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(кoi'y}|A - Kolvly l{A,
A KoltЛy Й нвмдn

Ти Kaxeш, нe бyлo гoлoдoмopy?
l нe бyлo гoлoднoгo оeлa?
A бaчив ти в сeлi пyсry Koмopy'
3 якoТ зepнo вИмeлИ дoтлa?

Як нaвiть вapИBo виЙмaли з пeчi
| зaбиpaли пpяМo iз гopшкiв,
oкpaЙцi Bl4pИBaлИ з pyк мaлeнi
I з тopбинoK нyxдeнниx стapикiв?

Ти кaxeш, нe бyлo гoлoдoмopy?
Чoмy x тoдi, як бyв i ypoжaЙ,
Усe сyцiль вИKaчyвaли з двopy'
Гpeби, нiчoгo ЛloдяNll нe лишaЙ!

Хтo x сeлa' Bимepлi нa Укpaiнi,
PoсiЙським людoM пoспiль зaсeляв?
Xтo? Ha чИeмy цe лe)кИтЬ сyмлiннi?
lмпepський Moлox свiт нaм зaryляв!

Я бaчив сaM У ry злoвiснy пopy
I пцлиx i пoмepлиx нa шляxaХ.
|дoсi щe стoятЬ мeнiв oчaХ...
A кaReш - нe бyлo гoлoдoмopy!

Д,митpo БlлoУc

Hapoдився я 1920 p. в сeлi Kypманax нa нинiшнiй Cyмщинi, в оiм.f нaс бyлo oди-
нaдцятЬ дУlll. Пiсля гoлoдoмopy в сeлi пoшиpилaсь eпiдeмiя виcипнoгo тифy. Bиснa-
xeнoгo пiсля гoлoдy i xвopo6и, мeнe пpивeзли дo XapкoЬа, дe я i виxoвyвався в дитя-
нiй тpyдoвiй кoмyнi, в якiЙ лpaцювaв нa тoй чaсAнтoн Maкapeнкo. B Хapкoвi вчився в
7-Йi1o2-v| шKoлax, зyнiвepоитeтськoiлaви пiшoвдoбpoвoльцeм на фpoнт (вaxкi бoТ
сryдeнтсЬкиx бaтaльйoнiв oписaв наlJJ oднoкypсник oлeсь Гoннap y poмaнi nЛюдинa
i збpoя" - нa oбopoнy Kиeвa нaс кинyro яK сMepтникiв, i з тисячi чoлoвiк xивими ли.
|JJу|лv|cя 37). .Qo Хapкoвa пpивeзли мeнe тяxкo пopaнeнoгo. oтoж yсe пepeплeлoся'
вiйнa i юнicть, i гoлoдoмop.

.Qмитpo БIЛoУC
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пЕPEдMoвA

lстopiя мoжe бyт,и дoKyмeHтaлЬHolo, apxiвнoю, a Mo>кe збepiгa.
тИсЬ в пaм'ятi лЮдeЙ, yiХ сepцяx, i пepeдaвaтИсЬ з r]oKoлiння в пoкo-
лiння. Бeз o.цнiеT нe бyги iншol.. Caмe iз цИxдвox оKЛaдoвИX i фopмy-
етьоя iстopiя УкpaТни' Aлe пpoцeс цeЙ iдe бoлiснo Й склaднo. Aдxe
I1L4Щ|АлИcь He лИ[Ue icтopиннi ни apxiвнi дoKУMeнтИ, a Й пaм'ять. Ha-
в|TЬтИM, Xтo пepexИв тaкi xaxiтгя' яK гoлo.0,oмop, зaбopollялoсЬ вгo-
лoс гoвopИтИ пpo HЬoгo як фaкг, як тpaгiннy отopiнкy xИття мaЙхe
кoxнoT poдИнИ в УкpaТнi' Тi, xгo вИ)КИв, MoгЛИ тiльки нaтяKHyгИ чИ
oбмoвитись свoTм дiтям i oнyKaM пpo тi стpaшнi poки.

Чyв пoдiбнi xaxливi iстopiT пpo гoлoд вiд свoeT мaтepi i я в ди-
тинствi, aЛe He тe' щoб нe йняв iм вipи, cкopiшe, He Нarп,aвaв Тм сep.
йoзнoТ вaги. Aдxe в шкoлi пpo цe нe BчилИ, y пlдpyчникaХ нe пИсaлИ,
тa Й гaзeти, KHИ)кKИ, фiльми зoвсiм iнaкшe тpaKтyвaЛИ нaм пepioд
кoлeктивiзaцiТ. Тaк i виpoсли пoкoлiння з пepepBaнoю пaп,'яттЮ.

Toмy iдeя зaЛyчИтИ MoлoдЬ дo зaпИcУ спoгaдiв пpo тpaгiннi cтo-
piHKИ гoЛoд.oМopУ нa Cyмщинi видaeтьоя He лИшe дopeннoю, aлe Й
iстopиннo опpaвeдЛИBoЮ, oскiлькИ сТapшoKJl acHИKV| Й пepшoкypо-
нИKИ, яKi сKЛaлИ бiльшiсть yнacникiв ЦЬoгo пpoeKry, caмe B пepioд

| свoгo дopoслiшaHFlя Тa фopмyвaння свiтoглядниx пoзицiЙ oсoбис-
тo _ нe з eкpaнiв тeлeвiзopiв чИ шпaлЬт Гaзeт _ oтpИMaЛИ зMory пe.
peKoнaтИcЬ y фaктi цЬoгo лЮдoмopУ' oцiнити гли6ину кoxнoТ oco-
бистoТ тpaгeдiT, дo яких Тм д'oвeлocЬ rцoтopKHyгИсь пiд чac eKсПe.п,И-
цiй, зycтpiнeЙ, бeсiд.

Kiлькa дeсяткiв MoЛoдИX лЮдeЙ, пepeвaxнo цe сryДeнтИ фiлoлo-
гiчнoгo фaкyльтery Cyмськoгo пeдaгoгiннoгo yнiвepситery тa Глy-
xiвcЬKoгo пeдaгoгiннoгo yнiвepситery, зiбpaли кiлькa сoтeнь свiд-
чeHЬ oчeвИдцiв гoлoдoмopy нa Cyмщин i, з якиx дo пepшoT кн иги ввiЙ-
шлo 156. Бiльшiсть з ниx пiдкpiплeнiayдio зaпИcaмИ тa фoтoгpaфi-
ями iнфopмaтopiв. 3нaчнa чaстИHa зaписyвaнiв HaMaгaЛaсЬ MaKcИ-
мaлЬHo дoтpИМaтИсЬ yмoв пepeдaнi ycнoT мoви oпoвiдaнiв, збepiгa-
юни дiaлeктнi oсoбливoстi тa oсoбисry Мaнepy Moвця' Пpoтe вapтo
вiдзнaнити Й нaмaгaння дeяKИx юниx дoслiдникiв нaблиэити cвiЙ
зап Иc .0,o yнopМoBaнoТ лiтeparypнoT Moви, щo, бeзпepeчнo, п pИ Kpa-
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шaо poзпoBiдь, aлe шKoдИTЬ вipoгiднoстi Й цiлiснoстioсqбистiонoгo
пopтpeТa oпoвiдaнa.

Щoдo сaIvIИX poзпoвiдeЙ' тo нaвpяд чИ г\4o)кHa пoгoдИтИсЬ з дyМ.
Koю дeяKИХ сУчacниx iстopикiв, якi нaдaють виK,lЮчHy пepeBary ap-
xiвним,Д.XepeЛaM, oскiльки (спoгaдИ oнeвидцiв гoЛoдoMopHoгo
лИХa, HeзBaжaючИ нa iХ eмoцiЙнy Й фaктoлoгivнy нaсинeнiсть, нe
MoxyГЬ cЛyryвaтИ дoстoвipниM д)кepeлoм BИBчeнHя пpoблeми. Пo-
пepшe, вoHИ HeсyгЬ нa сoбi знaнниЙ вiдбитoк сyб'октивiзмy, нaдмip.
нoТ дpaмaтизaцiТ пoдiЙ i фaктiв, пoв'язaHиX iз гoлoдoм' Пo-дpyгe, з
,плИнoM чaсy зHИщyeтьcя iнфopмaцiЙнo-фaктoлoгiчниЙ i xpoнoлoгiн -
ниЙ iндeкс дoстoвipнoстi cпoгaдiвu. A як xe бщи з тиM' щo мaЙxe
Bcя Haшa icтopiя, пoчИHaюЧИ вiд Kия, бaзyвaлaсь нa ycHИX пepeKa.
зaХ, якi MoгЛИ пoМИЛятИсЬ B дeтaляx, aЛe HiKoЛи He пoMИлялИоЬ в
гoлoBнoмy _ в oцiнкax i opieнтиpax!

Toмy сaмe тaким бeзцiнH И M lп)кepeлoм i e нapoднi oпoвiдaнHя пpo
гoлoдol\4op, якi типoлoгiчнo близькi дo пoдiбниx iотopинниx твopiв
пoпepeднix чaсiв. Ужe в uПoвicтi  BpeMeHHиX лiтo, цiЙ вvlДaтнi iл
пaм'ятцi Haшoгo нaйдaвнiшoгo лiтoписaння, зyстpiчaeмo oпoвiдi,
Koтpi (пoтpaпляЮтЬ.0,o лiтoписy мaЙxe бeзпocepeдHЬo вiд свoiХтвop-
цiв, _ зaзнaнae.Q.Лиxaчoв. _ ГepoЙ oпoвiдi пoкИ щo сaм oпoвiдaн.
Тaк тpanляeться y бaгaтЬoХ вИпaдKax в Х| стoлiтгi". Уcнi нapoднi oпo-
вiдaння в yкpaTнськoмy фoльклopi (нe МeнI.lJ тpaдицiйнi, нix "клa.
синнi" xaнpи oпoвi.п,aльнoТтвopнoстi, - зaзнaЧae C.MишaнИч, - BoHИ
пoбyryвaли i пoбщyють пapaлeлЬHo з KaзKaMИ, лeгeндaMИ, пpитчa.
Mи' aнeкдoтaмИ' взaeмoдiюнv1 з H|llЙlА нa вcix eтaпax свoгo poзвИт.
KУo. AлeiХcпeцифiннoю pИcoю' якa piшyнeix вiдoкpeмлюe вiд iншиx
пpoзoвИx твopiв, e бeзпoсepeдHя пoв'язaнiсть iз кoнкpeтними фaк.
тaMИ' пoдiями, лloдЬMИ, a тaKoж пopiвнянo HeзHaчHa пpoстopoвo-
чaсoвa дистaнцiя: цe poзпoвiдь пpo пoдiT, УЧaснИKoM aбo oнeвид-
цeM яKИx мiг бyги сaм oпoвiдaч. Цe пopoдxyо дoклaднiстЬ тa eМo.
цiЙнiсть BИKЛaдy мaтepiaлy, нiткy Й BИpaзt{y пoзицiю oпoвiдaчa Щoдo
зoбpaxyвaниx пoдiЙ, a тaKoж дae Mo)кЛивiсть виxoд|Ат|А нa пeвниЙ
сryпiнь УзaгaлЬHeння тa виpiзHeHHя суттeвoГo' тИпoвoгo. oстaння
pисa вигiднo виpiзняe xyДo)кHЬo-eмoцiЙнy пaM'ятЬ HapoдУ вi.ц cУxo-
гo дoKУMeнтaлЬнoгo пpeпapyвaння iстopiТ з Йoгo yвaгoю Дo дpiбниx
дeтaлeЙ, зa яKИMИ iнoдi вaхкo poздИвитИсЬ сyгЬ peнeЙ. Haш видaт.
ниЙ iстopик М'Koстoмapoв пИоaB: "Iстopiю тpeбa вИвчaти нe тiльки
зa МepтвиMи лiтoпиcaми, aЙу )кивoмy нapoдio.

3бipники HapoДHИX oпoвiдaнь дaютЬ свoe, нapoднe бaчeння
iстopiТ _ вi.ц княхиx нaciв, KoзaччинИ' нapotнИx пoвстaнЬ, дo6и виз-
BoлЬнИХ зMaгaнЬ iдo cьoгoдeння. Бiльшiсть пoдiбниx збipникiв pa-

дянсЬKИx чaсiв чaстo тeндeнцiЙнo дoбиpaли i пoдaвaли тeKстИ, He
вИнятKoM 6ули Й фaльсифiкaти' Cьoгoдeння вИMaгae фopмyвaння



Hoвoгo KopпУcy тeKcтiв нapoднoТ пaм'ятi, дe знaЙдeться мiсцe Й нa.
poднИM спoГaдaм, aбo, яK iХ нaзивaють y фoльклopиcтицi, oпoвi-
дaнHяM.MeмopaтaМ пpo гoлo}цoмop. Ha чaсi Й yвeдeння циx тeкстiв
дo шкiльниx тa yнiвepсИтeтcЬKиx пpoгpaМ iз фoльклopy. Гaдaю, дo-
peчHИM тyг вИяBИтЬcя i цeЙ збipникспoгaдiв пpo*гoлoдoмop. Aлeix
вИвчeнHя мaо вiдбyвaТИcЬ He лишe з фaктoлoгiннoТ стopoHv|, aлe Й
cтaтИ пpe.цMeтoM xyдo)Kньo.фoльклopИстИчHoгo' Moвнo.дiaлeктич.
нoгo тa псиxoлoгiчнoгo aнaлiзiв. Ha oкpeмy yвary зaслyгoвyють збe-
pexeнi в нapoднiЙ пaм'ятi зpaзKи хУдoxнЬoгo oсМИслeння фaктy
гoлoдoМopy _ дУMИ, пicнi, нacтiвки, пpислiв'я тa пpИKaзки, якi opгa-
Hiчнo BХoдятЬ y тKaHИHy нapoднИx oпoвiдaнь'

Бeзпepeннo, poзпoвiдi з нapoдHиХ yст нe зaмiнять HaУKoBИx дo.
cлiдxeнь ни лiтeparypниx твopiв, яKi МaЮтЬ фaxoвo тa xУдo)KнЬo
oсlи|Acлltт|А цi тpaгiннi стopiнки нaшoT iстopiТ, aлe чepeз HИX HapoД
HeзpИMo BплИвae Ha HayKoвця чИ писЬMeHHИKa, бyдyни бeзпoмиль-
ним спiвaвтopoM УcЬoгo зHaЧyщoгo в нayцi тa лiтepaтypi.

cepriй П'ятaЧeнкo,
кaнд. фiлoл. нayк, кepiвнl,|к пpoeктy

<Гoлoдoмop y пaм'ятi нapoдy>
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м.Бiлoпiлля

PAдчE}|KO MиxаЙлo Myсiйoвиv, 1918 poKУ нapoД)Keння, нa-
poД,иBся й npo>кивae у м. Бiлoпiлля,

iли воe: лИcтя з .п,epeв, бpyньки з бepeз, a зИМoЮ гopo.Д,И пo ТpИ
paзИ пepep.tBaлИ _ Moхe дecЬ KapтoпЛИнa rнLАлa лexитЬ. 3a кiлькa
мiсяцiв дo тoгo' яK пoЧaЛИ вi.цбиpaти вce, щo бyлo в xaтi Й нa гopoдi,
ми зapiзaли свИHЮ' a шKУpУ бaтькo зaЛИЦlИв нa чoбoти. Koли l.cти
вжe бyлo нiнoгo, тo iли ry ШKypy твepдУ. ,Цoвгo M|/| ДИBУвaлИcя| яKтa
шKУpa У Haс зaлИшV|лacя, бo вiдбиpaлИ всe. Бaтькy бiльшe вi.пд,aвa-
лИ, aMИ з мaтip'ю Meншe liли' (3aп. CryД'eнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкy.
льTery Cум,QПУ lpинa Bлiэькo у 2007 p').

lJJoкy}l Hiнa oлeксандpiвнa, 1924 poку нapoД)Keння, нapoДи.
лacь i пpФКИBae у м' Бiлoпiлля'

Haс в сiм'Тчeтвepo бyлo: я, MaтИ, бaтькoЙ6a6a. БaЧИЛa, яKyMИ-
paли cyсiди, зНaйoмi, нaвiть дpyзi й УчИтeЛЬKa нaшa сiльськa Гaли-
нa Фeдopiвнa. Пoмиpaли тo.п,i, a Haс oMИнУлa бiдa. Пaм'ятaю, щo
зaвХlцИ.цУxe ibти ХoтiЛoся, a нiкoли He пpoсИЛa, бo знaЛa, щo HeMa
нiчoгo тa й бaтькa бoялacя, бo мaти пo)KaЛie, a бaтькo Й пoбити мiг.
Coбaк i  кoтiв ми нeiли, як poзпoвiдaють iншi, a oт гpaкiв тa iншy пти.
цю лoвИлИ, нaвiть гopoбцiв tли. A чoлoвiк oдИH' кoлИ жiнкa пoмepлa,
тo вiн Тi з'Tв iдiтeЙ гoдyвaв. CтpaшниЙ 6ув тoЙ чaс (плaнe). Cтpaш-
ниЙ| (Зan' cтУДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeтУ CУм,ЦПУ lpинa
Bлiзькo у 2007 p')'

сMт')KoвтHeвe

PyдHичЕнKo Гaннa lвaнiвнa,
нapoД,Илacь 28 тpaвня у сeлi Гocтин-
He CМт. Жoвтнeвoгo, дe Й пpoх<Илa
Bсe х<иTтя. (Ha фoтo).

Maмкa poбилa в кoлxoзi. a бaтькo
poбивyзaвoдi poбoним, нy, пoгиб вiH
у 47 -му, пolХaв мiнять xлiб (вoнo сo.
poк оьoмиЙ якиЙ 6ув, тyгий...),  i  нe
вepнyвcя, KИнУлИ йoгo з вaгoнa (цe
нaМ тaK poзKaзyвaли). oцe тaк бaть-
кo. ' .  A MaтИ.' .  Boнa пo нapяlцУ y KoЛ-
xoзi poбилa. oцe нaс бyлo п'ятepo, я
caMa сTapI.lla. oцe щитaЙ, скiльки..'

У людeЙ всe зaбipaли. Poзкypкy-
люBaли )к oтo. |зcилaли.', Kyдись, ни

нa соBep' чИ He зHaЮ KyДИ... lз xaт вигaняли' ' .rи зHaeш, Дe Пoльo-
BИK )кИBe, Людкa Пoльoвичкa? oцe тaMЖ|АлИ людИ, i вoни всi пo.
MepлИ, oтo я iХ зHaЮ. Xoдили вoни, пцлi хotИл|А'ibти пpoсили. oцe
я iХ yсix зHaю.
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Tyгo бyлo з.tkeю. oцe, знaчить, пiдe МaMKa y бepeг''. llaвeль
oтoЙ, зHaeш, кiнськиЙ? To eсть шиpoкi Il|АcтKИ, a тo тaкi вyзeнькi.
oтo, iзpивaлИ, ciKлttl, i oтo з oтoГo гaлeтИ пeKЛИ (кaзaли paнЬшe (Гa-
лeти"). oтo тaк' A мoлoчкo x бyлo, MoлoЧKoM зanИBaлИ' oтo тiльки
MoлoчKo i cпaслo, a тo б тoxe пpоti бyли''. TaK, як i люди oтo' A Kopo-
вa бyлa. oтo ми тeiли', .  I ceмeнo бypяшнe. | дecь тaM' в Kopшaнинi,
чИ дeсЬ, ями бу ли з KapТoшKoЮ пoMepзлoю' ТaK xo.ш,Или вoн юнe бpa-
ЛИ' тe' шo зaгHИЛo. Boбщeм, oтo тaKe...  Тaкe ми tли.

Пpиxoдилa, пpoсИлa ibти...  вoнa пpийдe тoдi, як бaтькiв дoмa
HEMA.

Hy, ни стiснялacь' чИ я He зHaЮ,.. Hy вoнa x стapшa ж, KoHeшHo,
мeнe бyлa. Hy, a пpийдe, a я х iT бoюcь, вoнa )K пУ)<лa бyлa, з нiг
тeЧe ' . .  Hy ,  стpaшнo. . .  Бaчилa '  яKxoвaлИ.  У  ниxxe п iдxaтoю. .Д,oЩ,
a BoHa пiд cтpixoю oTaK лeжaЛa. Дoщ i.цe i нa нeТ. Taм iщe двi ceст-
pи бyлo. Xoвaли ix дoмa, в caДKУ' Ha клaдбиЩe ix нe вoЗИли, Xтo дe
зMoг. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ oльгa
Дуpницькa в 2007 p')'

с.Улянiвкa

стEЦЕнкo Xpистинa Пpoкoпi.
внa, Hapo.t],илacь 1911 poку в ceлi
Улянiвкa' Пpoхивaлa нa вулицi
3aвoД,чaнкa, (Ha фoтo).

Я вжe зaмy>кeм бyлa. Бyлo мeнi22
poки' БaтьKo 3 гoЛoдy вMep y>Ke в
1933 poцi. A я зaмyxeм бyлa, дaк
>кИвa зoстaлaсь, A лЮ,п,И бiднeнькi
тaM. . .  Пo т iЙ yлиц i  тaм гpeбeлькa
бyлa в Улянiвцi, вaлялИсЬ... У нaс сy-

сiд бyв, тaк вiн iшoв в Улянiвкyxлiбця кyпить. Koли кaxe йoмy мiлiцi-
oнep, iдьoмтe зi мнoю. nЯ x вpoдe нe вИHУвaтИй, Чoгo я пiдy?o "Xo-
дiмтe, - Kaжe, _ нe бiЙтeсяo. Koли дar KoHяKy' Boзa, бyдeш MepTвИx
вoзИтЬ. 3aстaвив Йoгo, щoб пiдбиpaв. Aвoни вopУшaтЬся, щexивi. . .
a.E.e тpoшKи сильнiшi, зBoзИлИ дo яMИ KИДaлVi' A як yкинeш, Kaxe'
вoни, бi .п,нi ,  i  вopyшaться...хивi. . .

l шлa мoеl. тoвapИ ш Kи MaтИ' з .цpyгoT вУлицi. У нeT бyв нoлoвi к тpa-
КтopИст. Boнa Йшлaдo.o,oчKИ, He мoглa вxeдoЙти. Упaлa' BзялиiТв
яMy вKИHУЛи. A бaтькo мiЙ вмep тaK тo)кe, як i дpyгиЙ чoлoвiк нa вy-
лицi, з гoЛoдyToxe...Пoмepли...Тaк BИKoпaЛИ ямy. Бaтькy щe Й ящик
збили _ TpУHУ, A тoгo нoлoBiкa, чИ pядHo, Чи щo, yгopHУЛИ, oтaK пo-
сepeдинi пoKЛaлИ i пoзaкoпyвaли.

У Beceлoмy y xiнки двoe бyлo xлoпчикiв. A вiн пiшoв пo дoбинy.
!,eсь ни KapтoшeчKИ, чИ чoгo ж тaM мiнять. Пiшoв, тaK.Ц,ecЬ Ha дo.
poзi i пpoпaв. Xтoзнa дe i як. A BoHa щe xивa бyлa. .Цiти пopяд лe)Ka-
ли. Aibти нa.цa. Taк вoнa iдiтoк пoiha, пorpИзЛa...  .Qiтки, нe.цaЙ Бoг



нiKoМy пepexИТИ ГoЛo.цУ... Уxe тaк тpУдHo бyлo, aлe )KИвИMИ oстa-
ЛИсЬ...  ПpиЙДyгь, бaтькa Й 6или i  мoгo бpaтa, тaк вiн вiд мeнe мeн-
шиЙ нa 6 гoд бyв, тaK зaMKHe oЦe Koмopy, вiзьMe ключ i втeчe, a вoHИ
пpиЙдщь тi кoмcoмoльцi i пoннyгь бить. o.цин }oкe тaкиЙ пpoтивниЙ
бyв... Taк зaстaвЛяB HaшИx KotисoMoлЬцiв,.' ciльськi з o.цнieT вУлиЦi
iдщь, нaс KapaюTЬ. l oтo бaтькa пoчИHaЮть бить: uШo ти нapoшнo
KлЮч orЦ.цaв, Щoб вiн Bтiк, сxoвaвсяo. BиЙ.цe бaтькo: "Cинoк, iди, бo
вoHИ MeHe вб,ЮTЬ'. "oт.п,aЙ, 

- Ka)<e, - xaЙ бepрь, зaбиpaЮть" Житo
i кoнeЙ зaбpaли. Хoдять з тaKИMИ дpoтaMИ oтi.'. шyкaюТЬ, штpИKa-
ЮтЬ, Хтo Мoxe зaKoпaв щocЬ y зeмлi. Toдi як нaЙдyгь, тaK KИдaЮтЬ...
Paньшe бyлa бyxтa, Нe тЮpмa' a бцтa, тaK BKИдaютЬ, як нaЙшЛИ зe-
pнo. Тaм xe хДo гoлoдУ в бyxry пoBKИД.aють. Бaгaтo, бaгaтo пoBИ-
мipaлo, УлИЦя нaшa бyлa вся в Улянiвцi, Maсaлитiвкa тoдi бyлa пo.
стapoМy. A yлиця бyлa дpyгa, Maкiтpoвa HaзИBaлaсЬ, в Улянiвцi. У
Maкiтpoвy BгoHяЛИ, в тy yлИцЮ, людeЙ вгo|]ялИ. Koй якиx oдicлaли
нa Уpaл, тaк тi xoч xивi пooстaBaлИся, a тi x пoмepлИ тyг. Пoчти вся
УЛv|Ця. Бaтькo Й кaжe: nl,Д,iть дiтки, бo i нaс зapaз вИKИнyгЬ' пoзKИ.ц,a.
ЮтЬ...> Taк я пiшлa i живa oстaЛaсЬ' a бaтькo BMep, a бpaтiк тoxe
вMИpaв, сecтpИЧKa. '. Taк мaти пiшлa пo лЮ}п.яM _ Д.e Пoмoxe, .0.e пo-
пepe, i MaЛeНЬKy.цoгoдyвaлa, i caMa, a тo.цi..'

Cтpaшнo тeпep... He дaЙ Бoг тaкa )KИзHЬ i зaсyxa _ MИ гoЛoд зHa-
eМo... Я вхe HaЛяKaHa... (3aп. сryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery
Teтянa Kиpилeнкo у 2007 p.).

о' Гaннiвкa

пoнoMAPЕ}|кo oльra oлeк-
сандpiвнa, 1930 poKy нapot)KeHня,
)Kитeл ьKa c' Гa н н i вкa Бiлo п iл ьськo гo
paЙoну Cумcькoi oблacтi' (Ha фoтo)

3aбipaли всe. .П,eд ямy викoпaв i
тУДИ KapтoшKИ... l  зaтpaмбoвye, i ,
Kaxe' KУляMИ зBepХy яMa зaKpИтa.
Уpaнцi cтaнyгЬ, кyлi пoскидaнi, лaзИ-
лI4 тУД|л. A як poзкypKУЛЮBaлИ' тaK
Kaxe, зaХoвaлa MaтИ y xвapryсi y зa-
пiнкy oryди тoгo... зepнa. l тi, шo тpy-
сИЛИ, Kaxe, смiються: uo, зaxoвaЛa
дe!o. | тe зaбpaли... A тeлиця булa, тaк
ols,вeЛИ дo poдинiв. Taк oстaлaся. A
яK y Koгo бyлa кopoвa' тaK oтo з Ko-

poвoЙ Ж|АI1И, тaK Kopoвy УBoД,v1лИ iyxary, шoб нe BKpaлИ, Ayтoгo.'.
oцe Пaшкa, шo oтo Хo.п,e, тaK KopoBy o6ули y нoбoти i пoвeли. Шoб
слiдoв нe бyлo.,.  Ay ПaнькoвИХ oцe пyxлi бyли.П'митpo i  Mapyся,
п1о<лi сидiли нa yлицi. oтo як пociдaють з caМoгo yгpa' TaK cИдяTЬ
цiлиЙ дeнь' He бyлo cИl1ИхoДv|т|/|.
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A в сopoк сЬoмoмy гoдy тyг tИpeKтop бyв i в l{ЬoГo бyлo двoe дi-
тeЙ: хлoпeць i дiвнинa' Maти бyлo зBape мeнi бypянoK' дacтЬ XBoс-
ТИK.'.a бaтькo TaN4 KoЛo ceMeНa бypяннoгo бyв, тaк пpoсe oцe УдИ.
peКтopa ceмeнa, Meлe цe сeMeнo, a тoдi вжe з тИM мiшae...  A як пiд-
eш y бepeг oтo вeсHoю,.. тa oтo...  лИпa oтo пoЧKИ... чyeш... тaK пo-
чKИ пoBИпУcKaЛИсЬ... стoТш i ibиш тi пoчки. Aбo кaлaчики нa yлицi.
{3aп, cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультeryAннa Xих<няк в c.Гaннiвкa
в 2007 p.)

c.Tepни

шyтKo Haдiя lвaнiвнa, нapo,tl,И-
лaCь У 1927 poцi в сeлi Tepни Бiлo-
п iл ьc ькo гo paй o ну Cум c ькoi o бл a cтi,
Пiд нac гoлoдtpMopУ Пpoх<иBaлa 3
бaтькaми. B ciм - i булo п'ятepo дi-
тeй' Hинi MeШKa€ в cмт.Жoвтнeвe,
вул'9aвoдcькa. (Ha фoтo)'

Я в Тepнax l<Илa. A Tepни BeлИKe
сeлo бyлo. Haшa вyлиця дyxe BeлИ-
кa бyлa. .[iтeЙ бaгaтo бyлo. 70 сoтoк
oГopolцУ вl'цpa3y taлИ' яK т|ЛЬKИ зa.
кiнчилaсь peвoлюцtя' Хтo тpyдивcя,
тiЙвижили, B KoГo KopoвИ бyли.. '  Xoн
лyшпaЙкaми Гopo.ц caДИл|/| i лoбoдy
iли (всe цe пpaвдa), тa гoлoдoмop i

гoЛoд _ BeЛИKa piзниця. Чи тo yмишЛeнHo лloдИHy в6итИ,нИ тo .. .B
oбщeм, цe вoпpoо слoxниЙ' B вeликиx сeлax нe стiльки вИМИpaЛo,
a Хyгopa BиMepлИ.

Пpoйшлa тoдi тaкa aгiтaцiя, KУЛaKИ iХ нaзивaли' свoe зepHo вoHИ
зaKoпaлИ' a aгiтipyвaлИ' щo cKoтИнy тpeбa ЗнИЩ|АтI/|| щoб нe,qiстa.
лaоЬ pa.s.яHськiЙ влaдi, вoHИ Bce i знищили' B пoлi )<итЬ _ УMepТИ з
гoлoдy! Як ви дyмaотe? Taм i з пoля MoжHa HaтaсKaTЬ. Kopoвyдep-
xaть i птИцю дep)KaтЬ .Mи x He вMepлИ' A xтo бeзпpизopниЙ бyв...
Ho я нe BвaxaЮ, щo гoлoдoмop бyв, xaЙ мeнi Xoч пУлю в лoб пyс.
ТятЬ... B кoгo Kopoвa бyлa _ всi вижили. Пiвлiтpa MoлoKa e)Ke.цHоBl.lo
бyлo. Хaй Kpaщe пoгaниЙ сoцiaлiзм (тaк ми пpaвa якiсь мaли), ним
xopoший кaпiтaлiзм. Bce ввepxднoм! Koли caM oчeвИ.цeцЬ, KoлИ сaM
yчaстBoвaЛ, Bce o.t],Ho KaХyгЬ (Hoт). УПA цe...Щo BoHИ пi.ц чaс вiЙни
po6или? Як вoни МeHe Nilo)Kyгь пepeyбiдиTЬ, яKщo я oчeвидeЦь? B
гoспiтaлi poбилa. Heт, BoHИ вoЮBaлИ.' .  3 ким вoни вoювaли?..

A в тoЙ чac в Koгo Kopoвa 6улa-всiвижили. KopoвyдepxИ' пo-
ХaЛУотa. 70 coтoк y вcix бyлo oгopoдa _ oбpoбляЙ. А як бyдeш нa
лaвoнцi сидiть i спiвaти _ тaм бyp'янИ pocтyт.Ь. A щo нeypoжaЙниЙ
piк бyв, щo зaсyxa - цe тoЧHo. Paнiшe хитo сiяли Ha гopoдaХ зaB-
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ЖДИ. я ЛЮбИЛa B xИтo зaлitтИ, сicт,'/I Й сИ.0,iTЬ, a вoнo вИсoKe, Koлoс.
кИ дoвгi, вiтep iХ кoлишe...Я тaк зaПoмнИЛa тaKe >кИTo... A пoтiм iхитa
нe бyлo'

Бaгaтo пpИxoдИЛo.цo MaМИ. Maмa дoбpa бyлa. Тo ToMУ MoЛoKa
дaсTЬ, Тo тoMУ. Hi гpoшeЙ нe бpaлa. Bсe бyлo' ЛyшпaЙки thи...Ho цe
нe  знaчИтЬ ,  Щo  УМИшлeHHo .  Цe  пpИpo .цHe  явлeн i e ' . .  Г oлoд
бyв...Хyгopa тaк зoвciм нeпpocтiтeльнo'.. У пoлi xить i взятЬ всe >кИвe
yнiнтoxить.'',Цля чoгo тИ зapiзaв тoгo кaбaнa, кopoвy?..

3apaз  oнeвидц iв  нeMae,  Mo)кHa гoвopИтИ,  щo зaвгoд-
нo...Boзмoxнocтi oднaкoвi бyли. Я нe ввaжaлa i нe BBaxaтИMУ, Щo
тo бyв гoлoдoMop. (Зaп' CтУДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкyльтeTУ
CумД'ПУ Гaннa Kиpилeнкo у 2007 p.).

о.TУчHe

пo}|oMAPЕнкo lван Фeдopoвич' 1922 poкy нapoД)Keння, х<И-
тeль c.Tуннe Бiлoпiльcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi.

Maмa poзтИpaЛa листя бepeстy i пeклa MaтopжeнИKИ, BapИЛa сyп
з тpaвИ. Taтo зaкoпaв тpiшки зepнa y CaдoЧKУ зa KлyHeю' Bикoпyвa-
ти Йoгo Mo)KHa бyлo лишe внoнi, щoб нixтo нe бaнив, бo вiдpaзy вiдi-
бpaли б. )fioпцi лaзИIlIА Ha.цepeBa' зa6иpaли з BopoнячИx гнiзд мa-
ЛeнЬKИX гaЛeHяT i нeсли ix.цo.цoмy, щoб пpигoтУвaти oбiд.

Ha щaстя в гocпoдapствi бyлa Koзa' вoнa'LaBaлa тpoxИ MoЛoKa.
(e бyлo знaЧнoto дoпoмoгoю для сiм'Т. Koзa xилa в Xaтi, бo бaтьки
бoяЛИся, щoб iT He вKpaЛИ гoлoднi o.п.нoсeльцi. Бaтькo зiбpaв зoлo-
тo, яKe бyлo в сiм'T (сepeжки, двi кaблyнки) i noiХaв в Бiлoпiлля, щoб
пpo.п,aTИ. Biн пpивiз з мicтa TpoХИ MУKИ, KpУПУ, чoтИpИ цyKepKИ.

Haвeснi 1933 poкy пoчaЛoсЬ людo.I.п,ствo. B Тyннoмy нiби нe бyлo
тaKИХ BИпaдKiв, aлe хoД|АI1И ЧyгKИ' щo в cyсiднiх сeлax люди iли cвoii
мaлeHЬKИx дiтeЙ.

Пoмиpaли нa BУлИцяХ, в xaтaХ, y пoляx,.. ПoMepлИX вiд гoлoдy зa-
кoпУвaлИ бeз тpyн в спiльниx MoгИЛax... HepiДкo тpaплялoся, щo нi-
кoмy бyлo зaKoпyвaтИ '., (Зan, cryДeHтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery
Cум,t],ПУ Mapiя Бiлoусeнкo у 2007 p')'

с .Cиняк

сЕPдюKAндpiй ГHaтoвин, l929 poку нapoД)<eння, HИнi MSIJJ-
кae у Cумaх'

У 1933 poцi нaшa сiм'я )KИЛa нa xрopi Cиняк Бiлoпiльоькoгo paЙo.
нy CyмcькoТ oблaстi. MiЙ бaтькo Гнaт Aнтoнoвич i мaти Пapaскa Фe-
дopiвнa бyли пpocтИMИ сeЛянaми. Ciм'я бyлa бaгaтoдiтнa, вИXoвУBa-
Ли BoсЬMepo дiтeй. Гoлoд мaйxe нe пaм'ятaЮ, бo бyв MaлИМ; aлe мiЙ
бaтькo poзпoвiдaв, щo xИЛИ ми бiднo. У гoспoдapствi бyлa oднa Ko-
poBa, яKa нaс i вpяryвaлa вiд гoЛo.цУ тa смepтi. Бaтькo нa тoЙ чac дoB-
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гo He BсryПaв У Koлгoсп i, Haпeвнo, тoMУ aKтИBicтИ нe зaбpaлИ B Haс
KopoвИ. A сyсiди нaшi зpaзy вcryпИли B Koлгoсп' тo вся сiм'я вимepлa
з ГoлoдУ. Ш-l,oб ypяryвaтИ нaс, мaлиxдiтeЙ, бaтЬKo oднieТ нoчi виpiшив
вiдвeзти зepнo .цo свoгo бaтькa y Piнки (зa 40 км вiд Xyгopa Cиняк),
aби тaм cХoBaтИ _ нa тoЙ нaс y Piнкax oбшyкoвa кoмiciя вжe пpoЙш-
лa' {3aп. сryД,eHтKa фaкyльтery iнoэeмних мoв Cyм!flУ Бoгдaнa
Гopбoлic у 2006 p.)'

c' Щимбaли

пoнoмAPЕHKo Пapaскoвiя tмитpiвнa, )I(ИтeльKa с' Цимбa-
ли БiлoпiльсьKoгo paйoну (нинi пoмepлa).

Пo сyсiдствy iз сiм'eю Бaкyлiв, вжe пiсля poзKyлaчeння (кoли lx
пepeсeлИЛИ дo стapoTxaтИ' B iншoмy кщкy сeлa) )кИлa o.п,нa сiм'я. У
них бyв cин Baсиль, тoдi Йoмy бyлo, здaотьcя,4 poки. Biн бyв дyжe
xвopoбливoЮ дИтИHoю. Йoгo бaтьки xoтiли, щoб вiн пoмep, як Tм
з.п.aвaЛoся' дЛя cBoгo вiкy вiн бaгaтo Тв. Aлe, нaспpaвдi, Щo вiн тaм
мiг лишньoгo з'l.сти? oДнУ пepeпiнкy з висiвoк тa гнилoТ цибУлi з
пaлeцЬ в тoвщИнУ. Бaтьки зoвсiм нe xaлiли Д|Атl4|1У, MeHшe ДaaaлИ
Йoмy ibти, aнiх сaмi 

.lли. 
У Bacиля пц хивiт вiд гoлoдy тa зaпaдaЛИ

oчi тa нiс, aлe вiн тaк i  нe пoMep.
Бaбyсинa МaчyХa в цeЙ чaс бyлa вaгiтнoЮ, aлe tитV|I1У HapoдИлa

МepтвoЮ. B цi poки влaдi бyлo oдHaKoBo, xтo в цeЙ чaс i дe пoMИpae'
тoмy хiнкa зaKoпaлa свoto пoMepЛy дитИнУ в гopoДi'

Бaгaтo людeй noмиpaлo пpямo нa вyлицi. lx збиpaв чoлoвiк нa
пiдвoдi тa Kyд,исЬ вивoзив, яKщo цe бyли ниibь po.цичi _.iхзaбиpaли,
a.цeяKИx з пoзaпаЛ,aлИMи oчиMa нaвiть poдичi нe впiзнaвaли, aУ
дeяKиХ пoмepлИX poдинiв взaгaлi B)Ke He бyлo - пoМepЛИ щe paнi-
шe' (3aп. cry.цeHтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,QПУ БoгДaнa
Бoндapeнкo у 2006 p.)'

с.Mapкiвкa

сKPиник Moтpoнa Якiвнa, HapoДилaсь 23.11'1923p. у сeлi
Mapкiвкa Штeпiвcькoгo paйoну (ыapas Бiлoпiльcький p-н)'

У 192Bp. вся сiм'я Cкpиникiв пepeixaлa в сeлo Pyдкa, Щo зHaxo-
lцИтЬоя нeпoдaлiк с'Mapкiвкa. Пiдчaс кoлerгивiзaцiiy ниx зaбpaЛИ всe
зepнo. У кoмyнy всryпaтИ нe зaxoтiли , a ЗaлИШ|Алv:'Cя >Kv|т|/1У cвoсMy
бУдинкy' lloб зapoбити кoпiйчинy, бaтькo Хo.цИв пiшки в Poсiю (Kyp-
ськa oбл.) i мiняв сopoчкИ, pУшHИKИ, щo ix вишивaлa I\лaтИ' нa зepнo.
Пpинeсeнe бaтькoм зepнo пepeтИpaлИ Ha тepryшKy i вapили з HЬoгo
cyпи. |з xoMУ' в яKoМУ тpaпляЛИся xpoбaки' Bapv1л|Асyп. Biд гoлoднoТ
смepтi pяryвaЛa Kopoвa' яKy вдaвaлoся гoдyвaTИ 3 вeлИKИMИ тpyднo-
щaмИ' iнкoли дoвoдИЛocя знiмaти отpixy i гoдyвaти нeю xyдoбy.
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У чacи гoлolцУ зi cтeбeл KУKypyДзИ пeKЛИ пиpiхки. 3 листя лoбo-
.0,И' щaвлю, гинi бypякiв пeKЛИ Kop)кИKИ' сУпИ вapИли з piзниx бyp'я-
нiв. Taкox tлИ пaтoKy' якy бpaли нa цyKpoвoмy зaвoдi. |з сyмiшi пe-
peMeЛeHoгo вiвсa i пaтoки BapИлИ кисiль. lJ-toб згoтyвaTИ Kвaшy' зa-
тИpaлИ жИTHЮ MУKy' гpeчaнУ MyKУ зaпapЮBaли i стaвили в тeплe мi-
сцe, щoб пpoKИсЛo, пoтiм цю cyмiш BapИлIА.

Ceляни, якi зaлишил.4cя Hacвoix нaдiлax, aЛe нe МaЛИ кopoви i нe
хoДIАлLl нiчoгo MiнятИ, B|Аt\Iiиpaл.л сiм'яMИ. Ti, хтo He плaтИв пo.п'aтoK
зa xaтy, сaд, нaдiл - y l-lИx зa6иpaли Kopo6y' oпИсyвaЛИ мaЙнo. Koли
He вИстaчaлo дpoв для oпaлeHня, тoдi тoг1Ил|/1 бaдиллям гapбyзiв,
coняшHИKa, кapтoплi. Kapтoплю caДIАIlИ ЛyшпИнHяM, бo.i[ нe BИстa-
ЧaЛo.п,o нaсryпнoT BeсHи. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультe-
ry Cум,Ц,ПУ oлeнa Пicкун y 2006 p').

с.Mapкiвкa

писKyH Фeдip Пapфилoвv|Ч' нapoД,Ивcя 18'06'1926p' У ceлi
Mapкiвкa Щтeпiвcькoгo paЙoну (зapaЗ Бiлoпiльський p-н).

Пapфилo Пeтpoвин (бaтькo oпoвiдaнa) всe xИття бyв стoляpoм,
aЛe МaB нeaбиякi здiбнoотi дo MИсTeцтвa лiпки З глv1|1V|, He дИBЛя-
чИсЬ Ha пoBl]y вiдсщнicть oсвiти. B 1932p. вiДбyвaвcя KoHKУpс po-
бiт, викoнaнИХсeЛянaМи (мaлюнoк, сKyЛЬпrypa, вИLllИBKa iт.д'). Пap.
филo Пeтpoвич злiпив з гл|Аt1|А бюст T.Г'ШeBчeHKa, oтpИMaBшИ в
Haгopoдy "Koбзapяo, XoЧa гoЛoBнИМ пpИзoM бyлo oбiцянo Moлoтap-
кy. B цьoмy х poцi вiдбyвaлacя. кoлeктивiзaцiя, y людeй зaбиpaли
пpoдУKтИ XapчУBaння, xyдoбy, птИцЮ, сaдoBИHy.

Пискyн П'П. лiпить бюст Лeнiнa i  cтaвить Йoгo пo кoлiнa B свoe
ocтaнHe зepHo' викoнaвцi кoлeктивiзaцiТ, пpиЙшoBшИ.цo ньoгo, вiд.
вepтo poзryбилися i нe cтaли зaбиpaти зepнo з-пiд нiг оBoгo (Boж-
дя). TaKИM ЧИHoM, тaЛaнттa винaхiДJlивiоть пpoстoгo ceляHИHa Bpя-
тУBaЛa йoгo сiм'ю вiд гoлoдУ.

B .l933p. ciм,я вcryпae (дoбpoвiльнo)y KoMyHУ, .E.e пpoxИBae.цo.1 939p., вЛaсHe, гoлo.ц людeЙ, якi пpoживaЛИ в KoМyнi, нe тopкнyв.
ся. Aлe бiльшiсть oднooсiбникiв, якi нe зaхoтiли вcryпaТИ B KoMyнУ,
r|А|1Улv| з гoЛo.цy. B кoхнiЙ кoмyнi, a iХ y сeлi Mapкiвкa бyлo тpи, пpo-
)KИBaлo близькo .l 00 чoлoвiк. ПpимiщeнHя Haгa.п,yвaлo бapaки, кox-
нa сiM,я МaЛa пpaвo тpИМaTИ xУдoбy (кopoвy, пopoся' кoня), люди
зaЙмaлися сiльським гoсПo.п,apствoм' ibти гoryBaЛИ спiлЬHo, воieю
КoMУнoЮ' пepeвФKнo цe бyли гaлyшKИ' ЮшKa' сyп, xлiб з гpeнки, вi-
Bсa, ячMeHЮ. oтpимyвaЛИ Ha тpyдoднi зepнo пшeницi, )кИтa.

B скpyгнi чaси ihи ryЩy з бpaги' У кoмyнi зaЙмaлиcя зaгoтiвлeю
дpoB' BИpoщyвaнHяM xитa. 3a дocтpoKoвe сKoшУвaнHя зepнoвИx
вiДдaвaли пiд cyд. .[ля випiнки хлi6a i oпaлeння влaснoT кiмнaти
Пискyн П.П. злiпив пiн. (3aл. cryД,eнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery
Cyм,ЦПУ oлeнa Пicкун y 2006 p.).
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с'Тoвстa
БoндAPЕнKo Teтянa Geмeнiвнa , I910 poку нapaД)eння, х<и.

тeльKa ceлa Toвcтa Бiлoпiльcькoгo paЙoну Cумcькoi oблacтi,
.Д,iти нe бiгaють, He гpaЮтЬcя' Hoги тoнeceHькi, склaдeнi KaлaчИ.

KoM, вeЛИKиЙ живiт Miж ними, гoЛoвa вeлИKa, пoХИЛeнa oбличчям
дo зeмлi, aлИця мaЙxe HeMaо' сaмi зyби зBepХУ. Cидить дитинaЙ
гoйдaeться всiм тiлoм: нaзaд-впepe.ц. | тиxo, нaпiвгoлoсa шeпoчe:
ibти, Тcти, ibти... (3aп' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ
Haтaлiя Koвaлeнкo у 2006 p.)'

лAвщЕнKO Пapaскoвiя oмeлян-внa, t91З poKу нapoД)t<eHня,
)KИтeльKa c' Toвcтa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cумськoi oбл'

Бoюся я зaBoдИтИ poзMoвУ пpo cтpaшHi пoдi.i 1933 poкy. Bими-
paли дiти. Пoмepлo тpoe сyсiдiв _ хлoпчикiв. Як жe вoни xлiбця пpo-
cили|.ra нiкгo нe дoпoмiг _ пoп\DqlИ мo.t.cУciДи.

A xлiб випiкaли з пoЛoви, мepзлoi., нaпiвгнилoТ кapтoплi тa oтpy.
бiв. |-{e бyли кopжi _ пoлoв'янИки. Пoтiм ji дiлили пopiвнy мix члeнa.
ми сiм'T. l  дopoслi, iд iти oтpимyвaлИ сBiЙ (пaйoKD _ пo 2-3 штyнки.
Aбo.rx зa oдИH paз, aбo пoдiли нa цiлий дeнь. Maлeнькi дiтки, з'Твши
свoЮ чaсТИHKУ, He poзyмiюни, щo бiльшe HeMae' всe >к, пpocтягaю.
чИ pУчeHятa, пpocИлИ: "|aЙ, дaЙ пaпи!o (Зaп' cryдeнткa фiлoлoгiu-
нoгo фaкультery Cум,QПУ Haтaлiя Koвaлeнкo у 2006 p'\,

KвAK Фeoдopa iвaнiвнa, 1911 poку HapoИGrttuя, )KИтeльKa C'
Toвcтa Бiлoпiльськoгo paйoнУ Cумcькoi oбл'

3лoчинним бyлo вбивствo ДiтeЙ зa тe, щo пiднiмaЛИ з KoЛГocп-
Hoгo г1oЛя Дeкiлькa кoлoскiв' Гoлo.п,нi, виснaжeнi Дiти лУщилИ He.п,o-
стиглi зepHa, xaдiбнo lx пohaли. Boни пoмиpaЛИ чepeз дeкiлькa гo-

.цин. A KoлИ пoтpaплялV|дo pУK oб',l.ждникiв ,тo'iх6илИ бaтoгaMи,, Bни-
HяЛИ сaмoсyд (пaлили pyки сipникaMИ, KoЛoЛИ гoлKaMИ пaльцi, пpи.
в'язyBaЛИ Дo кoнeЙ)' A кoли ж дiти, бoci, гoлi тa гoлoднi, тiкaли вiд
HИx, тo нaглядaнi, вepХИ Ha кoHi, MчaЛИ зa HИMИ. Бyвaли вИпaд.KИ'

щo,п.ИтИнa пoтpaпЛялa пiд кiнськi KoпИтa - i гинyлa''. A в тopбинцi x
бyлa Дeсяткiв Двa кoлoокiв. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкуль-
тery Cум,tJ,ПУ Haтaлiя Koвaлeнкo у 2006 p,).

xoBAl{oBA Teтянa Якiвнa, 1913 poку нapo,tрKeHня, )KI4тeлЬKa
c. Toвcтa Бiлoпiльcькoгo paЙoну Cумcькoi oбл'

3 гoлoДy B oчax no)KoBKJlo, в шлУHKУ бoлить вi.ц тoгo смiтrя, яKe
iли, бo y нaс зaбpaли нe тiльки xлiб дo зepнИ|lИ' a Й кapтoплю, Kвa-
сoлю i Bсe' щo Мo)кнaibти' Бoci, гoлi, гoЛoднi блyкaли сeлoм юpби

дiтeЙ. "Хл iбця ! )hiбчикa дaЙ ! Maмo, МaryсЮ' нeнeчкo ! Kpиxiткy xл iб-

ця!" A мaти вiдпoвiдaлa: u.[iтoньки мoТ! ПoчeкaЙтe. oсь пeтpyшKa
зiЙ.цe, )KИтa зaзeлeнiютЬ, caди зaбiлiЮтЬ...> (Зaп. cryдeнткa фiлo-
лoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Нaтaлiя Koвaлeнкo У 2006 p')'



пиPoг €вдoкiя Тeoфaнiвнa, 1914 poKу нapoД)KeHня, х<Итeль-
кa c. Toвстa Бiлoпiльcькoгo paйoнУ Cумcькoi oбл'

Гoлoд гloKЛaв У cИpУ зeMлю бaгaтo людeЙ. ПaМ'яTaЮ, як пi.ц ти.
нaми cидiли ЛЮдИ з пpocтягHyгИMИ pУKaМИ _ пpocИЛИ 

.icти, 
тa Й зa-

дУбiли.
Тpeтя чaстИHa пoмepЛИХ_дiти. Moя мaмa бopoлacя зa Haшe)KИT.

тя. Пepшy тpaвИчKУ пyсKaлa в ixy. 3 квiтiв aкaцiТ poбилa бopoшнo.
Лoбoдy, KpoпИвУ, спopИш, KaЛaчИKИ _ всe вИKopИcтoвyBaЛИ дЛя Xap-
чУBaнHя '

.П,eякi oднoоeльцi, пpaгНyчИ вpяryвaтИ вiд гoлoднoi смepтi xoчa б
дiтeЙ, вeзлИ iХ дo мiстa Й зaлиu.laли в Устaнoвax, в лiкapняx, нa BoK.
зaЛaХ, Ha вyлИцяx. piти гинули з piзниx пpИчИH: вiд oпyxaння тa Хвo-
poб, вiд фiзиннoT poзпpaвИ Haд HИМИ' aЛe пepeBaxHo пoмИpaли вiд
гoЛoДУ. (3aп' cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум.ЦПУ Haтa.
лiя Koвaлeнкo у 2006 p')'

пAсЬKo Гaннa Aндpliвнa' 1912 poку Hapo.tt'х<eнHя, )KИтeлЬKa
c'Toвcтa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cумcькoi oбл'

Koли згaдyю стpaшний гoлoдoMop, тo oЧi пepeпoвHЮютЬся сЛЬo.
зaми. Пaм'ятaю, яK сiльcькi aктивiсти poбили oбшyки пo двopax i
зa6иpaли бyдь-якiзaпaсИ oкi_ cp<apiB, Кapтoплi, бypякiв, фpyктoвi
сУшKИ' Ha отaнцiТ Bиpi (30 км вiд о.Toвстa) y яMaХ зaлИц.IaЛaся Mep-
зЛa Kapтoпля, тo )к t'А|lхoДvl.лИ туДи. 3a дeHЬ ЩoсЬ i пpинoсили _ г|1И-
лy, MepзЛУ, a вce )к дoбaвкa .цo кopжiв - пoлoв'яниKiB.

У тиx ceлян' в яKИХ бyли xoн якi цiннi peнi, вoни oбмiнювaли iХ нa
пpoдoBoлЬчi тoвapи в iншиx мicЦeвoстях, (3aп' cryteHтKa фiлoлo-
riчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Нaтaлiя Koвaлeнкo у 2006 p').

с 'Пaвлiвкa

пЕтPЕHKo Пapaскoвiя Kиpи.
лiвнa, 1 91 0 poку нapoДЖeнHя, )t<Итe-
льKa c' Пaвлiвкa Бiлoпiльcькoгo pa-
Йoну Cумcькoi oбл' (Ha фoтo).

C тpaшн i  6 ули  ЧacИ .  Meн i ,
нaЙcтapшiЙ, тoдi бyлo 23 poки. У po.
динi бyлo вocЬМepo дiтeЙ. HaЙбiль-
шe лю.цeЙ пoМИpaЛo вeсHoЮ 33-гo'
ocoбливo вaжкi чaси нaстaли тoдi,
KoЛИ пoчaЛИ дoзpiвaти хИтo' пшeHИ.
Ця' oBeс. Люди, в тoMУ числi i нaшa
lмaтИ' зpИвaЛИ KoлocKИ' B|/|М|АHaл|А
зepнo, BapИл|А кaшy, нa'lдaлись i нe-
зaбapoм У стpaшHИx МyKaX пoMИpa.

ли. MeдиннoTдoпoмoги нe бyлo нiякoТ' тa Й дo лiкapiв нixтo Й нe звep-
тaвсЬ, бo лiкapня пpoTИ тaKoгo лихaбулa бeзcилoю. A нaшy cyоiдкy,
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Moтpoну ПoтaпeнKo, зa тe' Щo вoнa нapiзaлa кoлoскiв, якi бyли пo-
сiянi вдoмa Ha ПpИca.цИбнoмy KлaптЮ зeмЛi, ЗacУД|ллv| нa 2 poки, Ha
цeЙ нaс y poдинi Пoтaпeнкiв пoMepлo з Гoлo.цy 4 дyшi, в тoМy чИсЛ|
двoe дiтeЙ. gи жили KoЛo cтaнцil., бaчили жaхливi KapтIАH|А, якi нe
Mo)KHa зaбуи. Гoлoднi, виснaхeнi люди бyквaльнo oблягaЛИ стaH-
цiю. Boни Г1pИхotv|л|А звiдyсiль. Tpупи BaлялИCя Ha KoХHoMУ кpoцi: У
сKвepaХ, нa пepoнi '  Meнi нa BсeжИтТя зaкapбyвaлaся y пaм'ятi oпy-
XЛa Мepтвa xiнKa, щo лe)KaЛa бiля бaгaxнoгo сKлaдУ, i щe xивe нe.
MoвЛя' xaлiбнo ХHИKaЮЧИ HaмaГaлoсЬ зaдyбiлими pУчeнятaМИ д|с-
тaтИсЬ дo MaТepИниx гpyдeЙ. Пopyн cидiли щe тpoe тpoxИ сTapшe-
нькиx дiтлaхiв. Зaмiсть oДяry нa нИХ бyлo якecь ЛaXMiття, a нoги oб-
кщaнi гaннip'ям.

Maти iз мepзлoi.кapтoплi poбилa KpoxМaЛЬ i виpoщyвaлa iТ з oД-
ниx вiчoк. ЛюДи хoД|АлV| мoв тiнi, дoвгopyкi, з BocKoвИM oбличчям, a
y бaгaтьox шкipa Ha ПУXЛИX нoгax тpiскaЛaсЬ, з ЛИToK тeKЛa свiтЛa,
ТягУЧa piдинa. Coбaк i кoтiв Ркe.цaвHo пoiли, як l мaкyxy' KaчaHИ KУ-
KypУ.цзИ' пpocяHy пoЛoвУ. Чepгa дoХoдИЛa.0.o вopoн, ЛИПoвoГo ЛИс-
тя, KiHcЬKoгo щaвлЮ. Зaлишилиcя B x<|/1BИх MИ з сeстpoЮ, a peштa,
шeстepo' пoMepлИ. (Зaп' cтудeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкyльтeтУ
Cум,ЦПУ oкcaнa Бaбeнкo, у 2О07 p.)'

пЕтPEнKo Гpигop iй  Пeтpoвин,
1 91 0 poKу HapoДх<eння, )KИтeлЬ
c'Пaвлiвкa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cум-
cькoi oбл, (Ha фoтo).

Хoвaли xлiб, .цe Xтo мiг, бopoшнo oпy-
cKaлIА Ha /].Ho кoлoдязiв.

Aлe вiД нaпacтi He вpятУBaлo нiщo.
3aбpaвши всe, Щo тiльки MoжHa, Haшy
poдИнУ B|АгнaлIА з xaTИ. Biкнa тa двepi
пoзaбивaли. Щoб B|АЖИтИ, ми iли цвiт
KoHЮшИнИ, лoбoдy. ЛюДи МepлИ' Heнa-
чe M}D(И. Пo сeлy пiд тинaми i нa пoляx
Лe)кaЛИ TpУпИ, a нa KЛa.п,oвищi мiсцьyжe
нe бyлo. Бaтькo пoMep, a MИ з MaMoю
lли кpoпивy' гopoшoK' кyльбaбкy. Maти

пeKЛИ сяKi-тaKi oлaДИK|А, гp|АзлИ кopy лiщини, iли кoтiв, гopoбцiв,
сoбaк. Maти згoдoМ пoMepЛИ' a я дИвoМ BИХИв. (3an. cтудeнтKa
фiлoлoгiннoгo фaкультeту CyмflПУ Окcaнa Бaбeнкo, у 2007 p.).

зAXAPчЕl{Ko oлeксандpa MикoлaiЬнa, 19l7 poку нapoД)KeH-
11я, )KИтeльKa c. Пaвлiвкa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cумcькoi oбл.

.[oбpe пaM'ятaЮ сoняЧнi, вeонянi.цнi,  кoли я, HaMaгaЮчИcЬ яKocЬ
зiгpiти BИсУшeнe ГoЛoдoм тiлo, вмoщyвaЛa Йoгo нa дepeв'яниx кo.
лo.цKax бiля двopy' зaгopнУвшИсЬ У MaMИHe пaЛЬтo. MИMo, ЛeдBe
пepeсryпaЮчИ нoгaМИ, пoBзЛИ oпцлi сyciди. A oт я пyx;lolо нe бyлa,
нaвпaKИ' CХУдлa, cтaЛa сХo)кoю He сKeЛeт, oбтягнрий тoнкoю шкi-
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poю. лЮдИ хoДИлt4 cтpaЦJHi' пyХлi, oднe oдHoгo He Bпi3нaвaЛИ. щoб
B|АЖ|Ат|/1, |'t|IА BapIАлИ i iли шкypи тBapИн' Kopy з Д,epeB' piзниЙ бyp'ян,
жaб, Koтiв, сoбaK, ДoХЛy KoнИHyтa piзнe ПaдЛo. Бyв нaвiть вИпaдoK
людoщствa. o.цнa хiнкa _ Maти - пo нepзi пopiзaлa i пoiлa свoiХ дi-
тeЙ. Koли пoмepЛa Й оaMa, тo Ha гopИщi rТxaти бyлo знaЙдeнo вiсiм
Д]АтячtАх' гoлiвoк. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery CумД-
ПУ oкcaнa Бaбeнкo у 2007 p.)' 19

дyPlv|AнЕHKo Лiдiя Пpoкoпiв-
нa тa'QУPMAнЕнKO Moтpoнa Пpo-
кoпiвнa, 1910 тa 1913 poку HapoД-
)KeHня, )KитeльKИ c. Пaвлiвкa Бiлo-
пiльcькoгo paйoну Cумськoi oбл, (Ha
фoтo).

Haс y poдинi бyлo тpoо .цiтeй _
,E,вoо нaс, дiвнaт, тa ХЛoпЧИK. Бaтькa
нe пpИпoмИHaeмo. A мaти TpУдИлa-
cя, aбИ Xoч нaс тpЬox вpяryвaти вiд
смepтi.  3гoдoм бpaт Якiв пoмep. A
нaс ГocпoдЬ 3aлИшИв нa свoТ мyки.
eдинe, щo згaдУeтЬся' цe тe, щo
дyxe xoтiлoся Тсти. llЙи'tли MepзлУ

KapтoпЛЮ' a лУIIJпИHHя з вiчкaми бepeгли, щoб бyлo чим нaвecнi пo-
сaдИтИ.гopoд. CУоiдcькi xлoпчики нaвiть з6иpaли HeдoпaЛKИ вiД си-
гapeт. lxiли, зaглytlJУЮЧИ гoЛoд. Ha кpaю сeлa )кИлa бaбa oдapкa' У
нeТ бyлa дoнкa-пiдлiтoк. Taк вoнa Bзялa тa Й зapyбaлa овoe дитя. Bce
склaлa y дiхкy' A пoтiм oбгpизaлa кiстoчки. .[J.уoкe стpaшнa бyлa кap-
тинa. A oт дiд нaш.l.в xpiн, мoвляв, щo cИЛи дoдao. Aлe нe тaK стa-
лoсЬ _ пoMep. A ми нyдoм BV|Ж|Ал|А. (Зaп, cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo
фaкультery Cум,t],ПУ oкcaнa Бaбeнкc у 2007 p').

C' KaтepИHiвKa

лyкAttJoвA Гaннa Якiвнa, 1920
p o KУ H ap oД)e H H я, х<Итeл ькa с. Kaтe p и -
нiвкa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cумcькoi
oбл. (|1aфoтo).

3гaдyeться мeнi, щo ypoxaЙ xлiбa
бУв дo6pиЙ, i y poдинi y нaс xлiбa бyлo
бaгaтo... Тa Йoгo УBeоЬ вибpaли, oстa-
вся o.п,иH мiшoк. He д'oпoмorли нi блa-
гaння, нi дитяниЙ гoлoдниЙ плaч, ibти
дуot<e xoтiлoся, п}DиИ нoги. Mи MaЛиMИ
бiгaли Ha лyг' з6иpaли ЩaвeлЬ, pвaЛИ
лoбoдy, з нeТ poбилИ raлeтИ, дotцaЮчи
висiвки. ЛюДи пoMИpaЛИ Ha ХoдУ.
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Пoлe з KoлoсKaMИ oХopoнялoся' Aлe були випaдK|/I, Koл|/| Bce >к
тaKИ BдaвaЛocя Ha пoлe пoтpaпити. oднoГo paзУ пiшли MИ Х MaМoю
Ha тe пoЛe HapвaтИ KoЛoсся. Я pвaлa' a MaтИ jлa, бo дyxe бyлa знe.
сИлeHa. Пoтiм пiшли дoдoмУ. Пo дopoзi MaтИ BпaЛa...пoМepлa...a я,
зi cльoзaми Ha oЧaХ пo KУщax пoбiглa.цoДoMy. ПpиЙшлa i пoбaчилa
MepTвИХ бaтькa i мeншy сeсТpИчKУ. Ш{o poбити.цaлi i нe yяBЛяЛa.

Bиpiшилa пiти дo тiтки Xpиcтi ДУльcькoТ. Boнa мeнe пpиЙнялa,
нe звaxaЮчИ Ha Te, щo y caмoT бУлo.цвoe дiтeЙ. A чoлoвiк, yxe пoМep-
лиЙ, лeЖaв нa пeчi.

Tpeбa ж бyлo яKoсЬ BИ>KИBaт|А' тoмУ oб.циpaЛИ KopУ з.цepeв, лa-
MaлИ ЛoзУ. Aлe тiткa згo.t],oM пoMepЛa' a я з MaлИMи.цiтьми Ha pyKax
пiшлa з людeЙ B лЮ.п.И, шУKaЮЧИ пopятy|-|Ky,. . (3aп. cryдeнткa фiлo.
лoгiчнoгo фaкультery Cум,tJ,ПУ oксaнa Бaбeнкo y 2007 p.)'

с. HoBoaHД,piTвKa

п'ятAчEнKo Aллa oлeкcilвнa,
нapoД,Илacь 1941 poKУ у c' Нoвoaн-
дpii'вкa Бiлoпiльcькoгo paйoну Cум-
cькoi'oблacтi, Жилa в Cумaх, zapaэ
MeШKae у piднoму ceлi' (|1a фoтo)'

47-Й гoр' _ цe булo стpaшнe дiлo.
MИ, дiтИ, хoДIАлLА пo KoлoсKИ, t'/,'яI1И
pУKaMИ iз кoлoскiв зepHa i пoщaли з
ocTЮKaMИ' з yсiм. Живoти пoHaгI}D(a-
ли. KapтoшKy' oтaKy шo oцe вeсHoю
гopoД opютЬ, гнИЛy KapтoшKy сoбipa.
лИ, MepзлУ' г1pv||1oc|/|лИдoдoMУ i лiпи-
ли тaкi... MaтopжeнИ KИ Haз|АBaлtАcя'
,[J,oбaвить ryди нiнoгo, сiль тiльки бyлa.
ТoДi дoбaвЛяЛИ MaKyxy aбo зepHa
MaKy пoтoвнeнi, i нe Ha сKoвopoдi, нi-
чИM He MaзaHl' пpяMo нa пЛиryЛo)(И-

лиiжapили. Пoтiм coбaчa лoбoдa бyлa _ лoбoдяники пeKлИ. l бyлo
дуoкe бaгaтo вдiв, a в кoжнoT Blt],oBИ пo чeтвepo, пo n'яТepo .п,iтeЙ, a
гo.п,УвaтЬ ix чимся тpeбa. .[iти пpиi, Ha пpИпeчKУ лe)кaтЬ' HoгИ, яK Ko-
лo.п,KИ' >t<ИBoтИ oтaкi здopoвeннi, oпцшi. A мaти пpИXo.s,ИтЬ.цoдoмy,
сepцe Kpoв'Ю oбливarться _ тo o.E,Ha дИтИHa BMepлa' тo дpyгa. A в
кoлгoспiдaлИ УKaзaHie вapить бaлaндy _ дepТЬ iз ocтюкaми, з yciм нa
свiтi, oтaкoT гнилoТ KapтoшKИ нaсoбipaютЬ, KaтЬoЛ здopoвиЙ нa бpи-
гaдi, oцe, дe кiнь здoХ чИ щe щocЬ' oцe бepщь тe M'яco пopyбaють
uJМaтKaMИ' KИдaютЬ У цeй кaтьoл i вapять бaлaндУ. PoзщИтaнo.нa Kox-
Hy-ciм'ю, яKщo тaM чoтИpИ нeoЛoвiKa, 3нaчИтЬ' тoбi нoтиpи чepпaKa
бyдe цieТ 6aлaнДи'|Йtllли з чИM _ KyBшиH вipьoвoнкoю пepeв'язaнИЙ,
шoб pyнкa бyлa вpoдi ж, i цe пiдxoдиш дo цieT xiHKИ, i лло пo щory,
окiльки вaс дyш ciм'T.
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He дaЙ Бoг тaкe пepe)КИBaтЬ! 3aЙдeш oцe дo сyciдiв, y iХ дiтeЙ
булo бaгaтo, ЛexaтЬ дiвнaтa, п1ооi, нoги cинi тaкi, oчi aж Haвepx пo-
вИлaзИлIА.

Xopoнили людeй _ нiякиx клaдбищ нe бyлo, XopoHИлИ y сaдKax'
нiякиx нe гpoбiв нe бyлo, нiЧoгo, зaМaТyвaлИ y яKУcЬ pядHИHy GTapУ.
I B KoxHoМy двopi oтщ, y KaxнoмУ сaдKУ Moг|Ал|А e. Cтapi ЛЮдИ Тa
дiти нaстiшe MepлИ' Усix y сaдKУ ixoвaли.

Hy, кoнeшнo, y33-мyбiльшe в ceлi пoмepлo, a в 47-му гoдУТoХe
пoмepлИ бaгaтo, a y Haс y дpУгoгo дeдa, вiн poбив в eмтeeсi, ii.м
B|АtaBaлИ пaЙoкxoмy, ТaK вoHИ xoм мiшaлИ з MoлoKoM' oцe зaщoT
KopoBИ i BиЖv|I1И, i тo мoeТ мaтepi дiд yмep, дi.ц Tимoшкa. A в нaшiй
сiм'Т тex дepxaли Kopoвy, i нepeз цe в 47.мy гoдy нixтo He BMep.

Пoмoщi нiякoT ЛЮдяM нe бyлo, нaoбopoт y тi гoди бyлa кoнтpaк.
тaцiя, хoД|АлИ з6иpaли п iдп иси, яKщo в тeбe кopoвa e i Тeля, тИ .цoЛ -
жeH здaтЬ Йoгo y KoЛгoсп дapoм. oблiгaцiТ. Тpyдoднi. Ти xoдиш нa
poбory _ тoбi стaвляЮТЬ пaлoчKУ, Ha тy пaЛoчкy y тi вpeмeнa 28 кoпi-
йoк нaщиryBaЛoсЬ, яКщo тИ .цepxИш KypИцю, пoщИTaютЬ, скiльки
вoнa тaM, тИ.п.oЛxeFt з.п,aтЬ 100 яоць. Пopoсяти тИ He Mae[Д пpaвa
зapiзaти, тИ пoвИнeн здaтЬ uJKypy, тИ пoвИнeн здaтЬ M'ясo. ЛюДи
HoчaMИ y сapaT, пoпiл нaбиpae i пopoсятi в нoздpi i в poт, Boнo зa-
ХЛИпaeтЬся i нe кpинить тo.цi, Йoгo в сapaТ piжщь. I в сapaТ нoЧчЮ
сMaЛятЬ, шoб нe здaвaтЬ ЦJKУpи.

Haчaлoсь вoHo з oсeнi, a Becнoю вxe сiять нiним бyлo. Cпeцiaль-
нo зpoблeнo бyлo. Чopтi дe вoни дiвaли тe зepHo' ч|А Bv|Boзv|лvl, ч|/|
Бoг Йoгo знae' дe вoнo дiвaлocя. Як TaKoгo' щoб бyлa зaс}D(a чИ щe
щo нeбyдь, лЮдИ тaKoгo He пoMHять. He бyлo тaкoгo.

A в 33.мy гo.цy KBaсoлю i ry oдбиpaлИ' Bo|1И He дaвaЛИ нiчoгo пo-
с|ятЬ' людИ зaщoт чoГo BИ)KИвaлИ _ з KapТoшKИ' яKщo B тeбe, Хoвa.
юЧИ' зaЛИ[l]ився мiшoк чи пiвмiшкa, caДL4лИ лyшпaЙки, нe зpiзки' l  в
47-му гoдy лyl.ЛпaЙкaми caД]АлIt'

Азa6иpaли для нoгo? Щoб люди пoB'ЙИpaЛИ 'У бaбиякo.lbь y KyB-
шинi квaсoля стotТь - всe piвнo вoHИ x iT зaбepyгь. To х i випaдки
людotдствa булlл'У Чyмaкoвoму вбивaли i пohaли дiтeЙ' l-{e фaкт i
свiдки ость. Ciмeй тpИ тaKиx бyлo, щo BИлoвлЮвa ли ДiтeЙ i lли. Boни
дaжe свoiХ лoв6ивaли i пoiли. .0,opoслиx, щoб oдин o.п,нoгo вбЙли i
з'ii,л!А, _ нi, a дiтeЙ KpaЛИ.

A нapoд нe бyнryвaв нoмy? Bpeмeнa Cтaлiнa бyли дpr<e ХeстoKi,
тИ щe нiчoгo нe cKaзaв, a тiльки пoдyMaB' i нa тeбe вжe дoнoс бyдe,
i пpищyгь вcю твoЮ сiм'ю зaбepрь i нoнню вИвeзyгЬ, i нe знaтимeш
кУДи Й шo. Heльзя бУлo нiдe нiчoгo KaзaтЬ' пoтoМУ шo д}DKe xeстoкi
бyли стaлiнcькi вpeмeнa. l мoxe нe стiльки Cтaлiн цe poбив, як всi
oцi пpибiнники. U.[o Cтaлiн XoдИB пo сeлax? Чи слцaв, дe Хтo щo
скaxe? A oцi х пpибiнники, пiдлaбyзникиi poбили yсe цe.

(3aп. виклaдaн фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ C'B'П'ятa-
чeнKo | тpaвня 2007 p' в с. Hoвoaндpiiвкa)'
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м .БУpИHЬ

дAвидЕHKO Mapiя Пaвлiвнa, 1924 poку нapoД)KeHHя НapoДи-
лaсь i ЖI4лa B м'БУpинь' 1apaз х<ИBe B Kpoлeвeцькoму будинку-iн.
тepнaтi'

_ Poзкaхiть, бyдь-лaскa, Щo Bи пaM'ятaeтe зa ГoЛo.E,oMop.
_ Mи бyли .цoмa' пpИшЛИ 'цo нaC' зaбpaли вecь xлiб.п,o eдИHoгo

гpaМa. Бaтькo зaKoпaв y кopoбкy, BИpИв ямy Й зaкoпaв, oдкoпaли Й
забpaли. Haс п'ятepo дiтeЙ. П'ятepo oстaЛoся, дaк ми.iли paзHe ЛИс.
тя, лЮ}п,И MepлИ y нaс, oД,ИH пapeНЬ УMep Koлo пopoгa. Haвepнo, дa
йoмy гoдoв двa.п,цяTЬ, Mo)Ke, бyлo. Гpiб, гpiб зeмлю, дoЙшoв, пoгpiб
зeMЛю Й пoмep.

He paз пp|АхoД|Ал|А.цo Hac, oЦe oД,ИH BИKoHaBeЦЬ бyв, тoдi x бyли iХ
виKoHaвцяМL^нaзИBaлIА У нaс, .цaк бУлo пpиiдщь oцe: (тaK, дaвaЙтe
xapтoшKy)' 3aбpaли KapтoшKУ. Пoвигpiбaли iз пoгpeбa всe нa свiтi,
нe oстaвИлИ. Haс п'ятepo.цiтeЙ бyлo. Hy й бaтькo кaxe: uЯк xe я бУдУ
тeпep oцe з дiтьми? Пpoпaдaть бyдy з.цiтьми"' .Qo вeнopa ДoЖv1lllА,
Bвeнepi з|-|oв BИKoHaвeць he: nlвaн Пeтpoвин, yтeбe xлiб eo. ".Цa.п,e x
y мeнe тoЙ xлiб? У мeнe п'ятepo дiтeЙ. Бiльшe нeмa нiчoгou. У cкpиню
лiзщь, y пiдпoлля лiзщь. Kpyгoм шyKaЮтЬ xлiб. Пoвигpiбaли.цo eдИ-
}{oГo гpaMa. A тo.цi гoлo.t], пoчaвся, пoчaвcя тiф, нyмa oцe стaЛa хo-
дитЬ, MaЛяpiя, люди пpoпaдaЛИ, яK M}Dи. Xoвaли B МoгИЛУ пo дBaД.
цяТЬ дyш бeз нiчoгo. Бeз гpoбiв, бeз нiчoгo. У,мeнe сyсiдкa бyлa, дaк
y нel.двa синa poбилo в Kиeвi, двa оинaiT, a вoнa в кoлxoзi poбилa. .Qвi
дoчKИ po6или' Бyлo вoни пpИBeзyгЬ, кгo бщaнoнкУxлiбa ни двi. Boнa
дiткaм дacтЬ, a тpoшKИ ХoBae, щoб вжe з гoЛoдУ He пpoпacTи. Дiти
noBMИpaЛИ, a MaтИ щe Й oстaлaся. A цeй, щo збиpae' HУ, M)DKчИHa
Ъдив нa пoдвoдi, збиpaв. Hy, нaпpимep, вИ вжe зaбoлiлИ, oцe BЖe
нeгoдниЙ Лe)KИтe, вiн пpиiжджae Й кaxe: "!aвaЙ,я дpУrиЙ paз нe бyдy
окaтьo. 3aбиpaв, a вoнa Ka>кe: (TpoХИM, пo)<aЛyстa, He зa6иpaЙ MeHe,
в MeHe Щe с}D(apИKiB e, Мoжe KшoгpaM' дBa' TpИ).

_ Дaк чoгo x тИ MoвЧИш, * KaХe - дypa?
_ ДaвaЙ я тoдi пo KУсoчKУ 6Удy дaвaтЬ, сKopo хитo пocпie, i тИ

вИ)KИBeш>.
l ця xiнкa BVЙ<Viлa. Biн .цo iТ пpиi.ждxaв, oцeй нoЛoвiK, тiльки кaxe:

"HiKoMУ He Ka)кИ). ГoдУвaв oтИM сУxapикoм. TiлькИ Ka)Ke, яK o.цУ)Ka.
lш, He лiзь, He зa6иpaЙ цИx с}D(apИкiв, бo з,.icи Й пpoпaдeш. L[e нa
гoлoдниЙ xeлУДoK. li пpiзвищe Mapiя Тpoxимiвнa Жeвчик. .Цaк вiн
кaхe: nMapiя, ти Ж 3Haeш' я x тeбe oт омepтi спaс>. A вoнa кaжe:

"Hy, тoбi я чapoЧKУ HaЛлЮD.
_ A йoгo як'звaли?
- A Йoгo _ Tpoxим Пeтpoвин Caвчeнкo,
_ | всe цe в БУpинi?..
* B Бypинi. Mи в сaмoмy цeнтpi Ж|/1лI4' Boнo бyлo МiстoМ, Ho KpУ-

гoM KoЛxoз бyв. B кoлxoзi po6или ми, в Бypинi. Тaм paHЬшe пaH
бyв, Пaвлoв. Йoгo зeMЛя вcя бyлa. Aтoдi в)Ke KoлХoз'
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_ Cкaxiть, щo iщe люди\i,ли, щoб спaстись?
_ ЛюДи iли всe пi.цpяд' Bи знaeтe i гинкy tли, i oцe paзни Й 6уp'ян

iли, i тoдi, KapтoпЛя. oцe бyлo тaк. [J-{o B яMИ зaKoпyвaЛИ ' a люД|А
вxe пoвMИpaл|А, a B яМИ пoзaKoпУвaЛИ' xoвaЛИ. Taк oдкoпyBaлИ Bxe
тi яMИ, тaМ B)Кe He KapтoшKa, a вoHa B)кe зГНИлa, KpoxМaЛЬ otп,ИH oс-
тaBся..П,aк i кapтoшкyryдoбaBляI|И,тe зiлля. lспaсaлися ЛюдИ oТaK.

Пiдвoдa l.здиЛa. 
.|.дe 

niдвoДa 3 HИМИ. Пpиxoдить вiн: . Xлiб e y вac?>. _
*HeMa'. "Hy ми нaйдeм xлiбo. l пoчИнaЮтЬ * i в пiдпoллi кoпaють, t
зpИвaЮТЬ, i шyкaють. Hy, ви знarтe, Лю.ци пpИспoсoблювaлИсЬ вCяK.
l в кoмин ХoBaлИ xлiб, i кyди тiльки He ХoвaЛИ' i кapтoпeлькy якy i
зepHeцe. Бyлo кoнoплi paнiшe пoтoBчyгЬ, сKoвopoдKy пoмaxyгЬ У
тpяпoнцi, i пeнщь блинцi з KoнoпeлЬ. Бo нe бyлo ж нe Maслa' нiчoгo i
тaM нaxoдИли. Cpiзь бyлo poзвaЛЮвaлИ Й гpу6и, yсe хлiб шyKaлИ.
oцe тaк бyлo, викoнaвцi oЦi po6или'

A тoдi >к oтo г1I.|aтИлL4 бeздeтнi бyлo. .П,aк y Haс oДl.ly зacУДилИ Дe-
ByшKy. 

.in 
булo, HaBepHo, гoдiв дeв'ятнaдцять. Hy, a.вoнa пoшлa в

пoЛe, a бaтькoi.й кaxe, Hy' вeдИ ДИт|4HУ, нy, шyкaЙ чoлoвiкa йвeДи
Дv|т.4|4У,.0,e ж я тoбiбyдy шyKaTЬ гpoшi, щoб 150 pyблiв плaтить бeз-
rцeтHИX. .Д,aк вoнa пoшЛa' жaбy пoймaлa Ha пoлi й poзiп'ялa, ми в
лaнцi poбилИ з нeЮ paзoМ, двi пaлoнки пoстaвИЛa' poзiп'ялaxaбy Й
HaпИCaЛa: uУ кoлгoспi я poбилa., ПУr0, пшeHИцi зapoбилa, нa бaзapi
пpoДaлa Й зa бeздeтнi oтдaлau. 

.|'Й 
дaли п'ятЬ гo.п,. ПpиЙшoв вИKoHa-

вeць зiбpaв нaс yсix, пo lп,вa днi дepжaлИ' нe BИпУсKaЛИ нaс. Xтo цe
HaпИcaB i нaЙшг.ли' 3aстaвляли poзпИсyвaТься Й нaЙшли. iТ зaсyди-
J1'|А , ДaK пpиixaлa дypнa дiвнинa. .{aк кaзaлa i в двepi pyKИ зaKлaдaЛИ.
|Тмaти BMepлa, a BoHa B ТЬoтKИ вocпИтyBaлaсь. |Tтьoткa п'ятepo свoiХ
дiтeЙ i iТ бiднy в3яЛa cИpoтy вoспИтyBaтЬ, ,п,aK як пpиiХaлa, з lТ гoлo.
Bo1o ЩoсЬ cтaЛoся. 'Цaк як пpиhe пpeДceдaтeЛЬ дo нaс, .п,aK вoнa
кaxe: "Щo жви дитинi oцe зpoбили, дaЙтexТЙ xoть нa кyсoкxлiбa".
A вoнa пo сeлУ ЙДe й кaxe: (я He пV1Caлa, я He пИсaЛau. Тaм щoсь
зpoбилocя Тй з гoлoвoю.

A дiЙствiтeЛЬHo BoHa HaпИcaЛa, бo тaк бyлo, щo Й хлiб oтДaЙ Й
M'яco oтLaЙ.

_ A нiчoгo нe бpaли кpiм пpoдyктiB, Mo)Ke pУшHИKИ' oДяг?
_ Зa6иpaли вce, oцe вИ зHaeTe, eслi тiльки дoЛxHИ вИ зa Щo He.

бyдь, тo нaKЛaдaлИ iм'яca 40 кг, oД.ЦaЙ iяeць 120 штyк iмoлoкo
oц'цaЙ, HeMa KopoBи, a oД,цaй гoсУlп,apствy. oцe тaM Хe сaM HaЛoг
oддaЙ. .{aк бyлo пpиiдyгь, HeМa чoгo бpaть, зHaчИтЬ, зaбиpaють oдe-
)Кy. зaпИсyють, зaбpaЛИ' пoвeзЛИ'

_ A зaстaвляЛИ B KoЛгocпи Йти?
- Aякxe' oбязaтeльнo. Л юди Й caми Йuли po6или' Ми з KoЛХoзy

пoЛyчaлИ Йжили' Бyлo в KoЛХoз пi.п,eмo, He.п,aвaЛИ Hiчoгo, пaлoчKy
зaпишyгЬ i вce. Aвaнc бyлo oцe пpoco ни щo.нeбyдь. Тpoxи XвaтЬ нa
кaшy. ,{aк iдeш, a в кaнaвi лe)кaтЬ' зyстpiнaютЬ BИKoнaвцi, витpyси-
ли' Пoвкiлa BИтpУcИлIt _ п'ятЬ гoд...

Bсe oхopoняли' Ha пoлi бyлo, яКщo вИ пiдeтe пiдбиpaть KoЛoсKИ'
уot<e тi, щo з)кaЛИ, a вИ KoЛoсKи пiдбиpaeтe, .цaK 6или пльoтKaMИ oб'-
exчИKИ. . .

+ с a+э
sБ-
я9oo
sё{ сi.
цsБaр
Ё \

a\i
t"



Уxe як 1933 нaчaвcя, зИMa, в)Ke пoчaлИ лЮдИ MepтИ, He To, щo
тaM ЛюдИ. Bи знaотe, У Haс oдИH чoлoвiк пoТв cвoix двoe дiтeй. Хiнкa
вMepЛa. A зaлишилaся дoЧKa Й cин' Biн дoнкy зpaзy з'Тв, a тoдi синa.
Чoлoвiк пpийшoв дo нЬoгo Й кaxe : uMИтpo, aтиЙнe oпyxu. Biн кaxe:
nТИ знaош, щo я poблю? Я дiтeЙ свoiХ пoTвu. Biн кaxe: n3ДУpiв, чи
щo?n. A вiн кaxe: n| тeбe, eсли бУдeш бaгaтo бaлaKaть, з'Тмn. A тoй
чoлoвiк виЙшoв Й кaxe: noй pяryЙтe, лЮдoчKИ, цe B)Кe зBepЬ стaв).
A тoдi йoгo зaбpaли. Biн Kaxe, пoТB, бo xoтiв ibти' Cyдили Йoгo. Bo.
с|M гoд ДaлИ.

_ Як Йoгo звaли?
_ '[митpo Пpoxoвин lJ-|epбaк.
_ A дiти мaлeнькi були?
* oднiЙ дeвoнкi бyлo дeв'ятЬ гoД' a xлoпчИKУ бyлo нoтиpнaд-

цятЬ гoд.
- A пaм'ятaeтe (Topсiнu бУлa тaкa opгaнiзaЦiя?
_ Нy, зoлoтo тyди ЛюдИ HoсИли. У кoгo бpoшкa зoЛoтa бyлa, y

кoгo KoЛЬцe зoлoтe. У кoгo п'ятepoнкИ бyли зoлoтi, дaк мiняли.
_ A щo люДи,iли? Kaхщь, кopyiли?
_.{a всeiли. Taм бyлa KoЛXoзHa ямa. Ми вiдpили, a тaM He Kapтo-

шKa уDкe, a Kpoxмaл' A в кpoxмaлi нepвяки, кpaснeнькi дoвгi, яK гBoз-
дiки' HУ, ми пoвиЙмaeмo oцИx нepвякiв, a KpoХMaл пoзбиpaeмo,
Boни iли, я пУxлa булa, a BoHИ пoнaпiкaють з oцЬoгo KpoXMaЛЮ
блинцi. Meнi бaтькo кaxe:.tХ, aя' яK oнi зaкpию, мeнi нaчe oтi нepвя-
ки в oчi лiзщь, щo я ji BИтяryвaлa.

_ A бaгaтo пoмepлo?
_ B нaс бaгaтo пoMepЛo. У нaс в 1 932 гoдy бУв.{aнилo, Haчe зHa.

xapь. Biн взяв лoпaТy, пiшoв Ha KЛaдoвищe' вИKoпaв яMУ' нaKИдaо
тpaвИ, зaKoпao' HaKИ.п,aо тpaвИ _ зaKoпae. B Йoгo пИTaюTЬ: "oтeць
.Д,aнилo, щo цe вИ пpeдсKaзyeтe?''u A вiн кaxe: uoтaк ви бyдeтe пa-
дaть, i вaс бyдщь зaKoпУвaтИu. I як 1933 piк пoЧaвся, У Haс B сeлi в
Бypинi я )KИЛa нa вyл' ПpoлeтapськiЙ, eслi oстaлoся 30дУш, .п,aK He
oстaлoся' A бyлo B Ka>кдoM двopi п'ять _ ciм дУш. У мeнe ТpИ ceстpИ
вMepЛo, бpaтyмep B гoлoдoвKУ, стapшиЙ Meнe, бaтькo вMep y гoЛo.
дoвKУ в кoнцi .1 933 гoдa, Maти oстaлaся з HaMИ.П'ять дУш бyлo нaс,
двoe зaЛИЦllАIlocя' Cтapшa сeсТpa iя, i всe.

- A пoминaли пoмepлиx?
- Гoспoди, нirгo lХ нe пoMинaB. CeЙчaс MИ в.п'ИвляоMoсЬ, .цa бeз

гpoбa вKИHУлИ. .Цaк тoдi всix бeз гpoбiв BKидaлИ. oтo пpивeзe вiн
пiдвoдy, яМKy вИKoпaлИ' пepeBepнyв, пoiХaв, дpyry пpивiз, тyдИ пe-
peвepнУЛИ' a тoдi зapИлИ i всe. Xтo iХ пoминaв? Hiхтo iХ He пoMИHaв.
B вoЙнy, як вoЙнa бyлa, дaк в)Кe пoмИнaли людeЙ'

_ Axpeстa xoч cтaвИЛи нa мoгилaх?
_.Цa нixтo тaM He стaвИB, нe xpeстiв, нiчoгo тaM нe бУлo. Kлaдби.

щe У нaс' oцe клaдбиЩe стape, дe MТC бyлo, в Бypинi, нe oднoгo
хpecтa HeМae.

_ A мoлo.цi poзпoвiдaли?
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- Poзпoвiдaли' |a MoЛo.п,Ь кoЙ якa знaЛa. Bxe кoли cтaлИЖ|r'|ть
тpol.llKИ Лyчшe' Д.{тIАнa кaхe: "Я нe xoнyibти), a бaтЬKo Kaxe: (Зaxo-
тiв битИ.icтИ, як Bacильoк твiй бpaт cтapшиЙ, .п,aK тИ б.tв.Tи зapaз i
xлiбa нe XoЧeш ibти, a вiн i тopфяникiв нe бaчивn.

_ A щo цe, тopфяники?
- Haтopфy poстe мox, oбдиpaли' бiлeнькi кopiнники пepeмeЛIотЬ'

змiшaють i hять. (San. диpeктop Kpoлeвeцькoгo paйoнl]oгo Kpae-
zНaBчoгo Mуэeю Aнaтoлiй Kapacь в KpoлeвeцьKo^nу будинку.iнтep-
нaтiу 2005 p').

сAMOЙлEHKO Пeтpo Gaвин, t 924 poку нapoД)Keння, ocBiтa ce.
peДHя cпeцiaльнa, iнвaлiд Beликoi Biтчизнянoi вiйни. Mae дoнку,
двoх внукiв. Пpoх<ивae в м'Буpинь'

Уpoжaй xлiбa бyв виcoKlАЙ, тa КoЛгocгlнИKaM xлiбa нe ДaBaлИ'
Bсe вивoзили, щoб poбiтники He гoлoдУвaл|л , бo вoни бyдyвaли
oб'rKти iндyстpii., a ceляHИH яKoсЬ пpo)кИBe. Я oцe дyMaю, щo гo-
лoдoMop зpoбив Cтaлiн дЛя тoгo, щoб зaгнaти людeЙ y кoлгoспи i
щoб У людeЙ нe бyлo сил бopoтися з цИM. Бo iдypню вiдoмo, щo
бiднa, спyХЛa oд Гoлoдy тa HeЩacнa лЮдИHa, щo в>кe нa БoxiЙ.цo-
poзi, згoднa Ha Bсe зapaдИ Хoч яKИХ xapнiв' Ciм'Т тoдi були 6araтo-
дiтнi,  зaлякaнi, нeгpaмoтнi. ГpoшeЙ тoдi y житeлiв сeлa He бyлo. B
MaГaзИHax пpaKтИч|-lo нe бyлo нiякиx пpoдyктiв xapчyвaнHя, Нe тe,
щo зapaз, були 6 тiльки гpoшi. )fuiб пpoдaвaли тiльки вчИтeЛяM.
Haшa ciM'я жилa в тi чaои в c'ГaмaлiTвкa / нинi с.Boскpeсeнкa/. B
1933 poцi пoчaлoсЬ МaсoBe вИМИpaння лю.цeй. oсoбливo вeснoю i
нa пoнaткy лiтa.

Я був тoдi xлoпнaкoм i бaчив тaKИХ людeЙ _ п}D<лИХ, бeзпopaд.
ниx. .{oщiв y тe лiтo бyлo бaгaтo, тoмy всi вyлицi, гopo.цИ, пoля зa-
бyp'янyвaли.

Haс бaтьки He пyсKaЛИ з Д,oМУ' ляKaлИ тИM, щo дiтeЙ лoвлять i
пyсKaЮтЬ нa i.xy. Aлe ми xoч i бoялисЬ, тa oдHaK пpoбиpaлись бyp'я.
HaMИ Ha стaвoK, щoб нaлoвитИ Хoч якoibь pи6итa чepeпaшoK.

Ha вyлицяx ми бaчили МepтвИХ aбo бeзсилиx людeЙ' IJ-[oб збe-
peгтИ сoбi хиття, дeякi житeлi оaмi кpaли. HaкaзyвaлИ зa цe rxдуlкe
)кopстoKo: KИДaлИ B ХoлoдHУ' сУДИлИ'.Qeякi бaтьки вiдвoзили свoiХ
дiтeЙ нa стaнцiю iтaм зaлишaли. 3вiдти дiти пoтpaп лялIАУ piзнi пpи-
ryлKИ. Гpoмaдськi opгaнiзaцiТ нiчим He дoпoМaгaлИ ЛюдяM. Cтpaшнi
були яacи. Hapoд poзУчИBcя нaвiть пoсмixaтиcя.

3aпaм'ятaлиcь чaстiвкИ, яKi з'яBv|лись пiсля тиx чaсiв:
Hi кopoви, нi свинi ,
Тiльки Cтaлiн нa стiнi.

Koли Лeнiн УMИpaв'
Cтaлiнy пpИKaзУвaB,
Щoби xлiбa нe.цaBaв'
Caлa нe пoKaзyBaB.
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CтoiTь Cтaлiн нa Мoсry,
A Лeнiн нa бoлoтi.
.[aли нopтa KypKyлю'
.!,aмo щe Й бiднoтi.

|стopiя нaM пoKaзУBaлa, щo Haрoд мoxнa пpигнo6ити нa якиЙcь
чaс' aЛe зЛaMaтИ йoгo дц, Boлю нe пiд силy нiякoмy KaToBi. AД)Кe
чepeз .l0 poкiв пiсля стpaшHoгo гoЛoдoмopy всe тoЙ xe нapoд зi-
бpaвоя з сиЛaМи i вигнaв фaшистiв зa мexi piднoТ зeмлi. | зaбyвaти
пpo цe He Maeмo пpaвa, aби тaкe нe пoвтopИлoсь нiкoли ' (3aп' cry-
Д,eHтKa ф iл oлoгiu н oro фaкул ьтery Cум,ЦПУ Юлiя,Qeмнeн кo 30 вepec-
ня 2007 p,).

KoтюK Haталiя Mикитiвнa' нapoДIiлacь 29 бepeэня 1924
poку' ocвiтa - нeпoBнa cepeД,Hя. Пeнсioнepкa. )l(ивe iз cинoм i
нeвiсткoю в м'Буpинь.

Пepeд стaл iнськo lo  KoлeKтив iзaц ieю людИ ЖИл|А xoч i
нeзaмoжHo '  тa  нa  пpo)кИття вИстaчaлo.  Пoт iм  згaнялИ вс ix  y
кoлгoспИ' a нa цe Maлo Хтo пoгoдxyвaBся, бo яK-тo KФкyгЬ (гУp-
тoвe - чopToвe>. Bсe x дoвoдИлoсЬ BeстИ дo apтiлi xyдoбy, звo.
зИтИ peMaнeнт' гHУтИ спиHy нa нiчиТЙ зeмлi зa тpyдo.цнi. Heпoкi-
pHИX poзKypKyЛювaЛИ'

Я всe )кИтTя пpo)кИЛa в Бypинi. Cтapшi poзпoвiдaлИ, щo пo вy-
лицi Гaя Гoлoвeнськoгo xив 3ьoMeнKo, яKoгo iз сiм'eю КyдИсЬ вИc.
лaлИ, a в бyдинкy poзмiстили tlJKoЛy' нинi шкiльнa бiблioтeкa. Гoc-
пoдapствo бyлo пepeдaнo apтiлi <Бiльшoвик>' тa Лaдy нe дaли. Бy.
лoчHИKa, в яKoгo бyлo дeв'ятepo дiтeЙ, тex вИслaЛ и, a 6удинoк i воe'
мaЙнo poзТяГЛИ. A Щe в o.цHoгo бaгaчa poбилa зa i.>rqy мoлoдa хiнкa.
Koли в нeT нe стaЛo cили poбити' бo зляглaвiд гoлoдy, xaзяTн вивiзiT
дo яpy iтaм зaлишИв пoМИpaти. Ta xiнкa знaЙшлa в сoбi c|Ал|А, BИKa-
paбкaлaсь i пpилiзлa дo xaзяТв зF|oBy. Bигнaти B)Кe нe пoсмiв. Taк i
вИЖИлa'

Я, дeв'ятИpiннa дiвнинкa, в гoЛoдниЙ 1933 piк нe зoвсiм poзyмi-
лa, чoMУ тaK стaЛoся. Пaм'ятaю, щo xoтiлoсь ibти, бyлo xoлoднo i
стpaшHo. ПoдвopaxxoД.Алl4 чoлoвiки iзa6иpaли нeтiльки зepнo, a Й
кapтoгlЛю' буpяки i нaвiть KвaшeнУ Kaпyсry вибиpaли iз бoнoк. Kyди
BИBo3t4I1.4 _ нirгo He знaв.

Бaтьки пpaцЮвaлИ в кoлгoспi, a я pвaЛa ТpaвУ для нaшoT KoзИ -
гo.п,УBaЛЬHИцi, якy ХoвaлИ в пoвiтцi. Тa згoдoм i кoзy зaбpaли. Maмa
тoдi дуlкe плaKaЛa.

,П,oвeлocь бaгaтo чoГo пepexИтИ нa свoeмy вiцi: гoлoд' xoлoд, вiЙ-
нy тa щe Й фaшистсЬKУ нeвoлю. Bсe цe Haчe стpaшниЙ co|l, Fte xoчУ
i згaдyвaти. flякyю бory, щo дaв мeнi cилиiтepпiння Bсe цe пepe)ки-
ти, вИTpИМaти. 3apaз би xитьтaxИтЬ, a здopoв'я B)кe зoвсiм HeМae.
|3 a п' cry,цe нт кa ф i л oл o гi ч н o г o фa кул ьтery фм,QП У Юл i я,Qe м н e н кo
23 вepecня 2007 p.)'
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с. Чepнeнa Cлoбoдa

сoBгиP Moтpя Пeтpiвнa, 1923 poку нapoД)KeHня, Hapo,t],Илacя
i >килa в сeлi Чepнeнa Cлoбo.цa Буpинcькoгo paйoнy Cумcькoi oб-
лaстi,

Бyв тaкиЙ BИпa.п.oK. flpркинa i дитинa пoMepлИ вiд гoлoдy. Чoлo-
вiк пoxoвaв iХ y сaдкy. Haсryпнoгo дня пpиЙшoв сУсiд i гoвopить: uУ

тeбe внopa пoMepЛa.цИтинa. flaвaiл вiдкoпaeмo, тiлo i з'ТMo, пoKИ нe
зaЛe)кaлaоЬ", TaK вoниЙ зpoбили,

Пo сeлy хoД|Алv|ЛЮдИ, яKИx HaзИвailи yдapникaми. Цe 6ули 6eз.
xaлicнi ЛЮ.п'И, якi зaбиpaлИ Bсe, жopстoKo пoвo.цИлИся з тИMИ' Xтo
чИHИв oпip. Boни хoД:V1лИ iз здopoвимИ MeтaЛeвИми naлицями, якi
нa кiнцi бУли вищepблeнi. 3a дoпoмoгoю iХ шyкaлИ зepHo' яKe людИ
xoтiли зaxoBaтИ.

3винaЙнo, бaгaтшi ЛЮ.t],и зМoгЛи ви|iхaти iз сeлa. Tиx, Xтo зanИ-
шИвся, ЧeKaлa ГoЛoдHa cMepтЬ' Люди Kv1ДaлИ дoмiвки i пpoбyвaли

дicтaтися Дo мiстa. He всiм цe BдaBaЛoся. Бaгaтo гИHУЛo пpoстo нeбa
нa дopoГaХ. lншиx зyпИHяЛИ. Cтapшi пpaгHУлИ вpяryвaтИ xoчa б дi-
тeЙ. Xивi вxe нaвiть He MaлИ cИлИ Хopol-lитИ пoмepлиx. Boни лexa.
лИ пoсepeддopoгИ чИ.цBopa нiкoмy нe пoтpiбнi.  Люди вИMИpaлИ цl-
ЛИMИ po.п.ИHaMИ, ц|ЛИMИ сeлaмИ. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiннoгo фa-
KУлЬтery Cум,ЦПУ Biтa Гoвopp<a y 2005 p.).

с. BoсKpeсeHKa .

сA]iloЙлЕHKo Mapiя Iвaнiвнan HapoДиЛacя 19 cepпня 1926
poKу B с.Гaмaлiiвкa (нинi c' Bocкpeceнкa)' ocвiтa _ 7 клaciв, Пpo.
)KИBae в м'Буpинь'

Xили MИ дp)DKHoю ciм'ою: бaтЬKo, MaтИ' Тpor бpaтiв iдвi сeст.
pи. A твoeТ бaбyсi, мoоT cecтpичKИ щe нe бyлo нa свiтi.

.П,oбpe пaM'ятaЮ 1932 piк. Пo xaтaxxo.цИЛИ (BИKoHaвцiu, пepeвipя-
лИ чepдaKИ, стpiХИ, пoгpeбa, пeчi. Bсe вигpi6aли,зa6иpaл'и. He зaли.
шaли нaвiть нa нaоiння тe, щo бyлo зaxoвaHo У BУзЛИKax' Haвiщo вce

цe poбили, я He зHaЛa. Я знaлa тiльки тe, щo ЛЮ,0,яM нiчoгo ibти.
ilaшa сiM'я, сЛaBa Бoгy, нe п}ll<лa з гoЛo.цy. Бaтькo бyв гapним

мaЙстpoм, Maв стoляpниЙ iнcтpyмeнт, бyв пopядHoю лtoдИHoю'
спИpтHoгo зoвсiм He B)KИвaв. Biн виклaдaв y шкoлi тpУlцoвe HaBЧaH.
ня. He peryЛяpнo, aЛe всe x тaKИ пpинoсив xлiб.

A Щe y нaс бyлa кopiвкa _ гo.п.УBaлЬниця. MoлoKa lп.aвaлa lvtaЛo'
aлe Ha нiшy сiм;ю вИсTaчaлo. Iнкoли бaтькo Тздив У Miстo, щoб oб.
мiняти xycтKИ нa пpoдyкти. Пpивoзив тpiшки пшoHa, MУKИ чИ Kapтoп.
лi. A щe y нaс бyли cryпa i xopнa. У сryпi тoвKлИ KoлЬзУ нa oлiю.
Пaм'ятaю, яK MaMa нaпeчe кopжикiв HaпoлoвИHy iз пoлoвoю, i пip'Tн-
KoЮ, вMoЧeнoю в oлiЙкy, пoMaxe. Як цe бyлo смaчнo'.|933.Й piк бyв
хaxливиЙ' Cтpaшнo бyлo xoдитИ вyлИцeЮ. Бaтьки He дoзвoляЛИ
BlАxoД|АтИз дoMУ, бo пpoxoдиЛИ чyгKИ, щo Дiти зHИKaЮтЬ бeзслiднo'



Ceлo нeнaчe вИMepЛo. Cкpiзь висoкi бyp'яни. Tpaнспopry в сeлi
нiякoгo. |нкoли пpoi.xдxaлa пiдвoдa, щoб пoгpyзИтИ пoмepлиx i вiд-
BeзтИ Ha KЛaдoвИщe. Тaм iХ xoвaЛИ в oднiЙ ямi пo 20-30 oсiб.

Бyлo бaгaтo бixeнцiв. oпy<лi вiд гoлoдy люди пpoсИлИ чoгocЬ
Тcтiвнoгo. lнкoли MaMa Bинoсилa.iм KapтoплИHKy чИ xмeнЬKy KyKypy-
дзи. Tяxкi 6ули тi чaси' Тa Haшa ciM'я, слaBa Бory, виxи лa' (Зaп.
сry,цeHтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту СУм,ЦПУ Юлiя,Qeмнeнкo, l6 вe-
pecHя 2007 p').

нoPЕцЬ Mapiя Пaвлiвна, 1914 poку нapo,Цх<eння, ocвiтa 3 клa-
си, 3apaз пeнcioнepкa' Mae oднoгo с!4F!a, двoх внукiв, тpьox ПpaB-
нУкiв, o,цну пpaBнучKу. Пpoxивae в м.Буpинь'

B пepioд кoлeктивiзaцiТ нaшa сiM'я зaпИcaлaся в мiсцeвиЙ кoл-
Гoсп, пoтiм цe бyв paдгooп nУЛянiвKa", a зapaз лiквiдyвaвся. B тoй
Чaс я пpaцЮBaлa в лaнцi зa тpyдoдeнЬ' нiчoгo зa цe нe oдepxУючИ'
1932 piк бyв вpoxaЙнИM Ha всe. Пiсля )к|lИB зepнo BI/|BIзИл|А нe тiль-
KИ з Koлгoспy. Xoдили пo xaтax opгaнiзoвaнi бpигaди нoлoвiкiв, якi
зaбиpaли зepнo, 6уpяки, KapтoпЛЮ. He зaлишaли нaвiть нa нaсiн-
ня. Пoчaвся стpaшниЙ гoЛoд. iли cвиpiпy' KoлЬзy' пeKлИ Kop)кИKИ з
пoЛoвИ. Лю.ци BMИpaлИ Ha Хoдy. Хoвaли ix бeз гpoбiв, бo мaЙxe
Koxeн.п,eнЬ XтoCЬ пoMИpaB' He бyлo xaлю, нe бyлo cлiз' (3aп. cry-
,о,eHтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,QПУ Юлiя,QeмчeI]Ko, 16 вe-
peсня 2007 p'),

гнlдЕнкo Xapитинa lвaнiвнa, 1909 poку нapoД)KeнHя, B lJlKo-
лУ нe хoДилa, лиIIJэ нaBчaлacя B лiкнeпi. Пpoxивae в c.Bocкpeceнкa
Буpинcькoгo paЙoну фмcькoi oблacтi.

Koли opгaнiзoвyвaвcя KoлГoсп, нaшa сiM'я всryпилaryди. Пiдчaс
ГoлoдУ я вxe бyлa зaМ}DкeM, Мaлa д,вoX дoЧoK' Хoдилa пpaцЮвaтИ B
кoЛгoсп, бo тaм дaвaЛИ B дeнЬ лo .l00 гpaмiв xлiбa (якщo Йoгo мoх-
нa тaK нaзBaтИ ) i пo лoхцi кaшi, якy Bap.tл|/| в спiльнoмy кaзaнi. 3ep-
нa нe бyлo. Kopiв, кoнeЙ зaбиpaли. HaЙтяжчe бyлo зимoю тa вeс.
нoю 1933 poкy.

Я сaмa xoн i бyлa Ц.}Dшa, тa чyдoN4 B|/|Ж|Алa. Cлaвa Бory, xивими
зoстaЛИсЬ i мoTдoчки.lли всe, щo тiлЬKИ Мo)кнa бyлo. Cвeкp}D@ пeKЛa
млинцi iз пoлoвИ, aкaцiТ. Beснoю з6иpaли мoлoдi гiлoчки тa ЛИстo-
чки' Чoлoвiк iнoдi кyдисьi.з.цив, вимiнювaв гloЛoтнo, xУотKИ нa щoсЬ
iотiвнe. Тaк ми Й жили, Тяжкi бyли нaси. 3apaз мeнi тex нeлeгKo.
3aлишилaся сaМa в xaтi. .4oчки мoT вxe нa ТoМy свiтi. Ta ХoдяТЬ дo
мeHe вHУKИ, пpaвHyKИ, oтpИMУю пeнсiю. Bсe в мeнe e, тa тiльки здo-
poв'я вxe HeMaо, a Бoг нa овiтi дepxить' (3aп' cryДeнтKa фiлoлoгiннo.
гo фaкультeту ФмДПУ Юлiя,Qeмueнкo 23 вepecня 2007 p')'

злoБA Mapiя lванiвнa, 19|6 poку нapo,tt,хGння' У ruкoлу нe хo-
Д!4лa, лИЦ]e нaBчaлacя у лiкнeпi. Пeнcioнepкa. Bиpocтилa laeсTepo
cинiв, ,tJ,i>кдaлa 12 внукiв,7 npaвнукiв, Bсe cBoe )KИття ПpФl<I4Baлa B
c. Гaмaлiiвкa ( нинi c. Boскpeceнкa ).
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Жили MИ дУxe бiднo. Meнi бyлo .|7 poкiв, KoЛИ пoчaвся гoлo.п,. Я
пpaцЮвaЛa в кoлгoспi нa piзниx poбoтax зa i.lqy' ocoбливo бyв тяx-
кий 193З piк. Люди 1ли piзнi тpaBИ, лol.Алv| pибy, нepeпaшKИ. Maмa
пeKлa Kop)KИKИ з KpoпИBИ' з липoвoТ кopи. ihи цyкpoвi бypяки.

Beснoю з6иpaли нa пoляx MepзЛУ Kapтot.lЛю, пoтiм тoвкли iT в
cryпi, poзмiшyвaли з вoдoю iпeкли млинцi. flaвaли нaм пoтpoxy, бo
Moxнa бyлo нalbтиcя i вмepти, He дoвeди Гoспoди тaKe пepe)кИтИ.
(3aп, cryдeнткa фiлoл oгiч нoгo фaкул ьтery Cум,ЦПУ Юл iя,Qeмueн кo
30 вepeсня 2007 p,)'

вEPEMI€нKO lвaн Myсiйoвин l192З poку нapo,ц)Keння, пeнcio,-
нep, УчaCнИк бoйoвиx,цiй' Mae тpoe cинiв iдoнt<у, вiciм внукiв, тpьoх
пpaвнукi в. П poх<и вae в c. Boскpeceн кa Буpинcькoгo paйoну Cумcькoi
oблacтi.

B 19зз poцi мeнi бyлo 10 poкiв'  Пpoйшлo вжe74 poки, aлe зaбy.
TИ цЬoгo лиxoлiтгя He Mo)кJlИвo. oт тiльки згaдyвaтИ д1oкe бoлянe.

Я бyв тoдi ХЛoпцeМ, нe зoвciм poзyмiв, чoMУ вoнo тaK cтaлocя, я
знaв тiльки oдHe - xoчeться Тсти.

HaЙвaxчe бУлo дo сepeдИHИ лiтa 1933 poкy' 3aкiнЧИЛИсЬ xлiб тa
Kapтoпля. Люди пoчaЛИ xapчyвaтИсЬ зeЛeHHЮ: збиpaли Тp?BИ, C}:
IJJ|ллИ, nepeмeлЮBaлИ нa мyкy i пeKЛИ nХЛiбo, BИKopИстoBувaлИ дy-
бoвy кopy. Люди пy<лИ i нaвiть пoMИpaлИ гoлo.п,HoЮ смepтю. .[eякi
ixaли в nxлiбнi кpaТ." Haшa сiм'я бyлa в ГaмaлiTвЦi, xapнyвaлacЬтaK,
як i всi, г|УxлИ, aлe в|у1Ж|Ал||/1. A щe в кoлгocпi Bap|ллИ бaлaндy i poздa.
вaли бeз xлiбa тим, rгo бyв сnpoмo)кнИЙ вихoдити нa poбory' Тaк
щo я 3нaЮ цiнy xлiбoвi' (3aп. сryДeHтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery
Cум,t],ПУ Юлiя,[J,eмleнкo 30 вepecня 2007 p').

ти]vtoшЕ}|Ko oльгa lвaнiвнa, 1917 poку нapo,ФKeHня, Пeнcio-
нepKa, o,tl//IнoKa,,цiтeй нeмae, >КиBe в с' BocкpeceнKa Буpинcькoгo
paйoну Cумcькoi oблacтi'

B 1 9зз poЦi мeнi бyлo 1 6 poкiв, тoMУ я дoбpe пaМ'яТaю тi xaxливi
чaси. Хили MИ'B с. HeплюТвкa (нинiУспeнкa). Ceляни бyли бeз.uкi,  a
poбoнi He гoлoдyBaлvl,6o дep)Кaвa BиBoзИлa хлiб y мiотa. Лю.ци xo-
Дl|/|лИ-ryДА вимiнювaти oдяг Ha xлiб' Ш-{oб BИЖИт|/1 в)KИвaлИ в i.xy вce,
щo pУ)(aeтЬся: сoбaK, кoтiв, щypiв, гopoбцiв. flo nбopoшнan iз дpiб-
нo пepeтepтoТ пoлoви дo.цaвaлИ бypяк, MepзлУ Kapтoплю, сyХУ Лo-
бoдy, кopy дepeв' aби чимoсЬ Haпoв|]ИTИ шлУHoK. Щoдня МepлИ
ЛЮ.п'И, бyвaлo, щo цiлими poдИHaMИ...3aЙшoв яKocЬ дo нaс сyоiд,
BecЬ oпyюlИЙ вiд гoлoдy. Maмa дiстaлa з пeчi пeчeнy кapтoплю' Biн
пpoсИтЬ xoч чoгoсЬ пoibти. Maмa дaлa кiлькa KapтoплИн, тiльки пo.
пepeд)Кaлa, щoб нe Тв бaгaтo, бo пoмpe. Aлe вiн нe мiг yгpИMaтИcЬ,
бo xoтiв Xoч пepe/], сMepTЮ нaibтиcя. Hacryпнoгo дня Йoгo He стaлo.

Тpoxи Kpaщe бyлo тим, Хтo )ив бiля пoля. Moxнa бyлo нaзбиpa-
ти мepзлoTкapтoплi ни бypякiв. Чимaлo пoМepЛo людeЙ лiтoм, KoЛИ
дoсTИгaЛo xИтo. Haтpyгь кoлoскiв, нahяться 3epнa тa Й пaдaють.
3aкoпyвaти бyлo нiкoмy. B oднy яtЙУ ХoвaЛИ пo кiлькa людeЙ i лишe
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с. HoBa Pябинa

кPисЬKo Гaннa |вaнiвнa, 1917
poKу нapoД)<eння. (Ha фoтo).

Гoлoдoмop .1933-гo poKy я пaM'я-
тaЮ rц}DКe дoбpe. Biн зMyсИв нac стpa-
ждaтИ. Haшa сiм'я бyлa нeвeлИKoЮ'
пopiвнянo з iншими, тpoe дiтeй, бa-
тЬKo, MaтИ i бaбyся. Булими нeбaгa-
тИMИ, MaлИ oдHoгo KoHя i  кopoвкy'
Чepeз цe пpийшли i зa6paли У Haс
всe, бo ввaxaЛИ бaтькa KypKyлeM' нe
зaлv|uJv|лИ нaвiть xмeньки зepнa. Бa-
тькo нexoтiв вiддaвaти KopoвИ' чepeз
цe зaбpaли ЙЙoгo'

Бpaтy Biтi тoдi булo 7 poкiв. Biн
УзяB вyзлИK квaсoлi i xoтiв зaxoвaтИ'
сiв нa пeчi Й пoлo)KИв Йoгo зa спИl.|У.
Aaктивiст Moiceeнкo Mикoлa Cвиoи-

дoвИч' пoбaчивши цe, сxвaTИв Biтю зa вцo. Biтя BзяB тa Й poзсипaв
квaсoлю (iT бyлo близькo oднoгo кiлoгpaмa). Mикoлa Cвиpидoвин
йoгo зa цe дуoKe бoлячe BдapИв. У нac зaбpaлИ вce' нaвiть oдяг ' ЛюДи.iздили 

нa 3axiднyУкpaТнy i мiняли вбpaння нai.xy, a в нaс нiнoгo бyлo
вeзТИ Ha oбмiн. 3гoдoм вiд гoлoдy пoмepлa Maпlla' a gи зaлИIJJИл|Аcя
з бaбyсeю, якiй бyлo тoдi61 piк'

HaтoЙ чac мeнi вИпoвнИлocя 16 poкiв'  Moя оeстpa мaлa 13 poкiв,
a бpary Biтi бyлo лиue7 poкiв. .{exтo xoдИB Нa пoлe з6иpaти Koлoс-
ки, a нaМ зaбopoнялocя. Bvlжити фaктиннo бyлo нiзaщo' Haс скpiзь
пpиcлiдyвaли. gи MaлИ дpУry бaбyсю, BoHa xИлa нa CтapiЙ Pябинi'
Тo я бyлo пoбixy ryди внoнi, бaбycя opинa Д,acтЬ мeнi пiвлiтpa мo-
лoKa' MИ iз вдяннiстю poздiлимo йoгo нa ЧoтИpЬox. A пoтiм в нeТ зa-
бpaли KopoвKy' i вoнa тaKoж пoмepлa вiд гoлoдУ. Heпoдaлiк вiд нac
стoялa KoлХoзнa KoMopa' тaM MИшa пpoгpИзлa MaлeнЬKy дipoчкУ i
звitти cИпaлoся нaсiння чИ To ЛЮцepHv|, чv| To KЛeвrpy. oт я пoбixy
тyдИ швИдeHЬKo' тpotl:KИ пpИHecy' a6aбуcя пoMнe йoгo y мисцi, звa-
pe тa й пoTмo.

Ceстpa Mapiя He витpИMaЛa ГoлoдHИxднiв i пoмepлa, a MИ пpo-
aлИ >K|Ат|А' Пopyн пoМepлa ycя сiм'я HaшИХ сyciдiв (1Х бyлo 9

iб), зaлишиBся ЛИшe мaлeнькиЙ ХЛoпчИK Baня, Йoмy бyлo poкiв
тиpи. Biн пpиЙшoв дo нac зoвciм пухлиЙ, нy, бaбyся i дaлa Йoмy

, a oднa сyсiдкa вИHecлa KapтoшИHy. Тa цe йoгo, нa пpeвeликиЙ
Ь, He вpяryвaлo - вiн дiЙшoв.цo сBoгo двopy й yпaв, пiднятися
i нe cyдилoся. oтaкe отpaшHe тe xитгя!

Ми вижили Чyдoм. Ta тiльки пicля цьoгo гoЛo.п,oмopy нac нite нe
aлИ нa нaBчaнHя' бo ми 6ули дiти кypкyлiв. (3aп' cryДeнткa
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щEPБинA MoтpoнaAн.
дpГiвнa, 191B poку нapoД-
Жeння, (Ha фoтo чaсiв вiЙни
вoнa в цeнтpi).

19з2-193з  poKИ я  пaM'я-
тaю дoбpe' He Moжy зaбуи
тe cтpaxiття гoлoдУ' xoчa
бУлa тoдi щe нeвeлИчKoЮ.
Xилa y вeликiЙ пpaцьoвитiЙ
ciм'Т: дi.цУсь з бaбyceю, бaть-
Ko, МaтИ'.E,ядЬKo пo бaтькoвi
i нaс тpoe дiтeЙ. Я 6улa нaЙ-
MeнЦloЮ, Bce пacлa гyсeЙ' У
poKИ KoлeKтивiзaцi.i в Hac 3a-
6paлиi кopoвy, i  ryсeй, i  кap-
тoпЛЮ, нaвiть пoсiвниЙ Maтe-
piaл. Ta Щe Й з )<aтИBV1гнaл|А,
Тt зaбpaли пiд .цитсaдoк. У
цeй нaс бyлa зимa, MИ зocтa-
лися бeз нiчoгo...

Haс пpиютилa тiткa, бaть-
Koвa сeстpa, Жили ми в нeТ
He дoвгo' кoли тpiшeчKИ пo-
тenлiлo, пepeбpaлися B сa-

paЙ, щo 
",u*o.ц,""o 

нa KpaЮ ceлa. Xaтa тaм згopiлa, a сiM,я вcя пo.
MepЛa вiд гoлoдy, tХ бyлo ax 1.l чoлoвiк.

Cтapшi дiти poзyмiЛИ, Щo тaKe, KoЛИ нiчoгo Тcти. A я Bсe в MaMИ
зaпИТyBaЛa, KoЛИ вxe бУдe щo вeчepяти, Я Й дoci He Mo)КУ зpoзyмi-
тИ, яK MaMa Moглa пepe)KИтИ oтi стpaшнi нaси. .[ля тoгo, щoб нaгo.
дУBaтИ.цiтeй, вoнa збиpaлa сiмeнa з бyp'янy, тoBКЛa.ix y cryпi Й пeк.
лa oлaдi. Тa тiльки Ha тaKИХХapчax He Мo)KHa бyлo вижити. Cпoнaткy
пoмep мiЙ стapшиЙ бpaт |вaн, пoтiм .0,я.0,ЬKo Ceмeн. l  МИ, нaпeвнo,
пiшли б iз жиггя, якби бaтькo, нa вiдчaй бoжий, нe пiшoв би внoчi .цo
MЛИнa' Йoмy якoсь B.п,aЛoся зaлiзти пiд млин i  вкpaсти мiшoк oтpy-
бiв. Ha вУлиЦi B)кe пoчИHaлo пpoбивaтИся тeплo, з 'явЛяBся пepшиЙ
мoлoдиЙ бyp'ян. Ми були вxe всi п1л<лi, aлe xивi.

У нaшoмy ceлi гoлoд зaбpaв бaгaтo людeЙ. Я пaМ'ятaю, щo Йдeш
бУлo вУлицeЮ' a пo дopoзi тo тaM Лe)KИтЬ мepтвиЙ нoлoвiK, тo тaM
зyстpiнeш тaKoгo, Щo ЛeдЬ дИшe... A тaм cИ.п,ИтЬ п}Dоa дитинa i пpo-
сить tbти. ПaM'ятaю, як yсi в сeлi гoвopилИ, щo в тiтки Mapyci Kpи.
ЩeHKo yвeнepi бyлo двoe дiтeЙ, a вpaнцiix уoкe нe стaЛo. Лю.ци кaзa-
ЛИ, щo вoнa iХ зaдyшИЛa, вi.п,вeзлa нa зaлiзничний вoкзaл i пoкинyлa
тaм. A 6aбуcя poзпoвiдaлa, щo в сУсiдньoмy сeлi .П.oбpяHсЬKe л]oдИ
BtАtv|ИpaлИ вyлИцяМИ... Cтpaшнo нaвiть згaдyвaти пpo тi стpaшнi нaси!
(3aп' сryДeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,tI,ПУ Аннa Шкaфeн-
кo у 2007 p.)
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Бpaт iз ceстpoЮ нe вИтрИMaлИ
гoлoдy i пoмepли. Як тяxкo втpa-
нaти piдниx лю.цeЙ!. '  У po.цинi я
бyлa нaЙстapшoю' oт i пiшлa в пoЛe
збиpaти KoЛoсKИ. Тa звiдти мeнe
пpoгHaлИ, щe Й oсyдити хoтiли.
Xiбa цe спpaвe.Е,лИвo? Ми MaЛИ Ko-
poвKy-гoдyBaлЬHИцю' вoнa тpoxИ
дoiлaся' 3aвдяки Тй ми Й жили' Згo-
дoM вoнa зaxвopiлa Й пpoпaлa.

Koxнoгo дняябaчилa, яK гиHyгЬ
вxe пyxлi вiд гoлoдy лЮ.п.И. Пoвip-
тe мeнi, Цe дyхe стpaшнo. Люtи
oдИH oдHoMУ оTaBaЛИ вopoгaMи.
Haвiть oкpeмi бaтьки свotx дiтeЙ
вбивaли' A пiзнiшe тя)KKo KapтaлИ
ceбe, щo тaкиЙ cтpaшниЙ гpix взя-
ли Ha дУшy. Meнi й дoсi снИтЬся yce
цe. Я нaвiть He зHaю, яK мИ BtА>Kv|-
ли !  3дaeтЬся '  щo  т i л ь ки  o тoЙ

>кoM, щo пpИHocив бaтькo, нaс i  вpятyвaв вiд гoлoднoT смepтi. . .
(3aп' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультeту CyмДПУ Aннa Шкaфeн-
кo у 2007 p.)

MAJIЕxиKУлянa Гнатiв.
нa' 1915 poKУ нapoДя<eння.
(Ha фoтo).

...Гoлoд 1oкe бyв y Хapкoвi.
Mи воi були виcныKeнi, aлe
яKoсЬ щe тpИMaЛИоя, бo нa
зaвoдi нoлoвiкoвi дaвaли пaЙ-
Ky: сУп i сoeвy зaпiкaнкy. Cyп
в iн  з 'Tдaв сaM'  a  зaп iкaнкy
пpИвoзИв дoдoмУ. У цeЙ чaс
пoЧaлoся щocЬ MoтopoшHe:
Л}oдИ вбивaлvl oднi oдниx'
Якoсь я пiшлa нa бaзap кyпи-
тИ зepнa, Бaтькo нaш зpoбив
мaлeнькиЙ MлИнoЧoK,  i  ми
МoглИ нaMoлoтИ бopot.!нa,
щoб cпeкти xлiб'

Mи тoдi щe He знaли всix
мaсштaбiв гoлoДy. У Xapкoвi
в Hac свoГo пoMeшKaHня He
бyлo, нaЙмaли кiмнary.

A poдинi з PябинисKaзaлИ,
щo в сeлi Moxнa KУпИтИ Хary.
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Mи Й пepeiХaли' 3yпинv|л|АCя в нaшoT potИчKИ opини Cтeпaнiвни'
Xary кyпити He Bд,aлoся.

A пepeд цИM У Pябинi пo xaтax XoдИЛИ aKгИвiсти, зaбиpaли нe
тiльки зepнo' a Й кapтoплю, пociвниЙ мaтepiaл _ yce чИстo зaбиpa-
ли, Haвiть Te' щo бyлo звapeнe в пeчi: бopщ, кaшy. He xaлiли нiдi-
тeЙ, нi cтapИX, нi xiнoк. |lpиЙшли дo Koсяк МapiТ Фeдopiвни. Чoлo.
вiк rT бyв нa poбoтi. Boнa - вaгiтнa. 3aбpaли всe' щo тiльки мoxнa. ТЙ
вдaЛoся зaХoвaтИ N4aЛeсeHЬKиЙ мiшeчoк iз зepнoм' Ta aктивiоти цe
пoмiтили Й виpвaли тoЙ мiшeчoк y нeТ з pyK. Тoдi нaвiть yпoвHoвa-
xeний з paЙoнy зacryпИBcя зa нeТтa Йoгo He пoсЛ}D(aЛИ...

Mи пpивeзли з Xapкoвa мiшoк сцapiв. Чepeз TИ>кдeHЬ yxe нiнoгo
нe зaли[UИЛoся _ poздaлИ гoЛoдHИМ poдИчaм' oдHoсeЛЬцям. Пpи-
йшoв мiЙ poдИч _ кpaсивий мoлoдиЙ пapyбoк: nУляHo, дaЙ пepe.ц
сMepTю чoгoсЬ пoibти". A в мeнe вxe нiчoгo HeMae, тiльки пoлoвa Й
зaлишИлaсg. "flaЙ xoч пoлoBИ), _ пpocИть. 3aбpaв ry пoлoвy i пi.
tlloB' пpИтИсKУЮчИ iT дo poтa' Чepeз кiлькa днiв пoмep' Пepeд ЦИM 3
гoлoДУ пoмep мiЙ дядькo.

Mи, мaбрь | He ЫА)<|Алv| б, пoмepли гoлoдl.|oю сМepтЮ' aлe д.oпo-
шiг щaсливиЙ виnaдoк' Haм дoпoмoглa Гaннa MиxaЙлiвнa. 3aбpaлa
lioГo чoЛoвiкa дo сeбe в Koлгocп тexнiкy peMoнryвaти. 3d цe пoo.
6iцялa }E,oпolvloгтИ сiм'Т пpoдyKтaMИ. Я зaлишилaся B Pябинi з

. Biд гoлoдy HaM стaBaлo Bоe тяжчe. У нaс бyв гopoд, я тaм
iялa пpoсo. Чepeз сИЛyХoдиЛa Йoгo пoлoти. oднoгo paзy пoBep-

дo.п'oМУ' a тaM MeHe чeKae чoлoBiк вiдбaтькa,яK|АЙ пpивiз тpo-
бopoшнa, гpeнaнoТ KpyпИ' [Лeдy' Цe Й бyв HaUJ пopятyнoк вiд

лoднoТ смepтi. (3aп' cтудeHтKa фiлoлoгiчнoгo фaкультeту
Aннa Щкaфeнкo y 2007 p')
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с.ГУдoвe

гyдoвA oлeнa Bасилiвнa ' 1926 poKу нapopKeHня, Уce )KИття
пpФKилa в ceлi Гудoвe Глуo<iвcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi' Нинi
MeI]]Kae в м. Бiлoпiлля Cумськoi oблacтi'

Meнi лишe сiм poкiв бyлo, я тoдi мaлa бyлa, тoмy бaгaтo чoгo нe
пaM'яTaЮ тa вxe вiд cлiв свoiХ стapшиx бpaтiв i сecтep зaпaм,ятaЛa
тi >кaХИ, якi бyли в сeлi 1933 poкy.

У нaшiЙ po.цинi бyлo шeстepo дiтeЙ, a пicля 19З3 poкy зaлИшИлo-
ся тiльки тpoe. Poзпoвi.цaли, щo стapшa сecтpa з гoЛoдУ oпyxлa, Тi
тiлo бaтькo вiднiо i зaкoпaв. lle y мeнe сecТpa бyлa, нaЙмeншa, tТ i
нaзBaтИ Нe встИглИ, бo нapoдилaся i нepeз кiлькaднiв пoмepлa. Maти
дуlкe пoбивaлaся, aлe гopЮBaти нe бyлo нacy _ тpeбa бyлo Hac тpЬox
гoдyвaтИ'

Tсти бyлo нiЧoгo, спoнaткy.iлИ тe, щo зaлИшИЛoся з xapнiв (тpoxи
зepнa, бypякiв), a noтiм BИKoпУвaлИ з зeмлi кopiнцi i смoктaли ii -

цe HaM булиi сoлoдoщi, itжa' Пoтiм бpaтa мoгo Cтeпaнa He стaЛo.
Biн пiшoв l.ДyKaтИ нaм i.xy i нe пoвepнyвоя, тiлa Йoгo ми тaKoX He
знaЙшли.

floкaзiв людoщствa в нaшoмy сeлi нe бyлo. Пpoтe гoвopИЛИ' щo
суоiд нaш Гaвpилeнкo oлeксiЙ, бyв вiдлtю4KyBaтИМ' xив сaм, дiтeй
yбивaв ii.в. Бaтькo Haш ХoдИв дo HЬoгo, aлe нi .п,oкaзiв, нi Cтeпaнa нe
знaЙшoв.

oднoгo paзy бyв вИпaдoK, щo Haш бaтькo знaЙшoв yзeмлi тopiш.
HЮ KapтoпЛю. oцe, пaM'ятaЮ, oбiд бyв, тoдi здaвaлocя, щo Kpaщoгo
нiчoгo нe tha в xиггi.

Бaгaтo в сeлi пoМepлo 1933 poкy, oсoбливo дiтeЙ, бo дiтeЙ
бyлo бaгaтo, a Тcти HiЧoгo, aЛe МИ яKoсЬ пepeхИлИ... (Зaп' cry-
Д,eнтKa фaкультeту iнoэeмних мoв Cум,QПУ БoгДaнa Гopбoлic у
2006 p . ) .

с. чepBoHe

lvlA)ryгA Kiндpaт Устимoвич, 1919 poKу нapoД)<eння, який у
l932 -1933 pp' MeШKaBусeлi Ecмaнь(тeпep Чepвoнe) Глу><iвcькoгo
paйoну Cумcькoi oблaстi, нинi npo>кивae y Cyмaх.

Утi чaси yсi, xгo Maв плУгa, Koня, ввa)кaлИся KypKУлями. Haшa po-
динa 6у лa зaMo)кнoю, тoMУ oдHoгo paзy п pи й шл и aкти в iсти i зa6paли
воe гoспoдapствo, нaвiть xoтiли в|lcлaт.А бaтькa. Пicля цьoгo oбшyкy
бyли щe числeннi пepeвipки _ з'ясoByвaлИ,чv| нiчoгo He гlpИXoвaЛИ.

Ciм'я склaдaлaся з чoтИpЬox ociб: бaтькo, MaтИ iдвoe дiтeЙ' Усi
чeтBepo B|tтptА|'АaлИ гoлoдoмop. Пaм'ятaЮ' Щo дoBoдvlлocя ХoдИТИ
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пo xлiб дo гЛy(oBa (зa25 км вi.ц сeлa), вИcтoювaтИ в мiстi дoвгi нep-
ги. ГoлoвнoЮ cTpaвoЮ влiткy, нaвeснi i вoсeни бyли тpaв'яtl|/IKИ _
oлaдKИ з нapiзaнoT пepeтepтoТтpaвИ... (Зan. cryдeнткa Cум,tJ'ПУ фa-
культery iнoэeMHИX мoв Бoгдaнa Гopбoлiс у 2006 p'\'

с'Biктopoвe

пPилEпA Гaннa Пeтp iвнa,
t913 poку нapoД)<eHня, Hинi пpo.
х<ИBae в м,Cуми' (Ha фoтo).

B  1933 гoдy пpo)KИвaлa в
c ,  Bиктopoвo CyмcкoЙ oблacти
Глцoвскoгo paЙoнa.

Бьtл y нaс KoлХoз' Я poбилa в
Koлxoзe: )Кaлa, мoлoтилa' Бьlлo
Мнe тoгдa 20 лeт, B шкoлy He xo-
Д.4лa _ He пУстИЛИ тoдi. Bci тoдi
бyли гoлoднi, HoгИ пyxлi, тa Й сaмi
пyxл i ,  йшлo .Йшлo  з вaлилoсь  i
BМeoЛo.

Hiчoгo бyлo тoдi KyшaтЬ. У мeнe
свeKp бyв, oн poбив нe в KoлXoзe,
a в лeснiчeство. Taк вiн дoгoвapi-

вaлся с HaчaлЬствoM _ пpoсo ему дaвaлi. Пpoсo gИ ciялlА, тaKa лo.
XeчKa бyлa _ MИ MoлoтИЛи. oлaдi тoг.o,a пeклi из л|Аг1oB|Ах листeЙ, в
лec xoдiлi pвaлi. He oлaди тoгдa нaзивaлiсь a пo-tpУгoMУ KaK-тo.
Ели тoгдa eшe лoбoдy, сBиHячУ, Kaз €rЛи, ни сoбaнy. Hy вxe пoзaбy-
Baлa, He пoMню я. oцe хoДИлИ _ вМИpaЛи. oцe rгo вМep, тoгo He
ХopoниЛИ в o.цHy яМy - cKИнУлИ тa й зaкoпaли. L[e тpoХИ )кИвИx зa-
KoпyBaлИ.

Bмиpaли  в с i :  i д i т и ,  i Дopoсл i .  Жили  тoд i  в  c i м ' Т :  я ,  c вeKp ,
с вeKpyxa '  чoлoв i к  i  2д i в epи  ( бpaтa ) '  1  t e кaбpя  1933  г oдa  po -

д i лa  синa .  B  нaш iЙ  с i м ' T  нex тo  He  BMep . . [ с ти  б yлo  н i нo гo ,  a
ДИт|АHУ KopMИТЬ нaдo бyлo. f lитинa.цy)Ke KpИчaлa, тoшo Тсти
нe бyлo.

БУв oдин слyнaЙ, шo MИ спeKли xлeб, нaмiшaлi лиcтя, coбиpaли
в лiсi всe пoдpяд, i oцe x пpoсo' шo дaЛИ. | зaЙшoв пoToМ oдИH Мyx-
чИHa, пpocИв, пaдaв, бyв yxe гoлoдниЙ, i свeкp oтд],aв oцю xлiбинy, a
пpиЙшшли oЦe дoдoмy, a ibти xoчeтся' a xлiбa HeMa, i пoтoм, KaK paз-
Kaзaл сBeKp' чтo oтдaЛ xлeб муш<ниHe, a пoтoM HaшЛИ eтoгo MyxчИ-
нy Mepтвoгo, и xлeб сЬeл И УMep _ нe сeбe, He дpyгИM. | нe xлiб тota
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HaзИв€lлoсЬ' a мaмaлиra KaKaя.тa. I кyсoк бил мaлeнькиft, i oднoмy
чeЛoвeKy нe xвaтилo б.

Hy, я тaк pкe бiльшe нiчoгo нe пoMHю, уol(e 9з.Й гoд. (3aп. учeHь
8-B клacу CCЦl Ns9 м,Cуми Ян 1aЙцeв у 2007 p., кepiвник - учи-
тeль укpaiнcькoi мoви i лiтeparypи o.О.Бoндapeнкo).

41

Еs
*Ё
с l o
sё
+ Ef,'
цsd

хЕ

8*
Е



KoнoтoгlGЬKиЙ paЙoн
Ciльськиx paд - 30
Bиявлeнo )KepтB гoлoдoMopiв _ 234
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с. Гpyзькe

ПII|Pл.4K Aндpiй Миpoнoвия, 1922 poKу нapo.ryKeHHя, )Kитeль
c. Гpузькe Koнoтoпcькoгo p.ну Cумcькoi oблaстi,

Poдивcя я 30 вepeсня 1922 poкy' ПepeжиB poKи гoлo.цoмopy
3Зi 47 p.p' '  KoлeKтивiзaцiю, вoЮвaв нa BeликiЙ BiтчизнянiЙ вiйнi .

Ciм'я бyлa BeЛИKa. Cepeд cвoiХ сeстep i бpaтiв я бyв нaЙмeHшИM -
шocтИМ. Бaтькo i мaти бyли звинaЙнимtл ceля}.{aМИ. HaЙбiльш, щo
зaпaМ'ятaлoся Цe тe' Щo люди тoдi бyли дpr<e дoбpi. Як тiлЬKИ тя)кKo
He )кИлoся, щo He г.lpИxoД,Илoсь тiльки ibти' aлe люди мix сoбoю
MИpV|л|А, дiлитиcя, щoб щocь бyлo пoibти.

Ciм'я ciдaлa ibти зaBxди paзoМ. Maти звapитЬ щoсЬ y чyryHKy,
пocтaвИтЬ сepeд отoЛy i вci cьopбaютЬ лo)кaмИ з нЬoгo' Тa всe бa.
тЬKo зaпpoшye мaтip зa стiл з HИМ ibти, a вoнa вiдпoвiдaлa, щo нaТ-
ЛacЬ, KoЛИ Bapилa. Tiльки.нo пoiли, мaти зaбиpaЛa чУryнчик i стoiТь
бiля пeчi вишкpябye щoсЬ з HЬoгo. Taкa дyшa бyлa в нeТ дoбpa, гo-
лoBнe' щoб дiти i чoлoвiк 6ули cиii' A ocЬ, кoли npиЙдe лiтo, тo цe
бyлo спpaв)кHe святo дЛя Hac. Пoбixимo yлic _ нaТмocь ягiд i мaтepi
icти нeдoвoдиЛoся вapити. ЯгoдиplaлИ' щoб пoibти iпoвeзти нa
бaзap пpoдaтИ. Бyвaлo MaтИ зaKpивae нa зимy oднyбaнoчKУ, тo вiд-

} rфИвaeMo ij тiльки Ha, сBятo. Пo лoxeчцi BKиHeMo в чaUJeчKУ i п'eмo
чaй. Тaкe бyлo смaннe! A нaспpaвдi i нe вiднyвaвся смaк ягiд, oдин
lolп'ятoK п'eм i бepexeмo ry бaнoнкy Дo нaоryпHoгo святa. Тaк я
всi стapшi бpaти тa сeстpИ в)кe дeсЬ пpaцЮBaлИ. A нa мeнi бyлo
щaвлю нapвaтИ. Ta iЩaвлютoдi пoпpoбyЙзнaЙти, Яxoдив йoгo pвa-
ти a>К дo Мeльнi, щo бyлa зa Peтикoм.

3 poкiв кoлeктивiзaцiT пaм'ятaю тaкe. Люди He знaлИ, щo цe тaKe
нiкгo нe хoтiв Йти в Koлгocп. A в кoлгoсп з Ko)<нoГo двopy пoтpiбнo
лo пpИвecTИ Koня, плyг, сiялки. Kopiв нe зaбиpaли. Хтo нe xoтiв

в KoЛгoсп, в тoгo oписyвaлИ гocпoД,apcтвo i зaбиpaли, a людeЙ
ляли. 3aмo)кнИx сeЛяH нaзИвaли KypKУляMИ' i i  висeляли нa
, a бiдниx poзсeлялИ пo paЙoнy.

Haшa сiм'я нe д}Dкe гoЛoдУвaлa. Cтapшi бpaти всi пpaцювaлИ, a
тЬKo KoHтpoлepoM пpaцЮBaв нa двox MлИнax' тo XoтЬ )KMeHЬKУ

Maв Ha дeнЬ. Бyлo тaKe' щo paз виЙшoв !{a BУлИцЮ i бaнy , яK пo
тpи нoлoвiки Йдyгь iз 3axiднoТтa ПiвдeннoТчaстИHИ кpaTни , ЛюДи

ь пiд зaбopoм iз п1оиимИ xИвoтaМИ i щять t\4opoxoK' гoвopя-
щo Bll.| y нИx He poстe.
У 193B poцi пiшoв пpaцЮвaтИ y Kpoлeвeць в apтiль nMeтaлn
ipoBa, тa HaзBУ тoДiшню я нe зoвсiм пaм'ятaю. A зapaз вiн

зaвoд. To.цi вигoтoвляв KpaHи Fля BoДv| i гaзy, a щe чУ-
, лi)KKa. ПaМ'ятaЮ, нa тepИтopiT зaвoдy бyлa тюpмa, aлe бyлa

дtЮЧa, a сЛyryвaЛaдля сKлaдy ixили TaM люди з piзниx ciл paЙo-
яKi пpaцюB aлИ Ha цЬoMy зaвoдi. (3aп. cryдeнткa Г,[l,ПУ Л toдм илa
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люБивA oдаpкa oпaнaсiвнa, 1915 poKy нapo,Ц)КeнI-tя, х<И-
тeльKa с, Гpузькe Koнoтoпcькoгo p-t+У Cумcькoi oблaстi'

Хитгя B MeHe дoвгe i бyлo б дyxe гapнo' яKщo вol.|o бyлo б тaкe
щacЛИвe' яK дoBгe. Aлe я нiкoли He ЦJKoдУBaлa' щo пpoxилa Йoгo
сaмe тaK' нiкoли нe шKoдyвaлa' щo Ha Moeмy шляxy вИпaлo отiльки
тpyднoщiв, нiкoли нe тiшилa ceбe, aдxe кoxнiЙ людинi cУдИлoся тe,
Щo ТЙ сУдилoся.

.Е,итинствo, як i всe Moо xИття, бyлo нaпoвHeнe гopeM i слiзьми.
Тaкi бyли ЧaсИ' He тe' щo зapaз. У Двa poKИ я oстaлaсЬ сИpoТoю'
здaвaЛocя, oднa-oднiсiнькa нa цiлoмy ,бiлoмy свiтi. Aлe дoбpiлюди
дoпoмaгaЛи, дaлeкi poдинi cтaлИ нaЙpiднiшими. Taк MИHaлИ poKИ'
здaвaлoся' щo я нe )<Илa' a пpoстo BИ)кИBaЛa.

У 10 poкiв пiшлa y нaЙми .0,o пaHa. Пpaцювaлa тaM HянЬKoю. Ha
тoЙ чaс цe бyлo нaЙкpaщe, щo Mo)КHa бyлo вигaдaти' Пaн бyв нeм-
ниЙ чoлoвiк' 3aвxди дoпoМaгaв, У чoмy мiг. A я бoca, гoлoдHa, тiшИ.
лacят|/|g, щo вce x тaKИ мeнi пoщaстилo. Crapaлaся з yсix cv1л, 

.

Bипoвнюeться мeнi 15 poкiв. B цeй вiк я ввalкaлa ceбe д}ryкe to-
pocЛoю. Я сaмa вiДпoвiдaлa зa свoe життя. Ha цьoмy Мoe дИтИнcт-
вo зaкiнчилocя' .{aлi пiдyгь дylкe тяxкi, aлe, вoдHoчa, щaслИвi poки.
|дУ пpaцювaти в лiсництвo. ПoпpaцюBaлa тaм 2 poки. ЦeЙ чaс мeнi
зд,aвaвcя нaЙкpaщим зa всe мo€ пoпepeдно >кИття. He пoдyмaЙтe,
Щo бУлo лeгKo, бyлo дyя<e тяxкo' цe ,'aдоЬKa пpaця)' aЛe Bсe )к тaKИ
я зHaлat щo гoЛoдHoю я He зaЛишyся. Пoтiм пiшлa в кoлгoсп. oдин
гapниЙ спoMИн e, щo в сaмe цi poки виЙшлa зaмiж зa д}Dкe гapнoгo
нoлoвiкa, якиЙ пpoтягoм свoгo lцркe KopoтKoгo xИття poбив Bсe тaKl
щoб бyлo мeнi, a згoдot\4 iдiтям, Лeгшe.

1933 piк _ гoлoдниЙ piк.. Цe гope' яKe нe MИнaЛo )кoдHy з xaт. У
Hac вдoмa нe бyлo KpИxтИ xлiбa. llo тaм гoвopИтИ пpo xлiб, хoднoT
KapтoплИни, xoднoТ ци6улини, бypянини, oдHИM олoвoМ нiчoгo. Bи-
)KИBaЛИ тим, щo iли лoбoдy, aкaцiю, iншi тpaви. oднoгo paзy нaлiпи-
лa млинцiв з aкaцij.. .Qfxe нoлoвiкoвi cпoдoбaлoся. L{ю cтpaвy я po-
билaнaЙчaстiшe'.Цo циxпipд1окe Bдячнa мoТЙ ceстpi, якщo б нe Boнa'
нaпeвнe, всi б пoмepли б . Boнa в гopoдi пpaцЮвaлa пoвapoм i зa-
вдяKИ цЬoмy iнкoли Maлa зMory пepeдaти нaм xлiбa. l-{e тaкe бyлo
щaстя. Aлe x вce )K тaKИ BИЖИли. Я згoдoм нapoдИлa дoчKy oлeк-
сaн.цpy. A в .1940 poЦi i cинa MиxaЙлa.

Biйнa зaбpaЛa в Meнe нoлoвiKa, зaлИlllИвtllИ MeHe сaMУ з двoМa
дiткaми, яKиХ я бyлa пoвинHa пpoгoдyвaти i пoстaтИт|А нa нoги. He
лИцJe в MeHe тaKa сиryaцiя 6улa, a в бaгaтьox жiнoк Haшoгo сeлa.
Чoлoвiк, якиЙ зaвждИ МeHe пiдтpимyвaв, нe пpиЙшoв' Я зaлишилa.
ся He ЛИшe бeз бaтькa i мaтepi, a Й бeз чoлoвiкa. Пpo вiЙнy, я Мo)кy
KaзaтИ лИI.!e тet яK я тя)кKo пpaцЮвaлa в цeй пepioд, щoб вижити. B
Xaтax пaHУвaв He ЛИшe Гoлo.ц' aлe Й xoлoд. AДкe чoлoвiкiв в сeлi нe
бyлo, зaгoтoвЛятИ дpoв тaKo)к бyлo нiкoмy. Myсили ми, xiнки, бpa.
ти дepeв'янi caнИ, бpoсaти гoлoД,Hиxдiтeй дoмa iЙтив лiс пo дpoвa.

Cepцe KpoB'ю oбливarтьcя, KoЛи я згaдУЮ oдИH з тaКИx вeнopiв.
Пpихoддy я втoмЛeнa з лiсy, зaxoд)|(y в xary, a мoТ дiтoнки дoлiвкy
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щять. Щo я Mo)Кy щe сKaзaтИ? Moxy cKaзaтИ, щo яK тaкoТ вiЙни в
сeлi ГpyзькoMУ He бyлo. ЛiтaлIА лl^JJe бoмбapдиpyвaлЬнИKИ, вiд якиx
llИ ХoBaЛИся всieю ByлИцeЮ в пoгpiб.цo сyсi.цки Mapyсi. l.{eЙ пoгpiб
бyв нaЙбiльциЙ i нaЙгли6шиЙ, бyв нaшoю .цpУгoю дoмiвкoю.

Bлiткy бyлo ЛeгlJle тИM' щo ibти бyлo, aлe нoлoвiкiв нe бyлo, B цЬo-
uy плaнi бyлo нaбaгaтo Baxчe. Bсю чoлoвiнy poбory po6или xiнки:
сaДИлv|| KoпaлИt >KaлИ' KocИл|А' opaли.

Пiсля вiЙни стaлo.лeгшe, aлe нe мeнi. Як бyлa oдHa' тaK i зaли.
шилaся, нe пpиЙшoв чoлoвiк. 3 бoлeм в сepцi чeKaлa я Йoгo i вipилa,
щo пpиЙдe мiЙ pятiвник. Aлe.п,Ив нe бyвae. 3миpилaся я з тИM, щo
ЛтeЙ стaвиТЬ нa нoгИ пpиЙдeться оaмiЙ. Пiслявoeннa poзpyxa зa-
сraвЛяЛa пpaцюBaTИ щe бiльшe i бiльшe. Пoтiм зHoBy гoлoд, якиЙ
'eдЬ-лeдЬ нe зaбpaв мoti дiтoчoк.

A щo ми.iли?, iли MИ тe' щo oчi ввФкaлИ зa jbтiвнe. Iaкaцiю, iлис-
, тpaвИ, пшeHИцЮ, Kapтoплю, l нe звaxaли Ha тe' щo KapтoпЛя гl{И-
. I oднoгo тaKoгo вeчopa, KoЛи MИ 

,|ли 
rнилу Kapтoпл}o' ШУpa пoчa-

ХвaтaтИся зa xивiт i сильнo плaKaтИ, згo.п.oM i в MиxaЙлa зaбoлiв
вiт. Чepeз .цвi гoдини вoHИ Лe)KaЛи бeзcилi',Qля мaтepi нeмae

гipшoгo спoстepiгaти, як дiти пoMиpaютЬ. B ниx бyлo дpкe
oтpyeнHя, якщo б нe нaшa cyсiдкa Mapfся, нe xoчУ iдyмaти,

MoгЛo стaтИcя. Якимoоь чИнoM вoнa iХ вилiкyвaлa. Я Й Дoнинi
вдяЧнa цiЙ чУдoвiЙ хiнцi, якa зaBXдИ дoпoMaгaЛa, чИM МoгЛa'

3peштoю всi тpyднoщi пoсryпoвo gИнaл|А, aяЖИлaлишe для дi-
, (3aп, cry,цeнтKa г,цГIУ oкcaнa Koлecниi в c. Гpузькe 3 гpу,цня

poKУ.)'

Koзaцькe

tvloсKAлEHКo Mикoлa oлeксiйoвич' 1920 poку нapotх<eння,
c. Koзaцькe Ko нoтoпськoгo p - ну Cумcькoi oблacтi.

Гoлoдoмop дуlкe бoлючa тeмa' яKy я згaдyЮ нeoxoЧe. Aлe всe ж
и poзпoвiм. Koли пoчaвcя гoлoдoМop, мeнi бyлo дeсь пpиблиз-
12чи 1З poкiв' Пepшa зГaдKa бyлa цe тe, щo пpeдcтaBHИKИ дep-

Tвлaди'[здили пo сeлУ i зaбиpaли всeдo oотaнньoT зepнИнИ,
лIluJaлИ нaвiть KpИХтИ. Бaтькa нe бyлo, y мaтepi нa тoЙ нaс бyлo

вepo ( 2cecтpи MeHшa тa стapшиЙ бpaт). Тсти бyлo нiнoгo, тoмy
Xo.п,ИлoсЬ ibти тpaвy, MИшeЙ, piзнe кopiння' гнИляЧчя, (були ви-

' Koли люди'tли людeЙ).
A oсь iстopiя, якy мeнi poзпoвiлa мaти. Бiля Haс жИлa xiнкa з двo.
дiтьми, i ми з бpaтoм гpaлися з ЦИMи дiтьми. oднoгo paзy MИ
йшли дo l.|Иx lцoдoMУ i пoбaчили зaKpИвaвЛeнy сoКИpУ, МИ спИ-
, дe iTдiти _ вoHa Haс вИгHaЛa. Mи пpиЙшлИ дoдoMy i poзпoвiли

epi. Maти зaбpaлa дep)кaвнУ ЛюдИHy, i ми пiшли дo тiоТ xiнки.
дo ХaтИ, t\IiИ зaпИтaли, дe tT дiти Boнa сKaзaлa' Щo пo.

и i пoxoвaлa iХ нa пoлi. Biн пiшoв Ha пoлe, aлe нiчoгo нe знaЙ-
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Дeнi в бoнкy. У нeТзaпитaЛИ, чoMy вoнa цe зpo6илa, a Boнa вiдпoвi-
лa, щo дiти всe piвнo нe BИxивyгЬ, a тaK Xoч вoнa зaлИ[lJиться. (Зaп.
сryДeHTKa Г.{ПУ Teтянa Heсвiдoмiнa y 2005 p. Kep' A'Kapaсь).

с' Caxни

GAxHo Mapiя oлeксaндpiвнa, нapoдИлaся в 1925 poЦi в ceлi
Caxни Koнoтoпcькoгo paЙoну Cумcькoi oблacтi' У 1955 poцi пepe-
iхaлa в cусiднe сeлo Бoндapi, ту мeшкae iдo цьoгo чacу.

Kpiм мeнe, yсiм'Тбyлo щeтpoодiтeй: ГaлlАнa,oлЬгa, Haтaля. Пa.
M'ятaю, щo тpaпИЛaся вeЛИKa зaсyxa (нaвiть y KoлoдязяХ вoдa пo-
виcихaлa)' )0iбa нe стaлo. Maти з тiткoю,tздили в Koнoтoп y eвpeЙ-
ськиЙ MaгaзИH nTУpсiнu пporп,aвaтИ усe цiннe _ зoлoтi сepeХKИ, xpe-
cтИK|А' oдяг, щoб KУnV1тИ xoчa б шMaтoчoK xлiбa. A кoли Йoгo зoвоiм
нe стaЛo, пoчaлИ ibти пoтoвЧeнe лУцJпИння, лoбoдy, ялИЦЮ, г|4|/|лу
KapтoплЮ. У кoлгoспi Дaвaл.л MaKyХУ, якa бyлa нaдзвинaЙним дeлi-
KaтeсoM. Пiзнiшe 3'явИлaся caдoвИHa' щo й дoпoмoглo BL4Ж|лтv1'

У 1933 poцi пoмepлo Д}DKe бaгaтo людeЙ. ПoкiЙникiв XoвaЛИ в сa-
дax. .Цo цЬoгo нacy пaм'ятaю, щo в кiнцi гopoдy нa бaтькiвсЬKoMУ
двopищi бyв сaд, дe нopнiлo шiсть мoгил дiтeЙ, пoмepЛИХ пiд нaс
гoлo.п,oМopу. (3aп' cryД,el]тKa фiлoлoгiн нoгo фaкул ьтery Cум,tI,ПУ Ha.
тaлiя Caxнo у 2006 p.)'

с. жoBтHeвe

гPизyн Aнaтoлiй Пилипoвин,
1948 poку HapoД,х<eHня, х<Итeль M.
Cуми'

Пpo гoлoд y сBoоМУ pitнoмУ ceлi
Хoвтнeвe Koнoтoпськoгo paЙoнy я,
HapoдxeHИЙ yxe пo вiЙнi, дiзнaвся
з пepeкaзiв piдниx (дo peнi, сeлo
мoо paнiшe нaзИBaлoся Kиpилiвкa).
Miй пoкiЙниЙ дiдyсь, Cидip Xapитo-
нoBИЧ Шypxнo,  кpaщиЙ тecляp в
сeлi, нeoднopaзoвo KaзaB:

_ oтaм y 33-мУ paзoм з o.цHoce-
лЬцeM Юxимoм Kлимeнкoм МИ пo.
xoвaЛИ тiлo дiвнинv|, яKa нeвiдoмo
звiдки пpиЙшлa B Haшe сeлo, щoб
Тyг пoМepтИ; a TpoxИ дaлi, пoбiля

стaBKa, |HЦJi лЮдИ пoxoвaЛИ яKИxocЬ ч)DKИХ чoлoвiкiв. He бyлo ним
виBoзИтИ тiлa пoмepлИХ Ha цвИнтap. floмoвини нirгo нe poбив'

_ HУ, a щo вpятyвaЛo Haшy poдинy? _ дoпИТУBaвся я, тaкиЙ цi.
кaвиЙ'
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_ Bдaлoся зaХoвaтИ мiшoк гpeчKИ вiд збиpaнiB (ЛИtlJKiв). To в
poзпaл гoлoдy дoпoМaгaв щe й сyсiдoвi тим збixxям. Kpiм тoгo,
пpиcпiшниKИ пpИмyсoвoT кoлeктивiзaцiТ ЗaлИL'v|л|/| нaM всe-тaKИ
Kopoвy.

- Як xe цe вoHИ Haс oщacлИвИЛИ Moлoчницeю? - пepeпИтУlo'
бyвaлo.

_ У нaо бyв нyдoвиЙ кiнь, пopoди apдeH' BИняткoвo кpaсивиЙ. L{e
в ЧaсИ HЕПy вiд HЬoгo нe вiдстaвaлИ г.lepeКyпниKИ з Koнoтoпy. Koли
HacтaЛa кoлeкгивiзaцiя, Йoгo зaбpaли бeзплaтнo, aлe Bce xтaKИ звa.
Жv|I1И| щo зa тaKoгo кoня пoтpiбHa xoч яKaсЬ KoMпeнсaцiя, тox i зa-
I1.4uJ||/|л|4 кopiвнинy, яKa Haс i виpyнилa в тoЙ стpaшниЙ piк. A кoня
Haшoгo згo.п,oм Koлгocгl пpoдaB вiЙськoвiЙ чacтинi i гpoшi пoKлaв дo
кoлгocпнoT кaси.

Maмa мoя, Гaннa Cидopiвнa' тoдi бyлaдeсятиpiннoю iтeждoбpe
пaМ'ятae тi xaxiтгя.

- ЦeЙ eпiзoд y Moeмy сepцi нaвiки, _ poзпoвiдae BoHa. - дo нaшoТ
oceлi лeдвe дoплeнтaЛaоЬ oп}Dиa МoЛoдИця з нeМoвляМ нa pyKax:
с.Qядeн кo, пopяryЙ, _ pИtaлa мoлoдa жi н кa' - тИ)Kдeн ь н iнoгo..нe бyлo
в poтi! ... " Бaтькo мiЙ винicТЙ кiлькa oлaдкiв з кapтoплi, якiтaк i нaз-
вaлИ (KapтoпляHиKИ> . Пoiлa вoHa cмaчнo' пepeпoчИлa _ i дaлi пoнe.
слa свoe дИтИHчa' Mo>кe, B|/|Ж|Ал|А, Moxe' пoMepлИ. Boни бyли нe з
}|aшoгo сeлa. Tpyпiв пo бyp,янax i кaнaвax лe)кaЛo 6aгaтo. (Aвт. pу-
хoпиc).
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с.ТимoфiТвкa

KAMиlt lнlкoвA Гaлинa
ПaнтeлeiЪнa, 1932 poKУ нapo-
Д>Keння Пpoживaлa в Cумcькiй,
ЛьвiвcькiЙ тa BoлинcькiЙ oблac.
тях, П,ятДecятД,Ba poKИ пpaцюBa-
лa бу><гaлтepoм, 3apaз нa пeнcii'
(Ha фoтo).

Я poдилaся B тpИдцятЬ дpyгo.
мy poцi в ceлiTимoфiTвцi Kpaснo-
пiльськoгo paЙoнy Cyмоькiй oб-
лacтi, ТpидЦять дpyгиЙ piк я нe пa.
M'яTaЮ. Hy пo pacкaзaм мoeЙ бa-
бyшки xить бyлo дyл<e тpyднo. B
сiм'Т нaс бyлo тpoe. Maмa ХoдИлa
HaЛaнKУ, бaтькo в бpигaдi пpaцю-
вaв. Maмi нa лaнкi lдaBaлИ пo отo
гpaм xлiбa нa xИвy людинy. Boнa
пpИHoсИлa i  cвiЙ пaЙ i мiЙ _ кop.

uилa Мeнe. Xyвaлa, TpяпoчKy нaпХнe B poт _ я цИM ЖИлa' Hy, тaк
6абa пoтoм yxe B сopoK сe.п,ЬMoM poцi мeнi poзKaзaлa' шo xoтiлa,
шoб мaмa УМepтвИлa Мeнe. Бyлo кaхe: uoЛЬгo, нe дaЙ ТЙ дeнь-двa
l&огo xлiбa, шo тИ пpинocИш' i вoнo пoМpe' Haшo вoнo тoбi нуи<-
lэ?u HУ, MaMa яK МaМat cпacaлa ДиIИ|1У cвoЮ. Taк ми пpoxилИ дo
-Йни, Haчaлaся B сopoK пepвoMУ _ copoK п'ятoмy poцi. Haс eвaкyT-
goвaЛИ в Kypськyoблaсть' B шкoлyxoдViлv|npИ нeмeцькoЙ влaдipiк
.|лиЙ,УчИл|/| Hac ToMy, шo нe тpeбa. B сopoк тpeтЬoMy poцi мaмa в
taс пoMepлa. Hac oстaлocЬ тpи дiвнaт. Hy, бyлo Дуoкe тpУдHo. A пo-
lor.а яK щe гoлoд HaсТaB (сopoк шecтoй _ сopoK сeдьмoй piк), щe
npшe стaЛo. Бyлo пpиЙдy сo шKoЛИ (У дiвчaт 6ули мaми, тaK BoHИ
lрсЬ ПpИгoтoBЛятЬ HaпХaтЬ xивiт), a я сaмa сoбиpaюся нa лyг зби.
15вть кiнськиЙ Щaвeль - I1|Аcтя, i в лiс хoдилИ зa MoЛoд|А|v||А II|АCтя|'АИ
prnи, пepeKpyЧyвaлИ нa мясopyбкy тaМ чИ пoMHяЛИ кaнaлкoЙ, дo-
paвляли якoйсь TaI\4 xМИxИ' шoб спeкти Meтep)(eнИKИ' HУ i нaпxaть
prвoти. БaтЬKo, Пpaвдa' стapaвcя тoxe для свoix дiтeй, i.здив в 3a-

lnднyю (в ЗaпaднoЙ гoлoдy нe бyлo), пpИBoзИв нaM KpУгlИ: яЧMe-
}-ry, пшoнo. Mи to6aвляли вoдИчKИ (мoлoкo, пpaBдa' в нac бyлo
.Gвоe), BapИлИ яKycЬ Ka[UKy. Hy i тaк B|АЖ|АлИ| сЛaBa Бoгy. B сopoK
GЕдЬMoMy poцi я кiнчилa сeдьмиЙ клaс i пoixaлa дo дяlп,ЬKa вo ЛЬвoв,
JDсryпИлa yЧИтЬся' виyчИлacя. Hy i в пятiдeсятoM гoдУ бyлa вжe
Cilмoстoятoльнa. ПpoxИлa в тpyдHoсTяХ в нiщeтi, нo )кИвy i дo cix
rюp. MeнiceМсятЬ пять poкiв, a Щe пpaцЮю i люблю зeмлю. (3aп.
cryдeнт фiлoлoгiннoгo фaкультeтУ CУм.ЦПУ Aнтoн Kaмишнiкoв у
ЮО7 p , \ '
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с.  чepHeччИHa

сAeнKo Map iя  Тpoxимiвнa,
1924 poку нapoД,х<eння. ocвiтa -
BИЩa' 3aкiнчилa Cумcький пeДaгo-
гiн н иЙ унi вepcитeт, У нacи гoлoдoмo -
pу )KИлa в c, ЧepнeнчИнa, aapaз Пpo-
х<ИBae в c' Caмoтoiвкa. (|la фoтo)'

Як пoчaвся гoлoдoMop, я бyлa щe
дИтИHoЮ, poзумiлa Мaлo; якpaз пiш-
лa B пepшИй клaс. Ухe з сaМoгo пo-
чaтKУ xиЛИ ми бi.п,нo, бo в 1924-му
oбox мojХ дiдiв poзкУpKУЛИлa paдяH-
cЬKa влaдa. У сiм'T мolХ бaтькiв бyлo
тpoe дiтeЙ: oкpiм мeнe щe стapшиЙ
бpaт i Moлoдl.l.la сeсТpa.

Ha пoнaткy 33 - гo п poЙ ш I1Иcя aKтIА -
вiоти пo сeлУ _ пpибpaли всe дo pyK:
Kopoвy, кoня, кypeЙ _ yсe B KoЛгoсп.
З xaти вигpiбaлидo зepнИНKИ : зepнo'

бopoшнo, KapтoпЛя _ нiчoгo нe зaЛИшИли. Удiдa бyв млин - зaбpaли'
Бaтькo Haш, Xoч як Йoгo He пpИMyшyвaлИ, нe xoтiв iти B KoЛгoсп.

Bi.ц пpeдстaвникiв вЛaдИ втiк y Poсiю, y Kpaснy Яpyry.Taм шив чoбo-
ти iпpoдaвaв poсiянaм зa бopoшнo, хлiб. ПpиЙ.цe внoчi, гlpИнeсe, щo
змiг, i нaзaдтiкae. Як зapaз пaм'ятaЮ - oтaкi вeличeзнi бiлixлiбини. У
PoсiT бiлиЙ xлiб.щять, a в Haс _ лoбoдУ, KaлaчИKИ, бyp,яни. Mepли
Л|одИ, яK MyXИ' Тpyпи пiдбиpaли пo сeлУ _ Xтo дe впa/].e. A в сУciдiв
нaшИx вiд гoлoдy вMepлa мaти й дoнЬКa, тaK cИH i бaтькo з''ши lx.

MiЙ бaтькo з дя.цЬKoМ втeкЛи нa .Qoнбaс, MaтИ - зa HИMИ. A МИ,
мaлi, зaлишViл|лcя з тiткoю. Baжкo бyлo, a oсoбливo _ KoлИ якa бiдa
спiткae, Xoчa вoнo всe Хиття бyлo, як бiдa. oднoгo paзy дeсь дiстa-
лa тiткa пpoдyктiв, зaxoвaлИ iХ y сapaT нa нiч. Я зpaнкy зaxo.п,xУ, a з
capaЮ coбaкa вибiгae _ yсe з'Tв HaчИстo. oсь i лишил|Аcя lv|Vi гoлoд-
нИMИ Haдoвгo. A Щe бyлo, пpoЙшлa вiстoчкa пo сeлУ, щo aктивiсти
ЙtyгЬ вiдбиpaти пpoдyKти. A в нaс бyв шмaтoк caлa. Мeнiтiткa дaлa
Йoгo i KФкe: (Бi)кИ кУди-нeбyдь!" Я Й пoбiглa. A oдин iз aктивiстiв
пoбaчив - i  зa мнoю. 3винaЙнo' дopoслий чoлoвiк нaздoгHaв Meнe,
мaлy, i вiдiбpaв. Я тoдiдoвгo плaKaлa. A взaгaлi, стpaшнi людибули
тi aктивiсти 'P|Алv|' KoпaлИ, yсe вигpiбaли: iв xaтi, i в сapaТ, i в сaдкy.
A дiтeЙ ]иaлИx пpoстo тaк iз xaт зa Hoги BIАKАДaлИ'

У шкoлi нaM гoryвaли лeмiшкy. Учитeлькa мeнeлюбилa, тaк iзpa-
HKy KлИKaлa, i пiсля oбiдy для мeнe вiдклaдaлa тapiлoнкy.

У 19з4 бaтькo пoчaв зaймaтися пaсiкoю. Mи пepeixaли в лic.
Якoсь тaK пoщacтИЛo, щo бaтькo кмiтливиЙ бyв i  кpyтитИся BMiв,
oт i  жили яKocЬt нe бyли пyxлi. A пopyн, y дядЬКa, двoо синiв пo-
Mepлo.
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A вpoxaЙ y цi poки, нe знaЮ, y Koгo яK, a в нaс бyв xopoшиЙ. Tiль-
KИ всe зaбpaли. Miшки з пpoдyKтaМИ пo сeлy вeзyгЬ, a людям'lbти
нiчoгo' (3an. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ Haтaлiя
Чeвryз у 2007 p').

с. Pязвiвкa

лEBчЕнKO Гaннa caвeлiвнa , 1 926 poку нapoДх<eнHя. Нapoди-
лaся B с. Pяэвiвкa KpacнoniльcьKoгo paйoну, в 1970-х poKaх пepe-
i.хaлa дo c. Cтeцькiвки Cумcькoгo paйoну'

Ябулa зoвсiм Мaлoю, мeнi випoвнИлocЬ 6 poкiв. Тa я вce дoбpe
пaM'ятaю. Пpaцювaли M}D|иKИ.oднociбники, y Koxнoгo бyлa cвoя xy-
дoбa, свoя зeMля. Ciяли, oбpoбляли свoT нaдiли. '. тoдi Cтaлiн нaкa-
зaв Уce зaбpaти: xyдoбy, вo3и' плyГИ. A тoдi сKaзaB: пoстaBтe Moлo-
тapKУ нa вигoнi, xaй звoзять свoТсHoгtИ, MoЛoтИтИ. 3epнo вiдпpaв-
I1ялИ B дepжaвy.

3aбpaли yce: KapтoплЮ, зepHo, KaпУстy _ yсi xapнi, лИшИлoсЬ
Лишe тe, щo BстИгЛИ сxoвaтИ в пpoвaЛЛя. Люди taл|/iIJJИIlИCь Гo-
лoднi... 32 piк нe бyв нeвpoжaЙним. Пpoстo викoнaвцi Cтaлiнa yce
зaбpaли. Boни хoдилИ пo ХaтaХ' нИшJпopИлИ, iз-зa пaзyxИ Уce пoBИ.
тpytlJyBaлИ.

Biд нaс HeдaЛeKo' зa 5 KМ, бyлa зaлiзнa дopoгa - Kpacнoпiлля.
Бaтькo ХoдИв ryди щiпки cтaзИт|А| щoб cнiг.нa peЙки нe нaсiдaв. 3a
цe KoжHoгo дня ЙoмyдaзaлИ oднy цiлy бiлyxлiбинy. oцe бaтькo пpИ-
нeоexлiбинy' Мaти poзpixeiTнaтpoe' Meнi, сoбi iбaтькУ, oЦe ми з'Tмo
oдpaзy вce, a яK щo лИшИлoсЬ, тo зa пaзy)(и, бo вpaнцi викoнaвцi
пpиЙдщь.

Beснoю лeгшe бyлo. Maмa poбилa в eкoнoмiТ i мeнe з coбoю
фaлa, тaM дaвaли ibти poбoним. Taм 6улиi лiтoм...  щoсЬ дoMa пo-
ФДИл|А - гopox' Тaк ми i вижили.'' (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo
фкультery Cум,QПУ lннa IJJoвкoпляc в 2007 p')'

с. Meзeнiвкa

кoсoвA Mapiя cepгГlвна, 1929 poку нapo.tрKeння. (Ha фoтo)
Hiчoгo нa.п.тo нeзвичaЙнoгo в мoТЙ дoлi нeмae. Hapoдилaсь я 20

r €pвня 1929 poкy в ceлi Meзeнiвкa KpacнoпiльсЬKoГo paйoнy Cyм.
ъкoТ oблaстi. У poдинi нaс бyлo чeтвepo: МaMa' тaтo' сecТpa Гaля i
l.Жили cпoчaTKy' як yci дoбpi ЛюдИ - нe бaгaтo, тa Й нe бiднo. Ceс-
тpa бyлa стapшoю нa 3 poки. Maмa з тaтoм хoд:Алvl' нa poбory' A якa
тoдi бyлa poбoтa? Maмa пoлoлa бypяки, бaтькo тex пpaцЮBaв Ha
]юлi Ha мoлoтapцi в iншoмy сeлi.

TяжкиЙ тoдi бyв нaс. ГoлoдoMop пoчaвся MИттeвo. Haчe xгocь зa.
9ив cвiт pяДнoМ - тaK стaлo HaM )KитИ тoдi. BoсeнИ нe BpoдИЛa Kap-
тoпЛя. TaЙчи лишe вoнa?
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Люди rИнУI1|А,яK KoмaxИ. Hac вpя-

ryвaЛo Лишe тe, щo тaтo пpaцювaB y
сyciдньoмy сeлi MaЙськoмУ (тoдi _

Caxнянкa), TieТ oсeнi B|/IДaл|А 8 кiлo-
гpaмiв зepHa. Bxe xoдили пo дBopax
aKтивicтИ, збиpaли Bce, щo Moжнa
бyлo взяти _ KapТoгlлЮ, xЛiб, зepнo,
нaвiть ЖМeнЮ квacoлi - Й ry He зaЛИ-
[UaлИ' Maмa зaxoвaлa тi бiднi oстaннi
зepHИHИ пiд пoдyшкaMИ нa дoлiвцi.

Як гoвopять, дoбpa людИHa - нe-
poзУМнa людинa' Якocь дo нac зaЙш-
лa MaMИHa ЦyМa _ Moя xpeщeHa MaтИ.
A rT чoлoвiк бyв сepeд aктивicтiв.
Хiнкa бyлa xyдa-xyдa. Maмa lT noxa-
лiлa тa Й вiдcипaли KpyXKУ зepнa. Ha

слiдyючиЙ дeнь пpиЙшлa Bся 6pиraдa _ i нe зocтaЛoся Hl KpaпeЛЬKИ
пшeницi. oтaкi бyвaють люди ! Aлe всe x виЖ|^лИ'Tpи мaл ися зa xИття
xТo яK мiг: oднi KpaлИ нa пoлi KoЛoоKИ (щo Й ми poбиnи), iншi lли

кopyЙ лt/1Cтя здepeв..Я 
тoдi бyлa мaлeнЬKa _ чoтиpи poKи лИшeнЬ BИпoвнИлoся. Xoчa

Bce пaM'яTaю i дo циx пip. Koли з'явилacя KBaсoЛя, Ми пoчaли.[стИ
сaMe KBacoлИHHя зeлeнe; y лiс i  piс бyp'ян, тex йoгo iли, щaвeЛЬ, слo-

BoM Усe, щo бyлo мoхнa' oй, нe ХoчeтЬcя Й згaдyвaти. CтpaшниЙ
бyв нaс, дИтИнo.

e oднa пoдiя, KoЛИ я зapaз зaKpИBaЮ oнi, вoнa пoвсяKчac пepeд

мoTм зopoм. Koли пpиЙшoв чoлoвiк мaминoT кyми з aктивiстaми вi.ц-

6иpaтизepHo. MИ з MaMoю буливciняx. Boнa пpИгopнУЛa Meнe, щoб,
бувa, xтo He зaчeпИв. A нaЙстapшиЙ iз нИx пoдИBИBся Ha нaс зi злiс-

Тю, вxoпИв Meнe зa нoсa i ,  дo бoлю Йoгo здaвивши, гнiвHo пpoшe-
пoтiв: nЩeня|n Цe я зaпaм'ятaЛa нa всe xИття.

_ A щo вИ Moxeтe cKaзaтИ зa гoЛoдoмop 1947 poкy?
- Cкaxy, щo тex нe coлoдKo тoдixилoся. Ta вce x 33-iй piк бyв

гoлoднiшиЙ. Ужe, пpaвдa' пo xaтax He Xo.цИЛИ i нe зaбиpaли' Poзpy.
xa бyлa пiсля вiЙни вeлИKa. Hiкoгo iз сiл нe вiдпyскaли y мicтa, aдxe

пoтpiбнo бyлo вiдбУдoByBaти сeлo, кpaTнy. Уявляeтe, нaвiтЬ дepeвa

фpyктoвi, кyщi oбкл-aдaЛИся пoдaтKaми. ЛюдиBvIЖ|АBaлIА якoюсь пaй.
ior6 xлiбa тa пoгagoю юшKoю, щo гoryвaЛИ в KoЛгocпi тa xapнyвaли
пpaцiвникiв. Poбoтa пoчИнaЛaоя зi сxoдoм сoHця, a iз зaxoдoм щe
нЬ зaкiннyвaлaсЬ. Toдi мiЙ тaтo, пpиЙшoвшИ з вiйни, дуlкe зaxвopiв
_ нaвiть пiднятися нa HoгИ нe мiг, У свoT вiсiмнa.ццятЬ я yЖe пpaцю-
вaЛa в кoлгocпi. )0liбця дaвaлИ MeHшe, нix cтo гpaмiв' Ta дeякi пpи-
стoсyвaЛИся i стaвaли в чepгУ no дpyгoмУ paзy. ПoбaчивlшИ тaKe,

пoчaли Дiлитиxлiб нa Двi чacтИ|.lИ. Taким чиl.|oM свoю пaЙкy oтpИMy.
вaлИ зa двa paзи. Тяxкo бyлo... A взaгaлi тo пoгaнi 6ули зacи, бaгaтo

людeЙ тaк i.нe пiзHaли, Щo тo знaчИтЬ щaстя..' (3aп. cryденткa фi-
лoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Окcaнa Бaбeнкo у 2007 p.)'

. t ' =s*
зAs9
sё{ . ч
ц I E

хЕ

х*
^
t:



с.B.Бoбpик

PEзAнцEBA Mаpiя MaтвiiЬнa, нapoД,Илacь 28 бepeэня 1920
poKу B c'CтaнoBe, ПaнapoвcьKoгo p-llу Kуpcькoi oблaстi. B poки
гoлoД,oMapу ПpoЖИBaлa в c' B, Бoбpик Kpacнoпiльcькoгo paйoну'

Meнi бyлo 16 гoд' Xoдили бypяки сaпaтЬ.{a! Xoдилa бypяки сa.
пaтЬ, пeKлИ лaдi з KpaпИBИ. Xтo нa cкoвopoдкi нe дoпiк, в oбiд Kлaл|А
нa coHцe, тaдa встaвaлИ з rЙoлoKoмiли. Укoгo MoЛoчKo e' тoЙ oстaвоя
ЖиBv|Й, a B Koгo HeMa _ пy<лИ i мepли.

Я caмa стapшa в ciм'Т, a бyлo iщe шeстepo дiтeЙ, ceм дУцJ дiтeЙ,
Ho MИ BtлЖ|/|лIА всi. iЪдили в Бiлopyciю стapцювaлV|' ДaBaлИ HaM Кap.
тoх|А, a Хтo Kaхe: nХaЙ вaм Cтaлiн дacтЬ>. Тaк ми xoтЬ Kapтoxи нdi-
лИсЬ в БiлopyciТ. Пpивoзили дoДoмУ xMaKИ, пeKЛИ з ниx лaдi. A xгo
нe i.здив, тoЙ i жaвтилo KoHсЬKe i щaвeль Bapилv|' i лaдi пeкли

oтaк ми iвиживaли, Hy, тo блaгoдapя бoгa, шo Kopoвa бyлa. Ay
Koгo KopoвИ нe бyлo, cидiли нa тpaвi, пyxлИ oт гoлoдa i мepли.

H aчaл ись xн И Ba, сe p пa g|А >KaлИ' в, язaлИ сl.|o п И Ha вaл KaX, УдBoX
нocИл||/| дo мaлaтiлки. '!,yжe вФкKo iдapoм. Шo нaм тoдi nлaтили?
20 кoпeeк. Poбиш, a пoтoм пiдщитaють i щe й нa слeдyющиЙ гoд
oстaeшся дoлxнИM, нaдa oдpoблять. oтaк ми Й жили. (Зaп' cry-
,цeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту CумДПУ Mapинa Лиceнкo
Cум,Ц,ПУ у 2007 p.).

с .PяcHe

Бlлoyс oлeксaндpa Ceмeнiвнa, 1923 poKy rtapoД)Keння, )KИ-
тeльKa ceлa Pяcнoгo Kpacнoniльcькoгo paйoну Cумськoi oблacтi,

ПoМню, бyлo мeнi .цecятЬ гoдикiв'  Maлoю бyлa, aлe цi гoди
вa нaвiки ocТaЛИсЬУ пaм'ятi. Ciм'я бyлa вeЛИKoю. Бaтькo Ймaти

цЮвaлИ вcю )кИзHЬ нa гopoдi Й нac чeтвepo дiтeЙ пpИвчaлИ дo
. Бyлa в нac i Kopoвa, Й кypи, Й yгятa. oсiнню coбpaли нeпo-

иЙуpoжaЙ, тaкoТ стpaшнoТ бiди нixгo нe чyстByBaв. Пiзньoю oсiн-
зaбpaли бaтькa. CУДили Й пocaдили B тюpМy зa тe, шo He Bсry-
в Koлxoз. Бeз бaтькa бyлo вaхкo. Пoмню як з мaтip'ю пpиЙшли

iсьдядьки, зaбpaли Kapтot.tjKУ, зepнo' KвaсoлЮ iдaxe cцapi' Maти
a МИ He пoH|MaлИ' I.Uo cлyчИлoся' пoтoM ]иaMa poзKaзaЛa

тo бyли, i цi дядьки cтaлИдЛя Haс вpaгaмИ i стpaxoм. Hy, кoнeш.
,Ж|/1л|А яK MoглИ' Maти пpидyMaлa мiняти нa пpoдyKтИ pyшHИKИ'

ки y Гoтнi. Пpивoзилa KapтoшKy' MyKy, зepнo. Ta aктiвiстИ тo)к
дypнИMИ бyли, yзнaлИ' шo Maти нaмiнялa.lхi, пpийдщь тa Й зaбe-

Ta нe oднi ми тaкi були,6aгaтo тaкиx бyлo.
Beснoю вepнyвcя бaтькo, 6oльниЙ, cлaбиЙ' Йoгo пpислaли вiд-

ть poбoти зa мiстoм XИтeлЬсTBa. Beснoю )к yмepЛИ пoп1оиi oт
мeншi сecтpИ _ Haдя i oля. Бaтькo зaстaвИв мeнe Йти нa

ryУ Koлxoз нa пoсiвнy, шoб i я нe yMepЛa oт гoлoдy. Haдa y шкoлi
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вoбщe нe бyЛo. oтo нaоoбиpae MaтИ листкiв лoбoди тa мiняним
зeнoM зaпpaвИтЬ' eслi нe oдбepyгь йoгo, тa HaпИчe кopжiв' A тaкi
вoнИ стpaЦJнi кopинньoвi тa пpoтивнi, a ibи x, бo бiльшe нiчoгo. Xo-
дили coбиpaть i кoлoсKИ нa пoлe' a шo з HИx зa нa'щoк, тiльки щe
бiльшe зaxoЧeтЬся тa HoгИ нaтpyД,Иш, пoKИ нa пoлe дoЙдeш, дpaли
Й гнiздa з гopoбцями,.tлитих птИчoK fiilaлeнЬKИx' oтo щe бeз пip'я,
гoлoпyзькiв.

Лiтoм 1933.гo He отaлo Meншoгo бpaтa Baнi. Toxe BMep oт гoлo-
дy. B нaнaлi лiтa мeнe взялИ дo сeбe дядЬKo Bacиль i тьoткa Bapкa.
,Ця.цькo poбив пpи бoльницi кoнюxoм i зaвxoзoм. Пaслa У нИХ Kopo-
вy' пopaлaсь пo xaэяЙствy, a вoHИ MeHe зa цe KopMИлИ. Taк oтo я Й
B.AЖ|/|лa' A в aвryстi Kocll'1И зepнo' Bap|Ал|А лЮдИ KyгЮ, a opгaнiзм
oдвИK xe oд.lxi, тaK oтo тoдi, мaбyгь бiльш ycЬoгo i вмepлo людeЙ. l
мoТ бaтьки тaк пiшли нa тoй cвiт.

B сeнтябpi пpиЙшлa я в шKoЛy, з сopoкa чoлoвiк У мoЙoмУ клaсi
oстaлoсЬ сiмнaдцять'

A вoбщe y сeлax твopИлocЬ тaKe стpaшнe! У кaхдiЙ ciм'Т бaгaтo
дiтeЙ бyлo, a ibти нiЧoгo, тaK oтo i вбивaли oдИl{ oднoгo. Poдичi в
мeнe У Бpaнцiвкi бyли, тaк poзKaзyвaлИ, шo oднa xiнкa вбилa свoю
Д,лт|Аt1у MaЛy' пopУбaлa нa кyски й Зacoл|Алa в бoчкi, Пoтoм гoдУвa-
Лa тИM M'яcoM oстaлЬHИx дiтeЙ. A y нaс y сeлi пoмepЛИX ХopoнИлИ y
бpaтськiЙ мoгилi. Co6иpaли тpУпИ BoзoМ тa й зaкидaлИ B oдHy яMy.
Тaкa мoгилa e Ha HaЦJoMy тeпepiшньoмy клaдбищi, oтaМ кoлo бoль-
ницi. Cтpaшнe poбилoсЬ' ХтoзHa як ми i в|А>Кv|л|А' He дaЙ' Бoжe, шoб
пoвтopИлocя тaKe стpaшнe! (3aп, cryдeнткa фiлoлoгiннoгo фa-
Kультery Cум,ЦПУ KaтepИHa Kopoль у 2007 p.),

сMт'KpaсHoгl iлля

Ko3AчЕнкo Гaннa AндpПЪнa, 1914 poKу нapoДх<eння, х<И-
тeл ьKa смт. Kpaснoпiлля.

Maти мoя з бaтькoм poзлyчИЛaся,i>Kl't,tлlл ми y вiтнимa. У ньoгo
бyлo дeсятЬ дeсятИн зeмлi. Biтчим нeмoлo.п,иЙ, здopoв'я вжe бyлo
в нЬoГo He Тe. A зeмля бyлa oryди пiд гopy, дe Пpигapiвкa, Aтyг стa-
лIА згaнят.4 B KoлeKтИвt{e гoспo.цapотвo. Maти бyлo aгirye: тa пiшЛи,
пiшли в Koлгocгl. A вiн пepeнить:

- He xoнy я, щoб i мoТ вoли oтaK сxyдЛи, яK Koлгoспнi... У гapби
бiднyxyдoбУ пoзaпpягaли, nЧopнoмopцяo дeнь кpiзь дeнь cпiвaютЬ,
a poбoтa стoiТь...

Пepeд piздвяними сBятaми пpиЙшлa кoмiсiя. MaЙнo, яKe гoдя-
щe, y кoлгocп зaбpaли, xлiбця тpoxИ бyлo_. i тe зaбpaли. Гopщики,
щo з квiтaми нa вiкнaxстoялИ, poз6или cepeддвopy.A сeкpeтap
сiльpaди Caeнкo МиxaЙлo зt\,lycИв мeнe нaвiтЬ poздягтИся: гpoшi
шyKaв...

Bигнaли _ i ми xтo ЦyдИ. я _ дo тiтки. Ceстpa Baля кopoви нaЙня-
лaся пaстИ. ,Цiд Фeдip пoiХaв y.ЦнiпpoпeтpoBськ нa зapoбiтки, a мaти
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в)кe пyxЛa лeжaЛa. 3гotoм мeнe piдниЙ бaтькo зaбpaв: нiкyди, дoн-
Ko, He xo.п,И, сKaзaB, Hi в Koгo He пpoсИ. IJ-{o в нaс, тe Й тoбi ibти. Ko-
сItлv| сГ1opИш, pвaлИ aкaцiю, вiдryшyвaли й пeкли млинцi.

Ми, дякyвaти бory, нe вMepЛИ, a в сeлi мepцiв пi.цвoдa нe встИгa-
лa збиpaт и й зaкoпyвaти.,[iтo к-си piт пo pяryвaв Пaтpo нaт, яKtАЙ Ha
сeлi з вeснИ вiдкpили.

|{e, пpигaдУЮ, oдHy xiнкy пoKлaлИ нa гapбy, дe мepтвiлeхa-
ЛИ' a вoнa пo дopoзi Ha KЛaдoвИщe o)Килa' з гapби зicкoнилa i ,
скiльки бiглa.yтiкaЛa, KpиЧaлa нe свoTм гoлocoм. . '  (3an' сту-
дeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум,QПУ Haтaлiя Шeпeлeнкo
у 2007 p , ) .
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м'KpoлeBeцЬ

пllJJyн oлeксaндpa Iвaнiвнa, нapo,ЦИлacь 29 uepвня 1932 poку.
oсвiтa - нeПoBнa cepeДня. Пeнcioнepкa, Mae ДBox Дiтeй, нoтиpьoх
внукiв, ДBoх пpaBнукiв, Пpoхивae в м'Буpинь,

B гoлoдниЙ 1933 piк мeнi бyлo бiльшe poкy' Xилa нaшa сiм,я нa
oкoлицi м. Kpoлeвeць: бaтькo, MaTИ i дeв'ятepo дiтeЙ. Бaбyся, якa
хилaB сeлi, бaгaтo poзпoвiдaлa пpo тi cтpaшнi чacи. Ciм'я нaшaДyxe
бiднa, aлe дp}Dкнa ' Я булa нaЙмeншa в сiм'l.' Maмa дут<e бiдкaлaсь,
щo я MФКУ нe вИЖ|АтИ' Бaбyся дiстaвaлa iз cкpинi кaшeмipoвi xyст-
xи, iшлa нa бaзap y мicтo, вимiнювaлa кapтoплi, пшoнa тa вyзЛИK
rrуKИ тa й нeслa нaм' A щe бaбyся yмyдpялacЬ ДeсЬ poзДoбри кpy-
xeчKУ MoЛoчКa i нecлa мeнi. Taк i вижvtли.

.[итинотвo бyлo гoлoдним ixoлoдним. .{o зaмopoзкiв бiгaли бoсi,
6о oднi Ha дBoX. B paдгoспi пacл.л свИHeЙ, хoДV|лИ в пoЛe з6иpaти
fаpтoплЮ. .(oпoмaгaли бaтькaм чИМ MoглИ.

ПaM,яTaЮ, як бiглa бoсa iз фepми ДoдoМУ Чepeз лeвaдУ, a нa тpaвi
вxe й iнiЙ вистyпив. Пpиcядy' HoгИ пpИKpИю cпiдницeю, щoб xoн
тpoxИ зiгpiлиcя, тa Й дaлi бixy.

Bce витepпiли, всe nepexИлИ. To.цe )к тe здopoв'я 6удe? (Зaп.
Ю.,Qeмнeнкo, Cry,ЦeнтKa фiлфaку Cум,tJ,ПУ 23 Bepecня 2007 p').

пEтPOвA €вдoкiя lвaнiвнa, 1922 poку HapoД)KeHLtя, )l<ИтeльKa
u. Kpoлeвeць'

Kрoк, ДeЖv|I1И, HaзИBaвcя Бopщiвкa. .Цядькo xaв, пaxaв зeMЛЮ.
A в 1930 p.' яK пoчaЛoся poзKУpKyлЮвaHHя' вiн здaв в кoлгoсп кoня i
CаM тyдИ пiшoв. У 1934 p. я пepeстaЛa Хo.п,ИтЬ B шKoЛy iз-зa вiдсщ-
нoстi вз}гггя. Чoбoти бyли oднi в стapшoТceоТpИ. Як пoчaлaся ГoЛo-
дoвKa, я пoчaЛa хoДитИ з мaтip'ю пo сeЛaМ пo XaтaХ - мiняти Maтe.
piю нa i'xy. Maти мiняЛa, a я Д|АтV|Ha пpocИЛa, щoб xлiбa дaли. flaвa-
ли Xтo oкpaЙник, Хтo KapтoПЛЮ вapeHУ, a xтo нiчoгo нe дaвaв. Xтo
6агaтшиЙ, тoЙ нiчoгo нe дaвaв. 3aЙшли дo oдHИX, тaM Ha пoгpeбкax
стoялa Kapтoпля зBapeHa' нe /],aЛИ i oднieT.

A нaвeснi, яK стaлИ ГopoдИ opaтЬ, я xo.п,Илa KapToшKy пo пoЛЮ
сoбиpaть. He пo пoлЮ, a дoмa тarvt' дe гopo.п,И opЮТЬ, тaM KapтoшKa,
вoHa B)Ke тaKa сyxa, нy, пoнaбиpaeм KapтoшKУ, HaчИстИм i вapим,
neKЛИ ,цepyни i iли. Бiднo ЖИлv|' Ho в нaс нixгo нe BMep. Бyлa сiм'я,
нirгo нe вMep. Hixro нe бyв п1оиий. Ceстpa poбИлa в ткaцькiй, a тo.цi
бpoсилa poбoryyткaцькiЙ iпoшлa нa Пipoтнинo, HaTopxoBИщe' тaМ
АaBaл.A пo д,вa кiлoгpaмa xлiбa, я тoдi бyвaлa пo пщi пo стoвбax i
ryдa, Boнa мeнi xлiбa.цacTЬ, iтoдi цeЙ xлiб пoтpoxy мaти дiлилai.iли'
oтox i Жv|л|А.

A ociнню Bxe пoшЛa KapтoшKa' MaсЛЮKИ, craлИ Хo.цИTЬ пo Мaс-
лЮKИ в 1933 гoдy. A гoлoдoвкa пoчaЛaсЬ в 1932 гoдy.

Йдe нoлoвiк гoлoдниЙ, Bпalцe пiд тинoм, i стoнe: n.[aЙтe tbтиu.
"!aЙтeibти". Bxe всe ГoТoв. Heмa. У-Kpoлeвцi я6aчилaсaмa. Bax-
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Ko бyЛo. A в oднoT )кiHKИ, як бyлa гoлoдoвKa' вoни пoixaли в Moсквy
нa Бaлaшиxy. Cин пoixaв iдbчки пoiХaли, a MaTИ зaлИ.JJИлacЬ з xЛoп-
цeм. .Цaк Bи дyмaeтe щo' xлoпeЦЬ yмep 3 гoлo.цy, a кiнyлиcя Йoгo
oдiвaть, 'E,aK B сKpИHi сaxap. ГpУдoчки всi пoxoвaнi..{aк вoнa зaХoвa-
лa i пoixaлa. A oсiнню MИ вxe пo[JJлИ xиTЬ' KapтoшKa пopocЛa, пo-
шлИ MacлЮKИ.

Усe tли, i липy pвaлИ, тoBKлИ i iли, бpyньки всякi. Hy, ми сoбст-
вeHHo тaKe He,tли, 6o я в>кe KaзaЛa' щo xoдИлa пo xлiб, KapтoшKУ
збиpaлa. A нa бaзapi пpoдaвaЛИ i мУкy пpoдaвaли i xлiб пeнeниЙ пpo.
ДaBaл|А'

Ha нaшoмy KyГKy Пoмepлo нe бaгaтo..{вa чoлoвiки. HУ, я бaчилa,
як пi.ц тИнoМ пoмep i xЛoпЧИK, a бiльш нe знaЮ.

_ A скaxiть, нe вiдoмиЙ Baм вИпaдoK людoщотвa в сeЛi, нa Kpo-
лeвeччин i? He бaлaкaли?

_ Hy, ви зHaeтe, бaлaкaли.
- Hy, poзкaxiть.
_ Hy, цьoгo x нe ilлo)кHa КaзaтИ.
- Mo)Kнa, пoтpiбнo Kaзaти пpaвдy.
_ Hy, як бaлaкaли, Мoxe, вoни бpexaли. Kaзaли, Щo Двoe дiтeЙ

пo)KapИлИ' a чИ пpaв.п,a ни нi' l-{ьoгo нe Мoxнa Kaзaти, тИ x He знaeш
сaM.

_ Якщo BИ Kaxeтe, щo тiльки двoe пoмepли нa КyгКУ, зHaчИтЬ, BИ
He знaeтe, чи tХ пoминaли.

_ Ta кгo ix пoминaв' Убpaли, зaKoпaли й кoнчeнo.
- A зapaз згaдуЮтЬ чИ нe згaдУЮтЬ пoМepлиx вiд гoлoдy.
- Hy цe вxe стapi людИ' вoHИ oдMИpaють. Boни стapшJoгo вoз.

poстa' вxe бaгaтo HeN4aо.
_ A мoлoдь як? Bи дУMaeтe' 3нaо пpo гoлoд?
_ Haшa мoлoдь? n{a нiнoгo вoнa нe знae! .Qa нe дaй Бoг oтeпep

oтaKoгo' oт тoдi вoни б пoбaчили. A щo тoдi бyлo, нiкгo )к He знae.
_ eвдoкiя |вaнiвнa, оKa)KiтЬ, як Bи ввaxaeтe, xтo виHeH y ЦЬoгo

гoлoДoмopi?
_ Poзкyлaнили люДeЙ, зa6иpaли y ниx i хлiб, i всe, У тиx xтo бaгa-

тиЙ, a.iхзaбиpaли',.| тoдi пoнaвся гoлoд' (3aпиcaв Aнaтoлiй Kapacь,
ДиpeKтop Kpoлeвeцькoгo paйoнt1oгo KpaelнaBЧoгo Mуэeю 1 5 липня
2005 p. в м' Kpoлeвeць)'

сикAл oлeксaндpa Baсилiвнa, 1921 poKУ HapoД)KeHHя, )KИ-
тeльKa м' Kpoлeвeць'

Гoлo.ц стpaшниЙ бyв. Ми д}DKe ГoлoдyвaЛИ. Hy.цa пepexили. Hy,
я бaгaтo poзKaзyвaть нe бУдУ. Цe цiлa Бiблiя' Hy, якxoдилИ KapтoпЛЮ
гнИлУ сoбиpaли, a МaтИ Bжe щocЬ Haпeчe' Гoлo.о.oвкa бyлa. Тaк pкe
xтo KУДИ пoпaлo ikaв спaсaтЬ дyшy.

A бyлo ТaKe вpeMя, щo бaтькo гloшoв B pa.цгoсп poбить, тaKдaвa.
лИ oтaKИХдвa KУсoчКИ xлiбa мaтepi Й бaтькy, a нaс тpoЙкo дiтeЙ. 'Цaк
сaмi пo KУcoчKy з'.щятЬ, a пo KyсoчKy.п,oдoмУ' нaм. A ми бyлo тpoe, я,
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бpaт i ceстpa. Hecy сeстpy нa pУKaX' KвaоoлИнy нa двoe пepeлoMa-
ли, мeншiЙ дaЛИ пoлoBИHKУ..

A в бaтькa i  к iнь бyв тoдi, як oтoж пoшлa KoлeKтИвiзaцiя, в 1929
гo.n,y' a бaтькo воe i'здив, KyдИ в)кe' я He зHaю' KУди Bсe пiшлo. A
сaM y.[oнбaс пoikaв, пpиixaв HeMaо нi зeмлi, нiчoгo. A тo бyлo
тo)кet щo пpИвeзлихлiбa, тaк пoТМo, a бyлo щo Kлeвep pвaлИ' гo-
ЛoвKИ дa тoBKлИ, дalи'ялv|' Як бyлo тoЙ xлoпчиK' poвeснИK iз нaМИ,
пpиЙшoв У Xaтy i Ka>кe, щo цe МИ в)кe He гloмpeм. Hi, дeткa, нe
пoмpeМ. Я вxe нaшoB зeлeниx кaлaникiв, з iлля тaKe, Й нaTвся, yжe
He пoMpeм .Дaлa Йoмy мaти oтaкиЙ дepyF|чИK' виЙшoв i  кoлo двo-
pУ BMep. Poзкaxiть тeпep зa цe. A бaтькo Й мaтip пoiХaли в Moск.
вy, a Йoгo з6стaвилИ, бo тщ бyли дя*цькo Й тьoткa. Bмep вiн i пo.
xoвaниЙ нa гopoдi, тeпep y)кe лeдЬ Moг|4л|4 BИдHo. (1aписaв Анa.
тoлiй Kapacь, Д,ИpeKтop KpoлeвeцьKoгo paйoннoгo KpaelHaBЧoгo
^nуleюу 2005 p'B M'Kpoлeвeць).

с' Бeзкpoвнe

KyщEнкo lвaн Aнтoнoвич' 1920 poку нapoД)Keння, )Kитeль
c, Бeзкpoвнe KpoлeвeцьKoгo paйoну фмськoi oблacтi,

Я бyв в тoЙ чaс Щe дy)кe MaлeнЬKИM ХЛoпчИKoМ, aЛe пaМ'яТa}o.
Мiй бaтькo бyв отoляpoм iмiг poбитидepeв'янiлixKa, шaфи, стoлИ.
3a тi гpoшi чИ пpQдyKтИ, якi плaтилtt лloДИ зa poбory, ми Й жили'
3eмлi Й худo6и в Haс нe бyлo. Kpiм iЛeнe B сiм'T бyлo Щe Й двoо дi-
тeЙ: бpaт i ceстpинкa.

Koли poзпoЧaлacя кoлeктивiзaцiя, тo мiЙ бaтькo нe xoтiв вcryпa'
ти дo Koлгoопy. Aлe для цЬoгo бyли opгaнiзoвaнi, тaк звaнi, KoMHe.
зaми. |-{e тaKa гpyпa людeЙ, яким бyлo Haдaнo пpaBo Xo.п,ИтИ пo.п,вo-
paм тИх сeляH' якi дoбpoвiЛЬHo He Йшли to KoЛгocпУ. He дивлянись
нa yмoвИ xИTтя (бaгaтi ни бiднi), зa6иpaли з XaтИ Й двopy всe' Я
пaM' ятaю, я к бaтькo Й мaти дрKe п poсИ ли Й плaкaли, щoб лv|.lJ.A лИ з
oдexiщo-нeбyдь, бo вxaтi бyлo щe тpoeдiтeЙ' Aя в сiняx вдягHyвся
в бaтькiв Koж}D(' в бaтькoвi чoбoти i гopoдaми втiкдo сyсiдiв i оxoвaв-
ся в клyнi.

3 xaти нaшy оiм'ю BИгнaлИ' Зaлиш;,илиcя ми тiльки з тИM' щo бyлo
вдягнeнo нa бaтькax iдiтяx. | пiшли xити пo людяx. .Цe бaтькo зHaxoдИв
poбory, тaм iжили. MiЙ бpaт iсeотpинки зaгИt1УJlИ вiд гoлoдy ixoлoдy.

Ha тoЙ чaс я в)Ke пiдpiс, мeнi бyлo 12-1З poкiв. Хaти свoeT нe бyлo,
пoнeвipялися пo лloдяx. A гoлoд бyв стpaшeнний. Якщo бaтькo дeсь
щoсь i мiг зpoбити' тo в ЛюдeЙ nлaтити бyлo нiним' Mи з xлoпцями
збиpaли гl{ИлУ i мepзлy Kapтoплю пo пoляIи' BoceHИ _ кoлoски. A
н€lс пpoгaнял|А' лaялИcя' He Mo)кнa бyлo збиpaти.

Бyли тaкi днi, a Moxe Й тижнi, щo зoвciм нiчoгo нe бyлo ibти. Пo-
u,иpaлИ люди цiлимиciм,ямt4' Miй бaтькo пiшoв шyKaтИ дo мiстa po-
6ory, aлe тaм бyлo Щe гipшe, ЛюДи cтoялу| в нepзi зaшмaтoкхлi6a,
JэДaлIА тa BMI/|paл|А пpяMo Ha вyлИцяx'
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To 6ули дyxe тяxкi нaси. 3гaдyвaти ii бeз бoлю в сepцi нe
xнa. (3алИcaлa cту.о,eHтKa г,ЦпУ H, Mуpaн в c, Бeз
20. t  1 .2005 p . ) .

c .  ЛoKHя

oнoдA Гaнна Якiвнa, )KИтeльKa c. Лoкня Kpoлeвeцьк
paйoну'

B тi poки в HaшoMУ сeлi гoлoдyвaлo бaгaтo людeЙ, гoлoдУвaлa
нaшa poдИHa. Нaвiть cтpauJHo згaДyвaтИ' як xoтiлocя iсти, aлe нiнo-
гo нe бyлo. Пo сeлyxoдI/|л|А люД|/| (якщo1i MoжHa тaK нaзвaтИ), зaxo-
ДИл|/| B KoxHУ xary, пepeвipяли кoxниЙ зaкyгoк i зaбиpaли всe щo
бyлo з пpoдУктiв: зepнo' MyKy, KapтoплЮ' пшoнo' гpeчKy тa iншe. Hi.
чoгo вiд HИx He Mo>кHa бyлo зaxoвaт|л,6o шУKaлИ скpiзь. Шyкaли нa-
вiть в зeмлi, бo дeякi людИ виpиBaлИ яM.4 дeсь бiля xaти i зaкoпyвa-
лv|ryДИ зepHo, aЛe вoHи Й тaм знaxoДv1лIА'

Moя мaти пoKлaлa пшo|lo в тopбинкy, вiдбилa зacлoнKУ тa Й пo-
Kлaлa в KoMИH, пiсля чoгo Йoгo зaмaзaлa' aлe BoHИ вce oднo Йoгo
яKoсЬ знaЙшли тa зaбpaли. A в нaшoT сУсi.цки бyлa мaлeнЬKa дИти-
нa, тo Boнa HaсИпaЛa MУKИ в тopбинкy i пoклaлa дитиtli в KoлИcKУ,
aлe xiбa x вiд ниx щoсЬ зaХoBaош _ знaЙшли i тaм. CкiльKИ вoНa He
пЛaKaЛa i нe пpoсилa, щoб нe бpaли, бo дитя пoMpe з гoлoдy, aлe тi
ipoди пpoклятi вce oднo зaбpaли.

Лю.ци pвaли щaвeЛЬ, квiти aкaЦiT, Липoвe лИcтя' Bce цe тepли i
пeKлИ лeпЬoшKИ, oцe тaKe i'tли. З6иpaЛИ MepзлУ i гнилy KapТoплю у
бypтax нa пoлi, вимaнyвaли iT i .цoДaвaли .цo ЩaBЛю ' i пeкли тaкi кopxi,
якi нaзивaлИ (Maтep)KaHиKИ>. Bapили бaлaндy _ цe щocЬ сХo)кe Ha
юшKУ.

У нaс нa KвapтИpi жилa дiвнинa - сиpoтa, вoнa poбилa y лiсни-
чeствi зeмлeмipoм' тo ТЙ ДaBaлИ пaЙoк, У HЬoгo вxoдИлa MУKa, KoH.
сepвa тa щe Й зepнa.цaвaЛИ яKoгocЬ, зaBдяKИ ЦЬoMУ пaЙкy мoя piд.
ня i вижилa.

XoДили пpeдстав|{ИK|/|BлaДИ' a щe бyли ciксoти (цe сiльcькi xи-
тeлi, якi пpoдaЛИ свoю сoвiстЬ зa шMaToк xлiбa), вoнИ HИшпopIAл|л
пo сeлУ i слiдкyвaлИ зa сeЛяHaми, i якщo y KoгoсЬ щoсь бaнили з
пpoвiзiT, тo зpaзУxдoKлaдaЛИ пpo Цe пpeдстaвHИKaM вЛaдИ, якi iшли
i эaбиpaли Bсe .п,o oстaнньoT KpИXтИ.

Ау 1947 poцi гoлoдy У нaшoмty ceлi мaЙxe нe бyлo, гoлo.п,УBaЛИ
тiльки дeякi poдини. ПaМ'ятaЮ, Щo нaшa poдИнa y .l946.1947 p,p'
He гoлoдУвaлa' Poзкоtсy вaм oднy iстop i ю, я кa тp aпИ лacя У 1 947 poшi.
Koлись У Haо в дoMa тpoxИ пpицвiв xлiб, i мaти пooбpiзaлa Цi Цвiлi
сKopИHKИ y вiдpo, Щoб пoтiм вiДдaти свИ|.lяM тa Й noлишилa Йoгo нa
вyлицi. Чepeз дeякиЙ чaс MИ Bv|зИpllУл|А y вiкнo i бaчимo, Щo яKaсЬ
6a6уcя ЛaзИтЬ пo тoMy вiдpУ, дiстae uJKopИнoчKи iTсть. Бaтькo вибiг
нa двip i пoчaв вiдбиpaти в нeT вiдpo, щoб вoнa нe rлa цвiлoгo xлiбa,
нaтoмiсть вiн винiсТЙ xлiбинy, щoб yзялa з coбoю. Aлe жiнкa Bсe o.цHo
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He вИпУсKaлa 3 pУK шKopИHoK' вoHa сKaзaлa, щo ХЛiб вiднeсe свoТЙ
poдинi, a сaМa пoibть i цвiлi шмaтoнки' (3aпиcaлa cryД,eнткa Г,QПУ
lннa Бузoвcькa ОлeксaнДpiвнa у 2005 p').

с. Myгин

пEтyx Bipa lллiвнa, 1923 potq нapoД)Кeння, >KитeльKa с. Mутин
Kpoлeвeцькoгo paйoну'

Ha нивi xлiб дoзpiвaв, Moя мaти пiшлa Ha пoлe зaxaтИ зaxИнoK,
зMoЛoтИтИ зepнo, щoб спeкти дiтям пиpoгiв. Aлe нepeз дeкiлькa днiв
нaлeтiлa бypя (бyв Д}Dкe сИлЬHиЙ гpaд) i ви6илaУсю нИвy. Ciм'я зo.
стaлaся бeз хлiбa. Тopiшнe зepнo' яKe зaлИшИЛoся B кoмopi, мaЙxe
всe зiбpaли B KoЛГoсп (тaк гoвopили), aлe нiкгo нe знaв, KyдИ вoнo
дiлoся. Пoзaбиpaли кopiв, oвeцЬ, кoнeй з.п.Bopy' бoжили нa тoЙ чaс
зaМo)кl-lo. |ли лишe KapтoпЛЮ тa бypяк, aлe нe B,п,oстaлЬ, тoмy щo
тeж вiддaли в KoЛгoсп.

Bcтигли зapiзaти тiльки кaбaнa внoчi тa вИKoпaTИ в льoсi ямy i
тaM сХoвaTи Йoгo, щoб xoч яKoGЬ пpoгoдyBaТИ сiM'ю. Якe x зoотa-
лoся зepнo (якe вдaлoся зaxoвaти), тo Йoгo XoBaлИ в дixки, яKe пpИ-
ctlпaлИ пeпeЛoМ. Усi вiдxoди вiд зepнa тa гpeчKИ тoBKЛИ в сryпi (тa
дo,п,aвaлИ KapтoпЛю' яKщo вoHa бyлa) i пeKЛИ тaк звaнi uMЛинцi".

Бaтькo дiстaв двa пУдИ вИKИ тa Й пeкли (вИЧaHиKи>. Пoки вoни
бyли гapянi щe MoxHa бyлo ixibти, a яK зaxoлoнyгЬ' тo стaвaл|А, яK
бpyски, xoн сoбaцi викидaЙ'

Haвeснi, KoлИ в)Ke зoвсiм нiчoгo бyлo ibти, тo pBaлИ бpyньки з
лИпИ, сyxУ KoнюtuИHУ' яKa зocтaлaся з oсeнi, pвaли щaвeль, якиЙ
тiльки-нo пpoбивaвcя iз зeмлi. Ha пoляx мaти збиpa лa гнv|лУ Kapтo.
плю, вибиpaлa з нeТ сepeдИнУ (кpoxмaль).

oбмiнювaли oстaннiЙ oДяг Ha cтaKaH пшoнa aбo кpyпи, щoб xoн
яKoсЬ пpoгolцУвaтИ сiM'ю. lли пoтepтi KaЧaHИ KyKypyдзИ' pвaлИ лo.
бoдy, якa pocлa нa гopoдi. |з oдяry нocltгllАтiльки oдl{yовитKУ нa Bсix,
тaк i бaтькoвi чoбoти дiтлaxи нoc|АлИ пo нepзi.

Bсi цepкви бyли зaкpитi, aбo пiдipвaнi, знiмaли xpeстИ з цepKoв'
Тoмy свящeHнИKИ нe MoглИ нiним дonoмoгтИ гlpoстИм людям. (3ал.
Cryt,eнтKa Г.ЦПУ Юлiя,Qэюбa у м.Kpoлeвeць 2 гpyДня 2005 p')'

с. oтpoxи

lvloвA Гaлинa Mиxaйлiвнa, 1929 poку Hapo,ФKeння, пiд нaс гo.
лoДoMopу MeIJJKaлa в c. oтpoхи Kpoлeвeцькoгo paйoну,

Я нapoдилaся 2.l xoвтня 1929 poKy B сeлi Mщин дe пpoxИЛa тpИ
poки i 1932 poцi ми з бaтькaми пepeiХaли нa oтpoxи' Taм я i зpocтa-
Лa з дBoMa MeHшИMИ ceстpaми. Maти пpaцювaЛa з бaтькaми нa
фepмi' gи жили тoдi пo сiльськi, бyлa зeмля' пpaцЮBaлИ пo Ma-
ЛeHЬKy. l зoвсiм MaлeHЬKo}o я зyстpiлa гoлolп,oмop, a пoтiм вiЙнy'

ПaM'ятaю тe' щo MaтИ 3 бaтькoм бyли зaсмyнeнi, мaлиЙ пoстiЙнo
плaKaв. | в тoй чaс в нaо бyлo тpoxи зepнa' i мaти Йoгo сxoвaлa, a

6.1

*i
эAs9oo
sё
+. El.
цs t r

хЕ
Ё>o'
ч
P



62

сaMi MaтИ з бaтЬKoM iли сyп, a мeнi зaлIАLЦaлИ зepнo' Aлe oднoгo
ДHя дo Haс дo нaс yвipвaлИся дepжaвнi люди (aлe нe тiльки цe дo
нaс o.цHИx' пo всЬoМУ сeлy тaKe poбилoся) i пo нoчaм poзшyKУBaлИ
зepнo' MУKy' Kapтoплю, вiдбиpaли нaвiть rHIАлУ KapтoпЛЮ. Дyхe
дoбpe naM'ятaЮ, Koли oдИH з слyхбoвцiв пoлiз нa пpипiнoк, lиaт|л
зaMЛiлa, я пoЧaЛa пЛaKaтИ' a бaтькo MoвчaB.

Koли знaЙшЛИ зepнo, MaтИ пoчaЛa плaKaTИ' щoб нe вiдбиpaли,
бo Тм пoтpiбнo бyлo гo.п,yBaтИ MaЛeHЬKУ ДИтVitlУ ' Aлe вiн iT вi.цштoвx.
нyв iскaзaв, щoб вoнa вiДД,aлa, бo вaм пoтpiбнo бyлo гoлoдyвaтИ _
тaкиЙ зaKoH,

ПaM'ятaЮ, бiля нaс жилa ciм,я xiнкa i.цвoо.цiтeЙ. Mи зaвжди гpa-
I1|Ася, i яKoсЬ я пiшлa.0'o нИx, a тaМ нa пeчi сидить i плaчe Йocиn, a
MapiЙки нeМae. Я cпИтaлa, aлeiХ мaти Meнe вИГнaлa, Ha дpyгиЙ дeнь
я niшлa з MaMoЮ, cг1|АтaтИ, щo cтaЛoся, дe MapiЙкa? ПpиЙшoвши,
нe бyлo вxe i Йoсипa' MaтИ спИтaлa' дeдiти, )кiHKa, зaпЛaKaвшИ' сKa-
зaлa' щo пoMepЛИ. Aлe бyли тaкi випaдки, щo з'i.дaли cвoiХ дiтeй.

Хтo чим Мiг, тиM i xapнyвaвcя. B кoгo бyлo якacь xy.цoбинкa (кo.
piвкa, cвинкa), т i  i  вихивaли. iли всю тpaBУ KpoпИBy, poмaшки, piзнi
тpaвИ. Haвiть нe зHaЮ, яK пpo)кИлИ ми тi чaси iвижили' Aлe нe всi
встaЛИ Ha нoГИ' пpиЙшлo iншe лиxo вiЙнa. Hiкoли нe бyлo ТaK стpa-
шнo i бoлячe як з .|933 пo .t945 piк (3aп' cry,Ц,eHтKa Г,QПУ Teтянa He-
cвiдoминa 12 гpудня 2005 p')'

с. ПpoГpeс

юPчEнкo Mикoлa lвaнoвиЧ, 1932 poку нapo.тхeння.
3 вeликим xBИЛюBaнHяM я згaдyю 1 946 _ 1947 poки, кoли в УкpaTнi

вiдбyвся шryнниЙ ГoЛoдoмop. У тoЙ чac, KoлИ з Укpaiни зa Kopдoн
вИвoзИвся eшeлoнaмИ xлiб, в УкpaТнi poзпoЧaвся гoЛoдoМop, )кepT.
вaMИ яKoгo cтaл.л нeвиннi гpoмaдянИ УкpaТни.

Бaгaтo я пaM'яTaЮ пoдiй, якi вiдбyвaлися пi.ц чaс гoлoдoмqpy в
УкpaTнi 1946-1947 poки' Тяxкo бyлoxити втi poки, кoли нaшi бaть.
KИ з paHKУдo нoчi тpyдИЛИся Ha пoлi, пo гoспoдapcтBy вдoмa, щoб
зaбeзпeчитИ po.цИнy. A oднoгo дня пpиЙдyгЬ (з.D.Иpaчi пoдaткiвn i
стягyютЬ пoдaтoK з xyдoби, з зeмлi, i нaвiть стяryвaвся пoдaтoK з
фpyктoвиxдepeв i KyщiB. | пpиxoдилoся ceляHaМ вiддaвaти пoЛoвИ-
нy свoix зaпaciв, a,п,eяKИM сiM'ям всe' щo МaлИ. Taкoж хoдили i зa-
биpaли XyдoбУ, нeдИвлячИсЬ нa KpиKи i пpoxaння xiнoK, щoб нe зa.
биpaли oстaннЬoгo, щo Цe r.ц,ИHe, щo вoHИ MaютЬ, щoб пpoгoдyвa-
ти ДiтeЙ.

Koли пpиЙшлИ (здИpaчi пoдaткiвu.цo мoеТ poдИHи, тo BoHИ в Haс
зaбpaли тeЛИцю' a KopoвУ зaл|АIJJ|/|л|/I. Aтi ciм'.[, якi мaли oдHy сKoтИ.
Hy гto гoспo.п,apствУ' тo вoнИ зaбиpaли oстaннe. Щo i спpичИ|lИлo
Гoлo.ц, в oKpeMИx сiм'яx. ТaK, яK гoЛo,I], бyв, aлe вiн бyв шryнним, i бyв
в oKpeMИX poдИнax, гoлo.п, нe бyв MaсoBИM.

B тi чaси нac дiтeЙ зMyшyвaлИ xoдИти Ha пoля i пicля кoмбaЙнa
збиpaти KoлoсKИ' якi зaлишиЛися Ha зeмлi. З тиx кoлoскiв, якi ми
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36Иpaл|4 д,HяMИ, мИ oтpИMyвaлIА л.4Шe чaстИнy. Тaкox B Koлгoспax
Ko)Kнoгo дHя BapИлИ loшKy' i poздaвaли Ko)кнoмy, oдИн paз B дeнЬ.

Я пpигaдyю oднy iстopiю, яKa вiдбyлaся B Moeмy оeлi Пpoгpeс, в
яKoMy яЖ|/|B, пpo сiM'ю, яKa зaзHaлa дyxe вaxкoT пpoблeми гoлoдy.
|.{я сiм'я вiдчyлa гoлoд пo спpaв)кHьoмy. B ниx зaбpaлИ oстaнHe, He
звepнУвшИ yвary Ha д,iтeЙ, якиx бyлo п'ятepo. HaЙмeншiЙ бyлo 1,5
poки. Maти цieT дiвчинкИ нe Maлa нiЧoгo, i тoмy бyлa змyшeнa з яб.
лyK-дИчoK xyBaтИ (KyKJlИ) i дaвaти дитинi, aби вoнa вижилa' (3aп.
cryдeHтKa 32-cп гpУI1и г,ЦПУ Teтянa Цимбaл у 2005 p'\'

с.BopГoл

стoPчAк Kaтepиня oнисимiв.
нa, 1926 polо/ HapoД)Keння. (Ha фoтo).

HaЙбiльшe людeЙ пoMИpaлo Ha-
вecнi, бo зa дoвry зиMУ виcнaЖИлv|cя,
Bимиpaли цiлvtми сiM'яMИ. Cпoнaткy
MepтвИx xoвaлИ Ha Kлaд.oвИщi, a пo.
тiм клaли B oднy MoгИлУ' бo нe вистa-
чaлo сИл.

Tpoxи лeгшe бyлo влiткy, пiшлa
зeлeнЬ' Нa кoлгoспнoму пoлi пoсТa-
B|t1лИ BeлИKу BишKy, дe цiлoдoбoвo
сидiлa ЛЮдИHa, якa oбдивлялaся нa-
BKpyгИ. Якщo кoгoсь пoмiчaли нa пoлi,
тo HeщaдHo б|Ал|А, a яKщo щe Й знaxo-
дилИ KoЛoоKИ' тo бeз сyдy i слiдствa
caДoBlАлИ в TюpMУ нa 8-.|0 poкiв, a тo
Й стpaнyвaли. KoнфicKoвУвaли вce
MaЙнo, пoзбaвляли пpaв.

CУсiдкa пpaвopУч вiд дoмy, дe )иЛa ciм'я Moгo пpaдiдa, пoсiялa
зa бyдинкoM зepHo. B липнi цi кoлoски нaл.АлIАcя MoЛoчKoM, xiнкa
зpiзaлa ii i xoтiлa звapИти кyлiш мaлим дiтям, щo вxe пoпyxЛИ з гo.
лoдy. ЗнaЙшoвся xтoсЬ' xгo Дoнiс нa тiткy Mapiю, пpиiХaли двoe зlцo-
poвeнHиx чoлoвiкiв Ha (Bopoнкyo зaбpaли жiнкy, зaлИшиЛoся сeмe-
po MaлИХдiтoЧoк, якi пoмepли бeздopoслиx.

Чepeз дeкiлькa двopiв' мaЙxe нa oкoлицi сeлa' xИв сyсiд Kиpилo
HeдaЙвoдa' y яKoгo бyв синoнoKдecятИ poкiв. Taк чoлoвiк He Xoвaв
lюMepлy ДI4тИI1У.п,вa тиxнi, бo нa мaлoгo дaвaЛИ пaЙкy _ MИсKУ чe-
wвицi. Cyсiди пoчyЛИ смopiд i пoчaли KaзaтИ' щoб Kиpилo пoxoBaв
CинoчKa. Чepeз дeкiлькa днiв пoмep i сaм дядькo.

B сeмиpiннiЙ ЛитвинiвськiЙ шкoлi бyлo 83 yннi, a чepeз сiм мiся-
цiв зaлишиЛoся тpoe. Cили xoвaтИ пoМepЛИХ дiтoнoк нe бyлo, iХ xo.
ваЛИ в зaвaлeнИx пoгpeбax, сapaяx. Tiлo зaгopтaли в лaxмiття i тaк
злaлLА B яMy.
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Paнiшe ciм'Т бyли бaгaтoдiтнi' Haгoдyвaти ix oдягнри бaтькaм
вa>кKo..Цуoкe стpaждaлa вiд гoлoдy MaЛeчa. Maмa мoeТ пoдpyги Ha-
сryсi вiддaвaЛa свoю пopЦiю Дiтям. Boнa зaтихлa пepuJoю, a пoтiм
бpaтики тa сecтpИчK|/|, зaлИIJJv|лaся сaMa Haстycя.

Heзaбapoм Дo ХaтИ зaЙшли двor чoлoвiкiв, винeсли всix пoмep-
лИх, a нaЙмeншa дiвнинкa xoтiлa сKaзaти щoсЬ' тa тiльки вopyХнУлa
гyбaми. Чoлoвiки пoмiтили, aлe вiдвeзли Дo яМ|A i xивy щe дИТИHУ,
щoб вдpyгe He пoBepтaтися. Hacryня пpийшлa Дo тяМИ' Kpyгoм тpy-
пи. 3iбpaлa oстaннi cИлI+, B|Аt1oвзЛa Ha гopy' a тyг }DKe дoбpi людo-
ньки пiдiбpaлИ, B|АхoДv|ли. (Зaп. Юля БoгaчoBa, cryД,eнтKa фiлoлo-
гiчнoгo фaкультery Cум,Л'ПУ у 2О07 p.).

с.Peyгинцi

зAXAPчЕHКo Map iя  lллap io-
нiвна. Нapoдилaся 25 сiчня 1929 p,
у c.Peутинцi KpoлeвeЦьKoгo paйo-
ну' У 1954 p. пepeiхaлa в м' Бiлoпiл-
ля' (Ha фoтo).

Biд гoлoдУ пoмepЛa мoя бaбyся i
двa мeншi бpaтики-6лИзHятa. ПaМ'я-
тaЮ, як мaти i стapшa сeстpa Kaтepи.
нa пpИHeсЛи звiдкiляcь п'ятЬ MepзлИX
KapтoплИH' a нaM He бУлo дe ii звapИ.
тИ,6o дpoв He бyлo, тoдi пiДпaлили
смiтгя Й спeкли KapтoпЛю. Mи з Ka.
тeю тo.цi B.п,вoX iз дiтeй зaлИLJJИлV|cя, a
бyлo нaс п'ятepo: я, Kaтepинa,6nИЗ-
нятa Mикoлкa тa Aн.цpiЙ i нaЙмeншa
сeстpИчKa нaвiть He пpo)килa Й тихня
Й пoмepлa. A бiльшe й нe знaю нiчo.
гo, a ory KapтoплЮ пeчeHy нiкoли нe
зaбyдy. Ау 1947-1948p.p. Haс гoЛo.0,
He зaчeпИB,  яKoсЬ нeпoмiтнo пpoЙ-
шoв. Щe мaти пiзнiшe poзКaзУвaлa,

як я вi.ц XaтИ .o,o xaти бiгaлa тa пpocИЛa в сyсiдiв пeпeKИ (мaлeнькi
блинники, якi пeкли з тoгo, щo бyлo). (3an. cryдeнткa фiлoлoгiчнo-
гo фaкультery Cум,t]'ПУ lpинa Bлиэькo у 2007 p.).

с.Бyйвaлoвe

стoжoK Пaвлo Aндpiйoвич, HapoДИBcя у 1925 p, B C' Буйвa-
лoBe, Зapaт MeЦJKae в м' Kpoлeвeць,

Xив з мaтip'ю, д,ядЬKoM. У нaс нa xщopi пoчaлИ opгaнiзoвyвaти
KoлГoспИ. 3aбpaли здoмy всe нaЙгoлoвнiшe .0,Ля ГoспoдapстBa: Ko-
poвy, Kollя' вoзa. Koхний мyсивздaTИ Bсe B KoЛгoсп. (Хтo нeздacтЬ'
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тoгo бУдeMo poзKypKyлЮвaтИ _ зa6lАpaтИ xaтИ) _ cKaзaв гoЛoвa
Koлгoспy.

Bсe пoздaвaли i оoтвopИвся гoЛoд. He стaлo ibти нiчoгo. Я бyв
tиaлИЙ, бocиЙ, гoлoдниЙ.'Icти вapили з чoгo пonaлo. 36иpaли ГHИЛУ
KapтoпЛю, щaBeлЬ' липoвиЙ лиCт сyшИЛI/1'тepлИ Йoгo в мaкiтepцi
KaчaлKoю, клiвepa гoлoвKи, Koт|/|л|А oпyцЬKИ з ЩaвлЮ. Я бyв шyст-
pиЙ, Лaзив пo дepeBaxдpaв copoК' вopoн iншиx птaxiв. Ha скoвo-
piдцi пpипeчeш' вoHИ ax пiдплиryЮтЬ' a ти iХ xpyмкaеш. Тaкe tли.
Maмo сИЛЬHo oпyU.la з гoЛoдy. Kopoвa y Haс пpoпaлa' А6и бyлa кo-
poвa, тaK бyлo б Kpaщe пpo)кИтИ. Heмa кopoвИ, зНaчИтЬ пpиЙшлoсь
ГoлoдyвaтИ.

B кoлгoсп хoДIАл|А нa poбory, 3a яKУ зaПисyвaлИ тpyдoднi, нa якi
дaвaлИ мaлo xapнiв, Бyв мaлиЙ' aлe пaм'ятaю' яK MaMo poзKaзyBa-
ли нapoднi вipшi.

Maти в CoЗi, бaтькo в Co3i,
A нa xaтi сepп i Moлoт,
Ayxaтi cepп i  гoлoд.
He кopoви, нe свинi
Тiльки Лeнiн нa cтiнi .
l пoкaзye pyKoЮ
KУди Йти зa лoбoдoю.
Люди.iли лoбoду
Пoмиpaли Ha xoдУ'

lJ-{e тaкi хoДv|лI/| вipшi.
Лeнiн гpae нa гiтapi
A Kaлiнiн гoпaKa.
floxилaся УкpaТнa
.B,вicтi гpaм Ha hoкa.
Koли Лeнiн УМИpaв
To Cтaлiнy нaKaзyBaB
lJ-toб УкpaТнixлiбa,
Coлi нe дaвaв
A сaлa He пoKaзУвaB.

Тaк Cтaлiн i poбив. Haпpaвив 25тиcячдля opгaнiзaцiT кoлгoспiв,
щoб знищити yкpaTнcьKe сeЛяHcтBo.

B Kpoлeвцiтa paЙoнi, щoблюди дрKe з гoлoдУМepлИ _ нe бyлo.
3 гoлoдy пp<лИ. У нac нa xyгopi 3 гoлoдy нixтo нe BМep' Чoмy? Тoмy
щo y нaс пpиpoднi ДapИ'Haпpиклaд' ЩaвeлЬ дoзвoЛяв BИЖ./|тИ'
Бiльш вMИpaлИ нai.xджiлюдИ з floнбaсy, ПoлтaвськoТтa XapкiвськoТ
oблacтeй. Цiлюди хoДIАл|А з тopбaми, пpocИЛИ ibти. Boни нaЙбiль.
шe i  вмиpaли.

Пo Kpoлeвцю i.здилa пiдвoдa i пiдбиpaлa MepтBИX. Kyди ix BИвo-
зили нixгo He зHae. |-{e бyлo в .l932 - 1934 poKax, дyмaЮ' Щo цe бyли
пpиi.ждxi ЛЮдИ. (3aпиcaв Aнaтoлiй Kapacь, ДИpeKтop Kpoлeвeць-
кoгo paйoннoгo KpaelHaBЧoгo MУэeюу 2005 p' в м' Kpoлeвeць),
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м.Лeбeдин

ltJAБлlЙ Пapaскa Фeдoтiвнa,
нapo,цилaсь 15 cepnня 1928 poку нa
Пoлтaвщинi, a пpo>килa Bce ЖИття B
Лeбeдинi, (Ha фoтo).

У нaс в сiм,Т бaтькo' MaтИ, двi сeс-
тpи i бpaт. Жили.п,}Dкe тя)кКo. Hiчoгo
бyлoibти. Taк шo MaтИ xoдИлa B пoлe
зipвaти тoгo... з KлeвepУ цвiтoнкiв, i тo
cидiлa oдpoблялa пpинyдpoбory. A
мибули мaлeнькi дoмa з бaтькoм. Тaк
шo ibти нaм бyлo нiчoгo i нe бyли кo-
нeЧнo пylоi, пoтoмУ шo y Haс Kopoвa
булa, a люди були пцлi. Бaгaтo Л|о-
дeЙ бyлo п}D<rlИx, a MИ To нe бyли' шoб
ми лiчнo були, a люди 6ули. l дy,Ke
бyлo тpyднo.

У нaс дiлянoк нe бyлo, гopoди дaвaли. Hy... з KoЛxoзУ чи з сiльсo-
вrry дaвaлИ ' ДaBaлИ yсaдьби. Mи стpothися тaM. CaДили пo пoлЮ
зaщИтHy пoлoсy' Пoлoca бyлa мaлeнЬKa' тaK шoб нa.цa iТ пoпoлoтЬ.. '
oцe x pя.цoЧoK дepeвa i дpУгиЙ pядoчoK дepeвa, a в мixдypядЬя сa-
диM KapToшкy. Тaкy caДItлIА KapтoшKУ MaнюнЬKy, яK гopoХ'

Hiчoгo бyлo ibти. Пoнiмaeш нeмa нi KapтoшKИ' нy, нiнoгo HeMa.
oтo ж oднe Moлoчкo Й бiльш нiчoгo. Тpaвy, тpaвУ... Гaлeти пeKлИ,
тpaвy tли. Бaтькo l.здив нa зapoбiтки в Бiлopyоiю, шoб зapoбить нy.'.
ни пшeницi Ч|АЖ|Атa, шo нeбyдь,зepнИчKa, шoб бyлo )к нaM Kaшy чИ
ryлiш ... I oтo нa дpaчKy пepeДepeM, i тoKo з тoгo кyлiш вapили.

A сaми кiнськиЙ щaвeлЬ... вoнo )кoвтBИлo зBaлoся, ТaKИМ xoв-
тим цBiтe, кiнськиЙ щaвeЛЬ тaкиЙ дoвгиЙ, шиpoкиЙ... oтo з тoгo ми
пeKлИ гaлeт|А. Тoдi дуoкe тpyдHo' тoдi нe дУМaB' шo в тeбe штaнiв
нeмae ни спiднЙцi. Штaни пoЛoтHяHi, з сoняшHИKa лисTяМ пoтepтi,
шoб нe бу ли 6iлi i сп iдниця тaKa )к сaMa' B тoMУ Хoд,ил и. oт aк хoдили
гapнo. A тeпep i тe i тe, i щe, мoB, нeMae. Тaк шo нaм дyxe бyлo
тpУдHo' дiтки, жить' (Зaп. CryДeнтKи фiлoлoгiннoгo фaкультeту
Cум,ЦПУ Teтянa Cвepeдюк, Aлiнa KиpичeнKo у 2007 poцi.)'

c'lЙaлиЙ Bистopoп

зAпoPoжЕ{Ь Mapiя Гaвpилiвнa, 1921 poю/ нapopKeння. Ha-
po,о,Илacя B c, Peвки, Лeбeдинcькoгo paйoну. Пiд нac гoлoДoMopу
npФKИBaлa в c. M. Bиcтopoп эi cвoeю poдинolo - бaтьKoм, мaтip'to i
бpaтoм. (Ha фoтo).
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Лиxo тoдi бyлo. Бo>кe, сoxpa-
нИ '  яKe ЛИХo.  He бyлo чoгo Tсти.
ЛюДи пyXли вiд гoлo.цУ. Tли всe'
щo Mo)кHa бyлo Тcти. ЛИстя, кo-
p iння,  гpeчaнУ пoЛoBy,  Tли нepe-
пaX, дoxЛИx кoтiв i  сoбaк. Бaгaтo
людeЙ пoMepлo в сeлi '  Тx xoвaли
У B./|pИтViх кiлкaми яMaХ' He пи-
тaй, дe тpyHa' lп 'e MoгИлa' Hixтo
н iчoгo  нe пИтaв.  ЛюдeЙ,  яK coбaK,
пpocTo BKIАДaлIA B яMИ. A тo i ям
нiкoмy бyлo кoпaти. 3aгopтaли в
pядHИнy i  пpocтo KИДaлИ в бyp'я-
ни '  A  6уp,яни зpoотaлИ тaк i  ви-
coK i ,  щo отpa luнo бyлo xoдити,
щoб нe HaтKHyтИcя Ha Mepця.

eсиxlнA eвдoкiя Йocипiвнa, 19 1 7 poку нapo,t],)КeHня. Нapoди-
лacя B ceлi M, Bиcтopoп iнинi ту llpoЖиBae.

Хилoся д}Dкe вaxKo, oй яK вaxKo. У кoxнoмy мiстi iсeлi poбилo-
ся щoсЬ стpalДнe. iЪти нe бyлo нoгo. Лoвили в piчцi нepeпax, iли tx
c|Аp|/||'лИ i хapeними. Лiтo бyлo ХoЛoдHe' дoщoвe. Koли лoвили y вoдi
чepeпaХ' тo зBoдИлo pyки i нoги. Kyпyвaли в мiстi npoсяHy шeЛexу,
вoнa дркe BФкKa дЛя I.lJлyнKa, пiоЛя нeТ всe бoлiлo. lloб якoсь пpo.
гoдУвaтИ сiM'ю, нaвiть дiтихoдили чepeз piнкy нa лУKИс щoб нapiзa-
TИ xoвтвИлa (кiнськoгo щaвлю). Йoгo опoчaткy дpiбнo piзaли, пoтiм
BapL/Iлt/|. Пiсля цьoгo пeKлИ лaД:|АKI/1 (млинники).

с.Бyдилкa

стЕгHtЙ Bipa Maкapiвнa, )KИтeльKa c, Будилкa Лeбeдинськoгo
paйoну'

L{e я пo чoлoвiкoвi CтeгнiЙ. A дiвoнe пpiзвищe Хeлeмeля. Жили
ми в тoЙ стpaшниЙ нac в БyдилЦi нa oкpaТнi сeлa' щo HaзИBaлoся
Глyшiвкa. Бyдинoк нe вeликиЙ: xaтИHa тa сiнцi, яК п'ятaЧoK зaвбiль-
шки. Heдaлeкo вiд нaс бyлa xaтИнKa, тaк звaниЙ дитсa.п,oK, .ц,Ля Ma-
лeHЬKИx дiтeЙ, a пicля вiЙни тaм вИXoBУвaлИся дiтки, якi зaлишили-
ся бeз бaтькiв. .{aлi бyлo вeлИKe пoлe, a зa HиM _ спИpтзaвo.E,.

Ciм'я y нaс бyлa вeлИKa: бaтькo _ Maкap ГepaсимoвИч, МaтИ -
Пapaскa Baсилiвнa i нaс шeстepo дiвнaтoк _ Mapiйкa, Caшa, я, Уля-
нa, ГaлИнa тa Фpoся. Жили ми дoбpe: i пopocяткo бyлo, i кiнь, i rycи,
i кypи. l зeмeльнi yгiддя бyли y кoжнoгo _ 3-4 дe cятИ|lи зeмлi нa xивy
дУшУ' Xтo дo зeмлi нe лe ДaчиЙ бyв, тaк i нoнyвaв y пoлi. Aякхe, гoдy-
вaлЬнИця. Як гoвopив мiЙ тaтo: "ЯкиЙ бyв тpyд _тaкиЙ бУв i Дoстa-
,тoKn. XилИ всiдppкнo: бyлo - яKe сBятo' тaк i збиpaЮтЬся всi сyсi.
ди, poдинi y дpy>кнЬoмy кoлi.
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Tiльки ж пoсмiялaся Bлaдa з тpyдa HaЦJoгo i людeЙ poбoтящиx
пoHИщИЛa. A пoчaлocя вce з Koлгoспiв. У 1 930 poцi poзпoчaЛaоя Ko.
лeктивiзaцiя. Bсix, ХТo He бyв y кoлгoспi пpимyшyвaлИ.п.o l-|Ьoгo вотy-
пaтИ, a TИx Xтo вiдмoвлявся, вИзнaBaли KУpKyЛяМИ. MiЙ бaтькo пpa-
цЮBaB y зaвoдi, зapoбiтoк, звИЧaЙHo, бyв нeвeликиЙ, aлe нaM ви-
стaчaлo, тoMУ щo lиИ зaвзяTo пpaцЮвaЛИ Й тaким чИнoМ здoбyвaли
coб ixл iб .

Hi бaгaтствoм, HiдoстaтKoм MИ нe вiдpiзнялись' Якщo в нaс i бyлo
щoсЬ нe тaKe, яK в yсix, тaK цe зaвзятTя дo тpyдa, дo пopядкy i дo
цepKBИ. liдyсь мiй бyв лЮд.Инoю нaбoxнoю' ЧИтaв святe письмo i
дiтeЙ свoiХ дo спpaвeдЛивoстi нaХИляB. A щe дo тpyДa. Kaзaв: xaзяТн
тoЙ, )сгo сoнцe будить, a He HaBпaKи. A щe KaзaB, щo з тoгo' ХTo Xoчe,
a нe вмie _ пyгтя бyдe. Бiдa oтo, яK нe xoчe. 3.п,aвaлoсь б, щo сepeд
ceляH ЛeдaчИX i нe пoвиннo б бщи' E нi, бyли. Piзнi бyли. l тaкi, щo
бaтькaми HФKИтe пpoпИвaЛИ, iтaкi, щo лiтo бaЙдикyютЬ' a зИMy пpo-
сплятЬ.

Taк oтo вoceHИ 1932 poкy i пoчaлoся poзKУpKУлeHHя тИX, xтo He
бyв y кoлгoспi. Cпoчaткy бaтькa BИKлИKaлИ в ciльpaдy. Maбщь, pa-
зiв тpи BIIKлИKaл.л. Бити нe 6илv|, a стpiлять нaцiлялися _ cтpaХaлИ.
Bимoгa oднa _ o.пдaЙ xлiб. Ta бaтькoвi бyлo шкoдa вi,пдaвaти всe,
щo вiн нaдбaв пpoтягoМ )KИття.

ПaM'ятaю, oдHoгo дня пpиiХaлИ KoMyHapИ i зaбpaли всe: ixyдoбy,
ii.xy, i пoдyшки, нaвiтьдo|.llKИ з пoЛИKa пoцyпИлИ. oтaкзpoбили з нaшoТ
xaтИ пyстKУ. Зaлиu.tилиоя ми нi з чИM. .{oбpe, xoЧ xary зaлИuJIАлIА'

У сeлi пoчaлoся спpaв)кнe лИxo: Люди вiд гoлoдy г1Ухл|А i пoмиpa-
Л И пocepeд вyл и цi' пo ХaТax Хo дили бiдo лaш н i i п pocи лVt ми лocтИlli,
з'яBлял|t|cя злoдiТ, якi кpaли, щoб виxити'

Bзaгaлi, я Moжy cKaзaтИ' щo Haшe сeЛo He д)Dкe пoтepпaлo вiд
гoлoдy. Hi, гoлoдтaки бyв, aлe нe тaкИЙ, якyЛeбeдинi чи в cУсiднix
ceЛaХ. A всe чepeз тe, щo в Бyдилцi спИpтзaвo.о, бyв, тo лЮдИ сяK.
тaк i pяryвaлися бpaгoю. Пpaцювaв вiн нa пpoci, Ha Kpyпчaтцiтa нa
ячмeнi. 3 ниx бpaгa' зHaотe' яK Kвaшa. Хoч i гaняли людeЙ зa нeТ, xoн
i XaпaлИ, a тaKИ бpaгa сeлo вpятyвaлa. Пaм'ятaю, пiдeмo вiдep зo
двa нaбepeпЛo' Maти нaм млинцiв Haпeчe _ oтo бyлa для нaс paдiсть!
A щe _ диpeKтop зaвoдy, нa пpiзвищe HeпoмнящиЙ' 3eмля Йoмy пy-
xoм. Pяryвaв людeЙ' як yмiв. ГoлoдyюниM i пшoнa, i бopoшнa BИnИ-
сyвaв. | зaтipкy poбoним BapИлИ' oт i пopяryBaв сeлo'

Cюди нaвiть з дoвKoлИшнix сiл зa пopяryнKoM сxorцИлИся. 3axo-
.0,ИтЬ KoЛИоь y двip хiнкa з ХЛonчИKoм. "Чoгo тoбio? - пИтaoMo. (Ta я
тiльки чepeз двip пepeЙДy,) _ кaxe' A B сaMoT, бaчимo oчi вxe пoбi-
лiли _ нe бaчить нiчoгo. Пiшлa вoнa чepeз гopoд - ми Й бaЙд}oкe. A
вpaнцi пoбaчили iT мepтвy пiд тинoм 3a HaIUИM гopoдoм' t.итинaж,
мaбщь, дeсь дaлi пoмaндpУBaЛa.

Bзaгaлi, в сyсiднix сeЛax, ЛЮдяM тя>кKo бyлo. Люди pятyвaлИcя,
яK MoглИ: лoBИлLl y Пcлi (ЧepeпaшKИ>,I BapИл|/|тa.|лtл (вoни, яK гaЛy-
шки бyли). .{eякi виxиBaлИ Ha бyp'янi, нa лoбoдi, нa свиpiпi, Ha лe.
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пeсi. Бaгaтo xтo пiшлИ B сУсiднi сeлa жeбpaKУBaтИ i вхe нe пoвepTa-
ЛИсяt тoмy щo пoмИpaлИ, нe дiЙшoвши дo сeЛa.

HaЙбiльшe мepцiв бyлo нaвecнi. Пaм'ятaю, y ceлi ПpистaЙлoвe,
яK }DKe пoчaв пpoбивaтиcя щaвeЛЬ' вci, виЙшли нa лyг, зa Псьoл.
oтaк дeнь ПoвзaЮТЬ пo мoкpeнi _ вИЩИпyЮть нepвoнi lrjИлЬця щaв.
Лю, a встaт./| нe сИлa' Як глянeш, бyлo з гopи: окiльки тиx пoкiЙникiв
нa лyзi лexить! Як згaдaю - i сaмiЙ нe вipиться, щo тaKe бyлo. A вoнo
ж бyлo!

Якoсь лЮдИ гoBop|Ал|А, Щo в сyсiдньbмy сeлi, в Бopoвeнцi, тpaп-
ляIl|Acя тaкi випaДк|А' KoлИ люди'iли тИx, щo бyли вхe пpи смepтi. Ta
я цЬoмy нe вipю. I ввaхaЮ, щo цe BИгaДKv|' (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiн-
нoгo фaкулЬтery Cум,ЦПУ Н'TepeсoBa у 2007 p,)'

AHyфPleвA Aннa oлeкс jiЬнa, 1 9 26 p o ку H a p oIу<e н ня, х<Итeл ь-
кa c. Будилкa ЛeбeдинcьKoгo paйoну.

Пepeд тИМ, яK poзпoвiсти пpo тяxкi poKи гoлoдoмopy' я б xoтiлa
сKaзaтИ KiлЬKa слiв пpo свoю ciм'ю' KopoтKo poзпoвiсти пpo бaтькiв
тaix нeлeгкyдoЛю. ПaM'ятaЮ, мaмa мeнi poзпoвiдaлa пpo тe, яKтя)к.
кo бyлo Ж|АтИ B poки iТ мoлoдocтi. ПoзнaЙoмившисЬ з тaтoM' вoнa
бyлa змyшeнa 13 poкiв Ж|4т|4 B Йoгo ciм'Т, щo cKЛaдaлaся з 1 2 oci6'
Miсця в мaлeнькiЙ xaтинцiбyлoдy>кe MaЛo' пpaцЮвaти пoтpiбнo бyлo
бaгaтo, щoб пpoгoдyвaтИ сiM'ю. Maйжe вiдpaзy, y .|914 poцi кoли
poзпoчaлacя вiЙнa, бaтькa зaбpaли нa фpoнт, дe вiн пoтpaпИB дo
пoЛollУ Ha чoтИpИ poки. I лИшe У 

.|918 poцi вiн рiк з пoлoнy i пoвep.
HyBcя дoдoмУ. У бaтькiв бyлo тpoe дiтeЙ, aлe в тaKиx тяxкиХ yмoвax
дiти пoмиpaли, MaЙхe вiдpaзy пiсля нapoдxeння.

| бaтькo, зHaЮчИ, щo всi бiди вiд тoгo, щo дyxe м€rлo мiсця для
)кИття i мaмa He Moxe бyги гoспoдинeю y тiЙ вeликiй сiм'Т, rypбyвa-
тися тiльки зa свoiiдiтeЙ, вiн виpiшив xИтИ oKpeМo, iзбyдyвaв влaс.
HИМИ рУKaMИ Xary. Boнa знaxoдИлaсЬ пo вyлицi PaдянcькiЙ. | вxe в
HoвoМУ бyдинкy y 1922 poцi Hapo.цИBся мiЙ cтapшиЙ бpaт _ Mикoлa'

Я x нapoди лacя 3 чepBHя 1926 poкy. ПaМ'ятaЮ, дo кoлeKтИвiзaцiТ
нaшa poдИHa Maлa мaйxe 6 дeсятин зeMлi, вeлиKe гoспoдapствo
(свинi, Kopoвa, кiнь, кypи), дoбpe дoглянyry xary. Bдoмa зaвцд и 6у лo
HaBapeF|o ibти. Toбтo лIoДI4ЖViI1И дoбpe.

Тa .l 930 poKy, Mo)Kнa сKaзaтИ' пoЧИнaeтЬся (пeкЛo.D Caмe y 1930
poцi poзпoнaлaся кoлeктивiзaцiя. Тoбтo вЛa.цa ствopювaлa KoЛгoс-
пи. Biдпoвiднo, щoб сTвopИтИ KoлгoогtИ' пoтpiбнi 6ули люди, {yдo-
бa, зeMeлЬнiyгiддя.

Люди, тi щo дoбpoвiльнo iшли пpaцюBaтИ B Koлгoсп' сaмi вiддa-
вaЛИ Bсe' щo HaxИЛИ пpoтягoм cвoгo )KИття. Ta тИx, Хтo нe хoтiв дo.
бpoвiльнo iти в кoлгocпИ' BИзнaвaли KypKyляMи, тoбтo зaMoжHИМИ
людЬMИ. ix poзкypкyлювaлИ' зaбиpaли cИЛoЮ yсe' щo вoHИ MaЛИ:
xyдoбy, i.xy, вигaняли iз свoix дoмiвoк, зa6иpaли зeМлЮ. Люди зa.
л|АIJJaлttcя бeз нiнoгo, txнe xиття бyлo дpr<e сKpyrHИM. Aлe i тим лю-
дям, якi пiшли пpaцЮвaтИ B KoлгoспИ, нe сoлo.п,Ko жИлocя. Tяxкo
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пpaцЮючИ Ha пoляХ, вoHИ oдepxyвaлИ Miзepнy плaтнЮ' нa яKy в тoЙ
чac пpoxИтt/| бУI|o HeМoХJlИвo. Cyвopo зaбopoняли KpaсТи.

Якoсь MaтИ poзпoвiдaлa, щo зa MaлeнЬKy )кMeнЬкy зepнa чИ зa
якиЙcь бypянoк, щo poбiтниK пpИXoвaв y кишeнi, ix вiдпpaвляли в
зacЛaнHя дo Cибipy (як тoдi гoBopИлИ нa Coлoвки) нa кaтopxнi po-
бoти. 3вiдти, звИнaЙнo, нixro нe пoвepтaвся.

3a Двa poKИ тяxKoгo )кИття пicля кoлeктивiзaцiT Hapoд oслaб.
Люди yxe нe MaлИ cвoГo гoспoдapствa' пpaцюв aл|А нa нуoкiЙ зeмлi i
нaдiялися лишe нa Бoгa.

Ta нaЙбiльшИM yдаpoм для людeЙ бyлa зaсцa .1 932 poкy, яKa пpИвe-
лa.0,o Heвpoxaю. Caмe 1932 piк ввaxaютЬ пoчaтKoМ гoлoдoмopy.

.{уot<e вaxкo зГaдyBaтИ пoдiТтиx poкiв. ПaМ'ятaю' MaMa встaвaлa
.п,}Dкe paHo, вapИлa пoвeн чaвyн дpiбнoТ кapтoплi i,п.oпoмaгaлaтИI\А
бiдним, якi xoдили пo xaтaХ i пpoсили милoстинi, нaгoдyвaвши ix.
Тaкиx людeЙ бyлo дуot<e бaгaтo' з сaмoгo paHKУ i дo пiзньoгo вeчopa
люlцИ зaxoД|Алt^ Дo нaшo.ixaти ГlpoсИтИ милoстинi. I ми звичaйнo дi-
лttIltАcя всiм' щo МaлИ.

Бyдинoк y нaс бyв нe MaлиЙ, ми Йoгo дiлили нa двi чacтИHИ: B
oднiЙ xилa нaшa сiM'я, a дpyry чacтИнy ми вi.цдaвaлИ людяМ зa плa-
ry. ly 1931 poцiy Haс пoceЛИвся гoлoвa пpoфсoюзнoгo зaBorЕ,сЬKo-
гo кoмiтery, Я нe пaМ'ятaю Йoгo пpiзвищa, aлe вiн бyв xopoшoю Лю.
дИнoЮ' дoпoMaгaB нaM, яK Мiг, виxитИ y тi poки.

Бaтькo в тi poки пpaцюBaв нa ЛeбeдинськiЙ мyкoмeльнi. Ha тoЙ
чaс зepнo MoлoЛИ KaМ'яHИMИ )кopHoBaMИ, яKi Гlo зaкiнчeнню poбo-
чoгo д|lя вiднищaли, i пaм'ятaю, бaтькo зaвxди пiсля poбoтИ npv|-
HoсИв tolцoМУ цi oнистки. 3 ниx мaмa гoryBaлa Kaшy _ цe тaKoxдo-
пoМoГЛo |iИM BI4ЖV|тИ в poKИ гoлoдoMopy.

Бyдилкy нatИBaл|А (зoлoтИM Д.Hoм". Toмy, щo y HaшoMy сeлi пpa-
цЮBaв огlИpтзaвoд. BиpoблялИ спИpт з кapтoплi, зepHa тa ячмeню i
тoмy "бpaгan бУлa цiлкoм пpИдaтHa дo в)КИтKУ, цe дaвaлo зMory гory-
вaтИ з нeТд1oкe сMaЧHi, нa тoй чaс' МлИHцi. Пaм'ятaю в сУciдiв бyлa
Кopoвa i щoб tТ Haгo.п.yвaтИ пoтpiбнo бyлo пpинeсти 12 вiдep nбpa;цu.

.{иpeктop спИpтзaBoдy нa пpiзвищe HeпoмнящиЙ бyв нyйнoю i
poзyмiюнoю людИнoю, цe пpoявлялoся в йoгo cтaвлeннi дo людeЙ.
3a зaвoд вивoзИЛИ жуЖeлИЦю з KoTлiв, якa бyлa щe гapяЧoю, iдиpeк-
тop чaс вi.ц чaсУ дaBaв poзпopядxeнHя вИвeзти вiз кapтoплi i виcvl-
пaти tT Ha хyЖeлИцю' .E,e BoHa зaпiкaлaся. Цe дaвaлo зMoгy BIАЖIАтИ
тиM людяМ, якi пpиxoд|АлИ Дo Haшoгo ceлa зa пopяryнKoM.

Bвaxaeться, Щo B 1933 poцi гoЛoдoмop зaкiнниBся, aлeлюдям i
нaдaлi булoжити вaxKo. ПpoдoвxyвaлViся кpaдixки, люди i нaдaлi
пoМИpaЛИ вit гoлo.цy. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo Фaкультery
H'Tepecoвa у 2007 p.)
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с.Mexиpiн

сlPoБAБA PaiЪa Apxипiвнa,
1921 poку HapoД')KeНня, х<ИтeлЬKa
c. M e>ки p i н Л e6eди н cькo гo pa й o ну.
(Ha фoтo) .

З пpиxoдoM .0,o влa.0,И Cтaлiнa
Haшe )кИTтя змiнилoся' 3дaeтьоя, y
1 928 poцi poзпoчaЛaся кoлeктивiзa-
цiя, Cпoчaткy цe бyлo спpaвoЮ.п,o-
бpoвiльнoю, a пoтiм _ згaняли всix,
axTo HeХoтiв iти, тoгo ввa;кaЛИ (Kyp-
KyЛer\4). Taк стaлoся i з мol.м бaть-
кoм. TaкoТ тpyдoлюбивoТ лю'цини я
зa cвoe )KИття нe бaчилa. У Meжиpi-
ЧaХ МИ MaЛИ вeлИKиЙ бУдинoк, дBoX
KoHeЙ,  KopoвУ,  к iннy мoлoтИЛЬнУ
MaшИF|У' бaгaтo зeмлi, нaвiть винaЙ.
MaлИ зeMлЮ в opeндУ. МИ вa)кKo

пpaцЮBaлИ' I Haшa пpaця пpИ|loсИлa сBol пЛo.в.И.
Лiтo 1933 p. бyлo нa.п,звичaйнo cпeKoтним. Чepeз цe ми нe зi-

6paлибaгaтиЙypoжaЙ. Тa нeзвaxaючИ Ha цю oбстaвинy, дeякi плo.
ди свoоТ пpaцi ми всe )K oтpиМaЛИ. 3вичaЙнo, цe бyлo Meншe, нi>t<
зaв>кД,И' aлe яKocЬ би зимy пepexИЛИ. Ta нe сyдилoся. Maсoвo пo
всix сeлax пpoKoТИЛaся xвИЛя xaxy. Тaк звaHi (aKтИвiсти" зaзИpaлИ
дo кoxнoT xaти, вигpiбaючи i зaбиpaюни тe, щo ми зapoбили Bлac-
HoЮ пpaцeЮ' flo нaшoгo бУдинкy бyлa пpилaштoвaнa вeлиKa KЛУHя,
дe MИ збepiгaли зepнo, янМiHЬ, пшeHИцЮ, сiнo. Maлo тoгo, щo звiд.
тИ вce зaбpaли тa Щe iТ caмy cпaл|/|л|А' Тaкox зaбpaли в нaс кoнeЙ i
Kopoвy. Xoрстoкocтi тиx людeЙ ми вiдвepтo .n.ИвyBaлися. Hишпo-
pячи пo xaтi, вoни били пoсyд, лaиaл|/| мeблi, зaгЛядaюЧи дo пeчi i
зHaXoдяЧИ тaM щoсЬ' бeзxaлiснo KИДaл./| нa пiдлory.

Пaм'ятaю тaкиЙ вИпaдoK. Ужe пiзньoю oсiнню вИKoпaЛи MИ з Ma-
Moю B пoлiocтaннiбypяки' Po6или MИ цe вHoЧi, щoб нixгo нe пoбa.
чив. Тoх пpИнeсЛИ ми iХ дoдoмУ, вИKoпaлИ зa ХaтoЮ глибoкy ямy i
зaxoвaлИ в нiЙ нaш ypoхaЙ' Maйxe щoдHя XoДttлИ пo сeлy лtoДИ'
BИшyKУЮчИ oстaннi KpИXтИ (KУpKyлЬсЬKoгo> вpoxaю. oднoгo дHя He
oMИHУлИ вoни i нaшoТxaти. Цi нeлюди MaЛИ пpИ сoбi дoвгi мeтaлeвi
пaлицi. Koли вoни зaЙшли дo Haшoгo дBopy, я спoчaTKУ нe зpoзумi-
лa нaвiщo вoни ТM, aлe пoтiм Уce отaЛo яснo. [.'l,i ЛЮ.0,и xoдИли пo гo-
poдУ' зaHУpЮЮчИ цi пaлицi чepeз Ko)кeH сaнтИМeтp, шУKaюЧИ зaХo-
вaнi стaтки. Maмa вecЬ чac плaKaлИ. У iТ oчax бyв глибoкиЙ вiДчaЙ
гlopУч iз нaДiою нaтe, ЩoтoЙдopoгoЦiнниЙскap6, пo яKoМУxo.п.яTЬ
дeMoHИ влюдcькiЙ пoдoбi, всe>к He бyдe знaйдeниЙ. I БoгyтoЙ дeнь
зMИЛyвaвся Ha.ц нaMИ. ПoryпцювaB[IlИсЬдeяKиЙчaс пo ГopoдУ, Лю.п,И
пiшли, тaк нiчoгo i  нe знaЙшoвши.
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У ciм,Т нaс бyлo п'ятepo дiтeй: Haтaлкa (190s poKУ HapoДжeння),
Гaлинa (1914 poKУ Hapotxeння), Пapaскa (191s poKУ Hapo.цxeння),
lвaн (1923 poKy Hapo.цXeння) iя. |!oб пpoгo.цУBaтИ сiM'ю, бaтькo бa-
гaтo пpaцювaли. Aлe o.0,нoгo paзy вiн пoвepHyвся з poбoти paHo' пo-
яснИвl.uИ цe тИM' щo Йoгo звiльнили. Чoмy? Бo вiн пoвaxaв свiЙ тpyд
i нe зaxoтiв iти дo Koлгoспy. A цe oзнaнaЛo, щo вiн "зpaдник вiтчиз-
ниo. ТoмУ бaтькo пiшoв нa зapoбiткИ дo сeЛa ЛrАхвинo, щo зa Cy-
лoю' У свiЙ чac тaм бyв спиpтзaвoд. Тaкиx пpиЙдeшнix бyлo бaгaтo,
тoмy Тм ДaвaлИ нaЙгipшy poбory. Тaк мiй бaтькo чИcтИB ями з-пiд
бpaги, зa щo oтpИMУвaв пyд (16 кг) бopoшнa.

He зaгинyги вiд гoлoднoT смepтi HaM дoпoMoглa сeстpa Нaтaлкa,
У 1928 p. Boнa виЙшлa зaмiж. iТ чoлoвiк Гpигopiй пpaц}oвaв y KoЛ.
гoспi, зa щo oтpИMyвaв xлiбинy i бopoшнo' |нкoли Haтaлкa дiлилacя
з HaMИ cвoТми стaтKaMи. Aлe ocoбливo в тяxкi чacими'iли вce: i мep-
злy HaпiBГHИлУ KapтoпЛю, i млинцi з зaлишкiв пepepoбки бopoшнa, i
Bсe' щo зHaХo.D.ИЛИ.

Haшi стpaждaHня щe пpo.цoB)КyBaлИcя б нeвi.цoмo скiльки, якби
бaтькo He вcryпИлИ дo Koлгoспy. Тaк, MИ схv:lлLАл|А Гoлoвy пepeд пo.
HeвoЛюBaчalлИ, aлe цe бyв eдиниЙ cпociб збepeгги cвoТжитгя. Aлe
в кoлгoспi BIАяBИлocя HeтaK вxe Й пoгaнo: МИ тяxKo пpaцЮвaЛИ, aлe
зa цe oтpИMУBaлИ дeякi пpoдyкти i пo 20 кoпiЙoк зa тpУдoдeнЬ.

Гoлoдoмop бyв тяxкoю стopiнкoю в Haшoмy житгi, aлe MИ зMoГ-
ли iT пepexити iдякyeмo зa цe Бory. (3ал. cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo
фaкультery CумДПУ KaтepИHa Бaликiнa у 2007 p.).

с.MoGKoBcьKИЙ Бoбpик

тPyФAн oлeксaндpa Пaвлiвнa, нapoД,Илacь 23 лtoтoгo 1925
poKу, )KИтeльKa c. Mocкoвcький Бoбpик Лeбeдинськoгo paйoну,

У 29 гoдi HaчaЛaся кoлeктiвiзaцiя. 3aбipaлИ вce нiстo y бeзвин.
ниxлюдeЙ. Boни нiчим бyли нe вiнoвaтi. Haлoги тoдi бyли. Тaк вoни
ж ti виплaчУBaлИ. Moлoтили цiпaми, yоe бyлo вpyчl{y. Tpaктopa нiдe
нe бyлo, нixтo нe зHaв, яKИЙ вiн ie. |-l.e вxe пiсля вoЙни cтaB тpaKтop.
Тo нe бyлo нiнoгo. oцe вoни тiльки poбили pУKaMИ' кiньми' Бaгaтi
були _ KypKyЛЬ. Kлyнi _ цe вeликi тaкi дуoкexлiви, висoкi. | тaм мoлo-
тили. 3вoзИЛИ зepнo з пoЛя. Koсили pyKaМИ, вpyЧнУ' кocaми. Toдi
в'язaлИ, звaлoся сHoпИ. Тoдi нa вoзиixcклaдaлИ, зBaЛoся Koпи' шoб
вoнo тaM BИcтoяЛoся' Ha BoзИ cK,.laдaЛИ тi онoпи i пpивoзили в клyнi,
i мoлoтили цiпaми _ двi лoмaкИтaKI/|хзв'язaHИx, тo звaлoся цiп. Taм
Moлoтe xaзяТн iз синoм тaKИM, шo пpиЙшoв з олуot<би, l мaлeнькi, i
дiти - всi poбили. Учeнoгo нe бyлo, нiяк нe бyлo. TiлькИ HaЦ.l бaтькo
poбив y KypKyЛя, тУг, дe oцe poзKИ.цaниЙ кoлxoзниЙ двip. Tщ бyв
KУpKyлЬ вeликиЙ. o! l бaтькa пiп вивчив.'. нy, тoЙ KypKУЛЬ вeликий.
Тaк сaм нaш бaтькo бyв гpaмoтниЙ y сeлi, a тo нe бyлo гpaмoтнoгo
чoлoвiкa нiяк. Шкoли нe бyлo, вчИтeля нiяк, нiкoгo нe бyлo.
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Teпep xe oцe сeЛo тaK )кИлo: MoлoтИЛИ oтo цiпaми , Biяли кopoб-
KaMИ )KИтo' хлiб i жили ЛюдИ' Гoдyвaли свинeЙ, B oснoвнoмУ вiвцi
бyли тaкi, шo piзaть. Пoчти шo в KФк.п,oгo' Xтo жlлвбули i вiвцi, i кopo.
вa' i кiнь, пoтoМy шo бeз Koня нe мoxнa xить бyлo нiяк. Hi нaHятЬ,
тeпep яK oцe нe нaЙмиш, HiЧoгo нiяк. I oтo тaK лЮДИ Д}DKe poбили'
Teпep вiн oцe BдeHЬ мoЛoтe, oцe y клyнi Цinoм iз сИHoм, a нa нiч xeнe
бикiв пaсти нa пoЛe, нa сBoю нивy. Пoлe зBaлoся HИвaMИ. Ha нивy
xeнe бикiв пaсTИ. I oтo тaкi тpужeнИKИ, i бyлo y HИX yсe. Пpяли, кo.
нoплi сiяли, тoдi мoнили li y вoДi, ви6иpaли тo.цi, мoчили У вoДi, тo.цi
B.АтяryBaлИ iз Boди, тiпaли нa тepницi, y MeHe i дoci дeсь, мaть, e' Ha
тepнИЦю тiпaЛИ, тoдi мняли |{oгaмИ нa твep.п,oМУ, KoЛo пeчi нa.п,o-
лiвцi. Mикaли MИчKИ i пpяли. oтo в тoмy бyли oдiтi. Hy, a вiвцi)к стpИг-
ЛИ' oTo x вoBHa бyлa' Пpяли ry BoBнy iшили пiД,жaки, зBaлИся KУцИ-
ни. Kyцини, оipяки, тo бyлa нaйсaмaлyншa oдeжa oтo. | нoвe, i стape
oтo бyлo iз сyкнa' Poбили Дyжe-Дy)Кe лЮДИ.

Haстaв 29 гoд. o... l cтaли oцИХ )Кe тpуlкeникiв, rгo бiднiшe, Хтo
MeHшe poбив, тoгo Мeншe зaЙMaлИ, a oцИХ звaЛи кypкyлi i  зaбиpa.
ли вjХyce. HaЙпepeд зaбpaли кoнi, a т i  кoнi тa пoдoхЛи, вoнИ x, Хa-
зяTн xe гo.п,УBaв гapнo, вiвсa l.м .п,aвaB, нaпoeнi всiгдa. A тo в кoгo
вiдняли xлiв xopoшиЙ, тих кoнeй звeли, нaбpaли. Taк тi кoнi B|АзДIА-
xaли. I BoзИl1И чoгo-тo'lХ нa Лeбeдин. У кoгo дeбeлiшa KoняKa, зa-
пpягaлИ, дoxлi кoнi KлaлИ i вeзли нa Лeбeдин. Чи тaкe мнясo iли, я
Bжe oцЬoгo He знaю, дiвнaтa.

Haстaв З0 гoд. 3aбиpaють Усe в бiДнoгo i  в бaгaтoгo, B Koгo
шo e, oсoбiннo вiвцi '  oвeць нaбpaли дy>Ke, тисячi. A тaм клyнi
6ули зa тИM KУpKyльськi' Уxe кypкyлi мpyть з гoлoдy, 3 тyгИ oтa-
кoT вимиpaЮтЬ KypKyлi. oстaються x oтi клyнi. Тoдi т i  в iвцi зa-
гнaЛИ в  т i  клyн i ,  тa  нe .цaли Tм Тсти,  тaк  т i  в iвц i  BиздиxaЛИ,  Тeпep
зaKoпyвaЛИ лю.цИ' всi тaкi нeмoннi, шo вийдe з xaти сaлдaт, тoЙ
шo пpиЙшoB, вИЙдe, BпaB Ha дopoзi B)Ke HexИвий. l  пo дopoгax
BaЛяЛoся людeЙ xтo.нa скiльки. o.. .  A oцi вiвцi ,  шo я BaM Ka)кy,
BotlИ B.43Д.Аxaли. Xтo x ii зaкoпyвaтимe? Тaк кoлo KлУHЬ зaпaлИ-
лИ KoMсoMoльЦi ,  тa  клyн i i з гop iли.  |  в iвц iт i  пoгop iли,  i  нe  стaлo в
сeлi, Moжнa cKaзaтЬ' нiчoгo.

Хтo Д)oкe 6У в 6i ДнtлЙ, a Дy)кe нaг лиЙ т a Й ш o в poз кyp КУл Ю BaтЬ o цИX
тpуoкeникiв, шo poбили' шo втoгo oстaлaся мoxe Й кopiвнинa, a Мoxe
Й УДняв У Koгo тa пpивiв, a тo нe бyлo, нiнoгo в сeлi нe ст € lЛo. | нaстaв
33.iЙ гoд. B 33-мУтaкиЙбув гoлoдсиЛЬний' АлюдeЙ бyлo тaк бaгa-
тo в сeлi. To як B tУш, a цe в Hac 6 бyлo, шo Цe He щИтaЛoся шo Й
ciМня, Цe тaKe нiштo. A oтo 8 .п.yш, тaK тo як-нeбyдЬ, a oтo 1 1 .13 дi-
тeй, тo шo ЛюдИ бyли мoннi сaмi сoбoю. Ha льo.цУ noчтi бoсi, якi тaм
тi чoбoти бУли. .Цeнь пepe, aбo oтe )К пoЛoтнo KoBзa. A пpo бoльни-
цю i peчi нe бyлo! Boни сaмi люДибУли дуoкe мoннi oтaкi, i oтo бyли
сИлЬнo з.цopoвi i сильнi.

Teпep )кe нaстaв oцeЙ 33-iЙ. 3aбipaли KoмсoМoлЬцi, шo бyлo l
oЦi pя.п.нa, шo пpялИ Й oцi сipяки, зaпaЛятЬ Bсe, KИдaЮтЬ, зa пopo-
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гoM ocтaЮтЬся зoвсiМ гoлi, тoдi tlJo )кyxaтi ЛяГaЮтЬ спaтЬ i вмipaють
зa нiч. .Цaxe сaЛдaт виЙд.e нa дopory' yпaв i нeживий' Baляютьоя
лЮди гlo дopoгax cкpiзь, cИЛЬtlo гipкe xиття, a тoдi >к тaKe, oЦi кoм-
сoмoльцi пpИxoдятЬ з ЛoпaтKaмИ' вигopнyгь iз xaти, Koлo XaтИ зaxo-
вa}oтЬ' зaKoпaютЬ oцe. A бyли x тaкi, шo тpol.llKи пшoнat дiти 6улиж
мaлeнькi, ТpoxИ пt.tloнa тa y KoлИсoнкy. Koлиски 6ули нaвiснi, бyли
нa МoryзKax, тa Й пiд xoпкy i пoлoxaть У ДИтI4H.4. Л.;итинa yxe вMep.
Лa, a KoМcoмoльцi i нaЙдyгь, i вiзьмyгь oтe пшoнo' oтo тaк бyлo в
33-мy гoдy.

У нaс бaтькo бyв гpaмoтtlиЙ, a ЧopнeцькиЙ KoЛxoз стpoTвся, тa
бyв тaм Упpaвляючим бaтькo мiЙ. l нaшa сiм'я ви)<Илa' тoгo |.llo з
сoвxoзy вiн пaЙoк HoсИBt aбo x вoзИв тoдi кoнeм. A тoдi бaтькo мiЙ,
в яKoMyсЬ, зaбyлa гoдi, тoдi x кiньми.tздили, тa УпpaвЛяючиЙ тa пo-
iХaв нa Cyми, тa нaзaдiХaв, тa вoнo дoщ тa сHiг, тaк бaтькo У 38 гoдi
BMepлИ ' зa6oлiли i вмepли. A ми вхe oстaлИcя нa всЮ )<и3HЬ нeгpa-
мoтнi.

Пiсля 38 ocтaЛoсЬ лю.цeЙ в оeлi дpкe Maлo' a oтi xaтИ, тo тaбopи
пopoбили нa пoляХ, a oцe aмбap cтoitь, тo з KУpKyЛЬсЬKИxxaт. Aтoдi
вжe.цo 41 cтaлtл ЛloдИ oЖИвaтЬ, cтaЛИ пoЛyчaтЬ xлiб, нy, нe стpoiли-
ся _ щe нe бyлo cил, (3aп. cryДeHтKи фiлoлoгiннoгo фaкyльтery
CyмДПУ Teтянa Cвиpидюк, Aлiнa KиpичeнKo у 2007 poцi'),

тAHсЬKA Moтpя Iванiвнa, Hapo-
p,Илaсь 19 лиcтoпaдa l922 poKy у
c.Мoскoвcький Бoбpик' (Ha фoтo)'

Бpaт  бyв oдИH.  B  вoЙнy,  як  п i -
шoв... Biн з 26 гoдy. Бyлo Й тpeтe, тaк
y 33-мy вMepлa Aня. oд гoлoдy' Ma-
лeHЬKe бyлo, a ми вci п1оиi бyли, Йoгo
нixтo нe дoгЛядaв, вoнo тoдi нiкoмy
нiчoгo He нyжнe бyлo. l я пpиa бyлa.
Бaч i нe здoxлa щe, xИвy.

Як ми вижили? Як?.. Kpoлi 6улив
нaс. Тaк oтo ж KoxУ He зчИняЛИ' тaK
oбcмaлять, i нe вapили' сИpИM, пo.
сoлятЬ тa  Й гpизлИ,  шoб xe  x  i
пoтpiшкy бo гoлoдниЙ, тaK шo x ... A
шo тo.цi в гoлoдoвKy нe бyлo!.' Taк
д1окe тpyднo' y)кe в 47-му He тaK

бyлo, як в 33-мy. У 33.мy, дiти, шo пiteш y кoлгoспi спepсeт' Цe )к вИ
зHaeтe' a зepнo oтo тaKe' яK пoлoBa oтo' вИпИсyвaлИ тa МoЛoЛИ' тa
lли. Тoдi з пpoсa шeЛexy тoвKJlИ, сryпИ бyли тaкi. Цe ви )к нe знaeтe.
Toвкли тa oтo пeKлИ тi oлa.цi. A в людeЙ зaпop' KoMУ вoнo н1oкнe бyлo!
Гинули тaK, яK oтo iдeш лloД|А' яК дpoBa ЛexaлИ. Гoлoдoмop, ibти
нiнoгo бyлo.

Бaтькo бyв вoлoвикoм' Toдi жбики бyли. A Maти нa pядoвyxo}п,и-
Лa Ha лaHKy. A ми в)кe )к... A я oтo з .| 2 гoд тaм пiшлa тo)Ke Ha ЛaHKy.
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Бypяки пoлoлa. Бoжe, дiти, тa бyлo oцe вxe BeсHoЮ тa бypянoк, тa
oЙ якi... тa i бypяк вИpвeш iз лиcтoчкoм. Teпep уoкe xiбa.п,yМaлИ' шo
ми xлiбa нaTмoся? Mи x нe дУMaЛИ, MИ дyмaлИ y,(e, шo цe в)кe вce,..
a тeпep ни кaнфeт тoЙ... бypякiли, гapбyз cиpиЙ oцe' яK тiльки oтa.
кiciнькi пoB'я3aлИся, ТaK сиpi гpизли' Бyлo'..Cтpaшнe!

Тoдixдoщiдy.>Ke cИЛЬHi, дiти,6ули' Дoщ, тaкиЙ бyв дoщ, шo пo-
зaЛИвaЛot i бyp'ян нe дae poбить, poбить нe.t],aвaлo. oтo ж вoнo.'. A
тoдi x i викoнaвЦi, шo BoHo зa вИKoHaBцi тoдi хoДили?'' Шo бyлo,
rгo i гapбyзИKa зсУшИв, a вoнo )к _ aгa i тe пoзaбиpaлo: cyшeнi гap-
бyзи iЛyшпИнИ 3 Kapтo|.xKИ. Тa, Бoxe, сoxpaни! Хoдили Ha пoлe' дe
KapтoшKa бyлa тa дoвбли, шoб гнИлy KapToшKУ видoвбaти, тa He-
ceш бyлo, зa nлeчИMa тeчe тa 

.iли, 
гaлeти ToBKJIи тa \i,ли, oтo... oтo

зaтoвчeшJ тaKe тa.. ' стpaшнe! ЛюдeЙ пpoпaлo дyя<e бaгaтo i в нaс, i y
Бoбpикy' | тoдi нe ЩI4тaл|/|' ни бpaт, чИ сeсTpa. oдин тyг У Бoбpикy, y
Hac, тaK ceстpa лexaлa ТaKa... Hy, з бpигaд пoсИлaлИ, шoб зaкoпy-
вaлИ' HУ' щe ЖИвa бyлa, тaк пpИKoпaЛИ. Kaxe: uПpикoпУЙтe' вoнa
oдHaKyмpeo. oтo тaкиЙ, дiтки, гoлoдoMop бУв. ТpУднe!

|1pихoдили викoнaвцi. oцe бyли тaкi викoнaвцi. Hy, яK я poзKa-
xy?.. ПpиЙдyгЬ yXary, Дe бyлo шo сХoвaнo, xтo шo з€lxoвa, Хтo пУдИK
xлiбa дe, i в бичкax пoBИKoвИpюють i пoзaбipaють. A шo вoнo тaKe
бyлo, шo oТo тaк iз людeй iздiвaлися? Xтoзнa, Тa вxe x oд ciльpaДи
бyлo, сiльpaдa бyлa x. oд ciльpaди бyли, Teпep KaxyгЬ' тo Koмco-
мoльцi бyли, aтoдi кaзaли - BИKoнaвЦixoДили' Bикoнaвцi Йдyгьyл<e!
Тaк тягли дy,кe. B ямкy KapтoшeчKи вKИнeш i ry виpиють, i ry зaбe.
pрь. Ta всe пiдбиpaли iвсьo.

Пepeжилa, дiти, бaгaтo я. Гoлoдoмop бyв отpaшнe. A тoдi сТaЛo
лyгшeнЬKo -ЛyгЦJeHЬКo. He тaк як тeпep - xpкe й xркe. A в 34.мy y;<e
Й ypoxaЙниK тpoшKИ бyлo. Bxe тaки xлiбця дaнo. B кoлгoопi дaли
вжe нaM пo 100 гpaм нa TpУдoдeнь xлiбa. Ta тoгo xлiбa, шo тaм iзмe-
лeш y млинi' Тa гapбyзa нaтpeш, тa бypякa Haтpeш, тa oтo MУKИЧKИ
тiоT тpoшки, тa oтo й пeчeш. Xлiб щитaвся. Шoб Хвaтилo x тa oтo
тaкeiли, дiти. He poз'.щaлись _ нi сaлa, нi мясa нe бaЧилa, Хoч Kap.
тoшИHa, тa oTo paдi бyли.

l вeликi, i мaлi xoдилИ poзpИBaл|АяtviK|А нa пoЛi, шyк€lли зepнa. l-{e
>t< XoвpaХИ нaHoсятЬ i oтo poзpиBaлИ яMKИ' Bce бyлo. | тpaвy paзHy
iли, i oкaцiю, i щaвeль кiноькиЙ тoBKлИ в cryпi' нy, oкaцiя вoнa дyxe
вaxKa' iлипy. oтo бyлo Hapвeш лv|cтя, нaсУшИ|'ll i гaлeти пeKЛИ' тaK'
звeнiть зa вИpaжeнie, шo кopoв'яниЙ KiзяK, шo тoй гaЛeт, нe poзбe-
peш, дe шo Лe)Kaлo. oтaкe iли' Шo бyлo тe бyлo, oтaкe бyлo. .[уlкe
бyлo бaгaтo тpyдl{oгo, ДУXё, Дy)Ke. KoнiтoдiдoХЛИ. Бyлo кoнiдoxлi,
тo MaтИ пiдe... oтo MИ кoнИHoю iвижили.

Тaiли Й кoнинy, тoдi oтi чepeпaxи' шo poзЛeхyЮтЬся нa Полi oтo
лoB|/|л|А,хoД.4л|А пiшки ryди iя XoдИлa. Уceiли, yсe, дiти,lhи iптички,
тa всe' всe. Aби вИ>китЬ. Bиживaли,.цp(eтpyдHo бyлo вИxИвaТЬ HaM.

У 34-мy гoдi вxe, }Dкe яK oтo нaсryпИв34-Й гo.ц, oтo вxe бyлo xa-
paшo. У 33.мy нe бyлo HiЧoгo, oтo в 32-мy Haчaлoся вoнo, i 33-iЙ oтo
дy,(e тpyдниЙ 6ув, a в 34.мy вxe пiшли )<итЬ тyг. Cушили Й гapбyз,
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шoб жe x нa зiмy tl:ocЬ ibтИ тpeбa, i лyшпинки cУ|JJИлv|, KapТoшKУ
пoЧИcтИш, бo iT x нeбaгaтo бyлo, a ЛyшпиHKИ пoсyшИш тa в сryпi
тoвKЛИ тa ihи..oтaк ЖИлlА, Aбo бyлo тaкi кpyпopУшKИ, яК oцe нaстaнe
тe жИТцe' пoЛoBИHKa тa Ha KpyпopУшKУ, тa oтo вo.0.a KИпИтЬ тa вKИ-
нув, aби Xoч тaM пФсl.iлo, тa oтo нaxльoбaeшся тoгo. Бyлo, бyлo...

A тoдi х oтo i в 33-мy i в 34-мy нy нe дaвaЛИ лЮдяM xить. Людинa
oтo x BИГoдУвaлa ЧИ пoрoсятKo чИ тaIи цeЙ'. 'тaк He Mo)KНa, нe дaвa-
ли piзaть, нaKлaДaлИ, шoб кoxyзняв, ш]oб нe cMaЛИB пopoсятИ' olц,нo'
шoб здaв y гopoдryдИ дeсЬ, a o.Ц,нo оoбi, тa тaK, шoб нe оMaлИB' тaK
бyлo y xaтi смaлиш кoлo пенi, He Mox<Ha бyлo. Тaк стpaшHa )KИзнЬ
бyлa тoдi. A люди' бaнИш, i вижили, oтaкe лихo, сaмi )K BoнИ i рoби-
лИ, сaмi цeй гoлoдoмop. Хiбa )Kyжe y гocyдapствi нe бyлo? Бpary, пo
бparyxoдили, ry бparyiлИ, )KoМ,iлИ,яKкoнi. oтo в зaвoдi в Чyпaxiвцi,
тaM )Ke яMa вeлИKa, нУ, гo|lv|л|А, нy, нaбpaтЬ Moxнa бyлo, нe cтoятИ.
Meш дeнЬ )кe )K тaM. A ямa )K вeлИKa' яKoгo пoпaв - ЧИ гнилиЙ, чи
KvICл|t|Й, нaбepeш тa oTo твoe' | бpaги)к тaK сaMo.

A xapaшo )KИЛИ гoЛoвa ciльpaди тa Йoгo всi пpиxвocнi, нaнaлЬст-
вo. A вoнo x кypкyлi бyли кoлисЬ, тaK ix жe пopoзKypKУЛювaли, y ix
тoжe пoзaбt/|paлИ' oтo тaкi викoнaвцi хoДИл|А' Bсe чистo ви6иpaли'I
B cKpИняX, i сopoнки, дe лyччi пoзaбиpaютЬ. Bсe, всe пiд мiтлy.

Тoдi x в 33.мy шKoЛИ нe бyлo. Boнa зaкpилaсЬ' тoгo шo п1оиi,
pкe нirгo в)Ke нe дoЙДe, }oкe i y MeHe HoгИ п}оиi бyли, вжe я дo шKoЛИ
нe дoxoдИЛa. Тaк M|А >K|АлIt oТУТ, o шKoлa тaм. Hi, нe бyлo шкoли. У
шкoлi oтaм y Пaнькoвi тaкe зpoбил|t1 Fдя свoiХ, яKyсЬ cтoлoвy' шo
п|Ддep)KyBaлИ, Дe дуoкe cлaбi. Тaк шo x вoHИ оaмe свoiх, a тaKИx яK
14И, xтo jx бaчив? A цi гинyли. oтo тaк Ж|/1лv| B 33-мy' Шкoли нe бyлo'
A тoдi вхe в 34.мy стaлa шKoЛa i тaк пiLuли, пiшли. Boйнa вп'ятЬ тa
нe дaлa пoxить. (3aп. cтУ,ЦeHтKИ фiлoлoгiннoгo фaкультeту
Cум,ЦПУ Teтянa Cвиpидюк, Aлiнa KиpичeHKo y 2007 poцi.)'

с.Cтeблянки

ФAлЬKo lвaн Tимoфiйoвиr, нapo,tt,ИBcя у 1917 p. у ceлi Cтeб-
ля н Kи Л eбeДи нcькoгo paйo ну'

HУ щo poзпoвiсти? Бyлo всЬoгo нaо y бaтькiв п'ятepo дiтeЙ, тa я
був нaЙcтapшим. Tщ, y CтeблянкaX' я HapoдИвоя' тyr i пepexив гo-
лoДoмop. A пiсля тoгo стpaшнoгo гoлo.цy, щo тpaпИBся, Ha цЬoмy
свiтi зaлиш.tлv|cя тiльки MИ вдBoХ iз мaтip'ю. Бaтькo paзoм iз мoTми
чoтИpМa бpaтaми пoмepЛИ. Ta Й вижилИ |,I|I4 л|АIJJэ зaвдяKИ кopoвi,
тo вoHa нaшa гoдyвaлЬнИця. Cпaслo щe Й тe, щo сaМe пpoTИ нaшoТ
хaтИ, a |лL/1 ЖИл|А Ha сaМoМУ вигoнi сeЛa, стoяЛa цepKвa' дe ХoвaЛИ
забpaнe y сeЛяH зepнo. l.{epквa бyлa нa тaKИХ сoбiдepeв'яниx пiд-
nopKax. Я пiдлaзив пiД ry цepKвy' пpaвдa' бoявся, щoб нaсoм xтoсЬ
нe пoбaчив, i бypaвниKoм y пiДлoзi пpoдipявлюBaB oтвopИ. ,4eсь
знaЙшoв нeвeлИKy тpyбoнкy i нepeз нeT nзцiд)r(yвaвD зepHo, a пoтiM
ни|.UKoM l.|oсИв ,цoдoмy. oднoгo paзy я тaк нaбpaв зepнa цiлиЙ мi.
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шoK i, щoб He пoбaчИЛИ Haглядaчi, внoчi сxoBaB Йoгo в яpУ.A paнo
вpaнцi, дeсЬ Гo.п,ИHИ в тpИ _ чoтИpИ' пoBepнyвся' Ta Нe стaлo cviлv1
пiдняти MiшoK, тoмyдoвeлocя нoсИти пoтpoxy. Tим зepнoм, щo вдa.
вaлoся вKpaстИ, пiдтpимaв щe й дядькoвy сiм'ю. | дoсi пaм,ятaю, яK
Maлo нe щoдHя, бiля цepкви збиpaлиcя oп1о<лi вiд гoлoдyлюди iспo-
дiвaлися, щo дaдyгЬ xoч xмeнЮ зepнa' Cтpaшнo..' Ta опo.цiвaлися
Mapнo, a зepнo тИM чaсoМ пpoстo пpopoслo, i Йoгo вiдпpaвили в
сyсiднe сeлo ЛифиHo Ha спИpтзaвoд'

A взaгaлi з iХeю пepeбивaлися, яK MoгЛИr Haвeснi BapltлИтa'tли
бepeзoвi бpyньки, влiткy нaйчaстiшe - лИпoвe лИcтя, a тo i xoлyдi
пepeтИpaЛИ нa бopoшнo,

Щe бУлo KoлИсЬ, пaM'ятaЮ, пpoKинУвся вpaнцi, y вiкнo вИзИp-
нyв i пoбaнив юpбy лю.п,eЙ, вИ.ц|lo, щo нe тщeшнi, мaбрь, щiкaнi,
бo з оiл тoдi нe вИпУсKaлИ. A в нaшoмy двopi poсЛo бaгaтo слив.
.{ iлo бyлo нaвeснi, тaKoтя пoбaЧИв, яктi люди, iмaлi, iстapi,  пoxaп-
цeм iли тopiшнi, вxe гнилi, CлViBv|' | нepeз кiлькa хвvlлV||lдiти пoнa.
лIАпaДaтИ мepтвi. Тiлa пoсклaдaЛИ Ha вiз i вiдвeзлИ Ha КЛaдoвИщe.
(3aп. сryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Kceнiя Koсeн-
кo y 2007 p.).

I

ЦЮX }laдiя AндpГlвнa, пiд нac гoлo,Цoмopу пpoЖI4Baлa у м. Лe-
бeдин, нинi мeшкae у мicтi Пiдгaйцi.

Xтo пepexиB гoлoд,oMop, тoЙ знaо цiнy шJмaтoчKa xлiбa. У тi poки
ypoxaЙ бyв гapниЙ. Aлe збиpaтИ зepнo нe дoзвoляли. 3нищeння
yкpaTнськoТ нaцiT _ пoлiтикa ypядy. У нaшiЙ сiм'Т бyлo п'ятepo дiтeЙ,
a я бyлa нaЙстapшoю. Bчилaся y п'ятoмy клaсi' Maмa вчитeЛювaЛa'
пpИнoсИлa 300 г xлiбa-сypoгary. Бaтькo пoiХaв y.{oнбac, пoсИлaB
нaM сyxy pибy тa oлiю, цe бyв тoЙ мiзep, Щo нaс pяryвaв. У лiсi зби-
paлиrpиби' KoпaлИ кopiння вaлep'янИ, дИKoГo щaвлю, кpoпиви. Bce
цe BapИЛИ i'iли. ЛюДи BI^|'li ltpaлИ цiлими сiм'яMи щoдHя бyли спyc-
тoшeнi xaти. Люди iли дoxлy KoHиHy' якy вiдкoпyв€tли Ha cKoтoмo-
гИЛЬHИKax. 3aкoпyвaли люДeЙ цiлими сiМ'яMИ, бeз дoмoвин' в oдHУ
ямy. XopoнилинaвiтьлюдeЙ, щo пpoстo бyли бeз пaм'ятi -ЖIАB|ttv||А'

Пiд чaс гoлo,E.oмopy 1932- 1933 poкiв я бyлa щe диTИHoЮ, aЛe всe
вxe poзyмiлa, ibти нe бyлo щo. Maмa мoя бyлa BчитeлЬKoю, ЩoдHя
пpИHoсИлa пaЙoк (300 г xлiбa), якиЙ ми дiлили Ha тpЬox. Mи з сeст-
poЮ тaK чeKaлИ' KoЛИ MaмIa тoЙ xлiб пpИнeсe. Бaтькa мoбiлiзyвaли в
,{oнбaс' A дo тoгo вiн бyв нaчaлЬHИKoм лiнiЙнo-тexнiчнoгo вyзЛa.
Бaтькoвi пoсИлKИ гlpltхoд:v|лv,| piдкo, aЛe цe бyлa вeликa пiдмoгa, Ma-
raзИн|/| бyли пopoxнi. Лишe в мaгaзинi тopгсiнy Мo)кHa бyлo здaти
зoлoтo, сpiблo i oдepxaти зa цe пpoдyкти. 3a oдин кiлoгpaM MyKИ
тpeбa бyлo вi.п.цaти двi cpiбнiлoxKИ' Beснoю пoсaД,Или ЛИшe лУшJ-
пaЙки з кapтoплi. Дiти лiтoм хoД|/|лIлз6иpaти KoлoсKИ, зa цeix били
нaгaЙкoю, a стapшИx с,aRИл|^ в тюpMy' Тaкa бyлa cтaлiнськa пoлiти.
кa, щoб BIА|1I4ЩИтИ yкpaТнськиЙ нapoд. Ceстpa мoя в бiблioтeцiпpa-
цювaлa. Bнoчi нe мoглaдiЙтидoдoмy, здaвaлoсЬ щoсЬ вИe. Aтoлюди
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вМИpaЛИ i в aгoнiТ стoгнaлИ. Бaгaтo бyлo зaбитиx вiкoн в xaтax, Дe
BvlмIАpaлИ цiлi сiм'T. 3a гpoшi нiчoгo бyлo кyпити' У сeлax всe зaби-
paли, нiби для poбiтничoгo Kлacy; a в мiстax _ пyстi мaгaзини i нe
KyпИш пpoдyктiв. Люди o>юАBaл|А| KoлИ пoявИлaся тpaвa' гpиби, фpy-
кти. Пaм'ятaЮ, poзKaзУBa\! пpo жiнкy, щo oбeзУмiлa з гoлoдy i звa-
pИлa в Hoчвax свoЮ Malvly. IТ зaбpaлa мiлiцiя. Cтpaшнi чaсИ MИ пepe-
Ж|АлIА. ХaЙ нiкoли Цe He пoвтopИтЬся. (3aп' cryдeнткa фiлoлoгiчнo-
гo фaкультery Cум,ЦПУ Aннa Бeнбepя y 2007 p,).

пAтPlKEGBA Taмapa Якiв-
нa' нapo.tL,илacь 8 бepeэня
1943 poку нa xутopi Mиpний
Штeпiвськoгo paйoну ( нинi Лe-
бeдинcький paйoн). (Ha фoтo).

Koли  пoчaBся  г oЛoд ,  MeH i
бyлo нoтиpИ poKИ. У сiм'T бyлo
тpoe дiтeЙ' Бi.цУвaлo Bce сeЛo,
тaK яK пpo МaлeнЬкиЙ xщopoк нi-
Xтo He пiклyвaвcя, aджe з гoлoдУ
пoМИpaЛИ i вeликi сeлa, i цiлi мic.
тa. 3axвopiлa бaбyся, пoтiм мaти.
БpaтиклeдЬ He пoмep з гoлoдy. l
ХBopa мaти п iднялacя i  п iшлa
збиpaти Mepзлy кyкypyдзy, щoб
нaгoдyвaТИ дiтeЙ' Пicля цЬoгo
мaти бiльшe нe пiднялaся'

lщe я пaмятaю, яK пoвз HaшУ
xaтy пpoТхдxaлa MaшИHa' яKa
вeзлa MaKyХУ. Mи сидим, плa-

чeM. ' .  Пoбaчили MaшИHУ i  пoбiгли'  l J -[o ми т iльки нe poбили: плaKa.
л|А' гp'/13лИ зeI\Ллю, Ha яKy пaдaЛa MaKyXa. Бiгли дoвгo' я втoMИЛaся,
впaЛa, poзбилa нiс i pyки, i, Лe)кaЧИ Ha зeMЛi, Д|АЫАлaCя, яK зHИKae 3a
гopИзoнтoм MaшИHa. oтaкe 6улo дитинстBo в тi стpaшнi гoлoднi
poKИ... (3an' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,П,ПУ Mapинa
Пaтpiкeeвa у 2007 p')
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Лtлпoвoдoл и нсЬKи Й paйoн
Ciльськиx paд - 19
Bиявлeнo >кepтB гoлoдoMopiв _ 1994
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сMт. ЛИпoBa Д,oЛИHa

глyпAк Teтянa oлeксaндpiвнa, нapaдИлacя 1 5 ciчня 1 91 9p. в
ceлi Липoвa,Qoлинa. У t 932- 1933p,p, пpo)KиBaлa в Липoвiй ,Qoлинi'
Пicля зaкiнЧeнHя uoтиpиpiннoi tuкoли в 1932p. пpaцюBaлa в c' Kaгa-
нo вин,i ( н и н i П aнaсiвкa).

Чepeз вИсHФкeHHя лloдИ xoвaлИ пoмepЛИХ пpяMo нa пoдвip'яx. У
нaшoMy сeлi xoвaли iХ лишe piднi, спeцiaЛЬHИХ 6pигaднe бyлo.

Bсi бyли гoлoднi тa знeмoХeнi. У шкoлi вЛaдa пiдгoдoвyвaлa
лишe дiтeЙ -пepшoKлacникiв, щoб cпpaвитИ вpФкeння блaгoпoлyн-
ня в кpaTнi.

У 1932-1933 pp. дiтeЙ Hapoд)|ryвaлoся дуry(e Мaлo. Bci бyли нaс-
тiльки висHaxeнi' щo сeлИщa нixтo нe пoKИдaв' (3aп. cryдeнткa фi.
лoлoгiчнoгo фaкультery CумflПУ oлeнa Peшiтькo у 2005 p.)

гAлyшкA oлeксaндp Mиxaйлoвич' хuтeль cмт. Липoвa
,Qoлинa.

Bимиpaли ciм'ями, Ciм'я cyсiдa Ф. мaлa бaгaтo дiтeЙ, вci пo-
[ЛepлИ. oстaнню Д|АтVi}lУ бoжeвiльнa MaтИ зaдyЦJ.4лaтaз'iha. (3aп.
cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,QПУ oлeнa Peшiтькo у
2005 p.)

lшEвчEHкo oлeксaндp Фeдopoвич' )KИтeль cмт' Липoвa
loлинa.

У оiм'T бyлo нeтвepo дiтeЙ, вижttлИтoMy' щo вoceнИ .l932 p. бaть.
Ko зaKoпaв y гopoдi KapтoплЮ тa бypяки i пoсaдив тaM )<иТo.

У шкoлi yннiв нaвнaлИ HeнaвИдiти тlАх, y Koгo бyв xлiб, дo|{oсити
Ha нИx, Mepтвиx нixтo нe Хoвaв' пpoстo гIpv|K|АДaлИ зel\4Лeю y KaHa-
вax. Люди 6ули бeзcилi, плaкaли, iтiльки нyги бyлo глуиЙ cтoгiн.

MaЙxe пoлoвИHa сeЛa вИMepлa. Гoлoдy зaбyги нe Mo)кHa.
Meнi Й тeпep BчyвaeтЬcя глуиЙ cтoгiн пoМepЛИX бeзвинниx дoб-

pиx людeЙ. (Зaп, cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ oлe-
нa Peшiтькo у 2005 p').

с.Пoдiлки

сEпЕтA Гaннa Фeдopiвнa ' х<ИтeльKa сeлa Пoдiлки Липoвoдo-
лИHсьKoгo paйoну'

Гoлo.цнiлю.0,И ЛeжaлИ Ha дopoгax, пiдтинaMИ, Хтo вMep' a Xтo.цo-
xИвaB ocтaнн i хBv|Il|А|lv,|'

Cпeцiaльнo пpизнaнeнi людИ Ha пiдвoдax .iзДилtл 
тa зaбиpaли

пoMepЛИx! 3вoзИЛИ B o,цHe Мicцe, дe xoвaлИ. Ha пiдвoдax чaстo лe-
)кaлИ щe нaпiвxивi лloД|/|| aлe дoKИ ix дoвoзилИ' Bo|1|А пoMИpaли.
(3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ oлeнa Peшi.
тькo у 2005 p,)'
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B2

с.Йoвeн

ЩЕPБAнЬ Coфiя cавiвнa, нapo,цИлacь у 1 920 p. у хутopi Йoвeн
Л и п o вoД,oл И н c ьKo гo pa Йo ну'

У сiм'Т нaс бyлo тpoe' я i щe двa 6paти' MiЙ бaтькo бyв гoлoвoю
ciльськoТ гpoMaдИ' a тaKo)K кoмyнiстoм i пiд чaс poзKypKyЛЮвaHHя
вiн зник i бiльшe Йoгo нirгo нe бaчив. Maбщь, вбили' Tяxкo бyлo
жити 6eз бaтьKa, aлe МИ бopoлися, Хoчa чac вiд нaсy cил нe бyлo
взaгaлi'

3 двopiв зaбиpaли Bce' щo бyлo: iхлiб, i зepнo' i кapтoплю, i пти-
Цю. Як тИ зHaeш, Мoя дИтИнo, цe бyв гoлo.0, ствopeний тoдiшньoю
вЛaдo}o. 3apaз бaгaтo пИшeтЬся пpo гoлoд, aлe чoмyсЬ нixтo нe згa.
дyr тoЙ фaкт, щo вiн бyв KИMoсЬ зaпЛaнoBaниЙ aби ocтaтoчнo зЛa.
MaтИ д}D( укpaТнськoгo HapoДy.

HaЙбiльшe людeй гIoмИpaЛo Ha пoчaТКy вecнИ' oсoбливo тoдi,
KoлИ пoчaли дoзpiвaти KoЛoсKИ. Koжнa ЛЮдИнa, яKa Maлa xoч нaЙ-
MeншУ чaстoчKУ сили, iшлa в пoЛe зa KoЛocKaМИ'

Boни вxe нe бoялиcя нiчoгo: aнi пoкapи, aнi смepтi. У нeТ бyлa
ЛИшe oдHa Meтa _ ЫАЖИтv|. To.цi ж пiшлa нa вiки-вiчнi цapствyвaть y
свiт БoжиЙ Moя МaтИ _ BopoбйoвaЯкилинa, Bсi пoмиpaли як вiд гo.
лoдУ' тaK i вit xoлoдУ. Tpyпи лeХaЛИ Ha KoxнoМy кpoцi. Meнi нa вce
)<иття зaпaМ'ятaвcя тoЙ фaкт, якиЙ cтaвся y Haшoмy сeлi. Нeпoдa-
лiк вiд нaшoТ xaти iшлa дopoгa дo iншoгo ceлa, пo нiЙ дo cвoiХ бaть-
кiв iшлa Kaтepинa iз нeмoвлям Ha pyKax' i смepть iТ зaстaлa оepeд
дopoгИ, a Дv1тя зaлИшИЛocЬ XИBиM. Boнo пoвзaлo пo мepтвiЙ мa.
тepi, пилo MoлoKo з MepтBИx гpyдeЙ i гipкo плaKaлo пoKИ нe стaлo B
HЬoгo сил. Boнo бyлo гoлe, бoоe, Xoлoднe Й гoлoднe.

Kaти зaбиpaлИ всe, щo MoгЛИ. TaкoxxoнyдoдaтИ' щo вИ>кИлИ МИ
зa paХyнoK стapoT, пoнopнiлoT КвaсoЛi, яKУ MaтИ пpИxoвaлa вiд iХ, i
тaK Koxнoгo.цня нaМ бyлo xoн щoсЬ вKи|]yгИ Дo poтa.

ЛюдeЙ пopiвнювaлИ 3 M}D(aMИ, тoMy щo MepлИ KУпaMИ, сoтняMИ,
нeнaЧe мци. ПoмиpaлИ дe пpиЙдeться: Ha пoляx' пoпiд зaбopaми'
oбaбiч дopoгИ.

Тaкox пaМ'ятaю, яK B oдHy яMy эaKoпyвaли пoвнi вoзи людeЙ i
нeтiльки MepтBИx, aлe Й нaпiвMepтBИx...  I xoвaли нeтiльки Ha цвИн-
Тapяx' a Й вдoмa - y xлiвi, y xaтi. Biд гoлoдy п}DиИ pУKИ, HoгИ, oблич.
чя. lкoли xтoсЬ iз дiтвopи зaпИryвaB, щo стaЛoся, тo вiдпoвi Дaл|А,
щo M}D(И чи бдxoли пoKycaЛИ.

Бaгaтo чoГo cтpaшнoгo бyлo тoдi!.. Чимaлo ЛИXa вИпaлo Й нa мiЙ
вiк. Нe дaЙ ГocпoдЬ KoMyсЬ тaкe пoбaчити i пepeжити' ЛюДи BIА|'I|IА-
paли оiм'ями, a iХнiдвopИ tapocтaЛИ бyp'янaми. KoxниЙ pяryBaв-
ся' яK мiг' (3aп. cryД,eнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery фм,QПУ oлe-
нa Peшiтькo у 2005 p.),
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с.CaТ

тAPAсЕнкO Bipa fleнисiвнa, 1923 poKу нapotх<eнHя, )KИтeль.
кa c, Cai Л и п oBo,tl,oл И llcЬKoгo paйoну,

Гoлoд 19з2-193З pp. пpиЙшoв y Haшe сeлo He вiдpaзy, aлe'йoгo
нaслiдки бyли стpaшHIIML4. Я xoть i мaлa бyлa, тa пaM'ятaЮ всe дo6-
pe' B нaшiй poдинi taBж.цИ бyлo щo ibти, i ми нiкoли нe гoЛoд,УвaЛИ,
тoMy щo пpaцювaЛИ. Тa з нaстaНняM гoЛotцy в нaс пoзaбИpaлИ всe
дoбpo, яKe HaKoпИлИ тaтo i Мaмa, нiкoмy нe B}п,aвaЛoся щo-нeбyдь
оХoвaтИ. Hixтo нe зHaB, яK B|АЖv|т|А, гlpИХoдИЛoся lbти всe, тiльки щoб
BИЖv|тИ' lли сиpi бypяки, тpaвy' лИcтя.цepeB, BapИлИ piзнi кopiнцi.
.Д,ля мaлeнькoТ сeстpинки тaкa.ш<a нe пiдxoдилa, i вoнa пoмepлa вiд-
paзy. B сeлi пoмepлo бaгaтo лю.ц,eЙ, в кoжнiЙ ciм,Т пoмиpaли Дiти i
дopoслi. Чaстo лЮдИ BMИpaлИ пoсepeд ByлИЦЬ, нa пoляx i нiкoмy бyлo
ix пoxoвaти. B людeЙ He oотaвaлoся XaЛocтi, в>кe нixтo нe плaKaв,
KoЛИ МepлИ poдинi ни сyсiди. Я пaм'ятaЮ' гoвopИЛИ' щo в сyсiдньo-
мy сeлi ЛЮдИ пoчaли'icти людeЙ, cлaвa Бory, в нaшiм сeлi .цo цЬoгo
нe дiЙшлo. Я нiкoмy нe бaжaю тaкe пoбaчити i нe дaЙ Бoхe пepe)кИ-
тИ' Kpaщe пoMeртИ вiд гoлoдy, нiж дo cтapocтi пaМ'ятaтИ rиepтвУ
ceстpy i бpaтa. (3aп, cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум.t|,ПУ
Л' Буpик у 2007 p,)'

тoвстиЙ Baсиль ПaнтeлeЙмoнoвич' |918 poку нapo,Ц)KeHHя,
х<Итeль c. Cai ЛипoBoД,oлиHcькoгo paйoну.

B сiм'Т нaо бyлo чeтBepo: бaтьKo, МaтИ' ceотpa i я' Бyлo y нaо 4 гa
зeмлi, Kopoвa, кiнь. 3aпиcaЛИ нac y кypкyлi. 3a6paли всe i бaтькa
тe>к взялИ. Пoсaдили йoгo нa пiдвoдy i пoвeзли в Cинiвкy. Тaм cУДи-
лИ - ДaлИ 5 poкiв, a пoтiм вiдпpaвили в Mocквy якиЙcь кaнaл бУдy.
вaти. Taм вiн i  пoмep. Бiльшe ми Йoгo нe бaчили.

Mи зaлишилися сaмi. 3 xaти Haс вИгнaли, a булo цe вoсeни. B
xary нixтo He.пyсKaB' бo бyв HaKaз poзKypKyЛeнИX нe пyскaти' Meнe
вiдпpaвили в Тapaсeнки дo poдинiв, тaM i зиMyвaв, a сeстpy - в Mo.
сKoвсЬKe.

Зимa бyлa дyl(e тpУдlJa' lли з бypякa MaтopxeнИки, эбиpaли
мepзлy piпy. Beснoю вepнУЛИся дo.п.oМy' воryпИлИ в KoЛгoсп. Я i мaти
xoДv1лIА нa poбory, a тa'м poбiтHИKaM BaplАлv| Koлoтyxy. Xary нaшy po-
зiбpaли, a xлiв He встИглИ. Taк ми BИnpoc.4лv:r ЙoГo' пoстaBИIlитaM
гpУбУ тa тaK i жили.

Maти i сeстpa бyли дyя<e п1о<лi, нoги aж тpiскaли cя.XoДили BHoЧi,
pвaЛИ бypяки, пeKлИ лiпЬoшкИ, тaк i виxивaли.

A пo сyсiдcькi xив Тoвстий AндpiЙ Ceмeнoвич' Бyлo йoмy poкiв
40 i бyлo в нЬoгo сeмepo дiтeЙ: шiсть xлoпцiв i oднa дiвнинa. Пoмep-
ли всi, a вiн yмиpaB тa тaK KpИчaB: "PятyЙтe!". (Зaп' cryдeнткa фiлo-
лoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Bipa Kop>кoвa у 2007 p,).

MEлЬник.Q,oмaxa, 1910 poку нapo.цЖ,eння, )KИтeльKa с. Cai Ли-
П oBoДoлИ н cьKo гo paйoну,
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B4

Бyлo нaс в сiм'T: бaтЬKo, мaти i п'ятepo дiтeЙ. Бyлa кopoвa, тo
вoнa HaM i нe.цaлa вMepтИ. 

'iли 
липу, кpoпИвy. Бaтькo бyв дyх<e пyx.

лиЙ. Koли вxe пepeЖИЛИ зИMУ, пoсiяли хитo, i бaтькo yкoсив i звa-
pили Йoгo, тo бaтькo Лeдвe нe вMep.

XoДили нa poбory, тo cIАлИ нe бyлo виЙти нa гopУ. Дуlкe мepли
люД|А' Бiля стaвкa яKaсЬ дiвнинкa ч}DKa вМepЛa, тaK iT oдин чoлoвiк
тaM пpИKoпaв i  всe.

.[уoкe гipкo бyлo i в кoлгoспi. Bстaвaли o нeтвepтiЙ гoдинi paнкy i
Йшли пiшки нa poбory..Qуlкe мyнилИ пpeдстaвHИKИ. пaM'ятaЮ,BVtЙ-
шЛИ B пoлe сiяти, a зeMЛя щe МepзЛa. A вiн кpинить, щoб ciяли i всe.
(3aп. сryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Bipa Kop>кoвa у
2007 p. l .

тoBстA Haтaлкa Myсilвна, 1918 poкУ нapo,ц)<eння, ЖIltтeльKa
с. Cai ЛипoBo,цoлИнcькoгo paйoну'

Хилa я в ceлi Ceмeнiвкa, y шKoЛy xoдИлa в Бepeстiвкy. Бyлo нaс
y ciм'Т шeстepo: бaтькo, мaти, бaбуcя, я i щe двa бpaти. У 1930 poцi
бyв opгaнiзoвaниЙ Koлгoсп' Бaтькo бyв paхiвниKoМ, a пoтiм гoлo-
Boю KoЛгoспy. Koли стaлa ГoлoдoвKa, тo вИЩe HaчaлЬcтвo отaлo
спИсУBaтЬ Ha бaTЬKa, щo цe вiн пpизвiв ГoЛo.0. y кoлгocпi, i бaтькo
внoнi пpoдaB Kopoвy i пoiХaв. A ми нe зHaЛИ i нe нyли.

Mи д)ryкe гoлoдУвaЛи. ihи бyp'яни. Maти нe бaчилa Ha o.п,нe oкo. Я
XoдИЛa вn'ятиЙ клaс. XoдилИ пo оeлax i мiняли зa oдexy бypяки сo-
лo.цкi, iмиiХiли cИp|А|'!||А' 6oнeбyлo cилидiЙти Haзa.п.. Бaтькaя poз.
шУKaлa' i вiн дaв 

.10 кapбoвaнцiв, i я в oднooсiбникa KУпИлa 3-4 xлi-
бини.gaтидaлa пo шMaтoчKy, Mи з'iлИ, a мeнший бpaт Щe пpocИтЬ.
To мaти Й Дaлa. Taк вiн чepeз двi гoдини i пoмep. Maти бyлa вжe
д}DKe п}DCIa i я тaкox. Mи нe хoДv|лИ, a пoвзaлИ. Taк i пoxoвaлибpaтa
пiд кaлинoю, тaм бyлa ямa.

Нe бyлo сoлi. A paз пpиЙшoв бaтькiв бpaт i пpинic сoлi. Maти пiд-
coлИлa вapeнi бypяки. Бaбa бyлa д}Dкe пyxЛa' MaтИ дaлa'[Й бypякiв,
aЛe вoнa всe oдHo BМepлa. ПpиЙшли бaби, пooбiцяли зa i.xУ виpИтЬ
яMy' a пoтiм нatлися i втeкли. Тaк ми з мaтip,ю вИKoпaЛИ пiвмeтpa,
тpУHy збили з ящИKa' тa HacИлyдoтягЛИ дo KлaдoвИщa. To Цe МИ щe
xopoшo пoxopoнИлИ, a тo бiльшicть тaк y спiльнi яlиИ rлaлИ.

Пoтiм ми пepeixaли в Map'янiвкy' Meнe пoстaвИлИ MoЛoKo вoзИ-
ти i люди лИшHЬoгo пo cтaKaнy taBaл|А, тaк я i сaмa iha, i сiм'ю пiд-
тpИMyвaлa.

Бyлo бaгaтo пУстИxХaт, aбo ДИтИнaсaМa' aбo стapик. Пo сyсiдc-
тBy пoмepлaбa6a iдвoe дiтeй, двopiв чepeз чoтИpИ бyлo п'ятepo

дiBчaт, oднa oстaлacЬ, a тo пoМepлИ.
iли кoнeЙ, a пoтiм дизeнтepiя. Пeкли гaлeт.л з лИnИ' сУшИЛИ Kpo-

пИвУ' тoBKлИ, ciялv| МyKичKy, a тoдi свиpiпy Bap|Ал|А' зaмiшyвaли, i

пeKлИ нa скoвopiдцi.
Xoдlлли *бyксиpиo _ зaбиpaли xлiб. Бaбa сХoвaЛa в гopщикy пiд

ГлИHoю MУKИ, ТaK i ry зaбpaли. 3aбpaли Kapтoплю' Квaсoлlo'
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УpoxaЙ y 32-мy poцi бyв здopoвиЙ. У пoлi зa вKpaдeниЙ кoлo-
coк 5-7 poкiв пpиcyд)кУвaЛИ. [.[i oбyксиpиo нaвiть t пeчi B|/|тягaли'
(Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ Bipa Kopжoвa
y 2007 p.).

GAЙ Aндpiй Koстянти}|oвич' 1921 poку HapoД)КeHНя, )KИтeль
c, Cai Л и noBoдoл И нськoгo paйoну.

Гoлoд 1932.з3 pp. зaстaв нaо B cKpyгl.ty гoдИt{У, KoлИ Haшa poДИ-
Ha BoсeнИ .1932 poкy бyлa poзкypKyлeнa. ПpиЙwли i зa нaкaзoм pa-
дянськoТ BлaД!|А зaбpaли Bсe,.нaвiтЬ KвaсoЛю, 6o6и.3 xaти BИгнaлИ.
oсeлилися MИ в яKИxoсь людeй в ciняx.

B сeлi бyлo ствopeнo KoЛгoсп, тo)к бaтьки тaM пpaцюBaли i зa цe
ix гoдyвaли. Ha oбiддaвaлИ яKyсЬ пoxльoбкy. Пpи кoлгoспi 6улияcлa
для дiтeЙ, iХ тaм тex гoдyвaлИ.

Meнi бyлo тoдi poкiв 10. Я y Шaфopocтa в нaймax бyв, пaс Kopo-
вУ'Дo oбiдy кopoвy пaсy, a пiсля oбiдy мoTм зaвдaHHям булoiти ли-
cTя Ha oбiд чp<paтIl з лv1г1|A' oсь тaкa lxa бyлa пoшиpeHa в тi tнi: кУ-
piпкa, лoбoдa, лИcтя дepeв'

Тaк як гoвopятЬ' щo цiлi сiм'Т вимиpaли iлюдeЙ пiдвoдaми вИBo-
3|4лlА _ нe пaM'ятaю. Лишe pat в Haшoмy сeлi знaЙшли xлoпця poкiв
1 1 нуlкoгo, нe з нaшoгo сeлa' I rгoсь з oднoсeлЬчaн xoтiв пepeбpa.
тИсЬ,0,o poдинiв, нeдiйшoв, пoмep вЛиxax. (3aп. cryдeнткaфiлoлo-
гiчнoгo фaкультery Cум,QПУ Bipa Kopжoвa у 2007 p.),
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с. Maлi Бyдки

eвтyllJЕl{Ko Gвдoкiя Mаp.
кiвнa, нapo,Ц,I4лaся 20 лютoгo 1914
poKу, )KИтeльKa c. Maлi БуДки,
(Ha фoтo).

Moe щaстя - в гtoдpyги кopiв-
кa вцiлiлa, тo вoнa нi-нi тa Й пoдi-
л|/|тьcя МoЛoчKoM. oбepeмoк cви.
piпи нaшмopгaeш, нaсiнeш, зaПe-
чeш тa гЙoЛoчKa ry.цИ KaпHeш _ oтo
нa тoМy зiллi Й лiryвaли' A як бypя.
K!АcтaлИ пiдpoстaти _ пepeЙшли нa
гИчKy. jhи цвiт з aкaцiТ (cyшили, тep.
лИ, пeKлИ (MaтopxaHИK|А,,) , KoHю.
|.1lИHУ, лoбoдяникИ' гнИлУ Kapтoп.
лю..{eякi сeЛa вИpyчaлa piнкa, бa-
гaтa Ha (чepeпaшKИu (мoлюски). .ix

BИтяryвaлИ гpaблями з-пiд кpиги , вapилиi'tли'
У1947 poцi бiдyвaли дрKчe, нixy 1933 poцi. BiдiбpaниЙу людeй

xлiб бyв звaлeниЙ y KaгaтИ нa зaлiзницяX, нa зaгoтзepнo, y цepKBaХ.
Biн зaтiкaв, зЛe)KУвaвcя, пpiв, гopiв. Ti KaгaтИ пИЛЬHo oxopoнялa мi-
лiцiя.. Пopяryнoк вi.ц гoлoдyлЮдИ шyKaли в мiстax, нa зaлiзницяx, в
чуDкиX зeMляХ - здeбiльшoгo в PociТ. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo
фaкультery CумДПУ Лiлiя Пaнaсeнкo у 2007 p.\.

с.3aсyлля

пPoнЕнKo Moтpoнa ТpoxимiBHa' нapolJ,Илacя в 1927 в
c.Лaвpoвe'

У нaшiЙ сiм'Т бyлo дeв'ятЬ чoлoвiк. Щe з 1932 poкy Хor0,ИлИ пo
Хaтax iз зaлiзним|А пaлKaMИ' шУKaлИ зepнo' МyKy тa iншe. Лaзили нa
пiн, пiд пiЧ, зaглядaлИ y KolиopИ, зa кoжНИЙ кyгoк i зaKyГoK. 3 пpиxo-
дoм oсiнi, пoсoxЛo листя' зepнo i кapтoшкy зaбpaли,lxT нe бyлo зoв-
оiм. MoТ бaтьки лaЗ.4лИ Ha чep,цaK, co6иpaли пoлoвy' KaчaлИ i poби-
ЛИ MУKy.

У нaшiЙ сiм'Т вихили всi, xoть бpaти i сeотpи гIyХЛИ. Бyлa в нaс
Kopoвa, яKy tvlИ нaзИвaлИ гoдyвaлЬнИцeю. Хoть в нaс бyлa Kopoвa,
тa нa MoлoKo нaKЛaдaли вeликi HaЛoГИ' i мaти KФкдoгo paнKy o.ц.l{o.
cилa Йoгo дo мiсця збopy МoлoKa.

Beснoю coбиpaли KapтoшKy, Ч}DФaлИ лИcтя KЛeHiB, з яKИx poби-
лИ MУKy. Лiтoм бaтьки хoД|АлtА нa poбoтy, aлe гpoшeЙTм нeдaвaли, a
cтaвИлИ пaлoчKИ - тpyдoднi, a пicля збopy вpo)кaю BИплaтИлtА г1o
п'ять кoпiйoK зa дeнЬ. M,ясa нe бyлo, тoгo бaтькo ЛoвИв гopoбцiв
пiд стpixoю. Haшi оyciди Гoлyбeнки мaли 6aгaтo дiтeЙ. Boни ihи дo.
xлиx кoнeЙ , яK|Ах вoзv|лИ в яp. Бaтькiв зacтaвляли пiдписyвaть oблi.
гaцiТ, xoн вoниЙ нexoтiли цЬoгo. ' .
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Якнaлилися KoлocКИ' тo людИ кpaли ti, aЛe KoлoсKИ пoчaлИ oxpa-
нять. eслi BлoвЛятЬ (вopa)' били пльoтKaМИ' iнoгдa зaбивaли дo
смepтi. Бyлo, як KoЛгoоп пoсaдИтЬ бypяки, тe нaсiння люДи i.цyгь
KpaстИ внoчi' Bopiв убивaли нa мiстi. Xapaшo, як бaтькo пpИнece
xoч п'ятЬ бypякiв. Пoтoм тepЛИ нa тepryшцi, пepeмiшyвaЛИ з пoлo-
вoю i пeкли (лiпЬoшKИ>.

Бaгaтo людeЙ пoBмиpaЛи oд кaчaнiв KУKypyДзИ, тoгo шo вoHИ
бyли вaxкi Ha )KeЛyдoк. Maти сoЛилa гapбyзи y бoнкax нa зiмy. Mo-
лoли ciнo з KoнoпeлЬ. .[ecь.цaлeKo мiняли пoЛoтl-|o, oдe)ry Ta.цpУгe
нa xлiб. Бaтькo rЪдив i нaмiняв пaляHИцЬ. Biн зaкoпaв 1x y пoгpeбi. B
гoдИ гoЛoдoМopa y сeлi вМepлo TpИдцятЬ нoЛoвiк, мoix po.цичiв _

чoтИpИ. (Зaп' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,t]'l1У Aлiнa
Toкapeнкo 21 липня 2007 pory у c. Зacулля) '

БoБPlвЕцЬ oльгa Mинiвнa, 1924 pot<у нapoД)KeнHя, пi,Цчaс гo-
лoДoMopу пpФKI4Baлaу сeлi Maлi Будки HeДpигaйлiвськгo p-ну, нинi
MeЦJKae у сeлi,Qинкiв'

Бaтькo бyв yнитeлeМ, oтpиMyвaв мiнiмaлЬHy зapплaTy, KynИти
гlpoдyKтИ бyлo нiзa щo, aдxe пoтpiбнo бyлo i oдiти, ioбщи п'яТЬoХ
дiтeЙ. Як зapaз пaM'ятaЮ, як стapшиЙ 15-тилiтнiЙ бpaт нитaв MoЛoд-
шим пoвiсть o. Toлcтoгo (TaшKeнт - гoЛoдХлeбнЬ|йu, i всi плaкaли
paзoм з HИМ' слy(aючИ, яК x;loпчИKи 

.tздили 
в Taшкeнт зa xлiбoм. A

бpaт, нитaюни, щoб yгaмyBaти гoлoд, )кyBaB висyшeнi oбpiзки з Kap.
тoгIлi, тoMУ' щo в дoмi xлiбa нe бyлo нi KpИXтИ' Числeннi.сiM'Т пoBИ-
t'IiIApaлИ з гoлoдy. Haс ypяryвaлo тe' щo бyлa KopoBKa. lТ зapiзaли,
мaЙxe Bсe Пpoдaли, a дpiб'язoK зaЛИшИЛи сoбi. 3a гpoшi KyпиЛи
тpoxИ мyKИ дЛя всяKИx (синix 3 KapToпЛeЮ) nжpимoвчикiв". Бaтькo
нe дoзвoляв тpaвИТИ .цiтeЙ люпинoм (ядoвитиЙ гopox, вiд ньoгo
мaЙxe всi пoмиpaли). Cyсiди з пoля пpИHoсИлИ Ha пЛeчax гHИлy кap.
тoпЛЮ, яKУ знaХoдИли в зeмлi Й пeкли з нeТoлaдки, тaк звaнi ToшHo.
т|tKtА.'' TaK )кИЛИ, гopювaлИ, pяryBaЛИся xтo яK мiг. Aлe HaM, .п,яKУю-
ни Бory, Bдaлoся вижитlл| (3aп' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультe-
ry Cум,ЦПУ Aннa Бeнбepя 21 лИпHя 2007 poку у c. Зacулля)'

C.Kopoвинцi

KoBAJlЬoBA Mаpiя MaтвПЪнa, 1912 poку нapoД)KeHня, ЖИ-
тeльKa с. KopoвинЦi Hetpигaйлiвcькoгo paйoну Cумcькoi o6лacтi.

B тoЙ чaс iли всe' щo Bпaдaлo в oчi. oбдиpaЛИ KopУ з MoлoдИХ
дepeв, ЛaмaлИ вepбoлiз. Haмaгaлись вiдшyкaти i кapтoплю нa в)Ke
дaвHo пepeKoпaнИx гopoдax. Якoсь дoбpeлa дo KapтoпЛянoТ гpяд-
KИ, ciлa Тa пoчaЛa ТBepдy, яK KaMeнЮKa' зeMлЮ пaлЬцяМИ KoЛyпaтИ.
.Qo кpoвi poзтepлa pyKИ' aЛe.п,iстaлaсь дo дpiбниx KapТoпЛИHoК.

Бaчили нa oкoлицi cyсiдньoгo сeЛa, яK лe)Kaлa oпУXлa MepтBa
XiHкa, a пopя.ц щe xИBe HeMoBЛя, якe, xaлiбнo xнИKaючИ' HaMaгa-
лoсь зaдyбiлими pУчeнятaмИ Дiстaтись дo MaтepИниx гpУдeЙ. A пo-
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pyч пpяMo нa снiryсидiлo ЩeдвoeiTтpoxи стapЦJeнЬKиxдiтoнoк. Зa-
мiсть oдяry Ha ниx бyлo oдягнyгe яKeсЬ лaxмiття, a нoгИ oбмoтaнi
гaннipкaми. Iз сyсiднix сiл дoxoдилИ чyГKИ пpo стpaшHi вчинки бaть-
кiв, якi вiд гoлoдy, збoxeвoлiвlJJи,Тл|А свoiiдiтeЙ.

Люди MepлИ, нaчe N4yxи. Пo сeлy пiд тинaми i  нa пoлi лe)кaЛИ
мepтвi,  пyxлi вiд гoлoдy o.ц, l{oсeлЬцi. Для lx вiдвeзeння нa цBИ-
Hтap тpИМaли пiдвoдУ i  вiзникa. Biн нaбиpaв пoвниЙ вiэ тpyпiв i
звoзИв дo oднieT ями. .[o дeсяти чoлoвiк KViДaлИ B oднy яMУ.
(3aп. cтудeнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультeту CумДПУ Cвiтлaнa
Maкapeнкo у 2007 p.).
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с.oЛeЦJHя

AJIAтAPцЕBA Biра lвaнiвна, нapoДилacя 1920 poку в с' oлeш-
ня Охтиpcькoгo paЙoну Cумcькoi o6лacтi.

Щe в 1929 poцi, кoли мeнiбyлo 9 poкiв, воixлюдeЙ пoчaЛИ зaгa.
HятИ в KoЛгoсп' Xov i дитинoю бyлa, aлe дoбpe пaм'яTalo, щo MaТИ
плaKaлa, a бaтькo нe xoтiв iти. B людeЙ нaсильнo вiдбиpaли зeм.
Лlo' сKoтИHy, сiЛьськoгoспoдapсЬкиЙ iнвeнтap, зepнo i нaвiть oдяг.
Taк i poзпoЧaлaся вИMyшeнa (гoлoдoвKa" y 1 932 p' ,{вopaми xoди-
лИ yдapHИKи _ Пoмaзaн Якiв' Пoклoнський Baсиль, Гoмoз Пeтpo
(цe бyли нaшi oднoсeлЬчaнИ' якi зaбиpaлИ зepHo i вce тe, щo Тм
пoдoбaлoоь). Удapник|/1 хoДv|лИ з дoBгИМИ зaлiзними пpyгaмИ' щo
звaлИcя tlJyгaлaмИ; ниMИ пpoKoЛЮвaлИ пiдлoгy, стeлю, стiнy, шy-
KaЮчИ Bсe зaxoBaнe. 3aбиpaлИ воe' зaлИшaючИ людeй нa гoЛoдHy
cMepтЬ.

Xтo нe xoтiв iти в Koлгocп, тoгo зaбиpaлИ в тЮpMи a6o виcилaли
в Cибip. Пoчaлoся Macoвe вИп/ИpaнHя , B|Аt\лИpaл|А цiлi сiм'T. Mepтвi
6улинa вyлицi, B пoлi, нa гopoдi, yдвopi. Toдiбyлaсфopмoвaнa гpy.
пa людeЙ (якi щe мaли cилy), щo звoзиЛa MepтвИx в oдl{y ямy. 3aби-
paли iл нaпiвxивиx. |x викидaлИ в яMy, яK дpoвa. Бyлo iнoдi тaKe, щo
люди.tли людeЙ, aбo, нaвiть, бaтЬKИ ihи свoiХ дiтeЙ. Toдi циx людeЙ
вiдвoзили в м. Xapкiв, y тaK звaHИЙ (зBipИFieцЬ>.

A мeнi в 1933 poцi бyлo .l3 лiт. Haшa сiм'я cклaдaлacя з бaтЬKa,
мaтepi i ceмepo дiтeЙ. Бaтькa зaбpaли в т]opмy' бo вiн нe xoтiв бщи
yдapHИKoM. HaЙмeншa сeстpa' якiЙ тoдi бyлo двa мiояцi, пooбсмo-
Kryвaлa coбiдвa пaлЬчИкИ нa пpaвiЙ pyцiaxдo KiстoнoK, в мaтepix
MoлoKa нe бyлo.

Якoсь бpaт знaЙшoв нa вyлИцi зaмepзлoгo псa. Пpинic дoдoмy'
MИ здepЛИ з нЬoгo шкipy, a M'ясo пopiзaли' Haтикaли Йoгo нa сKiпKи,
)кapИлИ iiли зi слЬoзaмИ нa oЧax.

3 дiтeЙ BИЖ|/|лa oднa я. Maмa ЛexaЛa oпyxлa, бo кoxнy KpИXry
вiДдaвaлa MeHi, нaмaгaЛaсЬ вpяryBaТИ Xoч oдHУ ДV|т./|нУ' Пoвepнyв-
cя бaтькo дoдoмy (вiн з тюpми пoтpaпиB y лiкapню, a звiдти втiк),
пpинic нeбaгaтo xapнiв: KycoчKИ сyxoгo xлiбa i MoЛoKo. Maмa тoдi
вХe нe poзlиoвлялa' aлe тaтo пoчaв пoтpoxy пiдгoдoвyвaти iТ, i вoнa
oxиЛa.

Я, KoлtА пBиЙшoв бaтЬКo, бyлa зiгнщa, нoги зaнiмiли; нe впiзнaлa
Йoгo. Чepeз тИ)кдeнЬ вiн пoiiaв y Kypоьк зapoбляти нa xapнi' Тaк ми
з МaMoю вpяryвaЛИсЬ.

.{eсь нepeз 2 мiсяЦi, Йдуяи знoвy нa зapoбiткИ, бaтЬKo взяB MeHe
з сoбoю i зaлишив y лiсi бiля Тpoстянця. Biн нaкaзaв мeнi Йти дo
мiстeчкa тa вЛaUJryBaт|Аcя тaM нa якy-нeбyдь poбory. ltiлиЙ мiсяць я
xoдИЛa пoпiддBopaми' сKИтaЛaся' пpoсИлaся нa poбory i пpocила
ibти, aлe нixтo нe бpaв i нiчoгo нe дaвaв' Я iлa кopy з дepeв' гiлoнки,
знaЙ шлa )кMeн ю KyKypyдзи. БaтЬKo, пoвepТaюч ИсЬ дoдoмy з xapЧa.

91

ss
эA
s9
oo
sё{. сJ.
цs f
SR
Rio'
хtr



92

MИ, зHaй[Uoв Мeнe i зaбpaв .цo МaMИ. Bлiткy,iли 6уp,яни, лИnУ, lиИ-
шeЙ, кyкypyдзИHня, лoвили pи6у,

Зapaз мeнi чaстo cнятЬся цi стpaшнi poKИ... (3an' сryдeнткa фi-
лoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Юлiя Koшeлeвa у 2006 poцi}'

вlщyнoBA €вдoкiя Фeдopiвнa | нapo,цИлaся 1919 poку в ceлi
oлeшня oхтиpcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi'

У 19з3 poцi мeнi булo 14 poкiв. MiЙ бaтькo пpaЦЮвaB KoвaлeM'
Hacильнo нaMaгaЛИCя зaбpaти Йoгo в Koлгoсп.

Пo сeлy з.цвopy в двip хoД.4лlА yдapнИKИ' якi зaбиpaлИ вce тe' щo
Тм тpaплялoся пiд pУKИ: oдяг' пo.цyшKИ, Koв.цpИ' i.xy, зepнo. Ha пo-
кщi виоiв pУшHИK, i тoЙ зняли. Xoтiли poзiбpaти нaш сapaЙ, тa MИ
вiдстoяли Йoгo всieю сiM'eЮ.

Cnaли в сoлolиi, ibти мaЙжe нiчoгo нe бyлo. Bдaлoся зaxoвaтИ тpo-
шKИ зepнa. Maмa внoчi пeклa пaляницi, дoбaвляюни в тiотo пoлoвy
тa пoдpiбнeHe KyKУpyдзиння. Бyвaлo Й тaKe, щo y.цapнИKИ npw<oД|А-
ЛИ paнo-вpaнцi i зaбиpaли Цi пaляниЦi. (3aп. сryдeнткa фiлoлoгiu-
нoгo фaкультery CумДПУ Юлiя KouLeлевa у 2006 poцi)'

ЖAPlKoвA Mapiя €вдoкимiвHa' нapoдилacя 1917 poку в
c' Ол e uL н я oхти pc ькo гo p a й o н у Cум с ькoi o бл a стi'

У 19з3 poцi пoмepЛo д)Dкe бaгaтo лю.цeЙ. Ciм,я мoгo o.цнoгo дя-
дЬKa _ дpyЖИHa i сeмepo дiтeЙ, дpyгoгo _ дpyxИHa i п'ятepo дiтeЙ _
пoMepЛИ вiд гoлoдy всi'

B нaшiЙ ciм'T бyлo тpoe дiтeЙ: я i щe двi сeстpи. Бaтькo xoдИв У
Poсiю нa зapoбiтки.

ПoстiЙнo пpИxoдИЛИ дo нaс УдapнИKИ з шУгaЛaМИ, HИМИ вol-|И
пpoштpИKУвaЛИ Bсe' шУKaЮчИ зaxoвaнУ i.xУ' oднoгo paзy пepeBep-
нyли нaЙмeншy оeстpy з KoЛИсKИ i знaЙшли тaМ зaxoвaнi вyзлики з
пшoHoM. 3aбиpaли нaвiть oдяг зi  сKpИHЬ: copoчKИ, pУшHИKИ' Bзим-
кy мaмi B.Д,aлoся сxoвaтИ мaлeнькi тopбинки з зepнoM y двopi, вoни
дoпoмaгaлИ HaM пepeЖИтИ тe стpaxiтгя. Beонoю пeKJ.lИ пaMпyшKИ з
(opeшKa> (цe тaкa тpaвa), iли лoпци, poгoз, щo в бoлoтi poстe.

Лю.ци tли нexивиX Koтiв, сoбaK, кopiв; лoBИл|/1 мишeЙ тa птaxiв.
У нaшиx сyсiдiв пoмepлa Д|лтИвa. Бaтькo пoнiс iT нa цвинтap i сaм

пo дopoзi пoмep.
Бyвaлo Й тaKe, щo мepтвi лe>Kaл|А дHяMИ, нiкoмy бyлo iХ зaбpaти.

Пoтiм вi.п,вoзили iХ y вeликy яМy, в яKy вKИдaлИ нaвiть i живиx. .{e-
якиxлюдeЙ, якi пoмepли, poдинi зaKoпyвaЛИ пpяМo нa гopoдax aбo
зaxoвyBaлИ в пoгpiбax.

Бyлo тaкe, щo люди iли дiтeй. Пoнiс xлoпчик нeбaгaтo xapviв свoTЙ
xpeщeнiЙ мaтepi, a вoнa з свoТм чoлoвiкoм зapiзaли Йoгo, зaсoлИЛИ,
a пoтiм з'iли. |нo.цi бaтьки iли свotХ дiтeЙ. Moя мaти зaЙшлa дo знa-
ЙoмoT, a Тa пЛaчe тa poзpiзae сBoЮ MepтBУдИтИHKy' Пoбaчилa, Щo
дo нeT npиЙшли, впaЛaнa пiдлoгyтa Й кpинить: nПpoбaчтe' лЮдoHЬ-
ки дoбpi! B6иЙтe мeнe!" Пpoxилa вoнa Щe мiсяцiв двa i пoмepлa.
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Були випaдKV|' Koл|А XтoоЬ Йшoв нa бaзap мiняти peнi (paнiшe зa-
xoвaнi) нa i'xy, aбo вxe пoвeртaBcя з ХapчaMИ дoдoМy, aбo xтoсь
Йшoв iз зapoбiтoк з PoсiТ, тo Йoгo пepeстpiвaли, зa6иpaлиi.жy Й peнi,
a caМoгo убивaли'

Xтo xoдив нa poбoтy в KoЛгoсп' тoгo гoдyвaлИ тaM вpaнцi i ввe-
нepi бyльЙoнoM з бypякiв. Bлiткy, кoли зiбpaли в пoлi ypoхaЙ, дo-
зBoЛялИ пiдбиpaти KoЛoсКИ'.Qo oсeнi оиryaЦiя пoKpaщИлacь. (3an'
cтуДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум,tI,ПУ Юлiя Koшeлeвa у
2006 poцi)'

с.Гpyнь

]vlAPloxнo Haтaлiя TимoфПЬнa,
19З7 poку нapoДЖeння, нapoД,Iслacя
в с,Гpунь Гpунcькoгo p-ну (нинi oх-
тиpcький p-н). Hинi мeЦJKae B Cумaх,
(Ha фoтo).

1947 piк зacтaв мeнe шKoляpKoю
дpУгoгo KЛaсy, тaK яK У шKoЛy ми пiш-
лИ пepepoстKaMИ пiсля вiЙни y 1945
poцi. Beснa 47 poкy сKaзaлa пpo сeбe
гoлoдoМ. l-{iлy зимy бУлo щo tbти, iз
noгpeбa дiстaвaлa 6aбуcя KapтoплЮ'
бypяк бyв, вeнигpeT гoтyвaлa i  тaкi
стpaвИ oвoчeвi _ тИМ Ж|/|лI4'

A щe бyли y нacдвi KoзИ, i тoмy цeЙ
гoЛoдoMop TpoХИ сKpaсИвся нaM y
xитгi. ПpиЙшлa вecHa' i зaпacи всi сxo-
Д|АлlА У>Ke. ocoбливo нe бyлo нiякoT
мyки, i тe, щo тaм бyлo, KpaпeлЬKa, У
дixцi збepiгaлocя, тo Йoгo Bсe poзтя-

ryBaЛИ' яK MoглИ Ha тe' щoб якoсь злiпити тi гaлeтики, яKi пeкли з
piзнoT зeлeнi. Haйвкycнiшi вoни булиiз лИcтялипи. ТiлькИ лИпa poз.
пyсTилacя' липa, бepeзa' aЛe У л.4nИ лtАcтK|4 бyли сoлoдкi i клeЙкi,
ТoMy з нИx Kpaщe BИхoД|АлVi гaлeTИKИ' oлaд,oчKИ. Жили МИ MaМa'
бaбyся, стapeHЬKa вxe, бpaт Tиxiн i ceстpa Шypa. Boни 6ули стapшi
зa MeHe: бpaт 29-гo poKy' сeстpa32-гo poкy i я 37-гo.

Heдaлeкo вiд нaс бyв лicoк нa гopi iтaм poслo бaгaтo лип. l ryДи
lиИхoДИл|А' яктiльки пoявлялИся бpyньки, aтoдi вoни сKopeнЬKo poз.
KpИBaлися' i цi листoнкИ чyxpaлИ' пpяМ тaK: бpaт нaгинaв нaм гiлoч-
KИ' a |!|И з сeстpoю oбнцpyвaли i oцe пpИ|]ocИлИ в тopбинцi дoдo.
мy. Бaбyся тoдiiХ тpoшKИ oбдaвaлa вoдoю' щoб вoни м'якiшi бyли,
a тoдiryди дoбaвлялa aбo o.цHy KapтoпЛИнy' яKУ вoнa тe>к poзтяry-
вaлa, бo iТ тex нe XвaтaЛo' aбo нyгь-нщЬ МyKИчKИ.

Бyли щe висiвки. Bисiвки Bжe He ДalaлИ нiкoмy, нi кoзaм, aihи
вxe сaмiтi виciвки, зaмiшaли тiлистoчки липoвi i нaвiть оoлi нe бyлo'
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Ciль пpивoзили мiняли з oxгиpки, Хтo Beзли peнi свoT i вeзли сiль. У
нaс в сeлi B)кe шУKaЛи тaм якiсь пpoдyKТи' якi в кoгo бyли, тaкi i мiня.
ли. Haвeонi пoявилaся чинKa в лici. 3 нeT вapили бaлaндy i кpишили
y вoдУ, KapтoпЛИнy poзKpИшУBaли. oцe тaкиЙ бyв сyп. Бopщeм нa-
звaтЬ Йoгo нe Moxнa, мo)Ga Й бopщeм, aлe ryдИ вxe KpИtllИлИ Kpo-
пивy. Kpoпивy Й тaк зaпapюBaли гapячoю вoдoю' кип'янeнoю, i iли
якиЙcь cУп; сyп нe сУп' aлe яKacЬ бoвтaниця бyлa, бoibти бyлo нiнo-
гo. Koзи щe нe oKoтИлисЬ' MoлoKa щe нe бyлo. l вxe стaЛo всiм нaм
лeгшe, KoлИ гloявИлoсЬ MoлoKo. Тo.цi пo чyгЬ.чyгЬ дiлили цe MoЛoKo'
видiлeнe бaбyсeю. fliлили, щoб всiм дiстaлocь пoтpoxУ' яKaсЬ сИлa
вiд ньoгo дoдaвaЛaся. A вжe блиxчe дo лiтa, пoявИвcя щaвeль. Пo-
яBлялIАcя тaкi poслини' яK KaлaЧики.У них6ули кpyглeнькi плoди i
зpИвaлИ iХ пpямo нa вyлицi, poсли вoни, ix He BиpИвaли. Удвopi, дe
бyли склaдeнiдpoвa, poсЛи KaЛaчиKИ i кpoпивa. Bсe цe бУлo пiднix-
нИ'\4 Kopмoм. Tpiшки пiзнiшe виpiс пaсльoн' l{e тaкi нopнeнькi ягo-
дИ' кapтoплянoгo видy, бiлeньким цвiлa i нopнeнькi бyли ягoди. Чop-
нeнькi бyли спiлi. oт iХ ми oб'.щaлИ, i вoни нe встИгaлИ нaвiть i пo-
спiть. Тpoxи нopнiли, iiХ вxe зpИвaлИ iiли' I кoли вxe пoявИЛИсЬ Ko-
лoсoчKИ, нaлИBaлИcя )Kитo, пшeHИця oзимi, зpивaлИ тi кoлoски, ви.
MIАнaлI/| з HИX' A зepняткa бyли тoдi тaкi клeЙкi i нiчoгo в ниx нe бyлo
MУЧHoгo, вoнИ щe були cиpi, aлe всe o/],нo МИ ix вилyщyвaлИ, B|АMИ-
HaЛИ зepняткa oцi клeЙкi i ihи цi зepHятKa'

|!e дoбpe пaм'ятaю, яK пaсKa бyлa в тoмy poцi. Maмa тaK трИ-
МaЛa сxoBaHyy MисoчЦi мyкинкy, Щoб спeкти пaсKy' Пaскy вoнa спe.
KЛa, i, пaM'ятaю, скiлькись бyлo i KypoK, xтoсЬ.цaв КypKУ' щe бyлo
кiлькa яeць, ix KpaсилИ Цибyлeю. Maмa пaсKy спeКлa, всi xдaли' як
тy пacKy бyдeмo .п,iлить, бaбyся l{ocИлa iT святить, i ми xoдили з
нeю дo цepKви. 3apaз я 3гaдУЮ' щo тoдi бyлo дркe бiднo. Taк, щoб
пpИHoсИли вeликi пaсKи, вИсoKi, щoб бyлo М'яco i всe тaкe - дyxe
сKpoм|lo лloДИ' пoтpoxУ' У MaЛeHЬKиx вyзлИKax пpиHocиЛИ ry пaс-
кy, i всi lиИ>KДaл|А, щoб бaбyся нaM poзpiзaлaiT вpaнцi, poзгoвiлися
тoю пaсKoЮ.

A нaп poти чepeз дopo ry жилa тiткa Mapyся' .Qyxe бiднa вoнa бyлa,
бyлa щe i xвopa, i в нeТ нiчoгo нe бyлo. I вoни тaK пЛaKaлИ, пoчyлИ' щo
зaпaxЛo пeЧeнИM' MaМa пeклa з бaбyсeю ry пaсoчKy y пeнi, i вoнo
тaK зaпaХ poзнiсся нa Bcю ByлИцю. | тaк плaкaли дiти, y нeТ бyлo двoe
дiтeЙ, i пoнyли, щo зaпaxлo, a в HИx нe бyдe. l мaмa Moя! y нeТ щe
зaЛИ[UИлoсЬ тpoxИ ]VIУKИчKи, щoб стapшиЙ 6paт Тиxiн (бaтьKo y Haс
нe пoBepнyвся з вiЙни, вiн бyв oдин Mр|(ЧиHa У Haс в дoмi, вxe пiдpiс
i вiн xoдив KoсИтЬ; KoзaМ пoтpiбнo бyлo зaгoтoвити сiнo нa зимy, i
вiн xoдив KoсИтЬ з KoсapяМИ, кoоapi тaкi бyли як вiн i тaм бeз pУKи з
вiЙни вepнyвся дядЬKo , яK|АЙ xoдИв KoсИтЬ i звaв ji з сoбoю, i цe сiнo
зaгoтoвляли для кiз нa зимy), ioт пaм'ятaЮ, Щo Maмa з бaбyсeю кa-
зaЛИ' Щo ви з Шypoю i.>кгe oцi oлa.ц,кИ, бeз мyки, з ЛИстя, a з МyKич-
Ko}o KopxиK спeчeм' Цe Тиxoнoвi, вiн кoсapик, вiн вiзьмe з сoбoю,
Йoмyтpeбa (плaнe), щoб бyлa в нЬoгo сИЛa.
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ПaM,ятaЮ, яK,0,oвГo MИ ЧeKaЛИ' кoли бa6уcя cneчe вxe iз нoBoгo
ypoxaЮ xлiб, спpaвжнiЙ, Дixдaлися, виpiзaлa вoнa нa oгopoдi пшe-
ницi, бyлa пoсiянa. oгopoд 6уввeликиЙ, 70 сoтoк бyлo, i oт бaбycя
BзяЛa cepп, в>кe тaK пoxoвтiлo >KИТo, взялa cepп i 3 нeю пiшли нa
пoЛe, дe пociянo бyлo, пoмoл|/|лacь' пepeХpeстИлaсь i oт зpiзaлa
цЬoГo xитa i пшeницi, зв'язaЛa оHoпИt пocтaвилa ix, щoб вoни вИсo-
xЛИ' npяМo Тyr нa пoлi, нa гopoдi, всi ми чeKaЛИ, KoлИ вoнo вИсoXHe,
щoб Йoгo oбмoлoтить, ви6ить зepнo i y xopнax зMoЛoтЬ. A жopнa
були у нac y сyсiдa. l.{e тaкi двi кaмeнюки з дipoнкoю пoсepeдинi i
pyчKa. Хopнa цi кpyгили pyчKoЮ' oдин кaмiнь KpyгИвся B o.п.|.|У стo.
poнУ, ДpУгИЙ в Дpyry, i мyкa вИсИпaлacя, тpeбa бyлo пepeмoЛoТЬ
кiлькa paзiв, щoб вoнa вхe бyлa M'яKшa, щoб вoнa бyлa мeнш кpyп.
нa. ЗмoлoлИ y)Kopнax цю пшeHИцю, i бaбyся спeKЛa пepшУxлiбинy.

Mи тaк x.п,aлИ, тaK BoHa пaxлa' нa вeоЬ двip, нa вcю кiмнary, i нe-
KaлИ в)Ke пoки бaбyся iT виймe з пeчi' У фopмi вoнa ПeKЛa' яK cПpaв-
хню xлiбинy. Бyли тaкi фopми, спeцiaльнo для випiнки xлiбa' lнoдi
BoHa пeKЛa i нa кaпyстянИХ лИоToчKax, aлe тo.цi щe лиcткiв нe бyлo,
тo.цi щe бyлo paнo, щe KaпУстa нe BИpoслa, лиcтя щe нe виpoслo, i
вoHa в фopмi спeKлa. | як ми всi нeкaли, i вoнa цaxg; ",п.iти, зapaз
ibти щe He MoжHa, тpeбa, щoб вiн пpoХoлoнyв цeй xлiб, aбo y вaс
бyдyгь бoлiть жИвoтИ, Мo)<нa i вмepти,. l ми вжe тoдi нeкaли, дoчe-
KaлИcя' бaбyся poзлoмИлa, нaвiть нe piзaлa, a poзлotvlИЛa, дaлa Bсiм
пo KycoчKУ i сoбi з MaМoю Bзялa, i ми.tли цeЙ xлiб, He МoглИ нaibтись.
A вoнa дaлa всiм пoтpoшKУ' бo зpaзy ibти бaгaтo нe мoxнa бyлo.
З'iли цeй p<e xлiб i paдiли, бo cкopo пoчaлИся >кHИвa i cтaли KoсИтЬ
xлiб цeЙ, MoлoтИтЬ' i вxe пiшoв xлiб iз нoBoгo Уpoxaю, тoдi вxe вi.ц-
нyли paдiсть i нaсoлoдy.

Aлe дp<e гipкo бyлo tv|BtlтИcь, щo тi липи (плaнe), якi ми oбнyx-
paлИ' BoнИ тaк i пpoстoялIл гoлv|tv||А цiлe лiтo, нe бyлo липoвoгo цвi-
ry, нe бyлo нa ниx i листя. Цe мeнi д}Dкe зaпaМ'яTaлoся, щo дepeвa
стoяли гoлi.

.Qуoкe тяжкиЙ 47-Й piк бyв, зaпaM'ятaBся вiн мeнi cвoeЮ гipкoтoю
i тaким вaxKИM... (плaчe).

Мeнi щe oсoбливo зaпaМ'ятaЛoсЬ чoгot я тoдi нe poзyмiлa, тoдi
HeвeлИKa бyлa, нoгo Цe стaли Дiлить всe: i кapтoпЛЮ, i MyKyry, щo тe
бyлo тpiшки, нeбaгaтo бyлo нoгoсь' cтaлИ всe дiлить i вeсь чaс вe-
ЛИсЬ poзMoви мiж MaMoЮ i бaбyceю, щo яK HaМ дoxИтЬ дo tloвoгo
вpoжaЮ, дo xлiбУ. uoЙ, гoлo.цoBKa пoвтopИЛacя)' _ тaK гoBopилa6a-
бycя. Meнe ocoбливo вpaзИлo' щo Koли пoчaлИ opaтИ пoля' тaM дe
KapToпля бyлa, щo вoHИ з бaбyceю iТиxiн з Шypoю хoДИлv| пo пoлю
iзбиpaли KapТoплЮ, яKa BИвepтaЛacя нaвepxз piллi пiоля зими, мep-
зЛy Kapтoплю. Boни пpиHoсилИ iTдoдoмy, poзcТИЛaЛИ нa pяднi, нa
чoMyсЬТaM стapeHЬKoMУтaKoМy' щoб BoHa BИоoХлa. l кoли вИсoХЛa,
тo MaMa з бaбyсeю, пaM,ятaю, нa пopoзi cидiлиiТiчиcтили Ho)KaMИ,
oбpiзaли всe чopнe, i дo сaмoгo бiлeнькoгo HaЧe, бo тaм бyв кpox-
мaль. l вoни oбpiзaли, oбpiзaлИ iдpyry KapтoпЛИнУ зpiжyгь вою i тaм
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нiчoгo бiлoгo HeMae. | тaк вoни cидiли цiлиЙ дeнь, a я пpиЙttlлa i пи-
тaю: "A Щo цe, бaбyся, щo цe ми бyдeмo з нeT poбити?>. A вoнa кaxe;
nKapтoпля _ цe KpoХMaлЬ' МИ бyдeмo вapИтЬ' кiзoчки нaшi дaдщь
МoЛoчKa, i ми бyдeмo вapИтЬ KИсeЛИKD. | цeЙ киceлиКзвapИлИ вoHИ'
Йoгo тaк lbти нe Mo)KHa бyлo, бo вiн тaкий бyв вoнюниЙ, мepзлoю
цiою гнилoю Kapтoплeю пaХ' щo )KaЛкo бyлo тoгo MoлoчKa, щo спop-
тИлИ нa цeЙ кисiль. Aлe тpeбa бyлo ibти, бo ibти нe бyлo чoгo. I тaк
iли cкiльки бyлo тoгo KpoХMaлЮ, скiльки нacoбиpaли вoни тiоi.гни-
лoТ кapтoплi, всe oднo'iли,6o дpyгoгo нiчoгo ibти бyлo нiчoгo. |тaк
)Ke )кИЛИ люди i iншi pядoм, i сyciди, гipшe бyлo тим, У Koгo нe бyлo
кoзи. Hac щe спacaЛИ двi кiзки, якi дaвaли MoлoчKo. Maлeнькi кoзe-
HятKa в>кe вИpocЛИ. Пoтiм вxe нa ociнь бyлo M'ясo. A iншим лЮдяM
нe бyлo iтoгo. lя пaм'ятaЮ, я poзпoвiдaлa B)Ke пpo пaсKУ' яK плaKa-
ли дiти,вoниЙ тoгo He МoглИ. Hy, a вecь пpиpoдниЙ кopм цeЙ: i щa.
вeль, i пшiнкy, i лoбoдy, i лиcтя з.цepeв, i кpoпивy - всe цe збиpaли
всi л юди, i сyсiди. Хoдил и тaK rypтo M, KyгKoM, я к тoдi нaзИBaлИ | >Kv| л|А
KyгKoM' oт KyгKoM i сoбipaли вce цe Ha hУ. Жили.цp}DкHo: нe бyлo в
Нaс тaKИХ оyсiдiв, щo ХтoсЬ У KoгoсЬ щoсЬ УKpaв' чИ взяв чИ зaвИ.o,У-
вaB дpyг дpyгy - дiлилиcь всИМ, щo У Koгo бyлo. A в сeлi Bоe oднo
хoД|Ал|4 Й нa poбory, i МaMa хoДItлa нa лaHKy' i 6уpяки пoлoть, i кy-
дИсЬ тaM вжe ypoжaЙ пoспiв, щo ciяли тo хotу|лИ вoHи, To cepпaMИ
Жaл|А' тo яKaсЬ KoсapKa Bxe B Koлгocпi бyлa. Koлгoсп бyв iciяли вpyн.
нy. Бyв y нaс дiд Mapкo, бopoдaтиЙ, всi дiти Йoгo дуи<e лю6или. У
HЬoгo пoтiм бyлa пaсiкa, i вiн тaклюбив дiтeЙ i нa Maкoвiя чи нa Cпa-
сa вiн KaчaB Meд, хoч i нe бyлo чoгo здopoвo KaчaтЬ' aлe вiн кaчaв i
Дiти бiгли дo HЬoгo зi свoТми KpуDKeчKaМИ, щoб зaпивaть вoдolo, i з
блюдцeм, всi бiгли, вiн poзcтiлaв pядHo, всi сiдaли пo кpyry, вiн в
MисoчKУ нaлИвaB мeдy i Угoщaв yсИx цИХ дiтeЙ. |flopoкy всe цe стa-
лo тpaдицieю тaKoю. TaкиЙ бyв дiд Mapкo, воi Йoгo лю6или' l нe пa-
M'ятaю в яKoMy poцi, якиЙсЬ Kopeспol{дeнт сфoтoгpaфyвaв Йoгo i
Йoгo фoтoгpaфiя бyлa нa oбклaдинцi жypнaлy. Пoчтaльйoн пpИHec-
лa' пoKaзaлa' aлe дiдy пpислaлИ oKpeмИЙ xypнaл, a всi ми 6iгaли
Ди|BIАIIIАся нa ДiДa пopтpeт в xypнaлi. A тaк вiн бyв дoбpиЙ дyxe i дi-
ЛИBcя. У ньoгo бyв xopoшиЙ сaдoк,.цe бУлo бaгaтo сopтiв яблyк, i
пaоiкa. | вiн скiльки хив, скiльки вcix дiтeЙ yгoщaв, нixтo .0,o нЬoгo B
сaдoK нe лaзИв KpaстИ, вiн yгoщaв тaк. Я в)кe нe пaм'ятaю скiльки в
кoлгoспi бyлo людeЙ, aЛe пaM'ятaю, щo ciялиi пiдлiтки, i xiнки. Ciя.
ли тoдi вpyчHy Ha пoЛяХ: мiшoк чepeз плeчe, a в HЬoМy скiльки пoдУ-
Жae cИлv| зepHa' i Йuшли воi в oдин pяд i сiяли.

Пaм'ятaю, щo бyли вeликi HaлoгИ i пiдписyвaлИсЬ нa oблiгaцiT.
ПaM'яТaю, щo MaMУ вИзИBaлИ в KoHТopy KoлгoспУ' i всix зaстaBлялv1
пiдписувaтИсЬ Ha oблiгaцiю i пoтiм Удep)ryвaлИ з тpУдoднiв. ПaM'я-
тaЮ, щo HaлoГИ бyли тoдi нa Ko)кHe дepeвo' пaм'ятaю, щo пpиXoдИ-
лИ poзпИсyвaтЬ' щo poотe нa гopoдi, i  бaбyоя всe гoвopИлa Tм:



(XЛoпцi, тa Хiбa )к цe дepeвo! Тa цe x чaгapниK, цe x тepeн!>. Aлe iХ
зaпИсyBaлИ, i Ha всe цe бУв пoдaтoK'

Пepexили цю гoЛoдoвку 1947 poкy' Люди Ha Haшoмy сeлi, в нa.
шoмy KУгKУ, y нaшiЙ сoтнi (ми >K|АлIАУ 1 сoтнi), i нa цьoмy KyгKУ людИ
xили всiдpyxнo. Гoлoдoвкy цЮ, цe гope лЮдИ пepexИЛИ тiльки зa-
BдяKИ дpyxбi, взaeмoпiдтpимцi oдИн oднoГo' (3aп' уЧeнь 8 клacу
CCЩ Ns9 у 2007 p,Qaнiiл Бaлeнкo, кepiвник - учитeль укpaiнcькoi
мoви i лiтeparypи o. €. Бoндapeнкo), ss
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с. сyвopoBe

сKPипKIHA Haдiя Лeoнт.пЬнa, 192l poKУ нapoД)Keння, нapo-
Дилacя в c. Cувopoвe ПутивльcьKoгo paЙoну Cумськoi oблacтi. 3a-
paэ rlpФKИBae в Cумaх.

У 1933-мy гoлoд бyв стpaшниЙ| ЛюДи вМИpaлИ Koxeн.цeнь. Haс
кopiвкa вpяryвaлa. Moлoкo г1vtлVt,'iлИ nxЛiбu, яKЩo Цe rvto)(Ha тaK нa.
звaтИ. Mи з мaмoю хoД.4I|И в лiо, pвaли щaвeлЬ' )ffeнЬKy бopoшнa
ryди, спeчeш _ oт i xлiб нaш BИХoдИтЬ. Haм бyлo He rп,o вИ|.llУKaHИХ
омaкiв.

A щe бaтькo HaM пpИHoсив хoм. Taк ми Йoгo i кopoвi ,п,aвaли, i
caмi пepeбИpaлИ, щoб нiякиЙ кaмiнчик нe пoтpaпив' i пeкли Щe oдИH
вид свoepiдl]oгo (xлiбy,,.

Пoтiм Haс нeЩaстя спiткaлo _ Kopoвa з'iлa щoсь i пoмepлa. Плa.
KaлИ' яK зa людИ|]oю' ' '

Tяxкo бyлo, a щe гipшe стaЛo. Ta всe ЖвLАЖИлИ. Maмa в нaс I.UИлa
дУ)<e ГapHo. oсь i мiняли ol0,яг Ha iжy, люди сaмi пpиxoДИл|А'

Люди 3 ceЛa збиpaли зepHo' дe нa пoлi яKe зaлИ[UилocЬ; a зepнo
бyлo пoтpaвлeнe вiд шкiдникiв. oт i B|\t|.ApaлIt дeсятKaMИ вiд oтpри.
(Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,t],ПУ Haтaлiя Чeвryз
y 2007 p.).

с.Coлнцeвe

сyвoPoвA (Гop6yнoвa) Aнтoнiнa Baсилiвнa, l927 poKу Ha-
po,ц)Keння, HapoДилacь нa хутopi Coлнцeвe Путивльcькoгo paЙoну
фмcькoi oблaстi. 3apaз пpo,<ИBae B c. Bepхня CиpoBaтKa Cумcькoгo
paйoну'

Hapoдилaся я y 1927 poцi в ПyтивльcЬKoMy paЙoнi нa xyтopi
Coлнцeвe. Taм iпpoхИBaлa, дoKИ в .1979 poцi нe пepeixaлa в ceлo
Bepxня Cиpoвaткa Cyмcькoгo paйoнy.

У нaшiЙ poдинi бyлo нeтвepo дiтeй' HaЙмeншиЙ бpaт Aнaтoлiй.|939 poкy нapoд)кeнHя, нaЙcтapшa сeстpИчКa Гaннa (ми iТлaгiднo
нaз|АBaлИ Hюсeю) нapoдИлacя в 1925 poцi. Moя MeHшa сecтpИчKa
Moтpя - y 1931 poцi' Бaтькa зBaл|А Гopбyнoв BaсилiЙ lвaHoвИЧ, a
MaMy _ Гopбyнoвa Haтaл|я Дмитpiвнa.

IJ.[o бyлo в 1933 poцi? Гoлoд бyв. opгaнiзoвyвaлИ кoлгoспи Й y
людeЙ зa6иpaли xyдoбУ.У кoгo яKe зepнo булo - зepнo зaбиpaли. I
He лИшe пpoдyKтИ xapчyBaHня .3aбиpaли Й iншi peчi: пoдУшKИ' Koв-
дpи' oдяг' шaфи,.. TaкиЙ бyв гoлoдoмop, ПpиxoДИлиaKтИBiсти (тoдi
ми iХ тaк нaзивaли), opгaнiзoвyвaли спeцiaльнi гpoмaди' Biд6иpaли
всe: y Koгo яKe сaлo бyлo - i тe зaбиpaлИ'У Koгo яKa гaннipкa 6улa-
iryзaбиpaли. ЛюдeЙ B|лc|/|лaли в зaоЛaHHя. Xтo щocь пpoтИ cKaХe _
вiдpaзy пiд aрeшт. Hi в нoмy He вИннИX людeЙ. П}о<ли з гoЛoдy N4a-
лeнькi дiти, пoмиpaли,
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Щo x стoсУeтЬся нaшoТ poД|Аtl.|А, тo Mo)KHa сKaзaтИ, щo нaM пo-
щaстИЛo _ У Haс бyлa кopoвa. Бaтькo згoдИвся пiти в Koлгoсп пpa.
цювaтИ. Axтo нe xoтiв, yтoгo Kopoв вiдбиpaли.I нe тiльки кopoв, a Й
yсю xyдoбy, Aлe зepнo в Haс Bсe oдHo шyKaЛи. oднoгo paзy МИ Bзя-
ли Й зaxoвaлиЙoгo нa гopищi пi.п.сoлoмoю' Haвiтьтaм знaЙшлИ, пe-
peсiяли Й зaбpaли' Haстyпнoгo paзy бaтькo зaKoПaB мiшoк чИ lцBa
зepнa в сapaT, зBepxy пoKлaлИ дpoв. Тaм, нa щaстя' нe знaЙшли.

Узимкy бyлo якeсь piзДвянe сBятo, ,[o нaс y гoстi пpиiХaлa мoя
тiткa з чoлoвiкoм i дя,цькo (мaмин двoюpiдiниЙ бpaт). Ciли зa стiл,
тiльки пoчaлИ oбiдaти, ПoHeсЛacя ЧyгKa, щo ХoдятЬ пo XaТaX aKтивic-
ти. Maти yсi xapнi, якi були,зi стoлy пpибpaлa Й зaxoвaлa в пiч.

A oднoгo paзy нac нe бyлo в.п,oMa. Koли пoвepHУлИся, пoбaЧили,
щo aктивiстИ зaMoK злaМaлИ Й винecли хapнi з дoMy, a тaкox oдяг,
якиЙ збepiгaвся У скpинi.

УpoxaЙ тoгo poKУ бyв. I xлiб бyв. Aлe aктивicти opгaнiзoвyвaли
KoЛгoспИ Й людeЙ гpaбyвaли' A вoни пoтiм гoлoдУBaлИ Й пoмиpaли.
.Цyл<e бaгaтo пoмepлo.

A щo iли? Hy, я пaм'ятaЮ, щo в Haс Kopoвa бyлa, тoмy бyлo IVIoЛo-
кo' ,{eякe зepнo бyлo. Ямки BИKoпyвaЛИ в сa.п,KУ, ХoвaЛИ. Xoнa шyкa-
лИ всlo.п.И. Усe oбшyкyвaли'

Maти гoтyвaлa пoлЬoвий ЧaсHИК, KpoпИвУ, ЩaBeлЬ. Бyp'ян pic,
бyp'ян BapИлa. Koли житo бyлo, тo Ha тepKy пepeтИpaЛa й пeклa нaм
пeчИвo. lJ.{e з якoibь дepeвИнИ мyкy poбил|А, aлe я He пaM'ятaю.

У мoeТ бaбyсi бyли зoлoтi сepexки. Maти 
.ix 

з.п'aлa Й oтpимaлa
шiсть кiлoгpaмiв мyки бiлoT. Moтpi мaлeнькiй бyлo пiвтopa poчKИ.
Maмa TЙ з тieТ мyки спeKЛa MлИHчИKИ нa мoлoцi. Aлe вcкoчив чoлoвiк
Й зaбpaв yдитини t.xy. Moтpя пoчaлa плaKaтИ, гoBopИЛa: uMaмo, дaй
мeнi млинчИKa| яibти xoнy', Aлe нiщo Ha тoГo чoлoвiкa He вплИнyлo.
A мaти Щe.п.oвгo згaдyвaлa i свapилaся.

oднoгo paзУ зaxo.цить aктивiст.цo Haс Дo.цoМУ Й гoвopить бaть-
KУ: (BaсИлЬ lвaнoвич, xoдiмo зi мнoю дo вaшoгo сУсi.цa МикитиKли-
мoвичa!o Бaтькo зaпИrye: uЧoгo я niдy?n Aктивiст: uXoдiмo!n Бaтькo
пiшoв. Тoдi тoЙ HaKaзaB Йoмy зaбpaти сyсiдoвy KopoвУ Й вeсти дo
KoлгocпУ. A бaтькo вiдпoвiв: nЯк )кe я зaбepy? Цe x нe мoя кopoвalo
A.цядькo Mикитa щe Й дo тoгo x бyв нaм piднeю. .[oвeлoся вeсти. A
щo poбити? Якщo нe зaбepeш, тo вiдпpaвлятЬ y зaслaHHя.

|шoв oднoгo paзУ aктивicт (мiсцeвий вeтepИHapниЙ лiкap) пoвз
KЛa.п,oвИщe. A бiля oднieТ МoгИЛИ чoлoвiк сидiв. Aктивiст Йoмy гoвo-
pить: nБaниш, сKiЛЬKИ я людeЙ нa тoй свiт вiдпpaвив!o A тoй чoлoвiк
Йoмy гpyбo вiдпoвiв, i Йoгo вiдпpaвили нa зacлaHня, a дiтeй вИКЛю-
чили зi |. l lKoлИ.

Бyв нa xщopi пiп. Пpiзвищe _ Koвaлкiн. Йoгo вiдпpaвили в зa.
слaнt.lя зaтe, ЩoлюдяM.Д,oпoMaгaв, пiдiЙмaвдyХoBнo. lвсe, щo бyлo
в йoгo бУдинкУ зa6paли: i лixкa, i шaфy, i oдяг. 3aлишили пУстe пo-
двip'я. A дiтeЙ Гaлинкy Й Пeтpикa вИK,lЮчИлИ зi шкoли.

Xив y Пyгивлi чoлoвiк бaraтиЙ' Maв дeсять дeсятИH зeмлi. Йoгo
тaкox вiдпpaBIАIIV| в зacлaнHя, aзeMЛЮ вiдiбpaли' Тoдi дpуoкинa цЬoгo
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чoлoвiKa взялa poзлyчeHня, щoб нe зaбpaЛИ xary Й нe вИгнaлИ ij з
дiтЬMИ, i пiшлa в Koлгoсп.цoяpКoю пpaцЮBaтИ.

Чyли люди, щo aктивiсти xoдятЬ' Бyлa в oднieT сiм'Т свиня. Toмy
вoни jT внoнi зapiзaли, щoб нe зaбpaли' A зpaнкy aктивiсти (iХнi x
сУciди) пpИшлИ, бo знaли, Щo в HИХ свИня 6улa, Й зaбpaли сaлo Й
M'ясo .

A oднoгo paзУ lцo нaс зaЙшoв чoлoвiк _ ibти пpoсИB. He бyлo нi-
чoгo. Maти Kopoвyпoдoiлa, дaлa MoлoKa нanИтИcя, |сУсiди Щe щocЬ
Дaли. А чoлoвiк зaйшoв зa xщip i всe oднo пoMep.

A взaгaлi B нaшoМy xyгopi нeбaгaтo людeЙ пoмИpaЛo' A oт зa Бy-
pИHHю сeЛИщe, тaM д}ry(e бaгaтo, мaЙxe всi.

Пpo 1946 - 1947 poки пaм'ятaю бiльшe. Тoдi я в)кe пpaцЮвaЛa.
Гoвopили, щo тyг, y BepxнiЙ Cиpoвaтцi, бaгaтo пoMИpaлo в цi poки.
У нaс, y Пyгивлi, xoч xлiб нe вpoдИB' тaK Kapтoпля pocлa. A тщ i нa
Kapтoплю вpoxaю нe бyлo.

Лeвчeнкo Гaлинa Cтeпaнiвнa мeнi poзпoвiдaлa, щo xИлa y Bepx-
нiЙ Cиpoвaтцi с iм'я. Жiнкa paнo пoMepлa, i  нoлoвiK зaлИшИвся caМ
вИxoвУBaтИ ЧoTИpЬoХ дiтeЙ. oднoгo paзy сyсiди пoMiтилИ, щo зl-|ИK
тoЙ чoлoвiк iдiтeЙ Йoгo нe вИlц,|lo. 3aЙшлидo ХaтИ' дИвлятЬcя' a вoнИ
мepтвi. Бaтькo гoлoдниЙ бyв, тaк пoЧaB i.сти cвoiХ дiтeЙ, a пoтiм i
сaM пoMep.

У 1947 лЮдИ тaКo)к oп}D(aлИ. l я oпцaлa, oнi зaпцaлV|тaK, щo He
Moглa нiчoгo 6aнитИ, pyKИ пpоlИ' xИвiт, тoMy щo зiлля piзнe'iли (ли-
пoвнИKи' ЧaсHИK' кopiння). Maмa зepнo нa тepцi тepлa, вapИлa, яK
пepЛoвy KaшУ. Чaстo ihИ (зaтep}D(yD Moлoчнy. l.[e гopox pвaли. Гo-
poХoвe пoлe oХopoняЛИ двa oб'i.здxчикa. A ми з дpyзяМИ з6иpaлиcя
i всe oднo KpaЛИ. Hapвeмo гopoxy' зaxoвaeмocя y яpкy i Тмo.

lнкoлИ, KoЛИ )кaЛИ нa пoлi )кИтo, я зaЙдУ зa снiп iзaхoвaю пiд сo-
poчlry ни спiдницю xмeнЮ кoлocкiв. A в.цoмa пoтiм кaшy гoryeмo'

A нaш сyсiд пepeнic дotoмy п'ятнaдцять снoпiв. Йoгo пoбaчили
Й лocaдили Ha п'яTЬ poкiв y в'язHИцlo.

Moя сeстpa Hюоя тoдi вaгiтнa бyлa. Heздуoкaлa. Чaстo iТ нyдилo,
бo дoвoдилocя ibти щaвeлЬ i бyp'яни вciлякi.

oсь тaкиЙ бyв гoлoд. 3apaз як пo тeлeбaчeнню пoKaxyгЬ' Haгa-
дaютЬ, ТaK сepцe щeгvlИтЬ, l нe мoxy пoвipити, щo мeнi цe всe дoвe.
лoся пoбaчИт|А нa влaснi oнi. (3aл. cryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкуль.
тery Cум,a'ПУ oлeнa Cтapoдуб у 2007 p')'
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M.  POMHИ

сиBoБoPoдЬKo Чeслaвa Йoсипiвнa. Пiд uaс гoлoДoMopу
пpoх<иBaлa у мicтiPoмни тeпepiшньoi Cумcькoi oблacтi, нинi мeш-
кae у мicтi Бepe>кaни'

Moe дитинствo пpoЙшлo y мiстi Poмни. Boни yслaвИлI/|cя piнкoю
Cyлa, щo впaдae в.{нiпpo. У poки гoлoдoмopy я бyлa yнeницeю 4.5
KЛacУ iдo цieТ piнки нe дoxoдИлa. Heдaлeкo вiд нaшoгo дoмy пpoтi-
кae пoтiчoк. B oднoмy мiсцi нa пoтiнкy бyлa клa.цкa. Я з пotpyгoю
cидiли нa клaдцi, a Hoги тpиMaлИ y вoдi. Meнi зaпaм'ятaлoся, щo y
Haстi тaкi гapнi нoги. ПpиЙшoвшИ дoдoМУ, я зaпИтaлa y МaMИ, чoМy
y MeHe тaкi xyдi l{oгИ, a y Haстi пoвнi. Maмa вiдпoвiлa, щo У Haстi
HoгИ oпУ)<лИ вiд гoлoдy, i вoнa сKopo пoмpe. A нepeз кiлькa днiв ми
пoчyлИ' щo вoнa дiйсHo пo[лepлa. He стaлo дoбpoТ, poзyмнoT пoдpy-
ги, якiЙ бyлo poкiв 12. l тeпep, KoЛИ я чyю cлoвo гoлo.п'oMop, зaв)кдИ
згaдyЮ Haстю - xepTвy цЬoгo стpaшHoгo лиxa. A oднoгo paзy в мicтi
я пoбaчилa xiнoK, якi кoпaли MoгИлУ нoлoвiкoвi, якиЙ нeдaлeKo лe-
xaв. oднa iз жiнoк мeнi скaзaлa: nXaлЬ, вiн мiг щe )<Ити>. (3aп, cry-
Д,eнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,QПУ Aннa Бeнбepя у 2007 p.| '

кOBБAсA oлeнa Apтeмiвнa,
нapo.цИлaся 22 тpaвня 1931 poкy нa
Пoлтaвщинi в ceлi PoзбиLuiвкa Гa-
.ЦяЦьKoгo paйoну, 3apaз npФKИBae B
м.Poмни. (Ha фoтo).

Caм гoлoд я нe Moxy пaM'ятaтИ,
мeнi бyв лишe oдИн piк' Я стaлa стap-
щoю, бaтьKИ хoДИл.4 нa poбoтy, a
MeHe вИХoвyвaЛa бaбyся. ocь вoнa i
poзпoвiдaлa мeнi стpaшнi iстopiТ гo-
ЛoдoМopУ.

B 1932 poцi пpийшoв нaKaз пpo
xлiбoзaгoтiвлю. BpoxaЙ бyв нe дУxe
гapниЙ, a цифpи з.п,aчi явнo вищi мo-
xjtивoстeЙ. B сeлi пo ByлИцяХ i oоe-
peдKax cтвopЮBaЛиcя бpиraди xлi-

бoзaгoтiвлi. l-{i бpигaди хoД|Ал|4 пo Двopax i щyпaми (гoстpими, тoн-
K|АM|А, зaл i з н и м и l.ll п И Kaч Ka M и ) в iдшyкyв aли хлlб, зa кo п a н и Й у двo p i,
нa гopoдi, y клyнi. Увeсь знaЙдeниЙ хлiб бyлo кoнфiскoвaнo. Koли
нe бyлo xлiбa, зaбиpaли CKoт' Kapтoплю i нaвiть KвaсoЛlо i сoняшник -
вce Tстiвнe. | як би нe плaKaЛи гoлoднi i нaлякaнi д:iти _ цe зaгoтi-
вeльникiв He спИнялo. 3a пpиxoвyвaнHя xлiбa мoxнa бyлo пoтpaпИ-
ти пiД сyд'

ГoлoД бyв стpaшниЙ _ люДи хoД|l|лИ пщлi, гpязнi, бeзсилi, aж
нopнi, пaдaлИ. Бaгaтo людy Йшлo нepeз сeлo. Люди BиpУшaли з дoMУ
в нaдiТ, дeсЬ t,aлeKo, вимiняти яKyсЬ oдexИнУ ч14 пpИKpaсy нa xapнi.
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Haвeснi .l 933 poкy, KoЛИ ГoЛoд cтaв HeстepпHИM, .0.o нaшoгo дBo-
py пiдiЙшoв дiдyсь. 3 виглядy вiн бyв пoxИЛИM' aлe в тoЙ чaс ЛЮдИ
бyли тaкi виснaxeнi, щo я Moглa i пoмилитися. 3нaючи, щo пoibти
нixгo нe дacтЬ, вiн пoпpoxaв пoпИTИ BoдИЧKИ. Я вepнyлacя B Xary зa
BoдoЮ' BИHeслa K}D(oЛЬ. Бiля вopiт я пoбaчилa N4epтвoгo пoдopoх.
HЬoгo' якиЙнe дixдaвся вoдИ пepeдсMepTЮ'

Пo вyлицi пiд пapкaнaМИ лe)кaЛИ пoмepлi Лю.цИ. l-{e бyли i свoТ
ceЛяHИ' i люди, якi Йшли Чepeз ceЛo.

B нaшoмy сeлi жилa бaгaтoдiтнa poдИнa. Бiднo i вaxKo xилa. Пi.ц
чac гoЛoдУ Дeкiлькa дiтeй y нИX зHИKЛo. 3лi язики гoвopИлИ' щo Дi-
тeЙ вoни з'iли, щoб BIАЖIАт.4 peштi. Xoдили i iншiнyгки пpo людoh-
ствo. He HaM сУД,ИтИ, ни бyлo Цe npaBдoЮ. Бaгaтo людeЙ зHИKaлo:
Хтo пoмep, xтo пiшoв пo xapнi i нe noвepнyвся' xтo пpoстo нeвiдoмo'
.цe Дiвcя.

Bлiткy 1933 poкy гoлoд бyв нe тaкиЙ cтpaшниЙ, яK yзИMKУ. lJ-{oсь
вИpoсЛo' дoзpiлo. A в 1934 poцiстaлo в)кe лeгшe.

oсьтaк i пepexили ми цi cтpaшнi чaси' Aлe щopaзy, KoЛИ з MaГa-
зИHy зHИKaлИ пpoдУKтИ, MИМoвoлi в пaм'ятi cгlлИBaлИ спoMИнИ пpo
тi xaxливi uacи' (Зaп. cry,ЦeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,ЦПУ
,[l,aнa Букaн у 2007 p')'

с.KoлiсниKoвe

KoPЖ l вaн teмeнтi йo ву|Ч' н a p o,ци вcя 22 л и п н я 1 9 2 2 po ку в P o -
MeнcьKoMу paйoнi, ceлo KoлicнИKoBe' Пoмep 10 квiтня 2007 poку.

Hapoдивcя i  виpic я в бaгaтoдiтнiЙ сeлянcькiЙ poдинi. Ceлo
HaшJe' нaвiть нe сeлo, a xyгip. Xилo тyг нeбaгaтo зaМo>кHИX po.цИl.|.
Koли пpиЙшлa KoлeKтИвiзaцiя, тo Й ми BcтУг1Иll|л дo Koлгocпy. пpa-
цювaлИ дyxe тяxKo' aлe в гocпoдapствi всьoгo бyлo вдoстaль.
Мaли ми гapнy кopiвкy, нaшУ гoДУвaлЬнИцю. Moлoкa BoHa дaвaЛa
бaгaтo. A вxe HaшИM дИтячИм зaвдaнHяМ бyлo зaгoтoвИтL/1TЙ сiнa
нa зИMy.

в 19з2 poцiпpиЙшлt4плaHИ нaxлiбoзaгoтiвлю. Бaтькo здaв мaЙ-
xe yвeсЬ xЛiб' 3aлишилoсьтiльки тe, щo вiн зaкoпaв нa гopoдi. Люди
спoдiвaлиcЯ, Щo нa вeснi зepHo для пoсiвy oтpИMaютЬ y кoлгoспi.
Aлe мiЙ бaтькo зBИK poзpaxoвУвaтИ тiльки нa свoТ cил|А,тa Ha тe, щo
e в кoмopi. [.[e зaлишився xлiб, якиЙ вcтигли зaciяти _ цe xИтo тa
oзИMa пшeHИця.

Бpигaди пo xлiбoзaгoтiвлi xoдилИ пo сeлy тa вiдшyкyвaлИ зaХo-
вaнe зepнo. Haш xщip пo xлiбoздaчi мaв He дyxe пoгaнi пoKaзHИKИ,
пopiвнянo з iншими пo paЙoнy, тoмy нaс нe сИлЬHo пpитиcкaли i нe
дy,(e люryвaлИ УпoвHoвaxeнi з Poмeн' Bсe x зepHo' KвaсoЛlo' KyKУ-
pyДзУ бyлo зaбpaнo' Kapтoплю i бypяк бaтькo зaKoпaв. 3имoю бyли
лютi мopoзи. Kopoвaдaвaлa бaгaтo МoЛoKa. Maмa збиpaлa сMeтa-
|ly, сИp, МoлoKo' a бaтькo пo Mopoзy i снiry, внoнi, Йшoв дo мiстa. Biн
нocИв сМeтaнy i cиp eвpeяМ' a Haзaд пpИHoсИв xлiб. Haм, дiтям, дa-
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вaлИ пo KyсoЧKyXЛiбa i пo KapтoплИнi чИ бypянкy. oсьтaк i пepexили
ми цeЙ Гoлolп,.

Я пpoЙшoв yсю вiЙнy' Чoтиpи paзи бyв тя)кKo пopaнeний, дiЙшoв
дo Бepлiнy' poзпИсaвся нa cтiнax пoBepгHyгoгo PeЙxстaгy. Maю бo'
Йoвi нaгopoдИ : opдeн BiтчизнянoT вiЙни,ЧepвoнoТ зipки, зa Myxнiсть,
МeдaлЬ зa взяття Бepлiнy. Шляхи вiЙни були тяxкi: i xoлoд, i бiль, i
гoлoд. Aлe тaкoгo гoлoдy, як в .l932 _ 1933 poцi, я бiльшe нe зyстpi-
нaв' (3aп, сry,цeнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery Cум,t],ПУ,Цaнa Букaн
у 2007 p.).

с.Cмiлe

сAx}|o  фeoдoс iй  lвaнoвин,
1918 poку HapoД)KeнHя, х<ИтeлЬ
c'Cмiлe Poмeнcькoгo paйoну Cум.
cькoi oблacтi'

3гaдуe poэпoвiдi cBoгo бaтькa
Caхнa lвaнa ГpигopoBИчa' якиЙ "65poкiв пpaцюBaB мaйcтpoм Пo Пo.
llJИттю кo>куl<iвтa пopПaBcя нa cBoe-
му гopoдi, Пpoх<иBlxИ у Cмiлoму 80
poкiв,. (Ha фoтo).

ul-{iни нa пpoдyKтИ пiднялися нe.
Ймoвipнo. Koли дo цЬoгo пyд зepHa
Koшryвaв 50 кoпiЙoк, тo тeпep стaB
50 кapбoвaнцiв. 3a нeBИKoHaHня пo-
дaтKy - гpoшИMa Й зepнoм - 6pиra-

дИ' щo хoДv|лИдeнHo Й нoщнo, тepopИзyвa ли людeЙ' B бepeзнi .|931
poKy' я змyшeниЙ бyв вcryпитИ .в,o KoЛгoспy, щo opгaнiзyвaвся нa
3apiнцi. Пepeд цИM У МorМy Гocпo.цapcтвi вiд uсибipкиu здox кiнь'
Meнe змyси лI/| KУntlтИ нoвoгo кoня й вoзa. B кoлгoспi зa poбoтy ви-
Дaвaл.A гpaМИ xлiбa, a свoeT зeмлi вxe нe бyлo, бo x iT yсyспiльнили'
Жили здeбiльшoГo з Гopo.цУ, ХapчyBaлися piзнимИ сypoгaтaMИ -
ХoЛyt,яМИ, бaдиллям iз зiлля тa KyKypyдзИ, niвaнoвИМИ гoлoвKaMИ)
(квiтoм кoнюшини), BиciвKaMИ тa пoЛoвoЮ, KapтoГlЛяllИM лУшпИIr-
няM _ тpoxИ бyльб збepiгaли дЛя пoоa,цKи' У Cмiлoмy лtoди пoчaлИ
BМИpaтИ з гoлoдУ. У нaшiй xaтixлiб дiливcя нaпaЙки _ зa дoпoMo-
гoю тepeзiв, яKi син зpoбив з KpишeчoK вiд кpeмyдля нoбiт, MaЛeHЬ-
KoГo KopoМиcлa Й HИтoK _ щoсЬ пoдiбнe дo aптeKapcЬKИx. .Цo oбiдy
видiлялиcя KУcoчKИ вaгoЮ 50.100 гpaмiвo.

Caм Фeoдoсiй |вaнoвич згa.п.ye: nHa вyлицяx пoчaлИ з'являтИся
мepцi. Xтo бyв MoлoдшИM тa бiдoвiшим, бpaв чaстKy xaтнix peнeЙ -
oдяГ' pyшHики, 6iлизнy - Й пpaвдaмИ-нeпpaвдaMИ - У Baгoнax, нa
пiднixкax, Ha дaxax Baгoнiв, тoвapНИx плaтфopмax iХaв дo PoоiT, дe
гoлoдoвKИ нe бyлo. Тaм бyлa щe 

.l92.l poкy, Й тoдi, a6и BpяryвaтИ
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гoлoдyюЧИХ, в УкpaТнi з6иpaли xлiб тa вiдпpaвлялИryДИ, для yкpaTн.
цiв цьoгo нixтo нe poбив, нaвпaKи - вiД6иpaли oстaннe, щo в Koгo
бyлo. KpyгoM гope: вeЛИKy poгaryXyдoбyлюди MУc|tл|л здaтИ дo Koл-
гoспy, свинeЙ тex; лИшe yдeKoгo, як вeликиЙ скapб, пiД сiмoмa зaм-
KaMИ MeKaлa Koзa. ocь тaк i я в свoТ чoтИpнaдцять poкiв, BзяBllJИ з
дoзBoЛy бaтькiв yсiбeзцiннi окapби cвoiХ пpeдкiв - вишивaHKИ' сo-
poчKИ, cкaтepтi, pyшHИKИ тa iншe, aби нe вMepтИ з гoлo,п,У' зaЙцeм
пojxaв нa пiднixцi тoвapнoгo Baгoнy дo БiлopyciT в мiстa ГoMeлЬ,
Хлoбин, Poгaчoв тa MoгильoB' тaM нaмiняв дeщo з пpoдyктiв, i пo-
вepнУBcя в Cмiлe, дe вжe нe зaстaв.цeKoГo з тoвapишiв.

Bсe, щo бyлo пpивeзeнo, зa кopoткий чaс вИтpaчeнo, пpo.щeнo,
a Йшлa Beснa. Щe xoдили дo шKoлИ, xoч KpyгИЛacя гoлoвa' a KoЛИ
пpиЙдeш дoдoмy, тo лiзeш нa лИпy' Щo poслa нa oбнixкy бiля сaдiв
Любивoгo: Hapвe[U листoнкiв, сy|lИш iХ, Meлeш, пoтiм мaмa дoмi-
шУe дo висiвoк, M'яKИни тa iншoгo, aби cпeкти MaкopxeнИкa, гipкo-
гo' aлe тaKoгo бaxaнoгo'

П p и гaдyю дpУгa сBoгo дИTИ Hствa Boлoди м и pa, oднo гo paзy' KoЛИ
MИ в>кe кiнчили снiдaти чим Бoг nocлaв, i нa стoлi лv1|JJ|Алocя тiльки
кiлькa KapToпЛяHИX ЛyшпИHoK, .t],o Хaти зaЙшoв Boлoдя. Moтopoш-
HИMИ oЧИMa гЛянyв нa тi  лyшпиHKИ, сXoгlИв i  з 'Тв, a пoтiм пiдняв з
пiдлoги Щe щocЬ, i тeж жaдiбнo KиHyB дo poтa...

Ha CмiлянсЬKoMУ бaзapi, дe paнiшe BИpУвaлa тopгiвля, ЛexaЛИ
тpУпИ' Ciльpaдa пpИзHaчaЛa чepгoBИХ' якi l.здили пiдвoдoю пo Cмi.
лoMУ' i визбиpyвaли мepцiв, a iншi пpизнaнeнi Л}o.цИ KoпaЛИ вeлИKy
спiльнy яMУ, B яKУ сKИдaЛИ тpyпИ, a чaсoM щe Й xивиx, i пpигopтaли
зeмлeю. MiЙ нaЙблиxчиЙ сyсiд Ceмeн AндpiЙoвич Чaйкa МaB poдИ-
Hy з oдИHatцЦятИ чoЛoвiк. Пoчaли B HЬoгo MepTИ дiти, вмepлa дpy.
)KИHa. Ceмeн Aндpiйoвин пoBиHeн бyв з тиxдeнЬ чepryBaти в ciль-
paдi. BiдчepryвaвшИ кiлькa днiв, ЧaЙкa звeчopa зaHe.цужaв i, пpи.
Йшoвши .п.oдoмУ, злiг. Бyлo Bиднo, щo Haдxo.цить кiнeць. Koли зa-
Йшли пpoвiДaти сУсiди, BMИpaючИй ЧaЙкa пoЧaв бiдкaтися: nХтo зa
MeHe тeпep бyдe нepryвaтИ y сiльpaдi?o Чepeз гoдИHУ вiн пoмep. |з
oДИнa.ццятИ дyш вeликoТ poдИHИ ЧaЙки BИЖИлa ЛИшe o.п,Ha дiвчинa,
яKa втeKЛa iз Cмiлoгo, - peштa BMepлИ вiд гoлoдy. Бaгaтьox пoMep-
лиx piднi в)Ke нe MoгЛИ вiднecти Ha цBИнтap' a ХopoнИЛи нa пoдвip,T'
B сaдУ' гopoдi i нaвiть бiляхaти'''

Ta пoпpи всe в людeЙ щe бyлo пoЧyпя ryМopy. oдин xлoпeцЬ, Ha
пpiзвищe Бoйкo, y Cмiлoмy спiвaв пicню: nTeпep тiльки Й пoryлять,
бo нiкoгo зaгaHятЬ. Hi кopoви, нi свинi, тiльки Cтaлiн нa стiнi. Biн пo-
Kaзye pyKolо, KyдИ iХaть зa МУKoЮ: Чи в ПpилyKИ' чИ в Ceннy? Kpaщe
в сryпi HaтoвчУ...> Пiсля цьoгo вiн бeзслiднo знИK в кaтiвняx HKB.ц'
бo xтoсь дoнiс нa нЬoгo...

3a дeкiлькa poкiв "пepeтвopeнЬ> вeЛИЧнe i кpaсивe мiстeчкo Cмi-
лe з Йoгo apxiтeкrypними aнсaмбляlи|А, з йoгo бaгaтoтиcяЧHИM нa-
оeлeHняM! cepeд яКoгo бyлo 5 тиcян peмiсHИKiв, BИсoKoKвaлiфiкo.
вaHИХ мaЙстpiв.кoxyшникiв тa iншиx фaxiвцiв, пepeтвopИлoсЬ y
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)KaлЮгiдHe сeЛo, .0,e зaXИpiли нeЛИ[Ue peMeслa' тopгiвля, a Й Лю.цоЬKi
.0,Ушi, з яKИХ уDкe MoxHa бyлo poбитИ, щo зaвгo.п,lJo' ЛЮД,яM вжe бyлo
.цo вcЬoгo бaЙдyxe". (3ап. cryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту
Cумcькoгo дep)KaBнoгo п eдaгoгiu н o гo ун i вepситery Teтя нa Cпopиtu
у 2007 p.) '

Kyпlн Mаpфa Geмeнiвнa, l922 poKУ нapopKeHня, )KИтeльKa
c'Cмiлe Poмeнcькoгo paЙoну Cумcькoi oблacтi. (Ha фoтo)'

У 1933-мy мeнi бyлo oдИнaдцять. Я дyxe дoбpe пaм,ятaю тi
стpaшнiднi, мiсяцi, кoли всiдyMKИ звoдИлиcя дo oднoгo: tbти, ibти,..
Гoлoд нecтepпнo MУЧИв. Haшa сiм'я бyлa бaгaтoдiтнoю. Taтo i мaмa
npaцювaлИ в Koлгoспi, тaМ дaвaЛИ бaлaндy - вapИвo iз висiвoк, дepтi,
гopoxoBoгo бopoшнa. Бaтьки бpaли нa poбoтy MaЛeнЬKe вiдepeнкo,
в oбiд oдep)КyвaЛи кiлькa нepпaкiв бaлaнди i нeсли нaм. Koxнoмy
дicтaвaлoсь пo кiлькa лo)KoK. Пiзнiшe пepeстaflИ B|/|taвaт|A i цe. Щo
poбити? Taтo дecь дiстaв нaсiння цУKpoвoгo бypякa. Moлoли Йoгo
Ha )Kopнax, дoмiшyвaли в тe бopoшHo KИcлoгo xoМy i пeкли млинцi.
Boни 6ули бpидкi, нaчe з тИpcИ| aЛe гoлoд _ нe тiткa...

3 пpиxoдoм вeснИ, г,lpИгaдyЮ' нaшa.txa тpoxИ ypiзнoмaнiтHИлa-
ся, ocкiлькИ Bxe з'явv|лиcя лoбoдa, Kpoпивa' лИпoBe лИCтя' тa He-
звФкaЮчИ Ha цe, MaМa пoчaЛa п}D<нyгИ' lJ.{oб ypяryвaтИ сiM'ю, тaтo
Bзяв MaMИHi зoлoтi сepeхKи' кaблyнкy i пoixaв нa Kyбaнь. Koли чe-
peз тшкдeHь вiн пoвepFtyвся, To MaMa вiд paдoстi He Moглa знaЙти
двepi, щoб Йoмy вiДчинити. Taтo пpивiз кiлькa пУдiв кУкУpУдзИ, пa-
Ля|"{Ицю xлiбa i кiлoгpaмiв п'ять бopoшнa. У нaшiЙ хaтi бyлo вeлИKe
святo. Пoсxoдилися poдинi, сyсiди, вciм пoтpoxy}цaлИ KyKypyдзи.lT
пoтiм мoгли i вapити, i мoлoтити. A тщ, нa щaотя' щe Й oтeлилaся
Kopoвa'

Taк ми He пoмepлИ з гoлoдy..[oпoмaгaли Й poдинaм, aлe всix нe
MoглИ вpяryвaтИ. Гoлoд зaбpaв y MoГИлy MaMИнy сeсТpУ Явдoxy.'.

Tяxкo булo дивит|4cя нa oдHoсeЛЬчaн, якi пцли i пaдaли зMepт-
вiлo нa дopoзi. .[вi п iдвoди щoдня iЪдил И Пo вУл И ця хi зaбиpaли Mepт.
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вИx' звoзИЛиiХдo вeликoТями. Щoб бiльшe вмiстилoся, тo щe Йпpи-
ТoптyвaЛИ. Бyли i вИпaдKИ людoщствa, пpo якi нaвiть нe xoчeтЬcя
згa,цyвaтИ - тo нaЙтeмнiшi плями нaшoТ гipкoТ iстopiT: гoлoд пepe-
тBopювaB ЛЮlцИнy нa звipa. Хaй жe нiкoли пo.цiбнe He пoвтopИтЬcя в
нaшoмy житгi! (3aп, cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cумсь.
Koгo Дep)KaBHoгo пeдaгoгiннoгo унiвepcИтeту Teтянa Cпopиtл у
2007 p. '1.

спoPи lш Haтaл iя  Xoм iвнa,
l925 poку нapo.tpKeння, )KИтeльKa
c '  Cм iлe  Poмeнcькoгo paйoну
Cумcькoi oблacтi' (Ha фoтo Cпo-
pиш H, X. (пpaвopyн)з пoдpyгoю).

flуlкe тяxкo пepe)KИвaлa тoЙ стpa-
шниЙ чaс нaшa сiм'я. 3 гoлoдy пoмe-
pЛИ cтapшиЙ бpaт тa piднa тiткa.
Cилинe бyлo дocтaвити.tх Чepeз yce
сeлo нa ЦвИHтap' тoMy пpИKoпyвaлИ
бeз дoмoвиHИ Ha гaЛявинi зa гopoдa-
ми. Tiльки-нo TpoxИ пoлeгшaлo )кИт-
тя, яK y HaшУ ciM'ю зaсKoчИЛa нoBa
бiдa. Пpямo iз жнивнoгo пoля, нi зa
яKУ пpoвИнy, зaбpaли бaтькa,. '

Жити стaBaЛo Bоe cKЛaдн iшe.
ЛюДи щять жaб, тpУпИ KoнeЙ, щo зa-

г|/||1Ул|А вiд сaпy, вбивaють i пoщaють oдИH oдHoГo, вИKoпуЮтЬ Mep-
твякiв i щять iХ. (3aп' cтудeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультeту Cум-
cЬKoгo Дep)KaBнoгo пeдaгoгiннoгo унiвepcИтeту Teтянa CпopиLu у
2007 p . ) .

дEнисЕнKo Mатвiй lвaнoвин, l923 poку нapoД)Keння, х<Итeль
c' Cмiлe Poмeнськoгo paйoну Cумcькoi oблacrl' (Ha фoтo Cидopeн-
кo C .  | , ,  n[eнисeнкo M.  l . ,  Гoнтap п .Г ' )

Koня я зaлИшИв Пeтpoвi. B ньoгo мaЙxe вce кoнфicкyвaли. 3a-
лИuJИлaся т|ЛЬKИ стapa
шKaпa' якy вiн пiдвiшyвaв
дo бaнтини y кoнюшнi, бo
слaбa бyлa сaмa BстaтИ.
Пeтpoдaвмeн i  12кapбo-
вaнцiв дpiбними гpiшми.
Я xoтiв пpидyМaтИ, KУдИ
мeнi йти' кyди дiвaтися.

Cтaв я сepeд дBopy,
стoЮ яK yKoпaниЙ, нe py-
xaюсЬ '  тaK '  Haчe MeHe
ХтocЬ УKoпaв пo сaMi Ko-



лiнa' ryлyб нaчe Хoчe 6iгти, a HoгИ He нecyгЬ. .Qивлюсь я нa Пeтpa, a
вiн нa мeнe. Тoдi Пeтpo якocьxaлiснo KpИKнyв: uБixИ, |вaнe, бiжи!n...

Ti cтpaшнi poKи гoлoдy пepe)кИтИ з нaшoТ сiм'T змoгли лИшe Moя
Мeншa сeстpa oксaнa iя' Як цe HaM вдaлoся? Ми.hи бpyньки липи,
сyп iз гнилoТ кapтoплi i вoди.

oДнoгo paзУ HaM t,уlкe пoтaЛaнилo, ми знaЙшли пpИгopщ пpiлoТ
квaсoлi. 3 нeТ вapилИ Kвaсoля|lУ ЮшKy. nCмaкyвaли) цe BapИвo i3
cуцвiттям KoHюшИHИ - (гpИЦeвИМИ гoлoвKaМИ).

Koли бaтьки нaшi пoп}DoИ i вмepли з гoЛoдy, xaтa oпyстiлa. Cтpa.
шнo бyлo >KИт.4 B нiЙ. Aлe i нa вyлицяx тeпep твopИлoся бoзнa-щo:
cтapi люди 3 гoлoдУ втpaчaлИ poзУM' зaMaHЮBaлИ \лaлИх, дiтeЙ дo
сeбeдoдoмy iзaЙмaлися кaнiбaлiзмoм. Люди tли кoтiв, coбaк, мep.
твиx кoнeЙ. (3aп' сryДeHтKa фiлoлoгiчнoгo фaкультery CУMcьKoгo
,цepх<aBнoгo пeдaгoгiннoгo унiвepcитery Teтянa Cпopиtu у 2007 p').

с' Яpмoлинцi

гAпoчEHКo Map'янa Maкси.
мiвнa, l9|4 poку нapoД)Keння, )KИ-
тeл ЬKa ceлa Я pмoл и н цi Ko p>кi вcькoi
ciльcькoi paди Poмeнcькoгo paйoну
Cумcькoi oблaстi'

У 1 93з poцi люди в сeлi чacтo пo.
|\Ii|Аpaл.A ПpяMo Нa вyлИцяХ. Бyлo мo-
тopoшHo дИBИт|Аcя, KoлИ xтoсЬ oгlyx-
лиЙ cтoгнaв' лe)KaчИ оepeд, сeЛa Bжe
нe змoзi пiдвeстися, i нixтo Йoмy нe
дoпoмaгaв. Пiд вeнip сeлoM пoтИXe.
нькy пpoiжджaли вoзИ, нa якi скидa-
лИ пoмepлИx вiд гoлoДy, aroЙ нaпiв-
вМepлИx. Bиснaжeнi люди aбo вси.
хaлИ З гoЛoДУ i виглядaли' яK сKeлe-
ти, oбтягнyгi шкipoю, aбo poзпyxa.
ли' Haвce )KИття зaпaM'ятaвcя вИпa-
.0.oK, щo стaвcя чopнoгo 32 poкy,
сaмeтoдi в нaшiЙ poдинi нe стaЛo щo
icти. Koли y тaтa пoчaЛИ бoлiти нoги
i Йoмy вaХKo бyлo xoдитИ' MaMa BИ.
тяглa зi cкpинi pyшHИK Й Дaлa йoмy,

щoб вимiняв y мiстi нa xлiб' Бaтькo зi мнoю пoiХaв дo Poмeн. Тaм нa
тopгoвищi яKaсЬ пepeKyпKa cxoпИЛa Haшy poдИHнy peлiквiю, a взa.
мiн дaлa нeBeлИчKy xлiбинy _ oЩИпoK, тaк Йoгo HaзИBaлИ' 3 тoю
пaляHИцeЮ стaлoся lцИвo: Ha нaшИХ oчax вoHa пoчaлa зMeF{[ДУBaтИ-
ся. CпoxвaтИлVicя лишe тoдi, KoлИ y тaтa B pУKax нiчoгo He стaЛo.
Xax пpoмaЙнyв y йoгo oЧax, щo x poбитИ' aд)кe вд,oМa ciм'я, дiти,
якi тaкoх xoчyгЬ ibти, i знaЙшoвши ry пepeKУпкy, бaтькo з тpyдoм
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зняв чoбoтИ з oпy)01ИХ нiг i сyнyв ТЙ в pyки. Boнa всe зpoзyмiлa i ви-
тягЛa тaКy сaMУ пaляHицю. У тaтa зaсвiтилиcя oнi, вiн cХoвaв xлiб зa
пaзyХУ. Пpибyвши дoдoМy' тaтo вИтягxлiбинy i пpoстяг мaмi. Koли
вoнa спИтaЛa пpo нoбoти, вiн нiчoгo нe вiдпoвiв i пoдaвся дo KpИ-
ницi, xoтiв пoMИтИ нorи, Я 6aнилa, як Йoмy цe вФкKo Дaвaлoся i дo-
пoмoглa. Bвeнepi, KoЛИ пoлягanИ сnaтИ, B MeHe пepeд oнимa бyли
тaтoвi oпyxлi нoги. Meнi CтaЛo cтpaшнo i я зaплaкaлa. I-l.e бyли тяжкi
poKИ. (3aпиcaлa cтуteHтKa Фiлoлoгiчнoгo фaкультeту Cум,QПУ
o.Kaшa у 2007 p.).

с.Kopxi

KoстEнKo Mapiя Фeдopiвнa, 1929 poKу нapoДх(eння, )KИ-
тeльKa ceлa KopxiPoмeнcькoгo paЙoну фмcькoi oблacтi,

Meнi бyлo 5 poкiв, вiдкoли я naм'ятaЮ гoЛo.ц,. ПpeдстaвниKИ pa.
дянськoT BлaдИ'iзДили пo сeЛaХ i зaбиpaли всi пpoдУктИ Хapчyвaн-
ня. .Ц,iдyся Moгo y B0 poкiв BИгHaлИ iз xaтИ, a Йoгo вHУKa в3яЛИ зa
нixки i aK.4|1УI1IА з пeчi. MaлeнькиЙ xl.lonчИK вiдpaзy пoмep' cтapиЙ
дiдyоь вiд xoлoдy i гoлoду зaгИHУB пi.ц тинoм. L{e бyв шryнниЙ гoлoд.
Macoвo пoMИpaЛo нaсeЛeHHя, яKe, сKИдaюнИ нa вiз' вивoзили i зa-
KoпyвaлИ y глибoкi ями. MiЙ бaтькo.цpуlкив iз eвpeями, якi бyли дpy-
xeлюбними i тoмy тpiшки дoпoмaгaли iз хapнaми. Тa всe тaки були
нaси, кoлиibти зoвciм нe бyлo нoгo, oсoблИвo взИмKУ, тoдi я хoДИлa
в лiс i, poзгpiбaюнИ снiг, |.ДyKaлa л|АcтK|А' з яKИMи вдoмa вapили lbти.
| з вeл и ки м v| пaл|4цяI'I||4 хo ДIAл|^ п peдcТaв н И KИ' tllтpИ Ka}oЧ И tl И M И в
oгopoдax iхaтax, ЩyKaЮчИ зaxoвaнyi.жy. Cyп ми BapИлИ iз пoтoвчe.
ниx лyшпaйoк i кpoпиви. Ta всe Х гoлoд сiяв смepть, пiд чaс яKoгo
т\,И втpaтИЛИ бaтькa, дiдyся тa бpaтикa. (Зaпиcaлa cryДeнткa фiлo-
лoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ О'Kaшa у 2007 p.'l'

БyгPи]vl oлeна Oлeкс.шЬнa, )KитeльKa ceлa Kop>кi Poмeнськo-
гo paйoну Cумcькoi oблacтi.

Бaтькo бyв гpaмoтHoю лЮдИHoЮ - пpaЦЮBaв пИсapeм. Ha чaс
cтвopeнHя Koлгoопy мaв 6 гeктapiв зeмлi в Бaгpeщинi' oдpaзy всry-
пИB дo KoЛгoспУ. Biддaв зeМЛю, пapy кoнeЙt плyг' вiз, бopoнy, дpя-
пaнi, вiялкy' 3aлиu:ив сoбi тpoxи xлiбa, вiн нiчoгo He xoвaв. Aлe дo
xaти пpиЙшлиГaнзинa Пapaскa, Гaнзин Iвкo oмeлянoBИч, якi тoдi
бyли aгeнтaМ||А' a тaKo)K двa пpeдстaвнИKИ з мiстa i зaбpaли всe,
3aбpaли зeptlo' яKe зaлИшИв бaTьKo, |1oB|/icИпaлИ з гopшкiвi.xy' зa-
6paли oдяг. ПoнaлVi g|А pBaтИ тa tbти лtлпoвиЙ цвiт, клeвep' Bнoнi
шyKaЛИ в пoлi гнИлy Kapтoплю. Biд тaкoТ lxi i пpaцi пУХЛи в людeЙ
нoги, тpicкaл|Аcя' бiглa з paн вoдa. Люди MepлИ нa xoдy' пpяMo нa
вУлицi. B ciм'Т з гoлoДУ пoMepЛИ бaтькo i двi сeстpи ' (3aписaлa cry-
,ЦeнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery Cyм,ЦПУ o'Kaшa у 2007 p.)'

пAPxolvtЕHKo oлeнa Baсил!вна , Жt/tTeльKa ceлa Kopжi Poмeн-
сьKoгo paйoну Cумcькoi oблacтi.



Пiд чaс гoлoдoвKИ я щe бУлa MaЛoЮ, aлe дoбpe гlaм'ятaЮ, яK пo
tвopaХ хoДИл|А сiльськi aгeнтИ тa пpeдстaBн|lKv| з мicтa Poмни i зa-
биpaли yсeляH вce. Бaтькo HaKaзaв мeнi лягги нa пeчi i сxoвaти пiД
сeбe тopбинKУ з гpeчKoю' Я лexaлa i стoгнaлa. Taк тopбинKa з гpeч-
Koю зaлИшl/iлaся y Haс. iли липoвi NлaтopжeнИки, спeнeнi з лИгloвИХ
листкiв, Kpoxмaлю. Якщo бyлa MyKa, тo щe дoбaвляли iтpiшки мyки.
Kpoxмaль poбили з гнилoТ кapтoплi, яKy пpИHoсили внoчi з пoля.
ЛюДи мepлИ пpяtvlo нa.п,opoгax. Haшa ciм'я гoлoд пepe)KИлa' a cyсi-
ди TимчeнкИ пoмepЛИ мaЙхe всi - 5 ociб. (3aпиcaЛa cryДeнткa фi-
лoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ О'KaLua у 2007 p,)'

пEтPAш oльгa Mиxaйлiвнa' )KИтeльKa ceлa Kopxi Poмeнcькo.
гo paйoну Cумcькoi oблacтi,

ПaМ'ятaю яK)<oДv|л|А пo Xaтax oнищeнкo Mикoлa, Гaнзин |вкo
oмeлянoвин, CaмiЙлeнкo Бopис eфpeмoвин, a тaKo)K пpeдcтaBHИ-
ки з мiстa i зa6иpaли y лю.цeЙ вce. BiдpилИ яI\4KУ з KapтoпЛeю' зa-
бpaли всю Kapтoплlo, зepнo' тeлИцЮ, Kopoвy. Kopoвa MoЛoKa He
дaвaлa i iT зapiзaли Ha M'яco' Boни б Bv1ЖИI||/1, якби м'ясo зaлИIJJ'Алo-
ся для сiм'Т. iли лIAттKИ з л|Аг1|л, KЛeвep. Xoд;или в пoлe xl{ИBУBaтИ,
тaM дaBaлИ i.xy. Пaм'ятaЮ, щo мepтвi лЮдИ лexaли пiд лiсaми, нa
дopoгax. B сiм'Т пiд нac гoЛoдoвKИ пoN4epлИ бaтЬKo, оeстpa' Maлe
дитя' {3anl4сaлa сryД,e+тKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум,QПУ
О.Kaшa у 2007 p.)'

с.пepeKoпiBKa

lщEнкo Гpигopiй Gвиpидoвиl, l907 pot<у нapoДЖeння' )KИтeль
сeлa Пepeкoпiвкa PoмeнсьKoгo paйoну Cyмcькoi oблacтi'

CaмиЙ тяxкиЙ пepioд, цe бyв .1933 piк. 3 гoлoдy вимиpaли цiлi
сiм'T. Taк сiм,я Kyць Cтeпaнa сKлaдaлaоя з 9 oсiб. Xoднoгo BxИB.лх
нe зaлИшИлoся. B сiм'Т llJaпoвaл Тeтяни з ]0 ociб зaлИ|JJИлacяЖtА-
Bolo oднa. Tiльки Ha HaшoMУ KyгKy o.цHa тpeтЬ xaт бyлo пyстиx. Бaгa-
тo людeЙ пoMИpaлo пpoстo Ha дopoгax. Бaгaтьox y Пepeкoпiвцi вpя-
ryBaлa вiд смepтi pибa, xoн i iT нe кoxeн мiг лoвити i нe в любиЙ чaс.
(Зaпиcaлa cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум.ЦПУ o'Kaula у
2007 p.).

с.Бoбpик

3ЕБкo oлeксандp Пeтpoвин, )KИтeль сeлa Бoбpик Poмeнcь-
кoгo paЙoну Cумськoi oблacтi,

HaЙбiльш тяжкиЙ пepioд гoЛoдУ бyлa вeснa .l933 poкy' Люди xo-
дилипухлi, пoMИpaлИ Ha вyЛИЦяХ, в пoлi нa poбoтax. Miсцeвa BЛaдa
нaдaвaЛa дoпoMory, aлe ЦЬoгo бyлo нeдoстaтHЬo. B кoлгoспi BapИ-
ли oбiц, i видaвaли пo 200 гpaм xлiбa лИшe тИмl' xтo пpaцЮBaв, oд.
Haк дiти, отapi люди цЬoГo пaЙкa нe oтpИMyвaли. Цe бyв стpaшниЙ
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чaс- cтpalД н i шe в i Й н и. {Зa п и caл a cry.цe HтKa ф iл oл o гi н н o гo фa кул ь -
тery Cум!ПУ o,Kaшa у 2007 p,)'

с.MикoлaТвкa

KoчyБEЙ Гopпинa Пaнтeлeй-
мoнiвнa, 1919 poку нapo,a,х<eння,
)KИтeльKa ceлa Mикoлatвкa Poмeн-
cьKoгo paйoну Cумcькoi oблacтi'
(Ha фoтo).

Гoлoд Hacтaв Becнoю 1933 poкy,

xлiбa нe бyлo. B кoгo бyли зoлoтi peнi -

мiняли нa xлiб У nТopгciнio в Poмнax.

Пpoтe, ДJ1ятИх xтo пpaцЮBaB У KoЛ-
гoсп i ,  opгaн iзyвaли гapян i  o6|ди '
(3aп. cryдeнткa фiл oл oгiч н oгo фa ку-

льтery Cум,ЦПУ o'Katua у 2007 p.)'

с.Лoкня

сlM'я Гpигopiй Фeдopoвиз, |9|8 poKУ HapoД)Keння. Пiд нaс
гoлoДoMopy Пpoх<ИBaB у ceлi Лoкня Poмeнcькoгo paЙoну тeпepiш-
ньoi Cумcькoi oблaстi, MeIxKaнeць сeлИЩa Koзoвa, BeтepaH вiйни i
пpaцi. Пишe вipLui,

Бiдa тa пpиЙшлa, тa нe в 1933 poцi, a paнiшe. ПaМ,ятaЮ, HaпpИ.
кiнцi 1929-гo чи в сiчнi 1930-гo poкy (мeнi вxe Йшoв двaнaДцятиЙ
piк) дo xaти зaЙшoв сiльський aктивiст Гpицькo ,E,oвгoпoлиЙ i 6eз-
aпeляцiйнo сKaзaB:

- Haвeснi всi бyдeмo в кoлгoспi.
_ A як я нe зaХoчy. Хтo мeнe змyсить?_ MoвИв вiтчим.
- Пiдeш. Щe Й дoбpoвiльнo. A нi, тo нa Coлoвки пoheш, якщo

CBУ нe пpИшИЮтЬ.
(сBУ - Cпiлкa BИзвoлeнHя УкpaТни. (Пpим. yпopяди.) '  Te стpaш-

He сЛoвo пoчУлИ' здaотЬся' щe в 1928 poЦi. CeлянИ дo пуття He зHa-
лИ' щo вoнo oзHaчae, aЛe знaлИ, щo мaЙжe Щoнoчi KoгoсЬ зaapeш-
тoвУютЬ зa тe CBУ, i apeштaнти бeзслiднo зHИKaЮтЬ. Якocь дo xaТИ
зaЙшoв сyсiд i, poззИpHУBшИcя дoвKoЛa, пpoМoBИв:

_ Чули? Bнoнi .{pяпaнa зaбpaли. Kaxyгь, зa CBУ. l щo вoнo зa
сeBey, щo зa HЬoгo тaк кapaють?

Haстyпнoгo paHKy' щoЙнo пoчaлo poзBИ.цl-|ятИсь, я виЙшoв з XaтИ.
У paнкoвиx сщiнкax пoмiтив тpЬoХ. oбнixкoм, пoBз Haш гopoд дBoe
з нaгaHaмИ B pyKaХ вeли сyciдa...



Haвeснi 1930 poкy y ceлi спpaвдi opгaнiзyвaлИ Koлгoсп, l нaвiть
дBa: (Чepвoнa XвИЛя)) i uЧepвoнa пepeМoгa). Mo>клИBo, вxe тoдi pa.
Йoн вiдpaпopтУвaв пpo сyцiльнy кoлeктивiзaЦiю, aлe y оeлi щe бaгa-
тo лИшaЛoсь "iн.п.yciв, (oднooсiбникiв).flля KoлгoспУ тieT зими вcry-
пИлИ пepeвaxнo бiдняKИ' щo мaли oбмaль зeмлi, a Щe МeHшe тяг-
лoвoТ сили'

Плaн xлiбoздaнi кoлгoсп, звинaЙнo, нe мiг викoнaти. Тa ли шaЛoсЬ
щe бaгaтo oднooсiбниx гoспoдapств, яKi тe)K з.п,aвaлихлiб Дepжaвi'
Тiльки цЬoгo бyлo мaлo. Якщo плaн вИKoHyBaвся, тo вИсyвaлИ нo-
вий, "3y61piчниЙ,. lJ-{oб Йoгo BИKoнaтИ, пoчaЛИ BИшУKУвaтИ (лИш-
KИ) ХЛiбa пo сeлянсЬKИХ двopax. Пicля вИлyчeння тИx (ЛИшKiв> Maлo
щo лИшaлoся нa пpoxИття. oсьзвiдки бepe пoчaтoKтa стpaшHaтpa-
гeдiя, щo спiткaлa мiльЙoни людeй.

Cyцiльнa кoлeктивiзaцiя. Boнa пpoвoДИлaсь нa oснoвi лiквiдaцiТ
KypKyЛя яK KЛacУ. Cпpaвxнix кypкyлiв, якi б кopисryвaЛИся нaЙмa-
l.|o|о пpaцeЮ, в ceлi, мaбрь, нe бyлo. Тa винaйшлИ l.toвe слoвo: пi.п..
KypKyЛЬнИK. Пiд цю кaтeгopiю в>кe пoтpaпилo бaгaтo стaвнiшиx, нaЙ.
бiльш пpaцЬoвИтИXceЛян' | пoчaлися HoчaMИ KpИKИ, pИlцaнHя i сльo.
зи. To кypкyлiв i пiдкypкyльникiв вивoзLАлVi to Cибipy. Бyдiвлi, xyдo-
бy, peмaнeнт зaбиpaлИ ,t].o KoлгoспУ...

Пepe.цнiвoк .|931 poкy вжe бyв Гoлo.п.|lИМ. Швидкo зpoстaлa кiль-
кiсть xeбpaкiв. 3'явилися пepшi виснaxeнi, пepшi oпцлi вi.ц нeдo.
haння. Пoмиpaли B пepшy чepry люди xвopi, cлaбoсилi, гloХИЛoгo
вiкy. Xoн нixгo щe He гoBopИв, щo вoнИ пoМИpaЮтЬ вiд виснaхeння'

Heдopoдy в 1931 poцi нe бyлo. Aлe Ha KoлгoспнИx пoЛяХypoxaЙ
зiбpaли мiзepний. | всeзepнo вИвeзли нaxлiбoздaнy' | знoвy 6pиra-
ди aктивiстiв пiшли пo двopax вишyKyBaTИ (ЛИшKИD.B зимy 1931-.1932 poкy лЮ.0.И вxe вхoД|Ал|А HaдгoлoдЬ. Тa вiд гoлoднoТ cмepтi щe
pятУвaлИ пpИxoвaнa Kapтoпля. lншa гopoдинa, дpiбнa д.oMaшHя
живнiсть.

Haвeснi 1932 poкy вxe бyв спpaвжнiЙ гoЛo.ц. Moлoдeнькa KpoпИ-
вa стaлa чИ нe ocнoвнoю.lХeю' l пoтяглись лЮдИ Дo лiсy. lJ-taвeль,
лoпyЦЬKИ, лoбo.п,a, кyльбaбa тa iншi тpaвИ Йшли дo юшKИ. Листя з
липи дo6aвлял|А Дo пoлoBИ тa кapтoплi i пeкли Maтop><aHИKИ.

3iбpaний Ha KoЛгoспHИx пoляx ypoxaЙ знoBУ He пoTpaпИB дo Ko-
МopИ. Bсe зepнo BИвeзЛИ. 3нoвy 6pигaди aктивiстiв, з paйoнними
УпoвHoBaxeHИMИ Ha Чoлi, пiшли пo ДBopaХ. Teпep y)Ke для сyцiльнo-
гo вибиpaнHя (ЛИшKiB',. Якщo paнiшe зa6иpaли вce, щo тpaплялoсЬ
нa oчi в хaтi й двopi, тo тeпep вжe oзбpoiлИcЬ) зHapяДдями пpaцin.B
кoлгocni бyлa сoлoмoзбиpaлкa iз вигнщимИ стaлeвИМи npyг.aми, iT
poзiбpaли. B кyзнi я виpiвняли i з ниx пopoбили .цoвгi Й гocтpi кo-
вiньки-cпис|А, яK|Аg|л Mo>кHa пpoцlтpИKнyгИ зeMЛЮ нa пiвтopa мeт-
pa, 3 тими спИcaмИ i пiшли aктивicти пo двopax, шУKaЮчИ (лИшKiв),
зaKoпaнИx y зeMлЮ. Тeпep yxe He тiльки зepнoвИХ, a Й гopoднix.

Мижили н xщopi, кiлoмeтpiв зa ТpИ вiд оeлa ЛoKHя, KoЛИшHЬoгo
Глинськoгo, нинi PoмeнсЬKoГo paЙoнy нa CУмщинi. Гopoд бyв вeли.
киЙ _ 0,71 гa. Ha гopoдi лaтKa xитa' Bpoдилo дoбpe, aЛe дe cxoвa.
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ти? )(лiбoшyкaнi пoмiтятЬ пopyшeнy зeMЛю i cвoTми спИсaМи знaЙ.
дyгь. Caдкa в Haс нe бyлo, лишe piс нeвeликиЙ сЛИBHИK. Бiля тoгo
слIАB|]ИKa стoяЛa бaтькoвa MoгИлa з BeЛиKИIvI дyбoвим Хpecтoм нa
нiЙ. Бaтькa я He пaМ,ятaю. Biн пoMep, кoли мeнi бyлo niвтopa poKУ.

He знaю д,o Koгo' мaбщь дo мaтepi, пpиЙшлa стpaшHa ДУMКa: зa-
xoвaтИ зepнo в мoгИлi, Xoч вiд пoxoрoнУ МИнyлo пoHaддeсятЬ po-
KiB, вoнa бyлa впeвнeнa' щo дyбoвa тpyHa щe мiцнa i нa нeТ Мo)кHa
пoстaвИтИ KopИтo iз зepнoм. 3 вiтчимoм npиЙtлли дo мoгили. Мaти
стaЛa бiля нeТ нa кoлiнa i кpiзь cЛЬoзИ пpoмoвИлa:

_ ПopяryЙ, Фeдope, дiтeЙ cвoix i пpocти мeнi, щo я тeбe i в мo-
гилi тpивoxy. KoпaЙ, Пeтpe, _ звepHyЛaсь дo вiтниMa, BИтИpaючИ
слЬoзИ.

Aлe вiтчим зaгHaB лoпary в зeMлЮ i зyпинився,
- He мoxy...He Мoxy. Я викoпaю зa oбнiхкoм, y пoлi. Aтщ нe Mo)lry.
Xoвaли зepнo вoни бeз MeHe. ДДя кapтoплi вiтчим BИKoпaв Ha oГo-

poдi глибoKУ KoHyсoBиднy яMУ, куди Й ЗacиnaлИ бiльшy чaстИHy.
Дeщo з гopoдИHИ лИШИлИ B лЬoxy.

Xoч нa нaш]oМy xyтopi лv|tJJ|Алocя тiльки двi xaти (peштa xИтe-
лiв стaли спeцпoсeЛeHцяMИ Уpaлy тa Cибipy) '  aктивiсти пpиЙш-
ли Й дo нaс, Пoштp|/|Kaлv| зeMлЮ спИсaMИ, aлe, Ha щaстя, нiчoгo
нe знaЙшли.

Taклюди пiдxoдили дo )кaХЛивoгo 1 933 poкy. Бeз xлiбa, кapтoплi,
бeз бyдь-якиx iншиx пpoдyктiв xapчyBaння. Haшe сeлo, пopiвнянo
HeBeЛИKe i  пepeплeтeнe мiцними poдИHHИMИ зB'язKaMИ, He тaK пo-
стpaxдaлo, як iншi. Aлe гoвopиЛи' щo в сУciднix Хoминцяx бiльшe
пoЛoвИHИ людeЙ пoмepЛИ,

Цiл i сeлa Йшли в xeб paки. Бaгaтo зaxoДилo iХ.цo H aшoТ xaти, п po.
сИлИ чoгoсь пoibти, a дaвaтИ нe бyлo нoгo, xiбa щo KapтoПлинy. oл.
нoгo paзy, KoЛИ в.п,oMa я бyв лишe сaM, зaЙшoв уDкe oпр<лий, з )кoB.
тИМ вoсKoвим oбличчям чoлoвi.

_.[aЙтe, Xpистa pадИ' чoгoсь пoibти, _ вxe т.4><ИM пoгacлИM гo-
лoсoм блaгaльнo пpoоив вiн.

Бiля пeчi стoяв нaвyн iз дpiбнoю вapeHoю KapтoпЛeЮ.
_ Biзьмiть oн кiлькa Kapтoплин, oбчиcтiть i з'i '>кгe.
HeщaсниЙ пoxaпцeM стaB зaпИХaтИry KapтoпЛю в poт пpяMo з

Лyшпoю. A я дививcя, як iT вce Meнцlaлo, i з жaxoм дУMaв _ нi, нe пpo
тe' щo сьoгoднi нaм бyдe нiчoгo ibти, a щo стaHeтЬся з ЧoлoвiKoм,
кoли вiн iT всю з'tbть. Aджe тaм бyлo близькo вi.цpa. A вiн з'Тв iТ всю
дo oстaннЬoТ кapтoплини. Haвiть тoгo cтpaшнoгo poKy цe здaвaЛoсЬ
нeЙмoвipним.

Xoн тpoxи xИтHЬoгo зepнa ми пpибeperлИ, aлe змoлoтити бyлo
нiдe, тa Й нeмoxливo. EкoнoмляЧ|А, MaтИ, мaбщь, paз нa ТИxдeнЬ,
вapИлa Йoгo, i тe Bapeнe хитo ми.iли'

Якoсь вiтчим сKaзaв:
_ 3aвтpa пiДy y Poмни. Mo)кe, xoн тpiшки МyKИ poз)KИвyсЬ.
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Я нe пИтaв, дe вiн iТтaм poзxИвeтЬcя, aлe нaпpoсивcя Йти з нИM,
Paнкoм вiн пoклaв y КoшoBl(y вapeнoТ кapтoплi, i ми пiшли. Дopo.

гoЮ Bсe зycтpiнaлиcя лloДt4. oднi вкpaЙ виснaxeнi, iншi вxe oп}о<лi,
з нoгaт\4И-KoЛoдaМи' якi вoни лeдвe пepecтaBляли. Пoнaд стexKolo
лeжaлИ i xивi, щo блaгaли щocЬ Пoдaти, i в>кe тi, щo зaмoвкли нaвi-
к'и. Йшли вoни вiд сeлa дo оeлa i He дoxoдИЛи. Гoлoднi вмиpaюнi
сeлa Bxe He МoглИ iХ вpяryвaти. B Poмнaxтpyniв бyлo тex бaгaтo, ii
He встИгaлИ вчaсHo пpибиpaти,

Mи пiшли нa cтapиЙ бaзap. Paнiшe HaM зaв)кдИ зyстpiнaвся пpo-
дaвeцЬдЬoгтю _ HeMoлoдиxлiтeвpeЙ, якoгo всi звaли Moтькoю. Biн
гoлoснo вИryKyвaв:

_ ЕЙ, кoмy для нoбiт i кoлiс cвiжиЙ чиcтиЙ дьoгoть?
Teпep я зl]oвy Йoгo пoбaчив. Moтькa лexaв окoцюpблeliИЙ, B

свoix зaсмaЛЬцЬoвaнИХ штaняХ з шИpoKo вiдкpитим poтoм. 3дa.
вaлocЬ, вiн вoстaннe пpoKpичaв сBoЮ пpoфeciЙнy фpaзy тa тaK з
нeю i зaxoлoв.

Ha бaзapi бyлo пoвнo жeбpaкiв. 3вiдyсiль тiльки Й нyлocя:
_ ПoдaЙтe, Xpиотa paди. ПoдaЙтe, Хpистa paди!
Biтчим iнoдi виЙмaв з KoшoBKИ KapтoпЛиF{y i кoмycь дaвaв. Бaгa-

To лe)Kaлo oпyХЛИx' якi вxe нiчoгo нe пpoсИли.
Mи пiдiЙшли дo cлiпoгo лipникa. Biн cидiв нa зeмлi в нopнiЙ

poзХpИстaнiй copoнцi i в pyкaxтpиMaB ЦJapмaнкy, Meнi вpiзaлися в
пaM'ятЬ Йdгo xyдi впaлi гpyди. Xлoпчик-пoвoдИp' poкiв 10, сидiв пo-
pyн' Cпiвaк щoЙнo зaкiнчив пiсню iтeпep вiдпoнивaв, ЛюДиK|АДaлИ,
щo Maли' в йoгo пoнoшeниЙ KaшKeт' Ta oсь лipник oбepнyв кiлькa
paзiв pyнкy шapмaнKИ iслaбким Heдy)иr\4 гoЛocoм зaспiвaв:

Я сьoгoднiд)DKe cУMУю,
Пpo ry вoлю KoзaцЬKy згaдaв.
| пpo слaвyiT нe зaбyдy,
L(o кoлись я, як coкiл лiтaв.
Бopoнив свoю piднy BкpaТнy,
He бoявся я лv|хv|хтaтap.
Toдiслaвa пpo Мeнe гpимiлa
I нe смiв нaс чiпaть яничap.
A тeпep вce пpoйшлo' всe MИF|yлo'
Чopнa xМapa KpyгoМ oбляглa.
l нa гope сИHaM УкpaTни
Лиxa дoля y гoстi пpиЙшлa.
3aбиpaють дiтeЙ УкpaTни,
3aсилaють в дaлeкиЙ Cибip,
lloб нe чУЛИ' яK плaчe BкpaTнa,
l нe cмiли б вepтaтись звiдтiль.

Cкiнчилaся пicня. Ta paптoм дoдaтoK:
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B тpидцять пepшoмy гoдУ вxe пiзнaли ми бiдy.. B тpИдцятЬ дpУгoMy гoдy iли люди лoбoдy.
B тpидцять тpeтЬoмy гoдУ пoмИpaютЬ Ha xoдy.

Тo бyлa, мaбщь' Йoгo oстaння пiсня. 3нeнaцькa пiдiЙшли двoe в
цивiльнoмy i зaбpaли спiвaкa.

- Moxe, ХoЧ нaгoдУютЬ' _ спiвнyгливo оKaзaлa яKaсЬ xiнкa
_ ШльoпнyгЬ' _ пoчУЛocя t нaтoвпУ.
3 бaзapy ми вiдpaзy x пiшли. 3yпинились бiля мaгaзиHy з дИB.

Hoю Haзвoю "Topгсин"' 3нaЙшли. Biтчим виЙняв з кишeнi свoю вiЙ-
сЬKoBУ HaгopoдУ _ сpiбний гeopгшвcькиЙ xpeст - i пoдaв пpoдaвцeвi

_ Xoнy, щoб мeнi Дaл.А зa HЬoгo MУKи. ToЙ пoвepтiв y pyкax i
cKaзaв:

_ A, тo ти цapcЬKИЙ пpислуoкник! .Qoбpe вoювaв зa цapя-бaтюш-
КУ, Щo "Гeopгiя" зapoбив.

_ Я нe вoювaв. Я зaкiнчив шKoлy poтHиx фeльдшepiв i нa фpoнтi
бyв фeльдшepoм. Лiкyвaв пopaнeHИx, ви|]ocИB з пoля бoю.

_ | oфiцepiв?
- Tpaплялoсь. ПopaнeнИx r\4И всix pяryвaли.
- oт>кe, лiкyвaв oфiцepiв! Пaнiв! Bopoгiв peвoлюцiТ! Taк? Aнy гeть

звiдси, пoKИ я мiлiцiю нe пoкликaв!
Biтчим нi слoвa нe МoвИвши, вV|ЙLJJoв з MaгaзИHy. Бeз мyки i бeз

xpeстa. Я виЙшoв зa HИпл.
HaдiЙшли )KHИBa .l933 poкy. Щe дo ix пoнaткy iз пoсiвiв, Щo бyли

пoблизy дopiг, poзлиBaвся тpyпниЙ cмopiд. Kapтинa вiдкpилaсь
стрaxiтливa. Гoлoднi Йшли в пoлe' виMинaлИ зepнo iз кoлoскiв iihи.
Bиcнaxeнi пopoxнi шлУHKи He MoГЛИ Йoгo пepeтpaвИтИ' | люди тaм
пoMиpaлИ.

3нaЙшли i нeпoдaлiк дopoги нaшoгo знaЙoмoгo Mикиry. Xoдив
вiн вiд ceлa Д,o сeлa i пpoдaвaв гoлKИ, нитKИ' гpeбiнцi, дiвнaтaм стpi-
чки. Biтчим нaM лaгoдИв чoбoти сaм i кyпyвaв У нЬoгo щeтИнУ для
}цpaтвИ. Aлe мiх ними бyлa яKaсЬ дaвня дpyxбa, бo кoли вiн пpиxo-
див, Йoгo зaвждИ пpИгoщaлИ i зaлишaли нoчyвaтИ. Iнoдi вiн жив кi-
лькa днiв. Йoгo знaЙшли B пшeницi. Biн бyв yвeсь нopниЙ, a нa oпy-
x;.loMy oбличчi шкipa пoзeлeнiлa i poзпoвзлaся. Biтчим д}DKe шKoдУ.
вaB зa ним ' (3aп ' CryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,QПУ Aннa
Бeнбepя y 2007 p.).

C.oвлaщi

дУPAчЕнKO Гaнна Якiвнa, нapoД,I4лaся у 1931p. в c, oвлaшi
Poмeнcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi.

Тa як xe тaKe He пaм'ятaти! Тoдi я сaМe вчиЛaся B шKoЛi, a poKИ
пiд нac вiЙни пpoстo пpoпУстилa' oсь чoMУ в)кe дaлi я здoбyвaлa
знaнHя в клaсi з MeншИМИ дiтьми. A якa тo бyлa шкoлa! Якi тaм ypo-
ки ?! Усi Дiти cиДiли xoлoднi, гoлoднi - тiльки Й ДУмaли пpo тe, щoб
чoгoсЬ пoibти. Ш-{o тo зa стpaшнi чacИ пepe)K!ЙBaлИ пiсля вiйни! Щo



т|лЬKИ He пpИдУМyвaЛИ' щo He
po6|Ал|/|! БaтЬKo, Якiв Фeдopo-
вИн, щoб пpoГoдyBaтИ сiM'Ю,
poбив вce МoхJlИвe. Cпoнaткy
бyлo бaгaтo кapтoплi ЙtJlяз6e-
piгaння BcИnaл|А lt .  в двi ями:
oдHa згorп,oм пoвнicтю згHИЛa.
дpyryХ' пocryпoвo з"lли, A кoли
зaлИ.ДИлaс'я лv|.Ц пoГaHa Kap.
тoпля, тoЙ ry пoihи, щe Й сyci-
ди вiдpaми бpaли; сyп вapИлИ
з тepтoю' He пpИ.п'aтнoю д,o BИ.
ХИвaнHя бyльбoю Й дoдaвaли
BaзeлiHy, зaмicть ЖИPУ, oтpИ-
MyBaлИ щocЬ cxo)Ke нa кисiль;
з6иpaли гнилi oвoчi пo пoлю Й
пeKлИ нa вoдi млинцi; cтpiляли
гopoбцiв i вapили в нaвyнцi' A
Щe я пaМ'ятaЮ, щo бyлa в нaс

KpУпopytJJKa (пpистpiЙ, щo MoЛoB KpyпУ), в якiй дpiбн.Aлacя KyKУpy.
дзa. | вхe з тieТ сyмiшi вapили Kaшy, a з виciвoк пeКЛИ хлiб (oднa
тiльки нaзвa) iдoдaвaли в тiотo цвiт сyшeнoT пepeтepтoT KoнЮшИнИ.
A пiсля Toгo, яK вiдцвiтaлися пoльoвi KaЛaчИKИ, ihи кpyглeнЬKi, Ma-
лeнькi плor0,И' iтaкe вoнo нaм бyлo смaчнe! Бaтькo щe з мoТми бpa-
тail/tИ стaвИли Kiшлю, ТУ, Щo Fдя pvlбvl, c|АпaлИ пшoнa ryДИi лoBИл|/|
птaшoK. Тaк, тaк. | гopoбцiв, i синИнoK, i дpoздiв. |нкoли ix нaвiть з
пipцям Bap|/Iл|А. Hy щo щe?.Д,ля тoгo, щoб звapИтИ яKУсЬ ЮшKy, Пo-
тpiбнo x бyлo ЧИМoсЬ пpoтoпИтИ' тaк y пiддyвaЙлo эaсипaли гнiЙ,
сyxe KapтoплИHHя, дркe piдкo якiсь дpoвця.

Любили лaсyвaтИ цyKpoBИMИ бypянкaми (зaлишкaми), якi,  бyвa-
лo, пoнaKИд,aeMo д,o пeчi Й чeKaeMo, дoKИ спeчyГЬся.

Bиживaли B ТoЙ чaс, xтo яK мiг. oт Moя MaMa нocИЛa rп,o сeЛa' .0,e
тpИMaлИ (дoбpячe> xaзяЙствo, вишитi copoчKИ' KepсeткИ мiHяТИ, в
ocнoвHoМy' Ha Kpyгly.

.Q1oкe вaхкo бyлo, Aлe, як бaчитe, дaй бoхe блaгoслoвeння мoТм
бaтькaм, B.4ЖИлaтaщe Й poзпoвiдaю тoбi _ мoТЙ oнyvцi пpo тaкi cтpa.
xiття. A Haчe HeдaвHo вce цe бyлo! (3aп. cryдeнтKa фiлoлoгiннoгo
фaкультery Cум,ЦПу Юлiя ШaпoBaлoBa у 2007 p,)'
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M. сepeдИHa-Бyдa

гA,IAЙБA Mapiя Mapкiвнa, PlapoДилacя в 1922p. нa Чepнiгiв.
щинi, сeлo HoвiMлини. Пpoживae в м' Cepeдинa-Бу,цa..|933 piк бyв нeвpoxaЙним' Cпoнaткy отoялa сtpaшнa пoс},(a' a
пoтiм нa Haшe сeлo звaЛИЛaся зливa. !,oщi йшли дHяMИ, тиxнями. У
Haс нa гopoдi Мoхнa бyлo лoвити pи6у ' Бyв y мeнe мoлoдшиЙ бpaт.
3 ним MИ lloB|/iлvlpyKaгиИ HeBeлИKИx кapaсикiв, BapИлИix iiли. Жили
бeз мaтepi, a бaтЬKa тaK звaнa nтpoЙкau зBИHУвaТИЛa y бaгaтствi й
зaapeштyвaлa. Чepeз дeкiлькa днiв пpийшoв нaKaз пpo aмнiотiю i
Йoгo звiльнили.Жити бyлoдpr<e вФКKo icтpaшнo. ihи квiти Koнюl.lJИ-
Hи' вИpИвaлИ KopiHHя poслИH, cУ|JJИлИ Йoгo, пoтiм пepeтИpaЛИ нa
uбopoшнo" iпeкли млинцi ЧИ oЛaдKИ. Тaкoж люди.tли щaвeлЬ.

Пoмиpaлo бaгaтo дiтeЙ. Бyвaлo, iдeш вyлицeю' a людИ пaдaЮтЬ
нiби пiдкoшeнi. Xтo пa.цaв вЖe нe мiг пi.цвecтися - нe BИстaчaЛo сИл.
П po вoдилoся Maco вe poз Kyp KyЛ Ю Baн н я. У л юдeй зa6иpaли xyдoбy,
xapнi Й вiдпpaвляли в Mocквy тa Лeнiнгpa.ц бiднякaм. Якщo У KoгoсЬ
бyлa xyдoбa, тo iT гoдyвaЛИ сoЛoМoю зi стpix' Mepтвиx кopiв iли, a нa
Жv|B.Aх нaвiть opaлИ. Koли з'явилИся KoЛГoспИ' тo гoлoднi HaМaгa-
лvlcя wonИтИ яКУсЬ зepнИHy чИ Kapтoплинy. Бaтькo paнo - врaнЦi
Йшoв нa KoлгoспHe пoлe, щoб нaбpaти дpiбнoТ кapтoплi. (3aп. сry-
.цeнтKa фiлoлoгiннoгo фatqльтery Cум,t]'ПУ oлeнa lвaтcькa у 2007 p,).

пAлeeв Baсиль Пeтpoвин, нa-
poДиBcя у 1923p. в с. Poмaшкoвe
Ce peди н o - Будс ькo гo pa йoну Cумc ь-
кoi oблacтi' Hинi пpoживae в м. Ce-
peдинa- БуДa. (Ha фoтo).

HaсильницЬKoгo гoлoдoмopУ в
ceлi нe бyлo. Bзaгaлi' бyлo 3 кypкyлi:
Пoлiцaeвi, Aбaшкiни, Бrлocвeтoви. У
ниx зaбиpaЛИ зepнo, Хyдoбy - тoбтo
poзKypKyлloвaли. Ha сeлo пpиi.здили
yпoвнoвaХeнi, якi з6иpaли nястpeб-
Koв) _ MoлoдИХxлoпцiв, якi зa нaкa-
зoM yпoвHoвФкeнИX дoвгИмИ зaлiз.
ними цiпкaмИ штpИKaлИ в зeМлЮ'
шyKaюЧИ бoчки 3 зepнoм. У Бeлoс.
вeтoвa знaЙшли тaкy бoнкy - 70 кг
х(ИТa. Гeнoцидy, тaK зBaнoгo, нe
бyлo.

У нaшiЙ сiм'Т бyлo 5 дiтeй, я - нaЙстapшиЙ.Жили з бaтькoм. Cy.
ciднepeз гpoшiзapiзaв MaMy' lнкoли бaтькo пpИHoоИв xлiб, aлe Йoгo
вИстaчaЛo лИшe нa 2 днi. )CIiб нa тoЙ чaс KoштУBaв 100 pyблiв' У
1932 -'1933 pp' стoялa )кaХлИBa пoсУxa' a пoтiм iшли дoЩi. Ha пoляx
тa гopoдax yсe пoГ|.lИлo, ypoxaй нe BcтИглИ зiбpaти. Xoдив paзoм з
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xiнкaми y ПaнськиЙ сa.ц лaМaтИ липoвi гiлки, Boни oбpивaли л|Аcтя'
cУIx.AлИ Йoгo, пoтiм пepeтИpaЛИ тa пeKЛИ oЛa.п'KИ. iли мopoжeнУ Kap-
ТoпЛЮ. LJ-{oб ми He пoMepлИ з гoЛoдУ, бaтькo вiдпpaвив сeстpy Bipy
нa гoспoдapствo y бyдинoк Пoлiцaовиx' сeстpy Kaтepинy i бpaтa _ y
пaтpoнaт KoЛгoспy uПepeмoгao' Я зaлишИвся BдoMa з MeHшoЮ
сeстpoЮ.

Xoнy скaзaтИ' щo кpeмeзнi чoлoвiки пoгaнo пepeHocИЛИ ГoЛo.0,.
oсь тaкиЙ пapalцoKс,

3epнo з кoлгoспiв BeзЛИ дo Moскви. Cтвopювaлися opгaнiзaцiT
тeXKУлЬтyp (y ceлi вИpoщyвaли кoнoплi), якi видaвaлИ ЛЮдяM пaТoKy
тa мIapИ}.{oвaнi гpиби (oпeньки)' Тaкoж нa бi.цнякiв HaKЛa.цaлИ пeB-
ниЙ пoдaтoK, aЛe вiн бyв HeвeлИKИM. Гoлoдoмop y Haшoмy paЙoнi -
вiд нeвpoжaю' (3aп. сryдeнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery Cум,П,ПУ
oлeнa lвaтcькa у 2007 p.)'

пoдoБЕдoBA Bipa Cтeпaнiв-
нa' HapoДИлacя у 1925 p' в м, Ce-
peдИнa _ Будa,,цe й нинi пpoЖИBae,
(Ha фoтo).

Xилa я з мaтip'ю. Cтapшa CeсTpa
пoiiaлa Житt4 Дo тiтки в Лeнiнгpaд.
Maти спeкyЛЮвaлa. Boзилa Дo Kиe-
вa кypeЙ тa oвeо, a звiдти пpИBoзи-
лa xлiб тa бyлoнки зa 68 кoп' Бyлa
Kopoвa, тp|АMaлIА iT в кopидopi' Як
тiльки зacнyBaлИ KoЛгocпИ, ЛЮ.цИ з
пoлiв збиpaлИг|||лI1У кapтoплю Й пe-
кли з нei.oлa.цKИ. 3винaЙнo, люди
гoлoдyвaЛИ. Boни nУхлIl Й умиpaли'
Тaкoхiли сoбaктa кoтiв' 3a збip кap-
тoплi нa пoЛяX MaтИ зaapeшTyвaЛИ
нa 1 дeнь. Meнi Й мaтepi.п,oпoмaгa-
лa тiткa _ пepeдaвa лa noCИлKIА з пpo.
.цУKтaMИ. Poзпoчи нaлacя кoлeктивi-
зaцiя.

Щoдo пoгoдHИx yмoв, тo пiсля пocцИ noчaлИcя ЗлИBИ. У нaс нa
гopo.цi всe пoгнИлo. Гoлoдoмop стaвся чepeз нeвpoжaЙ' (3aп. сry-
дeHтKa фiлoлo гiн нoгo фaкyл ьтery Cyм.ЦПУ oлeн a | вaтськa y 2007 p. ).

AБAIJJKIнA Mapфа MaтвГlвнa, нapoДИлacя у 1925 p' в м, Cepe-
,цИНa _ Будa, дe й нинi пpoЖИBae.

Haшa сiм'я бyлa вeЛИКa _7 дiтeЙ' Бaтькo бyв нoбoтapeM' пpo.цa-
Baв взyгтя нa бaзapi. 

'iли 
ми oлa.t].KИ з гнилol'кapтoплi. Ha кoлгoсп-

нИХ пoЛяX зaбopoняли збиpaти нaвiть нaйдpiбнiшУ KapToпЛЮ тa бy-
pяки. 1933p. - стpaшниЙ нeвpoжaЙ! Caдxaли дpiбнy кapтoплю й
oчИстKИ. Moлoдь пpaцЮBaЛa в дepжсaдKax, яKi знaxoдИЛИся нa BУ.



лИЦяx Яpмapкoвa тa ГpoмaдянсЬKa. 3a poбory плaтИлИ д}DKe Maлo.
Тi, xгo пpaцЮвaлИ в KoлгocпaХ, HaMaгaлИся xoч щo-HeбУдь пpинeс-
ТИ з пoля: Kвaсoлю нacИпaл.А в чoбoти. Cecтpи пpaц}oBaлИ в сaдaХ.
Ha нaш pИHoK пpoдyKтИ пpИBoзИлИ з Moскви. Цe в oснoвнoмy бyли
бopoшнo Ta KpУпИ. Mи кyпляли бopoшнo Й пeкли хлiб, a пoтiм пpo.

дaвaлИ шMaтoчKaМи пo 200 гp. .[eякi нaвiть 
.iзДили пo дoмiвкax тa

тopгУвaлИ xлiбoм. Хити бyлo сТpaшHo i нeстepпнo, aлe Гoспoдь

дoпoмiг! Cлaвa Йoмy! (3aп' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery
Cум.ЦПУ oлeнa lвaтcькa у 2007 p').

пPoxoPЕ}tKo Пeтpo Улaсoвин, нapoД,ИBcя у 1912 p. У c. Гoлу-
бiвкa CepeДинo- Будськoгo paйoну Cум c ькoi oблacтi.

У 1933p. пpaцЮBaв бpигaдиpoм сaдiвничoТ 6pигatи. t]eЙ piк бyв

дoщoвИM, пoсiви пi.цмoкaли, г|1ИI1|А нa кopiннi,,0,oщ нeдaвaв пpиби-
paти пoсiви, пoгo.цa пoстiЙнo змiнювaлaся, дoвoдИЛoся воe po6ити
pyKaМИ' BИxoдячИ Ha пoлe бaгaтo paзiв. Ha тpyдoдeньдaвaли 500 _

900 г. жиTa, яKe нe Йшлo.цepxaвi. Biд гoлoдУ в HaшoMУ сeлi нixтo нe
пoмep, aлe бyлo.цуDкe BФкKo' Beснoю 1934 p. BV|Дaвaл|А чeчeвицю i
BapИл.л oбiди. Ti, xтo пpaцЮвaB' нe пoмep. (3aп. cryдeнткa фiлoлo-
гiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ oлeнa lвaтcькa у 2007 p')'

пЕ}|ЬKoвA Bipa MикoлaЪнa,
нapo,цилacя в c. Жихoвe Cepeдинo-
БУ,цc ькoгo p aЙo ну Cум с ькoi o блacтi'
(Нa фoтo).

Hac y с iм'Т бyлo 5 _ 4 ceстpи i
бpaт. Я бyлa нaЙмoлoдшoю' Жили
.п.oсИтЬ зaМo)КHo дo встyпУ B KoЛ-
гoсп' У нaс бyли KopoвИ' кoнi, бaгa-
тo зeмлi. У 1933 _ .l933pp. )кИтИ стa.
лo д}DKe BФкKo' A щe Й пoгoдa пoгa-
нa:дoЩi, дoщi. Ciм'я BсryпИлa в KoЛ.
гocп. Як iвci  нeдohaл.Атa нeдoпИ-
вaли. Гoлoвa KoЛгoспУ бyв дoбpим
чoлoвiкoм, дoпoMaгaв людяM y сeлi.
3вiдкиcь пpивiз дeкiлькa вoзiв бypя-
Kiв, кapтoплi Й пiдгoдoвyвaв людeЙ,
ocoбливo тИХ, У кoгo бyли дiти. Бa.
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тЬKИ 3гaдУвaли йoгo дoбpим сЛoвoM. Cтapшi бpaт i ceстpa 6iraли
чepeз лiс i звiдти пojЪдoм i.здили дo PoсiТ _ KУпУвaЛИ xлiб, дoмa сy-
шlИЛи сp(api, iли пoтpoxy. Mи, мoлoдшi, xoдИлИ в лiс _ з6иpaлиrpи.
6и, ягoди,-лeбeдy, змiшyвaли з Kapтoплeю, бopoшнoм, пeкли xлiб.
Бpaт лoвив pибy, дpiбнy звipинy. Tяxкo бyлo xити всiм! Бopoшнa,
xлiбa, пpoдУктiв бyлo зoвсiм мaЛo' Люди стpФкдaлИ вiд гoлoдy, oсo-
бливo' cтapi, xвopiтa дiти' (Зaп' cryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкуль-
тery Cум,ЦПУ oлeнa lвaтcькa у 2007 p')'
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м. Cyми

сoпlЛЬниK Гaннa Iвaнiвна, нapoдИлacя 14>кoвтня |923 poку
у мiстiCуми'

Тi, щo нiкoли He пepe)кИвaлИ гoлoд' нiкoли нe зMo)КyгЬ УяBИт|/|
сoбi, якi отpФкдaнHя опpИчИHяо вiн. Якби цe вiдбyвaлoсь якиЙсь
тИxдeнЬ' aлe )K цiлими мiсяцями poдИHИ гoлoдУвaлИ. Люди чacтo
втpaчaЛИ poзУIи i пpocтo пepeстaвaли буи людЬМИ. Meнi poзпoвi-
дaлa щe MaтИ пpo oднУ тaKУ (людohKy>. Kaзaлa, нiби тa Maлa лЮд-
ськe oбличчя' aЛe oнi бyли вoвнi, бoxeвiльнi. Xитгя пoстyпoBo зa.
вMИpaлo. Були Й тaкi, щo piзaли тaBapИIIIl тpУпИ, щo вбивaли влaс-
ниx дiтeЙ тa вapиiлIА тpyпи ix.

Ha вyлицяx нaшoгo мiстa мoжнa бyлo бaчити мoтopoшнi сцeHи:
як пo зeмлi пoвзaлИ дiти тa дopocлi, знeсилeнi гoЛo.цoM, Я 6aчилa
жiнкy oпyxлУ вiд гoлoдy' щo лe)кaЛa пpoстo нa зeмлi i xpoбaки пoha-
лиiTxивцeм' yздoв)кTporyapy Йшли ЛЮдИ, якi клaли мaлeнькi шMaт-
ки хлiбa бiля нeТ, тa cмepтЬ мaйxe зaбpaлa бi.п,oлaxУ.

Tpyпи людeй збиpaли дo KyпИ i, як нeпoтpiбниЙ мoтлoх, BKИДaлW|
Ha вo3И. . .

Чepги дo KpaMHИць cяraлИ пiвкiлoмeтpoвoT дoвжини' Люди ви-
стoювaЛИ в нИХ He oдHy гoдИHy' тpИMaючИсЬ 3a пoяс ToГo' Хтo пo-
пepeдy. Тi кoмy висТaчaлo' oдepxyBaЛИ зa KapтKИ xлiб, peштa x бyлa
зMyшeнa пpИxoдИтИ HacryпHoгo.п,ня' Maючи нa дoлoнi нaмaльoвaнi
oлiвцeм нoMepИ, .[ля oстaннix iснyвaли спeцiaльнi, зaкpитi для
iHшИX, кpaмницi яK|АMv1 KopИсryвaлИся дep)кaвнi слyя<бoвцi, кepiв-
ники виpoбHИцтBa тoщo.

У poдинi нac бyлo тpoe. У 1 933 poцi мeнi якpaз вИпoвHИЛoся7 po.
кiв. Як звинaЙHo, Чepгa бyлa вeлинeзнa. MaлиЙ зaгpaвся i зaryбив
KapтKИ. Цe бyв гloчaтoK мiсяця, a тoMy нoвi кapтки вИДaлИ лИшe y нa-
сryпHoMУ. Уявiть, яK HaМ пpиЙшлoся! (l-{iлий мiсяць гoлoдyвaли).

|снyвaли тaкi звaнi (TopгсИHИD , KyдИ лЮ.п'И здaвaлИ зoЛoTo' зa-
мiсть якoгo oтpИMyBaлИ бopoшнo, olцягтoщo. Maбрь, зaвдяKИ цЬo-
м1y MИ Й вpяryвaлиcя. TaK, У Meнe 6уввeликиЙ зoлoтиЙ xpeстик i сe-
pexKИ. Maти вiднeслa iХ тa oтpИМaЛa мiшoк бopoшнa. Hapeштi ми
зBapИли гaЛУI.ДoK. Cкiльки х paдocтi бyлo!

Були Й haльнi для poбiтникiв, дe зa oднopaзoвИпIiv| тaлoнalиИ
гoдyвaлИ poдИнИ пpaцюЮЧИx'

Я бaчилa людeЙ, якi вмиpaли вiд гoлoдy. Бaчилa жiнoк i дiтeЙ з
poздyl-ИMИ )KИвoтaMИ, пoсинiлиx, якi щe ДИхaлИ' aлe з пopoxнiми
пoзбaвлeниMИ Ж|4ття oчИMa. I тpyпи _ тpyпИ в пoнo|.Дeнoмy oдязi,
дeшeвиx пoшapпaнИx чepeвиKaх, Ябaчилa всe цe i нe збoxeвoлiлa.
ЛюДи ЛeдЬ пepecyвaЛИ нoги, xyдi яK сKeлeт, бoлiснo oп1о<лi. He-
щaснi лoBИл|А MИшeЙ, щypiв' гopoбцiв. Moлoли кiстки нa бopoшнo i
poбили тe сaмe зi шкypи тa пiдoшвaми взуття. A кoли x зaзeлeнiлa
тpaвa, пoчaлИ вИKoпyвaтИ кopiння,.iли лиcтя тa бpyньки. Bxивaли
всe, щo бyлo: кyльбaбy, peп'яxи, пpoлiски.
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Гoлoд нe тiльки зaбpaв >K|4ття y людeЙ, вiн зpyЙнyвaв мiльЙoни
ЛЮдсЬKИx мpiЙ, poзнaвив мaЙ6унe нaшoТ кpaТни, знiвeчив людськi
дoлi' (3aп. cryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум,QflУ Teтянa
Caйкo у 2005 p,).

MAPчEнKO €вдoкiя Boлoдимиpiвнa, нapo,цилacя 7 вepecня
19З0 poку в м'фми.

Moя мaти бyлa кцapкoю, a бaтькo стopoxeм. У мoTЙ сiм'T я бyлa
сЬoМoЮ. Пpo гoлoдoмop 1932.1933 p.p' я пaМ'яTaю Maлo, aЛe знaю
тe, щo poзпoвiдaлa мeнi стapшa сecтpa Яцeнкo Aнaстaсiя Boлoди-
миpiвнa. Koли стaв вiднyвaтиоя спpaвxнiЙ гoлo.0,, ЛюдИ пoЧaЛИ шy-
кaти i'xy скpiзь. Гoryвaли всe, щo зHaXoдилИ. Moя мaти пiсля poбo-
ТИ KoxeH дeHЬ XoД,ИЛa пo пoлЮ i збиpaлa пшeничнi зepняткa. Koли
зpaнKУ вoнa Йшлa нa poбory, MoeЮ зaдaчeЮ бyлo з Ko)KHoгo зepHят-
Ka зHятИ вepxнiЙ шap. Bвeнepi мaти пpИxo.п'Илa, дo.Ц,aBaлa тo KpoпИ.
BИ' тo iншoТ тpaви, бo гopoдинa бyлa дpr<e piдкo. Bсe вiддaв aли Дi.
тяM' я Цe Bxe зapaз poзyмiю. oсь тaк y кiнцi 1933 poкy BзИMKy пoМep
спoчaтKУ бaтькo (y ньoгo нe вИТpИMaлo cepцe), a пoтiм мaти вiд
i нфeкцi Й нoТxвopoби. M и, дiти, зaлИШv| л|Аcя сaм i' HaЙ cтapшo мy бyлo
15, a мeнi, нaЙмoлoдшiЙ, 3'  Пoтiм ми вci ( кpiм мeнe i  мoeТ оeстpи,
бo вoнa тex MaЛa лИшe 7 poкiв) пiшли пpaцЮвaтИ y пoлe. Baxкa пpa-
ця дyxe швИдKo зpoбилa всix дopoслими.

Гoлoдoмop 1947 p. пaM'ятaю гapнo' бo зaотaлa Йoгo в 17-piннo-
мy вiцi. Ha тoЙ чaс y Haс в poдинi зaлИIJJ|/|л|/icя я' сeстpa i oдин бpaт
(нoтиpи iншi зaгинyли нa фpoнтi).Дyxe бyлo вaxкo, бo y 3 я щe He
пoвнiстю poзyмiлa, щo тo бyлo. oтaк B|/|)<oДI4л.4 Ha вУлИцЮ, a дeсЬ
пiд пapкaнoм лe)кИтЬ ЛloД,ИHa i, якщo стoгHe _ тo щe xИBa, a яK нi, тo
Й нi' HaЙпpикpiшe булo дивитИcя нa дiтeЙ, щo п}D0И з гoлoдy. .{и-
вИтt/|cя i He Maти, щo Тм дaти пoibти. Poзкaзyвaли нaшi сyciди, щo
вoниihи iсoбaк, iкoтiв, aлe MИ нeiли цЬoгo. Mи, нaвiТЬ, мишeЙ вa-
p|АлИ''тaK Haвap caм зaЛИшaл|А, a,tх сaМИX вapeнИx нe tли. Якoсь нi-
Хтo He xoтiв сaмe li ibти, HeзвaжaючИ F{a тe, щo.цИKo xoтiлoся нaпo.
BH||/1т|4 бoдaЙ чИMoсЬ tIJлУHoK.

- Poзкaxiть, бyдь.лaскa' сaMe пpo i.xy, яKy вИ спoxИвaЛИ.
_ l>кy?... Xiбa ж тo MoxHa нaзBaтИ ikeю? 3apaз дoмaшHю сKoTИHy

Kpaщe гoryЮтЬ. Бyвaлo знaЙдeш rп,eсЬ Kapтoплi пoзaтopiшньoT i pa-
ДИЙ - paдeceHЬKИЙ, щo знaЙшoв' A вoнa M'яKa, yся сKpЮчeнa яKaсЬ,
мicцями зeлeнa. Пoчинaeш щoсЬ вapИти iз нeT, a Boнa нa пoвepxнi
плaвae. Bлiткy i вoсeни бyлo тpoxи лeгшJe' бo михoДIАл|Адo Koлгoс.
пiв i тиxo внoнi кpaли яблyкa i гpyшi з KoЛгocпнИx caдiв. Ta ми Й нe
oднi6улtл, бo стopoxбyв зaB)кдИ Ha пoсry' a щoж po6итибулo?FaЙ
KpaлИ',.  Утиx, xтo в HaсyKpaB. MiЙ пoкiйниЙ нoлoвiкy 47-му poцiбyв
вoдiем, вxe пoтiм вiн мeнi poзпoвiдaв, щo гoЛoд бyв ствopeниЙ, бo
вiн сaм oсoбистo BoзИB з пoлiв дo PociT мiшки з зepнoM. Я, нaвiтЬ,
нe УявляЮ, ким тpeбa бyги, щoб oтaK пpoстo взятИ i в6ити, caмe
вбити мiльйoни людeй. Тeпep кoxнoТ нoчi, лягaюЧИ спaтИ я блaгaю
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Бoгa, щoб нaшим дiтям i oнyкaм нe.цoвeлoся пepeжИтИ тe' щo npиЙ.
tllлoся nepe)кИтИ нaм' (Зaп, Cry,ЦeHтKa фiлoлoriaнoгo фaкультery
Cум,ЦПУ Mapинa,Qх<улaй у 2005 p')'

Kaтepинa lгнaтiвнa [пpiзвищe нe нaзвaлa] , 1 928 potry Hapoflх(€Hт
ня' нapoД,Илacя в ceлi nQepкaui Штeпiвcькoгo paйoну Cумcькoi oб-
лacтi' У 1929-му пepeiхaлa э ciM,eю дo Cум. 1apaэ пpoх<иBae в мiстi
Cуми'

Фoтo, пpiзвищe, aдpecу i будь-якi iнtui тoчнi Дaнi Kaтepинa lгнa-
тiвнa вiдмoBилaся ДaтИ - бoiтьcя, lJle пaм'ятae, яK poЗKуpKуЛилИ
дiдa, пepecлiдувaли i вбили. Caмe вit, yбивць сiм'я Bтeклa в Cуми'
Пpoйшли poK!4, a iх вce ЦJуKaли. 3нaйшли, i бaтькa poзcтpiляли бeз
суДу' яK cИнa KуpKУля. Toму Kaтepинa lгнaтiвнa i дoci пoбoюeтьcя
Зa сBoe х<иття.

1933 piк _ гoлoдниЙ piк. Mи, бyдyни lиaлИlиlА, збиpaли ЛИcтя з
aкaцiT, g,ял|А Й пeкли oлaдi. Бaтькo дeсь дicтaв oлiфи, oсь i xapили
воe нa нiЙ.

Люtи ду)кe MepЛИ. oтaк iдe людинa, i нa xoдy пaдaо з гoлoдy, i
B)Ke Mepтвa. У сeлax, якi пoвнiстю BИMepЛИ, вивiшyвaли нopнi пpa-
пopи. Bзyгись бyлo нi в щo, пo нepзi взиМKy чoбoти взyвaли, щoб
виЙти нa BУЛИцlo.

Cтpaшнi poKИ гoлoдy 6ули' Людиiли людeЙ. У мeнe бyв oдин дoб.
pe знaЙoмиЙ сyсiд (iм,я пoпpocИлa нe oпpИлЮдl{ювaти), вiн 25 poкiв
вiДсидiв нa Koлимi. Taк вiн caМ poзпoвiдaв, як BoHИ з бaтькoм зaПpo-
сИЛИ пepeХoxoгo чoлoвiкa пepeHoчУвaтИ, a пoтiM в6или йoгo i з'iли'..

B кiнцi.l933.гo бaтькa зa6paли, "тpoйKa) poзстpiлялa'У 1944-му
МaTИ пoMepлa. Meнe зaбpaлa сTapшa сecТpa. У сiмнaдцятиpiннoмy
вiцi "випxнyлa) зaМix зa чoлoвiкa, нa 20 poкiв стapшoгo зa rVIeHe.

A тyг i 1947 piк пpиЙшoв. .Qy>кe сильнo гoЛoдyвaли. Ceстpa з нo-
лoвiкoм пoiХaлa в Kypськ, мiняти peнi (тoдi i'здили в (KaцaпщИHy)
мiняти peнi нa i.xy). ПoixaлИ, a тpЬox дiтeЙ вдoм a зaлИIJJИлИ. A кoли
пoBepнУЛИcя, дiтки Bхe ПoMepЛИ з гoЛoдy.

MiЙ чoлoвiк xoдИв y ceлo зa пpoдyKтaми. Poзnoвiдaв, як xитeлi
вдepлИcя в Xary д,o oдl.|oгo чoлoвiкa i в6или Йoгo зa бaнкy квaсoлi'
Ha сeлян взaгaлi бyли дуoкe вeликi пo.п,aтKи. Якщo в гoспoдapствi
Maлaся Kopoвa, тpeб.a бyлo здaти 6 кг мaолa. Чoлoвiк poзпoвiдaв
щe Й тaкy iстopiю, щo сeляHИ пoвiсили KУpKy, нiбитo BoHa цe зpoби-
лa сaмat i пiдпис зaл.IIJJIАл|/|'. uЯк я мoxy з дaти 1З2яЙця, яKщo я Heсy
тiльки 120?"

У Cyмax пo тaлoHax дralaлИ xлiб. Чoлoвiкy, бo вiн пpaцювaв' дa.
вaли 500 г нa дeHЬ. A тИМ, xтo нe пpaцюBaв (я cидiлa з МaЛoю ДИтИ-
нoю), дaвaл|4 лtАLJJe пo 300 г. xлiбa. |нoдiдaвaлИ тpoХИ цУKpy, яeчниЙ
пopoцloK.

A щe нaм дoпoмaгaЛИ aмepИKaнцi. ПpиcилaлИ дoпoмory, нa po-
бoтax poздaвaлИ oдяг. Чoлoвiк пpинiс пaлЬтot Bзyгтя. (Зaп' сryдeн-
ткa фiлoлoгiчHoгo фaкультery Cум!ПУ Haтaлiя Чeвryз у 2007 p.)'
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дPoздoB oлeксaндp lвaнoвин,
|924 poку нapoДЖeння' (Ha фoтo).

47 piк бyв гoлoдoMopoм чepeз вiЙнy,
тoшo вiЙнa бyлa i He дo ypo)Kaю бyлo. A
33 piк - цe бyв дeЙствiтeлЬHo гoлo.цo-
мop. Бaгaтo людeЙ apeUJтoBУBaлИ в тe
вpeMя. 3a чaсiв гoлo.ш,oМopy житгя бyлo
тя>кKИMt oт' пoтoмy щo тp'eбa бyлo бa-
тЬKaM нaшИМ poбить, a ми дiти, тiльки
|.lJKoЛЬllИKИ були''Iли MИ' xтo щo дiстaнe:
Kapтoпля, бypянoк... . . .нy, i  якiсь с}D(apИ-
ки' Maйжe воi люди yтoй нaс гoЛoдyвa-
ли' |нi гoЛoДoмopy 32-33 poкy бyли тях-
чиMи зa вiЙнy. УтoЙ чaс бaгaтo Koгo з Hac
гpaбyвaли, зaбиpaли людeЙ, .цiти гoлo-
.цyвaлИ. (3aп' унeниця B-А клacу CCШ
Nэ9,[l,ap'я Чepтeнкo у 2007 p', кepiвник -

уЧItтeль укpaiнськoi мoви i лiтeparypи О.€'Бoндapeнкo)'

KOсAPGв €вгeн Boлoдимиpo.
виl, 1 9 28 p o Iо/ н a p oД)<eн н я, M e ЦJ Kae
в Cумaх. (Нa фoтo).

Бaтькoвoгo бpaтa ,  бaбyся ,
пoMepЛИ, бaтькoвoгo бpaтa xiнкa тa-
Ko)K пoMepлa. Hy, a тaк y ceлi бaгaтo
пoмepлo. Xaт бyлo нeбaгaтo.

Moя мaти iЪдилa в 3axiднy УкpaТ.
нy мiнять xлiб. Mи хoД|Алv1.цФкe ory-
ди в Пльoхoвo, цe ryДИ B Pociю, мi-
нялИ ТpяпKИ, з Maтip'ю xoдили, мiня-
л|А нa KapтoшИHy' Ha )кИp яKИЙсЬ, a
iли г ipнaк, iз липи пeкЛИ oтi. . .  a iли
МepзЛУ KapтoшKУ, oтo збipaли пo
пoлю i'tли,,' (3aп' cryДeнтKa фiлoлo-
гiчнoгo фaкультeту CумДПУ lpинa
Лиcянcькa у 2007 p.).

тoлстoкo Й паpaскoвiя l вaнiвн a, 1 9 28 p o ку н ap o,t;)Ke н H я, M e -
ЦJKae B CУмaх, (Ha фoтo)'

Hiчoгo я в)Ke нe пaм'ятaю. ПaM'ятaю, як гoлoднi 6ули, лaзилипo
гopo.п.ax, пo пoлЮ, збиpaли KapтotllKУтaKy, oтo пoMepзлa, нy iзби-
paлИ Mepзлy. Пpoмивa ли, вapили,,tли.

Hy, як вaM poзГ,loвiсти, oЦe y Мoгo дe.п.a, тoбтo' Чoлoвiкa бaтькo,
мaти' Бaтькo пoixaв xлiбa виДoбУBaт|/| i нe вepнyвся. Чи дe пorИб,нlА
дe, ХтoзHa дe' A дoмa MaтИ нa пeчi лexaлa з дИтИнKoю , булa ДIАтlАнa
гpyдHa, i  вoнo сoсaлo гpУди, a|Аaт.4 x нiчoгo нeiлa.. iтaк сoсaлo i
Bмepлo, i  мaти вMepлa нa пeчi.
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Щe oдин бpaтyмep, я знaю, цe мiЙ
дeд poзKaзУвaв...

oт пpийдyгЬ' poзKypKyЛюBaлИ xo-
ДlАлLА,\! нac iтaк нiчoгo нe бyлo' Пoлi.
зли нa Хary, тaM сyшeнi гpyшi, i вoни
всe зaбиpaлИ' Дe цJo He нaйдyгь' Я
oднa бyлa, дiтeЙ мaлo бyлo, a в Koгo
дiтeй бaгaтo бyлo _ цe дy,Ke тpУдHo
бyлo. . .

A oцe нoлoвiкa, Йoмy тoдi 7 poкiв
бyлo, i cecтpУ, cecтpi ]2, oдвiвтoгoy
сeЛo яKecЬ y Kaцaпщинy, вoбщим,
вiд.цaв люДям, щoб вiн yix щo-нeбyдь
poбив, ryоeЙ ни свинeЙ пac, a сecт-
pу дeсЬ нa BoKзaЛi, нe зНaю дe' ЧИ
Mo)Ke B Cyмaх, чИ Mo)Ke Й дaлi дe, пo-
сaдИB нa пoТзд i щь кyди xoч. Boнa

iХaлa-ixaлa, .п,olХaлa дo Kиeвa, a тaM xe ГaHяЮтЬ. Boни виЙшлa, сiлa
тa Й плaчe. Пiдxoдe жiнкa дo нef: "Чoгo ти плaчeш?" Бaчить xe, шo
гoлoднa' вoни iТ BзялИ, пoвeлИ дoдoМy, вoHa .Д,aлa' тa )<iHКa, пoibти.
nПoмиЙ мeнi пocyдyD' _ Kaxe. Boнa пoмилa пoсyд, пoпpибipaлa, тa
iТ знoвy нaгoдyвaлa. Ha дpyгий дeнь пi.цxoдe: nMeнi нapвИ в лiсi яки.
XoсЬ яГiд", Дaлa'iЙ бyгилкy i пoKaзaлa, дe лic, щoб нapвaлa ягiд. Boнa
пiшлa, нa нeТ кинyлaсЬ гaдЮKa, тa зляKaлaсЬ, KИl.{yлa ry бyгилкy, пpи-
xoд,e' Kaxe, щo oтaK i oтaк, нe нapвaЛa ягiд. _ He будeш ijbти, iди.
Пiшлa Boнa зHoв нa стaнцiю. A тoдi пi.цxo.цe якиЙcь муot<нинa i скa.
зaв, щo якщo бyдe вoHa дoглядaти жiнкy, тo бyдe iibти. Я нe зHaю,
скiльки вoнa пoxИлa тaM, нe.t],oBгo, нy, Мo)Ke, мicяцЬ, i ця xiнкa вми-
paе i вoнa oпятЬ пiшлa. l тoдi вxe xтoсь Тй пoсoвiryвaв пiти в кoлxoз'
Taк вoнa i вижилa

A мiЙ чoлoвiк.цo oсeнi .цo)<иB y сeлi, пaс свинeй У дiдa, a oсiнню
дiд кaxe, щo вpoхaЙ вxe зiбpaли, тo Moxe вiн iти нaзaд y свiЙ кpaЙ.
(Зaп. сryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ lpинa Лиcянcь.
кa у 2007 p.),

БAлиM Oлeксaндpa Cepгl.tвнa' 1938 poKу нapoД)Keння, ЖиBe
в м.Cуми, iнвaлiД ll гpупи' (Ha фoтo).

M oТ бaтьки oдp}DкИл Ио я в 1 922-му po цi. .{o гoлoдoNnopy Maл И чeт-
вepo дiтeЙ, y 1933-мy HapoдИлoся п'ятe дитя. Усi дiтки пoмepли вiд
гoлoдy. Мaти poзпoвiдaлa' щo гoлoдoмop пoчaвся в 1932-мy, aлe
нaЙсильнiшe пpoявИвся в 1933-мy.

1932 piк y Haшoмy сeлi виявився вpoжaЙним. Уce бyлo: i  xлiб, iдo
xлiбa. Aлe rгocь дoбpe пocтapaвcя, i всe Bивeзли з УкpaТни.

Пoчaвоя 1933 piк. 3eмлiзaciвaти HiЧИM, нaвiть кoлгoспaм' Тзди.
ли, гpaбyвaли, зaбиpaЛИ всe, щo зHaxoдИлtА, ЛюДи, KoЛИ чyЛИ, Щo
iдyгь uoбдиpaтИD, зaKoпУвaЛи всe ibтiвнe (якщo вoнo бyлo).
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Ciм'ями пoMИpaЛИ вiд гoлoдy. Пц-
лv| нorИ| oбличчя бyлo нaлитe.

|ли вce, щo пpИХoдИлoсЬ: тpaвy,
Kpoпивy, щaBeлЬ' KaлaчИKv|, aкaцiю
xoBry. Якщo щaстилo знaЙти стpючKИ
бiлoT aкaцiT, ik сyшили' тoBKлИ, дota-
вaли нeбaгaтo висiвoK, лyшпиння й
пeKлИ xлiб' Пo гopoдaм збиpaли пo.
мepзл ioвoч i .

Бiльшe BсЬoгo вiд гoлoдy пoMИpa-
ли дiти.

Toпити бyлo нiним. З6иpaли нa пoлi
сyxy тpaвy' oЧepeт oУIJJИлИ' Тeплa воe
o.0,|lo нe вИстaчaЛo. |нoдi викopИстoвy-
вaлибaдилля з KapToплi тa кyкypyдзи.
Aлe вiд цЬoгo yгвopювaвся стpaшeн-
ниЙ дим i чaд. .Циxaти нiчим, a >КИтIА
тpeбa.

Ha пoнaткy 1934-гo в>кe ЛeГшe cтaЛo. ЛюдeЙ Bv|BoзИлvIHa пoЛe -
сiяти oвeс, яЧMiHЬ, г|poсo. 3a poбory BИДaBaлИ тpiшки rхi.

A oсь 1947 piк я в)кe сaMa пaM'ятaю' Hac У MaМИ з 12-ти ДiтeЙ
зaлИшИлoся чeтBepo: бpaт, i Haс тpИ .o,oHЬKИ. Жили в Cyмaх.

Бyлa зaоцa. Пoсaдять лЮдИ Kapтoплlo, пшeнИцЮ, a дoщy Heмae.
Пoтepпaли вiд гoлoдУ.

У визнaчeниx МaгaзИнax poздaвaЛИ xl.liб. Усiм He вИстaчaЛo. Чepги
вeличeзнi були. Люди i нoнyвaли пiд мaгaзинaми' Я мaлeнькa бyлa,
9 poкiв, пpoдИpaЛaся бeз ЧepгИ. flaвaли Meнi, яK i всiм, двi бцaнки.
Aлe, яK BИлaзИлaз Haтoвпy' xлiбдopoслiлюди з pУKвИpИBaли. Якщo
зaлИl.uaлocя xoч пiвxлiбv|HИ|тo вxe дoбpe бyлo. Tiльки oсь pyнки мoT
пicля тaкoT "битви зa xлiбo всi в кpoвi 6ули Й бoлiли дy)Ke.

Бaгaтo xтo I.UИв oдяг, ii 'здив y Poсiю - мiняти нa xлiб. A дeякi пpo-
отo iХaли дo poдинiв - пpoсИтИ пpo }цoпoмory'

Пpaцювaли дyл<e бaгaтo, пo двi змiни. | нoнyвaли нa зaвoдax бiля
стaнкiв. Ha poбoтax У haльняx пoibти ДalaлИ, Xлiб видaвaвcя тyг пo
ТaлoHaХ: нa poбoнoгo - 500 Г' Ha дИтИHУ - 300 г' A тi, rгo пpaцюBaв
нa пoлi, 6paли з сoбoю нa poбory дiтeЙ _ a paпTorи щoсь знaЙдyгь,
щocЬ пepeпaдe. MiЙ бaтькo нa ToпoлянсЬKoMy |.llЛяxУ.0,oшK|/| г1|АляBI
a МaTИ в кoлгoспi пpaцЮвaлa. |нoдi гlp.lllocviлIА ДoдoмУ KapтoпЛю,
Kaпyсry ни бypяк зa пaзyxoю.

Жилa я бiля зaлiзничнoгo BoKзaлy' в зeмлянцi. Toпити бyлo нi-
чим. ПoiЗди.iздtлли, Дe-He-дe poзсИпaлИ вyгiлля, a ми пoтiм шУKaлИ
Й з6иpaли, Xлoпцi, як пoi.зд зУпИHявся' BИлaЗ|Алv| нa нЬoгo Й кpaли
вyгiлля, a пoтiм нaM пpoдaвaли. Kpiм тoгo' щoб дo6уи xoч яKeсЬ
тeпЛo, ми зpiзaли Й викopиcтoвyвaлИ KopУс}Dмxдepeв. Bзaгaлi тoдi
пpoблeмa бyлa з xитлoм, щoб Йoro знaЙти. Cкpiзь бyлo тiснo. Люди
>KИл|/| з KoзaMИ i кypями B сapaяx. Biд дoщy сXoвaтИсЬ бyлo нiдe -
дax пpoтiкaв.
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Boди бyлo Мaлo' .{iтвopa Kpaлa вoдy з вoдoKaчKИ, a пoтiм пpo.
дaвaлa KpyxKУ вoди пo 5 кoпiйoк.

ЛюДи шyKaЛи KpaщИx yMoB. Пepel.жджaли в iншi peгioни Ha тo*
Bapниx пoi.здax, нaiХдaxax' Члeни ciмeЙ чaотo ry6или oднe oдHoГo.
Ha вoкзaлi cтoяв дИтяч иЙ nлaч' Я Te)<, пaМ'ятaю, плaKaЛa.0,oвгo',{вa
днi Й тpiсoнки в poтi нe бyлo. Хiнкa яKaсЬ iлa кapтoплЮ, a я _ Дv|B.
ЛюсЬ Ha нeТi плaнy. Boнa тoдi пoдiлилacя зi мнoю. 129

Щo щe пepeд oчИMa' тaK цe xoЛoд i нeстaчa oдягy. Xoдилa в
[ДKoЛy нa,QзepxиHсЬKУ BУлИцю. Чepeвики poзipвaнi, y плaття лiктi
пepeлaтaнi, pУKaвИчoK нeмa ( iнoДi Дiти, в KoГo зaЙвi 6ули, дaBa-
ли)'  А я BсЬoMy paдa. Пopтфeль iз звичaЙнoT ткaнини пousитиЙ,
пaлЬтo пpибиpaльHИцядeсЬ BКpaлa й мeнi вi.ц.цaлa. oттaк iжvтли',,
{Зan' cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ lpинa Лиcян-
cькa у 2007 p').

с.Moгpиця

нoвlKoвAAнaстaсiя Фeдopiвнa ' нapo,цилacя 13 нepвня 1924
poKУ B ceлi Moгpиця Cумcькoгo paйoну Cyмcькoi oблacтi, Дe Пpo-
)KИBae iнинi.

У 1933-мy poцi бyв нeвpoxaй, aлe Й тe, щo бyлo y людeй, вce
oднo зaбиpaли' 3aбиpaлIА люД|/| з сeЛa' якi бyли дoбpoвoльцяMИ'
хot.4л.4 пo XaтaХ i змyшyвaли всix всryпaтИ B KoЛгoспи. Ha гopoдax y
людeЙ нiчoгo нe BpoД,Илo. У бaбyсi нa яKoМyсЬ пoлi вpoдилo тpoxИ
зepнa. Boни Йoгo пoстaвИЛи бiляхaти i зaкpили KyKypyдзИнням. У
сiм'T бyлo тpoe дiтeЙ, бaтькo бyв нa кopнoвцi, a MaтИ бyлa кaлiкoю'
oднoгo paзy' KoлИ пpиЙшли й дo ниx i пoбaчили мaтip, г|pИKyгy дo
ЛixKa, тo стapшиЙ нaKaзaв нe шУKaтИ, бo в цiй сiм'T нiкoмy пpaцювa-
ти iтoмy в ниx нiчoгo HeMaо.

У сyciдiв бyлo тpoxи квaсoлi y вyзЛИKy. BoнИ, rцЛя Тoгo, щoб iТ нe
вiдiбpaли' пocaДV|лIА Мaлy дИTИ|-|У звepxy. Aлe кoли пpиЙшли Й дo
HИX' тo Д|Атv|HУ зcaД|Алv|, a KвaсoЛЮ Bce oдHo зaбpaли'

Зa6paли вce' щo MoглИ, tllУКaЛИ пo глeчИKax, У чaвУHaХ, зaбиpa-
ЛИ KoжHe знaЙдeнe зepнятKo. Kyди зaбиpaлИ, Hixтo пpo цe нe знaв.
Бiльшiсть в оeлi гoлoдyвaлa, aлe були Й тaкi (з цИX )кe дoбpoвoль-
цiв), якi xИЛИ гapнo. ЛюДи пyXлИ з гoлoдy' дуoкe бaгaтo пoмИpaЛo'
нa cyсiднiЙ вyлицi бaтьки пotли свoiХдiтeЙ. Жилa бa6уcя бiля piнки,
6ули Й oзepa. jли всe: лeпexy (кopiнь aTpy), тpaвy' щaвeлЬ' кopiння,
л|Аcт KИ, гopoб' я нy тpaвy, чaсH Ич нУ трaвy' Гopoбинy Tpaвy з6иpaли,
тoBKJ]И в cryпi i poбили з нeТ лeпьoшки.

oднoгo paзy влiткy сyсiдкa i бaбycя з тopбинкaми Йш.ли пoЛeМ
пo гopoб'ячy тpaвy i зipвaли пo oдHoмy KoЛoсKy >K|Атa' BИлУЩv|л|/|
Ko)кHe зepнятKo i пoчaли ibти, aлe iХ нaздoгнaв oб,l.xдник, вiдiбpaв
зepнo' тopбиHки, пpивiв 3a в}D(o дoдoМy, нaKлaв нa бaтькiв штpaф i
з дoMУ зaбpaв щe пo oднoМy пУстoмy мiшкy'
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- Щo стocyeTЬcя 1947 poкy, тo тoдi бyв шryнниЙ гoлoдoмop' aлe
бyлo вxe тpoxИ лeгшe. 3дaвaли лИшe пeвHy кiлькiсть, як пoдaтoк. У
сiм'Т бaбyоi бyлa Kopoвa, якa ix i вpяryвaЛa. У сeлi e кpeЙдищe' яKe
нa тoЙ чac дyxe дoпoMoглo. Люди thocИл|А кpeйдy, BaпHo i xтo щo мiг
нa бaзap y Mиpoпiлля чи 3aпсiлля' a тaМ зaмiнювaли вxe нa пoтpiбнi
peнi. Cитнoгo нiчoгo нe бyлo, Ba}IАIIIА сoлoдкi бypяки iiли. Bнoчi бa-
бyоя xoдилa нa бaзap, a вpaнцi Йшлa в Koлгoсгl нa poбory. (3aп. cry-
.о,eHтKa фiлoлoгiннoгo фaкyльтeту Cум!,ПУ lpинa Hoвик у 2005 p.i'

с. Чepвoнe

пEPЕпЕлиЦЯ Mapiя oлeкcjlЪнa, 1926 poKу HapopKeHня, )KИ.
тeл ЬKa с. Чepвoнe Cумcькoгo paйoну.

У .l93з poцi ciм'я нaшa нaлivyвaлa ciм чoлoвiк' Taтo, oлeксiЙ Ma-
твiЙoвин, пpaцювaв y мiсцeвoмy кoлгoспi "Лeнiнeць - yдapнИK),
MaMa вИХoвyвaлa чoтИpЬox дiтeй, i дивилacя зa гoспoдapствoМ. I
щe пpo)<ивaЛa з нaми бaбyся - тaтoвa fvlaтИ.

Boсeни 1932 poкy ypoxaЙ бyв нe дyl(e пoгaний,уpoдилo ТpoxИ
кapтoплi i бyлo, xoн i нe бaгaтo, зepHa. Haвecнi 1 933 poкy в ceлi з'яв-
IАлу|cя тaк звaнi (УпoвнoBa)кeнi", якi зa6иpaли y людeЙ yоe 3epHo,
вИl'||yKyвaЛИ зepнo cкpiзь, нaвiть У пoдУшKaХ, KoлисKaХ, стpixax... He
oМИнyлИ вoни i нaс, зaбpaлИ KopoвУ, eДиHУ Haшy гoДУBaльницю, i
вce зepнo. Kapтoплю, яKa щeтpoХи6улaв пoгpeбi, yKpaЛИ нeвiдoмi,
бo вxe тoдi бyлo бaгaтo гoлoдyючИx. У кoлгoспi, пpaB.п,a, дaBaлИ Пpa-
цЮючИt\4 oбiди, цe бyв сyп iз зaтipки i бypякiв, дaвaлИ мaлeнькиЙ
ЦJMaтoчoK XЛiбa. Бaтькo нe Tв свiЙ xлiб i пpинocив йoгo дoдoмy i poз.
дaBaB Йoгo нaм гoЛoдHИМ' aдxe вдoмa гoryвaтИ бyлo нi з чoгo. Як
тiльки нa лyзi з'явv|л|Аcя пepшi пapoстKИ, я з бpaтoм xo.цИЛa Ha Лyг,
тaM pвaлИ )кoвтИлo i щaвeль. lз xoвтилa po6или (гaлeтИ), пeKлИ Ha
скoвopiдцi i iли. Taкox iли спopиш ' л|Аcтя з л|/|г1v|, щaвeЛЬ, Bлiткy,
KoлИ нa гopoдi з'яBИлll|cь бypяки, pвaлИ ix i вapили з них бopЩ' 3pи.
BaлИ щe зeлeнi гpyшi, дo.цaвaлИ цУKpoвИx бypякiв i вapили сoлoдy-
xy. Ha гopoдi i y пoлi plaлИ щe зeлeнi пoмiдopи. Boсeни з гoЛoдУ
пoмepлa бaбycя. Я тa iншiдiти пoпцлИ з гoЛoдy, Лe.п,вe пepecтaв.
лял|А |1oг|у1' aлe BИЖИлИ. (Зaп' сryДeнт фiлoлoгiннoгo фaкультery
Cум,ЦПУ Юpiй epeмeнкo у 2006 p').

лAвPик Фeдip lвaнoвlлl, I g16 poку нapoД)Keння. Hapoдився iдo
cихnip пpo>кивae в ceлiЧepвoнe. Biн oдин з нaйcтapiших>китeлiв ceлa'

MiЙ бaтькo |вaн oвpaмoвин бyв Koнloxoм в MaмaТвцi, noмep вiд
гoЛoдy в 1 933 poцi. Бaтькiвськa xaтa бyлa oбклaдeнa цeгЛoю. 3a цe _
нeпoсильнi гIoдaтKИ. Зa нecплary lx, paзoм з xaтoю зaбpaли мeблi,
xyдoбy, птИцю' KapтoплЮ, нaвiть Kвacoлю...

.Цoбpi ЛЮдИ пopaдили 6aтькy Й мaтepi звepнyгИcя дo вiЙcьккo-
мary, пiсля чoгo пoвepнyлИ HaМ лишe бyдинoK, звинaЙнo х, бeз xy.
дo6и Й пpoдyктiв.
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iли всe, щo Mo)KHa бyлo ibти.
лИ Kopy лiщини тa iншиx дepeв'
вИшeHЬ.

Bapили KpoпИвy' кyльбaбy. Гpиз-
tли тaкox тaк звaнi (глeТ) нa кooi

Bимиpaли вcieю сiM'eю. Xopoнили людeЙ B oдF|y ямy' oднa сiм'я
>кИлa нa тiЙ сaмiЙ вyлицi. Бaтькo Й мaти вбили cвoix дiтeЙ i пothи iХ, a
пoтiм чoлoвiк yбив свoю жiнкy. Пiсля цЬoгo йoгo зaбpaли, aлe нi>сгo
нa знaв кyди i щo з HИM стaЛocя. A в xaтy зaЙти бyлo пpoстo HeMo)к.
ливo. |-!e бyлo спpaвxнe стpaxiття,Ko!1|Ав xaтi cкpiзь 6ули cлiдикpoвi.
(3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,Ц|1У Biктopiя Лaвpик
у 2006 p')'

лAвPик Кaтepинa Павлiвнa, Hapo,Цилacя 1924 poку в c. Чep-
вoнe Cумcькoгo paйoну, Cумcькoi oблacтi i Дo cиx пip пpoх<иBae тут.
Пpaцювaлa BЧИтeлeM icтopii в ЧepвoнeньcкiЙ tuкoлi.

Гoлoддoбpaвcя Й дo нaс. Maмa тeпep MyсИлa хoДv|тИ нa бaзap,
щoб вимiнятихлiб нa piзнe вбpaння _ pУшHИKИ, xyстKИ. oднoгo paзy
ввeнepi з бaзapy пoвepтaлИся MaтИ й бaтькo. Maти вимiнялa 3a Koс.
тЮM шepстяниЙхлi6инy. A бaтькo Й кaxe дo мaтepi: u.{aвaЙ з'Tмo цю
xлiбинy - Bce oдHo пoмpyгЬ дiти, a мiняти вхe нiчoгo,...

Бaтькo бyв змopeний гoлoдoм дo бeзтями, тoMy й кaзaв oтaк.
A мaмa нiчoгo y вiдпoвiдь нe сKaзaлa, cвoTм тiлoм ЛяГЛa нa xлi-
бину: uБУдeмoTсти paзoм ipaзoм вMИpaтИ бyдeмo...  (3aп. cту-
Д,eнтKa фiлoлoгiннoгo фaкулЬтeту Cум,ЦПУ Biктopiя Лaвpик у
2006 p.).

лAвPиK Oльгa Ceмeнiвнa, нapoДилacя 1926 poKy B сeлi Чep-
вoнe Cумськoгo paйoну Cумcькoi oблacтi i,цo cиx пip тyт npoЖИBae'

Haшa сiм'я гoлoдyBaлa, aЛe всe-тaKИ яKoсЬ пepeбивaлиоя' Хyдo-
бiднo, aлe пp<лi нe хoД|4л|А.l лиш вiд чepвHя He cтaлo чoгo ibти. Тa
бyлo вxe лiтo. BикoпУBaл.4 i lhи мoлoдy KapтoпeЛькy зaвбiльшки iз
гopoб'янe яйцe, вcякy зeлeнЬ, зoKpeмa лoбoдy, ХoвтИлo. |нкoли
MaMa ХoдИли пiдpoблятИ дo гoлoвИ KoлгoопУ, якиЙжив нeпoдaлiк,
тo вiн iдaсть 6увaякий-нeбyдь шMaтoK хлi6aчи)KMeHЮ бopoшнa.

ПaM'ятaЮ, яK МaМa зBapИлИ бopЩ, звичaЙнo )<, HiЧИM He зaПpaв.
лeниЙ, тo мeнi iзapaз з.Д,aeтЬся' щo я нiкoли в xиттi нeiлa смaчнiшo.
гo бopщy, нixтoЙ.

|з нaстaнняM тeплa я зi cвoTми oднoлiткaми пiшлa в пoлe Пo Ko-
l{юшИнy' якa бyлa мaЙхeдeлiKaтeсoM. Mизpивaлиiiли квiти. l paп-
тoМ Haс зляKaв нoлoвiк, якиЙ вилiз iз сyсiдньoгo xИтнЬoгo пoля i
пoKЛИKaв нaс' ПepeлякaвшисЬ, MИ KиHyлИсь тiкaти. Бixимo, a пe.
peд HaMИ тaKe стpaxiття: ямa зaпoвнeнa тpУпaмИ. iT, нaпeвнo, нe
BcтИгл|А зaKИДaлIА. oсь тaкиЙ дeнЬ зaпaМ'ятaBся мeнi нa вce )кИт-
тя. (3aп' cту.цeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cум,QПУ Biктopiя
Лaвpик у 2006 p')'
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сЕPгleнKo lвaн ФeдoтoвиЧ' нapoДиBcя 1916 poку в c. Чepвo-
нe фмськoгo paЙoну i,цo cих пip тут ПpoЖИBae.

Heдaлeкo вiд нaс xили Гpищeнки. CiмeЙствo бyлo бiднe. ixньo-
гo бaтькa зaбpaли, a MaтИ 6iгaли, щoб xoч як-нeбyдь пpoгoдУBaтИ
свoiХ дiтeЙ. Ta, Ha )KaлЬ, мeншиЙ син Пaвлo пoмep. oднoгo paзy'
KoлИ MaтИ' Mapiя Гpищeнкo, нe бyли BдoMa, тo iTдoнкa зoстaЛaся
caмoтHя в xaтi.  Boнa сидiлa нa дoлiвцi,  a в цeЙ чaс зaЙшoв ЧoлoвiK,
якиЙ пiД6иpaв мepцiв. 3aбpaв вiн iT i пoлoжИв y пiдвoдy, дe B)кe
бyлo пoвнo мepцiв. Пoщacтилo, щo Ha зyстpiн цiЙ пiдвoдi tХaв oдин
нoЛoвiк, тa й пoбaчИв, щo дiвчинкa щe xИBa. 3няв rТ i  пoоaдив пi.ц
тИHoM. Увeсь дeнЬ BoHa тaM пpoсидiлa. | лишe пiд вeнip lХaлa пiд-
Bo.цa, Ha яkiЙ булa iT мaти, Тo вoнa Й зaбpaлa iТ' oтox, ХoвaЛИ щe
ЖlАB|Ах людeЙ. (Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультeту Cум,ЦПУ
Biктopiя Лaвpику 2006 p.)'

ePMoлEнKo lвaн Maксимoвия, 1927 poKу нapopKeHня, )KИ-
тeль с, Чepвoнe Cумськoгo paйoну'

Baxкo 6улo, дитинo, пepe)KИлИ M|А тoдi бaгaтo вeлИKoгo лИxa.
ПepшиЙ гoЛoд, вiЙнa, дpУгиЙ гoлo.ц _ Bсe Цe.t],}DKe Bil(Ko HaM дaЛo-
ся' aлe >K MИ з тoбoю KoзaцЬKoгo poдУ' тoмy i виживaли i виxивeмo.

Бyлo цe в .l g32 p.: бaтькo пoМep, зaлиLJJИBLJ'J|А нaс iз сeстpoЮ Ha
Maчyxy' бo нeд,o)кИлa Й нaшa piднa мaтip' тa я дyмaю, щo Й сЛaвa
Бoгy. Бyлa y нaс KopoBa тoдi _ TaKa Heщaснa, aлe Й пiдгo.цoвУвaЛa
нaс'.[oки бyлa вoнa, ДoтиЙ бyлo всe нiчoгo. Aлe мaнцa, KИHУBшИ
нaо, зaбpaлaiT, вiдсyдилa в сiльpaдi. Як вoHИ MoглИ пoзбaвити нac
eдинoT гoдУвaЛЬHИцi?! flвoо дiтeЙ 5 тa 9 poкiв. TИ, MoxлИвo' дyмa-
eш: (Ta Щo ТИ, дiдy, мeлeш, i бyлo жтoбi тiльки 5 poкiв, a всe,пaM'я-
тaeшlu Tox бo Й вoHo, щo пaM'яTaю, всe пaм'ятaю, нiчoгo нe зaбyв.

3aбpaли y Haс ГoдyBaЛЬнИцю' i.сти нiчoгo, нiкoмy MИ He пoтpiбнi.
Aби x ypoxaй xoн бyв тoгo poKy, a тo i Йoгo нe бyлo. Tcти xoтiлoся, a
дe бpaти? Пo poдинax, xpeщeHИx _ тa щo вoни. У ниx свoТдiтИ' гoДУ-
вaти тpeбa.

oтo бyвa нaзбиpaeмo з Bipoю якoТсь тpaвИ' пepeМeЛeмo tТтa злi-
пИMo МaKop)KeнИKИ _ y пiн. lсти xoчeться, дiстaeш ii, вкyсив, сМaKy.
eш, a Boнo гipкyнe. A тpeбa, бo пoмиpaтИ He ХoЧeТЬся.

Бyлo щe, гoлoдHИMИ heмo з сeстpoЮ кoнoплi pвaтИ, бo xтpeбa
бyлo i пocУKaтИ tj' Mи - гoлoднi, a Кoнoпля сaMa зHaeш, Щo Цe Hap-
KoтИK. Mи pвeмoiT, a чepeз гoдИнУ' виЙшoвши з HИХ, пaдaeмo, бo He
poзyмiли, щo 3 нaMИ дiялocь _ гoЛoBa oбepтoм, нe poзyмieш нiЧoгo,
пiдвeстися нe Мo)Keш.

Cвятa У Hac, дoцю, 6ули, кoли сyоiди ДaBaлVI KЛУHoчoK пepeмe-
лeнoТ KУKypytзИ. Poзтяryвaли ми.ti нa дoвгo.

Bсьoгo бyлo, a пoгaнoГo бiльшe' Koли бyвa HeMaо в xaтi зoвсiм
нiчoгo сядeМo з Bipoю i ryляeмo, нi6иу нaс пoBeH стiл стpaв: i тoгo
пoпpoбyeш, i тИM зacмaKУeш.



oЙ, якi BИ зapaз щacливi, щo He знaoтe цЬoГo.
A пpo 47 p. згaдyBaтИ вФKKo, aЛe He тaк. Бo cтapшиЙ вжe бyв, з

кoнцтaбopy пoвepHyвся, нaвнeниЙ бyв виxивaти'ly',oглиi xoтiли вxe
бiльшoгo. Пpaцювaв тoдi в paдгoспi, мiг дoдoмУ пpИнeстИ тo KИшe-
ню квaсoлi, тo бopoшнa. Kaшi Bap.tлv:' _ бyлo лeГшe, бo знaли, дe
шyKaтИ' щo ibти, дe бpaти. (3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкуль-
тery Cум,Ц,ПУ oкcaнa epмoлeнкo у 2006 p'), 1з3

yMl{иK Bipa Maкcимiвнa, 1922 poку HapoдxeнHя, XитeлЬKa
с.Чepвoнe Cyмcькoгo paйoнy'

3гaдyвaти цe нe зoвciМ ХoчeтЬся, Тa KoЛИ тpeбa' He дaЙ Бoxe,
вaМ цЬoгo пepexИтИ.

Bсьoгo бyлo i зaбиpaли oстaннi KpИХTИ з xaTИ' знaЙ.цyгь )кMeнЮ
KyKУpУдзИ зaбиpaють. Mepли лЮдИ дpкe. Хoвaли yдвopax, бo тo.цi
KЛaдoвИщa ж нe бyлo. Bиpиють бyвa ямy лишe нe зaKoпyютЬ вiдpa-
зy, бo сKopo в)Ke HacryпниЙ гoтoвиЙ. Cили тaKox нe бyлo нaвiть xo.
вaти' {Зaп. cтуД,eHтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery Cум,ЦПУ oкcaнa
€pмoлeнкo y 2006 p,),

БOPЩEHKO Гaлинa Плaтoнiв.
нa, 1927 poKу нapoД)Keння, )KИтeль.
кa c. Чepвoнe Cумськoгo paйoну'
(Ha фoтo).

Haс y сiм'T бyлo тpoо дiтeЙ - Mи.
xaЙлo 1923 poкy нapoдxeнHя, lвaн -
1924 poкy Hapoдxeння,  a  я  нaЙ-
мeншa. ПoN,lнЮ, щo y 1932 _ 1933 pp.
i бaтькo, i мaмa po6или в кoлxoзi. У
нaс зaбpaлИ BeсЬ сKoт, зaгHaл|А нa
фepму кoня, нaвiть KaЧaт. Плyги iбo-
poHKи тoжe BзялИ. .П,p<e тpyднo бyлo.
uKИcлИчKИ, piзaли i киДaли y вiвcян-
Ky, (KaТЬoЛKИ,), гoЛyбiв 'tли' 

B yличцi
нa двopi ДaBaлИ.|00 гpaмiв пoбoвт-
кiв. Як бaтькo чИ MaтИ УKpaдyгЬтpo-

шKИ зepнa' тo зMeЛeM' MeлЬHИчKa y нaс бyлa, спaHдЬopятЬ сУпчИK'
oвec MoЛoлИ Ha MyКy i зaпpaвлял|А K|Аfl,яЧ, вoдa зaMyгИтЬся, стягa-
eТЬся. Bapили зaтipкy 3 MУKИ' вoнa бyлa ryстiшa. fl,iд стopoxyвaв
бiля тpaктopiв нa Tiмipязiвцi, тo пpИHoсИв сoT, мaкци'

3a6иpaли бiльшoвики yсe, цJyKaлИ пo чepдaKax' взяЛИ дaxe Kвa.
coлю' яKy MaIиa пpиXoвaлa. Bиpyнaлa Haс KopoBKa' XoЧ бyлa стapa Й
cлaбeнЬкa, MaMa Д,aвaлa MoлoKo пoдiлoм: rгo бiльшиЙ - тoмy бiль.
шe. У мaтepi бaтькa тoжe зaбpaлИ д'вox кoHeЙ, Xoтя вoнИ 6ули зa-
Mo)Kнi, aлe тяxKo po6или, тяraлИ чyвaлИ' сiялИ, opaлИ сaмi. .Цiдa
Cтeфaнa poзKypKyлИли. To зHaKoMa мiнялa HaшJe МoЛoкo y гopoдi
Ha с}D(apИKa. Щo MaMa Haпpядe' тo cпpoдyBaЛИ, i oдexy BсяКy' Ky-
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фaЙки, штaHИ пoлoтнянi. Beснoю .| 933 Йшли сильнi дoщi, мoкpeнa,
xoлoдHo, a MиxaЙлo (бpaт) зa мiшoк i пo бyp'ян, pвaв )<oвтИлo' щa-
вeль; pyбa с}o(oГo нa Йoмy HeMa.

Я pвaлa KaЛaчИKИt ix бyлo бaгaтo Й pяснo, кoЛисЬ нapвaлa i poз-
CИnaлa (мaлa x бyлa); дyl(e пЛaKaлa.

Beснoю дoбyвaл и дp i бнeн ькy Kaртo пeл ЬKу' А caди ли лyш п И н Ka-
ми. KapтoпeлЬKa вpoДИЛa тoдi кpaснa, дpiбнa i пiзня дyxe. Koпaли
iT, як мaмa KoHчИлa нa лaнцi бypяки.

Бyли y сeлi яслa для дiтoк. Maмa HecлИ ryдИ МoлoKo пiвлiтpa, тo
в oбiд мeнiдaдyгь бaлaндy з вiвcянки .цo зiлля'

|з xитa poбили гaлeтИ, мaти oбшyгa, пoпapИтЬ' пepeтpe дacТЬ
виciвoк ХMeню, пepeмiшa, пoлiпe i нa cцiЙ скoвopoдi )кape ()кoвK-
твИЛяHoK)).

Люди хoД|АлИ п1о<лi, стpaшнi, бyлo Йдe шляxoм' УпaЛo i вмepлo.
Mepцiв y тpяпKИ yмoryвaлИ i кидaлиy яMИ' i зaкoпyвaл И' a зaKИtaл|/|
y pяднi. Гoлoд трyдниЙ був' (3aп. BиKлa.Цaч фiлoлoгiннoгo фaкуль-
тery Cyм,ЦПУ o'P. epeмeнкo у xoвтнi 2007 p')'

с. CoфiТвкa

нlкoлAeHКo Bipa Кoстянтинi.
внa' 1920 poKу нapotх<eння, )KИтe-
льKa c. Kияниця Cумcькoгo paЙoну'
(Ha фoтo).

Тр я xивyз 1 95B.гo. Axилa в сeлi
CoфiТвкa Cyмськoгo paйoнy. | тoдi
бyлo мeнi 13 poкiв. Я дoбpe знaю.

lJ-!o бyлo?'.. Cтpaшнe, KoHe[IJl{o,
хoДИлИ пyxлi, вимиpaли сiм'ями, i в
oснoвHoМ МoлoдЬox' тa й стapi. Hy'
яKoсЬ opгaнiзoвyBaлИ, Щo ХoдИлИ пo
xaтaМ i пpoвipяли' чИ e Mepтвi. Зa6и-
paлИ, вeзлИ нa клaдбищe, a нa KЛaд-
бищi якi MoгИлKИ 6ули? _ бpaтськi тa
мaлeнькi. Coбipaють Ha вoзa' вeзyгЬ

нa клaд6ищe, пiдвoзятЬдo MoгИлИ i нeтo, щo якиЙсьтpaypниЙ пpo-
цeо, a пpoстo пepeвepтaлИ вoзa, i xгo як пoпaлo в яMУ пaдae. Хoди.
лИ пo xaTaxтaK: стaнyгь, пpoвipятЬ _ лe)кИтЬ вoнo' лe)кИTЬ Mepтвe' a
п1ооli x 6ули, в нapивax бyли, cтaнyгь бpaть - зaстoгHaлo, бo xИвe,
oстaвляЮтЬ' a нa дpyгИЙ Дeнь пiдбиpaють.

Чим питaлиcя? B oсHoвHotvl пpoшлoгoдHя KapТo|..lJKa. Coбipaли
тpaвИ всякi, дoбyвaлИ BсяKИм спocoбoм oтХoдИ oт пpoсa, oця шe-
Лoxa, a вoнa гipкa, aп|АтaлИcя.''Btлживaли тi, y кoгo бyлa кopoвa.

Xoдили oд ceлa дo сeлa' Йдe, пo дopoзi Bпaлo i вмepлo...Teпep
тaK' KoЛИ пoчaЛo пiдcпiвaть )KИTo' oзиM|Анa' люД|А||a Гoлoднa _ виЙ-
дe i кoлoскiв oтиx нalbться iyмиpae, бo opгaнiзм нe пpинiмae' (Зaп'
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BИKлaДaч Фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ C.B'П,ятaчeнKo | 8 лип-
ня 2007 p' в c. Kияниця).

c.Kияниця

кoвAJlЕнKo Bipa flмитpiвнa,
l924 poкy нapoДх<eння, ЖитeльKa
c. Kияниця Cумcькoгo paйoну,
ПpaцюBaлa нa зaвoдi тeхнoлoгoM'
(Ha фoтo).

Гoлoд 6увcaмиЙ нaстoящиЙ, iли
сухиЙ xoм _ нa зaвoдi HaM вИпИcy.
вaли',Д.a, дacухиЙ xot'/. Тo, шo сy-
шaть Йoгo .  € с ть  спeц iaльн i  тaк i
цexa. Тaм бyлa xoмoоyшKa _ тaM
эУLJJIАлИ )кoМ, iми.iли' oтo зaвдяки
тoMy' щo BИпИсyвaли oтoЙ cухиЙ
)кoМ, i  нiчoгo бiльшe He BИпИcyвaли'
i  тe, шo в нaс бyлo, нy, xaзяЙcтвo
яKe...дepxa лИ Ml/1 Kopoв.

ПpиTзжaли в сeлo iшyкaли,fп,eтaM
вoнo _ B гopЩeчКУ яKoMУсЬ'чИ в Kaс-

тpюлeнкi чИ шo' Цe Bсe зa6иpaли. Hy eслi, дoпyсTИM' oсoбeннo зep.
нoвi кyльrypИ: пшeHИЦя (y кoгo якиЙ зaпaс бyв), квaсoля, KУKypytзa _
цe poзгpiбaлИ всe. Hy, ХoвaлИ, xoвaЛИ' як тiльки He ХoвaлИ. aЛe 3a-
биpaли' {1pихoдили i шyкaли, дe тiльки нe шyкaли! У нac тaкe бyлa
pyсЬKa почKa y квapтиpi, i пiд пeнкoю бyлo мiсцe, viИryДИ Йхoвaли'
t1pихoдили, вигpiбaли яK МoгЛИ. Бpaли Й вивoзили.

Бaгaтo пoMepлo. .[axe тaкe бyлo, щo Moя дaЛЬня poдcтвeнHИ-
ця, xИвe y Baкaлoвщинi, тaм вoнa бyлa, тaK BoнИ доBoчKy зapiзaли i
пpo.цaвaлИ. Cyсiди. A пoтiм пpoдaBaлИ M'яco.

l в Kияницiбyли cмepтнi випaдки. pa,6улисмepтнi вИгIar.,KИ. ЛюДи
хoД1Ал|А пцлi, нoги стpaшнi були, | дiти, i стapИK|A' oсoбeннo бyлo y
нaс oбщeжИтie, MИ тaM XoтЬ яKeсЬ xaзяЙствo дeр)KaлИ' oт, MИ ХoтЬ
яKocЬ пepeбивaлись. A цi люди, в ниx вoбщe нiчoгo нe бyлo. Cтpaш-
нo...Cтpaшнi хoдили' (3aп. виклaдaн фiлoлoгiчнoгo фaкультeту
Cум,ЦПУ C.B,П'ятaчeнKo 18 липня 2007 p. в c' Kияниця)'

стPЕБyЛЬ Bалeнтина flмитpiвнa ' нapoДилacь 1936 poKу B
c.Kиcлa ,Qубинa БiлoпiльcьKoгo p-Hу' B Kияницю пepeixaлa в
1958 p' (Ha фoтo)'

У нaс пoлyчИЛoся ТaK, щo бyлa свoя KopoBa' a тoдi ми зa6paли
бaбyшкy, яKУ NлaМa спacлa Bo вpeмя 33-гo, i ry кopoвy пpoдaли i
тaKИМ oбpaзoм BИЖIАI1I4, У нaс тpoшкИ KapтoшKИ бyлo, a в тИx, y Koгo
KapтoшKИ нe бyлo, тi мepли.

1з5
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ПoMHю, CaвaтiЙoнoK, пpoзИBaЛИ
йoгo тaк, вiн вмep. Пo сeлy ХoдИB,
MoBчKИ xoдe iтaK B KoxHУxary. ЗaЙ.цe
oцe i стoiTь ДИBv|тьcя, якщo пoбaнe
щoсЬ B тapeлкi, нixтo йoму нiчoгo нe
Мoxe сKaзaть _ пoТв i пiшoв, нo Bоe
paвнo вMep, i дpугиЙ тaM yмep, тoжe
He Mory оKaзaтЬ' нi як звaть, нi фaмi-
лiя. Mepли...Hy, нe тaкиЙ пoвaльниЙ,
виl'зжaли нa 3aпaднy УкpaTнy no Kap-
тoшKy_TaM пoМИpaЛИ в пol.здi iнe пo-
BepтaлИся. (3aп. виклaдaн фiлoлoгi-
н н o гo ф a кул ьтery Cум,QП У C' B' П' ятa -
ЧeнKo 1B липня 2007 p. в c' Kия-
ниця).

с.Hoвa C iч

КoзyпицЯ €вдoкiя Гpигopiв.
нa, 1 91 9 poKУ нapoД)КeHНя, ЖитeЛь.
кa c' Hoвa Ciн Cумcькoгo paйoну'
(Ha фoтo).

Чeтвepo нaс бyлo: двi оeстpи i
двa бpaтa. Жили дУxe бeднo. Бaть.
KИ .цoвгo нe xoтiли йти в кoлxoз. Бa-
тЬKo сoГЛaсeн бyв' a дiд нi _ нe xoтiв
iти в кoлxoз' ЛюдeЙ ,кoтpi нe ЙшлИ,
дyxe гpaбyaaли,i iкoни зaбиpaлИ, a
тoдi дoбилися яKocЬ ax в 35.мy гoдy
пoшЛИ B KoЛXoз' i дiд сoглaсився, i
бaтькo.  Тoд i  вжe нaМ пoлyччaлa
)кИ3HЬ. A тo дatyгь сeЙ гoд нa oтaкiЙ
зeмЛi, a нa тoй Гoд BoнИ xoнyть, щoб
в нaвoзi ЛyчЧe poдИлo' a Тм дpyгe мiоцe дatyгЬ. Hу, жили дyxe Й
д1оKe тpylцHo _ тя)кKo Й вaЖKo, i гoлoдyвaл и Й 6iДУвaли. Bapили плo-
сKyry тa всe тaKe' бyp'ян, Bv|pИBaлИ Kapтol.UKУ' J].e тaM oстaлacя i
KИДaлИ' шoб вoнo шocЬTaM вpoдi кaлaмyтИЛocя. Жилидy>кeТpУд-
нo. Бaгaтo пoмepЛo в Ciчi. Бaгaтo-бaгaтo, KoтИЛИсЬ' яK гpyшi. (3aл.
BИKлa.цaч фiлoлoгiннoгo фaкультeту CумДПУ C, B, П,ятaчeнкo
19 липня 2007 p. в c, Hoвa Ciн),

KoзyпицЯ Фeдip lвaнoвин, 1924 poку нapoД)KeнHя, )Kитeль
c. Hoвa Ciн Cумcькoгo paйoну'

Meнiтoдi бyлo дeв'ять poкiв, aлe я дoбpe пaM'ятaю тpидцятi poки,
poKИ (вeлИKoгo пepeлoMУ,. Ciм'я мoгo бaтькa cKлaдaЛaсЬ з дeв'ятИ
чoлoвiк: бaтьKo, v|aт|А' я, чoTИpИ бpaти iдвi сeстpи. Бaтькo мiй дo
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193B poкy He BсryПaB У KoЛГoсп, нaшa сiм,я вBФкaлaся poбiтнинoю.
1930 poкy в нaс зaбpaлИ KoHя, xлiб, вeсь сiльськoгoспo.цapський
iнвeнтap, BИHeсли всe з KoМopиi ми зaлИ|JJ|АлVicя нa пaЙкy бaтЬKa,
якиЙ пpaцюBaв MaI,!Инiстoм нa eлeKтpoстaнцiТ y Kияницi' .Ц,ля xap-
чyвaнHя Йoмy дaвaлИ пaЙoK, нeбaгaтo сyХoгo )кoмy. o.цнe бyлo щaс-
тя, щo MaлИ кopoBУ, яKУ нa нiн зaвoдViлv.| Дo хaтИ, aлe чepeз ДeякиЙ
нaс йoмy HaKaзaлИ з.цaтИ Kopoвy в Kияницю дo paдгocпy' Haм дaвa-
ли 2 лiтpиМoлoKa, aЛe нe.п.oBгo, 2-З мiсяЦi' Haвecнi 1 932 poкy MoЛo-
Ka He дaлИ зoвсiм. L{я вeснa бyлa нaЙтяжнa.

.{o пoнaткy xнив бaгaтo людeЙ пoMИpaЛИ Ha xoдУ, пylиi вiд вo.ци
i бyp'янiв, якi ми iли. Пpo xлiб вxe нixтo нe згaдУBaв'

Я в дeв'ять poкiв пiшoв дo сyсiдньoГo сeЛa Kopнaкiвки' в eKoнo*
мiю. Taм я бopoнyвaB зeMЛЮ, зa щo oтpИMyвaB бyльЙoн, в яKoMy
дe.нe-дe плaвaЛa KpyпИнa, i 300 гpaмiв xлiбa, якиЙ тiльки й нaзивa-
вcя, щo xлiб. I я бyдь.якy ПoЛoBИHУ пaЙкa нiс дoдoмy, мeншим бpa.
тaмl' a ceстpИ' нe вИTpИMaвшИ гoЛotп,y' пoMepЛИ.

Boceни 1933 poкy я пiшoв.Д,o шKoЛИ, в дpугиЙ клaо. Шкoляpaм
ДaBaл|А пpИBapoK iз зiлля.

Aлe, нe дИBлячИоЬ Ha Bсe, MИ пepeХИли цeЙ пepioд. Я oсoбистo
бУв xyдeньKИМ, aлe He пУ)иИM, як бaгaтo iншиx лю.п,eЙ,

с.CтeЦькiвкa

пxEндA Фeoдociя МyсiiЪнa, 1927 poку нapo,Ц)Keння, )KИтeль-
кa c.Cтeцькiвкa Cумcькoгo paйoну.

1932 piк бyв нeвpoxaЙr]LлM, ДoвгиЙ чac нe бУлo дoщУ. A ми всe
виЙдeмo Ha гopoд, дИBИМoсЬ, яK сoХIlyгЬ бypяки тa Kapтoпля. Гoлo-
lцoMop бyв стpaшним. BиживaЛИ' Xтo як мiг. Хoдили пiдХoтiнь, дe бyлo
пoлe, збиpaлИ тaM гнИлy KapтoплЮ' a пoтiм tT BapИл|А. Maти poбилa в
кoлгoспi paзoМ з бaтЬKoм, oтpИMyвaЛИ зa цe мiзepнy плaтню зepнoм.
B сiм'Тбyлo 4ДiтeЙ, Ha щaстя Bv|ЖV1лv|yсi. Я бyлa нaЙмoлoдшo}o ДIАтIА-
нoю, бpaт i сeстpи бyли вxe пiдлiткaми. вoHИ дoпoмaгaлИ мaмi лaнкy
пoлoтЬ' 3a цe ДaвaлИ гpaмoчKyХЛiбa' (Зan' cryt,eнтKa фiлoлoгiннoгo
фaкультery Cум,QПУ lннa Шoвкoпляc в 2007 p.\'

ЩoвкoплЯG Mapiя Mиxaйлiвнa, 1923 poку нapoД'<eння ' )KИ-
тeльKa с, CтeЦькiвкa Cумськoгo paйoну'

Бpary вiдцiдxyвaли i вapили якiсь гaлyшKИ' a зepHo пepeтИpaЛИ
нa бopoшнo. B oснoвнoмy всe сeЛo вИxИвaлo зaвдяKИ спИpтзaвo-
дy. Ha тoЙ чaс дИpeKтopoм тaN4 бyв Гeнaйryc Людвiг B'ячeслaвo.
вич. Caм вiн poдoм iз Литви, бyв дp<e .цoбpoю i пopяднoю лЮДИ-
нoю. Як Kaзaлa мoя сyсiдкa, (спiвчyвaЮчиЙn. Чaстo.гУcтo вiн зaкpи-
вaв oчi нa тe, щo ЛюlцИ nepexoвyвaлИ зepНo в oдязi ч.4хoД.4лИ з KpУ-
)KKaMИ дo бpaжникiв. oднoгo paзy Йoгo нaвiть BlАKлИKaлИ дo Хapкo.
вa зa (пoпyстИтeЛЬстBo).
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Дyxe бaгaтo y Cтeцькiвцi пoмepлo лю.п.eй, якi пpиxoдИлV| з
iншиx сiл, нaвiть дaлeKИx. (3aп, cтудeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкуль-
тery Cум,QПУ lннa Шoвкoпляс в 2007 p.).

сIPиK Mаpiя GepгГlвнa, 1917 poку HapoД)Кeння, )KИтeльKa
c' CтeЦькi вкa Cумcькoгo paйoну'

Haс бyлo тpoе i всi мaлi, i всiм xoчeтьcя ibти. Я булa стapшoю i
дoвeлoся хoДIАтVi нa poбory B KoЛгoсП, щoб xoн тpoХИ зapoбити xлi-
бa. Тaк MИ чУдoM i вижили. ЛюДи хoД|Ал|А пцлi, oднe o.цнoгo нe пiз-
HaвaлИ. Ш{oб якoсь B|АЖИт|А, iли кopy дepeв, piзниЙ бyp'ян. A Щe xo-
Дv|лv1 Дo сгlИpтoBoгo зaвoдУ, Kp}DкKaMИ nили бpaгу, Щoб нe тaк xoтi-
лoоя ibти. (Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery CумflПУ lннa
IlJoвкoпляс в 2007 p.)'

MoЙсEeнКo Haдiя flмитpiвнa, 1925 poKу нapoДх<eння, )KИ-
тeл ьKa с' Cтeцькiвкa Cумськoгo paйoну.

ЛюДи ihи всe, щo бaнили: кiнcькиЙ ЩaBeЛЬ тa iншi бyp'яни, якi
эбиpaли нa яpKax; гн|АI1у Мepзлy KapтoпЛЮ з пoЛя niд Xoтiнню, пo-
лoвy. Чaстo пoМИpaлИ ПpяМo нa пoлi '  тaк нiчoгo Й нe знaЙшoвшИ.
(Зan, стУдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ Iннa Шoвкoп-
ляс у 2007 p').

лyцЕнKo Mapiя MикoлаiЪнa, 1923 poKу нapoД,х<eння
.П,yжe дoпoмiг спиpтзaвoд, .цe ЛeХaЛИ гopи збi>toкя' I xoчa Йoгo

пИЛЬHo oxopollялИ, iнoдi вдaвaЛocя дicтaти Хoч пoчaТoK KУKypУlцзи.
ЛюДи пилибpaгу пpoстo iз зливниx ям i чacтo тaм i пoмиp aли' (Зaп.
cтуДeнтKa фiлoлoгiuнoгo фaкультery CумflПУ Iннa Шoвкonляc у
2007 p . ) .

с. oЛeKсaHдpiвKa

Л EБl.ЦЬ Aнтoнiнa Пoлiкapпiв-
Ha' нapo,tJ,Илacь B c, Hoвocу><aнiв-
кa B лиcтoпaдa tg33 p. (Ha фoтo).

A щo ми jли? Bисiвки, лoбoдy,
pибу , жa6 ' Бyв дядькo , якиЙ вИBo-
зИB MepтвИx.B яp, УяMИ. ЙдУ_ вeзe
дiвнинкy poкiв 14-ти, HoгИ зBИca.
ЮтЬ з вoзa тa вoЛoчaтЬся пo тpaвi,
aж сepцe Kpoв'Ю oблилoся, дyшa
зaбoлiлa' ЛЮдy бiля стaвкiв бУлo
д}oкe бaгaтo. Bсi си.цiлИ тa HaMaгa-
лиcя pи6aлити' Бiльшiсть тaм i пo-
МИpaлИ' Ti, щo з oстaннix cИлтp|А-
MaлИся зa ХИТтя, iли вiдxoди вiд
бypякiв, KapтoпЛЮ' яKЩo в Koгo
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зaлИшИЛaся з MИнyлoгo poKУ. Koли пoчaлИсЬ хHИBa' люДИ хoДtАл|/|
<F{a KoлoсKИ,. Тoдi oдpaзy виЙшoв (зaKoH пpo 5-ть кoлoскiвo. Лю.ци
вipили y нeвpoxaЙ. Ha пoнaткy 33-гo стaли дaвaтИ лю.п,яM пo отo
гpaмiв xлiбa.

B тoй cтpaшниЙ чaс poбили сoлoдylДKИ з бypякiв. ,[o мeнe пpи.
Йшoв piдниЙ бpaт iз Cимoнiвки (Cyмський p-н.). A в нaвyнниKy Ba-
pИЛИоЬ coлoдyшKИ. Я нaгoдyвaлa йoгo loшKoЮ' яKy зBapИЛa з лoбo-
дИ тa шMaтKa зaячиl.{И. 3aйця чoлoвiк зa6ИB, яK гloлюBaти xoдив. Biн
пoTв тpoшкИ, a тoдi, як пoбaчив сoлoдyшKИ,.. Haпився coкy й стaв
нa нИX Д|АB|/|тИcя' як нa святi. Я Йoмy зaгopl-|yлa нa дopory в XycтИH-
Ky, тaK вiн yвeсь вiк дякyвaв. Kaзaв, щo якби нe мoT coЛoдyшKИ' To
пoМep би дaвнo, щo мoТcoлoДyшKИ Йoгo вpяryв aли. ЯЙoмyтoдiтpo-
шKИ HaсИпaЛa, бo вмep би, якби бaгaтo з'Тв. Kaзaлa Йoмyтoдi, щoб
бaгaтo нeTв, бo бyдe пoгaнo.

У 19З2 poцi бyлo бaгaтo мишeЙ. Kaxщь, щo мишi пЛaBaтИ нe
вМiютЬ, aлe цe бpexня. B 19зз мишi пливлИ сTaвKoM iз Cцaнiвки. B
32 щe бyлo тpoшки збi;окя Ha тoKaХ' a в 33 нiчoгo Bxe нe бyлo. oт
вoни Й пiшли з Cцaнiвки чepeз стaBoK. ЛюДи noвибiгaли Дv|BlАrИcя
нa бepeг. | я виЙшлa'.Д.ивлюсь, a з BoдИ Т|ЛЬKИ вyшKa вИгЛяД,aютЬ'
Kaxyrь, щo KoлИ вoHИ пepeплV|BлИ стaBoK, тo пiшли нa Cтeпaнiвкy.
Meнi ceстpa poзпoвiдaлa, щo нaвiть пoтяг пepeр|н.4t\t1И зyпИHяBся'
KoЛИ вoнИ ПepeХoдИлИ зaлiзницю.

A щe, кoлись зaбpiв якиЙcьнoлoвiк дo хaти. Ax oпухлиЙ вiд гoлo-
дy. ПpoситЬ y Meнe 1icти. Я Йoмy дaлa тpoХИ, a вiн плaчe тa пpoсИтЬ
щe. я Йoмy кaxy, щo бaгaтo нe MoжHa' бo пoмpe, a вiн мeнi: u.Д,aЙ,
дyшeнЬKo' xoЧ paз нaТмся тa пoMpУ спoкiйнo, бo o.Ц,нaкoвo He вИxИ-
вy. Бaниш, якиЙ onухлиЙ|" Я Й He стaЛa йoгo зyпиняти, вiн нaTвся тa
Й пiшoв. .{iЙшoв дo стaBKa Й noмep. ToЙ .цяДькo, щo вiдвiз Йoгo в
яMy, xвaЛИвся тoдi пepeд людЬМИ, щo oтpИMaв нe cтo' a двicтi гpa-
мiв xлiбa. Bвeнepi тoгo дl{я пoMepЛa вaгiтнa cyсiдкa, бo ТЙ xлiбa нe
вИстaчИЛo' Тaлoн бyв, a xлiбa нe дaли.

Бyлo дуlкe BaxKo. Aлe люди стapaлИоя бyдь-як дoпoмoгги свoi'й
сiм.Т. Ciяли HaсiHня, яKe зaлИшИЛocя з |,t|tАHУл|Ах poкiв, caДIАлv| Kap-
тoплю. oт тiльки Bce ХoвaтИ пpИxoдИлoсь, щoб нe зaбpaли. B тeплy
пopy Kaстpyлi з.lжeю ХoвaЛИ в бyp'яни, пiд кyпи XMИзy. Якщo бyли
пyотi сyсiдсьKi xaтИ, тo HoсИлИ в ix кoмopи, пoгpeби. Bнoнi люди xo-
Дил|4 нa пoля збиpaтИ KoЛocKИ. n{уlкe тяxкo бyлo дiтям, вMИpaЛИ' яK
мци. HaЙбiльшeix пoмИpaЛo бiля стaвкa, Boни npL4хoДИлIАryдИ Лo-
витиpибу i  xaб.

У 1947 poцi пiд чaс гoлoдoМopУ з Aмepики nplАcИлaл|АдoпoMory:
мaiby, шoKoлaд' цyKepKИ. .{iЙснo, в цeй piк бyв нeвpoxaй. B пiсля-
вoeнниЙ пepioд зeMля нe poдИлa, iлю.ци гoЛoдyвaлИ ' (3aп' cryteн-
ткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,ЦПУ oльгa Пaxнeнкo l5 жoвтня
2007 p, у c,oлeкcaндpiвкa|'
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дyБиHсЬкA Hiнa flaнилiвнa, нapoдИлacя в c' Haтoчиiвe Cум-
cьKoгo paйoну 15 >кoвтня 1933 poку. Ii мaти БaнькoДуД Mapiя
Aнaтoлiiвнa poэпoвiдaлa, Щo булo дужe Ba)KKo, щo пoмepлo бa-
гaтo людeй. (Ha фoтo злiвa).

Я  мaлo  пaM ' я -
тaю з i  cвoгo  дИ-
тИHcтBa' тa |{aтv|
poзпoв iдaлa '  щo
niд нaо гoлoдoМo.
py xлiб пeKЛИ 3 BИ-
с iвoK,  iли  бypяки.
Cтapшiдiти збиpa-
ЛИся вBeчep| тa ЧИ-
raлИ KHИrV| з peцe-
птaМИ. Bзимкy нa
пoЛяХ  н i чo гo  нe
бyлo' Ta зHaxoдИ-

ли iнкoли бypяки Ta KoлoсKИ. |-{e бyлo BeЛИKИM щaстяM. Хyгip бyв
мaлeнькиЙ ! кoли пpиi.жджaли poзKУpKУЛЬHИKИ, тo B|Ас|АПaл|/| Bce щo
бyлo.

Я бiльшe пaМ'ятaЮ iз 1947 poку. Гoлoд пoчaвся чepeз нeвpoxaЙ,
3eмля бyлa "пoкaлiчeнau, poзбитa' Toдi т iльки вiдкpилися шKoлИ.
liти Й тaM пoMИpaли. У мeнe бУлo двi piднi cecтpи. HaЙcтapшa сeс.
тpa Bipa He Xoд,Илa дo шKoлИ, a я тa нaшa MeHшa сeсTpa Mapiя xo.E.И-
ли' Яхoдилa в [шKoЛУ тiльки ТpИ poKИ' a Mapiя сiм poкiв, бo мaти TЙ
KyпИлa (pУMyHKИ) (нoбiтки). Boнa мeншa, ТЙ тpeбa бyлo внитися.
Bвeнepi пoпpИХoдИМo .цo.цoмy' пpoсИМo в мaтepi l.сти, aлe зHaeМo'
Щo в нeТ нiчoгo Heмae. Maмa нaм вiдпoвiдae: (ЛяГaЙтe дiвнaтa спa-
тИ, зaвтpa Kpaщe зBapИMo..,), .  A Щo )к MИ звapИMo KpaЩoгo' KoЛИ
нiчoгo Heмae. У дeякиx людeЙ кopoви бyли, тaк вoни ix B ХaтaХ Хoвa-
ли. Tяxкo бyлo, aлe тepпiли Ta BИXИвaли. Bipa ХoдИЛa нa poбoтy,
тpoxИ .п,oпoMaГaлa мaтepi гpoшИMa.

Я caмa HapoдИлaсь y .1933, тaKoж пiд чac гoЛoдy' Жили ми бeз
бaтькa. Maти poзпoBiдaлa, щo тoдi ЛlодИ в CaвичeвoмУ дiтeЙ вби-
вaли. Ta тiльки нe свoiХ, a ч}D|(ИХ. Maти сaмe пiшлa Ha пoЛe, a MeHe 3
Bipoю в xaтi зaлишилa, Г\pийшли якiсь люДи Й xoтiли зaбpaти MeHe,
тa Bipa шBИдeHЬKo пoKЛИKaлa мaтip. (Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo
фaкультeту CумДПУ oльгa Пaхнeнкo 15 х<oвтня 2007 p' у
c'oлeкcaнДpiвкa),

с.MикoлaТвкa

cKoPиK Mикoлa lвaнoвин, 1936 poку Hapo.tJ,Жeння, MellJKae B
Cумaх'

B 47 poцi я з сecтpoЮ i мaмoю Ж|АлИ B сeлi MикoлaТвкa Хoтiнськo-
гo paЙoнy (CyмськoT oбл.). Maмa пpaцювaЛa в кoлгoспi в ocнoвHo.
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MУ Ha пoЛЬoвИХ poбoтax. Kpiм зepнoвИХ KyЛЬryp BИpoщyвaлИ цУK-
poвi бypяки, цe бyлa нaЙбiльшa тpyдoмiсткa poбoтa. Bсi стaдiТ poз-
BИтKy цyKpoBИХ бypякiв вoни oбpoблялИ, пoчИl{aЮчИ з збopy дoв-
гoнoсикiв i  пoтiм пpoпoлKa, пpopИвKa, пpopiдxyвaння, бopoтьбa з
бyp 'янaми ' . .

B пoбyгi мeнi нe Д,oвoдИлoся чyгИ тepмiн гoЛoдoMop. l-{e пpaкти-
чнo всi нaз|АBaлИ _ гoЛoдoвKa. Гoлoдoвкa 1933 poкy, гoлoд 1947
poкy. Пpo .1933 piк я пpaKTИчHo нiчoгo He зHaЮ. lз poзмoв нe яснi
бyли oбстaвИHИ тoгo гoЛoдoмopу, a 1947 piк я дeщo пalr4'ятaЮ, бo
бyв yя<e o.п,Инaдцятилiтнiм xЛoпЦeM. Тoмy пaм'ятaю, яK MИ д|TИ.o,o-
дaтKoвo дoбyвaли дoдaткoвi дxepeлa 

.ixi.

Пoчaти тpeбa з Тoгo, щo aбcoлюТHoгo гoЛo.в,y нi6и Й нe бyлo, бo
Koлгoсп Haш стapaвся пiдтpимyBaтИт|Ах, Хтo пpaцЮBaв нa KoЛгoсп-
ниx poбoтax. У кoлгoспa бyлi дeякi зaпaсИ зepнoвИX кpyп. l з noчaт-
Ky пoЛЬoвИx poбiт в пoлi гoryвaлИ кyлiш. | пoтiм в oбiд BИдaBaЛИ Ko-
)кHoMy ПpaцюючoMy. Цьoгo KУЛeшУдeщo.цocтaвaлoся HaM' бo мaмa
нe всю свoю пopцiю з'щaлa в пoлi, щoб i.цiткaм дoсТaлaся дeщИця
KУлeшУ. Тяxкo бyлo звинaйнo пepeнocИтЬ нerп.oстaнy i.xi' Г1уcтиЙ
шлyнoK вИМaгaB Хoчa б щo-нeбудь. o.цнiel.вoдИ )K |-le.o.oстaтньo бyлo.
oт нa вeснi щo MИ пepшe.l.cтiвнe знaЙшлtА, тaK цe poзбpqyюнi бpyнь-
K|A лИnIА. oцi нaбp<шi бpyньки л|4Г1|4 BI4яBляЮTЬся ibтiвнi, i ми iХ Maсo-
вo oбpивaли' Лaзили Ha дepeвa' дe Moжнa бyлo дoстaти, i pвaли, i' iли 

бeз нiякoT пiдгoтoвки, He \tIIАлИ, Пpямo зpИBaЛИ тi бpyньки й ihи.
Hy, a cepeд лaсoщiв poслИHHoгo пoxo.п,Xeння я б нaзвaв тaкиЙ клeЙ
вишнeвиЙ aбo cливoвиЙ' Ha пoшKo.п)KeHiЙ вишнi aбo сливi витiкae
ciк, якиЙ зaгУсae i yгвopюються тaкi KУлЬKИ. Paнiшe ix викopистoвy-
вaли тiльки дЛя ГlpИГoryBaння ryмoapaбiкoBoгo KЛeЮ.п,ля сKЛeЮBaH-
Hя пaпepУ' a в гoлoднi чaсИ з зaдoBoЛeHHям.цiти' iли цeЙ вишнeвий
клeЙ. Kpiм тoгo дiтлaxи зaЙмaлися збиpaнням тopiшньoT кapтoплi.
oцi кapтoп лИttИ, якi пepeзИMУBa лИ, Bot1|А вИMepзлИ. B ниx зaлИIJJv|.
лacя шкipoчKa' a вcepeдинi тaкa лiпeшeчKa KpoxMaлЬнa, яKУ BИKo-
pИcтoвyBaЛИ вl)ry. Чacтiшe зa всe oддiляли oд шкipки, a пoтiМ 3 ЦЬoгo
пopo|.l.lKa бiлoгo зaмiшyвaли в нeвeличкi лiпeшeчки i смaxили Ha сKo-
вopiдцi, як блинчик. l-{e бyлa тe>ктaKa пiдтpимкa Xapчoвa. Meнi сa-
MoМУ Hr дoвo.0,Илoся, aЛe poзпoвiдaл И, яK л|oДИ дoбyвaли мoлюскiв
iз стaвкiв. lix викopиотoвyвaлИ в i.xy. Я oсoбистo нe KУlДryвaB' aлe
люди'tли Й Kaзaли, Щo яK яeчHя пoлyчaотЬся

Kpiм липoвиx бpyньoк iз poслинниx пpoдУктiв щe Мo)KHa вiдмiтити
KpoпИвУ, яKy тe>к Macoвo вИKopИстoвУBaлИ' Пiсля кpoпиBИ гopoдня
лoбoдa. Bзaгaлi ним paнiшe свинeЙ гoдyвaЛИ в 47 poцi, люди Й caмi
iли. lJ-{e цiкaвe вИKopИстaння poгoзИ. Poгoзy нa бoлoтi, KoлИ вИтяГHy-
тИ, тo Mo)Кнa бyлo дocтaти бiлe стeблo, тaKe, яKУ ци6улини' l тe стe-
блo дoвoлiibтiвнe бyлo. Moxнa бyлo Йoгo пpямo сИpИM в)KИвaтИ.

oсoбливиx пoдiЙ я He MoХy вiдмiтити' eД,инe, KoлИ в пoлi стaли
пoявлятИся cпiлtлЙ гopox' тo пo сyгi KpaЛИ цeй гopox Ha KoлгoспHo.
мy пoлi. Aлe бyв i тpaгiнний BИпaдoK: oдИH чoлoвiк, вiк Йoгo дeсь 55
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poкiв, Ha ToMy пoлi i пoмep вiд пepeцaння ГopoХУ. Йoгo знaЙшли
Mepтвoгo зi здщим xИвoтoM.

Baжкo тyг якiоь пoлiтичнi oцiнки дaти. Пoстyпoвo )KИття виpiвню-
вaЛoсЬ. Cпpaвa B тoмy, щo B ry пopy л1o.цИ нa BлaсHИx гopoдaХ вИpo-
щyвaлИ нe тiльки oвoчi' Ha нaшoмy гopoдi тex бyли гpядKa пpoca,
гpядКa )KИтa' сoняxИ, KoHonЛi. l в липнi-cepпнi ми вжe пiдгoдoвУвa-
лИcяз вЛaснoгo гopoдУ. Пpoблeмa ГoЛoдy пoчaлa знИKaтИ'

(3aп. .tJ,eниc Фoмiн, уЧeнь B-B клacу CCШ Ns9, кepiвник - Учи-
тeль укpaiнcькoi мoви i лiтeparypи o'e .Бoндapeнкo\.

с. Cпaськe

кyзHeцoBA oлeксaндpa 3аxa.
p i в нa  ,  1 910  po к у  HapoдЖeння .
(Ha фoтo).

3apaз мeнi 97 poкiв, тa пepeд oчИMa
пoстaютЬ згaдKИ з l0.aвHЬoгo .t],ИтИHст.
вa. Koли ми бoсoнoгiбiraли зa Kopoвa-
MИ пo сKoшeнoМУ пoлЮ. Шкiльниx po-
кiв, як тaKИх' У нac He бУлo. XoДил|лтУт|
у ceлi,  дo лiкбeзy, дe жiнoнкa, нaшa oд.
нoс iльчaнкa,  Haс  HaвчaЛa poзпИсyвa.
тИсЬ.

Гapнo бyлo в сeлi _ з paнньoТ вecни i
дo пiзньoT oceнi хoдили бoсoнiж. Copo-

мнo? Hi! Я нe oднa бyлa тaкa. Пoлoвинa лю.цeЙ хot|/iлИ бoсoнix.
A rгo бyв зaмoxнiшиЙ, тi взyвaлиcя' B нaшiЙ сiм'Т бyлo ЧeтBepo

дiтeЙ: я' сeстpa Дyня, бpaти Mиxaйлo Й lвaн. Бaтьки: мaти Тeтянa,
бaтькo 3axap Kyзнeцoв.

Лiтo тoгo poкy бyлo oсoбливo xapKe' дoЩy бyлo мaлo. B cepe-
динiлипня нaшi гopoдИ noчaI1v| xoвтiти' B кoлгoспi бyлo кpaщe, тaм
Bсe пoсaдИли paнiшe. Mи paдiли тoMУ, щo xлiбa кoлoсилиcь. Уpo-
xaЙ зiбpaли в тoЙ piк нeпoгaниЙ, дaвнo тaKoГo нe бyлo' Aлe люди,
якi пpaцювaлИ B KoЛГocпi, xлiбa He oтpИМУвaли' ,{epxaBa BИBeзЛa
Bce дo PoсiТ, a сaMe.E,o Лeнiнгpaдy i Mocкви. УкpaТнськi сeляHИ гo-
лoДУBaлИ' зaтe poсiЙськi poбoнi He зaлИшaлися бeз uкi. MoT oдHo-
сeльЦi i бaтьки хoДИIl.v| в Poсiю, дe мiняли oдяг нa xлiб.

,Цo нac нex.п.aнi гoстi зaвiтaли в кiнцi ЛИсToпaд,a, Bo|]|А B|АtlocИлV|
Bсe з xaти, iли тaм, пил и, Haс xe з poдИHoЮ laчИнялL^ в сapaТ, paзoM
з xyдoбoю. B сeлi з'яB|Алll|ся тaк званi aктивicти, якi зaбиpaлИ всe:
xлiб, кapтoпЛю, M'ясo Й iншi пpoдyKтv|,яKИlи|АЖtАвИлacя сiм'я. 3aби.
paли xyдoбУ' oдяг. Бyли випaдKLt, Koл|/| зa6иpaли гoтoвy i.xy i спeчe-
ниЙхлi6, зaлИшaючИ зoвсiм гoлoд|]Иx дiтeЙ. Ha плaч дiтeЙ i MoлИт-
ви xaзяТнiв-xpистиянiв зaл|АIJJ|Ат|А щo-нeбудь з'tхi нa пpoживaння ciм't.
xoчa б Ha oдИH дeнь, нixтo He зBepтaв УвaгИ.



Чщнo бyлo плaн дiтeЙ, стoгiн, i цiлi сiм'Т B|А|\IiИpaлv1 Й лeжaлu sю
.цвa мiсяцi нiким нe пoxoвaнi. У дeякиx людeЙ взaгaлi нe бyлo нoro
ibти, в Haс )кe зoстaвaЛoсЬ тpoшKИ кapтoплi тa iншиx oвoчiв. ihи всe'
Щo бyлo Mo)KHa ibти. BapилИ KapтoпЛяHиЙ cуп, зeлeнЬ, сyшили 'rr'r.
пoвУ Kopy i пoтiм пeK;lИ млинцi. Bapили цyкpoвиЙ бypяк, poбили за-
тipки з пpoсa, a нaвeснi-бoвтaнKy з лoбoди. ЧaЙ пили з гiлoк виtднi
тa MaлИHИ. |нкoли бaтькo пpИнoсИв тpoxИ бopoшнa _ тoдi мaти ва-
pилa бopoшняниЙ cyп, бeз кapтoплi. A кoли знaйшли KpoпИви, мати
BapИЛa iТ i всiм пo пiв-кpylкKи нaлИBaлa. Iнкoли пiдгoдoвyвaли суd-
дiв. Beснoю з6иpaли Ha пoЛяХ МepзЛУ KapтoпЛю.

Cтpaшнa KapтИнa сToяЛa в сeЛaX, спyстoшeHиx aктивiстaми. Тi,
Щo Й зaлишИлv|CяЖ|l1вИgИ, мaли пyxлi тiлa, тpiщини пo тiлy, з як}lx
ТeKлa вolцa. iли сoбaк, Кoтiв, piзниЙ бyp'ян - т iльки б виxити.
Bипaдкiв людoщcтвa в HaшoMУ сeлi нe зyстpiнaлoоя.

B сeлi зaМo)кHИХлюдeЙ cтaлИ HaзИBaтИ KypKУляMИ. Bсю мoлoдb
зaпИсaЛИ y KoMсoMoльцi..[x пepeкoHyвaлИ' щo вopoгИ - бaгaтi люДу|,
вoнИ xИвyгЬ зa Koшти бiдниx. 3нaчить ii пoтpiбнo poзкypкyлювати i
гpaбyвaти всe, щo BoHи нaxИЛИ свoeЮ пpaцeю.

Пoтiм, пiсля кoлeктивiзaцiT, вeсHoЮ ]933, люДи, щo зaЛишИлу|Ф
ЖvlвИlА|А пiшли нa пoлiння цУKpoвoгo бypякa, дe oТpИMyвaлИ щoдeн.
ниЙпaйoк _ 200 гpaм сиpoТ мopкви'TaЧИ мoглa людИнa пpo)кити з
вИсHa>кeнИм opгaнiзмoМ, oтpИМУЮчитaкиЙ пaЙoк? A блиxчe дo вe.
чopa вeзлИ з пoля Ha кЛarо,oвИщe цiлими вoзaмИ MepтвИX людeЙ.

Cтpaшнo зapaз згaГ,aтИ MИнyЛe. Bсe пaм'ятaЮ пoгaнo, aлe вiд-
чyггя гoЛoдУ зaлИшИлoся дo сиx пip. Poзпoвiдaю свoTм дiтям тa oнy-
кaм i бeз бoлi в сepцi нe Мo)кHa згa.п,aтИ. (Зaп. сryдeнткa фiлoлoгiн-
нoгo фaкультery Cум.ЦПУ Mapiя Бiлoуceнкo у 2007 p.).

с.Ястpyбинe

шAгloBAЛ Mapiя AндpГlЬнa, 1925 poку нapoд)Keння' )KИтeльKa
c. Я cтpуб и нe Cумcькoгo paйo ну'

.{pкe вaxкo бyлo взимкy. B хaтixoлoдHo i гoлoднo. )(лiбa нe бyлo,
тoMy пeKЛИ пoлoв'яt.{ИKИ з тepтИx KyKУpytзяHиx кaчaнiв тa гpeнaнoi
пoлoвИ, a тaKo)K t л|Аcтя лиnи' |х cМaK зaпaM'ятaвся Ha Bсe xиття:
г ipкiтa нeпpиeмнi.

3 пpиxoдoм вeсHИ'ш<a ypiзнoмaнiтнювaлacя. .[iти pвaлИ бiлi квi-
тoчKИ KoнюшИHИ i iли tx '  3 лoбoди, KpaпИвИ, кiнськoгo щaвЛЮ вapИ-
ли бopщ. Iнкoли cУ.lJИлIt Tpaвy, тoвKЛИ в сryпi, дoдaвaлИ.t],o гpeчa-
нoT пoлoви i пeкли пoлoв'янИки, Beснoю, KoЛИ opaлИ пoлe, хoдИЛИ
з6иpaти тopiшню Kapтoплю'.ti мили, cУЩ|AлИ| тoBKЛИ i пeкли кaplo-
лля|1|/|K|А.

Bлiткy стapшi бpaти ХoдИЛИ лoвитиp'ибу niдсaKoю в piвнaкy. Koли
г1p|/||1oC|Ал|A дoдoмy, тo вapИлИ юшKУ. |xy дiлили пopiвнy мix yсiмa
члeнaMИ poДjАHИ' Щoб нiкгo нe зaЛИluИвcя гoЛoдHИM'
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Люди MepЛИ, яK MyXИ. Пo сeлy пiд тинaми пpяMo нa вyлицi Лeжa-
ли мepтвi, пyхлi вiд гoлoдy oднoceльцi. ,!,ля вивeзeння ixлa цвИHтap
тplltviaлvlпiдвoдy i вiзникa, Biн нaбиpaв пoвниЙ вiз тpyпiв i звoзив iХ
дo oднieТ ями. XoвaлИ MepтвИx i вдoмa в пoгpiбникax, y сaдкax, пiд
KyЩaMи lиaл|л||И' He HacИпaючИ MoгИл. (Зaп' cryдeнткa фiлoлoгiu-
нoгo фaкулЬтery Cум,tJ,ПУ Мapiя Бiлoуceнкo у 2007 p')'

с.Хoтiнь

пAтPIкЕ€B Л юдвиг J'l|иxaЙлo.
вия. Hapoдивcя 15липня 193B poку
у мicтi УcуpiЙcьк ( Bopotuилoв), щo нa
.Qaлeкoму Cхoдi, у ciм'i гeнepaлa
KДБ' У 1944 poцi пicля panтoвoi
c мepтi бaтьKa p oД'И н a п ep ei.ждxae дo
бaбуci у ceлo Xoтiнь Cумськoгo paйo-
ну. Змуueнa MaтИ i нeтвepo дiтeй пo-
Д,oлaлИ 12 тиcяч кiлoмeтpiв пpoтягo^tl
12 днiв, aлe нa Cумщинi BoнИ Зaэнa-
ЛI4 Щe бiльtuoгo лИXa _ гoлoДoMopУ
1946-1947 poкiв'  (Ha фoтo)

Бaбуся xИЛa oдHa' i  тoмy MИ тaM
дoстaтKy нe пoбaчили. Гoлoдyвaти
бyли змyшeн i  вхe  з  1944 poKy y
отpaшнi вoeннi нacи. Пoбщ y нaо бyв
cтpaшниЙ. Maлeнькa кiмнaткa (1 2 м?)

мiстилa y оoбi yкpaTнськy пiн, дepeв'янi лeжaнки i лixкo, Ha яКoмy
спaлa Хвopa бaбyоя. У нiЙ жилo шiсть чoлoвiK: МaтИ, бaбуcя i ми _
чeтBepo HeщaснИХ дiтeЙ. Я cпaв нa сyндУKy.цля oдягУ' .{ax бyв пo-
кpитиЙ coЛoMoю. Дpyгy пoЛoвИнy Хaтv| |,r1|А змyшeнi 6ули poз6иpaти
i тoпити нe]o Haшy HeвeЛИчKy oсeЛЮ.

Mи дyмaли, щo бyдe тУr ЩacЛИBe xИтTя, aлe oнiкyвaЛo Hac ЛИшe
гope Ta стpil(Дaння. CeЛяHИ, якiжили y Xoтiнi MaЛИ Хoч яKecЬ бiльш-
MeHш вЛaштoвaнe гoспoдapотBo' пpИt.laси. Haшa x бaбycя xилa
сaмa iHe МaЛa гocпoдapстBa, He $лaлaCИлIА iздopoв,я зaгoтoвляти
xapнi нa нopниЙ дeнь. Тoмy сKpyт.нo нaм пpиЙшлocя B)Ke з 1944 poкy,
aлe всi oнiкyвaли нa тe' щo бyдe Kpaщe' i нixтo нe здoгaдУвaвcя, щo
чepeз 2poки пpиЙдe стpaшHe лИХo - гoлoдoмop.

Ми, дiти, бiгaли вaтaгoЮ гoлoднi, xyдi, бpyднi, oбipвaнi, i всiдyжe
хoтiли t.сти. ,[exтo з Haс вХe дeкiлькa днiв нiчoгo нe Тв. l oсЬ MИ no.
giтlлл|А, щo з гнiздa BИпaлo мaлe гopoб'я. М|А пiдбiгли дo HЬoгo,
пiдняли птaшeня i пoчaли виpiшyвaти, KytИ Йoгo пo.цiти. l paптoм
ХтoсЬ зaпpoпoHУBaв звapИти Йoгo i з,ibти. l-{я пpoпoзицiя нe cпpиЙ-
HяЛaоя HaMИ, яK гИдoтHa, HaвпaKИ, ми пiдтpимaли't i ,  oскiльки бiль-
шiоть дiтeЙ xoн iнкoли ХapчyвaлИcя,6o 6ули мicцeвi,  тo виpiшили
вiддaти птaшeНя MoeМy MaлoMУ бpaтoвi, яKoМУ бyлo п,ять poкiв.
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Biн з тaким aпeтитoМ Тв цьoгo гopoбця, щo всi iншi дiти стoяли i
KoBтaлИ слюHKИ.

He бyлo B Мeнe нiзoшитiв, нi iншoгo шкiльнoгo пpИлa.Ц,дя, нi o.ця-
ry, нi вз1лггя. Я зaбyв пpo тe' щo тpeбa xapчУBaтИся' Хoч дeякi оiм'T
всe )к тaKИ )KИлИ нeпoгaHo'

.. oднoгo paзy я Йшoв зi шKoЛИ з пepшoT зМiнИ, a мeнi нaзycтpiн
Йшлa cтapшa ceстpa Лyi.зa. 3i сльoзaми нa oчaХ вiддaлa вoнa мeнi
MaлeceнЬKИЙ шмaтoчoк xлiбa, яким iT пpИгoстИлa пo.E,pyгa, бaтькo
якoT пpaцювaв кoмipникoм i  мaв xлiб,

ПaM'ятaю, orцHoгo paзУ' нa пepepвi, дo o.0,нoгo з мoiх o.цHoKJ]aс-
никiв пpиЙш лa\IiaтИ - xiнкa яKoгoсЬ ciльcькoгo кepiвнИкa, i пpинeс-
лa Йoмy шMaToK бiлoгo-бiлoгo xлiбa, тaKoгo, щo МИ зpoдy Й нe бaчи-
ли' Bзялa вoнa свoЮ .ц Ит L4t4У i в п p исyгнoстi всix i н ш иx гoлoдн Иx ш Ko-
ляpiв, пoсa.цИЛa iT нa пiдвiкoння y бyдiвлi шкoли, дaлa'iЙ шмaтoк бi-
лoгo xлiбa. A ми, всi дiти, гoлoднi, кoвтaюнИ cлV||1У, cтoяI1И нaвкoлo i
Д|АBИл|Аcя' яK нaш тoвapиш Тсть.

Бaбycя зiбpaлa Kopзy, cидiлa нa пpисьбi i ви6ивaлaiT. У нeТ з-пiд
pyK вИпaдaЛИ зepHятKa. MeншиЙ бpaт, пoвзaючИ нa кoлiнкax. зби-
paв цi мaлi зepняткa iТв. Бaбyся пЛaKaЛa...

Бaбyся пoмepлa... Moя мaмa xoдИлa вxe п}Dоa вiд гoлoдy, 6o'iли
ми тiльки пиpiхки з кiнcькoгo щaвлЮ' KpoпИвИ iлoбoди (нaвeснi), a
взИMKyxвopa нa пoлiapтpИт мaти зi сKpyчeнИМИ нoгaMИ i pyкaми xo-
Д|/|лaЗa бaгaтo дeсяткiв кiлoмeтрiв Ha пoля B xypтoвИнy, мopoз, щoб
зiбpaти МepзЛy, гHилy KapтoпЛю' з якoТ пoтiм poбилa кpoxмaль. 3
HЬoгo BapI/|лI+ ЩocЬ нa зpaзoK KИоeЛя.

.Qeякi сyсiдИ зaпpoшyвaЛИ MeHe пoibти сУпy' чи щe чoгoсЬ' aЛe тaK
як я бyв д}DKe copoМ'язлИB|4Й,тo вiдмoвлявcя вiд pятiвнoТ.txi, xoн i бyв
нaдтo гoлoдниЙ. Taкe вхe в MeHe булo вихoвaння'.' (3ап. cryДeнтKa
фiлoлoгiннoгo фaкультeту Cyм,0,ПУ Мapинa Пaтpiкeeвa у 2007 p.)
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с.Бopoмля

тPип!лЬсьK14Й Baсиль Cepгiйoвич' )KиTeлЬ c, Бopoмля,
3apaз бaгaтo гoвopяТЬ, щo гoЛo,t], в УкpaTнi poзnoчaвся Тolvly,

щo в 1932 poцi бyв нeвpoxaй. Aлe цe HeтaK' УpoxaЙ бyв нe г ip-
uиЙ зa iншi poки. У тoЙ чaс бaгaтo людeЙ щe He вcтyпИЛИ в ТCo. 1473y i  oбpoблялИ зeMлЮ oднooоiбнo. Я нe встyпИв тyдИ Чepeз
poбy. У HaшoMУ гoспoдapствi бyв кiнь, i  зeMЛю oбpoбляв я сaM. Е $
BoсeHи, кoли зiбpaли хлiб, пpиl iaли yпoвHoвaxeнi з Xapкoвa i  э s
дaли вкaзiвKУ зBoзИтИ ввeсЬ xлiб в тсo3' Xлiб oбмoл oтItлv| i  вecь Е Б
BИвelлv|зсeлa. о ts

Бyли сфopмoвaнi гpyпи aктивiстiв, якixoдили пo двopax i шyкa. $ il
лИ' Дe в Koгo щo зaKoпaнe, бo людИ зpoзyмiвши, щo B ниx вiдбepщЬ A $yce, пoЧaлИ ХoвaтИ зepнo, KapтoпЛЮ, бypяки. A кoли цi aктивiсти бa- х 8
чИлИ, щo зlцИMapя пeвнoj.xaти йдeдим, тoЙшли мepщiЙ ryди, лiзли Q ч
y пiн, i, яKщo тaM щoсЬ вapИЛoся, зaбиpaли ry ixy. o*

oскiльки y MeFte бyв кiнь, мeнe зaкpiп |4лt4 to зeМгpoМaдИ, i я Ko- х
)кHoгo дня t.здив з aктивiстaмИ пo двopax. Bсe, щo вoнИ зHaХo Дv|ли, (

KлaлИ Ha вoзa' i я вiдвoзив rЦ,o зeMгpoмaди, Bдoмa tbти нe бyлo мaЙ-
xe нiчoгo. Хив я з дiдoм, бaбoю iтiткoю. Bсi вoни пoМepлИ з гoлo.цy.

Ha пoнaткy з|АgV|, KoлИ пoчaлocя Мaсoвe вМИpaнHя' Meнe пpИIЙy-
cИл|А BotИтИ тpyпИ Ha цвинтap, дe бyлa вИKoпaнa яMa' B якy воix i
cK|АДaл|л' Bимиpaли люди цiлими сiМ,яMи. ТaK, пo cyсiдствy зi мнoю
вИMepлa сiM,я з .1 2 чoлoвlк: бaтькo, MaтИ Ta 10 дiтeЙ. Cвoгo чaсy в .
ixньoмy Гocпoдapствi бyлa зeMЛя, aЛe вoHи iТ нe oбpoб I1яI1V|| a>KV|IIИ
зa paХyнoK тoгo' щo сУчИл.4 MoryзКИ i'tзДили в Бoбpик бaзapювaти.
A кoли HaсTaв Гoлoд, тo нiякиx пpoдyктiв У HИХ нe бyлo, бo нa бaзap
нixтo нe i.здив'

3a тaкиx yMoB ЛЮдИ пoчaЛИ убивaти дiтeЙ i  M'яоo пpoдaвaТИ
нa бaзapi. Ha тiЙ вyлицi, дe MeшKaв я' npo)кИвaв aктивicт 3eлeн-
cьKИЙ, y HЬoгo бyв син B-9 poкiв. A в синa бyв шкiльниЙ тoвapиш
|вaн TpипiльcькиЙ, з яKиM вo|]и paзoм хoДLtлv|дo l.lJKoлИ. l oднoгo
paзy lвaн He пoBepнУBся дo.цoMy. Бaтьки пoчaлИ Йoгo шyкaт|А' зa-
яBvIли в мiлiцiю. Хлoпчикa знaЙшли y xaтi 3eлeнськoгo, пopyбa-
Hoгo Ha шMaтKИ... .  Heзaдoвгoдo цЬoГo вИпaдKУ3eлeнcькиЙ iмeнe
зaпpoшyвaв дo сeбe, oбiцяв HaгoдУвaтИ' aлe я' нaнe вiдvyвaв
щoсЬ, нe пiшoв. Kyди зник 3eлeноькиЙ nicля цЬoгo BИпaдKУ, He
пaM'ятaю.

A oднoгo paзy я i сaм лeдвe He пoMep. 3aпapив яKoсЬ У вiдpi вiвсa
тa Й нaТвся. У peзyльтaтi, я нe мiг нaвiть пiднятиоя, щoб пoixaти дo
зeМгpoМaди. 3a мнoю пpиЙшли i пoчaли бити, Алe мeнi, xвaлити
Бoгa, вдaлocя B|АЖит|А,'' (3aп. cryДeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультery
Cум,ЦПУ 3oя 3aбaвcькa у 2006 p.).
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с .MaщaHKa

кoPoстlЙ Улянa Mиxaйлiвнa' Hapo,цилaся 1911 p' в сeлiМa.
ЩaнKa Tpocтянeцькoгo paйoну Cумcькoi oблaстi' 1935 p. ciM'я пe-
peiхaлa Д,o ceлa oлeшня Охтиpcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi'

У 19зз poцi я бyлa вжe зaMixня, мaЛa.п,вoxдiтeЙ' 3i свeкpoвoT
хaтИ нaшУ сiм'ю висeлили в iншy, нaбaгaтo стapiшy. Cвeкop пpaцю-
вaв y лiсi, тaм i пoмep.

Я oднyдитиl{y' xлoпчИKa, вi.п.дaлa в бyдинoк МaлютKИ в м. Tpoс-
тянeцЬ, дiвнинкy зaлИuJ|Алaсoбi, бo poзyмiлa, щo двoxдiтeй нe пpo-
гoдyю. Koли пo XaтaX хoД|/1лI4 (yдapнИKИ),, скpiзь бyлo нщи лЮдсЬ-
кий кpик i  плaч. Boни зaбиpaлИ воe, нiчoгo He MoxHa бyлo вiд ниx
зaxoвaтИ, бo вoни всe пpoтИKaлИ шУгaлaMИ' зaглядaли i пiД пiн, i в
гpyбУ, зaбиpaли всi peнi, щo пoтpaпляли,tм нa oчi. Лю.ци B|/1>KИBa-
лИ, Хтo як мiг. jли щaвeль, бypякoвy гИчKy, oднoгo paзy я дiстaлa
двiжмeньки oтpyбiв i спeклa пaМпyшKy. |-{e бyлo спpaв)Кнe святo.
(Зaп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery Cум,QПУ Юлiя Koшeлe-
вa у 2006 p.).

с.Xигaйлiвкa

KлEцЬ Гaннa oвpaмiвнa, 1918 poKу нapopKeння, )KитeльKa
с )tfu гa йл i в кa Tpoстя н eЦьKo гo paй o ну Cум c ькoi o бл a стi.

Ciм'я бyлa BeлИKoю _ oдинaдцять чoлoвiк: бaтькo oвpaм, мaти
Улянa i дeв'ятepo дiтeЙ - oднe MeHЦJe дpyгoгo. Усi тяxкo пpaЦювa-
ли. Iloб мaти хлiбинy лloДИнa пoвИнHa бyлa oбpoб|Ат|А пoлe, зaciя.
ти Йoгo збiжxям, дixдaтися ypoxaю' зiбpaти Йoгo. Пoтiм вИMoлo-
тити цiпoм y клyнi' зMoлoти зepнo B млинi, зaмicити тiстo i вpeштi-
peшT спeKтИ зaпaшF{y, тaКyтяxKУ i нeoбxiднyxлiбину. У кoлгoспi сe-
ляни зapoбiтнoТ плaти He oтpиIvlУвaлИ _ HaтoМiсть нapaxoвУвaлИcя
тpyдoднi, i пoтiм зa Koxeн тpyдoдeHЬ ceлянИ}J oтpИMyвaв збi>rокя.

Пo сeлy пpoKoтИоя чyгKa зa яKИХocЬ aKтивiстiв, щo зaбиpaютЬ зe-
pнo У сeЛяH. .Цexтo з xитeлiв ceлa He вcтиг нiчoгo пpИxoвaтИ, iншi,
poздлУпaвцJИ лexaHKy нa пeчi (дe знaxoдИтьcя зeмля), пoxoвaлИ
ryди збi>toкя, Тa вce пpoвopнiшiЙ пpoвopнiшiaктивiсти дoбиpaлиcя
iryди. |-{e бyлo спoчaТKy' a згoдoп4 пoчaлИ зaбиpaти нe лишe збiх.
)Kя, a щe Й xyдoбy' Зaлишaли сeляH мaйжe бeз нiчoгo. Xтo мaв кoня
чИ KopoвУ, ввa)кaлИся (<KУлaKaMИ>, i ix upoзкyлaЧyвaлИ> _ зaбиpaли
всe мaЙнo i бoсиx, HeoдягнeHИx вiдпpaвлялИ нa зaслaнHя.

ss
*Ё
с ) o
sё+ qi.

ц sЕ.

хЕ
Ё+>_-(

Е



Haшa оiM,я ви>килa: xлiб пeKЛи, зepнo 6paли piвнoмipнo _ пo xлi-
бинi в дeHЬ пeКЛa Maти Ha oдИнaдЦятЬ чoлoвiк. Toвкли y сryпi лИcтя
лИпИ, KpoпИви. 3имoю нa пoлi збиpaли МepзЛy Kaртoплю, бypяки, a
з кoпiв сoлoмИ вИс[,lИKyвaлИ KoлoсKИ' oбминaли iХ, тaк i вижили'

Бaгaтo oдHoсeлЬчaн пoЛяглo тoдi. A зa щo? He бyлo нi вiЙни,
нi пoвстaння. гIpoстo KoMyсЬ тaк зaxoтiлocя. oт i  всe' ' .  A тe, щo
пoMИpaлИ нa кo)кHoмy кpoцi люtИ, кoтpi всe )кИття'пpaцювaлИ -

цe He Maлo знaчeння' (3aп, cтудeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультe-
ту Cyм,tJ'ПУ oлeнa Бaбeнкo у 2007 p.),
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сМт.BopoHi)к

чoPl{A oлeксaндpa MикoлaiЬ}|a, ЖИтeльKa сMт. Bopoнiж
Шocткинcькoгo paйoну Cумcькoi oблaстi.

У тoЙ стpaшниЙ чaс )KИлa я з MaтKoЮ' тpЬoMa сeстpaMИ i бpaтoм
y Bopoнexi. Бyлo мeнi всьoгo .t 1 poкiв, aЛe всeдoбpe пaM'ятaю.

Koли в кoлгoспi вMИpaв кiнь, Йoгo вiдвoзили дo яMИ' викиДaлиi
cтaBI{л.А cтopo)Ka, щoб люди нe iли. Aлe вoни внoчi знaxoДI/1лIА цe
M'яco, piзaли нa кyскЙ i.iли, iдуяи пo дopoзi. Тaм xe вoни i вMИpaЛИ'

A бyлo щe Й тaкe: кoлишнiй оyсiд Kopнiйнyк |вaн Hayмoвин сидiв
бiля хaти, Bxe oпУ)0Ий вiд гoлoдy, a в iншoгo cyсiдa бУв мeд. lвaн
пoлiз нepeз вiкнo пo Meд, aЛe Йoгo пoбaчив cyсiд i пoбив Йoгo тaк,
щo тoЙ нa слiдyюний дeнь пoмep.

Kiлькa paзiв бyлo нaвiть тaKe, щo MИ з сeстpaМИ лoB|4лИ кoтiв i
сoбaк тa jhи.iх. (3an' Cry,ЦeнтKa фiлoлoгiннoгo фaкультeту CумДПУ
oлeнa Чopнa 28 uepвня 2007 p' B cMт, Bopoнix)'

с. Лyшники

PoзyMЕнКo oльгa MикoлaiЬн a, нapo,цИлacя в 1937 poцi в
ceлi Луulники IJJoсткинcькoгo paЙoну Cумcькoi oблacтi. У 1 959 poцi
пepeiхaлa B ceлo Бoндapi KoнoтoпcьKoгo paйoну Cумськoi oблacтi,
Д,e npФKktBae iдo цьoгo чacу'

У гoлoднoму 1947 poцi в сiм'i.бyлo сiм чoлoвiк, iз ниx тpoо _ .цiти.
MeншiЙ сeстpинцi Mapri бyлo п'ятЬ poкiв, a двoюpiднoмy бpary Bo-
лo.цi - шiсть.

Пoчaв poзcтaвaтИ снiг, нa пoляХ хotИl1Ll люди збиpaти тopiшню
Kapтoплю, iT сyшили, пpoмИвaЛИ, тoвKЛИ y сryпi й зaвapювaЛИ ]иo-
ЛoKoМ (y сiм'Т бyлa кopoвa). Пiзнiшe з'яBИлaCя зeЛeнЬ (aкaцiя, кo-
нюшИHa, щaвeль). liти в6иpaлИ тpaвy, a MaтIА пeKлa з нeT дepyни.
HahкУ вiд тaкoТотpaви.Ц,}Dкe MaЛo: нe BстИгнeш KoBтнyгИ' a вxe зHoBУ
ibти xoчeться.

Maти пpaцювaлa в кoлгoспi лaHKoвoЮ' )кaлa )КИтo. A я xoдилa зби-
paтИ Koлoски. oбepexнo KлaЛa KoлocoЧoK1цo KoлoсoЧKa B MaлeHЬKy
вИшИry тopбинкy, в якiЙ нocИЛa KнИ)KKИ дo шKoлИ. Aлe, збиpaюни,
BИпaдKoBo зyстpiлa гoлoвy Koлгoспy, який зaбpaв тopбинкy i виcи'
пaв yсi KoлoсКИ Ha Koпy' пoвepнУB пyсry i пopaдИB iти дoдoмy. Тa вiн
iнaкшe Й нe мiг. Гoлoвa бyв нaшим oд|.|oceлЬчaHИнoM. Йoмy бyлo
>кaЛЬ лЮд,eЙ. Aлe iнaкшe зpoбити нe мiг: якби rгoоь дiзнaвся пpo
збиpaння кoлoскiв iдoнiс кyди тpeбa _ йoгo б пpoстo poзстpiляли...
{3aп. cryдeнткa фiлoлoгiчнoгo фaкультery CумflПУ Haтaлiя Caхнo
в c' Бoндapiy 2006 p,)'

1 51

*s
tЁ
s9oo
sё{. EJ.
ц sU.

хЕs*
Е



ЯмпiльськlлЙ pаЙoн
Ciльськиx paд _ "l6
Bиявлeнo xepтB гoЛoдoMopiв _ .105

152

ss
*Ёoo
s0{. сJi
ц sU-
хR
sr
х
Y



с. MapчИХIАHaБУta

MAJIяP Кceнiя AфaнaсГвн a, 1925 poку Hapo,ц)Keння, х<ИтeлЬKa
с' фPuихинa Будa Ямпiльcькoгo paйoну Cумcькoi oблacтi.

Я, Мaляp Kceнiя Aфaнaсii.внa, Hapo.Е,Илacя в сeлi Map-Бyдa Cyм-
ськoТ oблaстi Ямпiльcькoгo paйoнy в ciм'i'сeлянИHa.

B 1932 poцi мeнi бyлo 7 poкiв, дp<e гipкo пpo цe згaдyвaти. Mи
iли бopщлишe з oднoгo щaBЛЮ i тpoшeнки бypянкa. )fiiб бyв з ЛИсТя
лV|ГlИ тa сeptцeчoK poMaшKИ, cУ|JJИлИ i тoвкли в cryпi, дoбaвляюни
тpИ гopстKИ житньoj.мyки. Kapтoплi нe бyлo. Хoдили пo пoлю i зби-
paлИ гtlИлУ. Maмa пpoMИвaЛa i вapилa iз нel'сyп' Aлe y нaс бyлa кo-
poвa iспaсaлa нaс вiд смepтi.

_ У оiм'T нac бyлo сeМepo дiтeЙ. lJ-{e спacибi нaшiЙ piднiЙ мaтyсi.
Boнa i.здилa в Лeнiнгpaд пo xлiб i бyлки. Пpивeзe, пpoдaсть, щoббyлo щe з чим iХaти. A лишки зaлИшaлa нaм. Бaтькo д"Ё". HaM Двapaзa B .п'eHЬ г|o MaлeнЬKoMy шMaтoчKy, щoб нe пp<лИ i нe вмepли,
TaK МИ вci вижили.

Bиcлoвлюю BeЛИKy пoДяKy мaтepi 3aмeс eфpoсинiТ Гepaсiмoвнi
тa бaтькy 3aмeоy Aфaнaоiю Якoвлeвинy зa тe, щo ми всi Bv|ЖИлV|,

Aлe в нaшoмy сeлi бyлo гipшe, ним y нaшiЙ poдинi. Люд1и MepлИ
Ha xoдy' i нa дopoзi Лe)KaЛИ пцлi вiд гoлo.цy лЮ.цИ.

Бiля нac хилa сiМ'я 3aмeсiв, вoнИ нe poдинi HaI\4, a oдHoфaмiльцi,
y ниx бyлo чeтвepo дiтeй.-Boни lцy)<e гoлoдУвaли. Caмoгиy МaлeнЬ-
кoмy бyлo чoтИpИ poки. Йoгo звaли Bacя. Ha гopoдi бyли пoсiянi
кoHoпЛi, вiн лaзив нa кoлiнoчкaХ, poзKoпyBaв pyчKaMи зeмлю i зби-
paв пo нaсiнинi, iТв lx. Koли дИвИMocя, вiн лeхить нa зeмлi мepтвиЙ.
Я пoбiглa, i скaзaлa пpo цe йoгo бaтькaМ, Haсryпнoгo дHя 6aтьки
Йoгo пoxoвaли.

3a нaми xИв MaтepИн бpaт. У ниx бyлo п'ятepo дiтeй. HaЙмeншoгo
звaлИ Mикoлa, вiн лeдвe ХoдИв' Cи.цiв нa пiдвiкoннi, плaKaв i  пpoоив
дaЙтe xлiбa (хлiб вiн нaзивaв "КopiнKa)), (дaЙтe кopiнкиu. Я i сeстpa
.Qyся нaстo caмi нe iли, a вiднocили Йoму, Cтapшiдiти вiд6иpaлиу
нЬoгo xлiб. Тaк вlн i зaгинyв нa пiдвtкoннi. Бaтьки сХoвaЛИ Йoгo нa
клaдoвищi. A сaмi з дiтьми зiбpaлися тa пiщли пpoсИтИ MИлoстИнЮ
дo Poсii.' Чepeз piк вoни пoвepнyлИся дo сeЛa.

l-{e я згaдaлa тiльки пoблизy, a в сyсiднix ceлaХ бyлo щe гipшe. .[o
Hac в сeЛo лЮrцИ пpИХoдилиi iз дpyгиx сiл. 3a шмaт xлiбa зoвсiм дa-poм вiддaвaлИ oДяг' aлe нixтo йoгo нe бpaв,

У нaс бyлo пoсiянe )Kитo Ha Poдиoнoвкi y лiсi. Heвeликa дiлянкa'
Ho житo щe He пoогtiлo, ми пoixaли yлiо пoдивитИсЬ нa HЬoгo. 3 кpaю
)KИтa ЛeхaЛa Mepтвa мoлoдa жiнкa. A пo нiЙ лaзилa MaлeHЬKa ДИтv|н-
Ka' щe гpyдHa. Ho вiT булизу6ки' Boнaxoтiлaibти, плaкaлa iпoгpиз-
лa нiс y мaтepi. Жiнкy нixтo нe знaв. Boнa He з HaЦJoгo ceЛa. Xiнкy
зaвepнyлИ в pядHИHy' BИKoпaлИ ямy, i тaм y лiсi, нa гopбoнкy зaкo-
пaли' !итиl-|Ky МaтИ i бaтькo зa6paли з сoбoю, пpИвeзлИ дЬдoмy,
пoKopMИлИ MoлoчKoМ. Maмa вiднecлa y ciльpaдy' Taм пoпpoсили.[[,
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щoб вoHa вiдвeзлa ДИт|Аt|У в дiтдoм в пpиют. Bиписaли бeзкoштoв.
ниЙ 6iлeт' Boнa вiдвeзлa дИтиHкУ y г|pИют в Poсiю.

oднa дaльня xiнкa пoпpoсилaсЬ пepeнoчУвaти. УiT бyлo двoe дi-
тoK' Meншoмyдвa poки. Hiнню вoнo пoмepлo. Йoмy мiЙ бaтькo зpo.
бив гpoбик, iзaKoпaли Ha KлaдoвИщi. Axiнкa пo)KИлa y нaс нeдiлю' i
пiшлa в Poсiю з cтapшolo дИтИHoю. (3aп' cryдeнт Г,QПУ Baлepiй
Maляp у м. Kpoлeвeць у 2005 p'),154
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дoдAтoK

1 932 - 1 933 poКи.
Xpoнiкa пoдiЙ

1932 p iк
26 квiтня 1932 p' Cтaнiслaв Koсiop нaдiслaв лИcтaCтaлiнy, в яKo-

My, зoKpeмa' 3aзнaЧaЛoся: nУ Haс e oKpeMi випaдки i нaвiть сeлa, щo
гoЛoдyЮтЬ, o.цHaчe цe ЛИшe нaслiдoк мiсцeвoгo гoлoвoтяпстBa, пe-
peгинiв, oсoбливo стoсoвHo кoлгoспiв. Bciлякi poзМoвИ пpo (гoЛoд>
нa УкpaТнi слiд кaтeгopИЧнo вiдкинyгиu.

23 uepвня 19З2 p. бyлo пpиЙнятo пoсТaнoвy ЦK BKП(б): noбмe-
ЖИтИсЬ вxe y(вaлeними piшeннями L{K i дoдaткoвoгo зaвoзy xлiбa
нa УкpaTнy нe здiЙcнюBaTИ>' Xoнa пoтpeбa в цьoмy 6улaнea6иякa'

6-9 липня 1932 p' вiдбyлacя lI l  BсeyкpaТнськa кoнфepeнцiя
Kп(б)У .  У  дoпoв iд i  C .  Koс iopa бyлa пpeдстaвлeнa тoчKa зopy
ЦK KП(б)У Ha пpичИHИ тpyднoщiв, щo вИHИKЛИ. Пo-пepшe, сepЙoз.
HoЮ' Хoчa Й нe гoлoвнoю пpИчИHoю 6ули нaзвaнi склaднi клiмaтичнi
yMoвИ 1 932 poкy. Пo-дpyгe, тpyднoщi вeснянoT пoсiвнoТ кaмпaнiТ пo-
в'язyвaлися (з HeзaДoвiльним KepУвaHHяM opгaнiзaцieю гoспoдap-
сTвa Koлгoсп iв, п poвeдeHHяM тopiшн ьoi oсi нн ьoТ збиpaльнoТ i хлiбo.
зaгoтi вeл ьнoТ кaм пaн lЬ,. П o -тpeтe, дxepeлoм бaгaтьox п poблeм бyлa
HaзBaHa бeзгoспoдapнicть У Koлгoспax. .[eякi paЙoннi кepiвники
poбили cпpoбy в свoli дoпoвiДяx нe тiльки oKpeслИтИ склaднiсть
сиryaцiT Ha сeлi, a Й пoкaзaти, щo He Мo)кнa пepeKЛa,цaтИ oсl-|oвнУ
вiдпoвiДaльнiсть зa цю сиryaцiю нa низoвi ЛaнKи, Haсaмпepeд Ha
НeЩoдaвнo ствopeнi paйoни. oДнaк i oбepeжнi спpoби,цeKoгo з кe-
piвникiв УсPP, a oсoбливo пpe.t],отaвHИкiв paЙoнiв, вKaзaтИ нa сKЛa-
днiсть сиryaцiT y сiльськoмy гoспolп,apствi Укpai.ни нe вИKЛИKaЛИ дo-
вipи yдвoxстaлiнсЬKИX пocлaнцiв, якi бpaли УчaстЬy poбoтi кoнфe-
peнцiТ - B. Moлoтoвa i Л. Kaгaнoвичa. У виcryпax Moлoтoвa i Kaгa-
HoBИчa бyлo нe пpoстo знaЧнo звy,(eНo опeKтp фaктopiв, щo спpи-
чИHялИ тpУдHoщi y сiльськoмУ гoспoАцapcтвi УкpaТни. |-{i висryпи, пo
сyтi, зaсвiдчИлИ, щo цeнтp oдHoзнaчнo зaЙняв жopcтKУ пoзицiю
щoto yкpaТнськoгo сeляhlствa. Moсквa нe пЛaнyвaЛa l0,oпoMaгaтИ.

3 cepпня 1932 p' B'ячeолaв Moлoтoв нa зaсiдaннi Пoлiтбюpo
ЦK BKп(б) сKaзaв: uMи стoТмo cпpaвдi пepeд пpИвИдoм гoлoдУ i дo
тoгo x y бaгaтиx xлiбниx paЙoнaxo. oDкe, вiн poзyмiв ситyaцiю, aлe
нiчoгo нe poбив, щoб i i .BИпpaвИтИ .

7 cepпня 1932 p' з'яBИвcя BлaсHopУч нaпиcaниЙ Cтaлiним зaKoH
пpo oxopoHy coцiaлicтичнoТ влaснoстi (зaкoн oпpo 5 цgдogxig"). l-leЙ
зaKoH пepeдбaнaв як зaxiд сyдoвoТ peпpeсiТ зa poзкpa,цaння Koлгoс-
пl-loгo i KooпepaтИвl.|oгo мaЙнa (poзcтpiЛ iз кoнфiскaцieю всьoгo
мaЙнa i з зaмiнoю зa пoМ'яKшyЮчИx oбстaвин пoзбaвлeнняM свo.
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бoди нa тepмiн нe HИ)кчe 10 poкiв з кoнфiскaцieю всьoгo мaЙнau.
Aмнicтiя У тaKИХ спpaвaХ зaбopoнялaсь. Ha лiтo 1933 poKУ зa цИM
зaKoнoМ бyлo зaсyджeнo 150 000 oсiб. 3oкpeмa, зaсyдxyвaли дi-
тeЙ, якi нaMaгaлИся знaЙти xoн якyоь i.жy.

1 1 cepпня 1 9З2 p. Cтaлiн нaпИсaвyЛиcтiдoЛ.KaгaнoвИчa: "...Ca-Moe гЛaBнoe сeЙчaс Укpaинa. ,Д'eлa нa Укpaинe Из pУK BoH плoXИ.
Плoxo пo пapтиЙнoЙ линии. Гoвopят, чтo B дB}o( oблaстяx Укpaиньt
(кaхeтcя, в KиeвcкoЙ и.[нeпpoпeтpoвскoй) oKoЛo 50.ти paЙкoмoв
BысKaзaЛИсЬ пpoтИв плaнa xлeбoзaгoтoвoK' пpИзHaв eгo нepeaлЬ-
ньlм. B дpyгИX paЙкoмax oбcтoИт дeЛo' KaK yгвepxдaЮт, He лyчl.Дe.
Ha чтo этo пoxoxe? Этo нe пapтИя' a пapлaмeнт, KapИKarypa Ha пap-
ЛaМeHт. Bмeстo тoгo, нтoбьt pУKoвoдИтЬ paйoнaми, Koсиop всe вpe-
Mя ЛaвИpoвaл MeXдy дИpeKтИBaMИ цK BKп(б) и тpeбoвaниями paЙ-
KoMoв И вoт дoлaвИpoBaЛся дo pyчKИ. Пpaвильнo гoBopИЛ ЛeнИн|,
чTo чeЛoвeк, He ИМeющиЙ мpкecтвa пoЙти в нуoкньtй MoМeнт пpo-
тИB тeчeнИя, He Moxeт быть нaстoящИM бoльшeвистcKИM pyKoBo-
дИтeлeм. Плoхo г1o лИH|/1|^ coвeтcкoЙ. Чyбapь - нe pyKoвoдИтeлЬ,
Плoxo пo л|4|1|л.А ГПУ. Peдeнсy нe пo пЛeчy pУKoвoдИтЬ бopьбoЙ с
КoнтppeвoлюциeЙ в тaкoЙ бoльшoЙ и свoeoбpaзнoй peспyблИкe'
кaк Укpaинa'

Если нe вoзЬMeMся тeпepЬ )кe зa вЬ|ПpaвЛeнИe пoлoХeнИя нa
Укpaинe, Укpaинy Mo>кeM пoтepятЬ. ИмeЙтe BвИдУ, нтo Пилсyдский
He дpeMлeт И eгo aГeнrypa нa УкpaиHe Bo МHoгo paз cИлЬнee' чeM
дyмaeт Peдeнc илиKoсиop. ИмeЙтe тaKХe ввидУ, нтo в Укpaинскoй
KoМпapтИИ (500 тьlcян Члeнoв, xe-xe) oбpeтaeтся He Maлo (дa, нe
мaлo) гнИлЬlx элeMe].{тoB, coзнaтeлЬньtx и бecсoзнaтeЛЬHЬ|Х пeтлЮ-
poBцeв' HaKoнeц - пpяМЬ|Х aгeнтoв Пилcyдскoгo. Kaк ToлЬKo дeлa
cТaнyr Х)Dкe' этИ элeMeнтЬ| нe зaмeдЛят oтKpЬlтЬ фpoнт внyгpи (и
внe) пapтии' пpoтИB пapтИ|А, Caмoe плoxoe этo тo, чTo УKpaИHсKaя
BepxУl.!Ka нe вИдИт этИx oпacнocтeЙ...

... Пoстaвить сeбe цeЛЬЮ пpeвpaTитЬ Укpaинy в кpaтнaЙшиЙ сpoк
B нaстoящУЮ KpeпoстЬ CCCP; вдeЙствитeльнo oбpaзцoByЮ pecпy-
блику..{eнeг Ha этo нe )кaлeтЬ>.

20 cepпня l9З2 p. гaзeтa nПpaвДao poзпoчaЛa peгyляp|lУ пyблi-
кaцiю дoбipoк мaтepiaлiв пiд pyбpикaми "oбщeстBeннaя сoбствeн.
нoстЬ свящeннa И HeпpИKocHoBeнHa), "Paсxититe лeЙ coЩиaлиc-
тичeскoЙ оoбствeннoстИ - вpaгoв нapo.цa _ к cypoвoй oтBeТсTBeн-
нoстИ!o

1 вepecня |932 p' нa зaсiдaннi Пoлiтбюpo ЦK BKП(б) ствopeнo
кoмiсiю пiд кepiвництвoм зacryпHИKa гoЛoви oгпУ оPсP lвaнa Aкy-
лoвa, якiЙ бyлo дopyнeHo (poзгЛянyгИ KoнKpeтнi iнстpyкцiТ пo здiЙc-
нeHHю дeKpery ЦBK i PHK сPсP пpo oxopoHy оycпiльнoТ влaснoстi
як пo лiнiT oгпУ, тaк i пo лiнiТ cyдoвiй i пpoкypaтypиo.

16 вepeсня 19З2 p' зaтвepд)кeHo iнстpyкцiю (пo зaстoсyвaннЮ
пoстaнoBИ ЦBK i PHK сPсP вiд7 N||| - З2 p' пpo oxopoнУ мaйнa дep-
жaвнИX пiдпpиeмств, кoлгoопiв i кooпepaцiТ i змiцнeння сyспiльнoT
(оoцiaлiстиннoT) влaснoстiu. lнcтpyкцiя мaлa Цiлкoм тaeMнУ ЧaстИHy
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((oKpeMa тeкau), Щo пepeдбaнaлa cпpoщeHИЙ пopядoк зaтBepд)кeH -
ня виpoкiв дo poзстpiлy.

22 >кoвтня |932 p, пpиЙнятo piшeння Пoлiтбюpo ЦK BKП(б) пpo
poбoтy в УкpaTнi (HaдзBИЧaЙнot.кoмiоiTu нa чoлi з B'ячeслaвoм Mo-
ЛoтoвИM. Koмiсiя дaлa нoвиЙ iмпyльс здiйснeнню peпpeсiЙ npoтИ
KoЛгoспнoгo aKтИBy, пapтiЙниx i paдянcькиx пpaцiвникiв. ЦK KГI(б)У
пoчaB пyблiкyвaти cnИCKИ пapтiЙцiв, диpектopiв paдгocпiв, гoлiв кoл-
гoспiв тa yпoвHoвФKeниx пo xлiбoзaгoтiBЛяx, яKИX вИKJlЮчaлИ з пapтiT
Й вiддaвaли дo сУДУ зa нeBИKoHaHHя пЛaнyxлiбoзaгoтiвeль. Бaгaтo
з цИХ лЮ.п,eй пpoотo HaМaгaлИся пoлeгшИтИ стaнoвИщe свoix oднo.
сeльцiв.

30 >кoвтня 1932 p' B'ячeслaв Moлoтoв пoвiдoмляв Cтaлiнy: ".{o-вeЛoся ><opcтKo пoКpИтИKУвaти УкpaTнськy opгaнiзaцiю i oсoбливo
ЦK Kп(б)У зa дeмoбiлiзoвaнiсть y зaгoтiвляx". <Ha.цзвичaЙнa кoмi.
сiяo нa чoлi з B. МoлoтoвИM з ЛИcToп aдa 1932 p. дo сiння 1933 poкy
B.tчaвttлa з сeЛяH щe близькo 90 млн. пyдiв. 3нaчнoю мipoю зa pa-
XyHoK тoгo, щo в yкpai.нськИХ сeЛaХ y cклaдi спeцiaльниx бpигaд зi
збopy зepHa дiяли 112тиcяч aктивicтiв, якi oдepxyвaли пeвний вiд-
сoтoK вiд нaгpaбoвaнoгo зepнa ixapнiв (iтим гoдyвaлИся, a вiдтaк
виживaли),

5 листoпaдa 1932 p' B'янeслaв Moлoтoв i оeкpeтap цK Kп(б)У
Meндeль Xaтaeвич нaдiслaли дИpeKтИвy oбкoмaм пapтiT, вИMaгa.
юни вiд ниx тepмiнoвиx i  piшyниx дiЙ пo BИKoHaнню зaкoнy вiд 7
cepпHя 1932 poку (з oбoB'язKoвим i швИдKИM пpoвeдeнняМ peп.
peсiЙ i  нeщaднoТ poзпpaBИ iз злoчинниMИ eЛeмeнтaмИ y пpaвлiн-
няx кoлгoспiв>'

15 листoпaдa 1932 p. Пoлiтбюpo цK BKП(б) y(BaЛИлo piшeння
uПpo пaспopтHУ сИстeМУ тa poзвaHтa)кeHHя мiст вiд зaЙвихeЛeмeн.
тiBo, У яKoМУ зaзHaчaлoся, щo з MeтoЮ (poзвaHтa)кeння Moскви тa
Лeнiнгpaдa тa iншиx BeЛИKИХ мiських цeнтpiв CPсP вiд зaЙвиX, нe
зв'язaHИХ з виpoбництвoм i yстaнoвaMИ, a тaKo)к вiд кypкyльсЬKИХ,
кpимiнaльниx i iншиx aнтИгpoMa.п.сЬKИХ eЛeМeHтiв, щo пepeХoвУЮтЬ-
ся в мiотax, в|АзHaтИ зa нeoбxi.п.нe:

1 ) Bвeсти eдИHy пaсnopт|-|yоИсТeмy пo CPCP з вiдмiнoю вcix iншиx
видiв пocвirn,чeнЬ...

2) opгaнiзyвaтИ в пepшy чepry y Moсквi тa Лeнiнгpa.цi aпapaт oб-
лiкy тa peecтpaцiТ нaсeЛeння' peryлювaнHя виiЭдy тa в'iЪдy.

3) Для виpoблeння KoHKpeтниx зaxoдiв яK зaKoнoдaвнoгo, тaк i
opгaнiзaцiЙнo-п paKтИчHoгo xapaKтepy' сТBopИти кoмiciю.. . "

Ceляни пacпopтiв He oтpИMyвaлИ, бo вoHИ' нa дyМKУ Cтaлiнa,
\АaлLА >KИтIt нe тaМ, дe хoтiли, a тaM, дe пoтpeбyвaли iнтepeсИ дep-
xaвИ' тoбтo HoBoгo (гoспo.E,apя).

1 8 лиcтoпaдa 1932 p. ЦK KП(б)У зa yчaстю B'ячeслaвa Moлoтoвa
yxвaлИв г|oстaнoвy "Пpo зaxoдИ пo пocИЛeнню xлiбoзaгoтiвeлЬo,
яKиM пocИЛЮBaЛиcЬ peпpeciT пpoтИ ceляH УкpaTни. 3oкpeмa, щoдo
oднooсiбникiв, якi He вИKoHyЮтЬ плaH xлiбoздaвaHHя, дoзBoлялocЬ
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зaстocoвУвaти нarypaлЬHi ulтpaфИ пo M'ясoзaГoтiвляx y poзMipi ] 5-
мiсячнoT НopмИ i piннoT HopMИ кapтoплi' l пpи тoмy тpeбa бУлo здa-
вaти xлiб. Kypкyлiв пpoстo peпpeсyвaлИ зa стaттeю 3a (Koнтppeвo-
люцiЙнi злoчИ|{И>.

20 листoпa,цa 1932 p. Paднapкoм УCPP цвaлив piшeння пpo зa-
пpoBaдxeнHя нaтypaЛьниx штpaфiв: nДo кoлгoспiв, щo дoпyстИЛи
poзKpa.цaнHя KoЛгoспHoгo xлiбa i злicнo зpИBaютЬ плaн xлiбoзaгoтi-
BeЛЬ' зaотoсyвaтИ нaтypaльнi штpaфи пopядKoМ lп,o.п,aTKoвoгo зa.
вдaHня з M'ясoзaгoтiвeль poзмipoм ]5-мiоячнoT нopми здaвaння
дaHИM Koлгoспoм M'ясa як yсyспiльнeнoТxУдoбИ' тaK i xyдoби кoл-
гocпникiBu.

26 лиcтoпaДa 1932 p' y пpeсi УCPP нaдpyKoвaHo HaKaз HapKoМa
юстиЦiТ i гeнepaльнoгo пpoKypopa УCPP, в яKoMy пiдкpeслювaЛocЬ'
щo peпpeсiя e oдHИМ t пoт}DкHИXзacoбiв пoдoлaнHя KЛacoBoгo спpo-
тивy xлiбoзaгoтiвлi. .Д,oзвoлeнo зaстoсoBУвaтИ нeщa.п,нi зaхoди дo
кypкyлiв i всix клacoвиx вopoгiв, якi зpивaють aбo гaлЬMУютЬ yспiш-
нy бopoтьбy зa xлiб.

27 лиcтoпaдa 1932 p. y вистyпi нa oб'eднaнoмy зaоiдaннi Пoлiт-
бюpo ЦK i  ПpeзидiТ ЦKK BKп(б)Cтaлiн пiдкpeолив: (HaшИ сeЛЬcKИe
и paйoнньte KoMMyHИcтЬl cлИшKoM |/IДeaлИзv|pУЮт KoлХoзЬt. oни дУ-
MaюT HepeдKo, Чтo, KoЛЬ сKopo KoЛХoз явЛяeтся с,oц|АaлИcт|АчeскoЙ
фopмoЙ xoзяЙствa, тo этИM Bсe дaнo, И в Koлxoзaх нe мoxeт бьtть
HиЧeгo aнтИсoвeтcKoГo ИЛИ сaбoтaжничeсKoгo. a ecли ИпЛeютоя
фaктьl сaбoтaжa И aHтИсoвeтсKИX явлeний, тo нaдo пpoЙти MИMo
этиx фaктoв, ибo в oтHoшeниИ Koлxoзoв Mo)KHo дeЙcтвoвaтЬ ЛИtllЬ
пyгeм yбeждeния' a МeтoдЬ| пpИl{}DкдeнИя K oтдeЛЬHыM KoлXoзaM И
KoЛXoзнИKaM нeпpИMeHИMЬl... Бьtлo бьl ГлУпo' eсли бьl KoMМyHИс-
тЬ|' Иcxoдя Из тoгo' чTo KoлxoзЬl яBЛяЮтся coЩИaлИcтV|нeскoЙ фop-
мoЙ xoзяЙствa' He oтвeтИли Ha yдap этиx oтдeлЬHЬlx KoЛxoзнИKoB И
KoлХoзoв coKpУш ИтeЛЬHЬlM УдapoM>'

1 гpудня 1932 p. Paднapкoм УCPP зaбopoHИB тopryBaтИ Kapтoп-
лeЮ У paЙoнax, якi злiснo нe BиKoнyЮть зoбoв'язaнЬ пo кoнтpaктaцiT
i пepeвipцi HaявHиx фoндiв кapтoплi y KoлГocnax. ,[o cпискy пoтpa.
пили 12 paЙoнiв ЧepнiгiвщиHИ' пo ЧoтИpИ paЙoни KиТвcькoТ iXapкiв-
ськoТ oблacтeЙ.

3 гpудня 19З2 p' y pядi paЙoнiв УкpaTни зaбopoнeнoтopгiвлю м'я.
сoм i  твapиHaMИ.

5 гpудня 19З2 p' Bсeвoлoд БaлиЦькиЙ вИдaв "oпepaтивниЙ нa-
кaз ГПУ УсPP N9 .t n, яKИM пoстaвив пi.п,лeглИM (ocнoвHe тa гoлoвHe
зaBдaHня _ HaгaлЬHИЙ пpopив, вИKpИтТя тa poзгpoM KoнтppeвoлЮ-
Цiйнoгo пoвстaнсЬKoгo пiдпiлля, зaBдaHHя piшyнoгo УДapУ пo всiх
KoHтppeвoл юцi Йн иx KypKyЛЬсЬKo-пeтлюpi всЬKИx eлeмeнтax, якi aк-
тИвнo пpoтидiють i зpивaють oснoвнi зaХoдИ paдянськoТ влaдИ тa
пapтiТ нa сeлio'

6 гpудня 1932 p' УХвaлeHo nocтaнoBy цK Kп(б)y i Paднapкoмy
УсPP nПpo зaнeсeння Ha (ЧopнУ дoшKУ> сiл, якi злiснo сaбoryють
xлiбoзaгoтiвлio.
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14 гpудня 1932 p. Cтaлiн paзoм з B. Мoлoтoвим пiдписaв пocтa-
нoвy L[K BKп(б) i Paднapкoмy CPCP y зв'язкy iз пpoвeдeнням xлiбo.
зaгoтiвeльнoТ кaмпaнiT, Paзoм з тим цeЙ дoKyмeнт вИMaгaB (пpaBИ-
ЛЬнoгo пpoвeд.eння yкpaТнiзaцiti' в УкpaТнi Й пoзa iТ мeхaми, в peгio-
нaX, .0.e KoМпaKтнo МeшKaЛИ yкpaTнцi. .[oкyмeнт ТaKo)К мiстив кaтe-
гopИчHy вИMory бopoтися з пeтлюpiвсЬKИМИ тa iншими (Koнтppeвo-
люцiЙними) eЛeMeнтaми. Пo сyгi цe oзнaчaЛo сMepтЬ nyкpaТнiзaцiTu.

15 гpудня 1932 p' ЦK KП(б)У зaтвep.цив списoK 82 paЙoнiв' кyди
пpИnИHял.Acя пoстaвKИ пpoМИсЛoвиx тoвapiв чepeз тe, щo цi paЙo-
HИ нe вИKoHaлИ плaн xлiбoзaгoтiвeль.

19 гpудня 19З2 p. ЦK BKп(б) i Paднapкoм сPсP poзгЛяHyлИ пИ-
тaHHя пpo xлiбoзaгoтiвлi в УкpaТнi. Boни визнaЧLАлИ cИryaцiю нeзa-
дoвiльнoю i дopyнили (вИпpaвИтИ> iT Лaзapю Kaгaнoвинy тa Пaвлy
Пocтишeвy яK (oKpeMo УпoвнoвaxeнИM>. Пpo тe, якиЙ cтиль HaBe-
.п,eHHя пopядKУ вoни спoвiдУBaл|А' ясKpaBo cвiднить тeлeгpaмa, щo iТ
Лaзap Kaгaнoвич нaдiслaв Cтaлiнy вxe 2.1 Гpyдня 1932 poкy: nBeчe-
poм 20 и21 дeкa6pя Ha зaсeД,aнииГ1oлит6юpo l-{K Kп(б)У HaMeтИлИ
pяt пpaKтИчeсKИХ Мep пo УсИЛeнию xлeбoзaгoТoBoK. B видy тoгo, нтo
знaч ИTeлЬF{aя чaCTЬ УпoлHoMoчeHHЬ|Х oтсИ)ивaeтся, пoкpьtвaeт бeз-
дeятeЛЬнoсть, a пopoй пpяМoe пpeдaТeлЬствo paЙoнныx paбoтни-
Koв' paзoслaЛ И peш Итeл ЬHoe п petцyП pe)кдeн Иe вce M yг|oЛ нoMoчeH.
HЬtM' a 10 нaиxyдш|АXc|1ялt4 c paбoтьl И дeлo oб иx пpeбьlвaнии в
пapтИи пepeдaлИ в l.{KK. IАз дeсяти снятыx 7 былИ пoслaнЫ ЦK KП(б)У
и 3 oбкoмaми. 38 oснoBHЬlX paЙoнoв Укpaиньl дoл)кHЬ| eщe дaть 32
Mл|.|. пyдoв xлeбa _ cвышe 40% oстaвшeГocя K зaгoToBKe xлeбa пo
peсnyбликe. Ещe 50 MoщHЬ|Х paЙoнoв дoл>кнЬ| дaтЬ oKoлo 30o/o oc-
тaвшeгoся K зaгoтoвKe хлeбa. Из 38 oснoвньх paЙoнoв - 21 в.{нeп-
poпeтpoвсKoЙ и 15 в oдecскoй oблaстяx. Ha этиx paЙoнax сoсpe-
дoтoЧиBaeM нau]e вHИMaниe. Пo.o.o6paли eщe 40 pyKoвoдящИХ pa-
бoтникoв yпoЛHoMoчeHнЬ|МИ в этИ oснoвньte paЙoнь|, a oKoлo сoтHИ
KpeпKИX вoeHHЬ|x и XapЬKoвcKИx paбoтникoB ИM в пoMoщЬ' oднoвpe-
MeHHo нaxИMaeM нa paЙoньl, Гдe oстaлocЬ вЬ|пoлHятЬ HeMHoгoD'

oднaк нiякi зaxoди He дoпoмoглИ _ нa кiнeць .1932 poкy плaн xлi-
бoзaгoтiвeль бyв викoнaниЙ лишe нa72o/o,

27 rpудня.1932 p. }D(BaлeHo cпiльнy пoстaнoBУ L{BK i PaднapKoMy
сPсP "Пpo встaнoвлeHня eдинoT пaспopтнoТсиcтeMИ пo CoюзУ PCP
тa oбoв'язKoвoT пpoписки пacпopтiвu.

31 гpудня 1932 p. ByЦвK УсPP i Paднapкoм УсPP У)(BaлИлИ пo.
стaнoBy пpo зaпpoBaд)KeнHя eдинoT пacпopтнoТ сИотeМИ в УCPP i
oбoв'язкoв иЙ зaпиc пacпopтiв (пpoпиcкy).

1933 piк
19 ciчня 1933 p. бiльшoвицькe кepiвництвo CPCP yxвaлилo pi-

шeHHя пpo BKлючeння xлiбoзaгoтiвeль tцo CKЛaдУ oбoв'язкoвoгo пo.
Д,aтKУ' щo встaHoBлюBaBся д,ep)КaвoЮ.

22 ciчня 1 933 p. Й. Cтaлiн i B. Мoлoтoв нaдiслaли дИpeKтИвy Пap-
тiйним ipaдянськиM opгaнaм, в якiЙ пiдкpeслювaлoсЬ, щo мiгpaцiЙнi
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пpoЦecИ' щo poзпoчaЛИся вHaслiДoк гoлo.цy сepeд сeлян, opгaнiзo-
BaHi (вopoгaми PaдянcькoТ влa.п,и, eсepaMИ i aгeнтaми Пoльщi з мe-
тoю aгiтaцiТ uнepeз ceляH) y пiвнiнниx paЙoнaх сPсP пpoти Koлгoс.
пiв i взaгaлi пpoти PaдянськoТ BлaдИ)).

У зв'язкy з цИM HaKaзУвaЛoсЬ opгaHaМ BлaДИ' ГПУ УсPP i Пiвнiч-
нoгo Kaвкaзy He lцoпУCKaтИ Macoвoгo виTздy cёЛяH в iншi paЙoни'
Biдпoвiднi вкaзiвки бyлo дaнo тpaHоnopтHим вitдiлaм.oГпУ cPсP.

24 ciчня 1933 p' з'явИЛaсЬ пoсТaнoвa ЦK BKп(б)' якob пepeдбa.
чaЛИсЬ кaдpoвi змiни в бiльшoвицькoмy кepiвництвiУкpaTни iзa якoю
Ha пoca.цУ дpyгoгo сeKpeтapя ЦK KГl(б)y пpИзHaчИлИ Пaвлa Пocти-
шeвa, .цiячa, яKoМУ стaлiнськe кepiвництвo дopУчИлo шyкaти виxiд
iз сиryaцiТ, щo сKлaЛacя y зв'язкy iз гoлoдoм, a тaKox oстaтoчниЙ
пoгpoM yкpaТноькoгo вiдpoдxeння.

1З лютoгo 1933 p' Гoлoвa Гпy УсPP B. БaлицькиЙ виДaв HaKaз
Ns2 uПpo нepгoвi зaBдaHHя aгeнтУpнo-oпepaтивнoT poбoти opгaнiв
ГПУ УCPP'. БaлицькиЙ пoотaвив cвoТм пiдлeглим дo вiдoмa, щo
(aHaЛit лiквiдoвaниx спpaB гoвopИтЬ зa тe' Щo У дaHoMУ BИпaдKУ MИ
зyстpiлись з eдИHИM' peTeлЬHo poзpoблeнИM плaHoM opгaнiзaцiT
збpoЙнoгo пoBотaнHя нa УкpaТнi дo вecHИ 1933 poкy з МeтoЮ пoвa.
ЛeHHя paдянськol. влaдИ тa вcTaнoвЛeння кaпiтaлiстичнoТ дepхaвИ,
тaк звaнoT nУкpaTнськo'l.нeзaлexнoТ peспyблiкИ"' пpИ цЬoМy вiн пo-
стaBИB пepeд ГпУ УсPP (HaйбЛИ)Kчe oсHoBHe тa гoЛoвнe зaвдaн-
Hя...  _ зaбeзпeчeння вeснянoT сiвби"'

13 лютoгo 1933 p. пoстaнoвoЮ HapKoMa юстицiТ УоPP з MeToЮ
(зaбeзneчИтИ пaспopтизaцiю тa пepeшKo Дv:'тLА a+тИrpoмaдським i
сoцiaльнo нeбeзпeчниM eлeмeHтaм HeзaKoHHo oдep)ryвaтИ пaсno.
pти" бyлo зyпИнeнo спpaBИ пpo змiнy пpiзвищ тa iмeн'

19 лютoгo 1933 p. y висryпi нa Пepшoмy Bceсoюзнoмy з'iЪдi кoл.
гoсп н и кi в -yдapн и кi в Cтaл i н в ИcУl.{yв гacлo : nQ,п.eл aть KoЛXoзЬ| бoл ь-
шeBИсTсKИMИ, a KoЛxoзHИKoB зaxитoчньlми! o

23 лtoтoгo 1933 p' Пoлiтбюpo цK BKп(б) пpиЙнялo пocТaнoвУ
nПpo пot.зДки пo CPCP iнoзeмниx KopeспoндeHTiBu, яKoЮ встaHoв-
ЛюBaвcя пopядoK' (в сИлyяKoгo BoнИ зlиo)Кyl.Ь poз'i.>цдxaти пo CPCP
i вiдвiдyвaти пeвнi пyHKтИ лИшe з дoзвoлy Гoлoвнoгo yпpaвлiння
мiлiцiТ". Cвiт нe Maв зHaтИ пpo тe' щo кolTься в УкpaTнi, бo сaмe в

цeй нac Paдянськy tцepxaвy пoЧaлИ oфiцiЙнo вИзHaвaтИ iншi кpaТ-
ни свiтy.

10 бepeзня 19З3 p' Пoлiтбюpo ЦK BKп(б) }D(вaЛИлo пoстaнoвy:
*Haдaти пpaBo poзгля.цУ cпpaB пo пoвcТaнcтвy i кoнтppeвoлюцiТ нa
УкpaTнi iз зaстocyвaHHяM вищoТ мipи сoЦiaлЬHoгo зaxИсry тpiйцi y

склaдi тг. Бaлицькoгo, Kapлcoнa, ЛeПлeвсЬKoгo>. Paзoм iз П. Пo-
cтИшeвИM B. БaлицькиЙ oб'tХaв гoлoдyюнi paйoни УкpaTни тa в)KИ.
вaв Ha мiсцяx piшyниx тa )KopcтKИХ зaxoдiв. [.te дoзвoлилo Йoмy згo-

дoM KaзaтИ У вУзЬKoMУ кoлi, щo Йoгo paзoм з Пoстишeвим нaдiслa.
лИ pяryBaти УкpaТнy, яKy зa йoгo вiдcyгнocтi дoвeли дo зaгибeлi.

15 бepeэня 1933 p. Cтaнiслaв Koоiop y листi дo Cтaлiнa пoвi.цoм-
ляo: (BсЬoгo зa peeстpaцieю ГПУ нa УкpaТнi oХoплeнo гoлoдoм 103



paЙoнИ. Haвpяд ни цi цифpи пpo кiлькiсть paЙoнiв пpaвИлЬнo вiдби-
вaЮтЬ стaH спpaвD'

8 квiтня 1933 p' Paднapкoм i ЦK Kп(б)У зaTвepдИлИ Tимчaсoвi
пpaBИлa тpУдoBoгo poзпopядKУ y KoЛгoспax ' яK|АM|А встaнoвЛЮBaB-
ся xopстKИЙ кoнтpoль i зaпpoвaдхyвaлИcЬ кapaльнi сaнкцiТ (штpaф
дo 5 тpУдoднiв, виклюнeнHя з кoлгoспy) зa нeвиxiд нa poбory, зaбo-
poHялaсЬ poбoтa пoзa Koлгoспoм бeз дoзвoлУ Йoгo пpaвлiння. Пpa-
влiння тaKo)к Мoглo peryЛЮBaтИ тpивaлiсть poбoнoгo.цня, вi.цмiняти
виxi.цнi.

28 квiтня 1933 p' з'явИлaсЬ пoотaнoBa PHK сPсP пpo BИдaчУ пaс-
пopтiв гpoMaдяHaм CPCP нa всiЙ тepитopii кpaТни' Haсryпнoгo дня iT
HaдpyKУвaли y гaзeтi uИ3вeсТИя,,.,Д,oкyмeнт пepeдбaнaв' щo пaспo-
pтИ вИ.цaЮтЬся гpoMaдянaм CPCP, якi мeшкaють oy мicтax, Haсeлe-
HИx пУHKтax, щo e paЙoнними цeнТpaMи, y poбiтниниx сeлИщax, нa
нoвoбyдoвaХ, нa пpoMИслoBИХ пiдпpиeмствaХ, y смУзi вiдчy.,кeння
зaлiзниць, y paдгoспax i нaceлeниx пУHKтax, дe poзтalцoвaнi MTC,.
У пoотaнoвi спeцiaльнo бyлo oбyмoвлeнo, Щo (ГpoМaдяI-lИ, яKi пo.
стiйнo MeIIJKaютЬ У сiльськиx мiсцeвocтяx, пaспopтiв He oдep)кy}oтЬD.

B тpaвня t933 p. y спeцiaльнiЙ iнстpУкцiТ, poзicлaнiй нa мiсця,
Й.Cтaлiн i B. Moлoтoв зaсyдИлИ (Maсoвi нeBпopядKoвaнi apeштиo
нa сeлi. |нстpyкЦiя BИMaгaлa пp|Аг1|4|1v|тИ мaсoвi вИceЛeHня, aлe pa-
зoM з тИгЙ (дoзвoлялa) вИсeлeHHя щe 12 тИо. Гoсгloдapств (в тoмy
чиcлi2тИс. з УкpaTни).

13 тpaвня 1933 p .  пoк iнчив )кИття сaмoгyбствoм Mикoлa
XвильoвиЙ.

8-11нepвня 1933p.  в iдбУвся Плeнyм ЦKKп(б)У '  HaяKoMУП.  Пo-
сТИшeв здiЙснив виpiшaльнy aтaKУ пpoти М. Cкpипникa. Bистyп
oстaннЬoгo нe зaдoвoЛьнив П. Пoстишeвa, oскiЛЬкИ (тa дiляHKa,
яKoю.цoHe.п,aBHa Kepyвaв тoв. CкpипHИK, _ я MaЮ нa yвaзi Hapкoмoс
i всю систeмy opгaнiв oсвiти Укpai.ни, _ BИяB|Алacь нaЙбiльш зaсмi-
чeнoЮ шкiДн ицьки MИ, Ko|lтppeвoлюцi йними, нaцioнaл iстич ними
eлeMeHтaMИ...)

7 jlипня 1933 p. пicля нoтиpьox oбгoвopeнь Йoгo (пoKaяHHoгo)
лИcтa нa Пoлiтбюpo ЦK KП(б)У в poбoнoмy кaбiнeтi зaсTpeЛИвcя
M.CкpипниK' oд,нaK бopoтьбa iз nскpипникiвщинoюo тpивaлa. Пpo.
тягoM лишe .l933 p. з aпapary Hapкoмy ocвiти бyлo "винищeнou 200
(HaЦioHaЛiстИчнИX, вopoxиХ eлeмeHтiв>, a в oбЛaсниx yпpaвлiнняx
нapoднoTocвiти зa пoлiтичнимИ МoтИвaМИ зaмiнeнo .l00% кepiвниц.
твa, У paЙoнниx 90%. Bсi вoни6ули пiддaнi piзним фopмaм peпpe-
сiЙ. 4000 вчитeлiв бyли звiльнeнi зi шкiл УкpaTни яK (KЛaоoвo вo-
poxi eлeмeнтИ). 3HaчHo poзшИploвaЛaся Mepexa pociЙськиx шкiл
i клaсiв.

20 х<oвтня l933 p' Гoлoвa ГпyУсPP Bceвoлoд Бaлицький зaтвe.
pдив oбвинyвaльниЙ BИсl{oвoK y спpaвi nУкpaTнськoТ вiЙськoвoТ op-
гaнiзaцiT" ("УBo')' L{я opгaнiзaцiя нiбитo здiЙснювaлa (aKTИBHУ пo.
встaHсЬKy, tlJпИryHсЬKy, дивepciЙнy i тepopиcтиннy poбory з МeтoЮ
пoвaлeнHя дИKтarypИ пpoлeтapiary нa УкpaТнi, вiдтopгнeння УCPP
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вiд PaдянcЬKoгo Coюзy i встaнoвлeння фaшистськoT диктaтypИ y
фopмi nнeзaлexнoiЬ бypxyaзнoТ peспyблiкиu' 3a твepдxeнняM aв-
тopiв виснoвкy, oУBon бyлo ствopeнo (aКтИвнИN4и KoнтppeвoлюцiЙ-
нИMИ Kaдpaми yкpaТнсьKo-гaлицЬKoгo вoЙoвничoгo нaцioнaлiзмy, щo
пpoЙшли зaгapryвaння збpoЙнoT бopoтьби y гpoмaдяHcькiЙ вiЙнi i
aктивнoT пoBстaHсЬKo-I.UпиryHсЬкoТ дiяльнoстi, сп pямoвaнoТ пpoти

162 PaдянськoT влaдИ>.
18 -22  лИстonaДa  | 933  p .  в i дбyвоя  oб ' eднaниЙ  Плeнyм

ЦK i цKK Kп(б)У' нa яKoMy П. Пoстишeв пiдкpeслиB, щo KoлгocпИ в
УкpaТнi зpoблeнo бiльшoвицьKtl|{i|л. Плeнyм }D(вaлИв peзoлюцiю, в
якiЙ бyлo зaпИсaнo, щo (B ДaниЙ MoмeHт гoлoвнoю нeбeзпeкoю e
м iсцeви Й нaцioнaл iзм, Щo пoeдHУeтЬcя з i м пepiaл iс тV|ч|1.4М|4 i нтep -
вeHтaMИ>. l.teЙ "дaний МoMeHтD poзтягHУвся нa кiлькa poкiв ioзHa-
нaв пoслiдoвHe вИнИщeння iнтeлeкryaлЬнИХ сил в УкpaTнi, пoГpoм в
систeмi нayKИ i oсвiти. Пpинoмy цЬoгo paзy peпpeсИBHa xвИля зaЧe-
пилa i кoмyнicтиннy iнтeлiгeнцiЮ, тИx, xтo щe Bчopa тpoщИв (нaцio-
нaлiстiвn, a cьoгoднi сaм бyв oГoЛoцJeнИЙ вopoгoм сИстeMИ' якiЙ вiд-
дaHo слyryвaв.

21 лиcтoпaдa 19З3 p' KopeспolJдeнт aнглiЙськoТ гaзeтИ (MaHчe-
стep Гapдiaн) пИсaв: nЯкщo Йдeтьcя пpo гoЛoд' тo xo.п,eн чeсниЙ
спoотepiгaн, яKvlЙ.цИвИтЬоя вiдкpитими oчиMa, нe Мoxe стBepДКy-
вaтИ, щo в сeлaХ, якi я вiдвiдaв, e тeпep гoлoд, aлe He будe Й зaпe-
peчУвaтИ' щo гoлoд бyв, пpинoмy нeМaЛИЙ, пepeвaxнo в квiтнi i
тpaвнi ' . .  Moжнa смiливo сKaзaти, щo )кoдHa пpoвiнцiя.. .  нe пoтepпi-
лa стiльки, якУкpaTнa i ПiвнiчниЙ Kaвкaзo.

УкpaТнськa пoлiтичнa eмiгpaцiя щe в кiнцi 1932 p. зa6илaтpивory
в зaсoбax мaсoвoT iнфopмaцlf. oсoбливy poль вiдiгpaвaлa пpeсa Гa.
лич|А|1|/|, в якiЙ дpyкyвaЛися свiднeння щiкaнiв iз пiдpaдянськoTУкpa-
Тни. ЛьвiвсЬKa гaзeтa "Hoвa зopя> y стaттi "Hищaть yкpaТноькy нa-
цiю. Бopoнiмcя!n зaзнaчaЛa: "Cxiднa стopoнa Збpyнa BИrлядLae нa
cпpaвдiшнy Boоннy лiнiю, зa кoтpoю фiзиннo вИHИщyЮтЬ нaш нapiд
дo сaMoгo Kopeня. Xтo втiкae нa сeЙ бiк, тoЙ пaдe тpyгloM Ha гpa-
ницi, тiльки piдки виTмки дoбiгaють сlo.цИ, як xивi кicтяки,.

B тiЙ xe гaзeтi чИтaeмo Й poзлory cтaттю oOтpaшнi пoдiТ нa Укpa-
Tнi. Cлoвo пpo oбoв'язoк всix yкpaTнцiвo. Poбиться BИсHoвoK Пpo тe,
щo y бopoтьбi з мaсoвИM BИ|.{Ищeнням yкpaTнцiв пoтpiбнo пpoтeс-
ryвaтИ як в сaмiЙ УкpaТнi, тaк i пo цiлoмy свiтoвi. o3oкpeмa, yкpaTн-
ськa eмiгpaцiя в eвpoпi й Aмepицi Mae вeлиKИЙ нaцioнaльниЙ oбo.
в'язoK oсвiдoмлюBaти пpo MapтИpoлЬoгiю УкpaTни пiд бoльшeвИцЬ-
кoю Moсквoю всiтi нapoдИ' сepeд KoтpИx нaцJa eмiгpaцiя xивe. ocвi.
дoМЛювaтИ yстнo, в пpeоi й oкpeмими пyблiкaцiями,.

24 липня 1933 p. УкpaTнськиЙ гpeкo-кaтoлицькиЙ eпискoпaт гa.
лицькoТ цepкoвнoT пpoвiнцiТ в спpaвi пoдiЙ нa BeликiЙ УкpaTнi звep-
гlyвся з вiдoзвqю n.[o всix людeЙ дoбpoТ вoлi!), в якiЙ, зoKpeМa' зa-
зHaчaлoся: uHa видтaкиx злoчинiв нiмie людсьKa пpИpoдa, KpoB стИ-
нaeтЬся y xилax...



Усi paдioстaнцiTпpoсиMo poзHeстИ нaш гoлoс пo цiлiм свiтi, мoжe
дiйдe вiн i дo yбoгиx xaтиH' KoHaючИХ з гoЛoдy сeЛяH>'

Bapтo вiдзнaчити знaчHy iнфopмaцiЙнy Й зrypтoвУЮЧy poлЬ, яKУ
вiдiгpaвaв yкpaTнськиЙ чaоoпИс uТpизУбn. Упpoдoвж30-x poкiв мaЙ-
)Ke B KoжHoмy нoмepi дpyKyвaлИоя стaтгi, пoвiдoмлeнHя пpo гoлoд в
УкpaТнi, овiдчeння oнeвидцiв й висвiтлювaлИcя opгaнiзaцiЙнi зaxo-
ди, якi пpoвoдИлa yкpaiнськa eмiгpaцiя, пoвiдoмлялoся пpo aкцГiгpo-
мaдськoстi зa Kopд.oHoМ, дoпoмory гoлoдУючИМ тa пpo пoлiтикy зa.
MoвчyвaнHя гoлoty pa,ця|.|сЬKo]o влaдoю' B peзyльтaтi зaxoдiв yкpa.
Tнськoгo гpeKo-KaтoлИцЬKoгo eпИсKoпary тa чИслeHниx yкpaТнськиx
гpoMaДcЬKИx opгaнiзaцiЙ з Гoлoвнoю ЕмiгpaцiЙнoю Paдoю тa нepнi-
вeцЬKИM iльвiвським Koмiтeтoм pяryHKУУкpaTни нa нoлi, з iнiцiaти-
ви кiлькoх члeнiв ФpaнЦУзькoгo Toвapиствa yкpaТнoзнaвcтвa бyлo
зacHoвaнo в Пapижi 24 сepпня 1933 p. Koмiтeт пo opгaнiзaцiТдoпo.
MoгИ гoЛoдHиM нa УкpaTнi.

Пpoтe дoпoМoгa гoлoдyюЧИM yсKЛaдHювaлaсЬ ТИM' щo бiльшo.
BИKИ He вИзнaвaлИ гoлoдy' a вiдтaк opгaнiзyвaтИ дoпoмory з-зa Ko-
pдoHy бyлo дoситЬ сKлaднo. Як зaзнaчaлa Гoлoвa ЖiнoчoТ Haцioнa-
льнoТ УкpaTнськoТ Paди прoфeоop Coфiя Pyоoвa: "УкpaТнськi )кiнки,
oб'eднaнi нa eмiгpaцiТ в HaцioнaльнiЙ Xiнoчiй Paдi, бeзсильнi пoдa-
тИ F{eщaсHoN4У нaсeлeHню )кoдHyдoпoMory. УкpaТнськa eмiгpaцiя вiд-
гopoд)кeнa вiд cвoгo Hapoдy сTpaшHИI\4И бiльшoвицьKИMИ зaгopo-
) €MИ - нi звiдти дo Hac, нi вiд нaс нa УкpaТнy He пepeлeтить i пip'ян-
кo. Haшa KopeспoHд,eнцiя з piдними HaKЛИKaо Ha HИХ xopcтoкi пe-
peслiдУвaння' Ми нe Мo)кeMo пoсЛaтИ кiлo pиxy, xoчa б i зa ry BeлИ-
ЧeзHУ цiнy, якy встaHoBИЛИ сaмi бoльшeвИKИ, гpaЮчИся з гoлoдl{ИM
людoM' як кiт з MИI.tloю' щoб нe пiдвeсти HaцJИХ piдниx, нaUJиX ceс-
тep тaikдiтeй пiд стpaшнi кapи. Ми МoxeMo лИшe пpaвдивo oсвi,цo-
MЛювaтИ кyльтypниЙ cвiт з тИМИ стpaxoвищaМИ' щo пpoвaдятЬся
пoзa тИМИ l/IypaMИ>.

lнфopмaцiЙнo-opгaнiзaцiЙнi aкцiТ yкpaTнськиx eмiгpaнтiв дoсяг.
ЛИ пeBнoгo peзУЛЬТary. Cвiт дiзнaвcя t'lpo тe, щo чИl{ИтЬся в Paдян-
сЬKoMy Coюзi з yкpaTнськИM сeляHствoм. 3aвдяки iнiцiaтивi нopвe-
зЬKoгo пpeм'epa Moвiнкeля, пИтaHHя бyлo пopyшeнo y .l933 p' в Лiзi
HaцiЙ, M ixнapoднoмy Чepвoнoмy Хpeстi тa iншиx гpoMaдсЬKИx yстa.
нoBax бaгaтьox кpaTн. Пpoти гoлoдy Bv1cI1oBИIl|А пpoтeст poсiйськi
eмiгpaнти,

29 жoвтня |933 p. yкpaTнcькими пoлiтичними eмiгpaнтaми бyлo
пpoгoлo|'Дeнo (дeнЬ ПpИвсeЛюднoT жaлoби Й вceнapoднoгo гнiвy _
нa всix пpoстopaХ' зaсeлeнИx yкpai'нськИM Hapotoм зa Me)KaMИ
cссP' пoвсюдИ' дe poзKИдaнo свiтoм кoлoнiТyкpaТнськi, пoвс|оди'
дeтiльки б'eтьоя yкpaTнськe сepцe, дeтiлЬKИ чyгИ yкpaTнськy МoвУ'..)

3yоилля yкpaТнськoТ eмiгpaцiT вpeштi -peшт знaЙшли вiдryк y овpo-
пeЙcькoТ спiльнoти' У Biднi 16-17 гpyдня 1933 p. пiд пpoвoдoм Kap-
t:инaлa lнiцepa вiдбyлacя мiхнaцioнaльнa й мixкoнфeciЙнa нapaдa
воix opгaнiзaцiЙ, щo бpaли yчacTЬ y дoпoмoзi гoлoднИM y CPCP.
Cкликaнo iTзaxoдaмИ Biдeнськoгo кoмiтeryдoпoМoгИ. У нapaдi взя.
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лИ yчaстЬ пpeдстaBнИки мixнapoднИX opгaнiзaцiЙ з AнглiТ тa ШвeЙ-
цapiТ, нaцioнaлЬнИx кoмiтeтiв дoпoMoгИ .нiмeцькиx, овpeйcькиx, po-
сiЙськиx,

HaЙбiльшe сepeд ниx бyлo пpeдcТaвлeЁo yкpaTнськиx opгaнiзa-
цiЙ зa Kopдoнoм' oMiжнapotнa нapaдa ''. нa пiдстaвiфaктиннoгo Ma-
тepiялy щe paз пpИвоeЛЮдHo отвepдИлa нeзaпepeчниЙ фaкт гoлoдy
в CCCP, в пepшy гoЛoвУ нa BкpaТнi i Пiвнiннoмy Kaвкaзi, бaЙдуoкicть
|.lJИpoKoгo свiryдo дoлi нeщacнИx' дaлЬшy, щe гpiзнiшy, зaгpoзУ гo.
лoдy, тa вдaлaся дo всieT людсKoстИ з ГapячИМ зaKЛИKoM - дiлoм
дoпoMoгтИ HeЩaснИM).

B Уxвaлi бyлo зaпиcaнo: u1) У вiдпoвiдь нa вcякi зNлaгaHHя зaпe-
peчИтИ стpaшний гoлoд, Щo ЛюryвaBдo oстaннixxHИв в CCCP, кoн-
гpeс piшyнe cтвepд)кye' щo зa минулиЙ piк гoлoднoю сMepтЮ зaгИ-
нyли мiльЙoнИ нeBИнHиx людeй нaвiть y нaЙбaгaтlllИx KpaяX cсcP,
як УкpaТнa Й ПiвнiчниЙ Kaвкaз. Taк сaмo piшyнe ствepдxyeтЬоя' щo
y зв'язкy з цИM MaсoBИM вMИpaнHяM BIАllIАKaлИ нaйxaxливiшi пpo-
явИ Дo людoщствa вKлючнo. 2) l-tixepтвИ Mo)кнa бyлo б oминщи. У
тoЙ Чaс, KoлИ B сcсP вiдiгpaвaлacьтpaгeдiя, зaмopcькixлiбopoбськi
дep)Kaви тepпiли вiд нaдпpoдyкцiT збiхxa, cвiтoвi кoнфepeнцiT oбмi-
pKoвyвaлИ пИтaHHя зMeHшeнHя збi>юкeвoj пpoдyкцiТ. Beличeзнi зa.
пacИ опoxивчИX пpoдyктiв знищeнo'.., Ba)<лИвo зaзнaчИти, щo пiд
тИсKoM мixнapoднoТ гpoМaдсЬKoстi Paдянський Coюз змyшeний бyв
вИзHaтИ нaявнicть гoлoдy в 1 932- 1 933 poKaХ' пpoтe iстиннi пpИчИHИ
Й мaсштaб Йoгo peтeлЬHo пpИХoвyBaлиcя.



пPo гoлoдolv|oP сBlдчAтЬ

lмeнний пoкarкчик

Aбaшкiнa Mapфa MaтвiТвнa, с.120
Aлaтapцeвa Bipa |вaнiвнa, с.91
Aнyфpieвa Aннa oлeксiiЪнa, с.70
Бaлим oлeкоaндрa CepгiTвнa, с..l 27
Бiлoyc oлeксaндpa Ceмeнiвнa, с'53
Бoбpiвeць oльгa Mинiвнa, с.88
Бoндapeнкo Тeтянa Ceмeнiвнa, с.1 5
Бopщeнкo Гaлинa Плaтoнiвнa, с.1 33
Бугpим oлeнa oлeксiTвнa, с.1 ] 0
Bepeмiенкo |вaн MyсiЙoви.i, с.30
Biщyнoвa Oвдoкiя Фeдopiвнa, с.92
ГaлaЙбa Mapiя Mapкiвнa, с.119
Гaлyшкa oлeксaндp Mиxaйлoвич, с.8.|
Гaпoчeнкo Мap'янa Maксимiвнa, c. 1 09
Глyпaк Тeтянa oлeкоaндpiвнa, с.81
Гнiдeнкo Хapитинa |вaнiвнa, с.29
Гpизyн AнaтoлiЙ Пилипoвич, с.46
Гyдoвa oлeнa Baсилiвнa, с'39

Дaвидeнкo Mapiя Пaвлiвнa, с.23

.{eниоeнкo Maтвiй |вaнoвич, с.108

flpoздoв oлeксaндp lвaнoвич, с.]26

дУбинсЬкa Hiнa flaнилiвнa, c. 1 40

flyдкa Тимoн МoТсeйoвич, с.35

flуpaнeнкo Гaннa Якiвнa, о. 1.l7

.(ypмaнeнкo Лiдiя Пpoкoпiвнa, с. 1 9

{ypмaнeнкo Moтpoнa Пpoкoпiвнa, с.19
oвryшeнкo Oвдoкiя Mapкiвнa, с.87
epмoлeнкo |вaн Мaксимoвич, с.132
eсихiнa eвдoкiя Йoоипiвнa, с.68
Xapiкoвa Mapiя oвдoкимiвнa, с.92
Зaпopoxeць Mapiя Гaвpилiвнa, с.67
3axapнeнкo Mapiя |ллapioнiвнa, с.64
3axapнeнкo oлeксaндpa Mикoлa,iЪнa, о.1 8
3eбкo oлeксaндp Пeтpoви.l, с.1 .l 1
3лoбa Mapiя |вaнiвна, с.29
|щeнкo Гpигopiй Cвиpидoвин, с.1 .l 1
Kaмишнiкoвa Гaлинa Пaнтeлeiвнa, с.49
Kвaк Фeoдopa Iвaнiвнa, с..l6
Kлeць Гaннa oвpамiвна, с..|48
Koвалeнкo Bipa.Qмитpiвнa, с. 1 35

Koвaльoвa Мapiя Maтвiiвнa, с' 89
Koвбaсa oлeнa Apтeмiвнa, с. ] 03
Koзaчeнкo Гaннa AндpiТвнa, c.55
Koзyпиця Фeдip |вaнoвин, с.136
Koзyпиця eвдoкiя Гpигopiвнa, с. 1 36
Kopж |вaн .{eмeнтiйoвин, с.1 04
Kopoстiй Улянa Mихaйлiвнa, с, 1 48
Koсapeв eвгeн Boлoдимиpoвин, с. 1 26
Koсoвa Mapiя CepгiTвнa, с.51
Koстeнкo Mapiя Фeдopiвнa, с.1 10
Koтюк Haтaлiя Mикитiвнa, с.27
KoнyбeЙ Гopпинa Пaнтeлeймoнiвнa, c'112
Kpиськo Гaннa |вaнiвнa, с.33
Kyзнeцoвa oлeксaндpa 3aхapiвнa, с' 142
Kyпiн Mapфa Ceмeнiвнa, с.1 07
Kyщeнкo |вaн Aнтoнoвич, с.59
Лaвpик Kaтepинa Пaвлiвнa, с'13.l
Лaвpик oльгa Ceмeнiвнa, с.1 31
Лaвpик Фeдip lвaнoвич, с.1 30
Лaвщeнкo Пapaскoвiя oмeлянiвнa, с. 1 6
Лeбiдь Aнтoнiнa Пoлiкapпiвнa, с. 1 З9
Лeвчeнкo Гaннa Caвeлiвнa, с.5]
Лyкaшoвa Гaннa Якiвнa, c.. lg
Лyцeнкo ltЛapiя MикoлaТвнa, c.138
Любивa oдapкa oпaнaоiвнa, с.44
Maxyгa Kiндpaт Устимoвич, c.39
Мaлeхик Улянa Гнaтiвнa, с'36
Maляp Kсeнiя AфaнaоiTвнa, с. 153
Mapнeнкo Oвдoкiя Boлoдимиpiвнa, c..! 24
Mapюxнo Haтaлiя ТимoфiiЪнa, с.93
Meльник.Qoмaхa, с.83
Мiнeнкo oлeнa Hикифopiвнa, с.3.l
Moвa Гaлинa Mиxaйлiвна, о.61
MoЙоeeнкo Haдiя flмитpiвнa' о.1 38
Moскaлeнкo Mикoлa oлeксiЙoвич, с.45
Hiкoлaенкo Bipa Koстянтинiвнa, с.,t 34
Hoвiкoвa Aнaстaсiя Фeдopiвнa, с. ] 29
Hopeць Mapiя Пaвлiвнa, с.29
oнoдa Гaннa Якiвнa, c.60
П,ятaчeнкo Аллa oлeкciТвнa. о.20
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Пaлeeв Baсиль Пeтpoви.t, с.1 1 9
Пapxoмeнкo oлeна Bасилiвнa, с..1 1 1
Пaськo Гaннa AндpiТвнa, с. 1 7
Пaтpiкeов Людвиг Mиxaйлoви ч, c.1 44
Пaтpiкeeвa Taмapa Якiвнa, с.79
Пeнькoвa Bipa MикoлaТвнa, c.121

166 Пepeпeлиця Мapiя oлeксiТвнa, с.130

Cивoбopoдькo Чeслaвa Йoсипiвнa, о.1 03
Cикaл oлeксaндpa Bacилiвнa, с.58
Ciм.я Гpигopiй Фeдopoвиr, с.1 12
Cipик Mapiя Cepгi iвнa, с.138
Cipoбaбa Pаiba Apхипiвнa, с.72
Cкopик Mикoлa |вaнoвич, с.141
Cкpиник Moтpoнa Якiвнa, с..l4
Cкpипкiнa Hадiя ЛeoнтiiЪнa, с.99
Coвгиp MoтBя Пeтpiвнa, с.28
coпiльник Гaннa |вaнiвнa, о..|23
Cпopиш Haтaлiя Xoмiвнa, с' 1 08
CгeгнiЙ Bipa Maкapiвнa, с.68
Cгeцeнкo Хpистинa Пpoкoпiвнa, с. 10
Cгoxoк ПaвлoAндpiЙoвин, c' 65
Cтopнaк Kaтepиня oнисимiвнa, с.63
Cтpeбyль Baлeнтинa .[l,митpiвнa, с. 1 35
Cyвopoвa Aнтoнiнa Baсилiвнa, с.99
Taнськa Moтpя lвaнiвнa, о.75
Tapaсeнкo Bipa .(eнисiвнa' с.83
Tимoшeнкo oльгa tвaнiвнa, с.30
Toвстa Haтaлкa MyсiTвнa, с.84
Тoвстий Baсиль Пaнтeлeймoнoвич, с.83
Тoлстoкoй Пapaокoвiя |вaнiвна, с. 1 26
Тpипiльський Baсиль Cepгiйoвич, c,1 47
Тpyфaн oлeксaндpa Пaвлiвнa, о'73
Умник Bipa Maкоимiвнa, о.133
Фaлькo lвaн Тимoфiйoвич, c'77
Хoвaнoвa Teтянa Якiвнa, с' 1 6

Цюx Haдiя AндpiТвнa, с.78
Чopнa oлeкоaндpa Mикoлaiвнa, о. 1 51
Шaблiй Паpаскa Фeдoтiвнa, с.67
Шaпoвaл Mapiя AндpiТвнa' с..lzИ
Шoвкoпляо Mapiя MиxaЙлiвнa, с.]38
Шoкyн Hiнa oлeксaндpiвнa, с. 9
Шyгкo Haдiя lвaнiвнa, с. 12
|J-{epбaнь coфiя Caвiвнa, с.82

Щepбинa Moтpoнa AндpiTвнa, с.34
Юpнeнкo Mикoлa lвaнoвич, с.62

Пepeпeлиця Mapфa Пpoкoпiвнa, о.35
Пeтpaш oльгa Михaйлiвнa, с.1 1 ]
Пeтpeнкo Гpигopiй Пeтpoвин, о.18
Пeтpeнкo Пapaскoвiя Kиpилiвнa, о. 17
Пeтpoвa oвдoкiя |вaнiвнa, о.57
Пeryx Bipa lллiвнa, c.6.l
Пиpлик AндpiЙ Mиpoнoвин, с.43
Пиpoг Oвдoкiя Teoфaнiвнa, с'.t6
Пиcкyн Фeдip Пapфилoвин' c'15
Пiшун oлeксaндpa |вaнiвнa, c.57
Пoдoбeдoвa Bipa Cтeпaнiвнa, с.1 20
Пoнoмapeнкo |вaн Фeдopoвин, о. 1 3
Пoнoмapeнкo oльгa oлeксaндpiвнa , с. 1 1
Пoнoмapeнкo Пapaскoвiя .{митpiвнa, о. .l4

Пpилeпa Гaннa Пeтpiвнa, с.40
Пpoнeнкo Moтpoнa Tpoхимiвнa, с.87
Пpoxopeнкo Пeтpo Улaсoвин, с.1 21
Пxeндa Фeoдoсiя MyсiTвнa, с.137
Paдчeнкo МиxaЙлo MyоiЙoвин, с. 9
Peзaнцeвa Mapiя MaтвiiЪнa, с.53
Poзyмeнкo oльгa Mикoлai.внa' о.151
PУдничeнкo Гaннa |вaнiвнa , с. 9
Caeнкo Mapiя Тpoхимiвнa, с.50
Caй Aндpiй Koстянтинoвин, с.85
Caмoйлeнкo Пeтpo Caвин, с.26
Caмoйлeнкo Мapiя |вaнiвнa, с.28
Caxнo Мapiя oлeксaндpiвнa, о.46
Caxнo Фeoдoсiй |вaнoвич, с.1 05
Ceпeтa Гaнна Фeдopiвнa' с.81
Cepгiенкo |вaн Фeдoтoвич, с.132
CepдюкAндpiй Гнaтoвич' с. 13
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B пyблiкaцif виKopистaнa Kapтa гoлoдoмopy нa Cyмщинi
(paЙoни стaнoм нa 1 ,12.20Q7) з caйry,(epxaвнoгo apxiвy

CyмськoT o6лacтi тa мaтepiaл " 1 932.1 933 poки. Xpoнiка пoдiйя.
http://old.state- gov.sumy. ua / daso / all / golodomor. html
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3бipник мaтepiaлiв
Kнигa пepшa

Упopядник П'ятaнeнкo Cepгiй Baоильoвич
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