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Коли вмирають люди на війні – це закономірність, нехай 

гірка, та неминуча. Коли ж у мирний час люди вмирають тому, що не 

мають що їсти, бо так комусь заманулося – це злочин, якому ніколи й 

ніде не буде прощення. 

 Цій меті і підпорядкований даний посібник, який 

присвячений 85-річчю страхітливого голодомору 1932-1933 років, 

пам’яті невинно убієнних  мільйонів українських селян. 

 У виданні зібрано спогади очевидців голодомору, доля яких 

закинула на Збаражчину. 

 Інформація адресована усім, хто цікавиться історією краю, 

його людьми, а також буде корисна у роботі бібліотек. 
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 Пам’яті мільйонів українських селян, які 

загинули мученицькою смертю від голоду, 

заподіяного сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 

роках. 

 

 Пам’яті тисячі українських сіл і хуторів, які 

щезли з лику землі після найбільшої з трагедій ХХ 

століття – Голодомору – геноциду на Україні, з часу 

якого минає 85 років. Сумнозвісний ювілей. 

 

 Згідно з Указом Президента України, 

починаючи з 2000 р. в четверту суботу листопада у 

нашій державі щорічно відзначається День пам’яті 

жертв Голодомору і політичних репресій. 
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                                О, як же ти не вмерла, Україно, 

     Бо скільки ж то зловісницька мета 

        Звела людей, приречила безвинно, 

        І ніхто за це ні в кого не спитав… 

 

 
 

 Минає 85 років з часу однієї з найжахливіших трагедій в 

історії українського народу – голодомору 1932-1933 рр., який, 

наче страшний ненажерний молох, поглинув мільйони життів 

людських. Втрати в Україні внаслідок штучно створеного 

голоду, як зазначають дослідники, були навіть більшими від 

тих, що їх спричинила остання війна. Відходять у небуття 

очевидці того страхіття, але народна пам’ять про жахливий 

злочин не вгасає, болем пронизуючи свідомість поколінь. 

 Український народ упродовж своєї історії не раз 

потерпав від руйнівних стихійних явищ – повеней і посух, 

епідемій і нашестя сарани. Не обминали його й голодомори. 

Лише протягом першої половини ХХ ст. їх було три: 1921-1922, 

1932-1933 і 1946-1947 рр. Усі вони припадають на радянський 

період історії України і мають спільні причини і витоки. 

 Україна! Чи можливий голод у тому благодатному краї? 

Чи може помирати без хліба хлібороб, що з діда-прадіда плекав 

ріллю?  

Голодомор початку 30-х рр. був найжахливішим за 

своїми наслідками – економічними, політичними, 

демографічними, морально-етичними, соціально-

психологічними. Він, як явище соціально-політичне, 

безперечно, є породженням тоталітарного режиму з його 

директивно-плановою економікою, із згубним для села курсом 

на примусову колективізацію, непосильними для колгоспів та 

одноосібних селянських господарств хлібозаготівля ми, 

конфіскацією у селян усіх продовольчих запасів, ліквідацією 
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куркульства, кривавим терором, спрямованим проти 

українського народу. Немає сумнівів і в тому, що апокаліпсис в 

українському селі цілком свідомо створила компартійно-

радянська олігархія. «Ми пішли свідомо на голод, бо нам 

потрібен був хліб» - офіційно заявив К. Ворошилов. 

 Люди гинули від голоду, а посеред голодних сіл стояли 

комори, церкви із позабиваними навхрест вікнами і дверима, 

повні зерна. Хліб гнив у буртах на залізничних станціях, його 

переганяли на спирт, відправляли ешелонами за кордон. Чим це 

можна назвати, як не виявом геноциду проти українського 

народу? Вимерлі села порожніли, обійстя заростали бур’яном. 

Селянство до останнього моменту вірило, що партія і Сталін 

врятують його. Але марними виявилися сподівання. Село 

залишилося віч-на-віч з голодною смертю. 

 Мільйони безіменних жертв голоду 1933 року. Де їх 

могили? Де їх кості? Де пам’ять? Їх імена?  

                                   І світ їх голосу не чув, 

       Вони без стогону вмирали. 

                                   Не у могили – у рови 

     Їх антихристи поскидали. 

І довгі роки перетлівали ті могили, бо той страшний 

голодомор і згадувати заборонили. За підсумками судової 

справи за фактом голодомору встановлено, що кількість 

людських втрат від Голодомору 1932-1933 років становить 3 

мільйони 941 тисяча осіб. Втрати українців у частині 

ненароджених, що за даними слідства СБУ становлять 6 

мільйонів 122 тисячі осіб, судом не встановлювалися. 

 Слід зазначити, що під час Другої світової війни серед 

українців загинуло близько 8 млн. осіб, тобто, умовно 2 млн. 

смертей українців за рік бойових дій Радянського Союзу. Таким 

чином, у мирний час, за рік між урожаями 1932-1933 років, 

загинуло удвічі більше українців, ніж за рік бойових дій під час 

Другої світової війни. 
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Голодомор став найбільшою трагедією за всю історію 

українського народу. За своїм масштабом, жорстокістю, 

цинізмом і організованістю з боку влади та своїми наслідками 

для майбутніх поколінь він не має аналогів, в історії людства. 

Демографічна катастрофа посіяла в душах мільйонів людей 

фізіологічне почуття страху, незворотно вплинула на геноцид 

нації. 

Чим можна пояснити акт більшовицького геноциду 

проти української нації, народу? Які мотиви спонукали владні 

структури до терору голодом? Чому так звана «держава 

робітників і селян» залишилася байдужою до голодної смерті 

мільйонів українців? Ці та інші питання протягом десятиліть 

уперто обминала радянська історіографія, а якщо й згадувала 

про голодне лихоліття, то у зв’язку з недородом внаслідок 

посухи, що охопила тоді значну частину України. Дослідити 

справжні причини голоду й дати об’єктивну морально-

політичну оцінку народній трагедії початку 30-х рр.. – наш 

громадянський, патріотичний обов’язок перед пам’яттю 

мільйонів безневинних жертв, перед підростаючим поколінням. 

 

 

 

 

Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті 

Збаразької ЦБС: http://zbarazh-library.com.ua/writen-history.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zbarazh-library.com.ua/writen-history.html
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Страхітливі події 1932-1933 рр. вписали чорну й 

ганебну «славу» тоталітарної держави в життя 

українського народу навічно. Пам’ять про ті часи 

вкарбувалася у свідомість наших співвітчизників назавжди, 

вона болем проймає серця людей, є насправді невмирущою і 

передаватиметься з покоління в покоління новим 

генераціям. 

 

 

 

  

Збаразький район 
 

1. Бовтута Олександра Андріївна, 1924 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Хмелів 

Роменського району теперішньої Сумської області, мешкала у 

місті Збараж. 

2. Боднар Марія Сергіївна, 1927 року народження. Під 

час голодомору проживала у селі Кузьминці теперішньої 

Вінницької області, мешкала у селі Стриївка. 

3. Владика Мотря Данилівна, 1924 року народження. 

Під час голодомору проживала у селі Березоточа Лубенського 

району теперішньої Полтавської області, мешкала у селі 

Кобилля. 

4. Гарматюк Валентина Іванівна, 1928 року 

народження. Під час голодомору проживала у Липовецькому 

районі теперішньої Вінницької області, мешкала у селі 

Красносільці. 
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5. Гупало Ганна Миколаївна, 1927 року народження. 

Під час голодомору проживала у селі Шпилівка Сумського 

району теперішньої Сумської області, мешкала в селищі 

Вишнівець. 

6. Клімова (Шестакова) Олександра Михайлівна, 1925 

року народження. Під час голодомору проживала у селі 

Вовчанське Якимівського району теперішньої Запорізької 

області, мешкала у місті Збараж. 

7. Козак (Горяєва) Марія Микитівна, 1918 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Сомкова 

Долина Переяслав-Хмельницького району теперішньої 

Київської області, мешкала у селі М. Вікнини. 

8. Козицька Олександра Михайлівна, 1930 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі 

Новоосипово Куп'янського району теперішньої Харківської 

області, мешкала в селищі Вишнівець. 

9. Козловська Валентина Степанівна, 1923 року 

народження. Під час голодомору проживала у місті Полонне 

теперішньої Хмельницької області, мешкала у селі Стриївка. 

10. Кравчук Марія Прокопівна, 1929 року народження. 

Під час голодомору проживала у селі Макіївка теперішньої 

Чернігівської області, мешкала у селі Грицівці. 

11. Кузік Ганна Кіндратівна, 1927 року народження. 

Під час голодомору проживала у селі Зарічне Тульчинського 

району теперішньої Вінницької області, мешкала у селі 

Гніздичне. 

12. Левенець Ольга Спиридонівна, 1925 року 

народження. Під час голбдомору проживала у селі Ломаки 

Лубенського району теперішньої Полтавської області, мешкала 

в селищі Вишнівець. 

13. Мамочкін Олександр Петрович, 1924 року 

народження. Під час голодомору проживав у селі Витоки 

Жашківського району теперішньої Черкаської області, мешкав 

у селі Заруддя. 
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14. Москалюк Тетяна Федорівна, 1923 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Яблунівка 

Старошилівського району, мешкала у селі Лози. 

15. Неділько Віра Іванівна, 1919 року народження. 

Підчас голодомору проживала у селі Панчево Ново-

Миргородського району теперішньої Кіровоградської області, 

мешкала у місті Збараж. 

16. Піщенко Анастасія Микитівна, 1924 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Савківці 

Чорнобаївського району теперішньої Черкаської області, 

мешкала у селі Іванчани. 

17. Піщенко Тетяна Микитівна, 1921 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Савківці 

Чорнобаївського району теперішньої Черкаської області, 

мешкала у селі Іванчани. 

18. Подоляк Галина Олександрівна, 1931 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі Привольне 

теперішньої Житомирської області, мешкала у селі Кретівці. 

19. Сагат (Косарева) Єлена Павлівна, 1926 року 

народження. Підчас голодомору проживала у селі Чистопольє 

Рузаєвського району теперішньої Кокчетавської області 

Казахської PCP, мешкала у селі Іванчани. 

20. Сіваковська Марія Дмитрівна, 1923 року 

народження. Підчас голодомору проживала у селі Лучин 

Попельнянського району теперішньої Житомирської області, 

мешкала у селі Добриводи. 

21. Шелест Ольга Лук'янівна, 1925 року народження. 

Під час голодомору проживала у селі Нова Січ теперішньої 

Сумської області, мешкала у селі Кретівці. 

22. Шуст (Шестакова) Ганна Михайлівна, 1923 року 

народження. Під час голодомору проживала у селі 

ВовчанськЯкимівського району теперішньої Запорізької 

області, мешкала у селі Розношинці. 
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Голодомор назавжди залишиться у пам’яті 

українського народу як найжахливіше лихоліття 

 
   Пам’ять ниє пухлиною в мозку, 

   І, мільйонам утративши лік, 

   Воскреса, наче вилитий з воску, 

   Тридцять третій розпроклятий рік   

       А. Шкуліпа 
 

 

 

 

Очевидці   згадують: 
 

Бовтута Олександра Андріївна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Хмелів Роменського району 

теперішньої Сумської області, мешкала 

у місті Збараж. 

У 1933 році пережила голодомор у рідному селі. Батько 

помер у 1933 році (чоловіки взагалі скоріше вмирали). Мати 

врятувала нас, бо заховала зерно, де стояла кобила, в хлівчику. 

Уночі носили зерно до сусіда, який перемелював, і з того 

варили їсти. 
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Бура Галина Андріївна 
 

Народилася у с. Стретівка 

Чечільницького району Вінницької 

області, мешкала у місті Збараж. 

В 1933 році мені було сім літ. Я проживала в селищі 

Ольгопіль, що на Вінничині. Хоч була малою, але дуже добре 

пам’ятаю ті страшні часи. 

Врожай хліба в 1932 році був непоганий, але по людях 

спеціальні бригади все вимели до зернини. Пам’ятаю, що мама 

останнє решето кукурудзи заховала до скрині, де зберігалися 

речі бабці, які вона приготувала на свою смерть. Та коли 

прийшли ті шукачі і знайшли цю кукурудзу, то забрали її разом 

із скринею і з усіма речами. 

Їсти не було що. Люди збирали всіляку гниль, траву, 

листя і це їли. Почали пухнути і вмирати. Були нерідкі випадки 

людоїдства. Такий експеримент канібалізму зробила з нашим 

народом комуністична система. 

По сусідству жила з батьком дівчинка Марійка, яка 

шкутильгала на праву ногу. Раптом ми помітили, що її вже не 

видно декілька днів. Неподалік в ямі ми натрапили на кістки. 

По кривій нозі люди взнали, що це були Марійчині кості. Як 

виявилось, її батько спік в хлібній печі і з’їв. Подібні випадки 

були непоодинокі. 

Особливо почалось масове вимирання, коли люди 

почали їсти житні колоски в молочній стиглості, після чого 

відразу спухали і вмирали. 

Не було такої сім’ї, щоб в ній хтось не помер. Я вижила 

тільки тому, що ходила з мамою в поле на колгоспні буряки, де 

давали черпак баланди з муки і різних трав. Іноді батько 

привозив дещо з Одеси, де він працював у військовому 

оркестрі. 
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Молімо Господа Бога, щоб ті страшні часи ніколи не 

повторилися. Гарантом цьому має бути наша Незалежна 

Україна. 

         

 

Владика Мотря Данилівна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Березоточа Лубенського району 

теперішньої Полтавської області, 

мешкала у селі Кобилля. 

У 1932 році восени почалася колективізація в нашому 

селі. Мій батько був ковалем, мав свою власну кузню, а також 

мав декілька десятин землі, коня, воза і весь необхідний 

сільськогосподарський реманент. 

З району приїхала комісія організовувати у селі колгосп. 

Батько відмовився писати заяву про вступ до колгоспу. Тоді 

уповноважені пригнали до нас на подвір'я три підводи і за три 

рази забрали і вивезли все зерно (навіть послід) в район. Так 

учинили зі всіма селянами. Після цього забрали до колгоспу і 

батькову кузню. Тоді батько змушений був написати заяву про 

вступ до колгоспу і пішов туди працювати ковалем. 

На початку весни 1933 року у селі розпочався лютий голод. У 

нашому селі було більше тисячі дворів. Кожен день колгосп 

виділяв підводу, і померлих людей, яких збирали по хатах, 

подвір'ях, вулицях, відвозили на цвинтар. Інших людей 

виділяли для того, щоб копали на цвинтарі братські могили. 

Підвода під'їжджала під могилу, її завертали і —, як дрова, 

скидали померлих в могилу, потім, коли позвозили повну яму, 

присипали землею. Так тривало до самих жнив. Коли почалися 

жнива, стали пекти хліб, та багато людей ще померло від того, 

що наїлись досхочу хліба. За час голодомору в нашому селі 

вимерла більша частина людей. 
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У нашій сім'ї було п'ятеро дітей — два хлопці і три 

дівчини. Наймолодший мій брат Андрій, якому було чотири 

роки, ходив в дитячий садок. Там була в той час «дідівщина» — 

старші діти відбирали в молодших їжу, так він від цього помер 

з голоду. Весною ми почали харчуватися лободою, кропивою, 

цвітом акації. Батьки наші попухли з голоду, але для нас, дітей, 

діставали, що могли, щоб ми вижили. По сусідству коло нас 

проживав голова колгоспу. Його дружина час від часу давала 

нашій матері по вузлику муки, мати добавляла до цієї муки 

різну зелень і пекла в печі коржики. Так ми і вижили. 

 

 

 

Гарматюк Валентина Іванівна 
 

Під час голодомору проживала у 

Липовецькому районі теперішньої 

Вінницької області, мешкала у селі 

Красносільці. 

Мені іде 75-й рік, але я трохи пам'ятаю голодомор 1933 

року. У моїх батьків було троє малих діток. Мама з татом 

ходили в кар'єр бити камінь, щоб вечором отримати тарілку 

муки і зварити нам, дітям, бовтанку, аби ми не померли з 

голоду. А їм на роботі раз в день давали їсти так, аби не 

подохли з голоду. Багато робочих додому не верталися з 

роботи. Помирали, бо їли, що під руки попадало: котів, собак. 

У селі не стало нічого живого, самі трупи людей. У нас сусідка 

з'їла свою дитину, але і сама померла. 

Пам’ятаю, як ходили більшовики по домівках і забирали 

все до крихти, до зернини. Мама мала трішки пшенички, 

всипала в горщик, залила водою і поставила в піч до вогню, то і 

там знайшли, і посеред хати на долівці вилили воду і зерно  

висипали в мішок. Зерно забирали і викидали до річки. 
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 Ми, малі діти, ходили весною по городах, збирали гнилу 

картоплю, мама нам пекла оладки, і які вони були смачні в той 

час. Більшовики, що ходили по хатах, носили з собою цукерки і 

показували їх голодним дітям, але не давали, доки ті не сказали, 

де батьки ховали пшеницю. Були випадки, що таким способом 

вони знаходили заховане збіжжя, та ще побили батьків за те, 

що ті приховали зерно. Били батьків у присутності дітей. 

Мій дід, татів батько, мав чотири сини і дві доньки, і всіх синів 

одружив додому, щоб було кому працювати на землі. Тоді діда 

зробили куркулем, вигнали з своєї хати, забрали все нажите 

майно. А коли почалася епідемія тифу, то дід разом з доньками 

померли. 

 

 

 

Клімова (Шестакова) Олександра Михайлівна 

 

Під час голодомору проживала у 

селі Вовчанське Якимівського району 

теперішньої Запорізької області, 

мешкала у місті Збараж. 

Мені було 7 років і я пам'ятаю, що мої ноги були пухлі, 

їсти не було що і при нас ( а нас було троє дітей) мама померла. 

Сусіди також повмирали і не було кому їх похоронити. У 

нашому селі Вовчанське організували так як інтернат через 

Червоний Хрест, і дітей зі всього села до 10 років позабирали 

від батьків в той інтернат. 

Ми, три сестри, спали разом на саморобних 

розкладушках, і коли полягали спати, найменша наша 

сестричка Маня дуже сильно хропіла і стогнала, а старша сест-

ричка Аня мене заспокоювала, сказала, що Маня помирає. 

А ще я пам'ятаю, пішли ми з сестрою Анею до діда і 

бабці по татові, а вони і троє їхніх синів, Вася, Андрюша і 

Міша, лежать мертві з відкритими очима. їх прізвище 



 
15 

 

Шестакови. У селі люди поїли всіх коней і навіть кішок. Ми з 

сестрою, Аня і я, вижили завдяки інтернату. 

 

 

 

Козак (Горяєва) Марія Микитівна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Сомкова Долина Переяслав-

Хмельницького району теперішньої 

Київської області, мешкала у селі          

Малі Вікнини. 

Я народилася в багатодітній родині 6 червня 1918 року. 

Батьки, Микита Андрійович і Євдокія Степанівна, народили і 

виховали 7 дітей (2 дочки і 5 синів). 

З жахом і сльозами на очах згадую про голодомор. Ще 

маленькою пам'ятаю голод 1922 року, коли голодна дівчинка 

Марійка блукала селом і просила їсти – говорила російською 

мовою. І зараз її пам’ятаю: така була риженька – вся в 

ластовині. Була ця дитина чорна і обідрана, призналась, що з 

Чернігівської області. Моя мама була дуже добра і давали їй 

їсти, тому дівчинка блукала близько нашого двору, носила мене 

на руках. Не пам'ятаю, де поділась Марійка, але я дуже плакала, 

коли вона не приходила. 

У голод 1932–1933 рр. вся наша сім'я вижила, а у сім’ї 

сусідів – Карпа Короля – під кінець року (восени) лишився 

живим тільки один син Яків. Дуже тяжко я пережила голодну 

смерть подружки Насті Король (1919 р. н.). 

Як виживали? Була корова – було молоко, потім продали 

і гроші проїли. Весною збирали зелені колоски жита, але як 

зловили на полі, то судили. Збирали заячу капусту, а цвіт акації 

сушили, товкли і пекли «маторжаники» – так званий хліб. З 

буряків (цукрових і кормових) робили мед – дробили і 

віддушували, а вижимки з буряків сушили і їли – ми їх 
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називали «цукерки» – і тільки вижили тому, що були у нас ці 

«цукерки». Говорити про їжу – тато суворо заборонив. Пили 

воду, хоч її і не хотіли, просто, щоб щось брати в рот. 

Дуже пам'ятаю, як ми у сусідньому селі крали гречку, 

яку сіяли на полі. Гречку кидали в ганчірках у жито на 

сусідньому полі, яке було високе, і діти збирали цю гречку. 

Тоді у сім'ї було свято. По селу ходили прошаки, але ніхто їх не 

годував – самі ледь виживали. 

У селі була школа, і я пішла в школу в 10 років. Усі діти 

ходили в школу, бо там їх підгодовували. Нас вдома було 

семеро дітей. Любава у війну пропала, Іван по війні працював 

конюхом, Василь – зубний лікар, Петро – військовий пілот, 

Сянька – закінчила музичне училище, Гриць проживає у 

рідному селі. 

Справа від нас жив Царьов Іван Герасимович, був 

вдівець, мав дві дочки, Сяньку і Федоську. У хату привів 

мачуху, яка мала своїх дві дочки. У голод мачуха напалила в 

печі і наказала лізти дівчатам в піч – старша Сянька спеклася 

(була вона дуже спокійна і слухняна), а молодша Федоська 

вижила, пересиділа під покуттям. Потім вона пристала до 

сільської голодної сім'ї Лакоти. Сім'я ходила і крала. Жінку 

Лакоти зловили, що крала посаджені бараболі, вбили і кинули в 

річку. А Федоську Лакота вбив і їв з неї м'ясо і сусідам давав 

(казали, було дуже солодке). Голову Федоськи пастухи весною 

знайшли в бур’янах. 

Через дві хати від нас жив Карпач Павло. Це був 

полонений австрієць з Першої світової війни. Він тут 

одружився і мав прізвище «Плєнний». Три сини і жінка у нього 

померли під час голоду, залишилася тільки наймолодша дочка 

Галя. Вони з’їли нашого собаку. Шкіру від нього ми, діти, 

знайшли біля їхньої хати. 

Я з жахом згадую про голод. У селі тоді було тихо. 

Люди ходили, як примари, не гавкали собаки, не ревли корови, 

не кудкудакали кури, навіть пташки робили гнізда дуже високо, 
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щоб голодні не змогли їх дістати. Горобець для голодного був 

порятунком, і голодні люди ловили їх. Я до сих пір боюся 

тиші... 

Тут, на заході, голоду не знали, і часто розповідям не 

вірять. Мій чоловік Данило, вірить мені, бо служив в армії з 

хлопцями, які пройшли голод, вони з наших країв.  

Після закінчення Переяслав-Хмельницького педучилища 

я в 1947 р. почала працювати вчителькою в селах 

Кременецького району: в Горинці (1947), Кушлині (1948–1949). 

З 1950-го працювала у М. Вікнинській початковій школі, де і 

доробила до пенсії. 

Записала зав. бібліотеки 

     с. М. Вікнини Г. Бас. 

 

 

Козицька Олександра Михайлівна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Новоосипово Куп'янського району 

теперішньої Харківської області, 

мешкала в селищі Вишнівець. 

Голодомор 1932-1933 років я пережила важко. Їли всяку 

траву, кору з дерев, лузгу з проса. Люди пухнули від голоду і 

вмирали. У селі не було ні кота, ні собаки – все поїли. 

Легше перенесла голод 1946-1947 років, бо в цей час я 

навчалася в Куп'янському педагогічному училищі. Студентам 

давали один раз на добу суп і скибку хліба. Але і з цих кусочків 

хліба студенти зберігали частину, щоби віднести своїм батькам 

і сестрам у село, де ситуація була ще важчою. Страшні роки 

пережито, але, дякуючи Богу, вижили. 
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Мамочкін Олександр Петрович 
 

Під час голодомору проживав у 

селі Житники Жашківського району 

теперішньої Черкаської області, мешкав 

у селі Заруддя. 

В період голодомору я ходив у школу, в третій клас. 

Пам'ятаю, багато дітей не прийшли в школу, померли. 

Спеціально виділили підводу і два чоловіки, які вивозили трупи 

на цвинтар. Там була велика яма, туди звозили трупи, кидали їх 

в цю яму, як снопи. У нашому селі на нашій вулиці померло 37 

чоловік. Я разом із своїми батьками вижили за рахунок дідуся, 

який проживав у той час в Канаді і висилав нам гроші в 

доларах. У той час працювали магазини – Торгсін, і ми в тих 

магазинах купляли продукти за долари. 

 

 

 

Ніколаєв Олексій Васильович 
 

Народився на Вінниччині,  

мешкав у місті Збараж. 

  - Я, - згадує, - пам’ятаю ту трагедію, бо тоді мав 

дванадцять літ і був уже в четвертому класі. А це період, коли 

дитина найбільше вбирає знання, те, що його оточує. Усього не 

можна розповісти. 

 Голод у першу чергу косив стариків і дво-трирічних 

дітей. 

 Колективізація почалася у двадцять дев’ятому. Але не 

усі хотіли вступати у колгоспи. Тоді до кожного двору 

доводили план хлібозаготівель. А виконав один – давали 

другий, третій. Усе під мітлу. 

 По 10-15 активістів ходили від хати до хати нишпорили 

шомполами, находячи приховану на чорний день навіть жменю 

збіжжя. А як жити? Голод і соціалізм знущалися над людиною. 
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 Люди водою виливали з нір сусликів і їли з них м’ясо. 

 Пригадую, весною збирав і смоктав білий цвіт 

підсніжників. А їсти хочеться – і я почав їсти листочки. Раптом 

в очах потемніло, занудило. Почалися рвоти – з рота пішла 

зелена маса. Світ закрутився, і я ледь добрався додому. 

 

 

 

Оленюк Василь Йосипович 
 

Уродженець Хмельницької області, 

мешкав у місті Збараж. 

Мені закарбувались ті страшні часи в мозку, перейшли 

через мої очі і серце – звіряче ставлення до українського 

народу. 

Прийшовши до влади, головну загрозу будівництва 

соціалізму Сталін вбачав у селянинові. У 1930 році у всіх 

населених пунктах були визначені господарства на 

розкуркулення. 

Не минуло це й нашої сім’ї 

Вночі енкаведисти арештували мого батька, а вранці 

вриваються активісти на чолі з представником району. Це були 

люди без совісті і милосердя, ледарі, п’яниці, христопродавці, 

які руйнували церкви, насаджували беззаконня. Вони стали 

вірними псами Сталіна за те, що він дав їм необмежену владу. 

В тридцять другому році була введена смертна кара 

навіть за крадіжку п’яти колосків. У застінках тюрем 

опинилося 54 645 чоловік, із них 2 110 було знищено. Страшно 

подумати: за один рік було умертвлено 7 мільйонів населення. 

Настав страшний голод. Люди поїдали собак. Весною 

пересапували картопляне поле, де залишилося трішки 

біленького крохмалю, домішували гречаної полови, лободи і 

пекли млинці. Батьки божеволіли, дивлячись на своїх дітей, 

умираючих на їх очах. 
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Піщенко Анастасія Микитівна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Савківці Чорнобаївського району 

теперішньої Черкаської області, 

мешкала у селі Іванчани. 

Тоді створювали колгоспи, насильно забирали в людей 

поле, худобу, коней, і всіх стали називати «калхозники». Люди 

йшли працювати туди, і це було безплатно. Ніхто тоді не знав, 

що це голодомор, і такого слова ніхто не чув. Настав голод, не 

було що їсти, хіба що в кого лишився город на пару метрів. Уся 

сім'я була «калхозна». Йшли люди на роботу в «калхоз», і там 

давали їсти юшки або галушок. На день давали 100 г. хліба, але 

цей кусок хліба батьки не їли, а приносили своїм голодним 

дітям. Почали люди вмирати з голоду, щодня знаходили під 

плотами мертвих, голодних дітей. Вулицею їхала підвода, 

виносили померлих і відвозили у ями за село. Було багато таких 

сімей, що не залишилось із них нікого живого. 

Коли моя сестра Тетяна пішла до своєї родини, двері 

хати були відкриті, а вся сім'я: батько, мати і четверо дітей були 

мертві — тільки вітер гудів у димарі, то вона зі страху втекла. 

Наш батько відмовився йти в «калхоз», але все одно забрали 

поле, худобу і вирішили знищити непокірного. Вони 

придумали так звану вербовку і запропонували йому 

записатися на цю, так звану, державну роботу. Батько 

записався, бо хотів врятувати своїх дітей. Він поїхав на 

будівництво залізниці на півдні (Мільчевань), його там 

знищили, додому не повернувся, а вдома голод панував на всі 

100%. 

Було таке, що зимою, коли різали дерево, брали тирсу, 

варили такий відвар, підсмажували, так їли і пили той відвар. 

Весною, коли зеленіла трава, було веселіше. Рвали її, їли сиру, 

варили відвари. Зі щавію та інших трав терли насіння і варили 

всякі навари. 
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Мама за мізерні копійки брала вишивати із німецької 

фірми імені Рози Люксембург рушники, серветки, скатертини, а 

за ці гроші мало що можна було купити. Хліба ніде не 

продавали, і сім'я жила без хліба. 

У школі дітям-сиротам давали капусняк, пшоняну кашу, каву. 

Цей голодомор залишився в душі, як кривава рана, і підірвав 

здоров'я на все життя. 

 

 

 

Піщенко Тетяна Микитівна 
 

Під час голодомору проживала у 

селі Савківці Чорнобаївського району 

теперішньої Черкаської області, 

мешкала у селі Іванчани. 

Болючі спогади про голодомор ще з дитинства ятрять 

душу навічно, як страшне горе, яке ніколи не забувається. 

Комуністи і енкаведисти створювали бригади і забирали в 

людей все, що можна їсти. Гострими списами проштрикували 

солому і шукали те, що хтось заховав. З горщиків, іншої 

посудини забирали картоплю, квасолю... Люди голодували і 

вмирали по дорогах. Кожного дня їхала підвода селом і 

підбирала померлих, їх викидали в глиняні ями за селом. 

Маленькі діти кричали з голоду, а матері плакали і не могли їм 

допомогти. 

Ми з сестрою голодували, гризли сирі буряки, а весною 

— траву. Мама пекла палянички з трави і мелених 

кукурудзяних качанів. їси його, а розжувати не можна, ковтали 

цілком, запиваючи водою. 

Одного разу я ходила до татової сестри Марії, та вже 

нікого не застала. Татова сестра, її чоловік і четверо дітей були 

мертвими. Лише вітер гуляв у хаті і мухи бились об шибки. Зі 

страхом і дзвоном у голові я втекла звідти. 
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По вулицях ходили безпритульні, голодні діти, скиглячи, 

як песенята, лягали під тинами і помирали. А сонце з неба 

світило на такий нерозумний мертвий світ і купи померлих 

людей. 

Діти у школі лазили попід партами, щоб хоч щось 

знайти і з'їсти. Голодні і знищені люди ходили до млина, щоб 

змолоти з качанами кукурудзу та хоч трохи прожити. 

Комуністи і енкаведисти мололи зерно, а тато наш змітав 

обметицю, засипаючи її в рот і в кишені для дітей. На полях 

колгоспних колосилася пшениця. Ми ходили збирати колоски, 

та за них саджали в тюрми. Назад вже діти з тюрми не 

поверталися. 

Такі сумні спогади залишились у нас назавжди. Ще 

перед очима сльози матері, пухлі з голоду татові ноги, як здох 

наш любий собачка, як на подвір’ї не було навіть курки. Вся 

Україна була голодна, збідована, знищена. І це був не день, не 

два, а такі тяжкі довгі роки. Забути цього не можна! 
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Схиляючи голови у жалобній скорботі по жертвах 

звірячого злочину комуністичного режиму, мусимо думати і 

робити все для того, щоб трагедія багатостраждального 

українського народу ніколи не повторилася. 

Варто також відзначити встановлення пам’ятників 

і пам’ятних знаків жертвам голодоморів та політичних 

репресій в низці країн світу та Україні. 

 

Меморіальні знаки жертвам голодомору-геноциду 

1932-1933 рр. в Україні, встановлені в країнах світу  
 

Назва країни Назва міста Рік встановлення 
/вид пам'ятки 

Місце 
розташування 

Автор / 
ініціатор 

Австралія Аделаїда 1993 

Металевий хрест, 

встановлений на 

трапецієвидному 

постаменті 

Свято- 

Михайлівський 

собор 

Українська 

громада 

Аделаїди 

Брісбен 1983 

Пам’ятний хрест 

на постаменті 

Всередині 

Свято- 

Миколаївської 

церкви (УАПЦ) 

Українська 

громада 

Брізбену 

Канберра 1983 

Хрест з граніту 

на трапецієвид-

ному постаменті 

Біля Церкви 

Святого 

Миколая 

Фундатор 

Юрій 

Менцинський 
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Мельбурн 1983 

Пам’ятник у 

вигляді полірова-

ної брили чорно-

го лабродариту з 

викарбованим 

хрестом і 

написом 

Біля церкви 

святої Покрови 

(УАПЦ) в 

Ессендоні 

Фундатор Іван 

Александров 

Австрія Відень 

передмістя 

Перхтольдс 

дорф 

2003 

Пам'ятний знак - 

меморіальна 

таблиця 

На території 

"Українського 

дому" 

Українська 

громада Відня 

Аргентина Буенос- 

Айрес 

2008 

Меморіальна 

дошка у вигляді 

хреста з викарбо-

ваною постаттю 

жінки і наскріз-

ним обрисом 

дитини на її фоні 

Всередині 

Кафедрального 

собору 

Пресвятої Діви 

Марії 

Встановлено 

заходами 

української 

громади в 

Аргентині 

Бельгія Генк 2003 

Прямокутна 

кам’яна стела 

жовто-сірого 

кольору 3 барель-

єфом жінки, яка 

обіймає дітей 

Територія 

Собору св. 

Архангела 

Архістратига 

Михаїла (УПЦ) 

Мистець 

Микола 

Теліженко 

Бразилія Курітіба 2009 

Квадратна стела 

сірого граніту з 

наскрізним коза-

цьким хрестом, в 

центрі якого 

металева фігура 

жінки з наскріз-

ним обрисом 

дитини 

Територія 

Українського 

меморіалу - парк 

Тінгуй 

(Український 

меморіал був 

збудований 1995 

року) 

Українська 

діаспора 

Бразилії 
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Велика 

Британія 

Лондон 1983 

Пам’ятник у 

вигляді Хреста з 

сірого граніту на 

ступінчастому 

постаменті. По 

центру хреста 

викарбований 

золотий Тризуб, 

вписаний в 

золоте коло. На 

постаменті 

посвятний напис 

Біля Української 

Автокефальної 

православної 

церкви 

Українська 

громада 

Великої 

Британії 

 Рочдейл 2009 

Кам’яний козиць-

кий хрест з сірого 

граніту з посвят-

ним написом 

Біля ратуші міста Відділ Союзу 

Українців 

Британії 

Канада Віндзор 

(пров. 

Онтаріо) 

2005 

Стела з чорного 

каменю з викар-

бованими хреста-

ми та тлі геогра-

фічного абрису 

України та прис-

вятним написом 

Сади королеви 

Єлизавети II у 

Джексон парку 

Скульптори   

Галина 

Мордованець- 

Регенбоген та 

Том 

Регенбоген 

 Вінніпег 

(пров. 

Манітоба) 

1984 

Пілон у вигляді 

усіченого багнету 

з бронзовою 

фігурною компо-

зицією матері з 

дитиною в центрі 

і три прямокутні 

брили з написами 

українською, 

англійською, 

Вул. Мейн, на 

площі перед 

будівлею ратуші 

Мистець 

Роман Коваль 
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французькою 

мовами та 

уривком з твору 

Т. Шевченка      

«І Архімед, і 

Галілей...». 

 Гакстон 

(пров. 

Онтаріо) 

1989 

Складений з 

каміння, ступін-

частий обеліск з 

встановленим 

хрестом і розмі-

щений на трапе-

цієвидній площи-

ні верхньої 

части-ни 

медальон з 

тризубом у колі 

квітів. На поста-

менті - плити з 

посвятними 

написами 

Оселя «Сокіл», 

власність філії 

Українського 

Народного Союзу 

Ініціативою 

членів управи 

філії 

Українського 

національного 

об’єднання 

Торонто-Захід 

 Едмонтон 

(пров. 

Альберта) 

1983 

«Розірване кільце 

життя» - розірва-

не коло у вигляді 

жорна з відбитка-

ми долонь, прос-

тятих у непокорі 

на ступінчастому 

постаменті з чор-

ного каменю з 

посвятним 

написом 

Пл. Уїнстона 

Черчилля, 100 

Мистець 

Людмила 

Темертя 
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 Калгарі 

(пров. 

Альберта) 

1999 

Стела чорного 

каменю з мемо-

ріальним напи-

сом українською, 

англійською, 

французькою 

мовами 

В парковій зоні 

біля Меморіал- 

Драйв 

Автор Ігор 

Новосілець 

 Торонто 

(пров. 

Онтаріо) 

2010 

Пам’ятник у виг-

ляді чотирьох 

з’єднаних мета-

левих пілонів, на 

яких встановлю-

ний бронзовий 

дзвін увінчаний 

хрестом - «Дзвін 

пам’яті» 

При Церкві 

Успіня 

Пресвятої 

Богородиці 

(УГКЦ) - вул. 

Кавтра 

Фундатор 

Євген 

Коструба 

Німеччина Мюнхен 2008 

Пам’ятна брила з 

посвятним 

написом 

Біля 

Кафедрального 

собору Покрови 

Пресвятої 

Богородиці і св. 

Апостола Андрія 

Первозванного 

(УГКЦ) 

Українська 

громада 

Німеччини 

Парагвай Енкарнасьон 2008 

Квадратна стела 

рожевого каменю 

з наскрізним 

козацьким 

хрестом, в центрі 

якого металева 

фігура жінки з 

наскрізним 

обрисом дитини 

встановлений на 

Головна площа 

міста 

Українська 

громада 

Парагваю 
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постаменті з 

посвятним 

написом 

Польща Варшава 2009 

Традиційний 

козацький хрест з 

бронзовим 

барельєфним 

зображенням 

страждань 

народу у формі 

трикутника та 

посвятними 

написами на 

постаменті 

Біля 

українського 

кладовища на 

Вольському 

цвинтарі 

Скульптор Г. 

Єршов та 

архітектор Б. 

Боберський 

 Краків 2008 

У вигляді кола з 

наскрізним хрес-

том, в центрі 

якого фігура 

жінки з дитиною 

та меморіальна 

дошка, під 

знаком гранітна 

рожева брила з 

бронзовою 

квіткою 

Встановлений на 

стіні греко- 

католицької 

церкви Воздви-

жения Чесного 

Хреста  в. . 

Кароля 

Олыневського, 4 

Українська 

громада 

Кракова 

Словаччи-

на 

Прешов 2007 

Пам’ятник-хрест 

з посвятним 

написом 

Біля 

кафедрального 

собору  в.. 

Олександра 

Невського 

За сприяння 

союзу 

русинів- 

українців 
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Сполучені 

Штати 

Америки 

Лос- 

Анджелес 

шт. 

Каліфорнія 

1986 

Гранітна стела з 

бронзовим 

барельєфом із 

зображенням 

людських висна-

жених фігур і 

посвятним напи-

сом англійською 

мовою 

Центр Лос- 

Анджелеса 

(Даунтаун) 

поблизу будинку 

мерії міста 

Інженер Тарас 

Козбур 

 Парма шт. 

Огайо 

1993 

Гранітний Тризуб 

увінчаний хрес-

том з встановлю-

ною по центру 

меморіальною 

дошкою з посвят-

тним написом 

українською й 

англійською 

мовами 

Біля Української 

ортодоксальної 

церкви св. 

Володимира – 94 

Стейт Роуд 

Українська 

громада 

Парми 

 Саут- 

Баунд-Брук 

шт..Нью- 

Джерсі 

1965 

Пам’ятка 

сакральної 

архітектури: 

Церква- 

монумент 

Церква святого 

Андрія 

Первозванного – 

територія куль-

турного та освіт-

нього центру 

Української 

православної 

церкви в США  

та цвинтаря 

Архітектор 

Юрій Кодак 
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 Чикаго 

шт. 

Іллінойс 

1993 

Хрест з білого 

мармуру з тризу-

бом по центру, у 

підніжжі хреста – 

бронзова скульп-

турна група: 

жінка, яка 

схилилась над 

дитиною, на 

постаменті 

посвятний напис 

Біля Церкви           

св. Андрія, 

Блумінгдеєл 

Скульптор з 

України 

Анатолій Кущ 

Угорщина Будапешт 2009 

Свіча з білого 

мармуру оповита 

сталевим 

терновим вінком 

Пл. Шандора 

Петефі 

Мистець 

Олександр 

Звір 

 Чомор 2010 

Пам’ятна дошка 

рожевого 

мармуру з 

посвятним 

написом 

Меморіальний 

комплекс Gloria 

Victis «Слава 

переможеним» 

 

Франція Ольцхайм 2008 

Меморіальний 

знак вшанування 

пам’яті жертв 

голодомору 

Центральна 

площа міста 

3 ініціативи 

Постпреда 

України у РЄ 
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Австралія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 м. Мельбурн                                             м. Аделаїда 

 

 

        

 

 

 

 

         

 

 
        

        

 

 

                     

 

                                                         м. Кенберра 
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             Аргентина        Велика Британія 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

              

 

 

 

 
 

 

                м. Буенос-Айрес                                              м. Лондон 
 

              Італія                               Казахстан  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              м. Кальярі                                                     м. Алмата         

      на  острові Сардинії 
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Канада 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                м. Віндзор                                                    м. Вінніпег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       м. Едмонтон                                              м. Калдгарі  
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      Німеччина                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  м. Мюнхен 
 

 

                   Парагвай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         м. Енкарнасьон 
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Польща 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
      

 

                    м. Краків  

                              м. Варшава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     м. Люблін 
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Сполучені Штати Америки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  м. Вашингтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Парма шт. Огайо 
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На вшанування жертв голодомору в Україні був 

збудований меморіальний храм на українському кладовищі у 

Саут-Баунд-Бруці, штату Нью-Джерсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Церква-меморіал св. Андрія Первозванного, Саут-Баунд-Брук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чикаго 
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Угорщина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Будапешт  
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Національний музей «Меморіал памяті жертв Голодомору» м. Київ 
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 На території МАУПу м. Київ 
 

 
     Михайлівська площа м. Київ 
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Меморіальний комплекс в селі Хоружівці Недригайлівського району 

Сумської області 
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На березі Збруча між 

Тернопільською і Хмельницькою областями. 
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 На сільських кладовищах можна побачити невеличкі 

букетики з пшениці та жита, покладені на могили. То страшна 

пам’ять про голодомор. І спливають на думку рядки поезії 

Олександра Забарного. 
     

                               «О, миттєвосте, стій! 

Дай хвилину… 

На спокуту до Пам’яті йду. 

По хрестах я вивчаю родину 

Й колосок на надгріб’я кладу». 
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Трагедія голодомору у світлинах 
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          Голодомор в художній літературі 
 

Фізичне винищення українців було закономірним 

наслідком колонізаційної політики радянської імперії. Перший 

голодомор пройшовся Україною тоді, коли вони формально ще 

були відокремлені від Росії, однак це не завадило Червоній 

армії розпочати в українських селах узаконений грабунок, 

названий «продрозверсткою». Протистояння селян, зневажливо 

перейменованих у «куркулів», породило багаторічний опір 

загарбникам, однак не змогло відвернути від нації катастрофи 

винищення, Зазвичай, говорячи про Голодомор, маємо на увазі 

наймасштабнішу трагедію 1932-1933 рр., однак мільйони 

людських життів забрали також 1921-1922 та 1946-1947 рр. 

В українській літературі початок 1920-х - час, коли 

українські митці, більшість із яких були учасниками 

революційних подій та громадянської війни, переживали 

розчарування у своїх високих ідеалах: мирне життя та 

запровадження соціалістичного ладу геть не нагадували 

омріяної загірної комуни. Нищення українського села внаслідок 

колективізації і не лишалося поза увагою письменників і поетів, 

котрі і тоді ще наважувалися говорити про це вголос. 

Пронизливим свідченням «першого» Голодомору 

виступить поезія Павла Тичини «Загупало в двері прикладом» 

(1921), де збожеволіла з горя мати вбиває свою дитину, 

намагаючись урятувати її від голоду. Цей образ жінки, яка стає 

вбивцею мимоволі, перегукується з ранішим його концептом 

скорботної матері-України, котра шукає свого сина Христа й не 

знаходить і у «кривавому краї» українських ланів. Натомість 

становлення «справедливого» ладу завершується появою 

«нового Месії», яким уявляє себе вчорашня маленька людина, 

котрій нині дозволений будь-який злочин в ім'я «великої мети». 
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У поезії «Чистила мати картоплю» (1926) таким новим Месією 

є один із персонажів: 

Навстіж з розгону розкрилися двері, і звідти кричало: 

- Падайте долу: явився Христос! Зустрічайте, співайте, 

Бийте в кімвали, тимпани: явився Христос — бог і цар ваш! 

... Благословляючи направо й наліво, увіходив до хати 

бог: у сорочці під поясок, босий, лоб узенький у два пальці. 

Цей образ дуже близький до змальованої іншим 

визначним митцем 1920-х років драматургом Миколою 

Кулішем постаті Малахія Стаканчика, котрий сам себе помазав 

народним наркомом в ім'я матері-революції. Іще раніше, у 1924 

році, Микола Куліш створює драму «97», перша назва якої - 

«Голод». 

Драма мала підзаголовок, який прямо вказував, що дія 

відбувалася в часи голоду 1921-1922 років на Херсонщині. 

Проте і назву, і підзаголовок драматург вимушений був зняти 

та перенести дію в 1923 рік. 

Хоча п'єса написана в цілому в лояльному до радянської 

влади дусі та показує в позитивному світлі діяльність 

незаможників, між її рядками можна прочитати зовсім інші 

думки. Моторошні картини реквізування церковних цінностей 

на тлі масових голодних смертей та випадків людоїдства 

потверджували початок панування антигуманного режиму. 

Сама дійсність не дала змоги Миколі Кулішеві завершити свою 

п'єсу оптимістичним фіналом: усі 97 незаможників наприкінці 

першої редакції твору гинули від голоду, хоча й стояли до 

останнього «в ім'я матері-революції». 

Ідеологам від режиму подібний фінал не підходив, тому 

в другій редакції наприкінці п'єси з'являвся Deus ex machina - 

продкомісар, котрий привозив хліб, рятував незаможників і 

карав куркулів. 

Тема Голодомору постає й в інших творах 1920-х 

(наприклад, оповіданнях В. Підмогильного «Син», і «Проблема 

хліба»). Причин цієї катастрофи намагався дошукатися й 
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Микола Хвильовий, котрий перед самою смертю на власні очі 

побачив винищення українського села та дійшов цілком 

справедливих висновків про те, що голод – явище свідомо 

організоване. Вочевидь, це усвідомлення стало одним із 

поштовхів до пострілу у скроню того ж трагічного 1933-го 

року. 

Низка «червоних самогубств» та початок репресій 

поклали край рецепції теми Голодомору в українському 

письменстві на материковій Україні на довгі роки. Відтак 

опрацьовувати цю царину випадає письменникам-емігрантам, 

чиї твори й до сьогодні постають зразком жанрового різновиду 

творів про Голодомор - історично-документальної, як водиться, 

хронікальної, більшої чи меншої епічної форми. 

Ідеться насамперед про роман Уласа Самчука «Марія» 

(1934), де аналіз історичної долі українського селянства 

зроблено на прикладі долі головної героїні. Усі 26258 днів її 

життя були включені в коло обіг природни, одвічний цикл 

хліборобського існування, аж до його протиприродного, 

ґвалтовного завершення – голодної смерті. Голодомор для 

Уласа Самчука – закономірне продовження винародовлення 

українців. Дні Марії розколола революція, говорить 

письменник, показуючи, як руйнує атріархальне існування 

українців «бацила розкладу родини», принесена більшовиками. 

Син Максим, котрий розстрілює з нагана ікони, є новою 

трансформацією народного Малахія. Для нього готовність на 

все задля матері-революції (разом із відмовою від рідної матері) 

– (насамперед зручна позиція виживання Роман Уласа Самчука 

вирізняє поступове нагромадження абсурдності й жорстокості 

довколишнього світу. Незмінним лишається тільки образ 

жінки-матері. Марія відчуває катастрофу лише інстинктивно, 

не розуміючи ані дій свого сина більшовика, ані тієї злоби, 

котра запановує серед людей. Так само не думаючи 

інстинктивно, скоює жахливе вбивстві Маріїна дочка Надія: 
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задушивши маленьку Христинку, вона лише хотіла врятувати її 

від мук голоду, подібне до матері з поезії Тичини. 

Через кілька десятиліть до теми звернеться ще один 

письменник із діаспори - Василь Барка в романі «Жовтий 

князь» (1963). Протистоянні; селянства й радянської влади 

розглядається у творі як двобій добра й зла, Бога й диявола. 

При цьому подальша трансформація образу більшовика (у 

романі – керівник хлібозаготівель Отроходін) йде шляхом 

символізації: комуніст – представник сатанинської влади, 

виконавець волі звіра з Об'явлення Іоанна Богослова. Цей звір-

диявол народному світосприйнятті «виліз із багна в образі 

компартії – зразу кинувся на сім'ї людські», відмовляючи навіть 

у скибці хліба тому, хто не має знаку на чолі й долоні. 

Опиратися волі Жовтого князя можуть лише ті, хто не втратив 

віри. Чільним символом твору постає церковна чаша, яку 

переховують селяни. Наприкінці роману вона освічує шлях 

єдиного вцілілого члена родин Катранників – Андрійка, 

виступаючи запорукою відродження нації та подолання влади 

звіра. 

Власну художню версію теми пропонують також інші 

письменники української діаспори (Тодось Осьмачка, Микола 

Понеділок, Корнило Ластівка, Ольга Мак), а пізніше - уже й 

письменники підрадянської України. Викривального пафосу 

сповнена поема Миколи Руденка «Хрест», написана 1976 року 

під час примусового лікування в психлікарні. 

Зображений Миколою Руденком переконаний більшовик 

Мирон не вірить, що Голодомор справді був, уважаючи це 

вигадкою ворогів радянської влади. У містичний спосіб він 

переконується в реальності Голодомору та гине в катівні 

НКВС. 

В основу повісті Анатолія Дімарова «Самосуд» (1991) 

ліг реальний випадок: під час фашистської окупації українські 

жінки самочинно покарали заарештованого німцями 

енкаведиста, який свого часу морив їхній район голодом. Після 
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здобуття Україною незалежності протягом 1990-х, коли 

піднімалося багато заборонених раніше тем та робилися 

активні спроби заповнити білі плями історії, з'являються твори 

«Голодомор» (1990) Є. Гуцала, «Лозинова труна» (1993)           

П. Наніїва, «У лабетах смерті» (1994) М. Потупейка та інші. 

Документальні свідчення тих, хто пережив Голодомор, 

протягом кількох років збирали український письменник 

Володимир Маняк та його дружина Лідія Коваленко-Маняк. 

Результатом їх праці стала презентована 1992 року книжка «33-

й ГОЛОД. Народна Книга-Меморіал», що містить близько 

шести тисяч свідчень. Саме з ініціативи цього подружжя була 

заснована Асоціація дослідників голодоморів в Україні, котра 

видала двотомову працю «Пам'ять народу: геноцид в Україні 

голодом 1932-1933 років: Свідчення». Також на матеріалі 

спогадів очевидців написав свої твори «Мор» та «Безкровна 

війна» Олесь Воля. 

Новим осмисленням теми Голодомору в драматургії 

стала п'єса Наталі Ворожбит «Зерносховище», що донесла 

відгомін геноциду українців поза межі нашої держави. Авторка 

написала твір на замовлення Королівської шекспірівської 

групи, що в Стратфорді-на-Ейвоні, і п'єса мала великий успіх. 

У ній авторці вдалося відтворити трагічні обставини 

Голодомору та показати згубний психологічний вплив на 

метальність націй – руйнування родин, насадження 

комуністичної ідеології тощо. 

Зі спогадами про трагічні часи голодомору пов'язаний і 

роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», що 

вийшов друком 2010 року й досі має великий суспільний 

резонанс. Семантика назви тлумачиться однією з героїнь твору, 

художницею Владою Матусевич. Вона говорить про глибинне 

історичне підґрунтя поширеної дитячої гри «в секрети», коли у 

вириту в землі ямку дівчатка складають свої скарби, 

накриваючи їх скельцем: у такий спосіб відбувається імітація 

закопування ікон та інших священних предметів. «Бабуні наші, 
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коли образи тоді ховали, не за художні цінності дбали, а, як і 

пристало господиням, дух дому берегли - поки образи, поти й 

хата...», – говорить героїня, підкреслюючи тяглість традиції, 

хай і на неусвідомленому рівні. «Покинуті секрети» Оксани 

Забужко генетично споріднені із закопаною чашею з роману 

«Жовтий князь»: намагаючись уберегти сакральні цінності, 

українці рятували власну духовність. 

Голодомор 1946-1947 рр. присутній у романі й на 

сюжетному рівні: журналістка Дарина Гощинська стикається з 

історією загиблої дівчини з УПА, котра виявляється тіткою її 

коханого чоловіка, а ще – рятівницею родини: «Це від тети Гелі 

дістала в голодний рік тьотя Люся той мішок борошна, завдяки 

якому вижила Даринина мама. ...Геля не вибирала мене – Геля 

просто прийшла до мене по слідах свого борошна». 

Потужна енергетична негативна сила пов'язується в 

романі з чорною спадщиною Голодомору: на тому місці траси, 

де починається дорога на Золотоношу й де загинули В'ячеслав 

Чорновіл та Влада Матусевич, «могильник і був у голодовку». 

Саме там постійно стаються аварії - влада смерті й далі тяжіє 

над живими. Водночас самі живі не завжди адекватно 

зберігають пам'ять про загиблих: «А раз, як ми малі були, і то 

хлопці найшли там череп і стали ним у хутбола ганять...» - 

розповідають місцеві мешканці. 

Хоч як це печально, але, віддаляючись у часі, події 

Голодоморів стають усе менш реальними для сучасників, 

Суспільство споживання не звикло застановлятися над 

трагедіями минулих часів, а відзначення дати Голодомору 

часто відбуваються лише для галочки — що це, як не гра «у 

футбола» черепами мертвих?.. 

До того ж перед сучасною літературою у зв'язку з цим 

постає важливе завдання – відшукувати нові способи 

художнього зображення, які могли б привернути увагу читача, 

насамперед молоді, до трагічної, але вже надто традиційно 

розробленої теми Голодомору. 
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Однією з таких спроб постає роман – лауреат конкурсу 

«Коронація слова-2011» «Хліб із хрящами» Михайла Бриниха. 

У творі події Голодомору актуалізуються в наш час як 

повстання злих сил під проводом колишнього голови колгоспу, 

котрий віднімав у людей останні крихти, розстрілював та 

призвів до смерті майже всіх мешканців села. Змальований 

Бринихом образ більшовика-зомбі – логічне продовження 

галереї постатей комуністів – служителів сатани. Отож можна 

стверджувати, що і тема Голодомору в українській літературі 

продовжує привертати увагу авторів та читачів. 

Її актуальність зумовлена й особистими причинами 

(майже в кожній родині є спогади про цей трагічний час), але 

передовсім — загальнонаціональною пам'яттю про страшний 

геноцид, важливістю тримати зв'язок із попередніми 

поколіннями заради майбутнього. 
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