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Вступне слово
У ХХ столітті Радянська Україна тричі потрапляла в пекельний лабіринт 

голодів із величезними людськими жертвами: 1921 – 1923; 1932 – 1933;  
1946 – 1947 рр. Кожен із цих періодів мав своє «обличчя», однак про останній 
із них у суспільстві є найменше інформації. За словами дослідника Іллі Шульги, 
«голодні 1946 – 1947 рр. якось заховалися в історичному літописі за 1933-м,  
1941 – 1945 рр. Але в пам’яті народній вони й нині озиваються болем…». 

Цей голод настав після найстрашнішої в історії людства Другої світової 
війни, перемога в якій коштувала життя 13,5 млн загиблих та ненароджених синів 
і доньок України. Після пережитого «на межі можливого» – воюючи на фронтах, 
працюючи в тилу, рятуючись від терору на окупованих гітлерівцями землях – 
українське суспільство чекало на поліпшення життя. Проте марно. Черговим 
випробуванням став голод. За оцінками дослідників, він забрав життя близько 
1,2 млн осіб. 

Першопричиною голоду 1946 – 1947 рр. стала посуха, що охопила в 
1946  р. майже всі зернові райони півдня та сходу України, а також знищене 
сільське господарство після пограбувань та руйнувань, спричинених війною, та 
немилосердні хлібозаготівлі. Незважаючи на повідомлення Голови Ради Міністрів 
УРСР Микити Хрущова про те, що через посуху знизилася врожайність хліба 
наполовину проти попередніх оцінок, Йосип Сталін не побажав скоригувати 
хлібозаготівельний план. На початок жовтня 1947 р. він був виконаний на 
101,3 %, проте колгоспи й колгоспники залишилися без хліба. Українське зерно 
відправлялося в Польщу, Чехословаччину, Болгарію, а в цей час в Україні люди 
гинули голодною смертю. Найбільше постраждали південні регіони України, 
де лише за перше півріччя 1947 р. було офіційно зареєстровано 130 випадків 
людоїдства.

На жаль, для широкого загалу знання про ті трагічні події і нині залишаються 
маловідомою трагічною сторінкою історії. Заповнити ці прогалини – завдання не 
тільки істориків і краєзнавців, а всіх, хто не байдуже ставиться до минулого й 
майбутнього народу України. У листопаді 2015 р. у Національному музеї історії 
України у Другій світовій війні відбувся конкурс історичних робіт на тему: 
«Життя після перемоги: голод 1946 – 1947 років в Україні». До його проведення 
спонукали сумні історії Ганни і Михайла Васьків та їхніх подруг Горпини 
Дем’яненко та Ганни Яременко із с. Єрківці Переяслав-Хмельницького району 
Київської області, матеріали яких нещодавно надійшли до музею. Дівчата та 
хлопці пройшли фронтовими дорогами війни, були на примусових роботах у 
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Німеччині, а вже дома, по війні потрапили до ГУТАБу за відчайдушну спробу 
врятувати себе та свою родину від голоду.

На звернення науковців відгукнулося 46 осіб із семи областей України 
(Вінницька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська). 
Це були як учні середніх шкіл, так і студенти, бібліотекарі, музейні працівники та 
пенсіонери. Мешканці цих регіонів  надіслали записи усних спогадів свідків тієї 
жахливої епохи, які до цього лише зрідка можна було почути в їхньому родинному 
колі. Оповіді виявилися доволі емоційними й вражаючими, вони порушили низку 
сумних епізодів із життя,  відтворили в душах трагічні переживання і переконали 
в тому, що у серцях наших співвітчизників пам’ять про післявоєнний голод досі 
не вщухла. 

Роботи учасників конкурсу лягли в основу збірника. Їх доповнили 
11  спогадів, зібраних знаним краєзнавцем-меценатом із Київщини Михайлом 
Миколайовичем Гичем. Проникливі й зворушливі рядки  звучать мовою 
свідків тих подій. Органічним доповненням життєвих історій є фотографії та 
фотодокументи післявоєнного періоду з архівів родин, а також документи, зразки 
радянської пропаганди та інші матеріали з фондів Національного музею історії 
України у Другій світовій війні, вітчизняних архівосховищ та персонального 
архіву Михайла Гича. Емоційно підсилюють тло оповідей малюнки з  «Колгоспної 
серії» українського художника-графіка, активного діяча українського 
національно-визвольного руху Ніла Хасевича. Митець  створював їх у схронах 
УПА. Вони правдиво відображали те,  що насправді відбувалося на українській 
землі після повернення радянської влади, колгоспів та карально-репресивних 
органів. Тривалий час це художнє надбання зберігалося в архівах КДБ, і лише  в 
незалежній Україні  графічні роботи побачили світ. З 2009 р. вони експонуються 
в головній експозиції Меморіального комплексу.  

Збірник містить унікальний джерельний матеріал, не представлений досі 
в науковому обігу. Науковці ставили за мету зафіксувати трагічну сторінку  
вітчизняної історії, поділитися цінним джерелом народної пам’яті, адже учасники 
тих жахливих подій ідуть у вічність, беручи із собою тягар пережитого.

Хочеться, аби голоди більше  ніколи не повторилися в нашій славній Україні – 
житниці працелюбного й талановитого народу.

Іван Ковальчук,
генеральний директор Національного музею 

історії України у Другій світовій війні. 
Меморіальний комплекс

Післявоєнний період є одним із важливих етапів історії нашої країни. 
Населення УРСР, переживши страшні випробування, втративши вбитими або 
загиблими у вирі війни  мільйони співвітчизників, увійшло в мирне життя, 
сподіваючись, що все найтрагічніше залишилось в минулому. Однак політична 
радянська система та економічна ситуація лишилася практично без змін. Невдовзі  
ейфорія від перемоги була розвіяна реальними життєвими обставинами.  Уже у 
1946 –  1947 рр. розпочався  штучний голод. Він забрав сотні тисяч людських 
життів, знівелював, як і Голодомор 1932 – 1933 рр., моральні норми й життєві 
цінності. 

Мої земляки, літні люди із с. Єрківці Переяслав-Хмельницького району 
та інших населених пунктів Київщини, в останні роки багато розповідали про 
пережите. Раніше воліли не згадувати ті роки, оскільки це було небезпечно. 
Трагічні історії про зруйновані оселі, важку вдовину долю, повоєнне сирітство, 
тяжку працю за жалюгідні колгоспні трудодні батьків, що втратили на війні своїх 
синів-годувальників, нікого не можуть залишити байдужими. Вони тривожать 
серце, бентежать душу, спонукають до роздумів. Адже селяни ще не оговталися 
від німецької окупації 1941 – 1944 рр. та знущань нацистів, які відбирали в них 
продовольство для своєї армії. Усе це ставило «народ-переможець»  на межу 
виживання й навіть окремих людей доводило до божевілля.

Сталінська судова система працювала безжалісно й жорстоко, селян судили 
за взяті з поля колоски, буряки, за несплату податків. При цьому ніхто не зважав 
на те, що це були солдати-орденоносці, старики, жінки, у яких по хатах плакали 
малі діти. 

Згадуючи про голод 1946 – 1947 рр., не слід забувати, що свідків тих жахливих 
років стає менше і менше з кожним днем. Ми маємо встигнути зафіксувати всю 
їхню гірку правду про пережите. 

Михайло Гич,
член Національної спілки краєзнавців України, 

лауреат премії імені Героя України Михайла Сікорського
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ВІННИЧЧИНА

Доповідна записка Голови Ради Міністрів УРСР М.С. Хрущова, секратаря ЦК КП(б)У 
Л. Кагановича та уповноваженого міністерства заготівель СРСР В. Калашнікова Й. Сталіну про 
дострокове виконання Україною плану зернозаготівель. 
10 жовтня 1947 р. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4831. – Арк. 317.
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ВІННИЧЧИНАВІННИЧЧИНА

...Я        народилася в багатодітній сім’ї. Крім мене, були ще 
три старших сестри й молодший брат. Оскільки на війні загинуло 
багато чоловіків, у селах залишилися тільки жінки, діти та старі 
люди. Потрібно було заново відновлювати все знищене фашистами. На 
той час Сталін видав указ, щоб увесь зібраний урожай люди віддавали 
державі. У людей забирали всі їхні запаси, що і призвело до голодомору. 
Під час війни ми заховали на городі у викопаній ямі картоплю, щоб не 
відібрали фашисти, і забули про неї. Коли не стало що їсти, згадали 
про ту картоплю. Яму розкопували вночі, щоб ніхто з сусідів не бачив, 
і набирали картоплю, яка за цей час висохла. Потім її перетирали 
й пекли з цієї муки хлібці, які були на той час смачним делікатесом. 
Коли взагалі не стало що їсти, я разом зі старшими сестрами поїхала 
на Західну Україну, де ми найнялися пасти овець. 

Одного разу, коли я пасла отару, до мене підійшла жінка з маленькою 
дитиною на руках. Діставши з волосся гребінець, вона протягнула його 
мені й попросила кусок хліба, який побачила у мене в руках. Жінка 
сказала, що ні вона, ні її дитя не їли вже троє суток. Я віддала хліб, 
але гребінець не взяла… Харчі, які нам давали за роботу, ми відвозили 
додому і таким чином врятувалися від голоду...

Надія Євстратенко, 1938 р.н., с. Русава Вінницької області.
Записав Владислав Євстратенко, м. Київ.

Ніл Хасевич. Людей у ярма запрягли. Із серії «Колгоспне життя». 
1949 р.
Фонди НМІУДСВ. – КН-241330. – ОМ-3232.
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ВІННИЧЧИНАВІННИЧЧИНА

...К 
артини голоду вкарбува-

лися в мою пам’ять на все життя.  
У той час я працював у колгоспі. Перед 
війною ми закопували осінню в кагати, 
в ями картоплю, а в 1946 – 1947 рр.  
її звідти діставали. Вона пролежала в 
землі 5 – 6 років. Можете собі уявити, що 
з нею було, то була просто земляна рідка 
маса. Ми з мамою промивали її водою 
як могли, після чого гуща зіставалася. 
Потім мама на великому протвені 
(бляха по-нашому) на вогні пекла цю 
масу. А потім ми її їли так: закривали 
носа, відкушували цю масу зубами і 
старалися прожувати і проковтнути, 
щоби не дихати, бо то був такий сморід… 
Це ж було з піском, із землею. Головне 
було те, що це ж крохмаль, і головне було 
проштовхнути його, аби набити шлунок, живіт щоб набити…

У моєї мами спухли ноги. Під час голоду люди або висихають, або 
пухнуть. То в неї ноги спухли, поробилися як колоди. Характерно, 
що якщо штрикнути пальцем, то та впадина, яка утворилася після 
штовхання пальцем, не відтворюється, не робиться рівною, а так і 
залишається впадиною.

Уночі дуже холодно було, і я не міг заснути і від холоду, і від голоду. 
Крутився, але почув, що мама поруч на ліжку лежала і що вона щось 
говорить. Я прислухався, а вона каже: «Я би так сала з’їла».  І мене 
така якась злість взяла, що вона не просто так сказала, а вона марила, 
і не те, що на маму злість, а на все і на всіх. Я одягнувся і вийшов на 
вулицю посеред ночі. Вже згадувалось, що людина від голоду здатна на 
неконтрольовані вчинки. Це правда. Якби  після тих маминих стогонів 
мені трапилася людина і я знав, що в неї є що поїсти, я б за себе не 
ручався. Мені траплялися  люди, але в них теж нічого не було…

Борис Кульчицький. 
1948 р.
З родинного архіву.

Учні школи м. Хмільник. 
1946 р. 
З родинного архіву.

Хата Кульчицьких. 
З родинного архіву.
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ВІННИЧЧИНАВІННИЧЧИНА

Це я хочу сказати про те, до чого  
може довести людину голод. Мій 
дід прийшов із війни поранений 
кулеметною чергою, з літака німецького 
його прошили. І чогось рани не гоїлись.  
Я не знаю, чому вони весь час сочилися,  
мабуть, такий організм  чи лікування 
було таке.

Я прийшов у сусіднє село, зайшов у 
хату, там мене ніхто не зустрів. Уже  
було темно. У будинку тітка жила, моя 
двоюрідна сестра і дід. Я прислухався, 
чи вони дихають, чи вже не живі. 
Я почув якесь кряхтіння, то кректав 
дід від того болю, бо вже ж кілька років 
пройшло, а рани  не гоїлися.  І я підійшов 
до нього, руку притулив. Він запитав:  
«То ти, Борисе?». А далі додав: «Якби це 
я випив молока, то ще пожив би». Однак  
я не міг подати йому ні того стакана молока,  ні взагалі нічого.

Пішов я в школу осінню 1947 р., бо під час і після війни не вчився. До 
цього працював у колгоспі. Отож я пішов у школу, повертаюся, а мама 
мені каже: «Приходили з колгоспу, сказали, щоб ти прийшов, одержав 
зароблене». Як вона мені сказала, щоби я пішов отримати зароблене, 
то я виріс, я відчув себе хазяїном, мужчиною. Це ж треба, щоб прийшли 
мені спеціально сказати. То я собі думаю, де б мені взяти ту теліжку, 
щоб привезти все, бо ж грішми не давали, натурою можна було ті грами 
отримати. Ну, думаю, з теліжкою – потім, возиком поїду, візьму те 
зароблене. Спочатку піду дізнаюсь, що там і як, а потім уже буду за 
возика думати, де його дістати. Приходжу в комору до комірника, 
то приміщення було таке – клуня, а в ній зерно всяке в засіках.  
Я прийшов із мішком на всякий випадок. Комірник каже: «О, прийшов. 
Давай сюди». Підійшов я до засіка, і він таких вісім лопаточок («шуфля» 
у нас називається) кинув мені вівса. То я їх заробив  за рік роботи в 
колгоспі. Вісім кілограмів вівса, і то радів.

Іван Антонович Сандурський 
(дід Б.Кульчицького). 
З родинного архіву.

Той овес дуже довго треба варити. Він погано розварюється, його 
треба дуже довго на воді варити, поки він пом’якшає. Потім цей м’якиш 
розбавляєш водою. Так я вижив.

Війни, голодомори, голокости, репресії – усі вони не спонтанно 
утворюються, вони плануються. Під час голоду 1946 – 1947 рр. я не 
настільки був розумним, щоб класифікувати події, давати оцінки і 
т.д. Сільський сімнадцятилітній хлопець не міг такого зробити. Але 
я працював у колгоспі. Зерно, круп’яні продукти не відправлялися в 
комору, на склад, а тут же, на полі, грузилися на підводи й вивозилися  
на товарну станцію (Заготзерно). Ми знали, що ці ешелони  ідуть у 
країни народної демократії, тому що потрібно було там завоювати 
авторитет.

Хата, де у 1947 р. помер І.А. Сандурський. 
Кін. 1980-х рр. 
З родинного архіву.
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Тут же, поруч, за старою границею, була Західна Україна. Вона 
радянською стала ще до війни, після 1939 р. Частина жителів Східної 
України, яка жорстоко голодувала, проривалася в Західну, хто міг 
прорватися, бо не пускали. Ми їздили, щоб щось там виміняти, бо там 
було що виміняти, там ще не встигли організувати колгоспи.

З 1946 р. статистичні відомості про кількість померлих із голоду 
були суворо засекречені, а потім були знищені, і зараз в архівах ці втрати 
можна встановити лише за дотичними документами...

Борис  Кульчицький, 1929 р.н., с. Озерянка Вінницької області. 

КИїВщИНА
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...Г 
олодовка ж була. Їсти 

хотілося, а ми були малі, але ходили 
на роботу в колгосп. Коло сівалки були, 
отої, що сіяла просо навесні, і взяли в 
кармани зерна. Нас видали, прийшли, 
потрусили і дали нам по п’ять год 
тюрми, і заслали нас далеко-далеко, у 
Комі АРСР…

 Нас везли, везли, привезли туди, 
а там ніч, ніч, ніч. Вкинули у якийсь 
сарай, а потім возили на роботу. 
По темному везуть, по темному 
привозять. Там таке поле здорове було, а 
на тому полі багато сараїв, і туди зерно 
зсипають. І ото ми те зерно ворушили, 
сушили. Ото нам така робота була. 
А їсти не дуже давали. Було, хлопці 
трошки візьмуть жита чи пшениці, 
зварять, то й  поїмо.

У сорок сьомому нас судили. Голодовка була після війни, недостатки 
були з продуктами. І ото ж було строго, за колоски судили. Ото 
тому нас туди завезли. Якби  я одна була, а то ж братіка мого, 
Михайла Васька, теж посадили. А він був старшим агрегатчиком 
і зовсім не був на полі. Його забрали уповноваженим по облігаціях.  
І як не доказували, і всі знають, що не був на полі і нічого не брав, що 
це я одна взяла тільки в карман, але не допомогло. І на суді виступали 
свідки, до яких братик приходив із облігаціями. Та суд постановив, що 
винні обоє і присудив  нам виправно-трудових таборів – йому 8 років, а 
нам, дівчатам,  по 5 років.

Нас дівчат  три душі було – одна сусідка Горпина Дем’яненко та 
ще одна [жінка] з центру села Ганна Яременко. Як нас привезли туди 
[Комі АРСР], так там одна жінка з Єрківець уже сиділа, за колоски, а 
ми за 600 грамів проса. І  були там  довгенько. 

Торбинка для проса Г.І. Васько.
1947 р.
Фонди НМІУДСВ. – 
КН-264324. – РТ-3696.

Ганна Іванівна Васько.
1945 р.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29602.

Сорочка Г.І. Васько. 
1947 р.
Фонди НМІУДСВ. – КН-264323. – РТ-3695.
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Батьки клопотали, бігали, горе ж то яке – обох дітей забрали. Нас 
передали на переосуждєніє. Так тоді привезли, пересудили. Мені два года 
дали, а  братові – п’ять. І знову його послали десь далеко-далеко, а я 
осталась у Києві. І він як поїхав, то нічого в світі від нього ми не чули, 
даже одного писемця не було. Він вже жонатий був – жінка, дитина. 
А до того на фронті воював. У 1943 р. його  призвали, двічі ранений. 
Нагороджений орденом Червоної Зірки й медалями. Й отак пропав,  
казна-де.  

Прийшла я із тюрми вкрай виснаженою, худою. Коли мене побачив 
директор школи, то аж відсахнувся. Сказав не йти на роботу в колгосп, 
бо не витримаю навантажень. Забрав мене техробітницею у школу...

 Ганна Василенко (Васько), 1927 р.н., с. Єрківці Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

Нагородний лист рядового М.І. Васька до ордена Червоної Зірки. 
5 січня 1945 р.  
ЦАМО РФ. – Ф-33. – Оп. 690306. – Спр. 1593. – Арк. 111.

Ганна Яременко. 
1955 р.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29605.

Михайло Іванович Васько. 
1946 р.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29603.
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...У  родині Матвія Дем’яненка 
було троє дітей, і всі троє постраждали 
від голоду в різні часи. Жили в селі, як 
і всі інші. Працювали з ранку до ночі.  
Молодша донька, Галина,  1925 р. н., 
померла під час Голодомору 1933 р. 

Сина Івана 1921 р.н.  у 1940 р. 
призвали на військову службу, в армії 
його й застала війна. У 1942 р. через 
тяжкі поранення був направлений у 
тил. Додому повернулися після війни.  
Тоді  було голодно. Виживав, хто як міг.  
Одного разу ввечері біля молотарні Іван 
шукав зерно, яке було разом із половою, 
вигріб його більш як півмішка й потягнув 
додому. Але не судилося поласувати 
хлібом. Уранці прийшла міліція й за 
крадіжку зерна забрала в допр (тюрму). Потім суд і 5 років ув’язнення. 
Повернувся в 1949 р., у цьому році й одружився.

Схожа доля спіткала й сестру – Горпину Дем’яненко. Під гас 
нацистської окупації була вивезена на примусові роботи до Німеччини.  
У 1945 р. повернулася в рідне село. Працювала у колгоспі. Навесні 1947 р. 
разом з іншими працівницями допомагала  коло сівалки. Голодні дівчата 
взяли трохи проса собі у кишені. За це були арештовані й засуджені на 
5 років тюрми у Комі АРСР…

Спогади родини Дем’яненків, с. Єрківці Київської області.
Записала Ольга Андріяш, с. Єрківці Київської області.

Горпина Матвіївна Дем’яненко. 
1945 р.
Фонди НМІУДСВ. – НД-29604.

Орденська книжка І.М. Дем’яненка. 
1949 р. 
З родинного архіву.
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Молотарка на селі. Київщина. 
1946 р. 
З архіву Михайла Гича.

Довідка про поранення І.М. Дем’яненка. 
1979 р. 
З родинного архіву.
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...У  батьків було нас п’ятеро. Про голодовку 1933 р. пам’ятаю 
мало, бо на той час було мені лише 5 років. Чогось особливого не пам’ятаю, 
мабуть, через те, що в нас була корова, а батько працював писарем у 
колгоспі, і йому видавали пайок. Тож особливого голоду наша родина  
не відчувала… 

Пам’ятаю, як у 1943 р. при визволенні нашого села одним із перших 
у Єрковці на танку заїхав наш земляк, єрковчанин Микола Широконіс. 
Пізніше при форсуванні Дніпра він загинув. Там же загинув і брат Іван, 
якого відразу ж після звільнення села від німців призвали до війська й 
відправили на Букринський плацдарм. 

Восени 1946 р. я вступив на навчання в Києві (ФЗО Дарницького 
вагоноремонтного заводу). Провчився там півроку й мусив залишити 
навчання. У 1947 р. вдома в селі було дуже голодно. Мама казали, 
що на Різдво вже закінчилася картопля. Родина перебивалася як 
могла, а до нового врожаю не дотягли. Аби не вмерти голодною 
смертю, батько разом із донькою та сусідкою пішли на поле 
нарізати колосків. Їх за цим застав голова сільради й повідомив у 
міліцію. Прийшли додому з обшуком. На печі знайшли колоски, які 
там сушилися… Суд призначив батьку 25 років позбавлення волі.  
Сестрі Ганні «дали» 10 років. Сусідці Ївзі Олешевець присудили  
15 років… 

Треба було вдома допомагати матері: вона залишилася сама  
з десятирічною дитиною. А тут мене викликають у Переяслав до міліції 
й зачиняють у допр (тюрму). Потім перевозять до Києва та судять… 
Пізніше мені казали, що поки я був у селі, хтось у гуртожитку викрав 
мою постільну білизну. Я й дотепер точно не знаю, чи то за постільну 
білизну, чи за те, що я не захотів повертатися на навчання у ФЗО, 
мені присудили рік виправних робіт. Відправили в табір у ліси під Рівне 
валити дерева. Через рік я повернувся додому, а мені кажуть, що я маю 
приїхати у ФЗО і продовжити навчання. Аби знову не посадили, їду до 
Києва. То там наді мною зжалився головний інженер вагоноремонтного 
заводу. Він офіційно дозволив не повертатися на навчання й відпустив 
додому. 

Петро Павлович Щока, 1929 р.н. 
2015 р. 
З родинного архіву.

Ганна Павлівна Щока, 1926 р.н. 
З родинного архіву.

Олешевець Ївга Марківна, 1914 р.н. 
1946 р.
З родинного архіву.
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До війська мене не взяли, бо на моїй справі хтось великими літерами 
написав «син ворога народу». То я, аби заробити гроші та допомагати 
матері, пішов копати торф у Стовп’яги. Якось голова колгоспу Красюк, 
ім’я вже призабув, мене викликає й примушує йти працювати в колгосп – 
порати телят. Я йому кажу, що на одяг ще не заробив, дайте якусь 
допомогу, а то після телят не буде в чому і на вулицю вийти. «Допомоги 
ворогам народу ми не даємо», – почув від нього відповідь. І що? Мусив іти 
працювати в колгосп…

Петро Щока, 1929 р.н., с. Єрківці Київської області.
Записав Олексій Гич, м. Київ.

Хрести на братських могилах односельців с. Єрківці, померлих у роки Голодомору 1932 – 1933 рр.
З архіву Михайла Гича.

Сільська хата. с. Єрківці Київська область. 
1946 р. 
З архіву Михайла Гича.
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...Н 
ародився я в багатодітній сім’ї Якима та Мотрі. Було 

11 дітей: 6 дівчат і 5 хлопців. Я наймолодший і єдиний у родині, який 
вижив у голодовку 33-го, а інші брати, сестри й батько Яким – всі  
померли. 

У 1941 р. почалася війна, село було в окупації. Я жив з мамою. 
У кінці 1946 р., коли мені було 18 років, разом із групою односельців 
поїхав у Білорусію, щоб купити трохи зерна, так як починався голод. 
Придбавши зерно, повертався назад додому, сів у вагон на станції 
«Барановичі», а коли поїзд поїхав, то мене скинули під вагон, а зерно 
забрали. Це зробив один із єрковецьких чоловіків, який теж був у  
Білорусії разом зі мною. Люди бачили на станції це лихо, поїзд 
поїхав, а я лежав без ноги, яку відрізали колеса вагона. Доправили 
мене в місцеву лікарню, і пробув я там близько трьох місяців. Мати  
дізналася, що я без ноги і знаходжуся в лікарні м. Барановичі. У 1947 р. 
привезли мене додому. 

Пізніше поїхав на комісію по оформленню пенсії, але пенсію не дали, 
а сказали, що в колгоспі можна працювати й без ноги. Пропрацював я в 
колгоспі до 60 років і вийшов на пенсію. Така була нелегка й тяжка доля, 
але разом із дружиною виховав доньку й сина...

Ганна (Павлюк) Бебешко,  с. Єрківці Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

Микола Якимович Павлюк. 
З родинного архіву.
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...Н 
ас у сім’ї було двоє дітей: Катерина та Іван, який народився 

в останній рік війни. У 1946 р. моя мама Бебешко Ганна Романівна 
працювала в колгоспі ім. Ворошилова на полі по зачистці буряків. 
Це поле знаходилося за місцевістю, що називали «за дідом Федосем», і 
межувало із землями села Ковалин. Увечері мама, повертаючись додому, 
взяла один буряк, але додому не дійшла. По дорозі її зустрів Іван Рубаха – 
голова сільради. Обшукавши її, він знайшов буряк. Матір відразу забрали 
в Переяслав, а вранці відвезли до Києва в СІЗО. Головою колгоспу на той 
час був Михайло Соловей. 

Мені було 12 років, я ходила до школи в 7 клас, а брату моєму не 
було й 9 місяців. Я залишилася без мами, і все господарство лягло на мої 
плечі. Треба було доглядати корову, бичка, птицю, а також дивитись 
і годувати брата Івана. Щоб спасти мою матір, мій дід Роман і баба 
Наталка Данилівна продали кабана й бичка. Після того, як виручив 
гроші за худобу, дід зустрівся із знайомим євреєм Житніцьким, розповів 
про лихо, яке сталося, й попросив допомоги. Житніцький пообіцяв 
допомогти, і через деякий час, а саме 25 грудня 1946 р., маму випустили. 
Без суду і слідства вона просиділа з вересня по грудень за один відібраний 
буряк. Наступного року була сильна голодовка, й виживала кожна сім’я 
як могла. Через дорогу напроти жили сусіди, які мали картоплю, і 
коли її чистили, то я збирала лушпиння, з цього мама варила юшку. 
Літом разом із дівчатами-однолітками до сходу сонця ми ходили на 
сусіднє гречане поле, де рвали цвіт гречки й листя, а потім у мішках 
несли додому, щоб ніхто не бачив. Удома мішок висипала для того, щоб 
висушити, добавляли з мамою листя м’яти, а з висушеного робили такі 
собі «мнишки». От так і жили…

Катерина Куделя (Бебешко), 1934 р.н., с. Єрківці Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

Бебешко Ганна Романівна, 1913 р.н. (праворуч). 
Яременко Параска Захарівна, 1909 р.н.
З родинного архіву.
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...Н 
ас було в сім’ї двоє дітей, 

голодували сильно. Рвали рогіз і його 
їли. Худо жили. У мене були сережки 
і в матері, то батько позабирав і 
повідвозив у місто і поміняв на хліб. 
Люди дуже мерли в селі, хоронили скрізь: 
і на кладовищі, і попід дорогою. Ми були 
ще заможніші люди, а люди й гірше від 
нас жили і пережили все. 

У червні 1941 р. почалася війна, 
багато чоловіків забрали на фронт. 
У травні 1942 р. я була вивезена на 
примусові роботи до Німеччини,  
а повернулася в рідне село в жовтні 
1945 р. Уже з 1946 р. знову починався 
голод. 

А в 1947 р. я їздила в Чернігівську 
область. Повідвозила деякі платки та рушники, а звідти привезла 
буряків. Робили квас із буряків. Я робила ланковою в колгоспі, а матір 
послали до кагатів. Ішли з роботи з бабою Килиною, знайшли по дорозі 
буряки, мати взяла два, а баба три і сховали в сумки. По дорозі їхав 
Петро Кубрак, він був головою колгоспу, перевірив сумки, знайшов ті 
буряки і додому вже не відпустив. Забрали їх у Переяслав, а до світанку 
відправили в Київ у тюрму. Я продала корову й порося, щоб урятувати 
матір – Широконіс  Христину Омелянівну. Їй тільки 42 роки було. 
Мати відсиділа 13 місяців за два буряки. Люди страждали в селі, не 
знаючи за що...

Ганна Нужна (Широконіс), 1925 р.н., с. Єрківці Київської області.
Спогади передав Михайло Гич, м. Київ.

Ганна Федорівна Нужна (Широконіс). 
1945 р.
З родинного архіву.

Христина Омелянівна Широконіс, 1903 р.н.
З родинного архіву.
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...Я   народилася й виросла в с. Єрковці. На своєму віку пережила 
три голодомори: 1922 р., 1933 р. і 1947 р.

У першу голодовку в нас із моїм чоловіком Романом померла дівчинка. 
У 1923 р. народився син Іван, у 1929 р. народилася дочка Марія, а в 
1932 р. народилися близнята. Близнята довго не прожили, може, 
місяць, а може, і ні, і померли, тому що вже почався великий голод. Їсти 
вже не було чого. У селі були активісти – служаки, які ходили по хатах 
разом із комуністами й забирали все їстівне.

Після смерті близнят у мене на руках залишилося двоє малолітніх 
дітей – Іван та Марія, а треба було якось виживати, тому що і малі, 
і старі вже з голоду мерли, а це був лише 1932 р. У нас була корова й 
порося, корова була тільна й молока не давала, а поросятко чоловік 
уночі попелом задавив (відро з попелом на голову – і воно задавилося).  
Це робили вночі, щоб ніхто не чув, не знав і не бачив. Шкуру з поросятка 
зняли, гарно засолили, і чоловік сховав під піччю у схованці, для того, 
щоб потім по кусочку різать і робить заправку для їжі. Остальне м’ясо 
і сало теж посолили, склали в мішки й заховали в ямі в сінях, зверху 
закидали землею, а потім притрусили соломою. Рядом стояла корова, і 
цієї ями не було видно.

Через декілька днів по хатах був рейд. Ці рейди проводили прокляті 
сільські активісти й комуністи. Коли приходили до хати, у них був 
довгий залізний прут, з однієї сторони добре заточений. І от вони 
ходили по подвір’ї, по хаті і штрикали ним у землю, шукаючи схованки. 
У сінях вони найшли яму, де було сховане м’ясо та сало, витягли мішки 
й почали мене допитувати, де свиняча шкура, а я відповіла, що не знаю. 
Чоловік у цей час був біля млина-вітряка, то вони пішли до нього, сильно 
побили і сказали, що якщо не віддаси свинячу шкуру, то вб’ємо тебе і 
твою дружину, а діти й самі з голоду подохнуть.

Чоловік прийшов додому, дістав із підпічника завернуту шкуру і 
віддав її активістам. Це були нелюди, людьми їх назвати не можна.

У батьків мого чоловіка було три млини-вітряки. То в колективізацію 
їх забрали в колгосп, але чоловік на них працював. Уночі він ходив до 
млинів і збирав павутину, а на ній було багато борошняного пилу, який 
приносив у торбинці додому. Рядом з нами жили сусіди – дід Чіпка 

Надія Семенівна Щока з дочкою Марією. 
1950-ті рр.
З родинного архіву.
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(Щока Нечипір Юхимович) і Уляна Павлівна. У нього була рушниця, 
а рядом біля нас було багато великих тополь, а на тих тополях жили 
ворони. Він раненько вранці вийде, вистрелить раз – і три – чотири 
ворони впаде. Дід завжди ділився з нами, то одну ворону нам дасть, я її 
бігом обпатраю від пір’я, м’ясо дрібненькими кусочками поріжу і в печі в 
горшку зварю суп. Туди добавляла ще трохи борошняного пилу та коріння 
лободи. Коли м’ясо провариться, я частину витягувала з горшка, солила 
і складала в полотняну торбину, ховаючи на чорний день, хоча вони і 
всі були чорні дні. Людей у селі мерло з голоду дуже багато.

Ще біля нас жили Чвиженко Левко і Лисовета. У них не було 
дітей. Левко був гарний сапожник, він сам шив взуття різне, а також 
ремонтував. Хоч і голод був, але люди несли взуття на ремонт. За роботу 
розраховувалися продуктами – у кого що було. Лисовета була мені кума, 
вона хрещена мати Марії, завжди приходила і приносила то кусочок 
хліба, картоплину чи щось інше, і це була велика радість. Восени 1932  р. 
я ходила по полях і збирала коріння буряка, картоплю вже мерзлу, але 
таких шукачів, як я, на полі була сила-силенна. Якщо я знаходила  
3 – 5 картоплин мерзлих чи коріння буряка – це було щастя. Вдома я 
їх різала на кусочки, сушила в печі, потім товкла в ступі, добавляючи 
різне їстівне сухе коріння. З цього змішаного «борошна», якщо можна 
так назвати, я пекла мнишки, не більше 2 – 3 штук, а потім завертала 
в полотно і носила на животі. Якщо рейд по хатах, то мнишки всі не 
заберуть. А рейди по хатах були дуже часто. Дивилися вночі, якщо дим 
іде з бовдура – значить готують їжу, а вранці приходили з обшуком. 
Дітям давала потроху, і так жили, не жили, а виживали.

Коли почалася війна, то чоловіка забрали на війну в 1941 р., а в 
1943 р. і сина. І чоловік на війні пропав безвісти, і син загинув. І знову 
після війни почалися тяжкі, злиденні роки. У 1946 – 1947 рр. була теж 
голодовка. В тюрму садили за все – за колоски, за буряк, за зерно, і тоді 
багато єрковчан постраждало. Ніхто не дивився, чи солдат війни, чи 
інвалід, а всіх садовили в тюрму. Мого рідного брата Костю, 1899 р.н., 
який пройшов усю війну, дійшов до Берліна, в 1947 р. посадили в тюрму 
на 10 років і відправили в Сибір, де він і помер. Мій другий рідний брат 
Пилип, 1888 р.н., виїхав у 30-х рр. із дружиною Улитою на заробітки 
до Америки. Він підтримував нас і висилав нам гроші. У Києві існувала 

Представники радянських спецорганів під час вилучення врожаю у  селян с. Єрківці. 
1932 р. 
З архіву Михайла Гича.



38 39

КИїВщИНАКИїВщИНА

організація «ТОРГСИН», туди Пилип у 1947 р. вислав гроші. Ми з 
дочкою Марією пішли пішки до Києва в «ТОРГСИН». Коли прийшли, 
то взнали, що гроші не видають, а на суму, яку вислав брат, отоварювали 
продуктами та промтоварами. Черги були великі, тому що приїжджали 
зі всієї України. Після того, як ми отоварилися, було вже пізно йти 
додому і ми залишилися на ночівку в приміщенні біля «ТОРГСИНа».

Уночі прийшли молоді хлопці, а по їх було видно, що це бандюки, бо 
вони були добре й гарно одягнені і гарні черевики на них були. Підійшли до 
нас, один витягнув бритву і каже мені: «Ну що, стара, треба ділитися, 
якщо не хочеш, щоб тебе по обличчю порізали». Я почала просити, що 
вдома нема нічого їсти, але вони не звертали уваги, або оддаєш частину, 
або заберуть усе. І я, поки дочка спала, витягла з клунка кульки з харчами 
і віддала їм. Через деякий час я в залі почула крики і побачила, хто не 
віддав їм нічого, то порізали і обличчя, і сумки. Це були страшні роки, 
де був бандитизм не тільки в Києві, але й по селах.

Але після трьох голодовок і війни я осталася з дочкою Марією, а троє 
новонароджених дітей померло, чоловік і син загинули на війні. Брат 
Пилип помер у 1950-х рр., а Кость у 1960 р. Але пенсію мені держава 
призначила за загиблого чоловіка та сина в 1972 р. аж 12 рублів...

Надія Щока, 1902 р.н., с. Єрківці  Київської  області.
Записали Ольга Шибінська (Гич) та Михайло Гич, м. Київ.

Сповіщення про загибель 
сержанта І.Р. Щоки – сина 
Надії Семенівни Щоки. 
Фонди НМІУДСВ. – 
ВБЗ. – Кв. 72454.

Сповіщення про загибель 
рядового Р.І .  Щоки  – 
чоловіка Надії Семенівни 
Щоки. 
19 листопада 1946 р.
Фонди НМІУДСВ. – 
ВБЗ. – Кв. 72431.
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...Я   почну з куркулізації (1929 – 
1930 рр.). Ми жили біля куркулів – Данила 
Демена та Кузьми Кондратенка. У Данила 
була така ж халупка, як і в нас. А чому він був 
куркуль – не знаю.

Їдуть Конченко Петро, Берченко та інші 
сільські активісти до Демена. Виходить 
той із хати, іде в сарай, запрягає коняку, а 
вони виносять із хати і складають на підводу 
і ліжник, і скриню, і все підряд. Ще була в 
Демена дитина калічка – Наталочка, так її 
як кошеня погане винесли з хати й кинули в 
двір роздіту. Двох років Наталочці ще не було. 
Плаче бідне. А наша мати побачила все це, 
побігла до них у двір, забрала дитину на руки і 
принесла до себе в хату. Дитина заспокоїлася, 
так Наталочки мати вгледіла, що немає маляти, і давай голосити 
на все село. Крик здійнявся неймовірний, аж поки ми не заспокоїли ту 
жінку.

А на підводу згрузили всі пожитки Деменів, хазяїнів вигнали з хати, 
засунули на замок двері й повезли все на гнойку до тієї хати, де зараз 
живе Чайка Іван Аривонович. То теж була куркульська хата. І почали 
розпродувати зібране майно – витягують то хусточку, то сорочку і 
продають, де стільки хто дасть: і за 2 коп, і за 3 коп, і за 10 коп.

Ми ходили в школу й бачили, як везли на підводах і майно 
розкуркулених, і діти там сиділи, худобу гнали. Крик був неймовірний. 
Людей відправляли на вокзал у Переяслав, потім доля їхня ставала 
невідомою. Багато хто в село не повернувся.

Жив у селі пан Бобровник. У нього було землі багато, худоби теж 
чимало було. А ще він був дуже грамотний. Шкафи були повні книг. 
Люди говорили, що в тих книгах він вичитав, що буде така розруха, і 
почав готуватися до іншого життя.

10 га землі віддав під кладовище (що за клубом). Решту землі, корів, 
коней продав за півціни. Було ще в нього 100 шт. гусей, їх забрали на 

Уляна Онопріївна Нижник.
З родинного архіву.

Дарницький м’ясокомбінат. Зробив був собі труну, поскладав у неї 
все, що потрібне для похорону, і заховав на горищі. Коли прийшли 
розкуркулювати – у пана вже нічого не було. Його й не тронули.  
Сусідам він сам сказав, щоб поховали як чоловіка, і показав все, що 
залишилося. А книжки всі до одної попалив. Сільські люди бачили, що 
шафи стояли вже зовсім пусті. Заховали пана на тому кладовищі, під 
яке дав землю.

А на озерах жив поляк. У нього було багато чого: сарай, корови, 
коні, птиця і машина-молотарка. А робили в нього свої, привезені з 
Польщі люди. Його не встигли розкуркулити, бо він устиг усе вивезти на 
м’ясокомбінат у Дарницю, а землю покинув і сам утік.

Далі грабували бідних. Забирали кожну соломинку, кожну 
квасолинку. Штиркали гострим, чи не заховали чогось куркулі в бідних. 
І в нас були. У нашого батька були в коморі три скрині. Поперевертали 
у дворі все на світі, нічого не взяли, бо нічого не було.

Після колективізації почалася голодовка, бо все було позабиране.  
У 1932 р. було три колгоспи. Де зараз школа – стояли стайні. Накидали 
сапати буряки по два – три рядки. Бараболя варив затірку сапальницям. 
Мати й мене брала із собою сапати буряки, бо можна було хоч трішки 
поїсти.

Пам’ятаю, ідемо на поле, а поряд із нами йшла людина. Поки 
дійшли, а вона мертва лежить. Це була Молоштан Пріська Іванівна.  
Її сестра теж померла з голоду, вони були дівками.

Одного разу прийшли з поля, а Нужна Горпина (Миколи Герасименка 
баба) з братом копають яму. У них померла з голоду сестра Галина і 
брат Федір. Ховали тоді всіх померлих на старому кладовищі, що біля 
школи. Ми допомагали, підпираючи візок із мертвими. Привозимо 
на кладовище, а яма вже повна мертвими людьми. Вони скинули своїх 
померлих зверху, землю руками нагребли, оце і все поховання.

У нас була корова в голодовку. Молоко мати ділила по півстакана 
кожному. Батько наш робив плотником. Приносив ополоник затірки, і 
ми з матір’ю потрохи приносили з поля затірки. 

Наша сім’я була така:
Широконіс Онопрій Терентійович – батько, помер у 1947 р., було 

73 роки;
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Широконіс Явдоха Дмитрівна – мати.
Діти: Наталка, 1903 р.н., була каліка; Лука, 1908 р.н.; Марія, 

1912 р.н.; Настя –  сестра по батьку; Мотря, 1925 р.н.; я; Уляна і 
Павло, 1927 р.н. Ще був Іван, але він був жонатий, а Марія теж десь 
робила.

У кожному дворі вмирали люди. Ховали на всіх кладовищах села.
У 1947 р. був неврожай. Велика засуха літом. Хазяїни з війни не 

поприходили, дітей багато. Багато людей і тоді вмирало. Одна кропива 
була: ні картоплі, ні бурячка не було. Усе вигоріло на городах.

Від голодовки в колгоспі ніхто нічого не платив. А державі було 
потрібно дати налог. Це: 40 кг м’яса, 720 л молока, 120 шт. яєць.  
Не платили кошти, аж поки не з’єднали три колгоспи разом. Перший 
раз получили на всю сім’ю 20 рублів за рік, решту вирахували.

У батька було 15 деревин фруктових, 2 горіхи і 2 яблуні.  
На них був податок або змушували все вирубувати. Залишили тільки  
2 груші-лимонки...

Уляна Нижник, 1922 р.н., с. Єрківці Київської області.
Записала Ольга Шульга, с. Єрківці Київської області. Ніл Хасевич.  Вивіз на Сибір. Із «Колгоспної серії».

1950-ті рр. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241336. – ОМ-3238.
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...Н 
еврожай був. Їздили в 

Западну, хліб міняли. У мене такі 
сережки були здорові, старе ще золото. 
Вісім кілограмів муки привезли житньої 
за ті сережки із Западної. Раніше що – 
платочок був такий простенький, 
один рябий платок був. Було випереш, у 
долоню поляпаєш, утюга ж не було, і те 
поміняли. То кусок сала привезуть, то 
хлібинку, ото так пережили.

Тоді в сорок сьомому поїхали з 
матір’ю в Переяслав, купили вісім 
кілограмів пшениці, пішли, в жорнах 
накрутили. Мати коровай спекла. 

Сюди приїхали, сім’я велика, всім 
не хватило.

Колоски збирали, товкли й потроху 
давай заживаться, заживаться, так і голодовку пережили...

 Катерина Молоштан, с. Єрківці Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

...А    в сорок сьомому ми вже 
були трохи більшими. Та голодували 
тоже, макуху ту соєву їли, чуть не 
подавилися нею. Не знаю, чому була 
голодовка – чи неврожай, чи що. Їздили в 
Западну по хліб. Візьмуть чи матерію, 
чи ще щось візьмуть батьки, поїдуть у 
Западну та привезуть пуд зерна, то ми 
підемо та намелемо на жорнах, те і їмо. 
Голодували в сорок сьомому, правда, ніхто 
не помер. Їздили в Западну, Западна нас 
вигодувала. 

У сім’ї нас було четверо – два сини 
та дві дочки. Важко було жить...

 
Марія Молоштан, с. Єрківці Київської області.

 Записав Михайло Гич, м. Київ.

Катерина Молоштан.
З родинного архіву.

Марія Молоштан.
З родинного архіву.
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...У   сорок сьомому я вже була 
дівка. Ходила на ланку, і мати ходила 
на ланку. У нас і корова тоді була.  
Але корова ніяк не отелиться, а в матері 
уже ноги попухли з голоду. 

А тоді, дав Господь, ми вже почали 
колоски м’ять, корова отелилася. Отоді 
ми вже ожили. А тоді моя товаришка 
поїхала в Київ, встроїлася на роботу 
й мене покликала туди. Поїхала і я. 
З весни три місяці побула. Що ми там 
робили? При інституті сад сапали, 
гурки, пшениці там сотка була, на 
аналізи вирощували.

Тоді в ліс їздили машиною, дерево 
накачували, ну, чогось і мене брали. 
Видно, я замашна була. Працювали два 
чоловіки, жінка такого віку, як моя мама, і я.

Годували дуже худо в столові, страшне це діло. От як борщ якийсь 
варять, так там, видно, такі бочки, що жирна капуста кладеться, 
така як в борщ, то в ній черв’яки такі здорові були. Два якісь студенти 
приїхали, видно на практику, то вони – не очерне, не оберне, сядуть та 
миску витьопають із червами.

То я там три місяці пробула, а тоді з дому пісьмо прислали, що 
йди, ми вже нам’яли колосків, кашу вже варили. А я молода, дехто казав, 
що дурна, чого вернулася, коли можна було там остаться, товаришка 
осталась, а я вернулася, матір пожаліла, хто ж їй допоможе...

Ганна Рубаха, с. Єрківці Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

Українське село. Київщина. 
1946 р.
З родинного архіву.

Ганна Рубаха. 
З родинного архіву.
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...У    нас корова була, вона 
наїлася чогось, що не спасли, зарізали. 
Тоді ні солі не було, нічого, не знаю, де 
мати її діла. Ну, ми [корову] їли, а кожу 
повісили на горищі. Корова здорова була, 
дід її якийсь обпатрав. І картопелька 
в нас у сорок шостому вродила, були і 
картопелька, і бурячки, і капусточка. 
Хтось уночі уліз та до картоплини усе 
вибрав. А сьомий же – голод іде. Уже ж 
ми пережили осінь сорок шостого, а 
сьомий іде. Немає нігде нічого, то мати 
полізуть на горище, клапоть кожі 
відріжуть та обсмалять, накришать 
нам чавун, наварять та ще й скальки, 
боже, яке добре було. Так ту кожу і їли, 
поки була.

Неврожай був, посуха. Ніхто не забирав нічого, посуха була така. 
Картоплини ні посадить, ні з’їсти. До війни накагатували картоплі 
кагати, і так вона у войну там і була. А тоді повернулися інваліди та 
діди, то откопали там десять кагатів таких, як через усю хату. Тоді 
давай збирать гнилу картоплю, стали обчищать, а там крохмалик. 
А матері, хто дасть – хазяйник. Ми підемо такого гнилля насобіраєм, 
наносимо того гнилля, то мати давай із крохмалю млинчики нам 
пекти. Їсти ж хочеться. Мала Оля, ми її, бувало, наб’ємо, а вона, було, 
своє поїсть та ще й материне. У неї – ноги як кички, живіт, їсти хоче 
і все кричить: «Я їсти хочу». Так мати набовта млинців, дров у нас не 
було, клуню мати рубала, пиляла. Тих млинців такий стовп напечуть, 
а чим мазать? Ні олії не було, ні солі, ні сала, так вона солідолом, 
що трактори мажуть. Мати в войну його сховала, то намиє того 
крохмалю, намаже солідолом та в піч. Напечуть стовп млинців, а ми 
за день утрьох поїмо.

Отак доживали до весни сорок сьомого, а тоді навесні ходили вже 
просо сапать. То мати, було, свої рядки сапає і мої. Давали по сто грамів 
хліба, і колгосп затірку варив, то мені теж дадуть ополоничок.

Мати бере дві скибочки хліба, важили його по сто грамів, ще й 
макуху давали соєву, може, грам двісті. Ой, яка ж вона недобра. Мати 
принесе, ножем нарубає по клаптику, а ми його так гризем, а вона така 
гірка та вонюча, його худоба не їла б, а ми все поїли. Аби ще хоч багато 
давали, а то ж мало. 

А хліб мати переділить, мої сто грамів на двох, а то ще двом несуть, 
вони його одразу й з’їдять. Що ж тих сто грамів. Вже як начало жито 
в зернятка [колоситись], то ми рачки переліземо через дорогу з братом, 
наріжемо торбинку, мати підсушить, помне на мисочку та змеле, а я 
[наберу] бур’яну, то мати змішає з борошенцем та наварить чавун, то 
ми його за день виїмо.

І повиживали. Яка я була здорова. Я п’ятдесят кілограмів візьму 
пшениці чи хліба й підніму. Яка ж була здорова, а за чим жила…

Ганна Онищенко, с. Єрківці Київської області.
 Записав Михайло Гич, м. Київ.

Ганна Онищенко. 
З родинного архіву.
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...В   голодовку я в Києві вчився 
у ремесленному. Як їхав із Києва, то 
побачив, що із правої сторони Борисполя, 
за рельсами, люди довбаються.  
Ми пішли гуртом подивитися.  
Нас цілий гурт хлопців їхав на канікули. 
Коли дивимося – відбивають гнилу 
картоплю з ями два на два, глибиною 
два [метри].

Я кажу: «Хлопці, так і у нас же там, 
коло Шапранки, ями». Ми приїхали та 
відбили тую яму, картоплі там метр 
і таке – «ляпошки», то я нею півсела 
годував, вона добре виручила. Ото так 
ми виживали, картопля помагала, у 
полі скот пасли, колоски собирали, 
молотили, були в нас жорна – мололи 
на них, олійниця була у нас, ото так і виживали. 

Трудно, трудно було цим людям. У кого сім’я здорова була, а нічого 
було їсти, то у снарядах качани товчуть обдерті та у ступах. Клевер 
рвали, жито, недоспівші колоски рвали, сушили його в печах, молотили, 
товкли у ступах. У сорок сьомому колоски собирали. Судили тільки 
здорово у сорок сьомому.

Петро, який жив коло Зеленого Провалля з дочкою, і Ївга пішли 
та порізали по клуночку колосків, а їх половили. Батьку дали 25 год, 
дочці – 10, Ївзі – 15. У Петра став непорядок із головою, то його в дурдом 
відправили, він там і вмер. А дочка прийшла з тюрми.

Був тут совхоз «Малі Єрківці», туди всі збігалися після війни, бо 
там гроші давали. Потім, як став тут колгосп розживаться, всі сюди 
пересунули…

 Григорій Никон, с. Єрківці, Київської області.
Записав Михайло Гич, м. Київ.

Сільська хата. с. Єрківці, Київська область. 
1946 р.
З архіву Михайла Гича.

Григорій Никон. 
З родинного архіву.
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...Моя   мама Коршун 
Галина Федорівна народилася в 
1924 р. у с. Єрковці Переяславського 
району Київської області.  
Її батько Коршун Федір Пилипович, 
1901 р.н., був комуністом і 
активістом у селі, а її мама 
Лафера Опанасівна, 1899 р.н., 
була домогосподаркою, так як у 
сім’ї було ще двоє дітей: Марія, 
1927 р.н., та Іван, 1930 р.н.

У 1932 – 1933 рр. був голодомор. 
У цей період сільські активісти 
ходили по хатах і забирали 
все зерно, а також продукти 
харчування. Коли прийшли до 
сім’ї Коршуна Федора Пилиповича, 
мамі було 8 років, а Марія та Іван 
були ще менші за віком. У хаті 
активісти обшукували скрізь, шукаючи зерно, а коли витягли подушку, 
на якій лежала мама, розірвали її і знайшли один кілограм пшона і 
забрали його із собою.

Дід Федір, будучи комуністом і активістом на селі, був не задоволений, 
що ярі  комуністи-активісти так поступають з односельчанами, і часто 
висказувався по цьому питанню. У 1934 р. до діда приїхали працівники 
НКВД, його забрали із собою, і сім’я більше його не бачила і не чула про 
нього, де він дівся.

У цьому ж 1934 р. бабу Лаферу Опанасівну засудили за колоски 
на 5 років, а коли повернулася до села, відбувалися жорстокі бої між 
червоноармійцями і фашистами. Частина червоноармійців загинула, 
інші потрапили в полон, дехто ховався в болотах, де був високий очерет 
і липиха. Баба Лафера пекла хліб, мнишки, готовила інші харчі, 
а Іван Коршун, якому було 11 років, носив цей хліб і іншу провізію 
червоноармійцям.

У травні 1942 р. мою маму Галину Федорівну, 1924 р.н.,  забрали 
на примусові роботи й вивезли до Німеччини. Не пам’ятаю, чи втекла 
мама з концлагеру «Дахау», чи по дорозі до концлагеру «Дахау». У кінці 
1945 р. вона працювала в хазяїна, а після звільнення повернулася в рідне 
с. Єрківці, де і працювала в колгоспі.

У 1947 р. вона була засуджена на 5 років за колоски і відправлена 
на Колиму. Тяжка праця була в неї, так як працювала на лісоповалі, а 
після звільнення, в 1952 р., поїхала до Грузії, бо там знаходилася сестра 
Марія з чоловіком і дитиною і брат Іван із дружиною. Через деякий 
час у сестри Марії  померла дитина, а вона захворіла на туберкульоз. 
Іван працював на будівництві в Грузії. У кінці 50-х рр. всі повернулися 
до Києва. Марія вилікувалась і вийшла заміж. Мій батько Іван Коршун 
удруге женився в 1961 р. А моя мама вийшла заміж...

Олександр Цибенко, 1963 р.н., – син Галини Коршун, 
Катерина Лобода (Коршун), 1961 р.н., – донька Івана Коршуна.

Записав Михайло Гич, січень 2016 р.

Лафера Коршун з донькою Марією. 
1945 р. 
З родинного архіву.

Сестри Галина та Марія Коршун. 
Кін. 1950-х рр. 
З родинного архіву.

Іван Коршун. 
Кін. 1950-х рр. 
З родинного архіву.
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...М 
ені було 8 років. Село 

було зруйноване німцями. Вцілілих 
хат було мало, люди жили в землянках.  
Продукти споживали тільки ті, що 
вирощували на своїх присадибних 
ділянках. Був великий дефіцит солі, 
керосину. Такого продукту, як цукор, 
узагалі не було. Як хотілося солоденького, 
то використовували цукровий буряк… 

Такого страху, як у 1933 р., не було. 
Люди голодували, але смертей від голоду 
не було в селі. Виживали на картоплі, 
буряках, кропиві, щавлі.

Багато ходило жебраків. Як 
було щось у хаті – чи хліб, чи якась 
картоплина, – то давали, а як не було, 
то казали: «Бог дасть». Пам’ятаю, 
як в один із поминальних днів, коли 
йдуть на кладовище, селяни приготували, хто що має. А люди з інших 
сіл прийшли на кладовище раніше і ждали. Як тільки наші зайшли на 
кладовище, то на них просто напали і відібрали все, що ті несли в своїх 
кошиках. Голод – саме страшне горе. 

Але наш народ мудрий і працьовитий. Корів у селі майже не було. 
Німці поїли. Люди масово стали заводити кіз. Ця худоба добре виручала. 
І в нашому хазяйстві завелася коза «Роза», яка давала 3 л молока в день. 
І так виживали...

Марія Обертій, 1939 р.н., м. Переяслав-Хмельницький.
Записала група «Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

Марія Обертій із подружкою. 
1947 р. 
З родинного архіву.

Дніпровська пристань. м. Переяслав-Хмельницький. 
1947 р.
З архіву Михайла Гича.
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...Б 
атьки робили в колгоспі. 

Але жили ми дуже бідно. А весь хліб вивезли 
з колгоспної комори в державну. Крім 
того, ми повинні були здавати молоко, 
м’ясо, яйця. І ніколи нікого не цікавило, 
чи є в тебе що здати, чи немає… Я була 
з дітей старша і тому пішла робить 
у ланку. Голод заставив мене взяти з 
дому полотно, нові рушники, сорочки 
й поїхати зимою на голій залізничній 
платформі до Києва міняти на хліб.  
У дорозі ноги померзли. До цього часу нігті 
на пальцях ніг не ростуть. Звичайно, 
ми не померли. Але горя натерпілися...

Катерина Гоцкало, 1928 р.н., с. Горбані Київської області. 
Записала група «Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

...Б 
атьки Сільченко Олександр Мусійович та Сільченко 

Уляна Лазарівна  працювали в колгоспі різноробами. За свою роботу 
отримували трудодні, за них –  зерно в кінці року. Зерна було дуже мало. 
Батько їздив на Західну Україну, міняв там на хліб намисто, ковдри, 
сережки, щоб ми вижили.  Під час голоду в родині ніхто не помер, але в 
селі були випадки голодної смерті. Сусідку заарештували за те, що вона 
збирала в полі колоски, бо в неї було шестеро дітей, яких треба було 
чимось годувати. Діти Галини якимось дивом вижили після арешту 
матері. То були дуже важкі часи...

Катерина Гриценко, 1939 р.н., с. Дем’янці Київської області. 
Записала Альона Мамітько, с. Дем’янці Київської області.

Катерина Гоцкало. 
З родинного архіву.

Катерина Гриценко.
З родинного архіву.



58 59

КИїВщИНАКИїВщИНА

...А 
 в 1947 р. було трішки урожаю, з’явився хліб на осінь – зиму 

1948-го. 
Нас у хаті жило семеро чоловік. Мені було лише сім років.  

1946 рік не був урожайним, і вже все зерно в колгоспи здали, і майже 
нічого не залишилося, і в нас трішки залишилося зерна, змелемо на 
жорнах борошна трішки, а так добавимо буряків, гарбузів і печемо хліб. 
Я в перший клас ходив тоді, нам у школі варили баланду якусь, а хліба 
не було. Ми виживали від того, що біля нас річка Супій і риба ловилася. 
Узимку в основному в’юни ловили, робили з них холодець, жарили їх. 
Бабуся варила борщ із в’юнами – трішки буряка, трішки капусти, 
так і виживали. А ще в 1947 р., напевно весною, моя мати їздила на 
Західну Україну купувати зерно, купила вона два пуди (це 32 кілограми).  
Коли вона його привезла, трохи муки змололи і добавляли, щоб хліб пекти.  
А в 1947 р. було трішки урожаю, з’явився хліб на осінь – зиму 1948-го.  
Тоді зими були сніжні, кучугури намітало більше двох метрів висотою, так 
ми що робили? Тоді зайців багато було, бо мисливців не було. Зайців маса 
була, і вони прибігали до яблунь гілочки обривати. Так ми викопували 
в оцій кучугурі яму, глибиною десь у два метри, зверху прикривали 
очеретиною і трішки соломою, а потім снігом притрушували. І то заєць 
прибіжить, раз – і провалився, а з тої ями вже не вилізе. А дід Трохим 
забивав того зайця – і в нас було м’ясо. Але заєць не часто попадався… 
Якщо зайців два чи три в місяць було, то дуже добре.

А навесні ми їли цвіт акації, «лакомка» була для нас… Ще біля 
річки осока росла, і багато рогози було. Так виривали її, і на кінці кореня 
стебло було, так воно таке смачне на той час нам здавалося. Також 
птиці гніздилося багато, качки, чайки... Так ми ходили по гніздах та 
збирали яйця і їх жарили. Також тоді з’явилося зелені багато, салати 
всілякі. Так вже борщ варили із зеленню, з кропиви. Салат у березні ріс 
дуже смачний. А влітку карасів багато ловили...

 
Олександр Дзюба,1939 р.н., с. Дзюбівка Київської області.

Записала Дарина Дзюба, м.Переяслав-Хмельницький.

Сільське подвір’я. Київська область. 
1947 р. 
З архіву Михайла Гича.
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...Б 
атьки – мама Антоніна та тато Михайло працювали в 

колгоспі  – різноробочою та бригадиром. Заробітної плати не  отримували, 
а робили за трудодні. А в кінці року на кожен трудодень нараховували хліб 
(десь 200–300 г на трудодень). Харчувалися зовсім погано. Їли млинці із 
гнилої картоплі, цвіт акації, калачі, траву. Краще було тим родинам, 
у яких була корова. Але таких було в селі зовсім мало. Батько Михайло 
навіть їздив у Західну Україну, щоб обміняти на хліб різні речі: вишиті 
рушники, прикраси мамині. У нашій сім’ї від голоду ніхто не помер, 
проте батьки в хаті розказували, що Литвиненко Параска Антипівна 
взяла в полі жменю колосків, а наглядач це помітив, відібрав, і її тоді 
заарештували. А трохи згодом її дітей забрали в притулок...

Неоніла Дмитренко, 1938 р.н., с. Дем’янці Київської області.
Записала Юлія Гирич, с. Дем’янці Київської області.

 ...1947  р. в мене народився син. Щоб я могла його 
годувати, ми змушені були продавати одяг, взуття, сільськогосподарські 
інструменти. З дому виносили все, що тільки можна було оддати або 
виміняти. Так ми впроголодь спасалися від голоду 1947 р....

Марія Левченко, м. Переяслав-Хмельницький.
 Записала група «Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

Післявоєнна оранка. Київська область. 
1947 р.
З архіву Михайла Гича.
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...Б 
ільшість жителів села 

ходили на роботу в колгосп, і там їх 
годували. Важко було одноосібникам. 
План державі вони виконали, але самим 
не було чого їсти. Селяни збирали жолуді, 
розтирали й пекли млинці. Якщо й 
держали корову, то молоко потрібно було 
здати в державу 500 літрів. Звичайно, 
молока в сім’ї майже не залишалося… 
Якщо хто різав свиню, то надівали 
їй на морду мішок із попелом, щоб не 
кричала. Заставляли здирати шкуру зі 
свині, здавати в державу. А ще вимагали 
40 кілограмів м’яса та 200 штук яєць. 
А люди цього не хотіли, тому так і 
приходилося робити.

Чому так сталося, що людям не 
було чого їсти? У 1946 р. було дуже-дуже багато дощів, все-все вимокло, а 
в 1947 р. була суша. Ось тому два роки були дуже неврожайні. А норму 
хлібозаготівлі не зменшували. Добре нас виручали гриби, а в дощове літо 
їх було дуже багато.

Діти не гуляли. Вони збирали довгоносиків і кидали в пляшку.  
За повну пляшку з довгоносиками добавляли один трудодень батькам. 
А також збирали в лісі груші-дички (їх було багато), сушили і варили 
узвар, без цукру.

Краще голод перенесли ті, хто працював у колгоспі. А в сім’ях 
одноосібників діти пухли з голоду. І ми, сусіди, чим могли, тим і 
допомагали...

Ніна Левченко, 1935 р.н., с. Сошників Київської області. 
Записала група «Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

Сторінка із брошури  «Нова голодова катастрофа в Україні». Видання УПА. 
1947 р. 
ГДАСБ України. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 45. –Арк. 268 зв. // режим доступу:  
http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/5847/

Ніна Левченко.
З родинного архіву.
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...М 
ати Єфросинія Михайлівна, щоб прогодувати сім’ю, 

нарвала одного разу в пазуху на полі вівса. За це її на два тижні посадили 
«в холодну». Я носила передачі, але побачити матір могла лише у вікно. 
Для того, щоб вижити, на полі збирали мерзлу картоплю й робили 
деруни. Зерно терли на саморобних жорнах на муку. Його можна було 
збирати на полі після збору урожаю. Батько Григорій Самійлович 
у 1947 р. взяв золоті сережки й поїхав у Західну Україну. Поміняв їх 
на зерно. За рахунок цього сім’я вижила, і ніхто не помер під час 
голодомору. У місті Переяслав-Хмельницькому продовольче забезпечення 
було кращим, ніж у нас у селі Виповзки, але лишків харчів не було. Тому 
виміняти або купити щось їстівне було неможливо...

Марія Олефіренко, 1935 р.н., с. Виповзки Київської області.
Записала Надія Лазаренко, м. Переяслав-Хмельницький

.

...М 
ій батько й прадід – Списовський Антон Гнатович – 

загинули на війні. А мати Пелагея Свиридонівна, 1907 р.н., працювала 
в колгоспі за трудодні. Було троє дітей. Спочатку діставати їжу було 
важко. Як десь знаходили зерно, то товкли його й пекли коржики, були 
й такі випадки, що додавали в тісто кров тварин – корови, кози, щоб ті 
коржики були тривкішими. А потім прабабуся зшила сусіду з полотна 
11 пар білизни, а він змайстрував нам млинок. То тоді стало легше, бо 
приходили люди, щоб змолоти зерно, а за це давали щось із продуктів. 
У сім’ї від голоду ніхто не помер. А от за крадіжку зерна в селі затримали 
Петренко Катерину Артемівну. Вона відпрацьовувала в колгоспі за це. 
Інша сусідка відсиділа у тюрмі 4 роки...

Олександра Погребна, 1937 р.н., с. Дем’янці Київської області.
Записав Олександр Погребний, с. Дем’янці Київської області.

Ніл Хасевич.  …А їсти нічого. Із «Колгоспної серії».
1949 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241332. – ОМ-3234.
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...Ми 
 з чоловіком 

працювали в колгоспі. Хліба того, що 
зібрали, хватило б колгоспникам. Та 
його увесь вивезли на станцію. Люди 
виживали, хто як міг. Я тоді була 
вагітна, і мені дуже хотілося їсти. 
Щоб якось перебити голод, я здирала 
з дерев, як ми тоді казали, клей і його 
їла. Варили борщ і туди кидали всякі 
корінці, що їх можна було викопати в 
лісі. Коли народився син, чоловік поїхав 
у Західну Україну і там виміняв на 
кожух та чоботи торбинку житнього 
борошна...

Ганна Ткаченко, 1912 р.н., с. Лецьки Київської області. 
Записала група«Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

...М 
ій батько Григорій Пилипович – офіцер царської армії, 

керував кінним загоном. Репресований у 1937 р. як «ворог народу». 
Після смерті Й.В. Сталіна був реабілітований, але додому так і не зміг 
повернутися. Мати Пріська Яківна працювала в колгоспі за мізерну 
заробітну плату. Нас було двоє синів.

Брата як сина «ворога народу» вигнали з університету. Під час 
війни він був капітаном. Одного разу зі своїми солдатами потрапив у 
пастку. Вони змогли прорвати німецьку лінію оборони, але далі була 
«наша» лінія оборони, яка стріляла по своїх же солдатах, вважаючи їх 
зрадниками. Від куль «своїх» загинуло більше воїнів, ніж від німецьких. 
Брата заарештували, відкрили кримінальну справу, але його помітив 
якийсь генерал і забрав служити до себе, сказавши, що більше капітаном 
він не буде, але звання лейтенанта гарантоване. Потім брата 

нагородили орденами, він перебрався жити до Харкова. Він став 
депутатом Харківської міської ради, але для цього йому довелося змінити 
свої документи, щоб не було докорів через судимість батька. Після війни 
братові видавали пенсію у вигляді продуктів харчування. Він переписав 
її на матір і це врятувало нас.

Заробітку, як такого, ми не мали, відпрацьовували трудодні в 
колгоспі. За один трудодень видавали по 200 г зерна на людину. Ми, 
діти, збирали колосочки на полі, мати їх перетирала на зерно, це зерно 
та зерно, отримане за трудодні, відносили до млинів, щоб змолотити 
та з борошна спекти хліб. 

Поруч із нашою хатою жив сусід – Шинкаренко Лаврін Леонтійович. 
До армії його не мобілізували. Німці під час окупації села не забрали його 
на роботу, а залишили, щоб він пахав землю, вирощував продукти для 
них. Одного разу напахав дуже багато картоплі, яку було нікуди дівати, 
він закопав картоплю в яму. У 1947 р. я відкопав ту картоплю (вона 
була гнилою), але з неї пекли «пирожечки». Вони були дуже смердючі, 
несмачні, але доводилося їх їсти. У 1947-му родина мала корову, яку 
кормили соломою, знімаючи її з покрівлі хати.

Із приходом весни сім’я ожила: корова отелилась і тепер родина мала 
молоко, сметану. Мати нарвала цибульки, помазала її сметаною – цю 
страву пам’ятаю й нині. Також навесні діти харчувались акацієвим 
та очеретовим цвітом. У 1947-му годували «здорово», на відміну від  
1933-го. Мати, переживши перший голодомор, мала навички добувати 
їжу й готувати її...

 Василь Шинкаренко, 1932 р.н., с. Дем’янці Київської області.
 Записали Інна Мамітько, Євген Хоменко, Антон Услистий, 

с. Дем’янці Київської області.

Ганна Ткаченко.
З родинного архіву.
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...Г 
олод створили зверху. Але 

якби нам дали на трудодень хліба 
достатньо, то ми б витягли б усе... 
Годувалися всім, що можна було вимінять 
у Ташані на базарі. Та цього було мало. 
Перекопували поле, де була минулорічна 
картопля, шукали, хоч і маленьку, 
її варили, добавляли або висівки, або 
полову. У мене було два менших братики. 
Одному було 10 років, він пішов на річку 
ловити рибу, але був такий слабий, що 
втопився… А другому було вісім років. 
Голод заставив його піти до сусідів і взяти 
жменьку дерті, ті його дуже побили, від 
чого він і помер. Не знаю, як ми дотягли 
до весни. А весною пішла вже зелень, 
корінці. Все це ми збирали і варили або 
пекли. В усьому цьому були винні сталіністи...

Оксана Якименко, 1927 р.н., с. Положаї Київської області. 
Записала група«Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

...П 
ройшовши через жахи війни та виживши серед окупантів, 

люди сподівалися на краще життя. Громада бажала відбудувати спалене 
село. У 1946 р. я вийшла заміж, але спокійного сімейного життя годі було 
й чекати… У магазинах зникли продукти першої необхідності, не було 
чим годувати родини. Люди продавали на базарі або обмінювали цінні 
речі на жменю зерна або на хлібину. Ходили слухи про те, що в Західній 
Україні трохи краще було із продуктами, що там можна було легше їх 
купити чи виміняти на золото. Тому разом із чоловіком поїхала на 
заробітки до Тернополя. У потягах місць не було, тому довелося «на ходу» 
стрибали на товарняки, у яких везли вугілля, щебінь або ліс. Міліція 

...Я  народилася в перший рік радянсько-німецької війни, і 
яке було життя в 1940-х рр., звичайно, пам’ятаю мало, здебільшого 
як допомагала по господарству, як родина раділа або сумувала, ще не 
розуміючи повністю, що й до чого. Як я вже була старшого віку, то моя 
мати Євдокія Семенівна Нестеренко, оглядаючи наш старий будинок 
та згадуючи як важко було піднімати родину, розповідала, що по війні 
і трохи потім, але особливо взимку 1947 р., вона з матір’ю, моєю 
бабусею Наталкою Дмитрівною, та, як траплялося, з іншими нашими 
родичками шукала на городі померзлу картоплю. Вона, як завжди, трохи 
залишилася після тогорічного збору врожаю, хоча і врожай був не дуже 
гарний і вже все зібрали дуже ретельно. Ту картоплю варили та їли усією 
родиною. Вона була такою солодкою на смак! Город був величезний, по 
сучасному, аж 60 соток, і тягнувся від нашої хати на околицях Володарки 
аж до річки Рось. Як же ми втомлювалися, шукаючи ту картоплю та 
іншу городину, якщо траплялася, після роботи, після хатніх справ. 
Саме тоді і я їм допомагала. Бувало, що й нічого не знаходили. І тоді 
«добавки» до скудної вечері усім не було зовсім. Часто варили та їли 
головки від соняшника. Волокно в цих головках місцеві досі називають 
«вата». Так от цю «вату» варили, товкли й робили як картопляне 
пюре. Слава Богу, що сучасні діти, як не важко нам батькам, сподіваюсь, 
такого ніколи не скуштують...

Раїса Захарова, 1941 р.н., смт Володарка Київської області.
Записала Дар’я Захарова, м. Київ.

знімала залізними гаками з причепів та штрафувала, потім повертала 
додому. Нам пощастило, ми дісталися Тернополя. Тут вже можна було 
придбати на базарі зерно або хліб, різні крупи, щоб прогодувати сім’ю. 
Інколи навіть вдавалося передати чи відвезти продукти додому. Так 
нам вдалося врятуватися від голоду 1946 – 1947 рр. ...

Марія Нестерова, 1929 р.н., с. Хоцьки Київської області.
Записав Руслан Яковенко, м. Переяслав-Хмельницький.

Оксана Якименко.
З родинного архіву.
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...М 
оя бабуся Сидоренко Марія Петрівна народилася в 1898 р. 

у с. Горбані Переяслав-Хмельницького району Київської області. Вийшла 
заміж, народила четверо дітей –  Марію, Катерину, Варвару й Данила.

На початку 1930-х рр. під час колективізації родину розкуркулили – 
їх називали «середняками», або «підкуркульниками». Щоб уникнути 
репресій, бабуся з дідусем добровільно вступили до колгоспу, за це  місцева 
влада залишила у дворі корову.   Саме наявність корови в господарстві 
дала можливість їм вижити і врятувати від голодної смерті чотирьох 
дітей у 1932 – 1933 рр. 

Під час німецько-радянської війни бабуся з дідусем (за віком дідусь 
не підлягав мобілізації, помер у 1943 р. від застуди) та молодшими 
дітьми проживали на окупованій території. А дві старші доньки – моя 
мама Марія, 1922 р.н., та тітка Катерина, 1924 р.н., були вивезені на 
примусові роботи до Німеччини, а повернулися влітку 1945 р.

Тяжкими були перші повоєнні роки – засуха, неврожай… Почався 
голодомор. Бабуся з мамою, як і більшість жителів села, працювали в 
колгоспі, виконували плани державі, платили натуральний податок, 
а самі жили впроголодь. На 200 грамів зерна, яке видавалося на  один 
трудодень, неможливо було нагодувати всю родину. Потайки збирали в 
полі колоски, пощастило, що нікого не заарештували. Так і рятувалися. 
Від голоду в родині ніхто не помер.

Моя мама Марія померла дуже рано через тяжку хворобу – нагадала 
про себе  виснажлива  праця в Німеччині, знущання і побої господаря. 
Бабуся Марія Петрівна, маючи на той час майже 60 літ, одна виховала 
мене й старшого брата...

Записала Галина Гоцкало – онука Марії Сидоренко, 
керівник групи «Пошук» Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1.

Сорочка, корсетка та спідниця  М.П. Сидоренко.  
Кін. 1940-х рр. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-266169-266171.
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...Ч 
ерез багато випробувань 

довелося пройти моїм батькам – Івану 
Петровичу та Юхимії Яківні: передчасну 
смерть дітей, розкуркулення, війну, 
голод 1947 р. До сьогодні пам’ятаю, 
як важко було родині виживати. Брат 
Пилип, мобілізований до лав Червоної 
армії ще в 1943 р., продовжував служити 
в Ковелі. Йому вдалося домовитися з 
місцевими мешканцями про поїздку 
на Західну Україну. І нині, як і тоді,  
у далекому 1947 р., стоїть перед очима 
батько, який готував зав’язки до 
мішків. Мати теж хотіла їхати, але 
виникло запитання: на кого залишити 
господарство? Із нашого села збиралися 
їхати на Західну Україну групою: сусіди, 
родичі. Тож мати залишилася вдома. 
Першого разу батькові вдалося привезти три мішки, та їх вистачило 
ненадовго. Їздив він іще два рази, однак це вже були лише неймовірно тяжкі 
поневіряння. На залізничних станціях чергувала міліція, безжалісно 
розганяючи натовп. Дістатися до потяга через міліцейське оточення 
було майже неможливо. Люди кидалися з боку в бік, губилися, втрачали 
здобуте, їх обкрадали. 

Може, хтось і не вірить у Бога, але він все ж є! Мати 
дуже не хотіла, щоб батько їхав утретє. У хаті перед поїздкою 
навпіл розкололась гасова лампа, в коморі – лопнув бутель.  
27 лютого 1947 р. на залізничній станції Ківерці батька зарізав потяг. 
Поховав його на місцевому кладовищі брат Пилип. А батьків кожух і 
здобутий мішок із зерном вкрали злодії...

Спогади матері Героя України Надії Савченко – Марії Іванівни, м. Київ.

Григорій Семенович Савченко – дідусь 
Героя України Надії Савченко. 
З родинного архіву.

Сповіщення про загибель Гаврила 
Івановича Сарани – брата Марії 
Іванівни Савченко. 
31 серпня 1945 р.
Фонди НМІУДСВ. – 
ВБЗ. – Жт. 03317.

Марія Іванівна Савченко під час 
зустрічі з молоддю в Національному 
музеї історії України у Другій світовій 
війні. 
2015 р. 
Фонди НМІУДСВ. – Фотоархів.
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...М 
оя бабуся Валентина – «дитина війни». Народилася вона 

в 1943 р. На жаль, її дитинство не було щасливим. У перші три роки 
життя її доглядала знайома матері, оскільки батьки мали працювати 
в різних куточках країни. Вона побачила матір наприкінці війни. 
Родина з’єдналася лише після війни, жили бідно, а коли прийшов голод, 
виживали, як могли. Прабабуся працювала на обслуговуванні пілотів, 
які самі отримували 100 грамів хліба на день. Їжі в ті часи людям 
бракувало. Якщо люди хотіли вижити, то мусили їсти траву, кору з 
дерев, домашніх тварин, їжаків, ховрашків, різних тварин та зелень… 
Їжу вилучав уряд, і якщо хтось намагався її приховати, то солдати 
вбивали цих людей. Якщо люди хотіли пити, то пили воду з калюж, 
були випадки канібалізму. Люди були виснажені, їхні тіла опухали від 
голоду. Це було жахливо. У школі бабуся не навчалася, оскільки школи 
були зруйновані, отже, прабабуся навчила її писати та рахувати. 
Переповідала все це бабуся зі сльозами на очах, тому що багато її друзів 
померло під час голоду...

Спогади родини Тиграна Согояна, м. Київ. 
Ніл Хасевич. Передова колгоспна техніка.  Із «Колгоспної серії».
1949 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241334. – ОМ-3236.
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...М 
оя мати Парасковія разом 

із п’ятьма дітьми пережила окупацію 
Києва, батько воював і повернувся лише 
через багато років. Жили ми в районі 
Мишоловки. По війні мати залишилася 
сама, працювала на корчуванні лісу по 
пояс у воді, щоб отримати картки на 
харчі. Їсти особливо було нічого – як під 
час війни, так і після. Через недоїдання 
ми сильно хворіли. 

У мене та старшої сестри 
Ольги, очевидно з голоду, порушився 
обмін речовин і почалася, як казали, 
«золотуха» та авітаміноз. Повипадало 
не лише все волосся (а в мене були дві довгі 
коси), а навіть вії. Голови та тіла були 
вкриті струпом, гноїлися. Лікувати не 
було особливо чим. Давали якісь відвари. Через біль я просила в Бога 
смерті… У лікарню нас не віддали, боялися, що ми там помремо. Лише 
завдяки тому, що ми жили в приватному секторі, мали сад, город та 
щось вирощували, ми мали харчі. Все, що було з саду, сушили, отже, 
постійно в печі був узвар. І хоча мати була неграмотна, але розуміла, 
що це вітаміни. А я потім довго не могла переносити смак узвару. 

Проте через сильну посуху 1946 р. особливого врожаю не було. До того 
ж, була карткова система на харчі. За борошном на картки доводилося 
займати чергу о 3 годині ночі, але і їх було складно «отоварити». З цього 
борошна мати готувала галушки в юшці, додавала цибулю. Пам’ятаю, 
стоїмо ми з мисками у черзі за нею… У матері були деякі золоті речі 
та золоті коронки від зубних протезів. Усе міняли на продукти. Те, що 
вціліло у війну, пішло після… Ще в нас були бездітні сусіди похилого 
віку, і ось вони інколи допомагали нам молоком. Їхня корова спаслася 
під час війни. Ще ходили до різних людей похилого віку допомагати по 
господарству за харчі або обід. Також була епідемія малярії, по вулиці 

Парасковія Скотенко. 
З родинного архіву.

їздила машина та роздавала хіну, а я тікала, бо не хотіла ці гіркі ліки 
приймати. 

Удома з їжі був топлений яловичий жир з олією та смаженою 
цибулею, який мазали на хліб. Від його запаху мене нудило. Пам’ятаю і 
те, що у школі нам давали смачну пшеничну булочку з молоком. Також 
тим, хто був із багатодітних родин, видавали харчі зі США – арахісове 
масло!!! Дуже смачно… Уже через багато років, коли я жалілася, що не 
знаю, що готувати на обід, мати відповідала: «Булка є? Цукор є? Масло 
є? Більш нічого й не потрібно.»...

Людмила Махновецька, 1938 р.н., м. Київ. 
Записала Ірина Гуменюк, м. Київ

Київські дівчата з району Мишоловки. П’ята –  Людмила Махновецька.
З родинного архіву.



78 79

КИїВщИНАКИїВщИНА

...Д 
ва роки тому відшуміла найстрашніша війна в житті 

родини. Батько повернувся. Почалося мирне життя з надіями.  
Тільки-но моя мама закінчила чотири класи. Літо… 

– Мамо, так хочеться їсти.
– Дивись, братики плачуть… Нема, доню.
 Їй десять. Перша думка, як тільки вона прокидається, де взяти їсти. 

Насправді все розпочалося ще раніше. Якось навесні прийшли з колгоспу: 
не вистачає яєць, які потрібно відправити… (а куди, вона не розчула), 
мало яблук було здано в тому році з вашого двору. Прийшлося віддати 
майже все, що залишалось у погребі до нового врожаю. На середину літа 
не було жодного дерева з корою та листям. Усе обдиралося та з’їдалося, 
з усього намагалися зробити їжу (саме зробити їжу: не завжди її можна 
було приготувати).  Залізу на вершечок дерева. Страх бере, а їсти ще 
більше хочеться. А вдома братики голодні. І так щодня… 

Жах… У родичів горе… сум… Двадцятирічна троюрідна сестра 
від голоду, від відчаю, пішла в поле зірвала три колоски. За нею на коні 
погнався об’їждчик, а вона намагалася збігти від нього. Збігла. Добігла 
додому. Впала… і не піднялася: серце вилетіло із грудей і душа відлетіла 
до Бога… Померла… Світла тобі пам’ять і Царство Небесне!

Спас… Свято… Одне яблуко на всю родину: батько, мама, вона, 
сестра і три брати. 

– Мамо, а можна ціле яблуко?
–  Ні, доню, не буде чого здавати в колгосп – корову заберуть. 
Так минав 1947. Усі чекали на 1948. Думали, що буде краще. Але 

не судилося. У 1948 сестра від безвиході поїхала на торфорозробки під 
Москву й померла від тяжкої роботи в свої 20 років...

Ніна Прудникова, 1936 р.н., м. Київ.
Записала Ганна Драгунова, м. Київ.

...1947  рік постає в пам’яті як рік великої неврожайності. 
Був голод по всій Україні, бо під час війни мало хто турбувався про 
збереження родючості земель. Люди віддавали всі свої речі – обмінювали 
їх на шматок черствого хліба. Ходили на так звану «толкучку» на 
Сталінці, щоб обміняти простирадло на буханку хліба… Коли вони 
їли влітку абрикоси, кісточки не викидали, а варили багато годин, 
зсередини діставали зерна, які потім смажили і вживали в якості  
горіхів – це вважалося вишуканою їжею. Навесні люди їли траву, не 
гидували й бур’яном, інколи навіть вживали землю. Усі пухли від голоду, 
ставали злими, за гнилу картоплю ладні були вбити один одного. 
Податки були величезні! Часто представники влади приходили особисто 
їх збирати, і якщо в тебе росла яблуня, то треба було віддати все, до 
останнього яблучка. Не виключено, що й кремлівська влада мала з того 
якусь користь, привласнюючи останні крихти тих людей, що помирали 
з голоду, у свою кишеню. Всю їжу, яку ще люди не встигли з’їсти, вимагали 
віддати, не залишаючи собі ні шматочка. Влада забирала продукти 
харчування у селян, не даючи в обмін нічого. Щоб якось вижити, людям 
доводилося рити ями й закопувати їжу, яка в них була. У місті теж не 
було чого їсти. Велика кількість людей померла через нестачу їжі, але 
ті, хто вижив, не згадують без сліз про ці події...

Михайло, 1939 р.н. та Олена, 1935 р.н. Хойнацькі, м. Київ. 
Записала Лілія Хойнацька, м. Київ.
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Ніл Хасевич. Червоноармійці, зверніть свої штики проти кремлівських катів. Із серії «Шаржі і сатира».
1949 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241311. – ОМ-3215.

ОДЕщИНА
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...Ч 
орною зарубкою в пам’яті залишиться пережитий 

післявоєнний голод. Добре пам’ятаю наближення голодної біди. 
У будинку вже не залишалося нічого їстівного. З усіх сил підтримували 
тепло від круглої чугунної «буржуйки», що стояла посеред кімнати. 
Топили її очеретом із даху. До настання зими мама заготовляла 
скошену траву перекотиполе, але її надовго не вистачало. І оскільки 
дах пішов на спалювання, сніг летів прямо в коридор. Воду спочатку 
носили з колодязя, а коли вже не могли рухатися, брали сніг і топили 
його. У кип’ячену воду кидали ромашку, зібрану влітку, а коли її запаси 
закінчувалися, до свого «чаю» клали трохи солі...

Певний час виручала розташована неподалік військова частина з 
кухнею. Усі відходи викидалися за паркан, а ми їх підбирали. Відмите 
картопляне лушпиння я «запікав» на корпусі «буржуйки», а коли 
пощастило підібрати трохи ржавої хамси – також готував її, ще й 
досі пам’ятаю відмінний смак тих ласощів. Дорослі ходили на занесені 
товстим шаром снігу галявини, де можна було розкопати коріння 
дикої картоплі. Вживали серцевину папороті, витягували вміст 
кісточок жерделі (а вони завжди вважалися неїстівними). Ослаблі, 
ми з племінником Кирилом довго спали холодним і голодним сном. 
Спостерігаючи це, мама наказала сестрі Соні, щоб та забила нашу 
собачку. Прокинувшись, ми сьорбали суп, як виявилося, – собачий. 
Дізнавшись про те, що сталося, я довго плакав, але мама пояснила, 
що іншого виходу не було. Та й сама вона теж весь час плакала, 
відчуваючи неминучу загибель. А незабаром уже не могла знайти сили 
встати з передсмертного ліжка. Часто кашляла, спльовуючи кров.  
Часом слабким голосом затягувала болгарські жалібні пісні, ми 
підспівували їй, забувши про голод. Але після цього співу мама знову 
починала плакати, а за нею й ми. Лікарів не викликали, грошей на 
ліки не було, а державі до бідного народу справи не було. У домі панували 
печаль і відчай...

...Одного ранку, прокинувшись, я штовхнув маму в бік. Вона не 
поворухнулася. У затиснутій долоні – жменя снігу. Мабуть, їй недавно 
хотілося пити. Всі ми були неабияк припорошені снігом. Сестра 
Соня теж не подавала ознак життя... Кирюша, почувши мій плач, 

прокинувся. Ми почали ридати удвох, точніше, хрипіли, а хуртовина 
нам «підспівувала». Зараз і не пригадати, скільки днів була несприятлива 
погода. Але як тільки все стихло, до нас увійшла незнайома жінка.  
Це була квартальна. Побачивши, що нерухомо лежать матір і сестра, 
вона вийшла й покликала якогось чоловіка. Той стягнув залізним 
гаком маму з ліжка. Вона впала на долівку, після цього її потягли 
тим же гаком на вулицю до підводи, запряженої білою конячкою. Черга 
дійшла і до сестри. Коли її потягли на підлогу, Соня глибоко дихала.  
Жінка й чоловік глянули один на одного, чоловік сказав: «Вона ще жива!».  
Напарниця відповіла: «Все одно помре, вантаж». Соню й маму відвезли 
в невідомому напрямку. Ми з жахом дивилися на цю сцену, думаючи, що 
зараз і нас із Кирюшею також занурять на підводу... 

Незабаром за нами прийшла старша сестра Тамара, якій 
повідомили про нас. Вона жила окремо. У той час їй було дев’ятнадцять 
років і Тамара теж ледве ходила від голоду. Вона попросила тітку Катю 

Військовослужбовці під час навчання. 
1947 р. 
З архіву Михайла Гича.
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на час залишити нас у себе в будинку, де лежали напівживі двоюрідні 
брат і сестра. Помістили нас в чужій кімнаті. Один раз на день тітка  
давала нам бовтанку з кукурудзяної крупи, де самої-то крупи  
майже не було. У тітки Каті ми прожили кілька днів. Приїхала та 
ж підвода з Тамарою і нас відправили в дитячу лікарню, переповнену 
дітлахами. 

У палатах стояли ліжка – панцирні дерев’яні, конфісковані в 
населення. На кожній було укладено по кілька дітлахів. Я з Кирюшею 
був «розподілений» на ліжко, де вже лежали два хлопчики-брати і їх 
сестричка. На обід нам дали якийсь суп та по шматочку чорного хліба. 
Пацієнти дитячої лікарні вмирали майже кожен день. У вікно можна 
було побачити, як їх відвозили на кладовище за містом. У західній 
частині кладовища знаходився глибокий рів, куди скидали померлих 
дітей і дорослих. Навесні цей рів засипали, а до того відкриту могилу, у 
яку опустили мою матір зі ще живою сестричкою Сонею, відвідували всі 
міські собаки.

Навесні 1946 р. нас п’ятьох повантажили на військову полуторку, 
яку погрузили пшеницею і привезли до с. Лощинівка. Село здавалося 
мертвим: не чутно було ні гавкоту собак, ні нявкання котів, ні 
півнячого крику... Скупали в лазні, переодягли в одяг дитбудинку  
з бавовняної тканини. Усі наші лахміття кинули до парилки, а нас, 
оброслих волоссям, схожих на Мауглі з теперішнього улюбленого дітворою 
мультика, коротко обстригли. Уперше на ногах у мене виявилося 
добротне взуття... Після того, як відбувся розподіл за групами, з’явилася 
вихователька Марія Никифорівна Ткаченко в береті, військовій формі-
гімнастерці і спідниці. Вона повела всіх до їдальні. Досі пам’ятаю, що на 
перше дали тоді смачний суп, на друге – рисову кашу. Здавалось, раніше 
я такої «смакоти» не куштував... Марія Никифорівна була одночасно 
і сувора, і душевна. Працювала в дитбудинку аж до його ліквідації, а 
потім перейшла в школу. 

Дітей у дитбудинок привозили майже щодня – сиріт і напівсиріт. 
Незабаром стали складати документи, запитували у всіх прізвища. 
Кирюша був записаний на прізвище моєї мами – Дармаджи, потім це 
прізвище переплутали і ми стали Дерменжи. У Лощинівці були родини 

Ніл Хасевич. На Волині жито ворогами збито. Із «Колгоспної серії».
1948 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241335. – ОМ-3237.

з таким прізвищем. Румуни писали її через «дж», росіяни – «ж», а коли 
мені виповнилося 16 років, я взяв батькове прізвище – Балчик. У Болгарії 
є порт-пункт Балчик, розташований на барвистому березі Чорного 
моря. Його називають «золотим берегом», от звідти бере початок моє 
коріння.

Вихованці дитбудинку спали на панцирних ліжках. Подушок і 
матраців не вистачало. Нам із Кирюшею дісталися матраци та 
подушки із соломи. Простирадл не було (вони з’явилися пізніше), лише 
тонкі ковдри. Ліжко ми заправляли акуратно, як в армії. Кирюша з-за 
холоду вночі мочився в ліжко, вранці постіль виносили на двір, але що 
толку – вона не встигала просихати! Добре, що поруч знаходилося поле, 
і ми постійно бігали до скирт за свіжою соломою. Мучили нас і клопи, 
яких було багато в спальні. Щонеділі ліжка доводилося витягувати  
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у двір, де діти самостійно обробляли їх гасом, запах якого не 
вивітрювався із приміщення. Боролися і з коростою: роздягалися догола, 
мазали один одного сумішшю сірки й жиру. Багато тоді заразилися 
трахомою, лишаєм. Не обійшла ця доля й мене, хоча щотижня нас  
водили до лазні.

 І в дитбудинку хлопці продовжували гинути від фізичних  
страждань – холоду, голоду, хвороб... До цвинтаря, мені ясно 
пам’ятається, їх відвозив високий чоловік із Каланчака. Його звали 
дядьком Колею. Скільки безіменних дитячих могил без хрестів і підписів 
знаходиться на Лощинівському кладовищі.

...Зібравшись разом, вихованці дитбудинку часто згадували 
про пережите, про страшні випадки, що траплялися з їх рідними. 
Запам’яталася історія однієї дівчинки з Владичені (нині с. Нагірне). 
Її мама ходила пішки в Болград продавати домашній скарб, нажитий 
тяжкою працею. У Плавнях по дорозі її забили «на м’ясо». У родині 
хлопчика з Кубея хтось, увірвавшись у будинок, забрав із цією ж метою 
сестричку. Ще один хлопчик, теж із дитбудинку, не повернувся одного 
разу після того, як вирушив у гості до сестри, що мешкала на околиці 
села. Як виявилося, вона з чоловіком з’їла своїх дітей та цього хлопчика, 
чиї залишки знайшли під час обробки землі. Їх заарештували, прив’язали 
через плече стрічку, на якій був напис: «Бережіться цих звірів, що поїдали 
своїх дітей!» Ми, діти, все це бачили на власні очі. Потім людожерів 
відпустили. Якщо хтось із них проходив біля дитбудинку, то ледве 
встигав ухилятися від каміння, що летіло на нього. Хто винен, що в 
цих людей від голоду скаламутився розум? Звичайно, бездарна, злочинна 
влада!..

Харлампій Балчик, 1928 р., с. Каланчак Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

Живопис. Господарі землі. Худ. О. Максименко. 
1947 р. 
Репродукція.

Плакат. «Жінки в колгоспах – велика сила». Автор В. Голованов. 
1947 р.
Репродукція.
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...Н 
ародилася в с. Червовий Яр Кілійського району. У сім’ї було 

5 дітей: троє синів і дві дочки. Батько був військовим, а мати була 
продавала в магазині, де була господинею. Під час війни батько пішов 
на фронт і додому не повернувся. Усі труднощі упали на плечі матері: і 
господарство, і виховання дітей.

Держава в нас відібрала вагу, що була в господарстві: зерно, корову, 
птицю і навіть будинок, адже ми вважалися багатою родиною. Мама 
була дуже розумною й передбачливою жінкою. Вона сховала трохи зерна 
у викопаному колодязі й так його закрила землею, що нічого не було 
помітно. У погребі сховала м’ясо. Але про це дізнався один чоловік, який, 
напевно, здав нас. І в нас все забрали. Власне, ми залишилися без нічого. 
Мама написала тов. Сталіну, що в червоноармійки Бурлак Ніни чоловік 
загинув на фронті й залишилася з 5-ма маленькими дітьми. Відповідь 
прийшла: будинок повернути, а все в будинку конфіскувати. У цей час 
жили в покинутому будинку без вікон, без дверей на краю села.

Коней у нас відібрали, зерна не було. Але мама якось зуміла знову 
завести дещо по господарству. Батьки дали мамі корову, кілька овець. 
Було дуже важко. Податки були дуже великі. Корова давала мало молока, 
але й це все треба було віддати, яйця віддавали. Пам’ятаю, як мама 
говорила нам, коли їй було важко: «Все тільки «мама» говорите, а 
скажіть і «тато». Хоча вона чудово знала, що його вже немає на світі. 
Брати були на 3–4 роки дорослішими. Їм доводилося ходити далеко від 
села і працювати, а ввечері вони поверталися з маленькою торбою і 
кожен викладав свій шматочок заробленого хліба. Але як би там не було, 
ми пережили голод. Дякую мамі за те, що всіх нас зберегла, вивчила, ми 
виросли і стали гідними людьми...

Марія Неденко, 1935 р.н., с. Комишівка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

Листівка «Демобілізовані й інваліди ЧА». Видання ОУН(б).
1947 р.
ГДАСБ України. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 44. –Арк. 94 // режим доступу:  
http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/5739/
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...1946   р. був неврожайним. Усі запаси, які в людей 
були, приходили «яструбки» й забирали. Шукали скрізь: проколювали 
багнетами скирти, залазили в підвали, шукали запаси й відбирали все. 
Тим, кому вдалося щось заховати, ті й жили. Пили воду із сіллю і їли 
лободу. Був час, навіть розбивали кісточки з ягід і їх їли, хоча вони були 
страшенно гіркі. Одна сім’я, Карапетрових, з’їла навіть своїх дітей.

 Бабуся ходила селом і збирала по одному зернятку. Потім приходила 
додому, дрібнила зерно й варила кашу. Одного разу ми з мамою вирішили 
провідати мою подругу. Будинок був відкритий, а всю сім’ю ми застали 
мертвими, опухлими від голоду; все навколо було в пір’ї, напевно, 
зігрівалися. Багато людей вмирало прямо на вулиці. Приїздила підвода, 
збирала всіх, а потім їх ховали на цвинтарі: кидали прямо в яму й 
закопували. 

У Лощинівці був дитячий будинок. Директором була наша 
вчителька Марія Никифорівна. Мене віддали в дитбудинок. Там варили 
юшку, годували дітей, і деякі діти вижили. Одна сім’я вижила так: у 
них було четверо собак, вони різали їх, варили і їли. Якщо падало лоша, 
люди приходили й забирали м’ясо, потім варили і їли. У дитбудинку 
давали юшку і шматочок хліба, який я ховала в руці й виносила мамі 
вдень через паркан, бо нас перевіряли. У 1947 р. давали по два мішки 
ячменю та два мішки пшениці, щоб люди засіяли поля. Ми трошки 
крали. Мама сіяла, а з подрібнених молодих колосків варили кашу та 
пекли млинці. Були села, де вивішували чорні прапори, так як всі люди 
вимерли. А в 1948 р. був дуже гарний урожай і вже нічого не забирали...

Софія Іванова, 1934 р., с. Лощинівка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

За плетінням  сітки. 
1947 р.
З архіву Михайла Гича.
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...М 
ені було 12 років, коли настав голод. Рік був урожайним, 

але в селян відбирали пшеницю та худобу. Стоги сіна перевіряли вилами, 
так як люди ховали пшеницю в мішках. Шукали зерно і під підлогою. Усі 
запаси, які були знайдені, відбиралися, а осіб, що їх сховали, били. Якщо 
на млин приїжджали на підводах люди з інших сіл, то ми, діти, ходили 
з простягнутою рукою і просили жменьку борошна. Добрі люди давали 
нам борошна, а деякі били батогом. Якщо нічого було їсти, ходили й 
рилися в гної, щоб знайти хоч зернятко. Люди ловили собак, кішок, 
ховрахів, а з м’яса трупа коня нам варили баланду. На нашій вулиці 
жила жінка, яка з’їла свою дитину, а дві сестри з’їли свою маму. За це 
їх потім засудили. Мертвих по селу збирали та грузили на підводи, а 
потім ховали у братських могилах. На нашій вулиці залишилося три 
сім’ї, а інші померли від голоду. Дай Бог, щоб діти й онуки не пережили 
такого в своєму житті...

Марія Дмитрієва, 1933 р.н., с. Кам’янка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

...П 
ісля закінчення Ізмаїльського педагогічного училища в 

1948 р. була направлена на роботу вихователем у Лощинівський дитячий 
будинок. Пам’ятаю, дітей привозили з усього району пухлими, хворими, 
голодними. Багато хто не виживав. На цвинтарі копали неглибокі ями. 
Дітей ми загортали в простирадла по кілька тіл і ховали. Діти, що 
залишилися в живих, на колгоспному полі збирали колоски, знищували 
ховрахів.

Я жила на квартирі в Калевої Марії. У неї було четверо дітей – 
хлопчиків, була коза і трохи зерна, захованого в скрині. Господиня варила 
юшку. Я приносила мокрий хліб, який нам видавали за картками. І ми, 
всі шість осіб, їли. Таким чином, усі вижили...

Раїса Калева, 1928 р.н., с. Лощинівка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

Звернення ОУН до селян Західної України. 
Січень 1947 р.
АЦДВР. – Ф. 9. – Т. 24. –Арк. 111 // режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/9403/
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...Г 
олод почався в 1946 р. Така була посуха, така була спека, 

земля так потріскалася, що нога провалювалася. Зелень, яка сходила, 
тут же скручувалася й горіла. Картоплю посадили, вона зійшла, поки 
був час до спеки, виросла з горошину і все. Поливу ще не було, як зараз у 
нас. Все, що було в запасі з 1946 р., все було з’їдено, і, звичайно, у 1947 р. 
ми вже виходили, хто як міг, із цього горя. Пам’ятаю, мама мамалигу 
варила з кураю. Ловили суриків, супи варили, смажили. Хто міг, ловив 
дрібну рибку, а мама міняла речі і швейну машинку «Зінгер» на відро 
малька. Багато чого було...

Григорій Кожухар, 1926 р.н., с. Муравльовка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.

СУМщИНА
...У   роки голодомору якраз формувалися колгоспи на наших 

бессарабських землях. Ці роки були неврожайними. Сталін дав наказ, 
щоб забирали хліб у людей. Тільки тим, які погоджувалися стати 
колгоспниками, давали по 10 кг зерна на трудодень. У той час я 
навчався на курсах трактористів. У жовтні 1946 р. я почав працювати 
трактористом. Нас годували тричі на день: давали 300 г хліба й суп. За 
роботу давали зерно – цим ми й годувалися, а сім’я наша була велика – 
10 чоловік...

Степан Лупій, 1931 р.н., с. Нова Покривка Одеської області.
Записала Наталія Іоргова, м. Ізмаїл.
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...М 
ені тоді минав 7-й рік. 

Було дуже скрутно. Їли лише варену 
картоплю або кашу. Жирів не було. 
Найбільший гостинець – грудочка 
вареного з молоком цукру – мати ховала 
за образами в червоному кутку хати. Про 
ласощі всі знали, але взяти без дозволу 
ніхто не смів. Цукор призначався до 
Пасхи. 

Так сталося, що голод 1947 р. 
певною мірою допоміг мені видужати від 
важкої хвороби. Під час війни я підхопив 
десь лишай. Ходив абсолютно лисий, у 
хустці. Мати бідкалася, що до школи 
не візьмуть. Лікарі лише розводили 
руками й радили вести мене до Харкова 
в лікарню, але грошей на поїздку 
не було. Насилу мати знайшла місцеву знахарку. Спочатку жінка 
відмовилася братися за моє лікування, оскільки мала слабке здоров’я, 
а я був майже безнадійний. Але потім мати пообіцяла після кожного 
«сеансу» приносити їй якісь харчі, й та погодилася, бо дуже бідувала від 
голоду. Зайвої ж їжі в нас не було. Мати несла харчі просто зі столу… 
Пам’ятаю, як щодня до сходу сонця вона будила мене й водила кудись 
далеко. Знахарка садовила перед іконами, читала молитви, водила 
руками. Холодний, голодний я від усіх цих дійств потроху заспокоювався 
й засинав. Опісля ми поверталися додому. 

Старший брат, Павло, працював механіком на машинно-
технічній станції. Щодня отримував наряди на ремонт колгоспних 
машин. Брав і мене із собою. Крізь куряву й пилюку ми їхали на далекі 
поля. Я чекав, поки брат попрацює, а потім нас зазвичай годували. 
Вірніше, годували його, а я був другим ротом. Тож мій сніданок наставав 
десь по обіді. Наступного дня все повторювалося. Знахарка мене 
вилікувала. Досі маю густе й кучеряве волосся, але завжди, коли сідаю до 

Віктор Володимирович Кунденко. 
1947 р. 
З родинного архіву.

Підлітки на навчанні в слюсарній майстерні. м. Ромни Сумської області. 
1945 р.
Фонди НМІУДСВ. – КН-223974. – Ф-29944.

вантажівки, спогади про ті складні роки повертаються: мене охоплює 
відчуття голоду й стає так тоскно на душі за моє понівечене дитинство...

Віктор Кунденко, 1940 р.н., м. Ромни Сумської області.
Записала Марина Рибченко, м. Київ.

Підлітки на навчанні в слюсарній майстерні. м. Ромни Сумської області. 
1945 р.
Фонди НМІУДСВ. – КН-223975. – Ф-29945.
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Ніл Хасевич. Непрацездатні та каліки – робітники в СРСР мусять жебрати. Із серії «Шаржі і сатира».
1951 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241306. – ОМ-3210.
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...Я   на власному тілі пережила всю жорстокість тих подій. 
Їли ми усе, що бачили. Копаючи  города, діставали із землі ледь пророслу 
картоплю й буряки та й їли з усим тим, виживати ж якось треба 
було… Щоб хоч якось влаштуватися на роботу, займали чергу в відділі 
кадрів о пів на 2 ночі, їжу ж деяким видавали по картках, нам аби й 
200 г хліба – щастя. Не доведи Господь, коли їсти немає чого. Витираю 
сльози, застерігаю вас».

Олександра Федорченко, 1926 р.н., Харківська область.
Записала Влада Русіна, м. Київ.

ЧЕРКАщИНА

Ніл Хасевич. Селяни-колгоспники. Із серії «Пропагандистські листівки».
1949 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241364. – Л-8471.
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...Н 
ас, дітей, було шестеро 

в сім’ї. Батько в 41-му пішов на війну.  
А в 43-му застудилась і померла мати. 
Я був партизанським зв’язковим. Одного 
разу староста так побив мене ременем 
із пряжкою, що шрами зосталися до 
сьогодні.

Після війни поїхав учитися в 
училище при заводі «Арсенал» у Києві. 
Нас навчали полонені німці, пам’ятаю, 
ми ображалися, що платили їм 
більше, ніж нам. Годували нас погано, 
завжди їсти хотілося. Біля прохідної 
сільські жіночки продавали молоко 
стаканчиками. Одного разу якась із 
молодиць розвела молоко водою, то за це її 
дуже побили робітники. Вечорами, коли 
голод допікав, ми ходили до ресторану. 
Дивились у вікна на блискучих офіцерів і гарних жінок, заздрили їм 
і думали, що це несправедливо. Коли офіціант виносив на смітник 
недоїдки, ми кидалися на них і жадібно ковтали. Довго такого життя я 
не витримав. Почепився на «товарняк» і повернувся додому. На нашому 
кутку села ні в кого не було жорен, тільки в нас. Тому всі несли молоти 
зерно до нас. За роботу давали трохи борошна. Ох і попокрутив я тими 
жорнами. Було руки – у кровавих мозолях. «Цілую руки, що крутили 
жорна у переддень космічної доби», – знав Вася Симоненко, що писав...

Василь Євич, 1930 р.н., с. Багва Черкаської області.
Записала Людмила Демченко – завідувач відділу краєзнавства 

Черкаської універсальної наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка.

Василь Євич. 
1960-ті рр.
З родинного архіву.

Живопис. Жорна. Худ. В. Євич.
1973 р.
З родинного архіву.
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...Б 
атька засудили в 1937 р., оголосили «ворогом народу», 

а мати залишилася з п’ятьма малими дітьми на руках. Мати 
щодня рано-вранці йшла на роботу в поле. Додому поверталася, як 
вже сутеніло. Сім’я погано харчувалася. Крилатою фразою впродовж 
подальших десятиліть стало сказане мною: «Нема болі – сама ляля». 
Це я копирсалася ложкою в мисці із супом, який і стравою важко 
назвати – порізаний бурячок, цибулинка, капустяний листочок.  
Ні скалочки жиру, навіть картоплина вважалася неабиякими 
ласощами. Шукаючи ложкою хоч шматочок картопельки, я пильно 
вдивлялася в цю рідину й бачила своє відображення. Не розуміла, чому 
замість вимріяної картоплинки – «болі», бачила «лялю» – відображення 
свого обличчя.

Наша сім’я, над якою висіло тавро «сім’ї ворога народу», була однією 
з найбідніших сімей у селі. Після війни, коли стала працювати школа, 
мені нічого було одягнути, щоб ходити до школи. Восени, як ще стояла 
тепла погода, ходила босоніж у полотняній сорочці. Як стало холодно, 
вчителька, яка жила неподалік, було, обмотає мене в сукняну накидну 
хустку, обійме і веде до школи, зігріваючи своїм тілом.

А як я любила вчитися! Як же мені хотілося ходити до школи! 
Писати не було на чому. Не було підручників. Мати моя була 
неписьменною і дуже прагнула, щоб діти здобули освіту. Покотила тачку 
з качанами кукурудзи, калиною і ще чимось злиденним на Знам’янку, 
виміняла там два підручники – арифметику і буквар. Я принесла цей 
скарб до школи, вчителька забрала, бо не було підручників для навчання 
дітей. Деякий час був папір, який брат Володя підібрав із розбитого 
нашими військами німецького обозу. Проте невдовзі він закінчився.

Мати міняла на шкільне приладдя все, що могла. З настанням 
зими вона побачила, що припаси мізерні і сказала, що більше не зможе 
міняти, бо сім’я взимку помре з голоду, і мені, мабуть, доведеться 
припинити навчання. Як же я гірко плакала! Уроки снилися мені 
ночами. Я вирішила не здаватися. Полізла на горище і знайшла там 
одну галошу й один ботинок. Обмотувала ноги якимось лахміттям, 
прив’язувала до ступнів ту взуванку, бо була для мене завеликою, і по 

заметах пробиралася до школи. Вчилася я дуже гарно. Наука легко 
давалася. Тоді навчали каліграфічному письму. Вчителька мої аркушики 
ставила за приклад. Дуже гарно малювала. Проте, попри всі старання 
матері, у школі я змогла провчитися лише рік і ще кілька місяців.  
Не судилося мені закінчити і двох класів. Так і залишилася я неосвіченою.

…Пригадую, померла в селі дівка заможних батьків. Набилося в 
хату на похорон багато людей. Сила-силенна дітей. Не стільки, щоб 
провести покійницю, а щоб пообідати на поминальному обіді. Пішла і 
я. Стою в натовпі серед інших дітей. А сорочка на мені хоч і чистенька, 
та латка на латці. Мати небіжчиці голосить над дочкою: «Ой, Галю, 
ж моя, Галю, чого ж тобі не вистачало! Ти ж була в нас, як вареник 
у маслі»... Аж тут помітила мене. Взяла за плече, вивела з натовпу, 
провела наперед, поставила біля самої покійниці й каже: «Чого ж оце 
старченя, нікому не потрібне, лазить по світу, живе й не вмирає, а 
ти, моя квіточко, нас покинула?!». А мені якось і байдуже з її слів. 
Думаю: «Ну, то й добре, що вона мене вивела наперед. Тут краще видно 
небіжчицю»...

Та найболючіше відчула наша сім’я відсутність батька голодного 
1947 року. Сім’я дуже голодувала. На вигоні, який у селі звали майданом, 
місцева влада влаштувала дит’ясла, де сяк-так підгодовували голодних 
дітей колгоспників. Нам, як дітям ворога народу, дорога туди була 
закрита. Ті дит’ясла врятували від голодної смерті не один десяток 
вершацьких дітей.

Мати, бідна, мучилася з нами, старалася якось нас прогодувати, 
як могла. Проте настав такий час, що стало зрозуміло – діти помруть 
із голоду. Вже кілька днів ми нічого не їли, сиділи в хаті з опухлими 
ногами. Не було сил і бажання бодай поворухнутися. Тоді мати від 
безвиході наважилася на страшний крок. Добре нас викупала. Перепрала 
наше жалюгідне лахміття. А вночі вирішила накласти на себе руки – 
повіситися, щоб дітей, як сиріт, забрали до дитбудинку. Та Бог зглянувся 
і не дав їй скоїти той страшний задум. Ввечері до нас прийшов учитель 
Гаркуша Андрій Прокопович і запропонував матері прополоти грядку. 
За це пообіцяв дати синові штани, та разом з нею годувати ще двох 
дітей, поки мати полотиме. Щоб не втратити заробітку, мати 
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вирішила тимчасово відкласти задумане. Аж тут і корівка отелилася, 
з'явилося молоко, і почали ми жити. Учитель і корівка нас із матір’ю 
врятували. Мати, не маючи чим взимку годувати корівку, хотіла її 
продати. Старший брат Коля не дозволив. Взимку здалеку носив із поля 
кукурудзиння, провалювався до пояса в глибокі снігові замети, сам ледь 
не замерз, але позбутися худобини не дав. І вона нас врятувала...

Парасковія Бондаренко, 1938 р.н., с. Вершаці Черкаської області.
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

Ніл Хасевич. Так виглядає «новий» більшовицький світ. Із серії «Шаржі і сатира».
1949 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-241305. – ОМ-3209.

На колгоспному полі. 
1947 р. 
З архіву Михайла Гича.
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...М 
ені тоді було 12 років, нас 

у матері було четверо. Наший батько не 
повернувся з війни, у 1944 р. прислали 
документ, що зник безвісти. У вересні 
1946-го, коли дома вже не було чого їсти, 
мати продала корову й поїхала з іншими 
односельчанами по зерно в Західну 
Україну. Там пшеницю і жито скосили, 
але ще не встигли помолотити. Снопи 
стояли в клунях. Господарі казали, 
помолотите кілька днів, тоді ми вам 
продамо зерна. Якщо ні, то хліба для 
вас немає. Залишаються вони бідні й 
молотять ті снопи ціпами. Мати, 
бідолаха, купила за гроші від корови 
шість мішків жита. 

Поверталася з іншими поїздом, а 
там теж «крохобори». Уночі в жінок 
крали мішки із зерном. Одна сидить напроти матері: «Дивися, в тебе 
тягнуть». А один високий чоловік підходить до неї та з усієї сили кулаком 
в обличчя: «Більше не будеш бачити». Мати сіла вже на мішки, чує 
ззаду хтось знову тягне мішок. Вона мовчки розвертається і дивиться 
йому в очі, а він побачив сльози і відпустив. 

Додому вдалося довезти лише кілька мішків. Було, жорнами змеле 
жита і зварить баланду. Або з тієї крупи спече хліба, і воно таке 
нам добре. Жито швидко закінчилося. Комуністи бігали по дворах як 
скажені. Було, мороз тріщить, а вони зайдуть і навстіж повідкривають 
двері. Шукають зерно, заглядають по тих порожніх горшках і закутках, 
бо держава бідна, посіяти немає чого весною. А інші активісти їздили по 
хатах, збирали пухлих людей і доставляли в лікарню. Я там два тижні 
побув. 

Михайло Карнарук.  
1954 р. 
З родинного архіву.

Параска Карнарук із матір’ю Оксаною Клок  і дочками Надією та Галиною (стоїть).  
1940 р.
З родинного архіву.
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У лікарні давали по дві скибочки 
хліба. Але та, що ділила, ще 
робить тоншу, щоб собі залишити. 
А в супові, було, плаває зо дві чорні 
картоплини, бо мерзла. То я юшку 
висьорбаю, а картоплю кладу в 
рот і смокчу як цукерки. Мати 
мені приносила передачу. На полі 
знайде мерзлу картоплину, спече 
з неї на сухій сковороді балабушку. 
Їм, а вона так смердить, як гнила 
картоплина. Але ж гризеш, ніде не 
дінешся, бо їсти хочеться. Солі теж 
не було. Люди брали якусь хімію, 
добрива, перетоптували і варили 
юшку. Зціджували і тим осадком 
потроху солили. Коли вже не був 
пухлим, мати забрала додому. 

А потім материн дядько став у 
районі головою. Вона весною пішла 
до нього, він напише голові колгоспу 
записку, що такій-то випиши відходів від зерна. Принесе мати у вузлику, 
а воно наполовину із мишиними екскрементами. Мати перемеле і 
зварить кулішу. Пізніше голова й перегін із молока давав. Стало вже легше.  
Я пішов у колгосп воловником, працював біля волів. А потом водовозом на 
чотири свинарники. Вичищав загороди. За трудодень почали давати 
по 100 грамів зерна. Життя потроху налагоджувалося...

 Михайло Карнарук, 1935 р.н., с. Макіївка Черкаської області.
Записала Любов Карнарук, м. Черкаси. 

Михайло Карнарук. 
1955 р.
З родинного архіву.

Сповіщення про загибель 
червоноармійця Ів ана 
Тимофійовича Карнарука. 
10 листопада 1946 р.
Фонди НМІУДСВ. – 
ВБЗ. – Кв. 68945.

Сповіщення про загибель 
червоноармійця Петра 
Тимофійовича Карнарука. 
10 листопада 1946 р.
Фонди НМІУДСВ. – 
ВБЗ. – Кв. 68945.
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...Г 
олодовку 1947 р. я відчув на собі. Мені тоді було 5 років. Окрім 

мене, було ще двоє старших братів – 9-річний Микола та 11-річний 
Андрій. Ми жили з мамою в селі Руська Поляна біля Черкас. Батько наш 
загинув на війні. У 1946-му хоч і був урожай, але все зерно забирали на 
хлібоздачу. Найважче прийшлося вдовам із дітьми. Вони викручувалися 
як тільки могли. Наші сільські жінки дізналися, що в Західній Україні 
немає такого голоду. Возили туди дьоготь, який використовували для 
змащування упряжі. Міняли на борошно і крупи. Нашій мамі довелося 
ризикувати, залишаючи нас самих. 

Досі пам’ятаю, як мама з 10-літровим бутлем для дьогтю зі 
сльозами на очах виходила з хати. Йшла з іншими вдовами на сільську 
«смолокурку», там із сосен добували смолу. Жінок жаліли й наливали 
дьоготь. Вони йшли пішки на залізничну станцію в Смілу, це за  
25 кілометрів. Умудрялися забиратися в товарняки з вугіллям чи 
колодами, які рухалися на захід. Поїздом жінки потрапляли у Львівську, 
Рівненську або Тернопільську область. Розходилися по селах, пропонували 
жителям дьоготь. Деякі господарі брали палку і гнали з двору. Кричали 
вслід: «Ах ви, москалі, захотіли колективізацію…». Але більшість 
жаліли, за дьоготь давали борошно, крупи, а дехто міг і нагодувати. 

Мами не було дома десь із тиждень. Нас, дітей вдови Мотрі, інколи 
підгодовували односельчани, у яких була хоч якась «похльобка». Її варили 
із соснових зелених шишок і бруньок смородини, відварювали кору молодого 
дуба і гілок ожини. Їсти хотілося постійно. Ми з іншими дітьми 
шукали в лісі засохлі ягоди, кислиці або груші-дички. У полі вибирали 
гнилу картоплю. Коли поверталася мама, для нас це було свято. Вона 
розтоплювала в печі й варила пійло. Ми з братами вмощувалися навколо 
миски й черпали «кацапками», так називали дерев’яні ложки. Ніколи 
не хитрували, щоб хтось з’їв більше…». Мама сиділа біля нас і гірко 
плакала.

З осені до наступної весни вдови Руської Поляни їздили на Західну 
Україну щомісяця, аби врятувати від голоду своїх дітей. Мама брала ще 
з собою іржаві цвяхи. Їх шукала і вирівнювала зі згарища нашої хати. 
Її і ще кілька восени 1943 р. спалив радянський офіцер, коли форсували 
Дніпро. Нібито хати заважали обзору. Прийшов і наказує мамі, – 

забирай дітей, я палитиму вашу хату. Мати тримала мене на руках, 
розплакалася, – куди ж я піду з малими дітьми. А він їй, – після війни 
підеш у військкомат, тобі побудують ще кращу. Мама йому, – мені не 
треба кращої, цю не паліть. А він сердито гримнув, – забирайся, інакше, 
спалимо разом із вами. Мати з нами пішла в ліс до партизанів. 

Згодом нас і ще одну вдову із сімома дітьми поселили в поліцейській 
хаті. Там були одинарні вікна. У вікно було видно до кінця листопада, 
поки не замерзнуть вікна. «Розвиднялося» лише весною. У хаті було 
так холодно, що на лаві в відрі замерзала вода. Так тривало до весни. 
Дві вдови з десятьма дітьми перезимували в холодній хаті. Одного разу 
мати пішла у військкомат, як їй колись радив той офіцер. Коли почала 
начальнику розповідати як згоріла хата, він хутко закрив другі двері.  
А потім пригрозив: «Якщо десь, колись, комусь розкажеш, що хату 
спалили наші війська, підеш на висилку, а дітей заберемо в притулок». 
Мама, позадкувала: «Ні-ні, мені нічого не треба». То хату нам, як і 
іншим людям, збудували за два роки толокою односельчани...

Іван Коваленко, 1942 р.н., с. Руська Поляна Черкаської області.
Записала Любов Карнарук, м. Черкаси.

...У  кого був батько, то під час голоду 1946 – 1947 рр. не так 
голодували, а в нас, як і в більшості сімей, батько не повернувся із 
фронту, то нам приходилося сутужно. З 11 років довелося працювати в 
лісництві, бо там давали пайки. Постійно викликали в школу матір, 
вимагали, щоб я далі навчалася. А як же я ходитиму до школи, як немає 
чого ні їсти, ні одягнути. Подружка моя батька мала, то в хромових 
чоботях навіть по калюжах бігала, а я була практично гола і боса. 
Працювала я в лісництві два роки. Платили там 50 крб на місяць. 
Землі в посадці давали, скільки захочеш. Ми там насадили картоплі, 
квасолі. Було, здеремо на жорні відро кукурудзи на крупи, жита трохи 
змелемо (а жорно таке в людей велике і важке було, що ми і втрьох його 
не потягнемо) і варимо з крупів кашу, а з житнього борошна затираємо 
затірку. Хліба ми тоді й не бачили, бо не було його з чого пекти. Мати 
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робила в колгоспі «за палички» – за кожний трудодень проти прізвища 
у відомості обліковець ставив «паличку». За трудодень нараховували 
100 г зерна. За рік отримувала клуночок жита чи пшениці, якого ледь 
вистачало, щоб інколи робити затірку. Брат пішов працювати на 
причіп до трактора. Не було чого йому одягати на роботу. Пам’ятаю, 
штани полотняні в нього були такі латані-перелатані – латка на 
латці. Мати щодня латає, було, їх цілісіньку ніч, а він приходить з 
роботи – як не холошу розідрав аж до пояска, то дірку вирвав. Все, було, 
не діждеться, коли Любка (себто я) зарплату в лісництві отримає, щоб 
купити матеріалу на нові штани... Поїхав брат у радгосп на заробітки – 
на гребці, запряженій волом, підгрібав колоски, що залишалися на полі 
після збору урожаю. Так за сезон нічого додому і не привіз, бо платили 
дуже мало – все, що заробив, те й проїв. Правда, хліба трохи заробив. 
Як не важко нам було без батька, усе ж держали корівку. Вона нас дуже 
виручала. Правда, треба було здавати молоко в державу – 280 л на 
рік. Нікого не цікавило, що кілька місяців корівка була в запуску – не 
доїлася перед отелом. Бери, де хочеш те молоко і здавай. У кожному селі 
була молочарня, куди селяни зносили молоко. У той період, що корова 
не доїлася, дозволялося здавати масло і козиний лій. Щоб виконати 
квартальний план здачі молока, мати в Чигирині на базарі купляла 
масло й лій і відносила його на чигиринський молокозавод. Заставляли 
підписуватися на позики. Грошей не було, а як почнуть щодня ходити 
з колгоспу й сільради відповідальні за це особи, проходу не давали. Мати 
відкараскувалася від них, як могла. Говорила: «Ви мене до хазяйнів не 
рівняйте, у мене годувальник із війни не повернувся і двоє дітей. Де ж я 
візьму ті гроші?» Однак нічого не допомагало – розпинали людей, поки 
не підпишуться на позику. А підписався – мусиш платити, вже нікуди 
не дінешся...

Любов Кубрак, 1934 р.н., с. Суботів Черкаської області. 
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

Облігація другого Державного займу на суму 100 карбованців. 
1946 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-28. – Л-4.
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...Т 
оді була велика засуха. Майже не вродили картопля і хліб. 

Особливо запам'яталася весна 1947 р. Я закінчувала перший клас. 
Узимку в школі підгодовували дітей. Але тоді в школах їдалень не було. 
Недалеко односельчанка варила якийсь куліш, а ми на перерві, кого 
виділяли, бігли їсти. Виділяли лише дітей, у яких батьки не повернулися 
з війни. А дома були старенькі дідусь та бабуся, нас, двоє маленьких 
дітей, і одна мама, яка працювала. Весною запаси майже скінчилися.  
Я щодня після уроків дуже далеко ходила шукати кінський щавель, з якого 
варили баланду. До цього часу пам’ятаю терпкий присмак тієї їжі... 
Мама щодня ходила в колгосп на роботу. Сестричку і ще декількох дітей-
напівсиріт ранньої весни забрали в лікарню, там вони харчувалися.  
Як мені хотілося побути на її місці А ще запам'яталися деруни із гнилої 
картоплі. У сусідів попереднього року загнилася картопля в ямі, і вони 
ту яму загорнули землею. А ранньої весни, коли вже не було чого їсти, 
відкопали ту картоплю. Це був такий білий шар крохмалю із землею.  
Із нього пекли деруни. Я, було, побіжу до сусідів, а в них була велика сім я, 
але всі були дорослі. Вони їдять і мене пригостять. Який же був смачний 
той дерун! Так мені тоді здавалося!..

Раїса Кукса, 1938 р.н., с. Суботів Черкаської області. 
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

Лист Павловської Клари Голові  Ради Міністрів 
УРСР М.С. Хрущову з проханням сприяти   
у видачі сповіщення про загибель її батька та 
призначення пенсії. 
13 червня 1949 р.
Фонди НМІУДСВ. – ВБЗ. – Кв. 06680.
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...М 
ій батько не повернувся з війни. Я в матері була одна. 

Мною опікувалися бабуся з дідусем. Дядько працював трактористом. 
На обід їм давали варені качині яйця, і він приносив їх додому. Хліба в 
нас не було з чого пекти, проте була кукурудза, з якої випікали оладки. 
Голоду я не відчувала. Проте пам’ятаю, як сусідські діти їли листяники – 
оладки з листя. Мені хотілося покуштувати, які ж ті листяники на 
смак? Потайки від дорослих одного разу я виміняла листяника на 
кукурудзяний оладок. Сусідські діти мій пшінчаник з’їли з задоволенням, 
а мені листяник не сподобався. Усе думала, як вони можуть їсти таке 
недобре. Тоді я не до кінця розуміла, що то голод їх заставляє їсти те, 
чого не можна в інший час...

Марія Полудень, 1941 р.н., с. Суботів Черкаської області. 
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

...Я   пам’ятаю цей голодний рік. У 1946 р. мені було 10 років, 
я закінчив перший клас із похвальною грамотою, а у 1946 – 1947 
навчальному році не ходив у школу, не було в що вдягнутись, чого їсти. 
Я ріс сиротою, батько загинув на фронті. Нас у мами було троє. Сім’я 
в 1947 р. голодувала. Їли листя з берестка, сушили його, терли й пекли 
«оладки», їли з очерету шпичаки... а також їли нижню частину рогозу, з 
нього варили таку «капусту». Їли квітки з акації. На Іванковій горі були 
кагати з колгоспної картоплі. Вона там погнила, і ми її одкопували, 
брали з неї крохмаль і пекли «оладки». А вже літом, коли достигало 
жито й пшениця, то з ще зелених колосків виминали зерно й варили 
кашу. І так ми голод 1946 – 1947 рр. перебороли...

Федір Потапенко, 1937 р.н., с. Суботів Черкаської області. 
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

...У   нас була корова – одна на п’ятеро дітей. До нас ще приїхала 
татова племінниця з Маріуполя, бо в нас у селі була можливість хоч 
якось прохарчуватися. Тато їздив на Західну Україну, щоб продати там 
швейну машинку та мамині прикраси – їх у неї було багато, оскільки 
вона була із заможної родини. На виручені гроші він купував там їжу.

У той час у Москві, та й взагалі в Росії, можна було купити продукти, 
тому в Росію з України не пускали. І навіть тоді, коли люди намагалися 
потай проїхати на дахах поїздів, їх викривали і стягували звідти за 
допомогою довгих гачків.

Корову, що годувала всю родину, тримали прямісінько в хаті, тому 
що її могли вкрасти, що нерідко відбувалося в той час. Із-за підвищеної 
кримінальної ситуації, щовечора, коли надворі темніло, кожна родина 
в селі спускала з ланцюга собаку. Від цього перебувати надворі було ще 
небезпечніше.

Одного разу, коли тато з братом та племінником поїхали на Західну 
Україну, брата обікрали, а іншим разом тато не повертався додому два 
тижні, всі за нього почали дуже хвилюватись, але він повернувся вночі, 
бо вдень повертатися з продуктами було досить небезпечно. У той день 
мама зварила картоплі й залила її молоком. Вона насипала страву 
кожному в окрему тарілку, щоб усім вистачило. Також мама часто 
готувала «затирушки» з борошна та води.

Але в нашому селі люди вмирали з голоду цілими сім’ями, їли навіть 
дітей...

Любов Черевко (Ілляшенко), 1941 р.н., с. Гельмязів Черкаської області.
Записала Решетнікова Таісія, м. Київ.
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...У  родині Черевків, що проживала в селі Бурти Черкаської 
області, було 11 дітей. 12-літній Олександр Прокопович – наймолодший. 
Того року від голоду він не міг уже навіть ходити. 9 травня 1947 р. всі 
пішли на парад, а він зміг тільки виповзти до паркану. У той самий час 
повз хату проходила його рідна тітка Оляна і, побачивши юнака, вона 
злякалася – на ньому були лише кістки та шкіра. Вона дала хлопцю 
кислого молока і з того часу почала його підгодовувати. Того року Сашко 
ледве не помер від голоду. Це історія мого дідуся...

Олександр Черевко, 1935 р.н., с. Бурти Черкаської області.
Записала Таїсія Решетнікова, м. Київ.

...1946   р. було дуже засушливе та ще й холодне літо. 
Люди знали напевне, що буде голод. Я і сестричка жили з матір’ю, 
а батько не повернувся з фронту. Восени мати жерстяною банкою 
переміряла все збіжжя, перерахувала всі овочі й розрахувала, скільки 
можемо використати за день, щоб вистачило до нового врожаю. Ще з 
осені мати почала готувати суміш, що складалася з невеликої порції 
змеленої пшениці, подрібненого буряка, моркви, гарбуза, капусти. Все це 
клала на жаровню і ставила в піч. Пам’ятаю, як мати витягує з печі 
жаровню, а на ній такий корж зарум’янений. Ще гарячим розрізала 
цей корж на порції. Ділила на три дні. Відділяла нам з Марійкою, 
скільки ми можемо з’їсти за день. І як би нам не хотілося їсти – ми не 
сміли взяти більше відведеної пайки ні крихти. Наша мати Олександра 
Оникіївна пережила голод 1932 – 1933 рр. на Полтавщині. До кінця 
свого життя не могла забути, як все село було вкрите тілами пухлих від 
голоду людей – хто вже мертвий, а хто ще ворушиться. Більш за все вона 
боялася голодної смерті … 

Навесні, як зацвіла акація, люди накинулися обривати цвіт. 
Сушили його, відділяли зелененьку серединку, пелюстки перемелювали і 
пекли з них оладки. Мати вирішила зекономити борошно, і ми й собі 
заготовили того акацієвого цвіту. Перемішали цю потрюху з борошном 
і спекли оладки. Але вони мали такий противний присмак, що ми не 
змогли їх їсти. Тоді мати, щоб не пропало борошно, віднесла ті оладки 
сусідам. Сусідські діти Катя і Миколка голодували. На Іванковій горі 
був кагат з торішньою гнилою картоплею. Вони, як і багато людей 
із нашого села, видовбували ту картоплю з промерзлої землі. Потім 
перемивали її, вимивали крохмаль, із якого пекли млинці. Мені цікаво 
було скуштувати, які ці млинці. Вони були сині, як курячий пуп, а які 
вонючі!..

Лідія Шулякова, 1936 р.н., с. Суботів Черкаської області. 
Записала Надія Кукса, Національний історико-культурний заповідник «Чигирин».

Учні молодших класів  школи. 
1947 р. 
Фонди НМІУДСВ. – КН-223975/1. – Ф-29945/1.
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Звернення секретаря Велико-Криниківського райкому партії до секретаря Полтавського 
обкому КП(б)У  з проханням надати допомогу голодуючим. 
26 травня 1946 р. 
Фонди НМІУДСВ. – НД-28226/326.
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...П 
ісля війни я у школу ходила. Голодно жили. Нам із собою в 

школу матері давали пиріжок або булочку із висівок. Зі мною за партою 
сиділа дівчинка, у якої батько був комірником у колгоспі. Їй давали з 
дому коржики білі, з крупчатки. Як мені хотілося того коржика! Одного 
разу коржик упав під парту. Я вирішила його украсти. Діти вийшли на 
перерву, щоб провітрити клас, а я зосталась. Тільки нагнуся, щоб узяти 
його, а хтось загляне в клас, питає, чому я не виходжу. Так і не взяла я 
того коржика... 

А ще пам’ятаю: картопля в кагатах у колгоспі померзла, то усім 
дозволили її брати. Мати носила її додому відрами. А що вже з неї робили 
тоді – не пам’ятаю...

Євгенія Бабко, 1932 р.н., с. Скороходове Чернігівської області.
 Записала Людмила Демченко – завідувач відділу краєзнавства 

Черкаської універсальної наукової бібліотеки ім. Тараса Шевченка.

...Я 
к говорила моя мама, агроном за 

спеціальністю, Чернігівщина ніколи не давала 
великих урожаїв, але й малих не було. До того 
ж, завжди була картопля. А 1946 – 1947 рр. 
тяжкими були як для всієї України, так і 
Чернігівщини. Люди недоїдали. Траплялося, 
що ходили й за жолудями в ліс… Я пригадую, 
як запрацювала в районі хлібопекарня й 
отримали невеличку партію хліба і цей хліб 
тримали з таким, знаєте, пієтетом, що це 
спасіння, порятунок… Тяжкі були роки, але 
сказати, щоб вимирало населення в нас у селі 
Комарівка, я не можу...

 Віктор Акуленко, 1935 р.н., с. Комарівка Чернігівської області. 
Записав Радим Губань, м. Київ.

Весняні польові поботи. 
1947 р. 
З архіву Михайла Гича.

Віктор Акуленко.
З родинного архіву.
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