобы купить еду, одежду, мама вози-
ла дрова в город Мелитополь, сама она эти 
дрова и пилила, и рубала.

Во время голода у нас умерли: два бра-
тика, дедушка, мамин отец Дмитрий, и тетя  
– мамина сестра Александра.

Мы всегда их помнили, поминали. 
Сейчас я об этом рассказываю, об этих 
событиях своим детям, внукам и правнукам, 
т. к. хочу, чтобы они знали тех временах всю 
правду.

Свідчення Усатової Віри Іларіонівни (1925 р. н.)
с. Олександрівка Приазовського району Запорізької області

Записала Бойко Н. О., 2007 р.
 –  Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 

1932 – 33 роках?
 –  Я це помню.
 –  Які, на вашу думку, могли бути при-

чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи 
забирала урожай влада?

 –  Влада мєстила.
 –  Якщо відбирали у людей вирощене в 

полі, то хто це робив?
 –  Я не знаю.
 –  Як це відбувалось? Чи ті, що відбира-

ли мали якісь документи на забирання про-
дуктів?

 –  Документів ніяких не показували.
 –  Чи були винагороди від влади за до-

несення на сусіда про приховання зерна?
 –  Ні, не було.
 –  Чи мали зброю ті, що ходили відбира-

ти хліб у людей?
 –  Ні, зброю не показували.

 –  Як люди боронилися?
 –  Слізьми просили, плакали.
 –  Чи можна було приховати якусь части-

ну зерна, продуктів, овочів?
 –  Ні, нічого нєльзя.
 –  Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 

звали?
 –  Я їх не знала. Ключкою довбали піч, 

шукав пшеницю.
 –  Скільки їх приходило до хати? Хто це 

був?
 –  Чоловік шість. Не помню.
 –  Де можна було заховати продукти 

харчування?
 –  Ніде не можна було.
 –  Чи давали їжу тим, хто пішов до кол-

госпу?
 –  Кормили. По 5 – 6 галушок давали, а 

мати приносила їх зі степу нам, дітям.
 –  Забирали лише продукти харчуван-
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ня чи й інші речі  – одяг, рушники, худобу 
тощо?

 –  Тільки продукти.
 –  Що таке закон про «п’ять колосків»? 

Чи чули ви про нього?
 –  Був такий закон. У нас судили двох 

жінок: Ярина і Соня Нікітенківські (невістки) 
дали їм по десять год.

 –  Чи дозволяли збирати у полі колоски, 
залишки городини?

 –  Ні, не розрішали. Люди боялися 
на степ і дивиться, а не то, шоб собирать 
шо-небудь.

 –  Хто охороняв колгоспні поля?
 –  Охранщики. Верхові на конях.
 –  Чи люди хотіли добровільно йти в кол-

госпи?
 –  А куди ж ще іти? Робить було нічого, 

от і йшли.
 –  Чи змушували людей йти в колгоспи?
 –  Заставляли.
 –  Де переховували худобу щоб не за-

брали в колгосп?
 –  Хто, де міг. Одні замкнули корову в са-

раї і не отдавали. Начальник на коні був. Кінь 
здибився і ударив жінку в груди копитом. 
Поки її спасали, збили замок і забрали коро-
ву, а у них було п’ятеро дітей (Дробаха Даша 
Сидорівна звали її). Вони потім виїхали.

 –  В який час ходили забирати у людей 
зерно, продукти?

 –  Цілий день з утра до ночі.
 –  Скільки разів приходили до хати?
 –  Один раз і в нас були.
 –  Коли люди почали помирати з голоду?
 –  З осені і почали.
 –  Що було з малими сиротами, чи ними 

опікувалась держава?
 –  Ні, дітей не брали. Одні батьки помер-

ли, а в них маленька дівчинка була ходиків 
п’ять. Бачили люди сиділа вона на віконці 
в платочку запнута, пучечки на пальчиках 
гризла, так вона і вмерла.

 –  Хто не голодував у селі і чому?
 –  Саме начальство не голодувало.
 –  Хто зумів вижити?
 –  Наша мати ходила по рибу, пекла 

коржики з ікри з половою, так і вижили до 
весни.

 –  Чи допомагали люди одне одному у 

виживанні від голоду, чи ділились продук-
тами?

 –  Ні в кого нічого не було. Дивилися 
один на одного голодними очима.

 –  Які засоби вживали до виживання?
 –  Хто, як міг.
 –  Чи мали якусь допомогу від родичів?
 –  Ніякої помічі не було.
 –  Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко-

ріння?
 –  Весною їли грицики, молочай, дикі 

грушки, все це варили.
 –  З яких дерев, рослин, листя, кору в 

їжу?
 –  Я не знаю.
 –  Яких диких тварин, птахів, плазунів 

вживали в їжу?
 –  Сусликів. Їли дохлих коней і вмирали.
 –  Чи можна було щось купити у місті, чи 

виміняти?
 –  Не знаю.
 –  Чи був голод у містах?
 –  Не знаю.
 –  Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
 –  Не чула.
 –  Скільки людей померло в селі? Чи є 

такі відомості?
 –  Не знаю скільки. Багато підводами 

возили. Моя бабушка і тьотя померли з го-
лоду.

 –  Чи відомі випадки людоїдства у Вашо-
му селі?

 –  Да, були. Одна жінка з ума зійшла. Од 
голоду… і свого хлопчика варила в казані і 
їла і вона померла.

 –  Де і хто хоронив померлих від голоду?
 –  На гробках. Колхоз давав людей, під-

води і собирали по дворах і вивозили в общі 
ями, це був страшний суд.

 –  Чи платили тим, хто займався похо-
ванням померлих?

 –  Нікому нічого не платили.
 –  Чи відомі у вашому селі місця захоро-

нения людей від голоду?
 –  Знаю, що на гробках, а де  – не по-

мню.
 –  Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб-

ки», «Зелені свята»?
 –  Ми дома згадували всігда, а більше 

ніхто.
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 –  Чи згадують і поминають померлих від 
голоду в церкві тепер і за часів радянської 
влади?

 –  В церкву не ходю, не знаю.
 –  Чи є у вашому селі церква? До якого 

патріархату вона відноситься?
 –  Є в конторі православна, є баптисти.
 –  Чи встановлені в селі хрести, 

пам’ятники померлим від голоду?

 –  Ні, немає.
 –  Чи знає сучасна молодь села про го-

лод 1932 – 33 рр., зокрема чи розповідали 
Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?

 –  Своїм дітям та онукам. А за других не 
знаю.

 –  Кого Ви вважаєте винним у загибелі 
багатьох людей?

 –  Начальники і винуваті.

Свідчення Чучман Галини Леонтіївни (1924 р. н.)
с. Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області.

Записали Фастовець Є. О., Ігнаткіна І. О., 2008 р.
«Першими ішли із життя малюки, вони 

не витримували тортур голодом. В багатьох 
сім'ях вони помирали одне за одним.

Люди стали розпухати, ноги як подуш-
ки, в животі вода. Діти всі однакові: голови, 
як важкі ядра, шиї тоненькі, як соломинки, 
на руках і ногах видно, як кожна кісточка 
під шкірою ходить. Весь скелет шкірою, як 
жовтою марлею обтягнутий. А обличчя у ді-
тей старенькі, вимучені, ніби вони на світі по 
70 років прожили.

Ми ледве зводили кінці з кінцями. Їли жо-
луді, бур'яни, пухли з голоду, з ніг витікала 
рідина, яка мала неприємний запах. Коли 
з'являлося з-під снігу  – зелене жито, то 
коржики з нього пекли, якщо могли поцупи-
ти у колгоспі. Їли горобців, собак, котів, тра-
ву, розривали нори мишей і забирали з них 
зерно.

В мене досі перед очима стоять страшні 
картини тих часів».

Свідчення Шелудько Параски Григорівни (1915 р. н.)
с. Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області.

Записали Фастовець Є. О., Ігнаткіна І. О., 2008 р.
«Голод на той час лютував. Так і косив 

людей, так і косив. Нас скотомогильник ря-
тував: здохне яка коняка в колгоспі з голоду, 
тато примітять, коли її відвезуть, а вночі до 
ями підкрадуться, відрубають стегно з коня-
чого трупа і додому несуть. Мама потім днів 
зо два те м'ясо у воді вимочувала, щоб воно 
карболкою не тхнуло, а тоді вже варили і їли. 

Але й конина не порятувала: першою Марій-
ка померла, потім Галя, Люба і Мишко. Сла-
ва Богу надворі вже на весну йшлося. Трава 
довкола наростала ми на споришеві й пас-
лися. Бабку на толоці рвали та їли, свиріпу. 
А як зацвіла акація ми від неї відірватись не 
могли».

Свідчення Шурнюк Галини Платонівни (1924 р. н.)
с. Степанівка-2 Приазовського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Засвідчено головою сільради Приазовського району Кікоть В. І., 2008 р.

Родилась в с. Ореховка, отец работал в 
с. Ульяновка. Мы всей семьёй в 1928 году 
переехали в с. Ульяновку. Поселили нас в 
землянке. Здесь был совхоз. Давали немно-
го денег, помогли с продуктами. Директор 
был очень хороший, жалел людей. Причи-
на голода, думаю, было искусственно со-
здана властью, да и засуха помогла. У нас 

выращенное в поле не забирали. Только 
раз, когда мы, дети, были одни дома и не 
закрылись, пришли какие  – то люди и за-
брали у нас всё, даже еду вместе с кастрю-
лями. Умирало, конечно, много детей ста-
рались отправлять в интернаты, кто был 
побольше, работал в совхозе, еды, конечно, 
не хватало, но люди помогали друг другу. 
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Собирали траву, корни растений, ловили 
сусликов. Сколько померло людей в селе, 
не знаю, была я ещё совсем маленькая. Про 
случаи людоедства не слышала. Мёртвых 

хоронили на кладбище, платы за это никто 
не брал.

Нашим потомкам не желаю пережить 
такое.

Свідчення Щербини Любові Тимофіївни (1921 р. н.)
с. Дунаївка Приазовського району Запорізької області.

Незгасима сила пам’яті/Упоряд. Віхляєва О. Т.  – Мелітополь: «Люкс», 192 с.  – 
С. 142 – 143.

На территории села Дунаевки я прожи-
вала с самого рождения. В семье было шес-
теро детей и двое взрослых. Родители зани-
мались земледелием, и была своя лошадь, 
плуг. В 1932 году начали агитировать в кол-
хоз. Но никто не хотел идти в колхоз. Сна-
чала облагали людей налогами на зерно, 
только сдали налог, облагали новым. Отца 
заставили сдать в колхоз лошадь. Потом 
стали создавать бригады по шесть человек, 
которые приходили с оружием и забирали 
все, что было: хлеб, фасоль, горох. У нас на 
горище было несколько початков кукурузы, 
так, когда пришли к нам, брат залез на гори-
ще, схватил те початки и не отдавал. Два че-
ловека залезли наверх, забрали у него все, 
а его скинули вниз.

Потом отца вызвали в контору, чтобы он 
сдал корову. Пока он там был, корова оте-
лилась, и мама подоила ее, сварила моло-
зива и накормила детей. Соседи увидели и 
приходили просить есть, так мама все, что 
осталось, раздала.

Есть было нечего. Люди ходили пухлые 
от голода. У нас тоже родители были пухлые 
(мама больше, чем отец), я пухлая была, 
братья, сестры. Бабушка к нам пришла, так 
у нее ноги были такие пухлые, что полопа-
лись и текла вода.

Ели макуху (жмых подсолнечника), рапс 
вываривали несколько раз, разминали ка-
чалкой и ели. Шелуху из качанов мешали, 
пекли лепешки. Они были очень горькие, но 
другого ничего не было. Варили траву лобо-
ду и ели.

Чтобы спастись, люди шли в Степановку, 
к морю, где были бычки, но не все доходи-

ли, падали и умирали по дороге. И так вся 
дорога была усыпана трупами. Но и те, кто 
добирался, не все выживали, потому, что 
умирали после того, как наелись. Ведь мно-
гие долго ничего не ели.

Весной 1933 года начался сев, в степи 
была кухня. Тем, кто работал, варили балан-
ду. Так люди ползли туда, протягивали руки 
и им туда наливали понемногу той баланды.

Осенью 1933 года работающим стали 
давать по 200 грамм крупы или отрубей.

От голода умирали в каждом доме. В 
нашей семье умерло двое детей: брат 
1923 года рождения, сестричка 1932 года 
рождения. Умирали и умирали целыми 
семьями. У соседей была семья из девя-
ти человек, так умерли все. А в одной се-
мье умерла девочка. Так остальные ее 
обгрызали. Люли были безразличные от 
голода, родные умирали, а никто не пла-
кал. Дома стояли пустые, сычи кричат. 
Ужас.

Людей некому было вывозить. У нас 
умерла бабушка, так два или три дня лежала 
в доме. Потом дали телегу, чтобы вывезти 
мертвых, так никто не хотел грузить, пото-
му, что были обессилены.

Потом все-таки вывезли. Копали одну 
яму и все туда сваливали, слегка землей 
присыпали. Хорошо, что в селе не было ни 
одной кошки, ни собаки, некому было рас-
таскивать мертвых.

Вымерло полсела. Кому было куда ехать, 
бросали все и уезжали, лишь бы выжить. Не 
знаю, какой урожай был в те годы, но если 
бы не забирали у людей все, что было, ник-
то бы не умер тогда от голода.
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Свідчення Янєва Григорія Федоровича (1914 р. н.)
с. Богданівка Приазовського району Запорізької області.

Записала Янакова Л., 2008 р.
Много умерло! Страшно. Так в одну яму, 

зарывают без гробов, как собак кидают! Со 
стороны фермы была яма, такая неболь-
шая, туда кидают. Мертвых. И некому было 
копать. Сколько там их было? Пятнадцать 
человек, десять  – никто не считал! Вот та-
кой был страшный 33-й год! Ну, хоть море 
было, а если б не море  – все село наверное 

бы погибло! Ходили к морю, у рыбаков про-
сили. Спасибо им! Пойдем утром, они нам 
дадут ведро бычка. Нет ничего в доме! Что 
ты будешь есть? Ни крошки в доме. Амбары 
все пустые. Не знаю, как мы выжили. В кол-
хозе я тогда работал, так на посевной зер-
но, овес и ячмень, что только можем, укра-
дем, обжарим и кушаем.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення Бабич Мотрі Пилипівни (1931 р. н.)
с. Паства Чернігівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.
Я народилась у селі Паства, якраз в го-

лод. Мама моя Горпина, батько Пилип Опара. 
Народились вони в 1887 році, однолітки. За 
їх розповідями, голод у нашому селі зазнали 
лише окремі господарі, наприклад Опара Пе-
тро Степанович і його сім'я. Ми, слава Богу, 
жили більш-менш забезпечено. Наприклад, 
такий факт… У голодовку 1932 року помер 
батько моєї мами. Жив він у Чернігівці. Мама 
не захотіла, щоб його вкидали в загальну 
для всіх яму. А бажаючих копати яму не мо-
гла знайти. Тоді вона запропонувала велику 

хлібину гарно випеченого хліба  – і охочі ко-
пати яму знайшлися. З маминої сторони по-
мерло багато родичів, жителів Чернігівки. 
Тільки я їх не знаю. Старалися батьки про це 
не розповідати. А от, що канадці нашим ме-
нонітам допомагали, то це знали всі: і дорос-
лі, і малі. Я не знаю, як вони це робили. Чи 
це були грошові перекази, чи якісь посилки. 
Не знаю. Але люди в селі Паства від голоду 
1932 – 1933 рр. не вмирали. Село, можна, 
сказати, жило своїм життям. Може, трохи 
паски свої попідтягували мої земляки.

Свідчення Бєлаш Євгенії Гаврилівни (1925 р. н.)
смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Бєлаш Євгенія Гаврилівна народилася в 

1925 р. в с. Скелевата Токмацького району.
У 1932 – 1933 рр. проживала в с Чернігівка.
У 8 років, а брат молодший Ігор з 5 ро-

ків голодували. Брат опухав з голоду. Бать-

ки були вчителі. Врятувались лише тим, що 
отелилась корова. Все молоко віддавали 
учням школи, рятуючи їх від голоду. Діти 
пухли. З рідні ніхто не вмер.

Свідчення Волосюк Анни Федотівни (1930 р. н.)
с. Замостя Чернігівського району Запорізької області.

Нині  – мешканка с. Просторого Чернігівського району Запорізької області
Записала Копоть І. А., 2008 р.

Народилась я у 1930 році в сім'ї Скидана 
Федота і Одарки. Проживала наша сім'я на 

той час у селі Замостя. Я  – четверта дити-
на у сім'ї. Старші за мене брати Олексій  – 
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1925 року народження та Іван  – 1927 року 
народження. І саме в голод народилася 
найменша сестра. Назвали Вірою. Але… 
мало хто вірив, що вона виживе. Найстар-
ший же брат (1912 року народження) пра-
цював у Панфілівці на тракторі, дома бував 
рідко. Мама казала, що урожай 1932 року 
був. Не вродила картопля, але був буряк, 
квасоля, морква, кукурудза. Їсти було що. 
Однак почали все забирати. Спеціальні за-
гони були створені. Навіть кукурудзу забра-
ли. Те зерно, що залишилося у віялках,  – і те 
змели, вивезли. На трудодні не дали навіть 
полови. Чекали всі ми найстаршого брата, 
коли він принесе від «зайчика» кусок хліба. 
(Його кормили на тракторному стані. Ба-
ланду з'їдав, а хліб ніс нам). Мама розріза-
ла той кусок хліба на рівні кусочки, а крихти 
діставалися їй. Невдовзі батько опух весь, а 
потім і помер. Я пам'ятаю, як його везли на 
«дрожках», в які впряжена була конячка, а 
ми всі бігли слідом і плакали. Вкинули його у 
загальну яму на новому кладовищі села За-
мостя. Без труни, навіть дещо брутально. 
Сюди звозили всіх померлих у Замості. Це 
була вже друга яма. Першу заповнили тру-
пами і зарили.

Після смерті батька мама заглянула в 
свою скриню: «Може, щось виміняти на хар-

чі?» (На її скрині красувався гарно вимальо-
ваний рік народження  – 1888. Як зараз це 
бачу). Цінного у скрині нічого не було. Му-
сили іти жебракувати. Та й мама була кво-
лою. Брати залишалися з маленькою Вірою. 
У день проходили 5 – 8 кілометрів, а, може, 
й більше. Добре, якщо милостиві люди під-
везуть. Зазвичай мене жаліли, садили на 
бричку, а мама йшла за бричкою. Ходили в 
німецькі села  – Богданівку, Калинівку, Олек-
сандрівку і в наші села  – Францталь, Па-
ства, Гросвейде, Руднервейде тощо. Були 
випадки, коли мені подавали кусочок хліба, 
намазаного повидлом. Весною 1933 року 
мама вирішила поїхати до своїх сестер в 
місто Бердянськ. Звали сестер Клавдія і Ма-
рія. Працювали вони в їдальні. Мама з най-
меншою Вірою поїхала туди потягом. Дехто 
з пасажирів, дивлячись на маму і дитя, ра-
дили позбутися дівчинки, щоб вижити самій. 
«Діла з неї не буде»,  – так говорили про Ві-
рочку. Сестри дали борошна, крупів  – від-
ходів, тюльки. Так ми і вижили, додаючи до 
всього цього лободу, курай (перекотипо-
ле). Більше у нашій сім'ї ніхто від голоду не 
помер. Навіть у 1947 році, коли маму, за зі-
брані нею колоски на колгоспному полі, Ту-
рубаров (начальник міліції) забрав разом із 
колосками до в'язниці.

Свідчення Дубини Клавдії Іванівни (1925 р. н.)
смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області.

Записала Накалюжна Т. І., 2008 р.
Дубина Клавдія Іванівна проживає за 

адресою смт Чернігівка.
Я, Дубина Клавдія Іванівна, народжена 

Смішко, народилася 6 червня 1925 р. в Дні-
пропетровській області, Кам’янського райо-
ну, с. Романково. Я добре пам’ятаю ті часи, 
бо з шести років у 1931 р. я пішла в перший 
клас. Наша сім’я не голодувала, потому, 
що до об’яви колективізації самостійно об-
робляла землю, а тато працював на заводі 
маркіровщиком вагонів. Мали 3 га землі у 
полі і 1 га  – присадибна ділянка. Мали од-
ного вола, одного коня, корову і молодняк 
крупного рогатого скота, багато птиці, до 
сотні курей, сільгоспінвентар.

Після об’яви колективізації і утворення 
колгоспу, батьки з перших днів вступили у 

колгосп і все здали у колективне господар-
ство. Батько на той ас мав освіту чотири 
класи і його призначили бригадиром.

Назву колгоспу я не пам’ятаю. Всі, хто 
працював у колгоспі, отримували натуро-
плату і не голодували. Крім того, отриму-
вали гроші за реалізацію на ринку у місті за 
молоко, яйця, сир. Нам доводили план гос-
поставки на ту площу землі, яку ми обробля-
ли у полі. Ми весь план виконували, хліб не 
ховали. Здавали навіть додатковий продна-
лог. Ми не чинили супротив владі.

Ті люди, які відмовлялися здавати хліб, 
іти в колгоспи, то комісії у них цей хліб шука-
ли, хліб забирали, їх господарства розкула-
чували. Чоловіків вивозили.

Багато чоловіків не повернулися. Тоді їхні 
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жінки вступали в колгосп. Здавали і механіч-
ні віялки, і інший реманент. Голодували ті, 
хто чинив опір владі, ховав хліб. Хліб уродив. 
Стихій не було. У моїй родині від голоду ніх-
то не помер. І в родині дядьків теж ніхто не 
помер, бо всі пішли одночасно у колгосп.

За сім’ю Дубини, я нічого не скажу, бо 

вони нічого про це ніколи не говорили мені. 
Спогадів про це нічого немає. Вони жили на 
Запоріжжі.

А от пам’ятаю голод 1947 р., тому що був 
великий неврожай із-за засухи.

А мерли люди у 1932 – 1933 році, бо була 
епідемія тифу, вдобавок до голодомору.

Свідчення Загорської Марії Трохимівни (1923 р. н.)
с. Просторе Чернігівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.

Народилась я у далекому 1923 році. 
Проживаю з 1966 року в селі Просторому 
(Гросвейде). У 30-х роках минулого століт-
тя ми жили в Могилянах Чернігівського ра-
йону Запорізької області. Тільки у 1937 році 
переїхала сім'я в село Розівку (тоді звало-
ся село Руднервейде). Дівоче прізвище 
моє Кочубей. Сім'я велика, дітей багато. 
Пам'ятаю, що врожай у нас був. Спочат-
ку зерно навіть дали на трудодні. Але по-
тім все забрали, а овочі, якими запаслись 
на зиму, вкрали злодії взимку з підвалу. У 
мене три сестри і мама померли навесні 
1933 року. Задунайці в нас жили,  – це вони 
і буряк, і моркву витягли з погребу. Коро-
ву не забрали, бо по льоду з нею не підеш. 
Було це взимку, ще були всі живі. Ми хо-
дили пухлі і кволі. Мама померла в лікар-
ні. Звали її Агафія Корніївна (1915 р. н.). А 
сестри Мотря (1926 р. н.), Ніна (1928 р. н.) 
і Люба (1930 р. н.) померли вдома. Збира-
ли померлих санками, вивозили до спіль-

ної могили і хоронили. Батька забрали за 
щось. Звали його Кочубей Трохим Трифо-
нович. Народився він 12 вересня 1888 року. 
Я ж бігала до свого хрещеного батька Кли-
менка Данила Гнатовича, він мене «під-
кормлював», не давав померти з голоду і 
моїм сестрам  – Євдокії (1918  р. н.) і Гали-
ні (1920 р. н.). Батька випустили з тюрми. 
Прийшов він спустошений, постарілий. 
Важкі були літа, а згадувати їх ще важче. 
Якби не хрещений, була б і я на цвинтарі. 
Як ми раніше їли траву: грицики, козелики,  
– та майже кожен з нас знав, де у ховрашка 
можна зерна нашкребти. А ціну сухарика! 
Хіба знають істинну його ціну для українця 
дітки, які їх нині купують у гарних блискучих 
пакетиках, дрібно порізаними, щедро під-
смаченими якимись добавками? Та в кож-
ному українському селі (якщо воно ще не 
зникло) треба ставити пам'ятник сухарику! 
У нашому селі Могилянах, кажуть, більше 
сотні людей померли у 1932 – 1933 роках.

Свідчення Захарової (Діденко) Ніни Наумівни (1935 р. н.)
с. Могиляни Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.

Захарова (Діденко) Ніна Наумівна 
1935 р. н., проживає с. Могиляни, вул. Сте-
пова, 57, Чернігівського р-ну, Запорізької 
області .

Я в Могилянах живу з народження. 
Сама 1935 року народження, але у батьків  
– Віденка Наума Григоровича 1906 року 
народження і Віденко Марії Федорівни 
1911 року народження було старших двоє 

дітей, то брат Федір помер з голоду у 
1933 р.  – йому рік був, а сестричка й року 
не прожила.

Наша хата була далі по вулиці, а коли 
люди повимирали з голоду, голова казав, 
щоб ми переходили у цю добротнішу хату, 
все одно пустіє, а жила в ній сім’я Дикан-
ських, то всі дев’ять душ повмирали. Це і 
запам’ятала.
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Свідчення Зудермана Абрама Андрійовича (1922 р. н.)
с. Гросвейде (Просторе) Чернігівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.
Народився в селі Гросвейде, німець. У 

важкі 1932 – 1933 роки сім'я вижила завдяки 
грибам. Корову спочатку здали в колгосп, а 
потім забрали її додому. Правда, маму при-
мусили відвести корову на ферму. Хоча, у 
колгоспі теж не було чим кормити корів. Ва-
рили ми суп із кропиви, мамалиґи, буряка. 
Ловили рибу. Драли з братом яйця у воро-
нячих гніздах.

У школі сніданки теж «урізались». Після 
збирання кукурудзи колгоспниками, йшли 
збирати качани школярі. Зібрану кукурудзу 
сушили і використовували для шкільного 
харчування. Так і вижили на мамализі. Ба-
гато дітей у німців-менонітів померли при 
вивезенні їх із села у Казахстан (1941-й 
рік).

Лист Зудермана Абрама Андрійовича до Малюги Антоніни Григорівни
У 1932 – 1933 Зудерман Абрам Андрійович мешкав у с. Гросвейде (Просторе)  

Чернігівського району Запорізької області. Нині  – мешкає в Штадтолдендорфе 
 (Федеративна Республіка Німеччина)

2008 р.
Привет, Антонина Гр. (Григорьевна  – 

ред.) и Николай!
От нас Эльза и Абрам и остальные сле-

дом. Во-первых, спасибо за письмо от 
27.05=08. Оно быстро дошло, мы его полу-
чили 04.07.=08. и можно сказать неожидан-
но. Мы пока живы и здоровые, чего мы и 
вам желаем. У нас все по-старому. Мы дома 
с Эльзой, и дети. А дети работают, а внуки  – 
хто работает, хто учится, как придется. У нас 
последние дни дожди идут, дождь мешает 
хлеб убрать.

Наверно буду отвечать на Ваши вопросы, 
посколько я смогу.

Вы спросили, как звали Опарин имя 
отчества? Я уже не помню, а здесь у нас, 
снами в Штадтолдендорфе старый житель 
из Гронсвейде, ему уже 94 года. Я его спра-
шивал, и он мне ответил: Гриша Опарин из 
Паства. Мене тогда было одиннадцать лет 
я во второй классе ходил, когда у нас орга-
низовался колхоз в 1930-х годах  – первый 
председатель был какой-то немец Фризен 
он по-моему два  – два с половиной года, он 
работал, а потом приезжий какой-то Дик, он 
жил в школе (в этом доме, в бывшая сель-
ская школа, которая еще стоит) сейчас у 
вас два Фамилия живут, когда я у вас был, я 
и зашол и мы там фотки сделал, в этом зда-
нии я три года в школу ходил. Гриша Опарин 
у нас работал с 1933 по 1936 летом, после  
– стал старый житель из Гронсвейде. Плет 

Яков молодой, он тоже недолго руководил 
колхоз, после него стал Шакгардер пожи-
лой мужчина, он был из села Пардинай и до 
конца.

1941 во вторую партию  – в Солекамске  
– как труд  – ариец.

А мы как заключенные в Ивделаг. Вы, 
А.  Гр., спрашивали, как люди прожили годы 
во время голодов 1931 – 1933 годах. Да, эти 
годы были трудные.

Мне иногда родители рассказывали о го-
дах 1921 – 1922  – тогда много детей умерли 
особенно в русских селах. Я Вам опишу, шо 
я помню. Когда меннонитов звали из Прус-
сии в Россию 1789 г. дали им земли терри-
тории (молочные воды) река и притоки, ар. 
Юшанлее  – это приток реки Молочная. Я 
помню в двадцатые года наши земли тяну-
лись до реки Юшанлее, а по ту сторону реки  
– это уже уже Нельговская и Тарасовская 
земля. В 1930-тых годах наш Колхоз посеял 
землю аж до речки. В 1931 г. эту землю нам 
отрезали, и дали в сторону Штарау колхозу 
земли, а эту отдали совхозу «Вольный» под 
пастбища овец. (Центр в Марисшталье). Эту 
землю не вспахали, а в 1932 здесь выросли 
какие-то крупные грибы (серые). Я их сей-
час помню, сразу весной люди ходили и со-
бирали торбами. Я сам ходил. До осени у 
нас картошки тоже только мало и свекла и 
свекла тоже не выросла, я помню, я ходил 
на конюшни и попросил макухи (это отходы 
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от маслобойни). Я помню, мама варила ма-
ленько картошки и чугун Буряков. Весной 
мы только искали щавель, крапиву, шоб 
мама варила суп (зеленые щи). Люди сус-
ликов кушали, раки. Я помню, мы с братом, 
ходили с отцом на речку Сишкулак (наша) 
взяли большую корзину и гнали рыбку в 
корзину и набрали одну чашку на ужин (они 
были в длину пальца).

Корова была хворая, и мы сдали коро-
ву обратно в колхоз. Весной мы с братом 
ходили в лесу (на правлении Паства) и у 
вороны снимали яиц, галки то снимали яиц. 
На кладбище, тоже ходили, снимали иногда 
и 50 – 60 яиц. Да, бедно жили. Но прожи-
ли. Иногда думаю, здесь то Божая рука над 
нами, ведь когда эту землю не вспахали, 
грибы бы не выросли. А мы прожили. Мы с 
Эльзой уверовались в 1956 году и крещение 
приняли в 1958, в августе 30-го. Иногда ду-
маю, как хранил нас Бог и дал нам три ста-
рости такие богатые годы, Ему Слава.

Эльза варит и жарит в свои 85 лет. Я 
письмо дал этому мужчине Дикманн. Ан-
дрей (из Гросвейде), и он мне рассказывал, 
как много детей из Тарасовки, Черниговки, 
Токмачане, из Коларовки, ходили по домам 
и просили кусок хлеба, он мне рассказывал, 
ходили два брата, один постарше, а другой  
– младше, так больший младшему уже но-
сил и плакал.

Мать А. Дикманн дала им по тарелке 
супу, они благодарили и пошли домой. Да 
как больно, когда человек голодает.

Я ведь пять лет в лагере голодал и не ду-
мал, что мы иногда сытые будем.

Сейчас у нас в доволе, больше чем нуж-
даемся. Первый год в школе, я помню тоже 
голодовали. Особенно весной, до грибов, 
щавеля, крапивы, а потом  – снимали яиц 
и вороны, галки, сорок, но и протянули до 
школы и молодой картошки. В 1-м классе у 
меня были, до нового года один учитель фон 
Шоль, а вторая половина  – Маруся Дик, обе 
из пришибского техникума. Второй год был 

учитель Герберт Борисович Ранн. Тогда на-
ливали горячий завтрак в большую переме-
ну, особенно суп по видом борща. Осенью, 
после уборки кукурузы, нам дали повторно 
собирать для школы по кукурузе для горя-
чих завтраков и варили нам мамалыгу. Это 
было в том классе, в старой школе, которая 
еще существует в середине. А в четвертом 
классе нас перевели в большую школу, в 
семилетку. Там нам уже лучче кормили от 
голода, и потому нихто не умер в Гросве-
де. Когда Гросвейдцы эвакуировали в Ка-
захстан, многие умерли от голода, оба дети 
Антонины Гр. Я вам вышлю обрисовку и кар-
ту о селе Гросвейде.

И там вы увидите за кладбищем сра-
зу дорога  – в Франталье. И там школьники 
ходили так наискось из Фронталье домой. 
Когда переселенцы приходили в наши края, 
Францалье дали землю между Гросвейде и 
селом Паства. А поскольку коны вырыли и 
воды не оказалось, им разрешили постро-
ить на реке Юшанлее.

Когда мы вышли из Гросвейде, мне 
исполнилось 19 лет. Так я просчитал, я в 
28 селах побывал, Гросвейде, небольшой 
поселок, но аккуратней против других. Все 
гросвауэра  – на одной улице, а победнее  – 
отдельно, так я считаю. Он был показатель-
нее, против других. А. Гр. Вы описали, что 
ходили к Лидии Сидоренковой. Я ее помню, 
когда мы Вас были. Она с моей сестрой 
вместе в садик ходили.

Какие у вас новости? Как идет убор-
ка урожая? Я ведь привык косить хлеба, за 
24 года иногда что-то помнишь.

Привет В. В. бывший пред. колхоза, Та-
расу  – пред. Совету и учителю, который нас 
вспомнил.

Извините, иногда пишу непонятное. 
Но разберетесь. З Ивана тоже передают 
приветы.

От Эльзы и Абрама. 21.07.=08 
А. Гр. Я Вам вышлю исторические 

данные о селе Гросвейде.
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Свідчення Копоть (Клименко) Мотрони Данилівни (1913 р. н.)
с. Могиляни Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Копоть (Клименко) 1913 р. н., проживає 

в с. Могиляни Чернігівського району Запо-
різької області.

На момент голоду 1932 року проживала 
в селі Могиляни. Не проживши і року, по-
мерла моя дочка Копоть Олександра Андрі-

ївна в 1932 р. Тоді ж померли мої по бать-
кові дядько  – Клименко Афанасій Гнатович 
з дружиною  – тіткою Явдохою і їхні троє ді-
тей. Мерло дуже багато людей, та зараз вже 
не згадаю.

Свідчення Котинської Ольги Яківни (1925 р. н.)
с. Могиляни Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я застала голод дуже рано. Мені було 

7 років. Це був дуже важкий час, їли лободу, 
листочки з акації, перебирали кору, товкли 
її та їли. На відро води кидали дві пригощні 

товченої пшениці. Пухли від голоду, сусіди 
вимирали в 1933 році. За кило зерна мене 
засудили на 5 років1. Була в Германії. За-
брали в 16 років.

Свідчення Кучер Ганни Григорівни (1920 р. н.)
с. Могиляни Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Я в 12 років бачила голод, смерті, ба-

чила, що в нашому регіоні панував голод. 
Пригадую, як ми йшли до нашого товари-
ша, у якого помирали батько і мати: мати 
лежала на підлозі і просила їсти, вони були 
дуже худі, в цієї сім’ї була корова і старший 
брат пішов продати її до м. Пологи і не вер-

нувся. Він хотів на виручені гроші якось ви-
жити, але так сталось, що зник і брат, і ко-
рова.

В матері був брат і допомагав нам. Мама 
з м. Донецька привозила хліб, щоб його 
продати і залишила нам буханку. Таким чи-
ном ми і вижили.

Свідчення Опари Миколи Петровича (1926 – 2004 рр.)
с. Паства Чернігівського району Запорізької області

Записала Копоть І. А., 2008 р.

Народився і виріс у селі Паства. Сім'я була 
більш-менш заможною. За зібрані тещею ко-
лоски на колгоспному полі його батька ре-
пресували у 1933 р. Сім'ю чекало голодне 
поневіряння, коли у матері віднялися ноги. 
Вона була пухлою від голоду. І четверо дітей 
забрали до дитбудинку в Олександрівку.

Сусідка часто пекла «цвибеки» (так па-
лянички здобні називались у німців). То ми, 
бувало, вкрадемо в неї з братом хоч одно-
го «цвибека»  – і тікати. А перелазили через 
грубу (менонітські будинки розраховані на 

два господаря).
Батько прийшов додому через три роки. 

А ми втекли з Петром, своїм старшим бра-
том з дитбудинку і чекали його вже дома. 
Сестру Галю взяла на виховання сім'я з-під 
Бердянська, а Степана забрали назад, до-
дому. Потім і Галя знайшлася. Правда, так і 
жила «на два двори»  – то у названих бать-
ків, то у нас. Батько влаштувався в Олексан-
дрівці ковалем, тому ми вже не голодували, 
а потім повернулись до свого села. Мама 
видужали, слава Богу!

1 Над цією інформацією іншою рукою дописано «1947»



343

Cвідчення очевидців: Чернігівський район

Свідчення Полулях Марії Іванівни (1923 р. н.)
смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Голод був. Хліба було мало, та й той за-

брали. З окації пекли млинці, з свірипи, ви-
ручала корівка.

З дитдому носила залишки їжи тьот-

ка. Усі після голодомору вижили благодаря 
тьотке. Щоб вижити мати натихаря вирос-
тила пшениці і продавала на стакани за що 
посадили її на три роки.

Свідчення Сидоренко Лідії Данилівни (1930 р. н.)
с. Гросвейде (Просторе) Чернігівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.
Народилась я в місті Донецьку. Мама  – 

Сидоренко Фекла Антонівна (03.03.1909), 
батько  – Сидоренко Данило Опанасович, 
народився в той самий рік, що й Мики-
та Хрущов. Брати: Толя (1932 р. н.), Льо-
ня (1934 р.н.), Славік (1942 р. н.), Вілор 
(1939 р. н.) і сестра Рая (1950 р. н.). Мене 
завжди запитують, чому брата зовуть Віло-
ром. Та я вам відразу «розшифрую»: Воло-
димир Ілліч Ленін, «Октябрьська» револю-
ція. Тому зрозуміло, що мої батьки завжди 
були віддані партії, не знаю вже, чи були ко-
муністами. Батько, може й був, бо все жит-
тя, скільки прожили в Гросвейде, (а ми пе-
реїхали сім'єю сюди у 1935 році) працював 
бригадиром тракторної бригади, в Донецьку 
працював машиністом паровоза. А під час 
Великої Вітчизняної війни, перед приходом 
окупантів, ми евакуйовували всі трактори на 
схід. Правда, далеко не дійшли, під Таганро-
гом нас оточили німці, ми дочекались весни 
1942 р. і повернулись додому.

У селі всі були німці, не багаті, так само 
жили бідно, як усі. Правда, у цій хаті, в якій 
я живу зараз,  – мені здається Янцен жив,  – 

був заарештований вночі і ще двоє разом з 
ним. Кажуть, була в них рація, і заарештува-
ли як «соціально небезпечний елемент». Ось 
це я пам'ятаю добре. Був це 1937-й рік. Але 
хто його знає… Німці так само жили скрутно 
в нашому селі. На цьому фото (додаток по-
казую,  – прим. автора) я, звичайно, нікого 
не пізнаю, бо мала була. Мама мені нічого 
про голод не розповідала. Під час голоду ми 
жили в місті, кажуть, люди там мертві прямо 
на вулиці лежали. Мабуть, батькові пайок да-
вали. Дітей у сім'ї під час голоду не було ба-
гато. Одна я. Може, тому і непомітно було.

У селі Гросвейде жила ще одна україн-
ська сім'я  – Ніщета Ісаак Григорович, пра-
цював завпоштою, хоча приїхав з Білорусії, 
дочка в нього там залишилась. Жив у Со-
ловйовій хаті. А пошта була у старому клубі. 
Мама весь час працювала в польовій брига-
ді за трудодні. Їли ми хліб сурогатний майже 
завжди. Коли там булочку купиш у шкільно-
му буфеті! Школа була німецькою, вчилась 
я в одному класі із А. Зудерман. До мене 
недавно приїжджав онук того чоловіка, який 
створив наш приют (з Німеччини).

Свідчення Федій Дарини Петрівни (1918 р. н.)
с. Новополтавка Чернігівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Федій Дарина Петрівна (дівоче прізвище 

Житник) народилася 6 березня 1918 р.
Дарина Петрівна розповідає, що під час 

голодомору забирали все, аж до буряка до 
нас прийшли комсомольці Білич Валентина 
Сергіївна та Бажан Галина Семенівна, по-
лізли на горище забирати харчі. Мати перед 
тим два відра пшениці насипала у мішечок 
і посадила на нього бабусю. Коли комсо-
мольці вичистили горище, зайшли до хати. 

Валентина Сергіївна стягла з печі бабусю і 
забрала мішечок пшениці. Мати вхопилася 
за нього і пшениця розсипалася по підлозі. 
Підлога була вкрита соломою. Та пшениця, 
що потрапила у солому, її не могли зібрати, 
вона і врятувала нас від голоду.

Пам’ятаю, як у Марії Семенівни Надточій 
померло двоє дітей (Григорій та Катерина) 
від голоду. Вона їх поховала, а сама на тому 
ж самому місті і померла.
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Померли і Якименко Костянтин Омеля-
нович та його двоє синів, дружина втратила 
розум.

Навесні 1933 р. ми працювали  – вигріба-
ли посадки. Хто виконував норму, тому да-
вали пайок кращий (варили їжу в двох каза-
нах, хто працював і виконував норму  – тому 
юшка з м’ясом, хто гірше працював  – тому 
із другого казана пшоно).

На такій роботі і від такої їжі люди теж по-
мирали, бо були дуже слабі і пухлі після зими.

Біля Семенівки був шовкотрест. Дирек-
тор був доброю людиною. Якщо на роботу 
приходили слабі, опухлі люди, то відправляв 

їх до їдальні, де тих добре годували деякий 
час, навіть не брав у ступ цих людей деякий 
час працювати.

Я також там працювала. А ввечері догля-
дала чужих дітей.

Працювала і на тракторній бригаді у 
1933 р. За роботу отримувала 500 гр. ку-
курудзяного хліба та мамалигу. Мамалигу 
та хліб несла додому, бо вдома були опухлі 
мати та брат, який сильно хворів, а згодом 
помер від запалення легенів.

Старші брати Михайло та Семен ще до 
голоду поїхали працювати в Запоріжжя на 
завод.

Свідчення Цюпко Надії Іванівни (1921 р. н.)
с. Зубівка Чернігівського району Запорізької області.

Записала Копоть І. А., 2008 р.
Народилася в с. Зубівці, під Чернігівкою. 

Батько Копоть Іван від передчуття голоду 
подався «на шахти». Стрибнув на ходу у то-
варняк і поїхав на Донбас.

Щоночі і щодня по селу  – гвалт собак. 
Вночі «забирали» ненадійних куркулів, а 
вдень спеціальна команда відбирала в лю-
дей все, що можна було зібрати з продуктів. 
Жінки та діти плакали. Чоловіки з розпачу 
інколи не могли навіть придумати щось при-
ховати. Майже кожного господаря голод по-
гнав на заробітки.

Батько працював «на шахтах» до весни, 
потім і сім'ю викликав. Мати зі мною та із 
меншим братом Петром (1924 р. н.) по-
їхала теж на Донбас. Пережили там голод, 

лихоліття, і лише перед війною повернули-
ся. Але не в Зубівку, а в менонітське село 
Руднервейде. Хата, в яку ми поселилися, 
пустувала. Чому саме в це село? Вийшло 
так, що батько ще парубком працював у 
Руднурвейде у багатих німців, наймитував, 
одним словом. І саме в тих людей, де нині 
вони живуть із сім'єю  – Бартель. Так і осе-
лились назавжди. Тут одружились я і мій 
брат, сім'ї свої створили, працювали, непо-
кладаючи рук. Звідси мене брали і на під-
невільну роботу в Німеччину у роки війни. 
Після Великої Вітчизняної війни працювала 
вчителькою математики, була майже де-
сять років на посаді директора місцевої Ро-
зівської школи.

ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОН 

Свідчення подружжя Буюкли Юхима Кириловича та Федори Степанiвни  
(дату народження не встановлено)

с. Якимівка Якимівського району Запорізької області.
Записав Курдінов М., 2008 р.

У сім’ї Юхима Кириловича та Федори 
Степанiвни Буюкли було шестеро дiтей, 
наймолодший  – Антон. Всі дорослi пра-

цювали у колгоспi iмeнi Коларова, в селi 
Олександрiвка (перша назва села  – Корот-
калли).
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…1933 piк. Наче б i добре вродили того 
року хлiба, та надiйшов наказ з Москви 
весь врожай вивезти на елеватор. Люди 
здавали все, що могли, а caмi залишались 
без будь-яких запасi в. На трудоднi того 
року нiчого у колгоспi не видали. Так по-
чався страшний голод забрав у селi життя 
багатьох людей.

У ciм’ї Буюкли померло одразу двоє 

дiтей, потiм caмi батьки, а згодом не ста-
ло старшого сина  – Василя. Люди виїж-
джали подалi з села, шукаючи порятунку 
вiд голодної cмepтi. Антон Буюкли завер-
бувався, як тодi говорили, у Павлоград 
Днiпропетровської областi на обозний за-
вод. Сестри Меланiя та Олена виїхали у 
Крим, аби заробити шматок хлiба, там i 
зустрiли свою долю.

Свідчення Захарової Анни Федорівни (1907 р. н.), зі слів
дочки Антоніни Михайлівни (1936 р. н.)

с. Олександрівка Якимівського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Анна Федоровна была родом из Орлов-
ской области. В 1932 году она вышла замуж, 
и муж привез ее на свою родину в с. Алек-
сандровка Акимовского района. Замужество 
совпало с трудными голодными годами. 
Муж оставил жену на родственников. А сам 
уехал на заработки в Россию, в Орловскую 
область. Оттуда присылал посылки, чтобы 
помочь семье выжить. Но не все посылки 
дошли до адресата: одни были разворованы 
по дороге, другие  – уже на месте. Поэтому 
в основном выживали сами, как могли, 
рассчитывая только на свои силы.

Во время голода умерла двоюродная се-
стра мужа и ее маленькая дочь. Чтобы спас-
ти ребенка, она ночью воровала зеленые 
абрикосы в саду у соседей, за что ее сосе-
ди сильно избили. Через несколько дней, 
умерла и дочь, предполагают, что она отра-
вилась зелеными абрикосами, а другой еды 
не было.

Массового мора не было. Отдельные 
случаи были.

Чаще Анна Федоровна вспоминала го-
лод 1946 – 1947 годов. Было намного тяже-
лее после войны.

Свідчення Мимрікової Уліти Іванівни (1910 р. н.)
с. Розівка Якимівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Во время голода 1932 – 1933 года я 

вместе с родителями, братьями и стра-
ми жила в с. Малые Серогозы Генического 
района, Херсонской области, нашей се-
мье было 19 детей, поэтому, когда начал-
ся голод, было очень страшно и трудно. В 
1932 году я вышла замуж за Белокурова 
Алексея и у нас в 33 году родилась дочь Ра-
иса. Страшное это было время, не дай Бог, 
чтобы сое снова переживать. И ложишься 
спать и встаешь с одной мыслью как найти 

что  – съестное. Пухли все от голода, мно-
гие умирали, но у нас в семье и остались, 
живы  – держались все вместе, делили все, 
что можно было найти съестного. Собирали 
колоски, которые кое-где оставались на по-
лях, чтобы кто не увидел и не донес, иначе 
могли забрать в тюрьму. Варили траву, ща-
вель, так и выживали. Лучше не вспоминать!

Сейчас Улите Ивановне 97 лет, живет 
вместе со своей дочерью Олейник Анной 
Алексеевной.

Свідчення Плєсовських Глафіри Іванівни (1925 р. н.)
с. Якимівка Якимівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Плєсовських Глафіра Іванівна, 1925 р. н. 

мешканка Якимівки, Якимівського району 
Жили на границе Украины и России в Ге-

ническе. Я росла одна, мама умерла, отец в 

1932 г. Привез черный хлеб, я плакала и ра-
довалась, ибо мы не ели уже неделю, люди 
пухли, голодовали и все на себе испытали. 
Отец еще привез сухих грибов, и пока мы 
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их мыли до приготовления, я их ела прямо 
сырые, выхватывала прямо из рук.

Власти не помогали, за всех просто 
забыли, не давали пайков, даже участия не 
проявляли.

Была всеобщая паника, люди умирали, 

а чтобы не умереть, собирали по полям, что 
не собрали, а летом собирали корни расте-
ний, я их ела.

Не хочется об этом вспоминать, пусть 
это никогда не повторится,  – говорила Гла-
фира Ивановна и плакала.

Свідчення Рєзника Григорія Терентійовича (1926 р. н.)
с. Якимівка Якимівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
Рєзник Григорій Терентійович, 1926 року 

народження, на час голоду був ще малою 
дитиною. Він говорив, що не пам’ятає, щоб 
хтось із сусідів помер під час голоду. Про-
те міг просто не знати. А от чужих померлих 
бачив. Якось мама повела його до моря, а 
там попід кручею лежало багато чужих лю-
дей. «Йшли на рибу, а були виснажені. Їсти 
треба було потроху. От і помирали». Бать-
ко Григорія Терентійовича Терентій Івано-
вич був членом ВКП (б), бригадиром. Брав 
участь у розкуркулюванні. Взимку під час 
голоду, як розповів нам Г. Т. Рєзнік, він пішов 
по селу і закликав рибалок, кому по силам, 
«зарубати» сітки. Це досить таки нелегка ро-
бота, коли б’ють ополонки на певній відстані 
і сітки заводять під лід. Обіцяв всім дати до-
дому риби скільки зможуть віднести. Вилов 
був добрий. Особливо багато було чабака. 
Люди взяли собі частину, а все останнє зда-
ли в колгосп. На другий день хтось доповів 

про цей факт в район і там вирішили, що 
треба провести партзбори і віддати Рєзника 
під суд за розкрадання колгоспного майна. 
Проте батька попередили. Він зібрав речі 
і пішов з села. На другий день в Кирилівку 
дійсно приїздив оперуповноважений, але 
нікого не знайшов. Тато повернувся додо-
му навесні. До того часу все забулося і його 
ніхто в район не забирав.

Ця розповідь має підтвердження. Серед 
документів, які пройшли як інформація по 
Якимівському Райпарткомі у січні 1933 року, 
є такий: «Резник Терентий, работая брига-
диром в «Сынах моря» занимался раздачей 
в море рыбы рыбакам… председатель к-за 
«Украина» Шилушин попал под влияние чуж-
дого элемента… начал раздавать муку с по-
севматериала… колхозникам…» 

Мабуть, завдяки таким людям наші одно-
сельці не зазнали такого страшного голоду, 
як у інших селах.

Свідчення Руденко Марії Петрівни (1921 р. н.)
с. Родіонівки Якимівського району Запорізької області.

Записано 2008 р.
В семье были баба, мать, два мальчика-

двойнята, три девочки. В живых осталось 
две девочки.

Очень сильно хотелось есть. Был неуро-
жай. Местные активисты забрали все. Когда 
все умерли, мы с сестрой остались вдвоем. 
Учительница  – Прозоровская Зинаида Ми-
хайловна приносила нам покушать. Потом 
нас забрали в садик, а зимой садик не рабо-

тал, так нас забрала к себе бабушка Матя-
жова Пелагея Григорьевна, она нас смотре-
ла. А ей писали за это трудодни. Бабушка 
смотрела нас два года. Потом, мы жили до 
седьмого класса у преподавателя Марии 
Давыдовны.

В нашей семье большая была смерт-
ность. Всех похоронили на кладбище, в об-
щей яме.
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Свідчення Худякової Клавдії Михайлівни (1927 р. н.)
с. Дмитрівка Якимівського району Запорізької області.

Записав Курдінов М., 2008 р.

Свідчення Тягай Катерини Михайлiвни (1925 р. н.)
с. Якимівка Якимівського району Запорізької області.

Записав Курдінов М., 2008 р.
Катерина Михайлiвна Тягай, 1925 р. н., 

мешканка с. Олександрівка Якимівського 
району 

У 33-му у сiм’ю прийшло горе  – померло 
троє її молодших братi в. Батько маленької 
Кaтi  – Михайло Єгорович важко пережив 

цю трагедiю i убитий горем залишив сiм’ю. 
Biн xотiв забрати Катю iз собою, але вона 
вирiшила залишитись з матiр’ю. Згодом i 
батько створив нову сім’ю, де з’явились 
свої діти, але Катя часто бувала в гостях у 
батька.

Клаві Худяковій було тільки два роки, 
коли померла її мати, і вона з двома бра-
тами виховувалась у бабусі Ганни Іванівни. 
Але прийшов страшний 1933 рік  – голодний 
і холодний.

Їх батько, Михайло Худяков, виїхав у Си-
бір на заробітки, а діти пухли з голоду, їм 
загрожувала голодна смерть. Тоді Ганна 
Іванівна взяла дітей, пішла до голови райви-
конкому і сказала  – ось вам діти, залишаю 
їх, робіть, що хочете, бо я не можу дивитись 
на їх страждання». Сама вона пішла плачучи 
і сховалась неподалік, у кущах: шкода було 
онуків, адже меншенькій Клаві виповнилось 
тільки шість років.

У райвиконкомі видали дітям направлен-
ня до дитячого притулку в Дмитрівку. Цей 
будинок у селі Дмитрівка знали всі одно-
сельчани. Був він найбільшим і колись нале-
жав поміщикам на прізвище Пашалли. Коли 
почалась колективізація, будинок цей віді-
брали, а сім’ю, разом з багатьма іншими, 
вислали у Сибір.

В тому цегляному будинку влаштували 
дитячий притулок для круглих сиріт, дітей 
репресованих, і тих, хто був кинутий напри-
зволяще. Але там було також дуже сутужно з 
харчуванням, тому старшого брата Володю 
відправили до іншого притулку, розташова-
ного у Сокологорному.

 –  То були страшні роки,  – згадує тепер 
80-річна Клавдія Михайлівна Колесникова 
(Худякова  – дівоче прізвище).  – Годували 
у притулку дуже погано, діти від недоїдан-
ня дуже хворіли і помирали. Ховали їх без 
трун, замотавши у старі простирадла, і не 
на кладовищі, а на задньому дворі притулку. 
Не ставили хрестів, а була загальна спіль-
на яма. У притулку було близько 100 дітей, 
у більшості з нашого району. І тільки незна-
чній їх частині вдалося вижити,  – говорить 
бабуся, плачучи.

Потім повернувся з Сибіру батько, стало 
легше з продуктами, і Клава пішла у школу. 
Але встигла закінчити лише 4 класи, як роз-
почалась війна. Пішов на фронт старший 
брат Володимир, а невдовзі сім’я одержа-
ла повідомлення, що він пропав безвісти. 
Разом з усіма Клава пережила два довгих 
роки окупації, рятуючись від насильницько-
го вивезення у Німеччину. Після звільнення 
Якимівки Клава разом з подругами пішла 
працювати у евакогоспіталь. Вона ретельно 
доглядала за пораненими, а коли настав час 
госпіталю рухатись на Захід, за наступаючи-
ми військами, дуже просила головного ліка-
ря, щоб її взяли з собою. Пройшла вона че-
рез всю Україну, Польщу і дійшла до Берліна.

Після Перемоги дівчина повернулась до-
дому.
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ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Свідчення Шопової Праскеви Констянтинівни (1926 р. н.)
У 1932 – 1933 рр. мешкала в Якимівському районі, нині мешканка с. Дівнинське 

Приазовського району Запорізької області.
Записала Сендели Н., 2008 р.

Свідчення Шевченко Віри Андріївни (1928 р. н.)
зі слів дочки Ситник Валентини Іванівни (1948 р. н.)

с. Якимівка Якимівського району Запорізької області.
Записано 2008 р.

Шевченко Віра Андріївна, яка народи-
лась 16 травня 1928 року голод запам’ятала. 
Вона завжди плакала, коли розповідала ді-
тям про те лихоліття. Її тато працював риба-
ком у бригаді Раздобідіна (він був заможним 
і мав баркаси). Працювали за рибу. З того 
жили, бо хліба і зерна практично не було. 
Старший брат Олександр працював на току 
і іноді в кишені якусь жменьку зерна прино-

сив. Мама з неї кашу варила на всіх. І коли 
навесні риба краще почала ловитись, то 
стали ходить в Волканеш міняти на крупу чи 
муку. Та, мабуть і цього було мало, бо тато 
помер. Мама Катерина дочекалась ново-
го урожаю. Але була дуже виснажена і коли 
зопалу з’їла гарячого хліба їй стало погано і 
наступного дня вона померла. Шестеро ді-
тей залишились сиротами.

Во время голодовки мне было 7 лет, мы 
жили в Акимовском районе. У нас в семье у 
нас было 15 человек. Отец был фельдшером, 
ходил по селам, просил помощи у людей. 
Люди помогали кто чем мог, иногда даже 

крупами, а в основном кушали лепешки из 
лободы и разных трав. Траву и другую еду мы 
с братом собирали когда пасли корову.

Во время голодомора, 1932 – 1933 гг., 
никто из семьи не умер.
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