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3.2. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ПРО 1932-1933 РР. 
 

Бабійчук О.М., 1924 р.н. 
(с. Кінецьпіль Первомайського району) 

Про події 1932-1933 рр., пам’ятаю не все, однак ті, хто їх пережив, 
будуть пам’ятати до кінця свого життя. У ці роки люди голодували, 
хоча й посухи не було, та весь врожай забирали представники влади. 
По хатах ходили свої ж односельчани. Вони мали при собі залізні 
палиці, за допомогою яких перевіряли кожну щілину, кожну вм’ятину 
в підлозі і стінах. До кожної хати могли зазирнути по декілька разів 
на день: і вранці, і по обіді, і ввечері. А потім все, що знаходили 
забирали з собою. Люди, аби врятувати свої сім’ї намагалися якусь 
картоплину, зернину чи будь-які інші продукти сховати в печі, 
закопували в землю в хаті або неподалік від хати, але зазвичай їх все 
одно знаходили. Практикувалися й доноси. У сусідів випитували чим 
займаються їх сусіди, чи немає у них зерна. За це давали трішки зерна 
або хліба. Намагалися змусити й мого батька брати участь у 
вилученні хліба, та він відмовився, через що довгий час 
переховувався. Важкі то були часи. Тих, хто не хотів добровільно йти 
в колгосп, змушували силою, погрозами, били, а то й заарештовували. 
Деякі йшли в колгосп добровільно, оскільки це був єдиний шанс 
вижити. До того ж працівників на полі годували кашею, і хоч давали 
її обмаль, але людям і те було в радість. У нашій сім’ї ніхто не помер, 
тому що батько, коли перестав переховуватися, працював десь із 
продуктами (де саме я не знаю) і постійно приносив додому хоч 
трішки харчів. Отак ми й вижили. 

(Опитування проведено 25.11.2007 р. студенткою 105 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Біч Анастасією). 

 
Фердман (Корніх) Бетя Борисівна, 1909 р.н. 

(с. Калинівка Жовтневого району) 
Оскільки мій чоловік був військовим, то у Калинівці ми прожили 

недовго. По селу ходили представники місцевої влади і за вказівками 
районних та обласних високопосадовців відбирали у селян продукти 
харчування, худобу, буцімто для підвищення розвитку індустрії, для 
закупівлі верстатів. Більшість людей у селі, щоб вижити закопували 
зерно в землю. Але тримали його на чорний день, коли зовсім не буде 
чим харчуватися, та й боялися, що його знайдуть і вилучать, тому 
довгий час не викопували, де воно й згнивало. Якщо знаходили у 
когось зерно, то господар оселі міг накинутися з кулаками на 
ображчиків. Але опір чинився дуже рідко, тому що люди були 
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знесилені. Це проявлялося й у тому, що померлих людей хоронили 
близькі або сусіди у себе в садках, тому що не було сил нести їх на 
кладовище. Намагаючись вижити, люди з села тікали до міста, де за 
допомогою родичів намагалися працевлаштуватися. Наша родина 
також вижила за рахунок того, що переїхала до міста. 

(Опитування проведено 02.12.2007 р. студентом 105 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Стрельцовим Вадимом). 

 
Вовк Петро Григорович, 1926 р.н. 

(с. Луценко Лохвицького району Полтавської області, 
зараз проживає в с. Лимани Жовтневого району) 

У 1932-1933 рр. мені було 7 років. Але я пам’ятаю, що по селу 
нишпорили уповноважені бригади, які по 5-10 разів приходили в одну 
хату. Спочатку вони вимагали знести все вирощене на городі. Хто не 
приносив, вони поверталися і забирали коня, чи корову, хто що мав. 
А оскільки худобу ніде було заховати, то односельчани різали усю 
живність. Було таке, що й їжу з печі забирали. Від голоду люди 
почали помирати восени 1932 – навесні 1933 рр. Аби вижити їли 
котів, собак, ховрахів, жаб. Весною і на початку літа цвіт акації, липи. 

Пам’ятаю заліземо з хлопцями на якусь акацію і їмо, їмо, аж поки 
животи не позводить. Були серед нас й такі дітлахи, які ледь могли 
вдертися на дерево, настільки були знесилені, ноги кровоточили. 
Деякі з нас виглядали як хворі старці: бліде обличчя, впалі очі, і не 
по-дитячому серйозний вираз обличчя. Хліба люди зовсім не бачили, 
а якщо траплялося таке чудо, то це було великим щастям для всієї 
сім’ї. Якось у нас на столі з’явилася одна буханка хліба, яку виміняли 
чи то батько, чи то мати за пару черевиків. Але ласували ми хлібом 
рівно один день, поділивши між усіма членами сім’ї, бо на наступний 
день залишати його було небезпечно. Виживали, як могли. Багато 
людей померло. Хтось казав, що десь біля 650 чоловік. 

(Опитування проведено 23.11.2007 р. студентом 105 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Кучмою Олександром). 

 
П’ятакова Ганна Сергіївна, 1920 р.н. 

(с.Троїцько-Сафонове Казанківського району) 
У нашому селі люди, які слугували владі, голоду не знали. Корів 

заховати ніхто не міг, а от голова колгоспу, агроном та бухгалтер 
тримали корову, а тим хто працював у колгоспі давали трохи макухи, 
яку приносили додому і ділили на всю сім’ю. Якось батькові вдалося 
принести додому зерно. Вночі ми його жернували і пекли коржі, їли 
так, щоб до ранку не було й запаху. Люди вимирали цілими сім’ями 
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через хату. Були й такі, що помирали десь посеред поля, чи попід 
тином, так і не дібравшись додому. Один раз на тиждень у неділю по 
селі проїжджала підвода і збирала усіх померлих. Тих, хто не мав 
родичів скидали в одну могилу і ховали. Я сама не бачила, але люди 
розповідали, що то була дуже моторошна картина. Уявіть собі: купа 
тіл з відкритими очима, але всі вони мертві і їх засипають землею. 
Деякі чоловіки-копачі розповідали, що іноді мерці, особливо діти, їм 
снилися вночі. 

(Опитування проведено 25.05.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Назаровою Оксаною). 

 
Штаба Ніна Антонівна, 1922 р.н. 

(с. Красненьке Кривоозерського району) 
У той час на городах і полях вродило все, але місцева влада 

створила комісію, яка ходила до людей і забирала все, що в них було. 
Приходили групами, по 3-5 чоловік з представником сільської ради 
або міліціонером, і не пред’являючи ніяких документів проводили 
обшуки. Шукали скрізь, де тільки можна: протикали щупами землю, 
стріхи, лазили в погреби, на горища; все в хаті перекидали вверх 
дном; забирали навіть щойно приготовлену їжу. Одного разу, коли 
зайшли до нас з перевіркою, нічого не знайшли, крім глечика з 
квасолею, та й той забрали. 

Я взагалі дивуюся, як у нас не забрали корову, яка й врятувала нас 
від голодної смерті. До речі ми годували її соломою зі стріхи. 

Людей, які приходили вилучати у нас та інших односельців зерно і 
продукти харчування в народі прозвали “ястребками”. Так от, якщо 
вони бачили, що якась сім’я знаходиться на межі смерті, то забирали 
навіть хатні речі. 

Від голоду почали помирати з осені 1932 р. Взагалі, в селі від 
голоду померло 308 осіб. 

У сусідньому селі такий був випадок: одна дівчинка несла батькові 
їсти на поле, а в торбинці лише шматок коржа з лободи. Не знала 
бідолашна, яка небезпека на неї чатувала. Хлопець, який жив по-
сусідству бачив, як мати випроваджувала її в поле, пішов за нею, 
перестрів ту дівчинку і вбив її, тому що дуже хотів їсти. 

Зі слів моєї сусідки можу розповісти, що були поодинокі випадки, 
коли люди, які займалися похованням людей все-таки не втрачали 
остаточно людської гідності. Сталося так, що коли по селі збирали 
померлих, у загальну купу, на підводу потрапила опухла, немічна, але 
ще жива жінка. На кладовищі вона прийшла до тями і почала просити 
чоловіка, не кидати її ще живу до ями. На що отримала відповідь: 
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“все одно помреш, тоді знову доведеться їхати за тобою вдруге”. Не 
знаю, як вона його переконувала, що казала, але чоловік відпустив її, і 
жінка вижила, а згодом вже сама розповідала людям цю страшну 
історію. 

Сучасна молодь нашого села знає про страшні події 1932-1933 рр., 
оскільки в селі встановлено пам’ятники жертвам голодомору, 
регулярно проводяться уроки пам’яті у школі, сільська рада 
проводить заходи по вшануванню пам’яті жертв голодомору. 
Сьогодні, наприклад, у нас проводився захід під назвою ”Запали 
свічку у своєму вікні”. Це правильно. Молоде покоління повинно 
знати правду. Але краще знати це через оповіді, ніж пережити таку 
трагедію на власні очі. 

(Опитування проведено 24.11.2007 р. студенткою 106 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Слободянюк Світланою). 

 
Трибушевська Лідія Іванівна, 1925 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Пригадую, коли міліція прийшла до сусіда, то відібрала все, що 

було в хаті, а потім вирішила залізти і перевірити, чи нічого немає 
захованого в колодязі (колодязь був без води). Хазяїн був дуже 
розлючений і засмучений, що останній мішок зерна і той відберуть. 
Як же вижити? Піднімає камінь і кидає в колодязь, щоб прибити 
злочинця. Та за це розрахувався своїм життям у своєму дворі. Такі 
випадки були не поодинокі. Їли все, що траплялося: різне зерно, 
траву, горобців, черв’яків, збирали гриби та жарили на вогнищі. 
Ловили котів, собак, щурів та здебільшого їли рослини в сирому 
вигляді. Болючі спогади, серце обливається кров’ю, плакати немає 
сил. 

(Опитування проведено 21.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Павлійчук (Тисевич) Маргарита Степанівна, 1927 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Батько з матір’ю працювали в колгоспі. Батько пас телят. Помер у 

1933 році: коли гнав худобу, йому стало погано, ліг під скиртою. 
Рідний його брат допоміг дістатися додому, там і помер. Сім’я 
бідувала, так як була багатодітна – було восьмеро дітей. Мати 
працювала біля свиней, їла те, що давали свиням, худобі. У неї від 
голоду були пухлі ноги. Багато сімей покидало село. Хати пустували. 
І мати разом з дітьми перебралася у пусту чужу хату, щоб ближче 
було ходити на роботу, тому що дуже боліли ноги. Худоби вдома не 
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було. “Активісти” не забирали їжу, бо у людей нічого не було. Родичі 
не допомагали один одному, бо всі були однакові, ні у кого нічого не 
було. Худобу добровільно віддавали в колгосп. Урожай того року 
був, але люди не змогли його вчасно зібрати. 

Всі діти жили в дит’яслах, де їх і годували. Варили з муки так 
звану “затірку”. Часто мука була пріла. У 1933 році померла 
найменша сестричка Люда, 1930 року народження. Вона поїла їжу з 
прілої муки, потім захворіла і померла. Старші діти не їли, тому що 
вже могли розрізняти їжу. Що ще давали їсти у дит’яслах оповідачка 
не пам’ятає, але твердить, що вижили тільки завдяки тому, що жили у 
колгоспному дитсадку. 

(Опитування проведено 21.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Сакутін Павло Іванович, 1929 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Коли почався голодомор, мені виповнилося 3 роки, проживав у 

Новому Бузі. Про роки голодомору пам’ятаю дуже мало. Пригадую, 
що в той рік був урожай, але поганий. Те, що було в будинках 
забирали, але хто це робив я не знаю. Члени родини, щоб вижити, їли 
листя дерев, траву, шкурки з картоплі. На продукти харчування 
міняли речі, які знаходились у хаті. 

Сусіди, родичі нічим поділитися не могли, бо в них також нічого 
не було. Люди почали помирати від голоду в 1932 році. Померлих 
хоронили в полі, біля будинків. На той час у Новому Бузі були 
колгоспи, де працювали люди. Більше я нічого не пам’ятаю. 

(Опитування проведено 22.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Богданов Іван Сергійович, 1926 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Пам’ятаю як ходили до скирти, шукали там зерно, потім варили з 

нього кашу. Одного разу, коли назбирали зерна та зварили кашу, 
увірвались якісь люди, які все забрали і пішли. У той час приїхала 
сестра з Кривого Рогу з 2-річною донькою. Так, коли мама насипала 
їсти, батько сказав, що хто знайде в супі чи борщі картоплю – віддає 
онучці. 

Ми лазили по деревах та їли цвіт акації. Ще пам’ятаю, що у нас 
був колодязь. Батько встигнув кинути туди 2 мішки муки. Так мати 
варила затірку, одна вода без картоплі та трішки мучних шматочків, 
що плавали там. Ото так ми і вижили. 
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(Опитування проведено 22.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Хімінська Лідія Петрівна, 1925 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Наша сім’я, яка складалася з 6 чоловік переїхала до Нового Бугу. У 

голод 1932-1933 років померли 3 молодші сестри. Мати та батько 
працювали в колгоспі. Дуже важко було прогодувати сім’ю в ті часи. У 
колгоспі був мор худоби, яку вивозили на скотомогильник. Вночі люди 
йшли і розбирали худобу, ділили між собою, щоб прогодувати дітей. 
Вдень не дозволялося розбирати худобу. Також мати парила лободу і 
варила суп, зі щириці робила паляниці. Коли приходила весна і сіяли 
зерно, то мама приносила додому жменьку зерна. Картоплі дома не було. 
Батько часто їздив по роботі до Вознесенська і привозив хліб, який 
ділили по шматочку між усіма членами сім’ї. Господарства дома не було. 
Взимку не було чим топити, в хаті було дуже холодно, оскільки ще й не 
було чого вдягти. Доки був живий батько, сім’ї жилося легше, а як у 1934 
році він помер, настали тяжкі часи, але ми вижили. 

(Опитування проведено 22.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Струц Олександра Григорівна, 1928 р.н. 

(м. Новий Буг) 
У 1933 році мені було 5 років. У нашій сім’ї було 3 дітей. Тяжко 

було вижити в той час, адже голод нікого не жалів, їсти було нічого. 
Ходила по хатах так звана “буксирна комісія” і забирала все їстівне, 
перевертаючи догори дном глечики, горщики, цим самим прирікаючи 
цілі родини на голодну смерть. Звичайно, це були люди бідні, свої, 
але підкуплені. Було таке, що не їли по 3 дні. Та нас спасала корова, 
хоч давала молока мало. Але треба було якось виживати, тому ми 
ходили на поля і збирали дрібну мерзлу картоплю. Її варили, а 
крохмаль і сім’я з коноплі товкли у ступі і випікали коржики. 
Споживали і траву: лободу, щавель, гірчаки. Гірко в роті, гидко, 
несмачно, але ж їсти хочеться і мусиш. Їли і макуху, так це для нас 
була смакота. Насолоджувалися нею, наче цукеркою. Влітку 
живилися одною зеленню, а можливо, ще й попадалися яблука чи 
груші в садках. Люди їли й ховрахів, але ми не з’їли жодного, мабуть, 
не було кому ловити. Говорять, що їли й собак, але людоїдства слава 
Богу не було. Батьки працювали в колгоспі день і ніч. Звичайно, 
отримували якусь жменьку пшениці чи пшона, але що ж з того, коли 
тримати його не можна було, бо забирала “буксирна комісія”. 
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Пам’ятаю, жив біля нас Микола Дібрівний. Іду я якось дорогою, а 
він поперед мене з опухлими ногами впав і помер на дорозі, не 
витримав. Я перелякалася, побігла до його сестри, та й вона була вже 
безсила. А що ж робити? Замотали в рядно, поклали на тачку та й на 
кладовище, тому що не було вже сил і можливостей поховати по-
людському. Ось так ми і жили, і дожили до нового врожаю 1933 року, 
якого навіть не було кому збирати, тому що дуже багато людей стали 
жертвами голодомору, а хто вижив, ті були зморені голодом. 

Зараз ми маємо вдосталь хліба на столі. І нехай молодше 
покоління зрозуміє, що хліб – дійсно, святиня, адже він допомагає 
нам жити в цьому світі. І якби ми тоді мали хоч третину того, що 
маємо тепер, то, мабуть, багато людей врятувалося б від голоду. 

(Опитування проведено 22.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Мишастою Дар’єю). 

 
Ігорева Любов Олексіївна, 1925 р.н. 

(смт. Казанка) 
Причиною голоду була наша радянська влада. Вона не давала 

людям не їсти, не жити. Все вирощене нами забирали – від картоплі 
до зернятка. Спочатку прийшли восени 1932 р., не пам’ятаю, чи в 
жовтні чи раніше. Все забрали, що не встигли сховати. Чогось 
запам’яталось мені як вони по городу бігали та проштрикували землю 
– шукали, чи не закопали ми чогось. Не знайшли нічого та так 
розлютилися, що батька потім забрали до сільради. Він був пастухом 
до тогорічного літа. З весни почали забирати в людей худобу до 
колгоспного стада, і батько лишився без праці. Трудився він на полі. 
Так його звинуватили в тому, що він отруював худобу, щоб та 
радянській владі не дісталась. Це було безглуздою брехнею. Батько й 
мухи не вбив би. Забрали його до міста. А побачили ми його тільки 
через шістнадцять років після війни. Після таборів та штрафбатів 
повернувся він до рідного села. 

Реквізиції здійснювали самі ж наші односельчани, ледве не сусіди 
й забирали. А потім якісь партійні з міста приїхали. Люті як звірі, 
нікого не жаліли. Забирали все до нитки. Пам’ятаю довго вони по 
городу ходили і землю проштрикували. Сховане зерно шукали. Не 
знайшли нічого, бо нічого й не було. 

У ті голодні часи дуже нам дядько Семен допоміг. Він жив 
навпроти нас, біля самого висілку. Ми були добрими сусідами. Син 
його в “органах” працював чи воєнним був і забрав до себе аж у Київ, 
коли все почалося. А дядько розповів нам про свою схованку – два чи 
три мішки з картоплею та буряками він закопав біля клуні. Завдяки їм 
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і вижили. Багато хто не пережив зими. З тридцяти дворів п’ять чи 
шість залишилося. 

Але не всі голодували на селі. Голова колгоспу та його помічники, 
партійні робітники, люди, що допомагали владі при реквізиціях не 
потерпали від голоду. А звичайні люди як могли так і рятувалися. Їли 
тоді все, нічим не гребували. І кору дерев, і ягоди, а навесні траву, 
щавель, листя. Іноді навіть комах їли. У перші місяці легше було, бо і 
рибу вдавалося ловити, і птахів, ховрахів. А потім тяжче стало. Десь у 
лютому деякі з односельчан спробували піти до міста 
Дніпропетровська по харчі, та дарма. Не пустили їх. Тоді якраз під 
наше село загін червоноармійців надіслали. Вони й не випускали 
нікого звідтіля. 

Людожерства в нашому селі не було. Їли все, що можна було їсти, 
але до таких крайнощів не доходило. Іноді вдавалося поміняти щось 
із речей у родичів місцевих начальників на їжу. Пам’ятаю була у нас 
скатертина. Велика така, вся у вишивці. Дивишся на неї, аж 
завмираєш над такою працею господині. Її мати обміняла на горнятко 
зерна у дружини голови колгоспу. Туди ще багато речей пішло. Та не 
нажилася вона цим добром. У 1937 році голову до ГУЛАГу заслали, а 
дружину разом із ним. 

А весною трохи легше стало. Хоча й почалася каторжна праця для 
колгоспників. Та у квітні жах закінчився. Спустіла наша вулиця. 
Страшно навіть подумати. Так багато було дітей, ледве не до сотні 
доходило, а вижила тільки я та ще Іванко Голуб. Та й того війна в 
1941-му забрала. 

(Опитування проведено 7-8.06.2008 р. студентом 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Богдановим Вадимом). 

 
Кужільна Марія Семенівна, 1916 р.н. 

(с. Висунськ Березнегуватського району) 
У нас була велика родина з декількох сімей і ми всі трималися 

разом, бо це були дуже страшні часи. Мені тоді вже було 16 і я 
доглядала і годувала дітей (сестер і братів). До хати приходили по             
2-3 чоловіки і погрожуючи вимагали віддати всі продукти, які ми 
мали. У нас забрали все: всю худобу, запаси на зиму і, навіть, серпи, 
лопати, граблі. Ми бідували. Це зараз важко повірити в те, що таким 
взагалі можна було харчуватися. А тоді було одне бажання, щоб хоч 
щось кинути в рота. Тому їли кульбаби, щавель, горіхи. Ловили 
горобців, ховрахів. Вживали в їжу також і мертвих від голоду коней. 

(Опитування проведено 05.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Цукаленко Катериною). 
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Турашева Ганна Онисимівна, 1923 р.н. 
(с. Олександрівка Казанківського району) 

Нас у сім’ї було шестеро дітей. Мені було 10 років. Самому 
маленькому братику Миколці – 3 рочки. У хаті не було навіть крихти 
хліба. Ми плакали, просили їсти. Старша сестра Настя опухла від 
голоду. Щоб врятувати нас від смерті мама вирішила відвести нас до 
Інгульця. Там жив і працював у магазині наш дядько. У нього були 
свої діти та ще й нас шестеро. Приходив він додому чомусь раз на 
тиждень. Бувало принесе хлібину, розділить її між нами по 
маленькому шматочку, і знову голодуємо цілий тиждень. 

Коли повернулися додому, наш батько, опухлий від голоду лежав 
на пічці, а через 2 дні помер. Я й досі не знаю, де його поховали. Ще 
мені запам’ятався такий епізод: Коли весною розпочалася сівба, я 
пішла, назбирала пригоршню зерна. Дома поклала їх на пательню, 
щоб підсмажити, а прийшов голова і ногою перекинув та всі зернятка 
попадали на жаринки. Ми гірко плакали, обпікаючи руки, та 
вигрібаючи їх із жару. Що ми пережили, не дай Бог кому таке 
пережити. 

(Для вічної пам’яті // Голос Казанківщини. – 2007. – 1 грудня). 
 

Сівачок Тіна Василівна, 1925 р.н. 
(с. Новомиколаївка Новобузького району) 

У 1933 р. мені було 8 років. Мешкала з мамою і бабусею, а тата 
вже не було. Мама з бабусею працювали в колгоспі “Комінтерн”, а ми 
аби кинути хоча б щось у рот, їли лободу та іншу траву. У жнива нас 
водили збирати колоски. Трохи зернинок, трохи лушпиння, вода – ось 
і вся нехитра юшка, яку нам давали по столовій ложці в день аби не 
вмерти з голоду. 

По селу ходили “буксири”. Вони не жаліли нікого: ні старих, ні 
малих. Коли заходили, то після них не залишалося нічого, що можна 
було б з’їсти. Одного разу, коли вони завітали до нас, із всіх харчів 
були тільки вишні, та й ті забрали. 

(“Буксири” не жаліли нікого // Вперед. – 2007. – 23 листопада). 
 

Білан Сергій Петрович, 1912 р.н. 
(с. Возсіятське Єланецького району) 

Мої батьки в 1932-1933 рр. працювали в полі майже голі й босі. 
Одного дня у нас не залишилося жодної крихти. Тоді мати дістала зі 
схованки сережки, вінчальну обручку і все це виміняла на борошно, 
що і врятувало нас на певний час від голодної смерті. Згодом ми 
залишили хату і разом із мамою пішли до родичів у Возсіятське, 
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прихопивши корову. Аби нас прогодувати, мати пішла працювати у 
колгосп “Вільний шлях”, де одержувала за роботу по пригорщі 
макухи і льону. Пекли маторженики, обмінювали одяг на їжу, отак і 
вижили. 

(Люди чорніли від горя // Єланецький вісник. –  
2005. – 26 листопада). 

 
Буйбарова Клавдія Петрівна, 1910 р.н. 

(с. Явкине Баштанського району) 
Взагалі то я сирота, батьків своїх не пам’ятаю. Коли ми були ще 

малі (нас у сім’ї було 5) батьки померли від тифу. У 1932 р. мені було 
22 роки, я була одружена і мала трьохрічного сина. Зима 1932-1933 рр. 
виявилася важкою. Люди поїли котів, щурів, не залишилося й собак. 
Ми з дитиною вижили завдяки тому, що інколи брали молоко у 
сестри, що мешкала в Новополтавці. А у нас активісти вигрібали з хат 
усе, що бачили. І не чужі приходили, а свої ж, явкинці. Актив 
складався з 12 чоловік. Саме вони копали долівки, розкривали дахи, 
валяли скирти соломи, шукаючи людські схованки. Люди ненавиділи 
двох – Раззуваєва і Ананьєва, впіймали їх і вбили. 

Ховати померлих було нікому, бо всі були немічні й виснажені. 
Пам’ятаю, як Настя Мірошниченко ховала свою матір. Ледве довезла 
її тачкою до кладовища, а поховати сили не вистачило. Так і 
залишила небіжчицю. А пізніше, коли повернулася, щоб поховати 
матір, то тіла не знайшла. Казали, що його згризли собаки. 

Особливо сильно люди почали помирати весною, коли стала 
пробиватися перша трава, а влітку, коли зібрали урожай, у колгоспі 
на обід вже давали кашу. Деякі брали з собою дітей, щоб і їх 
підгодувати. Під час збирання врожаю багато людей помирало прямо 
на полі. Люди жадібно їли зерно і одразу гинули. Я ж вплітала 
колоски у коси і так потроху приносила додому, хоча це було 
небезпечно, бо якби мене впіймали, то посадили б до в’язниці. Я 
добре знаю ціну життя, тому бажаю сьогоднішньому поколінню не 
знати того лиха, яке ми бачили на своєму віку. 

(Голодомор 1932-1933 рр. забуттю не підлягає // 
Голос Баштанщини. – 2007. – 24 листопада). 

 
Гайчова (Варфоломєєва) Клавдія Єфремівна, 1924 р.н. 

(с. Вавилове Снігурівського району) 
Щоб врятувати свої сім’ї від голоду кожна родина робила 

невеличкі хованки. Картоплю, буряки закопували у садках поблизу 
хати, або, навіть у полі. Їсти було нічого, оскільки все зерно під мітлу 
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в нас забрали восени 1932 р. Справжній голод розпочався взимку 
1933 р. У лютому-березні люди почали помирати мов мухи, а ті, що 
ще були живі, ледве тягли ноги. У селі тієї зими не залишилося нічого 
живого, ні птиці, ні собак, ні кішок. Їсти хотілося весь час. І їли 
лободу, кропиву, шипшину, ховрашків. Залазили на дерева і обдирали 
“клей”. На той час він здавався нам таким смачним. Плазунів у їжу не 
вживали, а щодо птахів, то ті, хто мав самостріли могли поживитися 
голубами чи горобцями. 

(Опитування проведено 26.05.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Гайчовою Вірою). 

 
Машкова Віра Юхимівна, 1915 р.н. 

(смт. Братське) 
Нас у сім’ї було 3 дітей: 2 хлопчики і дівчинка. Батька, як ворога 

народу, забрали до в’язниці. Менший братик помер, а мені було вже 
16 років і я пішла працювати в колгосп. 

Одного разу я несла додому два маленьких бурячка. Дорога 
пролягала біля ставка, де я побачила брудних і опухлих людей, які 
ловили жаб. Вони кидали їх в окріп і, не даючи їм зваритися, 
витягували напівсирих і роздираючи, їли. Мою увагу привернула 
молода жінка, біля якої знаходилося двоє дітей: старший хлопчик і 
малятко. Нічого вона не спіймала для них, бо вже не було в ставку 
тих жаб. Сидить і дивиться на них скляними очима. Я підійшла до 
неї, віддала їй ті два бурячки. Вона одразу передала їх діткам. 
Старший одразу його ковтнув, не прожовуючи, а меншеньке ще 
тримало. 

Вранці, коли я йшла на роботу, то на тому ж березі побачила ту 
саму жінку, але вона вже була мертва. Біля її ніг сидів хлопчик, а 
меншеньке смоктало груди у мертвої мами. Це було страшно, і я 
цього ніколи не забуду. 

(Трагедії українського народу 1932-1933 років не забути // 
Перемога. – 2007. – 24 листопада). 

 
Сухомуд Ніна Пилипівна, 1926 р.н. 
(с. Софіївка Новобузького району) 

Нас було семеро у батьків. Жили бідненько, як всі люди. До 
батьків почали їздити якісь люди і вимагали сплатити податок. 
Батьків не раз саджали в холоду на кілька днів, а ми залишалися самі 
– голодні й холодні. Тоді тітка на тачці трьох найменшеньких везла в 
сільраду, і там їх залишала зі сльозами, після чого батьків відпускали. 
А згодом до хати прийшло багато людей. Показали старшій сестрі 
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якийсь папір – і почали виносити з хати домашнє майно. Сестра 
плакала, вмовляла – діти ж маленькі. Всі голосили вслід за сестрою, 
але ніхто не слухав. З хати забрали все: і хліб, і картоплю, і одяг, і 
посуд… Малі сховалися на печі, злякано тулилися одне до одного, 
коли зачули кроки на горищі. І туди залізли шукати зерно. Стелю 
проколювали шомполами. Один із них пройшов наскрізь, дістав до 
моєї голови. Рана гоїлася довго. До сьогодні залишився шрам на 
голові. 

Що було далі – не пам’ятаю. Батьки пропали. Куди вони поділися 
– не знаю. Може їх забрали, може померли, бо вже тоді почався 
голод. Десь зникла старша сестра. Ми залишилися самі. Старші 
ходили шукати їжу чи то в поле, чи по селу, малі рилися в смітті. Все, 
що знаходили – зернинку, комаху – кидали в рот. Я пам’ятаю, як 
просив у мене знайдену зернину найменшенький дворічний братик, а 
я не дала, бо сама хотіла їсти. 

Спочатку помер найменший братик. Відтоді, як не стало мами, в 
нього не було сил навіть ходити. Він не виходив із запічка – там і 
помер. Тоді помер старший брат. А потім тітка відвезла нас у Новий 
Буг, віддала у притулок. Там теж було не солодко. Годували нас один 
раз на день якоюсь рідкою баландою. З’їси – і знову хочеться їсти. 

Найстрашніше було вночі: по нас бігали пацюки, боляче кусали. 
Так що нам доводилося відбиватися. Із семи дітей нас залишилося 
троє. Наші роки народження допомагали встановлювати сусіди: 
згадували, хто за ким народився і коли це було. 

(Свідок голодомору // Вперед. – 2008. – 27 травня). 
 

Даниленко Лідія Яківна, 1928 р.н. 
(м. Первомайськ) 

Під час так званого розкуркулювання нашу хату відібрали 
представники радянської влади й віддали в користування колгоспу. 
Оскільки батько був військовим моряком, то ми з мамою поїхали за 
ним на далекий острів Кельдин (на той час там жили заслані, які 
вирощували песців). У 1932 р. сім’я отримала від татового брата 
листа з Первомайська, у якому сповіщалося, що вони на грані смерті, 
а мамина сестра разом із сім’єю вже померли. Батько поїхав до 
Мурманська терміново оформлювати відпустку. Всі люди, які жили 
на острові, дізнавшись про це, почали зносити нам харчі: хліб, сухарі, 
пшеницю. Ми напакували три підводи. Через два тижні добралися до 
місця призначення. З приїздом тато влаштував свого брата на 
колгоспний виноградник, який свого часу належав моїй бабусі. Там 
колгоспникам давали ополоник бурди, щоб не померли з голоду. За 
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одну з тіток домовився на молочній фермі, щоб вона там працювала, 
годувалася, та менше їла вдома, бо тут же ротів ще було багато. За 
місяць все з’їли і знову почали голодувати. Тато подивився на все це і 
вирішив поїхати до Ленінграда разом із мамою та її сестрою. Але 
тітку завернули назад, бо нікого не випускали з України, не мали 
права. 

Пам’ятаю, через хату від нас жили сусіди, з якими дружила 
родина. Коли ми з бабусею прийшли до них, то я побачила, що 
сидить сусідка на порозі, а в сінях на рядні лежать троє діточок. 
Бабуся принесла сухарі та й каже: “Дай дітям”. А жінка відповідає: 
“Анно, нащо ти обділила своїх дітей? Мої все одно помруть”… 
Дивимось, а на дітях шкіра порепана, аж річка тече. Дали їм 
сухарики, а вони з такою жадібністю почали їсти… А жінка все 
примовляє: “Нащо ти своїх обділила, може, хоч вони вижили б?” Так 
і померли всі четверо. Я хоч була ще зовсім мала, а й досі ця картина 
перед очима, спати не можу, як згадаю, а прокидаюся, то здригаюся й досі. 

(Пам’ятаймо, щоб ніколи не повторити… //  
ТВ Всесвіт. – 2008. – 17 січня). 

 
Воронцова Ніна Устимівна, 1924 р.н. 

(с. Кам’янка Єланецького району) 
У 1933 р. померлих у селі було так багато, що трупи лежали на 

вулицях, дорогах, у хатах по кілька діб. Місцева влада призначала 
окремих людей, які збирали трупи і відвозили їх на кладовище 
возами, одержуючи за свою працю продовольчий пайок. Вони 
здебільшого ховали людей у неглибоких ямах, земля в яких ще довго 
ворушилася, бо серед мерців нерідко траплялися напівживі! Були такі 
дні, коли з однієї хати в один день виносили по шість душ. Деякі сім’ї 
ховали своїх рідних у садку чи в кінці городу, бо сил не було тягнути 
на кладовище. 

Щоб вижити, люди споживали в їжу щавель, глід, шипшину, 
ловили рибу та горобців. Деякі хлопці лазили на дерева, розорювали 
гнізда птахів, забираючи яйця. Хто як міг, так і рятувався. Не дай Бог 
нашим дітям та онукам таке пережити. 

(Опитування проведено 30.11.2007 р. студенткою 106 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Фінкель Євгенією). 

 
Могила Катерина Василівна 

(с. Калуга Березнегуватського району) 
Це був сильний голод. Мертві люди лежали під мурами. Не було 

чого їсти: люди виживали хто як міг – їли жаб, ховрахів, черепашок. 
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У 1933 році мати, Марфа Василівна, змушена була піти на 
колгоспний город накопати картоплі, щоб нагодувати дітей. З мамою 
була і я. Вийшовши з городу, з картоплею в руках, нас затримали 
комсомольці. За це мою маму було притягнуто до суду, а мене 
відпустили за неповноліттям. Після цього жахливого випадку 
осиротілі діти не бачили матір, а коли ми повернулися з в’язниці, то 
нам сказали, що мати померла... 

(Клуб. Журнал історичного клубу Березнегуватської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів. – 2002. – № 2). 

 
Сухова Євдокія Василівна 

(с. Калуга Березнегуватського району) 
Це був страшний голод протягом трьох років. У сім’ї було сім 

чоловік, з яких під час голоду залишилася живою тільки я. Під час 
голоду наша сім’я їла черепашок, жаб, ховрахів. Багато людей 
вмирало, лежали пухлі під парканами. То було не життя, а жах. За 
день вмирало по десять чоловік. Тіла померлих вивозили підводою за 
село і закопували по декілька чоловік в одну яму... 

(Клуб. Журнал історичного клубу Березнегуватської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів. – 2002. – № 2). 

 
Пасинога (Хоменко) Марія Макарівна, 1925 р.н. 

(м. Баштанка) 
Так, тридцяті роки забути дуже важко... Скрізь пустка, бруд, 

мерці. Це все наслідки тоталітарної системи. Це вона перетворила 
мальовниче українське село на великий цвинтар. У сім’ї мого батька 
було 5 дітей. У той час змусили його вступити в колгосп, а за ним на 
колгоспний двір і пішла вся наша худоба. 

Батько мені розповідав, що в сусідньому селі була родина, яка 
мала двох корів та коня. Коли почалася колективізація і все перейшло 
до колгоспу, вони город наполовину засівали житом. Буксири 
запідозрили сім’ю, що вона переховує зерно. Голову родини забрали 
до контори, почали прищемлювати пальці дверима та підвішувати до 
стелі. Не витримав, відпросився додому і сказав, що через день все 
принесе. Жінці сказав, щоб та викупала дітей, бо вранці будуть їхати 
до тітки у сусіднє село. Ввечері, коли ті поснули, чоловік спочатку 
убив  дружину, потім дітей, а згодом і сам повісився. Коли їх 
знайшли, то на столі була записка, але ніхто не знав, що там було 
написано. 

Ми дуже важко пережили зиму, їли собак, які блукали по селі, їли 
також щурів та котів. Коли в нашій сім’ї зовсім нічого було їсти, то 
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наші сусіди поділилися тушкою ховрашка. Знайома жінка для того, 
щоб прогодувати власну родину, тим самим ризикувала власним 
життям. 

(Опитування проведено 09.02.2008 р. студенткою 152 (1) групи 
МДГУ ім. Петра Могили Пасиногою Анною). 

 
Згурська Галина Захарівна, 1927 р.н. 

(смт. Врадіївка) 
По селу ходили сільські люди, уповноважені від району. Це були 

молоді хлопці. З ними обов’язково приходив хтось старший, але він 
обшук не робив, а тільки наглядав. Ні яких документів не було, не 
мали вони ніякої зброї... Приходило чоловік шість до хати, ходили і 
вдень, і вночі, бувало по 2, по 3 рази на день. Перевертали всі речі, 
що знаходили, забирали все до зернини. Майже ніхто з господарів 
двору не намагався їх зупинити, бо у відповідь отримав би побої. 
Хоча деякі намагалися видирати продовольство. Але тих, хто не 
давав, саджали в тюрми, висилали на висилку. Відправляли в 
основному до Сибіру на роботи, їх визнавали “ворогами народу”, але 
звідти уже ніхто не повертався. І в тюрми садили і били палицями. 

Ми з мамою закопували буряк, кукурудзу в ями, але дарма. 
Проколюючи залізними палицями землю, комуністи знаходили все. 
Тим, хто йшов до колгоспу, обіцяли давати їжу, але не давали. Хоча 
під час обшуків у них забирали менше продуктів харчування. 

У людей забирали і одяг, і рушники, і худобу. Пам’ятаю, прийшли 
до нас, забрали корову, я була маленька, сиджу на підвіконні, а мати 
мені каже: “Он, бачиш корову нашу повели? Щоб більше не просила 
молока...” 

Померлих прибирали спеціальні люди, які отримували за це кусок 
хліба, пригорщу зерна та ін. Винним у загибелі багатьох людей 
вважаю Й. Сталіна. 

(Опитування проведено 02.02.2008 р. студенткою 152 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Продан Оленою). 

 
Синько Володимир Іванович, 1924 р.н. 

(с. Петрівка Новобузького району) 
Команда з партійних активістів приходила, питала: “Зерно є?” – 

“Немає” – “Йдемо шукати”. Приходили переважно у вечірній та 
нічний час, коли люди не чекали і не встигали сховати. Хто де міг там 
і ховав: під піч, у димар, у землю, у сіно, під підлогу. Наприклад, мій 
батько засипав 2 мішки зерна у підпілля під піч – знайшли і забрали. 
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У кого що було хороше те й забирали. Брали все, що сподобалося 
– одяг, ковдри, худобу забирали до колгоспів. 

Нам доводилося коріння комишу перетирати на муку, солодке 
коріння варили, їли паслін. З берези зривали кору, з листя аличі й 
дикої яблуні варили чай. Їли ховрашків, горобців, голубів. 

Тим, хто пішов до колгоспу, давали на обід затірку, однак не всі 
хотіли вступати до колгоспу. Були такі, що йшли й робили, бо хотіли 
їсти, були такі що не хотіли. Людей змушували йти до колгоспів. 

У нашому селі я бачив як 9 чоловік померло, а інші села 
наполовину повимирали. Закопували усіх підряд разом з тими, хто 
був ще живий. 

(Опитування проведено 09.03.2008 р. студенткою 152 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Надворною Оксаною). 

 
Петренко Лідія Тихонівна, 1924 р.н. 

(с. Солончаки Очаківського району) 
У ті роки я була ще дитиною, але цей жах не можу забути до цих 

пір, це все дуже жахливо. Щодо причин голоду, то тут немає навіть 
про що думати, причина лише одна: в усьому винна тільки влада. Це 
був навмисно спричинений голод, адже не могло так бути, щоб по 
всій території України не було врожаю… Приходили люди, кричали, 
в руці в них була зброя, не послухати їх було неможливо. Документів 
не мали. Зброя був їх найкращий документ, перед нею ми були 
безсилі, хоча тоді не було сили взагалі зробити зайвий крок. Дуже 
били. Таке враження, що то і не люди зовсім були, або ж, вони глухі 
зовсім. Пам’ятаю, одного разу, був такий випадок: до сусіда завітали 
“гості”, а в нього дітки були та жінка, і коли в нього щось знайшли, 
він просив, щоб ті зглянулися хоча б на дітей, хоч би трішки щось 
залишили… Ті залишили… Їх били так, що ми почули в своїй хаті, 
перелякалися та й побігли десь на сусідню вулицю, аж під вечір 
повернулися. Приховати не можна було нічого. Вони, як ті собаки, 
знаходили все… Нічого не можна було приховати ні в хаті, ні в 
землі… Один раз, пам’ятаю, прийшли з собаками, а собаки ті вправні 
такі були, мабуть важили більше ніж людина. Їх годувати було не 
шкода, а нас… Хто нас жалів? До нас приходили три рази. 
Останнього, пам’ятаю, я саме прийшла до дому, а в мене в руці була 
одна зернина, коли підійшла ближче, побачила чоловіків зі зброєю, 
хотіла тікати, але куди? Тоді один з них так посміхнувся і каже: “Иди 
сюда, не бойся”. Підійшла, а він як ляснув по руці, та так боляче, що 
здається до сих пір цей біль відчуваю. Потім каже: “В следуйщий раз 
я тебе головку за такое оторву, поняла?” 
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Діяв “закон про п’ять колосків” – це коли йдеш на поле, потайки 
береш колосочок, страшно боїшся, що за це можуть вбити, але це був 
фізичний страх, а душевного болю й передати неможливо. 

Люди майже не допомагали один одному, бо не було таких, які 
зовсім не голодували. Не допомагали по одній причині – не було чим 
допомагати! Хоча, в однієї моєї знайомої в житті трапився “щасливий 
випадок”. Їх було п’ятеро в сім’ї, їсти було нічого. Батько помер з 
голоду, а вона ходила на лід просити рибу. Вона була найстарша, і 
один з рибаків їй весь час допомагав. Перший раз прийшла, а він 
наложив їй у мішок аж п’ять рибин, вона за них, а підняти не може – 
сили нема. Потім рибак відгрузив їй трохи риби та й сказав, щоб вона 
по льоду її тягнула, поки зможе, інакше не донесе. 

(Опитування проведено 09.03.2008 р. студенткою 146(7) групи 
МДГУ ім. Петра Могили Федоровою Оленою). 

 
Воробкало Галина Євдокимівна, 1926 р.н. 

(с. Іванівка Єланецького району) 
Урожай в ті роки був небагатий, але його вистачило б до нового 

зерна, та основна причина – це постійні побори “уповноважених” з 
району. Забирали “уповноважені” спочатку “харчове” зерно, а потім і 
“насінне”, не залишаючи людям надії і сіючи серед людей паніку, бо 
забиралася остання надія на майбутній урожай і навіть на життя. Часто 
вечеряли (якщо було що їсти) без світла, щоб сусіди не бачили і не 
донесли. “Уповноважені” приїжджали на конях, у формі, за допомогою 
сільських активістів забирали все. Чи мали вони якісь документи – не 
знаю, однак для простих безграмотних селян один вид уповноважених 
був доказом влади. Спротиву з селян не було, бо за найменшу провину 
садили в “холодну” (холодний погріб), були і арешти, і висилання. 
Заходили по 3-4 чоловіки, один – з району, інші – сільські. Продукти, які 
можна було закопати, люди закопували на городах, у хаті, під піччю 
робили схованки. Забирали все: і продукти, і худобу, і одяг. 

Хто був ледачий, не хотів сам хазяйнувати – йшов у колгосп. 
Спочатку примусу не було. “Малювалися” райдужні картини 
колективної праці, приїжджали агітатори, лектори (молоді дівчата, моя 
тітка Змієва Євдокія Мусіївна розповідала як вона з подругами раділи, 
що будуть сапати на одному полі, як це буде весело). Але потім люди 
були поставлені в такі умови, що самі змушені були йти до колгоспів. 
Українське прислів’я “гуртове – чортове” їм підходило. Бо за чужими 
спинами не видно було і їхньої роботи, а ті люди, хто хазяйнував, хто 
дбав для своєї сім’ї, ті, звичайно, були проти колгоспів, бо вони своєю 
працею могли добре забезпечити свою родину. 
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Помирати з голоду почали десь наприкінці 32-го в 33-х роках. 
Поки було чим ділитися – ділилися, а потім тільки збиралися та 
журилися разом. Жили надією, сподіваннями та вірою в Бога. Вижити 
змогли більш сильніші і молоді люди та ті, хто зміг виїхати до міста 
(у Донбас). Так, мій дядько, Змєєв Петро Іванович, взявши молоду 
дружину і десятимісячну дитину, виїхали на шахти. Працюючим 
шахтарям давали добовий пайок 400 г хліба і 100 г тюльки. Другий 
дядько, Мартиченко Іван Іванович, теж з дружиною поїхали до 
Донбасу, щоб вижити. 

(Опитування проведено студенткою 146(7) групи 
МДГУ ім. Петра Могили Антипіною Олександрою). 

 
Дулгерова Катерина Іванівна, 1922 р.н. 

(с. Дорошівка Вознесенського району) 
Приходили бригади (5-6 чоловік, не показуючи ніяких документів) 

і відбирали все, без всілякої згоди на те людей. Це були спеціальні 
групи, їх називали ДПУ (Дружина партійного уряду), Буксири, 
Червона мітла. Буксири були на селах, головним був уповноважений 
(комуніст), до них входили комсомольці, навіть учителі. У них були 
штури і крючки по 2 метри. Штурами проколювали землю і якщо 
знаходили будь-які продукти чи речі, то, звичайно, відбирали. 
Крючками проколювали подушки та все, що тільки можливо. 

(Опитування проведено студенткою 152 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Козаченко Альоною). 

 
Заєць Зінаїда Данилівна, 1924 р.н. 

(с. Димівське Новоодеського району) 
Голод зустріла у селі Димівське (Новоодеського району 

Миколаївської області). Туди нас і переселили більшовики. Я була 
третьою в сім’ї, а взагалі було нас четверо (Стась – старший брат, Марія 
була другою в сім’ї і Софія – молодша сестра). Не пережили голоду 
Марія і Софія. Спочатку мати кричала на тата, що він ловить птахів і 
ховрахів і годує нас, але потім сама спокійно їх їла. Взагалі батько казав, 
що гризуни їдять тільки зерно і вони приємніші на смак ніж ворони. 
Батько намагався працювати в степу, але це було марно. Ми зі Стасем 
заливали водою нори ховрахам і потім ловили їх, дерли з них шкурки і 
клали на дошки. Батько віз їх у місто і міняв на їжу. Нашу родину це 
часто рятувало. Мати ходила на поле працювати з жінками. Вони косили 
жито, теребили колос і складали у фартух зерно. Потім хтось із жінок 
казав, що їй треба до туалету, і, не помітно, з фартухом йшла у кущі і 
висипала там жито. Але декілька разів це помічали, оглядач підходив і, 
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замість того, щоб забрати зерно назад, брав просто і топтав. Останній раз 
він сказав жінкам, що, якщо це повториться, він докладе начальству і 
їх розстріляють. 

Що ж допомогло пережити голод? Траплялося, коли чужі люди 
допомагали. У нас була самотня стара сусідка, яка мала гарну 
шовковицю, вона брала нас до себе, щоб ми її їли. Але ця жінка не 
перенесла голод. Також у нашому краї на ті роки було багато лисиць, 
яких ми їли. Однак ловити лисів було небезпечно: від голоду навіть 
лиси нападали нa дітей, які бігали в поле. У ті роки вони з зайцями 
виходили на зустріч людям, бо хотіли теж їсти. Їли всі порівну, але 
хто йшов з батьками працювати, той їв більше, щоб мати більше 
сили. 

(Опитування проведено студентом 152 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Азаровим Дмитром). 

 
Дугниста Поліна Сергіївна, 1928 р.н. 

(смт. Єланець) 
Хоча мені тоді було лише чотири рочки, але добре запам’ятала і 

голод, і смерть від нього. Пам’ятаю мертву жінку опухлу, а через неї 
перелазило грудне немовля. У ті роки приходили до хати й забирали 
останню жменю зерна, не дивилися ні на малих дітей, ні на їх 
опухлих від голоду батьків. 

Причиною голодомору було те, що урожай забирала влада. На той 
час були створені бригади активістів, яких в Україні прозвали 
“буксирними бригадами”. Вони зазвичай відбирали майно у селян, 
їхнім звичним методом було побиття людей. По зерно могли прийти і 
вдень, і вночі. Для пошуку зерна вони використовували спеціально 
виготовлені для них знаряддя – сталеві прути товщиною в 1,5-2 см і 
довжиною 1,5-3 м з ручкою в одному кінці та гострим наконечником, 
або чимось на зразок свердла, на другому, в народі називали просто 
“ключки”. Ці бригади складалися з таких осіб: одного члена 
виконкому сільради, або просто будь-якого члена сільради, двох-
трьох комсомольців, одного вчителя школи. Часто туди входили 
голова, або ж один із членів правління колгоспу, а під час літніх 
канікул і кілька учнів. Бригади ходили від хати до хати і питали: 
“Скільки маєте зерна для держави?” Відповідь, як правило, була 
коротка: “Не маю ніякого зерна. Не вірите, шукайте самі!” Тоді 
починався обшук. Шукали в хаті на горищі, у коморі, у повітці, потім 
виходили на двір і обшукували подвір’я, сарай, клуню та сінник. 
Вимірювали піч і обмірковували, чи вона досить велика, що умістити 
приховане зерно за цегляною кладкою. Доходило до того, що навіть 
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коли мати ховала 1-4 кг зерна на дно колиски, то збирачі знаходили 
там і відбирали все до зернини. Навіть те, що було наварено в печі, – 
забирали. 

Я пам’ятаю, мама поклала на піч вузлики з квасолею, горохом, 
сочевицею і оклунок суржику (пшениця, змішана з житом). Веліла 
нам на них сидіти. Те не допомогло. Виліз до нас один у будьонівці, 
розкидав по кутках і згріб усе з печі. Мама, ставши на коліна, 
просила, щоб не позбавляли дітей останньої надії. Та все було 
даремно. І почалися для нас тяжкі дні. Щоб вижити, лишався один 
спосіб – йти просити. Попервах щастило: нам із меншим братом 
давали хто буряк, хто пригорщу висівок. Але чим далі, то ставало нас 
усе більше і більше з торбинками на вулицях. Усе частіше чули ми 
відповідь: “Дітки, нічого вам дати. У самих нічого вже немає”. 
Принесемо, бувало, пригорщу висівок, то мама розподілить їх на дні. 
Вкине ложку висівок у воду, а ми стоїмо коло плити і дивимось на 
чавунець. Слина котиться клубком. Так хочеться їсти, до плачу. 
Поділить мама ту юшку по мисках нарізно, побоюючись, що зі 
спільної старші все вмить проковтнуть, а меншим нічого не 
лишиться. Сяде навпроти нас і дивиться, а сльози так і котяться по 
щоках. 

Документів на забирання продуктів ніхто не показував. Деяку 
частину врожаю вдавалося приховати під полом. Продукти 
харчування люди закопували навіть у садках. Якщо знаходили, то 
забирали ті заховані продукти, а господаря били палками. У полі 
колоски збирати не дозволяли, але люди потайки вночі ходили і 
збирали. 

Люди з голоду гинули не лише в 32-33-му роках, а й у 34-му. 
Найгірше було в селах. Опухлі селяни лежали безпомічні в хатах, 
дехто ще вештався, та вони були немов сонні. Діти плакали, бо вже не 
було сил терпіти голод. Колгоспникам хоч і видавали пайок, та його 
зовсім не вистачало, бо якщо в сім’ї було 4-6 дітей, а в колгоспі 
зазвичай працював тільки батько, тому пайка не вистачало. Люди 
добровільно в колгоспи йти не хотіли, але мама пішла в колгосп 
дояркою, щоб принести нам пляшку молока. Поля та комори 
колгоспу охороняли об’їждчики. У містах ще можна було прожити, 
бо там люди могли щось купити або виміняти. Хто трохи старший, 
той знає та пам’ятає, як на Західну Україну їхали за мішком картоплі. 

Взимку 1932 року у нас забрали всі харчі. Куди їх везли – 
невідомо. Був такий указ забирати й худобу. З кожного двору по 
одному волу. У нас було їх двоє, та батько не хотів розпаровувати, 
тому в когось купив третього. Але коли прийшли по вола, то 



113 

побачили й тих двох, то забрали всіх. Потім почали одна за одною 
ходити комісії, шукати та копати скрізь – чи не сховали де зерно. У 
нас у погребі стояла діжка з різаними буряками, заглянувши туди 
перевіряючі її не помітили у закутку. Тож батько нас тим буряком 
годував та квасом поїв. Пам’ятаю, що наша мама сховала торбинку із 
квасолею у минулорічному бур’яні, а декілька відер картоплі – 
прикидала землею у погребі. Ці утаєні припаси і рятували деякий час. 

Вся наша родина залишилася жива. Та менший мій брат розпух 
так, що й ходити не міг, очей не видно було. А мати хоч і розпухла, 
ще потроху ходила. 

Часто у нас не було нічого їсти, бабуся рвала, кришила лободу, ще 
щось добавляла, і ми із задоволенням їли. Пам’ятаю, що до нас 
приходили чужі люди, щось ходили шукали, але так нічого і не 
знайшли. Моя мама нам розповідала, як одна жінка зібрала колоски, 
що залишилися в полі, її піймали і посадили до в’язниці. 

Та настав час, коли їжі не стало зовсім. Усі почорніли і зсохлися, 
від людей залишилися самі кістки та шкіра. Ми з сусідніми дітьми 
стали ходити до лісу і шморгати молоді листки липи. Сушили їх, 
терли на муку, з якої мама пекла “маторженики” (перепічки чи 
оладки). Їстівним було і листя білої акації. Але з інших дерев листя і 
коржики були гіркі, неїстівні. Це так врізалося у мою дитячу пам’ять, 
що ось і зараз, коли візьму сухий лист липи чи акації в руку, помну 
його і понюхаю, то відразу згадую про 1933-й. Коли зовсім не було 
що їсти, ми з мамою ходили збирати рогозу, на полі: калачики, 
кропиву, ягоди. Доводилося їздити конячкою в поле, збирати мерзлу 
картоплю, буряки, варити і їсти. Варили щавель, а потім ліпили 
оладки та пекли на плиті. Від родичів допомоги не мали. У кожній 
сім’ї було по 7 людей і більше. Споживали в їжу такі рослини: 
щавель, грицики, незабудки, печериці, опеньки. Вживали в їжу кору з 
верби. У ступі товкли і пекли оладки. Вживали в їжу: горобців, граків, 
ховрахів, перепелиць. Можна було щось купити в місті чи виміняти. 
Міняли одяг на продукти. У містах голоду не було. 

Люди в селі казали, що деякі сім’ї їли їжаків, собак, котів, 
горобців. Село заніміло, навіть не чути було гавкоту собак. У роки 
голодомору їли гриби, козельки, калачики, жолуді, кислиш, 
дзвіночки, з кори берези сушили і пекли оладки. На полях шукали 
нори ховрахів, бо вони закладали в нору зерно. 

У 1933 році своїми очима бачила велику кількість трупів своїх 
земляків, що лежали в ті дні на порослих бур’янами вулицях та 
городах. Пригадую, що по селу ходило багато старців, але ж 
поділитися з ними було нічим. Найбільше людей пухло і помирало, 
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починаючи 3 березня-квітня 1933-го, коли ударники із залізними 
палицями (ключками, щупами) познаходили і позабирали зерно. У 
селі дехто їв собак і кішок, а як дохли коні в колгоспі, то і конину. 
Моя сусідка Меланія, жінка середніх років, померла прямо на порозі 
власної хати з пучком трави в руках, якою вона прагнула вгамувати 
голод. Дуже запам’ятався випадок із дитинства, коли старші дітки 
позалазили на вишню і їли листя, а я з малечею внизу їли листячко, і 
здавалось, що воно таке смачне, що хотілося ще, і ми їли ще і ще. 

Умирали люди. Дохла худоба, яку нічим стало годувати. Вже навіть 
покрівлю з хат було знято. Солому згодували – на хатах самі крокви 
стирчали. Лишилися ми з мамою вдвох. Пустка кругом. Були діжки 
хороші дубові – обміняли їх на пригорщі пшона: пішли ще з осені. Стала 
мама ходити до сестри, котра хоч чимось була багатшою від нас. Бувало, 
дасть то жменю ячменю, то жменю жита, то буряк. Принесе мама ті 
зернини, порахує поштучно і розділить на тиждень уперед. Купка на день. 

Навесні ми почали пухнути. Поналивались ноги, руки, як у мами, 
так і в мене. Не стало сили навіть ходити. Тягнуло впасти і лежати. 
Здебільшого так і робили. Сестра теж більше нічого не могла нам 
дати. Хоч її чоловік і працював комірником, але в коморах було 
порожньо. Прочули ми, що люди ходять до старої скирти соломи, яка 
вже була напівгнилою. Спираючись один на одного, добралися і ми 
до скирти, почали віяти напівгниле. Навіяли пригорщу зеленої 
пшениці. Вдома помили, але цвіль не відпала. Зварили. Хоч яка була 
гидота, ми ковтали. Але перегодя вилилось те вариво назад. 

Ми вже помирали, але тут прийшло спасіння від сусіда. У 
колективі від сибірки здохла коняка. Сусід дізнався, де її закопали, і 
поволік мене з собою. Коли ми наблизилися до місця, то дохлятину 
вже різали і рвали. Дотовпився і сусід. Відшматував кусок мені, а 
потім насилу собі встиг вихопити, хоча й руку йому було порізано. 
Варили і їли те. Згодом дідусь, мамин свекор, наловив ховрашків. 
Приніс нам шість штук – тиждень прожили. А далі я і сама навчилася 
“виливати” звірків. Підросла лобода – її почали їсти. Рвали гірчак, 
молочай. Зірвеш, а з нього виступає біле молочко. Хоча і гіркуватий, 
але їстівний. Спершу їли неочищеним. Коли вже живіт був повним, 
тоді починали чистити від листків і шкірки. 

Мама відтухла, і я теж уже не була набрякла. Почали ходити в 
колектив, де їли навіть м’ясо. З першого обмолоту дали всім 
колгоспникам по відру муки. Пам’ятаю, несе мама ту муку, ступає 
обережно, щоб не впасти і не розсипати. Я іду за нею – послиню 
палець, устромлю в муку і облизую. Я за свій довгий вік переїла 
усього, але такої смакоти, як та мука, більше не знала. 
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Інколи люди допомагали. У нас жила дівчина Катя, у якої всі 
померли. Наша сім’я взяла її на вулиці, бо вона пропадала. Одного 
разу до двору зайшов мужчина, попросив чогось поїсти. Поки 
винесли, а він уже помер. 

Краще жили ті сім’ї, у яких була корова. У нашому селі було 
багато багатодітних сімей і кожна з них втратила під час голоду хоча 
б одного з дітей. По весні шукали на луках травичку, кульбабу, рогіз і 
їх вживали в їжу. Збирали раків. 

Люди вмирали і вдома, і на вулиці. Ходила бричка, яка збирала 
померлих. Хоронили людей у загальній ямі на кладовищі. Хрестів на 
могилах не ставили, бо не було з чого. Тим, хто збирав і займався 
захороненням людей, давали декілька грамів макухи. 

(Опитування проведено студенткою 146 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Дугнистою Іриною). 

 
Сокира Наталя Іванівна, 1925 р.н. 

(м. Баштанка) 
Голод пам’ятаю. Таке забути дуже важко. Якщо відбирали у 

людей вирощений у полі, городі врожай, то хто це робив? У нашому 
селі були створені так звані “буксирні бригади”, до яких входили 
сільські активісти. Вони ходили по селу і забирали в кожній хаті все 
що бачили їстівне, незважаючи на прокльони жінок та плач їхніх 
дітей. 

Восени 1932 у нас забрали все, навіть насіння для городу і те, що 
пряли. У першу чергу забрали зерно, потім ходили по двору, 
нишпорили по хаті, перевертали все, шукали чи часом чогось не 
приховали. Кожен день приходили цілими бригадами і тикали скрізь 
залізними штиками. Колоски збирати не дозволяли, навіть після того, 
як зібрали врожай. Якщо попадався, то били сильно, могли навіть 
забити до смерті, і ніхто за це не відповідав. 

Ми дуже важко пережили зиму, їли собак, які блукали по селі, їли 
також щурів та котів. Інколи люди допомагали. Так, наприклад, коли 
в нас зовсім нічого не було, то наші сусіди поділилися ховрашком. 

Головне ж, що врятувало нашу сім’ю – корова. Вип’ємо по 
скляночці молока, то вже й є щось. А так, на берег ходили рвали і 
варили рогіз. Навіть конину їли, а от корову, як не важко було 
годувати, але тримали. 

Збирали на їжу і зелень, бур’янець, а особливо “калачики”. 
Рятувалися шпичками від очерету. Їли й картоплю гнилу, цукрові 
буряки. Здирали на жорна якесь зерно, товкли в ступах, та й вкидали 
жменьку у воду – аби тільки навар був. 
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Пристосувалися люди ловити і горобців за допомогою клуні. 
Собак, кішок, голубів на вулицях вже не було – усіх поїли. Діти 
бігали в поле, ловили ховрашків. На нашій вулиці повністю вимерла 
сім’я Андрія і Світлани Тимошкових та їхніх чотирьох дітей. Бували 
дні, коли помирало до семи чоловік відразу. Траплялися і випадки, 
коли жінки їли своїх дітей. Люди казали, що вони несповна розуму. 

Люди помирали просто по дорозі, йдучи з роботи додому. Взимку 
їх навіть ніхто не хоронив, засипало снігом. А весною піонери та 
комсомольці збирали їх та ховали у братських могилах. 

Пам’ятаю як батько їздив у Херсон до родичів. Цілий місяць їздив 
він, думали що в живих вже нема. А він повернувся, привіз величезну 
хлібину та 200 кг борошна. Вижили. 

(Опитування проведено студенткою 152 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Мудрак Ольгою). 

 
Швець Олександр Спиридонович, 1923 р.н. 

(с. Вікторівка Братського району) 
За часів голоду мені було майже 10 років. Я дотепер пам’ятаю 

образи тих нещасних людей, які бродили вулицями. Також пам’ятаю, 
що для того, щоб вони не вмирали під твоєю хатою, мама виносила їм 
шматок коржа з макухи. Пам’ятаю, як від двору по вулиці ходили 
“активісти”, інколи їх називали “совєтська власть” (чоловік 5-7 на 
чолі з партійним). Їм треба було знайти продукти харчування і 
віддати державі. Так сталося, що мій майбутній тесть першим 
вступив до колгоспу. І очолював одну з таких активістських груп. 
Кожна група була закріплена за певною вулицею. Не хотів дядько 
Микола туди йти, але відповідь йому була така: “Хто б не жив – роби 
своє діло”. Люди змушені були вступати до колгоспів. На зборах 
приймали постанову про вступ до колгоспу, заяви писав писар, бо 
більшість були неграмотні. Хто не писав заяви, того спочатку 
вмовляли, агітували, а потім примушували. 

(Опитування проведено студенткою 152 групи 
 МДГУ ім. Петра Могили Будикіною Аліною). 

 
Андросова Олена Василівна, 1910 р.н. 

(с. Новокрасне Арбузинського району) 
Усі намагалися заховати від влади продукти харчування. Щось 

знаходили, а щось – ні. Був навіть випадок, коли хазяїн зарив бичка, 
якого ще не встигли у нього забрати, і вони потроху їли його. Одного 
дня прийшли уповноважені шукати продукти і один з них спитав у 
хлопчика: “Пуп, пуп, наївся круп?”. А хлопчик у відповідь: “Ні, 
бичачини”. Чоловік запитав: “Де бичачина?”, хлопчик відповів: “У 
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собаки під хвостом”. Представники влади розрили місце біля собаки і 
забрали те, що залишилося. 

(Опитування проведено 18.12.2007 р. студентом 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Рудаковим В.В.). 

 
Інякіна Віра Василівна, 1927 р.н. (зі слів матері) 

(с. Миколаївка Братського району) 
Згадує, що у роки голоду її мати працювала у колгоспі. Умови 

праці були дуже важкими. Якщо спізнюєшся на роботу на 10 хвилин 
– тебе садять на 4 роки до в’язниці, якщо ж знаходять у тебе будь-яку 
їжу (кукурудзу, пшеницю і т.д.) – ти сідаєш у в’язницю на 10 років. У 
колгоспі видавали 200 г хліба, який несла додому, дітям. А одного 
разу в колгоспі видали “віку” – крупу, яка була шкідлива для людей, 
тим більше для таких виснажених у ці роки. Було дуже важко, люди й 
самі дивуються, як вони могли вижити у таких умовах. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Трут К.С.). 

 
Маркова Марія Дмитрівна, 1907 р.н. 

(с. Кам’яне Новобузького району) 
Голод вважався штучним, про явні причини селяни не знали. 

Люди продукти закопували в землю, замуровували в стіни. Окрім 
продуктів, забирали коштовні речі. Діяв закон “Про п’ять колосків”. 
Одна жінка, що жила неподалік, узяла щось на полі й заховала під 
фартух, але її спіймали. Вона мала сидіти за ґратами 15 років, але її 
відпустили раніше. Причина невідома. Залишки на городах, полях 
збирати не дозволяли. Але люди вночі намагалися щось зібрати й 
втекти, доки їх не помітили. Охороняли поля та колгоспні комори 
колгоспники-активісти. Добровільно до колгоспу йшли лише 
“безлошадні” – люди, які не мали власного господарства або мали 
мізерний достаток. Людей, що не йшли добровільно до колгоспів, 
всіляко обмежували в правах. Свиней ховали під землею, у 
спеціально вириті погреби, велику худобу не ховали. 

Масово люди почали гинути взимку 32 р. – навесні 33 р. До цього 
люди знаходили способи, як виживати, були лише поодинокі випадки 
смертності. Маленьких сиріт кудись забирали, подальша їх доля 
невідома. Лише одиниці не голодували. У таких людей або були 
родичі в місті, або були підозри на те, що вони пишуть доноси. 

Вижили ті, які знаходили дієві способи прогодувати себе і родину. 
Односельці ділилися одне з одним хто чим міг. Одна бабуся жила 
сама і допомагала нашій сім’ї, особливо дітям. 
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Шукали все, що можна було з’їсти, таємно збирали залишки в 
землі, намагалися щось привезти з міста. Часто труїлися тим, що їли, 
бо не знали, що це таке. Намагалися щось завезти з інших районів, 
але привезене, якщо його знаходили, відбирали, людей били, навіть 
убивали. 

В їжу з рослин споживали всі частини: кору мололи на борошно, 
гілки заварювали, коріння перетирали, листя та трав’янисті рослини 
їли, ніяк не обробляючи, сушили та терли на борошно, сікли та пекли 
млинці. З дерев та кущів вживали в їжу цвіт з акації, гілки, листя, 
глей, плоди з вишень, ягоди бузини (якщо їли багато, часто труїлися), 
ягоди шипшини, глоду, маслини, терену. З трав’янистих рослин – 
ведмежі вушка, козлики, кульбабу, лободу, щирицю, подорожник. 

(Опитування проведено студенткою 
МДГУ ім. Петра Могили Марковою Дар’єю). 

 
Демченко Микола Григорович, 1926 р.н. 

(с. Новосілка Вознесенського району) 
Звичайно, я пам’ятаю голод 1932-1933 років. Але мені дуже важко 

згадувати ці події. 
Першою причиною голоду були неврожай та засуха. Хоча сім’я і 

мала 10 соток землі, але користі від неї не отримувала. Другою 
причиною була держава, яка відбирала насильно мізерний врожай. 
Більшовицькі прибічники відбирали все, що важкою працею 
вирощували жителі нашого села. Сільські активісти, що відбирали 
продукти та майно не мали жодних документів. Вони погрожували 
селянам в’язницею, і ті були змушені віддавати продукти. Люди ж 
звичайно не хотіли добровільно віддавати харчі, тому до них 
застосовували побої і навіть арешти. Одного ранку, сільські активісти 
відібрали корову, яка була хоч якоюсь надією для сім’ї, тому мати 
вночі пішла і викрала худобу, так як в дома залишилося четверо 
голодних дітей. А вже наступного ранку, прокинувшись, діти 
побачили як корову знову відібрали, а матір забрали до в’язниці. 
Через півроку її відпустили. 

Люди були безсилими проти більшовицьких представників, тому 
розуміли, що боротися проти них марно. Щоб вижити, селяни 
намагалися приховати залишки зерна, продуктів, овочів. Прибічники 
влади протикували кожен сантиметр землі та будинків за допомогою 
залізних палиць, намагаючись знайти заховані продукти. Цих людей 
називали сільськими активістами. До хати приходило 3-4 особи. 
Продукти харчування – зерно, овочі ховали в ямах, які викопували за 
будинками і накривали зверху травою, листям, також ховали у стінах 
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будинків, комор, під підлогою. Забирали в основному продукти 
харчування, а саме зерно. 

У полі не дозволяли збирати залишки зерна. Пам’ятаю, як я, 
збираючи колосочки (тому що дуже хотів їсти, адже мати видавала 
лише по шматочку хліба), зіштовхнувся з солдатом із собакою, але 
він виявився розуміючою людиною і відпустив мене, сказавши: 
“Хлопче, тікай звідси і щоб я тебе більше не бачив”. Я біг щодуху, і 
не зрозумів як опинився вдома. Моя мати ховала від мене та моїх 
братів і сестер гливкий чорний хліб у скрині, яку закривала на замок, 
і давала нам потроху, щоб не боліли у нас шлунки (але ми тоді цього 
не розуміли). 

Поля охороняли солдати з собаками: на полі була висока вишка, 
на якій чергував солдат, оглядаючи одразу декілька полів. Люди не 
хотіли йти добровільно в колгоспи… 

Люди почали помирати тоді, коли вже зовсім не було чого їсти. 
Дітьми, батьки яких загинули, піклувалася держава. Так, у нашому 
селі було організовано інтернат, де за дітьми хоч трохи доглядали та 
давали мізерні харчі, щоб малі сироти не загинули від голоду. 

У селі не голодували ті, хто був у складі керівництва, наприклад, 
сільські активісти, тому що вони мали доступ до продуктів 
харчування у порівнянні з простими селянами. 

Люди були не в змозі допомогти один одному, тому що сім’я, 
маючи той невеликий шматок хліба, повинна була прогодувати                   
4-5 членів родини, адже сім’ї на той час були багатодітними. 

Щоб вижити, люди споживали в їжу все те, що можна було їсти. 
Микола Григорович не пам’ятає таких випадків, щоб родичі 
допомагали їм, адже вони теж голодували, як і їхня сім’я. 

Пам’ятаю, ще будучи хлопчаком, збирали ягоди, які називалися 
“паслін”, збирали лободу, з якої потім мати варила “сюрпу”, в їжу 
також споживали буряки, які не встигли викопати. Навесні, як тільки 
зійшов сніг, збирали земляні горішки, траву гірчак, молочай, 
топінамбур (земляна груша), невеличку рослину – заячі вушка, у якої 
дуже смачне листя. Їли листя таких рослин, як лобода, мамине вухо 
та гірчай-молочай. 

Микола Григорович згадує, як він із своїми товаришами збиралися 
юрбою і йшли шукати нори ховрашків, знайшовши нору, вони 
заливали туди воду, і, таким чином, виганяли звірків звідти, потім 
ловили їх і ділили між собою порівну. Із ховрашків мати варила дуже 
смачний суп. 

У місті можна було щось купити чи обміняти. Мати Миколи 
Григоровича ходила пішки до м. Вознесенська, де обмінювала одяг, 
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рушники, хустки на шматок хліба. Одного разу мати виміняла за свої 
гарні хустки пів мішка буряків. У містах такого голоду, як у селах не 
було, тому що люди отримували картки, за які надавалися деякі 
продукти харчування. Тому люди із сіл хотіли перебиратися в міста. 
Але їм забороняли і відбирали паспорти, а біля в’їзду в місто стояли 
наглядачі, які не пропускали селян на роботу в місто. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Матяж Тетяною). 

 
Шевченко Олександра Іванівна, 1929 р.н. 

(с. Яструбинове Вознесенського району) 
1932 рік видався спекотним. Урожай зерна і картоплі зібрали 

низький. План здачі зерна державі був високий, бо потрібно було 
годувати робітників, які підіймали промисловість. Тому через 
неврожай і в засіках, і в коморах селян заготівлі на зиму були бідні, 
особливо у бідняків. До весни 1933 року все заготовлене на зиму було 
з’їдене. Прийшов голод (весна 1933 р.). Держава допомогти була не в 
силі, бо тільки “ставала на ноги”. Щоб вижити дорослі і діти збирали 
в полі залишені колоски (крадькома), по весні їли зелені бруньки з 
дерев, варили супи з лободи, кропиви, гризли (у кого була) макуху. 
Хоч заможні селяни мали зерно, але не ділилися ні з селянами, ні з 
державою. Коли знаходили в таких селян зерно, їх звичайно, карали, 
відправляли до Сибіру чи на Урал. Важко було нашим батькам 
дивитися в голодні, виснажені очі своїх дітей, але випадків смерті чи 
людожерства в селі не було, хоча в сусідньому селі Ракове був такий 
випадок, коли мати з’їла свою дитину. Селянам не забороняли 
виїздити в інше село чи місто, але це дозволяли собі ті, у кого були 
золото і кошти. Чимало таких українців виїхало до Канади, Росії. Під 
час війни нас евакували і ми жили в Калюжках, там були люди, котрі 
виїхали з країни під час голодомору. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Степаненко Ольгою). 

 
Омельчук (Шевченко) Віра Герасимівна, 1920 р.н. 

(с. Яструбинове Вознесенського району) 
В 1928-1929 роках проходило розкуркулення населення, а в 1930 

році було створено колгосп. Першим головою колгоспу був Юрчак 
Степан Павлович. У колгоспі працювали активісти та комуністи. 
Люди йшли на роботу о 6 ранку, а поверталися о 9 вечора. Але, якщо 
хтось не виходив на роботу, його виганяли і більше нікуди не 
приймали. 
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Поля засівали тим, що приносили люди. У 1932 році урожай був 
малий, але і його здавали державі, людям не давали нічого, їм не 
вистачало хліба і вони почали відчувати голод. Від голоду пухли і 
вмирали. А за те, що хтось вкраде бодай колосок, жорстоко карали. За 
таку провину моя односельчанка Лукера Никифорівна Шевченко 
відбула свій термін у Москві, будувала канал, а її чоловік – Шевченко 
Єгор за крадіжку 10 колосків перебував в ув’язненні понад 10 років. 

Щоб хоч якось прожити ловили рибу, міняли її на харчі, не було у 
що взутися і вдягнутися. Такі це були роки... 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Степаненко Ольгою). 

 
Дегтяренко Василь Архипович, 1928 р.н. 

(с. Дмитрівка Вознесенського району) 
У роки голодомору проживав у селі Дмитрівка Вознесенського             

р-ну Миколаївської обл. Сім’я складалася з 7 чоловік: трьох своїх та 
двох прийомних дітей, яких влада привезла на утримання. Що 
сказати, жити було важко всім, терпіли, перебивалися, їли все, що 
тільки могли: з борошна, розмеленого насіння, лободи, дикої віки 
пекли коржі. Корову-годувальницю влада забрала, не подивилася на 
дитячі сльози та плач. Голодували, але на щастя, з голоду ніхто з моєї 
родини не помер. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Степаненко Ольгою). 

 
Нагорський Леонід Васильович, 1927 р.н. 

(с. Яструбинове Вознесенського району) 
Народився я і жив у селі Луб’янка разом з матір’ю і двома 

сестрами. Діти були малі – 4-6 років, жили з матір’ю, оскільки батько 
був за ґратами. Дітлахів потрібно було доглядати, але мати бігала в 
колгосп, бо треба ж було працювати. Під час цього страшного лиха, 
яке спіткало всю Україну 1932-1933 рр., на щастя, вижили всі члени 
нашої родини. А допоміг мішок пшениці, захований на смітнику. 
Вночі, крадькома, розкопували цей “скарб”, брали трішки (маленьку 
мисочку), у ступі якось молотили і мати пекла коржі, їли всіх тварин 
– від собак до пацюків, крім цього звичайною їжею була лобода, 
терен, глід, а також інші рослини. 

За крадіжку харчових продуктів жорстоко карали (судили, сильно 
били). Люди через голод могли убити один одного, вкрасти продукти. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Степаненко Ольгою). 
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Путілова Любов Миколаївна, 1928 р.н. 
(с. Яструбинове Вознесенського району) 

Мені було тоді 6 років. Нічого було їсти і тому ми змушені були 
вимінювати одяг та власні речі першої необхідності на крупу, буряк, 
навіть, на мерзлу картоплю. Сім’я складалася з трьох чоловік та 
новонародженого малюка, але хлопчик прожив недовго, померла 
також тітка зі своєю родиною. Падали люди, падала скотина, їх 
відвозили на великі звалища, куди і приходили виснажені люди, щоб 
чимось поживитися. Але деякі обезсилені прямо там і помирали. 

Був у нашому селі дід Омелько, який возив конем трупи, навіть 
напівживих не шкодував. За 100 г сухарів він виконував накази влади 
і ні на кого не звертав уваги. Харчувалися мерзлим буряком та 
деякою картоплиною, раділи навіть шматочку макухи. Люди між 
собою ділилися, як могли допомагали тим, хто заходив до оселі з 
простягнутою рукою. Словом, виживали люди як могли, а влада не 
допомагала, тільки випускала нові, нелюдські якісь закони, за якими 
ми повинні були жити. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Степаненко Ольгою). 

 
Лукасевич Надія Дмитрівна, 1922 р.н. 

(с. Новопавлівка Врадіївського району) 
Люди намагалися врятуватись шляхом отримання хоч якогось 

пайку, для цього йшли до колгоспу, а дітей здавали у колгоспний 
садочок. Під час роботи в колгоспі кормили баландою, яку батьки 
намагалися принести додому. Один із моїх братів працював у 
колгоспі конюхом, то коли коні помирали, зерна також на корм не 
залишали, то приносив додому кусок м’яса, з якого мати нам варила 
їсти. Пошуки їжі були основним заняттям. 

Багато людей почало помирати в кінці зими – навесні 1933 року. У 
кінці 1933 р. помер і мій батько. Померлих було так багато, що по 
селі їхала гарба (підвода) і виносили на неї померлих. На кладовищах 
викопували глибокі ями, туди клали людей і закопували. 

У двоюрідної сестри Христі помер брат трьох років. Мати садила 
сина на вікно, давала їсти “кукиш”, а сама йшла працювати до віялки. 
У хлопчика попухли від голоду руки, ноги, так і помер на вікні, 
виглядаючи матір. 

(Опитування проведено к.і.н., доцентом кафедри історії  
МДГУ ім. Петра Могили Шевченко Н.В.). 
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Василишина Олена Пилипівна, 
(с. Васильки Снігурівського району) 

Василишина Олена Пилипівна народилася в селі Васильки. 1932 рік – 
рік урожайності, ніякої засухи в Миколаївській області не було, 
людям було чим годуватися, працював народ сам на себе, думок щодо 
вступу в колгосп не було. Голод зробили штучним. Почали ходити по 
хатах збирати зерно, худобу. Залишали мізерні частини зерна, 
причому окремими виміряними долонями на одну особу. Люди 
зрозуміли одразу до чого призведуть оці дії. Збирачі податків були з 
прабабусиного села (вони намагалися залишати щось людям), а коли 
приїжджали з інших обласних районів, забирали все начисто. Збирачі 
села Васильки виконували лише свою справу і все. Васильківський 
народ почав ховати залишки їжі: виходили на ділянку, викопували 
ями й заривали. У дідуся моєї прабабусі було дві ями, одну з яких 
знайшли, його здав сусід (щодо здавання сусідами, то це звичайно 
було, але й підтримка від односельчан також була), причому сусід – 
це прабабусин дядько. Покарання ніякого не було, але родина 
залишалася без харчів. Масових арештів не було. Чому? Село було 
віддалено від траси на 17 км, доріг цементованих не було, міським 
тяжко було добиратися, й поселення села Васильки було невелике, 
приблизно 60 дворів. Коли матуся Олени Пилипівни побачила, що 
забирають з ями закопані харчі, почала кидатися зі скалкою на 
збирачів, але нічого вдіяти не змогла, тільки була відкинута та 
відлупцьована. Іноді навіть слідкували, щоб здати один одного. 

Ховали їжу не тільки в ямах на городі а й у димоході, викопували 
ями під пічками, при цьому землю виносили таємно, щоб ніхто не 
побачив. 

Голови сільських рад почали організовувати колгоспи за наказом 
міської влади. Люди, які відмовлялися йти до колгоспу були 
відправлені до темниць (треба було тільки подати заяву й покарання 
відмінювалося). Звичайно, були люди з села, які добровільно йшли у 
колгоспи, найчастіше, це були пияки, люди без домівки. 

На той час, після створення колгоспів, дуже багато розвелося 
пацюків, які зібране зерно розтягували з комор. Приїжджали міські 
працівники, так звана санепідемстанція, перевіряла зібране зерно 
(людські харчові податки) і там, де були щілини, розставляла отруєні 
хлібні коржики. Один селянин настільки хотів їсти, що вкрав цей 
отруєний коржик та з’їв, після чого вмер від отрути. На щастя, це 
була перша й остання смерть у Васильках. 

Поїхати до міста можливості не було, транспорт відсутній, з міста 
чутки не доходили. Купувати нічого, грошей і в очі не бачили, 
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виживали тільки зі своєї схованої підтримки, якщо така була. 
Колгоспникам давали пайки, але вони були чи гнилі, чи зовсім 
маленькі. Пайки давали тільки на особу, яка працювала в колгоспі, а 
не на всю родину. 

Щодо зібраного зерна, то великих запасів не було, все вивозилося 
в область. 

(Опитування проведено 01.12.2007 р. студенткою 142 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Василишиною Єлизаветою). 

 
Федоренко Антоніна Василівна, 1927 р.н. 

(с. Піски Баштанського району) 
За приховання продуктів заарештовували. Мій дядько прилюдно 

виступав проти влади. Одного разу за ним прийшли вночі четверо 
міліціонерів і сказали, що його терміново викликають. Тоді ми 
бачили його востаннє. Напевно його розстріляли або відправили у 
заслання. 

Нам на той час дуже пощастило! Коли я і мої сестри з братами 
побачили, що забирають нашу єдину корову, ми побігли за 
міліціонером. Плакали, схопили за мотузку і намагалися забрати 
корову. Побачивши це, міліціонер сам заплакав. І врешті-решт нам її 
повернув! 

Взагалі в нашому селі, порівняно з іншими, жилося краще. На той 
час я жила в селі Піски Миколаївської області. Масового вимирання в 
нашому селі не було. Тільки в 1933 році різко почало скорочуватися 
населення. У мене було 5 братів та сестер і батьки. На щастя, всі 
вижили. Папа був рибаком. Він був змушений ловити рибу, але не 
собі. Чим більший був у нього улов, тим більший пайок отримував. В 
основному це були цукор, пряники. Якщо хтось побачив би, що він 
забирає собі хоча б рибину, то його могли розстріляти! Влітку ми їли 
різний бур’ян, а взимку – лише пайки, які приносив батько. 
Намагалися більше годувати корову, адже це була наша остання 
надія. І кожну хвилину боялися, щоб у нас її не забрали вже 
остаточно. 

(Опитування проведено 02.12.2007 р. студенткою 142 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Михайловою Наталією). 

 
Пентій Зінаїда Іванівна, 1923 р.н. 

(с. Костянтинівка Арбузинського району) 
Мені було тоді 10 років. Я все дуже добре пам’ятаю. Люди 

вмирали... Це було дуже страшно. Ці події відбувалися у селі 
Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області. Тоді 
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роздавали землю. Мої батьки отримали наділ за Богданівкою, аж туди 
за річкою, тоді будували хати аж за Доманівкою на балці. Був 
урожай, хороший урожай. У куркулів забирали все: меблі, рядна, 
різні дрібниці, забирали все – хати стояли пусті. Я згадую нашу 
хатинку, одна кімната була помазана, а інша й ні, ми спали на землі, 
прямо на цеглі, клали на неї дошки й спали на них. Ми зібрали 
врожай. Прийшли комуністи і коли зайшли до хати, то забрали всі 
меблі. Посередині хати лежало зерно, я й зараз його пам’ятаю, воно в 
мене перед очима. Забрали все, нічого не залишили, як під мітлу 
начисто все забрали. У нас була корова, вони забрали її також. Мама 
кричала: “Не забирайте корову!!! У мене троє маленьких дітей. Не 
забирайте!!!” У хаті нічого не було, а вони все шукали і шукали, 
заглядали всюди: у піч, за піч... Батько чинив опір – його забрали в 
тюрму... Він просидів два тижні. Ноги, руки цілував, щоб його 
відпустили. Прийшов, але їм дав обіцянку, що буде робити усе так, як 
вони скажуть. 

Батьки працювали в колгоспі, їм давали їсти якісь помиї і хліб. 
Маленькі кусочки хліба... Але вони не їли його, усе несли нам 
додому. У люльці плакала дитина, моя найменша сестра, а я в сім’ї 
була найстаршою. Коли вона плакала ми дули їй в очі, щоб вона 
заснула: “Фу-фу!!!”. А так робити не можна, вона потім дуже погано 
бачила. З нашої сім’ї вона померла першою, але після голодомору... 
Ми жили на хуторі, тільки тому і вижили. Мої батьки ходили вночі і 
шукали в степу кучки колосочків під снігом. Нас врятували тільки ці 
кучки і те, що ми жили на хуторі, люди в селі ходили в степ два, три 
рази і все – кучок більше не було. Колосочки ми сушили в печі, терли 
їх, мама робила матаржаники – млинчики. Ми їх їли, а вони були 
твердими. У мами пухли ноги, вона не могла ходити, постійно падала. 

Люди вмирали... Вмирали з голоду.., їх не хоронили. Вони лежали 
в дворах, у хатах. Їздила підвода з кіньми і мерців забирали. Біля 
конюшні була яма... я її бачила. Велика яма, у ній лежали мертві 
люди, яму засипали, а на другий день знову кидали мерців – і виходив 
другий шар. 

Ми їли все: буряки, насіння, усе. Сестричка маленька не бачила 
змалку. А ми сидимо біля вікна і ждемо батьків, щоб вони принесли хліба. 

На питання: “Хто не голодував у селі і чому?” Зінаїда Іванівна 
відповіла: “Як зараз бачу, стояли ми у школі в коридорі, хлопці 
прийшли до нас і кажуть: “Пішли, побачите як Надька їсть хліб”. 
Пішли й побачили, як вона їсть. Ми стояли і дивилися, заховалися, 
щоб вона не бачила нас. Вона була дочкою голови колгоспу. Добре 
вдягнута завжди була”. 
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(Опитування проведено студентками 141 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Остапчук Олександрою  

та Бевз Анастасією). 
 

Чорнуха Григорій Венедиктович, 1921 р.н. 
(м. Баштанка) 

Весною 1933 р. ми з двома хлопцями з Баштанки дійшли до 
станції Явкино (від Баштанки до станції Явкино понад 8 км). Залізли 
у вагон під сидіння, доїхали до міста Миколаєва. Хлопці дізналися, 
що в місті є дитячий притулок, де давали їсти, а я на той час вже 
почав пухнути від голоду. По дорозі до станції Явкино їли усіляку 
траву (калачики, лободу). При виході з вагону в Миколаєві нас забрав 
міліціонер та відіслав до притулку. Там нас годували галушками. Це 
було так смачно. Я, наляканий голодом, юшку пив, а галушки ховав 
по кишеням, про запас. 

Пам’ятаю, як моя сестра Марія, їй на той час було десь 15 років, 
йшла повз сусідський двір, де росла вишня. Декілька гілок були 
нахилені на мур, тому з вулиці їх можна було дістати. Вона пухла з 
голоду, тому зірвала ті 5 вишень. Не встигла вона їх навіть з’їсти, як 
вибігла господарка з двору, накричала на неї і дуже сильно побила. 
Через 5 днів від цих побоїв сестра померла. 

Померлих від голоду хоронили на кладовищі хто як міг. Старшу 
сестру Марію ми з мамою на тачці дотягнули на кладовище. 
Викопали яму по коліна, так як на глибшу сил не вистачило, та й 
закопали. На сьогодні від могили і сліду не залишилося. 

(Опитування проведено студенткою 132 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Сав’юк Олександрою). 

 
Кашкарова Галина Кузьмівна, 1917 р.н. 

(с. Лимани Жовтневого району) 
До людей використовувались покарання, побиття, висилання, 

арешти. Чоловік Шури Дякової працював на току, де віяли зерно. Там 
він набрав у пляшку зерна і поклав у кишеню. Цю пляшку в нього 
знайшли, його побили, заарештували і вислали в тюрму, але ніхто не 
знав куди, звідти він так і не повернувся. 

У нас був сусід Михайло Прокопович – мельник. У той день коли 
він молов зерно мені завжди говорив, щоб я приносила траву суху 
(лободу), яку ми заготовляли для себе. Він пропускав її після 
молотьби і всі залишки змішувалися, у результаті чого можна було 
отримувати їстівну суміш. Цю суміш запарювали. Одного разу я з’їла 
занадто багато цього і “впала на ноги”. 



127 

Обшук проводила місцева влада з сільської ради. У нашому селі 
було троє дівчат: я, Настя і Люда, у нас трьох обшук не проводили 
тому, що ми були в колгоспі в пошані, як добросовісні, чесні 
працівники, нам навпаки за добросовісний труд давали винагороди 
грошима, а коли я за день викошувала “литовкою” один гектар 
ячменю, давали в нагороду не шматочок хліба на обід, а цілу хлібину, 
або калач. 

Тих, хто пішов до колгоспу, годували. Варили “похльобку”: буряк 
з ботвою + морква з ботвою + горох. М’яса ніколи не давали. Хліба 
давали завжди один шматочок. 

У кінці, після всього збору, дозволяли собі збирати колоски. Всі 
ходили збирати. Кололи ноги, тріскали п’яти на стерні, але зціпивши 
зуби знов йшли в поле. 

(Опитування проведено студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Гаврилюк Юлією). 

 
Колесніченко (Соколова) Ольга Олександрівна, 1922 р.н., 

спогади батька Соколова Олександра Філіповича, 1897 р.н. 
(Миколаївський район) 

У 1932 році мені виповнилося лише десять років, жила з мамою, 
татом і братом Миколою. Того голодного року, пригадує бабуся, біля 
усіх продовольчих магазинів стояли довгі черги за хлібом, на руки 
давали лише 300 грамів. Мати моя не працювала, а тато йшов 
працювати до залізничної станції, я йшла займати чергу за хлібом. 

Особливо важкі часи наша маленька родина переживала взимку 
1933-го року. Зима видалася дуже суворою, тих дров, що мати потай 
приносила не вистачало, доводилося потрохи спалювати меблі, щоб 
хоч трохи обігрітися і не вмерти від холоду. Так скоро в нас окрім 
ліжка нічого не залишилося, але ми не засмучувались. У той час 
найщасливішою миттю було те, коли я ввечері, сидячи на ліжку, пила 
гарячу підсолоджену воду і мама розповідала мені казки. Коли 
прийшла весна всім стало веселіше, адже була надія на те, що 
вродить новий врожай і з’являться харчі. Одного теплого весняного 
дня мама прийшла з роботи рано і сказала, що ми зараз поїдемо 
відвідати тітку до с. Борщагівка. Тітка Оксана жила з донькою 
Марією, її чоловіка було засуджено ще в 1931 році за те, що не хотів 
вступати до комуни і об’явлено ворогом народу. Коли ми приїхали до 
села, то швиденько пішли до родичів. До хати підходили не без 
тривоги, минула зима була довга й сувора, багато чого могло 
трапитися за цей час. Хатина стояла ніби ціла й неушкоджена, але 
навколо неї не було ніяких ознак життя. Ми почали стукати, однак 
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ніхто не озивався, тоді мама взялася за лямку і штовхнула двері, на 
нас війнуло смородом. Коли зайшли у середину, то побачили жахливу 
картину – тітка Оксана лежала на ліжку обіймаючи Марійку, вони 
були мертві. Відійшовши трохи від шоку, ми помітили, що Марійка 
була одягнена в гарненьке блакитне платтячко, у якому вона 
приїжджала колись до нас, її волосся було дбайливо зачесане. 
Напевно, дівчинка померла перша і мати одягла її у святкове вбрання, 
а згодом і сама лягла біля неї, не маючи сил боротися з голодом, 
холодом та горем. 

Я не пам’ятаю що ми робили далі, але ця картина на все життя 
відбилася в моїй дитячій пам’яті. 

Важко сказати, яка конкретна причина голоду, але в 1932 р. 
врожай був непоганий, хоча й земля була суха. Щодо погоди, то рік 
був звичайним. Але хліб тоді не дуже родив. Поля були запирієні. 
Зерна ледь вистачало на насіння та на їжу. З овочами було трохи 
краще. Батько розповідав нам, що на станції всі обговорювали 
постанову радянського уряду, згідно з якою треба було виконувати 
хлібоздачу. У школі теж агітували, щоб здавали все, що виростили на 
городах. Але того зерна було так мало, що його не вистачало на всю 
зиму, а коли все це забирали ще восени, то що ж тоді нам залишалося. 
Тепер я розумію, чому моя мати плакала ночами, вкриваючи нас з 
братом ковдрою. І тепер я розумію, що у всьому була винна держава, 
радянська влада, яка забирала в нас останнє, кидаючи нас 
напризволяще. 

Ми діти, багато чого тоді не розуміли і вірили в те, що винні за все 
“вороги народу”, “промислові шкідники”, про яких говорили по 
радіо, писали в газетах та розповідали наші вчителі, які теж 
голодували. У школі на уроках дехто з учнів втрачав свідомість з 
голоду. Таких ми клали на задні парти – поки оклигають. У класі 
висів плакат: “Спасибі великому Сталіну за щасливе дитинство”! А 
нам вчителі казали, що ми переживаємо тимчасові труднощі – з вини 
нерозторопної місцевої влади. 

На перервах між уроками розмовляли лише про їжу. Ми не бігали, 
не гралися, стояли купками і говорили лише про смачні вареники та 
пиріжки. 

Ходили спеціальні уповноважені по збору хліба та продовольства, 
їх називали ще “активістами”, були ще й якісь “комнезами”. Вони 
збирали хліб по селах. Активісти, коли нічого не знаходили, від 
злості, особливо серед зими, розвалювали димарі, стіни, били вікна. 

Я була ще малою дитиною, а батько не розповідав про те, що йому 
щось пропонували. Але він ніколи не був членом комуністичної 
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партії, тому вважаю, що його не відносили до активу і не довіряли. Це 
ж тоді була велика “честь” – донести на сусіда і допомогти владі. 

Зерно, яке селяни мали про запас, вилучали під час обшуку члени, 
так званих “трійок”. А чим вони займалися і яка в них була слава, це 
всі дорослі знали. Та й я з жахом дивилася на озброєних людей, які 
були одягнені в шкіряні кожухи, кашкети з кокардами, вони гучно 
кричали, лаялися, погрожували, обзивали принизливо “хохлами”, 
“куркулями”, що сидять на шиї робітничого класу. І хоча мій батько 
теж працював на залізничній станції, але він був безпартійний і моя 
мати була безпартійна, працювала вдома, на городі і це викликало у 
тих, хто нишпорив по хатах, презирство і неповагу до нас. Вони це й 
не приховували, а нас, і дітей і дорослих, це ображало. 

У людей забирали хліб, усі харчі, насіння. Зерно вимітали із засіків 
віником, витягали з льохів усе їстівне, розбивали діжки, вичищали 
погреби, забирали зерно, хліб – все, що можна було їсти. Коли хто 
казав хоч слово упоперек, то били, виносили з хати все цінне, навіть 
одяг. Якось одна жінка, яка жила на краю вулиці, заховала у горшки 
просо, пшеницю й засунула у печі, у комин. Вони ж все одно знайшли 
й витрусили все та позабирали. На паралельній від нашої вулиці була 
хата, то туди як прийшли забирати, а господарі хотіли їх вигнати – то 
й по сей день не знають, куди вони поділися. 

Але й оборонятися представникам влади часто-густо треба було: 
люди доведені до відчаю, хватали вила, сокири, щоб захистити своє 
майно, не залишити дітей без хліба, бо це була голодна смерть. Тут 
вони й витягували свої “нагани”, стріляли в повітря, кричали: “А ну 
разойдись, кулацкое отребье!!! А, разьели морды, а там рабочие в 
Ленинграде голодают, на Волге мрут!!! В Сибирь захотели???” Що ж 
тут робити, проти зброї та проти влади важко йти. Могли тут і 
застрелити на подвір’ї. Але вони боялися стріляти, вже не війна була. 
Силою відбирали, били, бо в них багато здорових комсомольців було 
на підмозі, а пручалися люди голодні, знесилені. А в 1933 році, між 
тим, Ленінград був переповнений голодуючими українцями. Вони 
тікали від голоду в Україні, ходили по базарах, просили хоч 
шматочок хліба, міняли речі на хліб, їх ганяла міліція. 

Як могли, так і боронилися. У мого тата родичі жили в селі 
Лимани. Рідний брат тата – дядько Сільвестр. Коли прийшли до нього 
“комбіди” і сказали здавати худобу в колгосп, а хліб до комори, то він 
відмовився. Коли ж ті почали погрожувати, він схопив чи то косу, чи 
то сокиру, і сказав, що повбиває всіх, хай лиш спробують щось 
рушити. Приблизно через кілька днів дядька Сільвестра забрали й 
заслали в Сибір. Потім його дружина погодилася вступити в колгосп, 
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але їй сказали, що без хазяїна її не приймуть. Тому з хати родину 
вигнали, а увесь скарб забрала її рідна сестра, яка все ж таки вступила 
до колгоспу. Отакі різні люди були, хоча й родичі. Хати їм так і не 
повернули, жили в сараї, бо худобу забрали. 

Зерно, яке селяни мали про запас, вилучали під час обшуку 
активісти. Маючи в руках металеві шпички, вони ними проколювали 
печі й груби. Якщо хтось там замурував зерно, то його повністю 
вилучали. Також брали квасолю, крупи і залишали людей без нічого. 
По селах ходили бригади, ходили по хатах, перевіряли горища, хліви, 
погреби, забирали все, що знаходили з городини чи з поля. Наш сусід 
був заможним, бо мав три городи, а це десь 20 дес. землі, то він зерно 
закопав у землю: викопав вночі велику яму, встелив соломою й 
мішків 5 туди кинув, закопав. Але хтось на нього доніс, то й зерно 
забрали, а потім і його. Більше ми його не бачили. Якось я йшла до 
школи, бачу: його жінка, двоє дітей, з чемоданами. Я запитала, куди 
вони, а вона так зле подивилася на мене (може думала, що то ми 
донесли або сусіди), і каже “їдемо звідси назавжди, до родичів у 
Київську область”. 

Забирати харчі, речі, хліб приходила бригада з 5-6 чоловік. Вони 
зривали підлогу й розвалювали печі, перевіряючи чи не заховано там 
що-небудь, перекопували двір, садок і город, щоб знайти бодай 
закопану одну зернину від врожаю. Деякі люди навіть закопували 
його в землю, але все одно відривали й забирали. Ніхто не знає, як 
вони це відчували, мабуть великий досвід допомагав. 

Ми до колгоспу не вступали, але мене й мою мати на буряки 
ганяли. Мені якраз 10 років було. На полі котла поставили, там повар 
був і він всім хто працює варив їжу. З дому йдеш голодна, бо нема 
чого їсти, а на буряки йти треба. Опівдня сходимося до котла. Що 
варили? Якийсь рідкий “розсольник” і на кожного видавали 100 г 
хліба. Вип’єш черпак і знов до роботи. Отак голодна і назад 
чимчикуєш. Вкрасти з поля нічого не можна було – судили. А хліб 
був сірий, з висівок. Тай за це дякували, хоч з голоду не мерли. 

Бувало що й все забирали. У сім’ї мого чоловіка, що жили в селі, 
все забрали. Бляху з даху здерли, корову забрали, а потім забрали й 
хату. В одній половині поселили єврейку з дітьми, а в другій 
поставили круподерку. Сім’я чоловіка зробила на городі землянку й 
там жила. Потім вони померли. 

Батько, розповідаючи про родичів із села, звісно не приховував 
нічого. Його рідний брат, дядько Сільвестр, відмовився йти до 
колгоспу. Я вже казала, що він був засланий до Сибіру. А таких, як 
він було тисячі, от і думай: хотіли всі вони до колгоспу чи ні? Звісно, 
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що коли люди не хочуть йти добровільно, то їх змушують. У колгосп 
відправляли насильно, щоб писати заяву, а потім здаєш, що маєш. 
Наприклад, у сім’ї мого чоловіка, що жили в селі, все забрали. У них 
була корова, коні, мали 5 га землі, що дісталися від їх діда. Тата мого 
чоловіка призвали на збори та сказали, щоб писав заяву та здавав 
увесь реманент та поле. А що ти не підеш? Якщо не підеш, то таких 
людей висилають. Але їх не вислали, але відібрали все, вони жили в 
землянці, але до колгоспу не пішли. 

Добре, коли біля села є ліс, тоді туди можна відвести чи корову, чи 
коней. Але ж у нас трохи інша природа, лісів немає, куди ж ти їх 
сховаєш. Та й боялися страшенно люди, що за це посадять. Не знаю, 
де хто ховав, у нас була корова і стояла у своєму хліві. Завдяки їй ми і 
вижили. 

У мене склалося таке враження, що відбирали все і зранку, і 
ввечері. Але дуже полюбляли вони це робити з раннього ранку, коли 
діти ще спали, щоб це було раптово і мабуть, в їхньому розумінні, 
ефективніше. Вони любили ефекти, щоб всі тремтіли, просили їх, а 
вони могли щось дозволити, або не дозволити. У більшості своєї не 
дозволяли. Влада над людьми – це страшна річ у руках негідників і 
садистів, у більшості своєї вони такі й були. Порядних людей туди не 
приймали, а якщо хтось заступався за нещасних дітей, його могли й 
засудити, як посібника “ворогів народу”. Вони були в цій справі 
садистами. Після їх уходу хазяї полегшенно зітхали: “Ну все, 
пронесло. Щось забрали, щось сховали”. А вони знову повертаються, 
знову щось шукають. Знову всі тремтять, а у них на обличчях 
задоволення. 

Найсильніший голод був зимою і літом 1933, коли люди вмирали 
по селах тисячами. У нашій сім’ї ніхто не помер. Тільки бідні по 
селах помирали. А от сестра моєї матері, вийшла заміж та поїхала на 
Житомирщину, от там голод був великий. Поголовно вимирали. 

Не вмирали від голоду мабуть ті, хто був при владі колгоспній, хто 
був уповноваженим, активісти. Були й заможні селяни, але таких 
було одиниці. Не голодували ті, кому пощастило залишити якусь 
худобу. Та це теж одиниці, може родичі тих, хто був при владі. Але ж 
голод був масовий. 

У голод пам’ятаю, до нас приходили люди з інших сіл, з 
Великомихайлівки приходили просити. Мама якраз зварили дрібної 
бараболі та лушпиння, з печі витягнули. А жінка в горщик, мати 
кажуть: “Руки пошпариш”. Але вона не чує, тільки бараболю бере, бо 
голодна. Мати її нагодувала, в торбинку склала і відправила. Куди 
вона пішла, не знаю. Мама завжди казала: “Самі не їмо, але дати треба”. 
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Рятував нас батько. Сам недоїдав, цілий тиждень відкладав від 
своєї пайки для нас. Моя мама добувала їжу як могла: вночі ходила 
збирати по селах колоски на полях – приносила по пів стаканчика, а 
приходила рано. Їли все, що могли. На нашому городі, а й деколи і на 
сусідських городах розпорпували торішню бараболю, листя з липи. 
Варили кандьор, суп, робили “ліпники”, бувало що їли лободу і бузину. 

Головне, що у нас була корова, завдяки якій ми й вижили. Мама як 
надоїть молока, то дає нам півлітра й каже, щоб йшли до сусідів, дали 
їм молока, а ті, щоб дозволили нарвати черешень. То ми з братом як 
прийшли до них (там жили дві сестри), та й просимо їх, щоб 
дозволили нарвати черешень. А вони обидві лежать головами на 
столі, дуже розпухли, прямо як скляні, на їх ногах геть вода 
повиступала. Вони говорити вже не могли, тільки махнули рукою, 
щоб ми йшли черешні рвати, а самі до вечора й померли... Страшно 
було. 

Коли дядька Сільвестра забрали до Сибіру, його сім’я дуже 
голодувала, ми їм потроху допомагали – хлібом, молоком. Качани 
їли, листя з берестків отак шморгали, сушили і товкли, і пекли 
коржики. Качани з кукурудзи без зерна товкли. Це полова, а не мука! 
А їли. 

У тридцять третьому році йшли дощі, а бур’ян такий ріс здоровий, 
та лобода така листата. Та я як начухраю, та як намию, та як напечу 
тих “галітів”, та їм. А воно ж бур’ян! Ще товкли липовий цвіт, кору й 
лободу на муку і з того пекли перепічки. Хто брав бурячиння з 
лободою різав, як ото свиням може знаєш, і виходили макарони. Ті, 
хто мали корову, а ми мали, могли зварити це в молоці. Отак і їли цей 
узвар. А ще пам’ятаю коржики пекли з жолудиння. 

Від голоду звісно помирало багато людей, але кількості померлих 
я не пам’ятаю. Про випадки людоїдства я не знала, бо була ще мала 
для цього. Батьки не розповідали, мабуть нас це не торкнулося. 

(Опитування проведено 02.12.2007 року студентками 144 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Шевченко Юлією і Трифоновою Ольгою). 

 
Струць Олександра Григорівна, 1927 р.н. 

(м. Новий Буг) 
Малі діти, що залишилися без батьків, були практично кинуті 

напризволяще. Траплялися випадки, коли їх до себе могли взяти інші 
сім’ї, але таке траплялося вкрай рідко, так як ті не могли прогодувати 
власних дітей. 

Їсти у нас не було що, але від дорослих чула: мати голови сільради 
пече хліб. Я пішла в сільраду і попросила в голови щось поїсти. Він 
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мені відмовив. Тоді прийшла до нього додому і прохала в його матері 
хліба. Вона дала мені свіжий, ще теплий буханець. Задоволена, я 
повернулася додому. 

Коли в нас не було що їсти, мама міняла одяг на продукти, одного 
разу навіть власні туфлі. Іще сталася пригода, яка значно зблизила 
мене з сусідами. Одного разу ми нарвали із півників коріння, помили, 
спекли. Були такі гарні маторженики. Наїлися і потруїлися. Та все 
село рятувало. Несли в кого були розсоли. Лікувалися ними. 

Для більшості партійного і радянського керівництва було байдуже, 
що в цей час умирало від голоду багато людей. Якщо по                         
м. Миколаєву вживалися певні заходи боротьби з голодом, то селяни 
фактично були кинуті напризволяще. Навіть, коли робітник одного з 
миколаївських заводів запитав, чому в 1933 році на селі вмерло 
багато народу, то йому цинічно відповіли, що він “не розуміє 
політики партії в галузі соціалістичних методів праці”. 

Правда голодомору замовчувалася десятиліттями. На жаль, а 
можливо, на щастя, такі дані мені невідомі. У той час я була ще 
маленька і знайомих не мала, принаймні не пам’ятала їх, а родичі всі 
пережили голодомор. Загалом, у Новому Бузі за період голодомору 
1932-1933 років загинуло близько 2,5-3 тис. людей. 

(Опитування проведено 23.11.2007 року студенткою 162 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Струць І.В.). 

 
Орданова Марія Степанівна (Приходько), 1908 р.н. 

(с. Мішково-Погорілове Жовтневого району) 
Я з родичами збирала мерзлу моркву на полі. Мене заарештували, 

посадили у холодний сарай і сказали, що віддадуть під суд. Я усю ніч 
плакала і молила Бога, бо дома мене чекали грудні діти-близнята. Бог 
врятував... 

Померлі і хворі люди лежали просто на вулицях. Голод приніс із 
собою різні хвороби: воші, золотуху, тиф, малярію, різні інфекційні 
хвороби. Особливо помирали, коли їли молоду траву на полях, там на 
полі і помирали... Голод забрав життя двох діточок-близняток, не 
було чим годувати... Багато родичів і знайомих селян теж... 

Пам’ятаю, одна жінка, у якої не було чим годувати діток, відвезла 
їх до Миколаєва, до інтернату. У неї їх прийняли. Коли через два 
роки вона приїхала за ними, вони її не впізнали. Коли залишалися 
діти самі, їм допомагали, хто чим міг. Пам’ятаю одну жінку з двома 
дітками, яка прийшла з другого голодного села. Ми наварили суп-
затірку і пригостили голодних. Але ослаблі організми не витримали 
гарячої їжі і вони усі через годину померли... 
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Мій чоловік працював деякий час на заводі 61-Комунара. Один 
пайок на сім’ю допоміг нам вижити, але не нашим дітям. 

Зголоднілі люди їли все, що тільки росло, літало і бігало: ловили 
мишей, горобців, ховрашків, щурів, – це були делікатеси. Звичайною 
їжею були: кінський щавель, укріп, бур’ян. Пили чай з гілочок вишні, 
акації, їли листя і зелену траву. З бруньок берези варили кашу. 
Вижили завдяки буряковій каші, редису. На полях взимку збирали 
зерна проса, дуже смачною була бавовняна макуха. Слава Богу, що ви 
її не їли... 

У мене була одна золота річ, дарована в 1929 році на весілля – 
браслетик маленький.. Я його здала у скупку – торгсін, до ломбарду. 
Не жаліла – купила крупи... 

Дуже багато допомагав батюшка, втішав як міг, допомагав 
закопувати зерно у великі спеціальні ями. Одну з церков власті 
перетворили на скотський двір, а другу церкву люди відстояли силою. 

Навіщо було так знущатися з людей? 
(Опитування проведено 01.12.2007 року студенткою 144 групи 

МДГУ ім. Петра Могили Базарною Дариною). 
 

Сорокіна Олександра Євдокимівна, 1918 р.н. 
(с. Широкі Криниці Доманівського району) 

У роки голодомору вижили лише найсильніші, найвитриваліші, ті, 
хто використовував кожну можливість дістати хоч шматочок хліба, 
шукав роботи у більш-менш не голодних районах держави, кому 
вдалося влаштуватися на роботу до міста. Я, поїхавши з дому в 1933 р., 
влаштувалася на роботу в 33 артіль Металопромкомбінату слюсарем. 
Чотири години навчалася, чотири – працювала. Гуртожиток, де я 
дістала кімнату, на опалювався. Отримувала 24 рублі на місяць та ще 
400 грамів хліба щодня. 

Люди їхали до міст, намагалися перебратися до Росії, але через 
кордон не можна було перебратися. Одна жінка спромоглася 
дістатися до родичів, що жили в Західній Україні, заробити там хліба 
й борошна і повернутися з цим багатством додому. Але цей шлях був 
дуже небезпечним. 

(Опитування проведено 09.12.2007 року студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Кисіль Тетяною). 

 
Цуркан Михайло Дмитрович, 1927 р.н. 

(м. Нова Одеса) 
Мені було 6 років у 1933 році, жив у с. Нова Одеса (нині м. Нова 

Одеса) Миколаївської обл. Я був ще малий, але зовсім нічого не 
забув, перед очима і нині пропливають ті жахливі часи. Батьки 



135 

працювали в колгоспі. Торік урожай хліба був хороший і батьки 
отримали зерна вдосталь, але прийшло розпорядження, що хліб 
роздали незаконно, і невдовзі почали забирати з домівок усе, що 
знаходили. Шукали хліб усюди – розкривали підлоги, розкидали 
скирти соломи. І якщо знаходили навіть 5 кг зерна, то і те 
забирали. 

Ми ходили по стерні, шукали нірки ховрахів та мишей, 
розкопували їх і коли знаходили хоча б жменьку зерна, це було 
велике щастя, його товкли в ступках, добавляли макуху, буряки, 
картопляні шкірки і з цієї суміші намагалися щось спекти. 

Було дві бригади, які займалися “викачкою” хліба. Люди з 
острахом чекали приходу в дім цих людей. Забирали все, навіть на 
тиждень запасу не залишали. У центрі села була церква та служби в 
ній не правили. До неї звозили зерно, у більшій частині кукурудзу, це 
місце охороняли озброєні люди. Зерно там знаходилося довгий час і 
почало пріти, а в цей час під залізною огорожею церкви люди 
вмирали від голоду. Сьогодні на цьому місці знаходиться міський 
сквер, у якому стоїть пам’ятний знак голодомору 1932-1933 рр. 

У кого були якісь коштовні речі, міг поїхати до торгсіну, що 
знаходився в Миколаєві та виміняти трохи пшона чи кілька паляниць 
хліба. 

Так до колосків і дожили. Була надія, що наллються колоски, тоді 
заживемо, але різати їх не давали навіть на своєму городі. Мене мама 
вдосвіта збудить, я полізу в пшеницю і зрізаю тихенько колоски. 
Сестра потовче в ступі, так і отримується шматочок тіста на корж. 

Взаємини між односельчанами були різні. Інколи допомагали один 
одному, але ховали переважно все від чужого погляду, бо хотіли 
одного: не вмерти з голоду. 

Важко було жити і на початку літа, але вже можна було зварити 
якийсь борщ. Осінь порадувала. Мабуть, тодішній уряд вирішив, що 
ще такої зими український народ не перенесе. Дали по кілька грамів 
на трудодень зерна, насіння, олії. Декому вже не допомагали ні 
борошно, ні молоко, і вони вмирали – було занадто пізно... 

Живі почали відходити від голоду, і це був жах. Поверталася 
свідомість, а з нею вся гірка дійсність... по селу лунали відчайдушні 
крики, на цвинтарі голосили жінки, а чоловіки прикопували майже 
відкриті трупи, ставили хрести. Життя поверталося повільно й 
тяжко… 

(Опитування проведено студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Ісковою Світланою). 
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Столярчук Федора Трохимівна, 1912 р.н. 
(с. Піски Баштанського району) 

Був приклад, коли наш сусід приховав мішок зерна (закопав у 
лісосмузі), за ним стежили і доповіли владі. Через день його забили 
палицями до смерті. А той негідник, мабуть, щось таки отримав за це, 
бо просто так воно ж нікому не потрібно. Так, покарання були 
жорстокими. Мого сусіда за те, що він вкрав маленький мішечок 
зерна засадили у в’язницю на 10 років. Брата мого забили палицею, за 
те, що він не хотів віддавати останню пташину, яка залишилася в нас. 
На ньому не було живого місця, через неділю він помер... 

У людей сил не було навіть руки підняти. Але ті, що від голоду 
вже збожеволіли, просто кидалися на кривдників з чимось залізним. 
Але їх було мало, а кривдники озброєні та ситі. Куди бідолахам 
побороти цих тварюк. 

Забирали буквально все. Худобу забрали першою. Просто 
проїхалися, загрузили та вивезли. Її приховати було неможливо. 
Єдиний метод, щоб вона не потрапила до лап цих “негідників” – 
перебити. І тільки тоді можна було хоч частину врятувати. А 
рушники просто втоптували. Сімейні реліквії трощили. 

Їли коріння, тварин, гриби, отруби. Те, що раніше їли собаки, 
тепер їли ми. А далі і того не було. 

Згодом приїжджав візок з п’ятьма або і більше людьми. Ми їх 
зразу відрізняли від інших. Це приходила наша “смерть”. 

(Опитування проведено 07.12.2007 р. студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Пацивою Валентиною). 

 
Ямбуренко Любов Овсіївна, 1925 р.н. 

(с. Новоюр’ївка Новобузького району) 
Одного разу, коли до нас прийшли ці нелюди, мама запитали: “Що 

ви за люди такі, що ходите ночами”? Після цих слів один з чоловіків, 
стягнув маму з лежанки і почав лупцювати її ногами. 

Ми мали корову і вола, яких у нас забрали не дивлячись на те, що 
в сім’ї було семеро чоловік, трійко з яких до п’яти років. Мої старші 
брат Сашко та сестра Галина зібрали до клумака зерна для оранки, 
відвезли його за село і батько закопав, а потім ходив відкопувати по 
трішки. 

Ми з меншою сестричко Катею ходили з коробочками і нам 
насипали туди чогось їстівного, наймолодший братик Вася 30-го року 
помер ще наприкінці осені, а старші Галя з Сашею вже працювали в 
комуні. Старші діти ловили горобців, запалювали піч, а потім їх їли. 
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Споживали з вишень лозу, варили з неї чай. Старші діти збирали 
коноплі. Понаїдаємося і спимо й спимо на голій лежанці. Їли жовту 
акацію. 

Батько поїхав працювати на цукровий завод на Київщині, коли 
приїхав із заробіток – помер. Поховали батька дуже мілко; собаки та 
лисиці вирили, переховували вже однісінькі кісточки. 

Як говорили тоді люди, у селі помер кожен п’ятий. 
(Опитування проведено 01.12.2007 р. студенткою 131 групи 

МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 
 

Бузар М.С. 
(с. Новоюр’ївка Новобузького району) 

Мені на той час було 5 років, дещо я пам’ятаю, а дещо мені 
розповідала моя мама, Уриленко Марфа Кирилівна. 

У моїй сім’ї на той час проживало 9 чоловік: батько, мама і семеро 
дітей. Батько, Уриленко Софрон Савович, працював у колгоспі (шив 
знаряддя для коней). Він отримував заробітну плату у вигляді 
натуроплати (один кілограм муки в день). Мати, Уриленко М.К. 
також працювала в колгоспі (влітку виконувала просапні роботи, у 
жнива в’язала снопи). За цю роботу вона отримувала трудодні та 
порцію їжі (затірку). На таких самих умовах працювала старша 
сестра, Уриленко Надія Степанівна. Одну порцію їжі вони ділили між 
собою, а іншу приносили додому, заправляли нею відварений щавель 
або горішки, абрикоси і за рахунок цього, можна сказати, сім’я 
вижила. А ще старші діти та батько з матір’ю збирали на полі лісові 
горішки, крокиш, козелики, солодкий корінь (на чай) і цим 
харчувалися. 

Хочу сказати, що зі слів батьків, урожай у 1933 році був великий, 
добре вродила пшениця, ячмінь, біля будинку був сад і город, але 
користуватися ним ми не могли, бо були розкуркулені, виселені з 
хати в кухню. У хату вселили бухгалтера сільпо. Сім’я бухгалтера 
виявилися добрими людьми. Вони допомагали нашій сім’ї 
продуктами з городу та саду, бо вони ними користувалися. 

Представники влади дуже часто влаштовували обшуки. Якщо 
знаходили продукти, то їх забирали. Взимку, побоюючись 
переслідування, батько з матір’ю повтікали до міста Миколаєва. 
Батько підробляв пічником, заробляючи продукти харчування, 
солодощі, одяг. Привезені додому продукти під час обшуків 
забирали, тому старша сестра змушена була замуровувати їх у стінку. 

У нашій сім’ї цього голодного року ніхто не помер, хоча і пухли 
від голоду. А ось батько після голодної зими 1933 року, наївшись 
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галушок, помер від завороту кишечнику. Дуже багато в селі померло 
людей у цей час. Хоронили їх в одну яму по декілька чоловік. 

(Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 

 
Степанова В.Я., 1925 р.н. 

(с. Новоюр’ївка Новобузького району) 
Народилася я в 1925 році в селі Новоюр’ївка і проживала тут все 

життя. Сім’я на той час була в нас невеликою: мама, тато, я та два 
менші брати – Коля і Яша. Все здавалося складалося на краще, але 
прийшов 1932 рік. 

Ми були ще маленькими, але я добре пам’ятаю, як я з братами 
ходила збирати колоски на поле. Братику Колі було всього п’ять 
років і він вирвав штук п’ять колосочків, а тут з’явився об’їждчик і 
заставив викинути ці колосочки. Ми дуже плакали, але викинули, бо 
боялися, що посадять у тюрму батька. 

Взимку стало ще гірше, мама наша разом з сусідкою ходили під 
скирту, щоб там у полові натрусити зерна і до ранку зварити 
“латури”. Одного разу вдалося натрусити мамі цілий вузлик зерна, то 
розділили на два рази і закопали в снігу на городі другу половинку, 
ще й тичку поставили, щоб легко знайти було. На ранок все занесло 
снігом. Ви спитаєте: “Чому ходила трусити мама, а не батько?” Тому 
що, якби спіймали чоловіка, то посадили б в холодну і били б. Усі 
задоволені чекали коли стемніє, щоб поїсти – аж тут прийшов 
бригадир і сказав батькові: “Іди, Яшко (так звали батька) діставай 
зерно, що на городі”. Мама дуже плакала, кричала, але змушена була 
лізти в сніг і дістати те зерно. 

Їсти не було що, мама віддавала нам все, а в самої ноги були як 
колоди. Та це не допомогло. Навесні братик Коля вже не міг ходити, а 
меншого Яшу ще носили в дитячі ясла (він був 1929 року 
народження). А вони ще маленькі, просять їсти, плачуть. В обідню 
пору їх поклали спати, а щоб вони не просили їсти, їх повкривали з 
головами. Коли прийшли батьки за ними, то їх чоловік 12 було 
мертвих, серед них і мій менший братик. Не вижив і мій середній 
брат Коля (він 1927 року народження). Хоронили тоді без гробиків і 
по декілька чоловік в одну яму, бо не було кому копати ці ями. 
Скільки пам’ятаю, мама на проводки ніколи не підходила до могилки, 
бо не знала, у якій могилці її діти (так багато могилок з’явилося за 
цей рік, а ще вона сама не могла ходити). Хоронили в ряднинках, або 
збивали трунки ті, хто ще міг ходити. Часто з однієї хати виносили по 
декілька трупів. 



139 

Я до цих пір не можу наїстися хліба. І саме страшне, що мені 
довелося пережити ще й німецькі концтабори та голод 1947 р. І, 
мабуть, найбільше я боюся, щоб наші внуки і правнуки не пізнали 
цього лиха. 

(Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 

 
Сівачок Т.В., 1925 р.н. 

(с. Новомиколаївка Новобузького району) 
Жила я в Новомиколаївці. У 1933 р. мені було вісім років. 

Мешкала з мамою і бабусею, а тата вже не було. Вони працювали в 
колгоспі “Комінтерн”. Мама з бабусею, як і всі інші робітники, весь 
день і ніч були на роботі, а ми днювали і ночували у бур’яні, їли різну 
траву, палички, лободу... А в жнива нас водили в степ збирати 
колоски. Потім їх розминали і зернинки з лушпинням варили у воді. 
Давали нам по столовій ложці вдень, щоб не вмерли від голоду. Люди 
хворіли, пухли, помирали, бо не мали що їсти. 

По селу ходили “буксири”. Вони не жаліли нікого: ні старих, ні 
малих. Коли заходили, то після них не залишалося нічого, що можна 
було б з’їсти. Навіть, коли одного разу прийшли до нас, а ми вже 
зовсім нічого не мали, тільки на столі стояв горщик, у якому було 
трохи вишень. Вони навіть і їх забрали. Мама з бабусею просили, 
щоб залишили хоч трішки мені, але все марно. 

Дивом ми залишилися живими. 
(Опитування проведено студенткою 131 групи 

МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 
 

Бугаєнко Людмила Федорівна, 1921 р.н. 
(с. Новомиколаївка Новобузького району) 

Народилася в 1921 році. Проживала на території колгоспу 
“Тельмана”, а був ще “Комінтерн”. Село розділялося на два колгоспи. 
Батько помер у 1929 році. У мами залишилося троє дітей-дівчаток. 
Потім двоє померли від скарлатини. 

Мати працювала в колгоспі різноробочою. Врожай під час 
голодомору був хороший, але його вивезли і їсти не було що. Ходили 
в степ і збирали колоски, які залишилися після врожаю, 
вимолочували зерно і їли. Пекли маторженики з дрібної картоплі, 
дерті. 

Ще траплялися такі випадки. Хлопчик із Восіятського почув, що 
мамі даватимуть мед за працю і пішов до неї. Їхали навідники, які 
його дуже побили, щоб він не ходив по степу. Так і помер. 
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Дітей водили на майдан. Так називали дитячий садок. Хлопчик 
почув, що мамі буде пайок. Вона працювала на тракторній бригаді 
кухарем. Тож втік із майдану, побіг до мами і пропав. Його знайшли в 
степу об’їденого, мертвого. Тих, хто працював на майдані, засудили 
через те, що не додивилися за дитиною. 

Із села від голоду вимирало дуже багато людей. 
(Опитування проведено студенткою 131 групи 

МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 
 

Курінна Н.К. 
(с. Баратівка Новобузького району) 

Народилася в селі Баратівка Новобузького району. Дещо пам’ятаю 
про голодний 1933 рік. Коли в нас не було що їсти, мама міняла одяг 
на продукти, одного разу проміняла навіть власні туфлі. Їли також 
паслін, бабку, варили зелені абрикоси. 

Інші сім’ї дуже голодували, як наприклад, родина Біланів. Батьки 
померли від голоду, залишилося четверо дітей, їх підтримували 
родичі. 

Людей у селі вимерло чимало. І ховали їх на кладовищі. 
Збереглися ще деякі хрести... 

(Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Король Яною). 

 
Копова (Натальчишина) Ганна Семенівна, 1925 р.н. 

(смт. Криве Озеро) 
Пригадую, як у 1932 році до нашого двору прийшло троє 

чоловіків. Вони допитувалися у батька – Семена Івановича, де 
закопаний хліб. Батько відповів, що хліба немає. Тоді чоловіки пішли 
до хати, де на печі плакали голодні діти. Заглянули в піч – порожньо. 
Але помітили на припічку горбик. Там наша мама Юлія Іванівна 
замастила банку квасолі. Вони все те розвалили, а квасолю забрали. 
Мати падала їм у ноги, голосила, дуже просила залишити квасолю 
голодним діткам. Але все марно. 

Корову, козу тримали в землянках. У кого був дерев’яний сарай, 
то робили перестінки, де тримали худобу. 

У 1932 р. нашу сім’ю спіткало велике горе, помер батько. Нас, 
троє дітей, залишилося з мамою. А в 1933 р., обнявши нас всіх трьох, 
помирає мама. Тоді нас, напівзамерзлих, відправили в колгоспний 
дитячий будинок, де і вижили. 

З нашого села багато людей ходили до Одеси, міняли, хто кожух, 
хто чоботи, ну все, що могло бути необхідним у господарстві, на 
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продукти. Навіть був випадок, коли два сусіда з с. Секретарки пішли 
до міста, один приніс додому багато чого, інший не повернувся, тому 
що той убив його по дорозі. 

За свідченнями очевидців, у Кривоозерському районі в с. Мала 
Мечетня померли від голоду 152 чоловіка, у тому числі 45 дітей. У          
с. Ониськове – 421 чоловік, з них 107 дітей. У с. Голоскове                       
47 дорослих і 33 дітей. В інших селах точна кількість невідома. 

Померлих ховали близькі й рідні, якщо мали силу. Коли померла 
наша мама, ховати її не було кому. Братові було 18 років, сестрі 11, а 
мені – 8. На чотириколісний возик брат постелив околіт, ми поклали 
туди маму і повезли на цвинтар. Яму копати не могли. Кладовище 
було оборане трактором і залишилися пагорби. То ми руками 
вигребли яму і поклали туди нашу маму. 

Винною у загибелі багатьох людей вважаю, звичайно, тільки 
владу. Я просто дивуюся тим людям, які зараз підтримують 
комуністичний режим. 

(Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Кацан Оленою). 

 
Чернягова (Лихожон) Євдокія Кузьмінічна, 1932 р.н. 

зі слів матері – Лихожон Єфросинії Іларіонівни, 1895 р.н. 
(с. Любомирівка Березнегуватського району) 

Насильно гнали на польові роботи в колгосп, змушуючи навіть 
ночувати в полі під відкритим небом. А дома багатьох чекали голодні 
діти. 

Батько розказував, що порізав він усіх корів, що змогли – з’їли 
зразу та дали сусідам, а що залишилося – склав у листя та закопав під 
хатою. 

Батьки для порятунку своїх діточок відвозили їх на станцію і 
садили в поїзд або залишали в місті у різних установах, де дітей 
знаходили і віддавали у міські дитячі будинки. Та після голоду, коли 
стало все налагоджуватися, діти поверталися у рідні домівки, але 
багатьох рідних уже не заставали живими. 

Мама й батько мої залишилися живі, а бабця залишилася без діда, 
крім мене у батьків було ще двоє дітей: старша сестра Ніна та брат 
Микола. 

Якось уночі постукав у шибку наш сусід. Як сестра вийшла до 
нього, то почула: “Там у вашому погребі мішок картоплі. Ти вічка 
обріж, копай ямки на городі, а Микола хай кидає ті вічка з фартушка. 
І відразу заволочи, щоб із грядки не вибрали”. Так і по цей день ми не 
знаємо, де сусід узяв ту картоплю. Напроти нашої хати жила бабуся 
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Балабиха, якій, казали, було понад 100 років. Син її покинув і виїхав 
на Донбас. Двоє голодуючих, старий із старою, прибилися до цієї 
бабусі й залишилися в неї жити. Через хату жила стара Платониха, 
яку теж кинули син із донькою, і вона теж перейшла до Балабихи. 
Мама пекла щось схоже на оладки на сухій сковорідці (картоплі не 
вистачало – пекли лушпайки) і пригощала тих стариків. 

Збирала мама картопляні лушпайки з наміром на городі висадити, 
але хтось підгледів і забрав з погреба два мішки з ними. Їли різну 
траву, бур’ян, їли дохлих коней та собак. 

Наростала гичка на буряках, то варили її і пекли маторженики. Їли 
“лопуцьки болиголова”. Потім на річці рвали “шпичаки”, тобто 
молодий очерет. Сестра була наїлася тих лопуцьків, що до хати не 
доходила. 

Чухрали листя з береста, його сушили, товкли в ступі і з цього 
“борошна” пекли коржики. А після них ще сильніше підступав голод. 
Весною рвали липове листя, тільки-но воно з’явилося на деревах, 
сушили його, товкли, пекли млинчики. Діти збирали жолуді, у тому 
голодному році було багато жолудів. Від них потім дуже болів живіт, 
та окрім них часом нічого було їсти. 

Вижили завдяки ховрашкам. Брат ходив у степ і відловлював цих 
звірків. Шкірки здавали на приймальний пункт, а м’ясо – їли. 
Запікала мама тушки в духовці та ще й помідорами заливала. А ще 
мама ловила горобців і варила суп. У селі люди їли собак і котів. 

Ховали людей у своїх же садках. А в основному скидали в льохи, 
прикидаючи землею. Як помер мій дід, то бабуся з матір’ю поклали 
його на возика й відвезли на кладовище. Можливо, засипали землею, 
а, можливо, й так покинули. Померлих хоронили на кладовищі в 
загальній ямі, могли кинути в могилу іще ледь живих людей. 

(Опитування проведено студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Черняговою Наталією). 

 
Гордуз Іван Микитович 

Богуш Катерина Іванівна 
Горіцина Дарія 
(смт. Врадіївка) 

Голод пам’ятаю. Ніби у жахливому сні випливають картини тих 
минулих лихоліть. Врадіївка була степовим селом, яке до 
колективізації нараховувало 8 тис. мешканців: українців, молдаван, 
росіян, євреїв, кілька осілих сімей циган... До суспільної 
колективізації дехто з селян шукав нові форми колективного 
господарювання. Була в селі і комуна, були і ТСОЗи, і десятидворки 
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та артілі. Були й такі, хто господарював індивідуально. Люди 
складали прислів’я та приказки про голодомор. Важко згадувати, 
але ... То були жахливі часи. 

Восени, 1932 року, почалася так звана контрактація – викачування 
залишків хліба. Коли здавати було нічого, організували “буксир” (4-5 
чоловік активістів на чолі з уповноваженим), який ходив по дворах і 
відбирав хліб. Спочатку ніби залишки, а потім все підряд: зерно, 
бобові та інші продукти. Люди кричали, плакали, лаяли, 
проклинали... 

Я ще була дитиною, коли забрали батька. Мати понесла йому 
передачу, а коли її не було вдома, до нас прийшли два дядьки. Вони 
зайшли до хати і почали шукати зерно. Коли знайшли його, то 
допитувалися де ми його взяли. 

Наша хата була край села, а коло хати посіяли колгоспний ячмінь. 
Того року було багато мишей, вони носили у свої нори чимало зерна. 
Ми раненько вставали, брали мішок, відро і по мишачих слідах 
вишукували їхні нори, розривали, забирали зерно і йшли додому. Так 
ми назбирали два мішка ячменю. Ті чоловіки забрали зерно в мішки, 
кинули на віз і поїхали. А над батьком був суд. 

Був один випадок, коли одна жінка донесла на свого сусіда з 
відчаю, у нього забрали усе, а їх обох засудили. 

Жив у нас один чоловік, Романішин Тимофій Парфенович 
(сільський суддя), його розкуркулювали чотири рази, та оскільки він 
був людиною освіченою і знав закони, кожен раз конфіскатори були 
змушені все повертати господарям. 

Я пам’ятаю, коли ті чоловіки забрали від нас усе зерно, мого 
батька і ще кількох чоловіків. Всіх їх суддя назвав розкрадачами 
колгоспної власності і ворогами радянської влади. Вирок був усім 
один: по 7 років в’язнично-трудового режиму. А це ж були лише 
мишачі нірки! 

Хіба люди могли боронитися? Деякі й підвестися не мали сил, 
пухли від голоду. А словами хіба сильно зупиниш? Один суддя, який 
знав закони, міг хоч якось боротися. 

Згадується, якось сховали ми зерна до скрині, закопали трохи 
хліба у спеціально вириті ями. Ходили, “шифрувались”... Та одного 
разу, коли я йшов зі школи, як звичайно роздивився чи ніхто не 
стоїть, зайшов до хати і раптом, ніби виросли із землі, з’явилися 
конфіскатори. Вони знайшли усе, і ями порозривали, і хліб забрали... 
Звісно ніхто нічого не міг вберегти, усе знаходили і відбирали. 

Де вже тільки не ховали! Усюди знаходили, собаки: і в землю 
заривали, і по скринях під одягом – всюди винюхували... Але декотрі 
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умудрялися щось-таки сховати. Були заховали зерно у скриню під 
одягом. Вони відкрили, викинули одяг, дістали зерно, а на одяг 
подивилися як на непотріб, копнули ногою і пішли собі. 

Спочатку в колгоспі працювали дружно, за працю писали 
трудодні, а на них майже нічого не давали. Селяни побачили, що їх 
обдурено... Є навіть прислів’я на цю тему: 

“Сидить дід на стерні 
Та штани латає, 

Стерня його ззаду коле, 
А він колгосп лає: 

“Проробив дванадцять день – 
Записали трудодень!” 

До колгоспу було забрано все, що було в господарстві: коняку, 
корову, плуг, борони... виганяли із села. Це вони так розкуркулювали. 
На той час у Врадіївці мешкало десь 10 % заможних родин, 
“куркулів”. Ними вважалися господарі, які мали 2-3 пари коней,               
1-2 корови, телицю, 30-50 курей, десяток свиней, віялку, жатку, 
трактор, кілька возів, машини для обмолоту зерна та хату під 
соломою. Але розкуркулювали і середняків, ті, у кого було на 
подвір’ї пара коней, 2 свині, плужок, косилка, жатка. В основному 
родини середняків просто виганяли із власних хат. Серед них були 
жителі села – Петренко Григорій, Андрій Ковальський, Яків Олійник та ін. 

Усе, усе забирали. Очевидці розповідали, що якось до сільради 
привезли майно когось із розкуркулених господарів. Кожухи, свитки, 
рядна, подушки, рушники, скатерки, сорочки – усе це скинули на 
подвір’я. А потім звернулися до людей, яких зібралося чимало: 
“Беріть”. Довго ніхто не підходив до того барахла. Потім якась жінка 
зважилася, взяла кожух і почала його роздивлятися. Хтось із 
чоловіків тихо мовив: “Марино, хіба це твоє? Бійся Бога. Чуже ніколи 
не принесе щастя. Покинь”. Жінка поклала кожуха і відійшла. Люди 
почали розходитися... 

Люди були позбавлені не тільки хліба, а й палива. Кругом дерева, 
а ніхто не мав права взяти навіть патика. Людям лишалося тільки 
одне: красти солому. Скирти охоронялися, але сторож не сидів увесь 
час на місці, йшов додому грітися. Хто боявся йти поночі, виходили 
удень на поле і рвали високі стерні. Це також заборонялося. Одного 
разу мати пішла сама. Вона наскубала соломи, зав’язала мотузком, 
завдала на плечі і пішла. А сторож, сховавшись недалеко від стежки, 
підкрався і підпалив на ній солому... 

Одного разу моя бабуся, лежачи на землі, кволим голосом 
звернулася до мене: “Синку! Десь із-за лісу люди носять висадки, ти 
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б приніс кілька буряків”. Взявши торбинку, пішли з товаришами на пошуки 
отих висадків. Швидко знайшли і набили торби. Та тут з’явилися 
об’їждчики і на конях погналися за нами, але нам вдалося втекти... 

Одного дня селом пішла чутка: корови стоять у колгоспному дворі 
голодні, недоєні, здихають телята, свині. Жінки кидали усі свої 
справи і бігли на колгоспний двір, щоб забрати скотину додому. Там 
уже було багато жінок, чоловіки стояли осторонь. Двір вирував. Ще 
кілька місяців, тижнів, днів тому ця худоба була власністю селян. 
Вони здавали її в колгосп і вже не вважали своєю. Але на другий день 
прийшла міліція. Жінки вели худобину назад до колгоспу... 

До сиріт державі не було ніякого діла. Вони помирали з голоду, 
бідненькі... Вони пропадали або помирали. Ніхто не міг їх навіть 
приютити, самим нічого було їсти. 

Не всі голодували однаково. Одні дуже швидко з’їли свої запаси, інші 
зуміли більше сховати продуктів, жили надголодь, але все ж виживали. 
Дехто поповнював свої запаси з колгоспу. Вони частину корму, який 
виділявся для худоби, приносили додому. Активісти – голова сільради, 
секретар, члени правління – не голодували, у них не забирали, навпаки, 
вони одержували пайки. Не голодував наш сусід Ілля. Він зголосився 
зняти з церкви хрести, повідривати зі стін листи, бляхи, на яких були 
намальовані образи святих. Селяни це вважали великим гріхом. 

Люди від голоду та безпорядку мішалися розумом. Деякі іноді 
допомагали, але це було рідко. Перед очима випливає жахлива 
картина. Весною на своєму городі сусід під нашою хатою посадив 
цибулю. Коли вона підросла, хтось почав її рвати. Підозрював мене, 
приходив, говорив мамі, щоб дивилася за мною, бо впіймає, то й 
принесуть мене у рядні. Я клявся, що то не я, але мені не вірили. Під 
вечір на грядку зайшла жінка і почала рвати цибулю. Сусід накинувся 
на неї, повалив на землю і став бити ногами, а потім засунув ключ від 
дверей (грубий зігнутий дріт, яким відмикався засов) жінці в рот і 
почав ним крутити, намагаючись повиривати зуби, щоб вона не їла 
більше. Жінка кричала, просилася... Після розправи вона ледве 
пленталася додому, а через кілька днів померла. 

Голод, як кажуть, не тітка. Я опух, паморочилася голова, а все 
сприймалося, наче в тумані. Страшенно боліли ноги... Уявіть собі 
дитину, яка за два роки ніколи не була ситою. Мати загадує мені 
нарвати лободи, а я, семирічна, не можу, сил немає. А дехто їв ту 
лободу до нестями доти, доки й помирав у страшних муках... 

З вишень листя їли, кору. Лободу, лопухи, бурячиння – усе їли, що 
бачили. Є й прислів’я таке: “Пий воду, їж бур’ян та виконуй 
п’ятирічний план”. 
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Якось навесні прийшов я додому зі школи і застав таку картину: 
менший брат Степан сидить біля немічної матері, тримаючи кашкет з 
голопузими горобенятами. Мати їх хапає і жадібно, живцем пхає в 
рот. Іншим разом вона видовбувала голкою равликів, яких брат 
насмажив цілу сковорідку, але ніщо не врятувало її життя. Слідом за 
нею пішло і двоє моїх братів. 

За зиму 1932-1933 рр. у селі з’їли всіх собак, котів, щурів. 
Переловили ворон і горобців. “Влітку 1933 р. привезли на колгоспний 
двір якусь страшну, ледве живу істоту. Лише довге волосся свідчило, 
що це дівча. Ганчір’я і волосся на ній якось дивно ворушилося. Коли 
її роздягли і постригли, то виявилося, що то були мільйони вошей, які 
на тілі і на голові нещасної повиїдали глибокі ями. 

Тато з мамою робили глиняні горщики, аби в місті виміняти їх на 
жменю зерна. Але усе забирали “гості”. 

Померлих вивозили на возах, іноді на возах були ще живі, вони 
ворушилися і стогнали дорогою до могили. Ходили у сільраду 
заявляли, що хтось помер, приїжджали, забирали і заривали у рядні. 

(Опитування проведено13.12.2007 року студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Кушнір Вікторією). 

 

Бардовська Марія Павлівна, 1923 р.н. 
(с. Богоявленськ Жовтневого району) 

У нас Жуковські поруч, сусіди, були на межі, то у них по межі 
була дереза біля стінки і вони викопували яму, а я побачила та й кажу 
мамі: “А дядько Спиридон копав яму на городі”, а вона сказала: 
“Ховав, значить, нехай ховає”. Але він не був такий багатий, 
маленьку ямку копав – зерно ховав. Мама мені говорить: “Ото 
бачила, то й мовчи!” Брат моєї мами сильний активіст був. Коли мене 
в Німеччину брали, то приходив до мами й виказував їй за це. 

Мама ввечері приходила й казала: “Господи, як я хочу їсти!” А я 
ото всяким чином піду картоплинку там нарию з-під низу якусь 
гниленьку та якогось супу зварю на кабичці, яку соломою топили та й 
кажу мамі: “Мамо, я суп зварила”. І ото вона сідає і без хліба… отак. 

Я ходила збирала колоски, але якщо об’їздникам попадешся, то 
забирав усе, міг батогом стьобнуть, і поїде… Ото як ми з Мілею 
ходили збирати зерно, то йшли в обхід, щоб його не зустріти, а він 
вислідив нас; я від нього відскочила, а Мілю він вдарив… А я йому й 
кричу: “Що ж ви робите, то ж ваша хрещениця?!”, – віддалі я 
швирнула йому ту торбу, а Міля підійшла й поклала у бідарку… 

Коли у нас забирали батькових двох конячок, то ми так сильно 
плакали; а батько жалкував потім, що колись він цих конячок поміняв 
на мулів (якби знав, що таке буде – не поміняв би). 
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Помирати почали особливо в 1933 році, іде людина, впаде і 
вмерла… Я особисто сама бачила одну жінку, але я її не знала. Я 
йшла зі школи, а вона лежить, я підійшла. А коли дивлюся: вона не 
дихає, я перелякалася і швидше додому.., а хто вона я не знала. І 
бачила хлопця мертвого, ішов, упав і помер… Це я двох бачила. 

Коли я заходила за Танею, щоб у школу йти, бо ми дружили, то 
вона снідала, а тітка Луша, мама її, хоча б спитала у мене чи снідала 
я… А я тільки слинку поковтаю та й іду… Я, бувало, приходила 
додому і казала мамі: ”Мамо, а Таня і Міша сьогодні зранку 
снідали…”, а мала ж тоді була, не розуміла…А вона мені каже: “Я 
була б рада, щоб ви снідали, коли йдете у школу, та немає чого…” Це 
були діти її двоюрідного брата, дядьки Юхима… Тут хоч стільки 
було сусідів, але такого не було, не допомагали, ні, ні… 

У сім’ї нас було п’ятеро, ото мама як дасть нам по шматочку хліба 
та й каже: “Смокчіть тільки, не жуйте, щоб на довше вистачало… не 
спішіть”, тому ми не пухли, їли усе, що можна було: і кінський 
щавель, і лободу… І в 1933 році мама, навіть, народила. У нас свій 
сад був: ягоди, фрукти, кукурудза йшла в нас у хід: терли її, робили 
рідку мамалигу, а з крупи кашу кукурудзяну. Літом на городі 
садовили, ото й картопелька була, гарбуз мама часто запікала. У нас 
шовковиця і слива була, то вже легше якось було… ми продавали 
фрукти – на Третю Слобідську ходили, пішки ходили… Був голод, 
звичайно, був голод… 

Були у місті батькові сестри, але вони ніяк не допомагали. 
Рибаки приносили бички, тюльку мілку, міняли її на інше, і мама 

вже була рада, що можна хоч якусь юшку зварити, оце такі справи… 
У містах було більше робітників, їм давали пайки, а у колгоспі – 

ні… Мій брат на заводі отримував пайок на хліб по 200 г, батько мій 
був у колгоспі. 

Була крамниця, здається… торгсін… так, туди здавали речі, 
міняли, я знаю, що мама щось здавала у торгсін, їй шкода було цього, 
а грошей вистачило нам, десь, рівно на 3 дні, це я запам’ятала. 

Дуже багато померло, дуже багато… Я ж кажу, що люди ходили й 
падали, багато падало, дуже багато… 

(Опитування проведено 13.12.2007 року студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Кобою Тетяною). 

 

Мещанінова Ніна Дмитрівна, 1932 р.н. 
(м. Нова Одеса) 

Часи були важкі. Я, звичайно, пам’ятаю мало, дещо розповіла мати. 
Мені тоді був 1 рік. Тато поїхав на заробітки на Донбас. Нас було 

2 дітей: брат 1929 року народження і я 1932 р. Жили всією сім’єю на 
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квартирі. Батько працював у шахті, а мати з нами сиділа вдома. З роботи 
батько приносив кусочок хліба, який йому давали, щоб були сили вручну 
рубати вугілля. Цей шматочок хліба ділили між всіма на вечерю. 

У той час коли тато був на роботі, мати варила нам супчики з 
лободи, кропиви, заварювала чай із вишневих гілок. Зрідка хазяйка 
квартири, де ми жили, приносила з погріба помідорку і мати давала 
нам з братом по кусочку. Споживали різні трави: лободу, щирицю, 
коріння рогози. З сухого цвіту щириці мати пекла коржики, варила 
кашу. Ще мати ходила копати коріння рогози, воно називалося 
“ввир”, це була така вкуснятина, тільки колючі коли покладеш у рот, 
а смачні як мед. Ми з братом сядемо і “пригощаємося” цим добрим, 
добрим “шоколадом”. 

Згодом мати пішла працювати городницею на грядки в колгосп 
імені “Сталіна”, а тато працював у степу. З річки качали воду і 
поливали городи, де росли помідори, сині, перець, капуста. Ми з 
братом приходили до мами, шукали коріння капусти і гризли як 
кролики. А вона така добра, сочна… і ми були ситі.  

Так що голоду ми не бачили. Їли трави різні, з гілочок фруктових 
заварювали чай, а він такий добрий та гарний, як виноградний сік. 
Так прийшлося, що вижили без хліба. Із трав теребили насіння і 
пекли коржики, це був наш хліб. 

Ось так ми виживали в ті страшні роки.  
(Опитування проведено 03.12.2007 р. доктором педагогічних наук, 

професором Мещаніновим Олександром Павловичем). 
 

Дацюк С. 
(с. Михайлівка Баштанського району) 

Мої щоденники 
[надпис на обкладинці] 

Сьогодні найкращий день у моєму житті – після першої шкільної 
самостійної роботи з письма мені батьки купили і подарували 
зошити. Мені зошити!! Наша вчителька казала, щоб ми в них 
щоденно писали наші спостереження, думки. І, коли виростемо, 
будемо пам’ятати кожен день нашого життя. Я буду намагатися все 
записувати з сьогоднішнього дня. Я хочу все знати і пам’ятати. Я 
буду самою розумною і в класі, і на хуторі. 

Січень, 10 день 1933 року. 
У нашому класі залишилося 7 учнів. Ольга сказала, що іншим 

погано, вони не можуть ходити, навіть у школу по юшку. 
Січень, 23 день 1933 року. 
Мама вже тиждень ходить сумна, каже, що не має з чого нам їсти 

готувати. Мені немає з ким гуляти, у животі наче камені сидять, але я 
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знаю, що це ненадовго. У нас же самий великий і сильний народ, у 
нас же є сам СТАЛІН. 

Січень, 27 день 1933 року. 
Сьогодні чудовий день, а я ще ніколи не їла такого смачного супу. 

Тато казали, що піймали якусь пташку і собаче щеня. Це погано. Не 
можу заснути. Ввижається як голодне щеня лащиться до мене та 
питає мене, за що??????? 

Лютий, 9 день 1933 року. 
Я перебралася в сусідську хату. У них багацько книжок, а вони 

кудись зникли. Тут ніхто не бачить мене. Мені страшно. Надворі 
нікого нема, навіть горобців. Вчора пішла до моєї дружки, хотіла з 
нею ворон половити, на юшку, а вони всі лежать. Мама сказала, що 
вони всі пішли до бога, але його нема. Я знаю. 

Лютий, 21 день 1933 року. 
Пішла до сусідського дому, а там лежить тато. Мертвий. Не можу 

[подальший запис пошкоджений]. 
Березень, 2 день 1933 року. 
Сьогодні пішли з мамою до німців у колонію. Якась стара німка 

дала муки та шмат хліба. Ми святкуємо. Погано. Поїли та сьогодні 
вже знову хочеться і ще більше. По обіді приїхали з району два 
начальники. Ми побрели їм все розповісти, щоб вони це обов’язково 
передали Сталіну та іншому начальству, а вони тільки ржуть. 
Витягли банку засоленого м’яса і сказали всім дівчатам, що дадуть її 
тій, яка роздягнеться повністю і так їм затанцює. Люба, сама красива, 
погодилася. Пройшовшись танком по колу взяла банку. Та додому не 
дійшла. Впала на дорозі. У неї четверо менших братів. Навряд чи 
вони отримали м’ясо. 

[іншим почерком дописано] 
Вчора мого чоловіка направили збирати трупи і закопувати, щоб 

не було зарази. Він казав, що коли виносив труп якоїсь дівчинки, 
випав зошит, то він і взяв його до махорки, курить. А я не дала. Ще в 
гімназії мені казали про літописи київської русі. Я збережу зошит. 
Коли все це закінчиться, то тикну його в очі нашому парторгу і 
прочитаю його дитині чи онуку, якщо доживу. Щоб “гордився” 
батьком”. 

[підпис відсутній] 
(Особистий архів О.М. Летка. Оригінал, рукопис. 

Записано 12.03.2008 редактором міжвідомчої комісії 
у справах увічнення пам’яті жертв воєн та репресій при  

Миколаївській облдержадміністрації А.А. Ліньовим). 
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Навроцький Олександр Михайлович, 1896 р.н. 
1920-1923 – інспектор Одеської  

губернської продовольчої комісії 
1924-1940 – працівник партійних органів  

Миколаївщини та Одещини 
Фрагменти щоденника (том 2) 

1932 рік, 
4 січня. 
На щастя, мене перевели на адміністративну партійну роботу в 

Очаківський район. Я не зустрічаюся безпосередньо з людьми. Якби 
хтось знав, яке це щастя… 

4 березня. 
По молодості і дурості я рвався на конференції, готував доповіді, а 

нині за могорич відкуплююсь від участі в них. Я думав, що все 
змінилося, але все залишилося колишнім, і партія, і адміністрація, і 
дурість, і пияцтво. І заради цього я, фактично, поклав все своє життя. 

17 травня. 
У райкомі подейкують, що такі плани хлібоздачі до добра не 

приведуть. Вже 6 звільнили з роботи: “за нераціональну організацію 
робочого процесу”. Цікаве формулювання. 

Хотів піти заочно вивчитися на історика, та передумав. Краще не 
знати цієї історії. Ночами краще спатиметься. 

19 червня. 
Проїжджав через Куцуруб. Які красиві малюнки пишуть окремі 

діти про світле майбутнє. Майже професійна робота. 
6 вересня. 
Хотів організувати виставку дитячих творів, та побачивши малих, 

їх напівголодні очі – це було б садизмом з мого боку. 
11 грудня. 
Я місяць не приїжджав до моєї Ірини. Та коли сьогодні приїхав… 

вона відрізала собі ліву руку по лікоть і варила для малих братів. А я 
в цей день хотів запропонувати їй одружитися. 

[нецензурні вислови в адресу державних, партійних та військових 
діячів, вилучені впорядниками] 

Проклинаю всіх. 
12 грудня. 
Примусив свого зама дістати мені літрів 10 горілки чи самогонки. 

Пообіцяв йому організувати та вліпити кілька доган по партійній 
лінії. Того ж дня приніс. Та ще й кілограмів 7 копченого підчерева. 
Мабуть, досвідчений вже сраколиз. М’ясо, свою 2 місячну платню я 
передав через водія Ірині. Я не можу їй дивитися в очі. Адже я один з 
тих, хто своїми руками “будував” радянську владу, “народну владу”. 
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Схоже проблеми з їжею і в чекістів. Так їм і треба. Прийшов до 
мене уповноважений та ввічливо попросив організувати йому 
додатковий пайок для тестя, хоча б по 6-8 кілограмів м’яса і риби на 
тиждень. 

9 січня. 
Для підготовки чергової доповідної записки про внутрішній 

соціально-політичний та економічний стан села виїхала виїзна група з 
району – 6 чоловік, вернулося 4, а 2 зійшли з розуму. Вони ще не 
знають, що таке голод, а я знаю. Вони ще не бачили голодуючих та 
вмираючих своїх батьків, а вже рвуть на собі задниці “за будь-яку 
ціну…” 

14 лютого. 
Поїхав до Миколаєва, хотів піти до тієї ж церкви на військовий 

цвинтар, а вона закрита. Боявся навіть запитати чому. 
Зайці, ось хто ми всі. 
18 березня. 
Послав водія в село, до Ірини. Хоч знатиму, що з нею. 
19 березня. 
Мішка вернувся з села, каже, що в тій частині хутора Вовче 

[територія нинішнього Миколаївського району Миколаївської 
області] людей нема взагалі. У сільраді кажуть, що порозбігалися, а 
там… може їх хоч поховали… 

23 березня. 
Я… [подальший запис відсутній] 
Особистий архів С.О. Навроцького. Оригінал. Рукопис. 


