
І.Г. Баташан 
 
Зразу обмовлюсь: я подаю прислів’я та приказки 30-х років мого села Лиса Гора, що на 

півночі Миколаївської області у Первомайському районі. Це велике степове село, яке до 
колективізації нараховувало понад 8 тисяч мешканців: українці, молдовани, євреї, кілька 
сімей осілих циган. Село ніколи не було панським, хліборобські почуття передавалися з 
покоління в покоління, статок залежав від землі. З історії села варто згадати, що Лиса Гора у 
80-х роках XVIII століття була станицею бузького козацтва. 

До суцільної колективізації дехто з селян шукав нових форм колективного 
господарювання. Була в селі й комуна, були ТСОЗи, були і десятидворки, була й артіль. Але 
більшість мала свою землю й господарювала індивідуально. 

Найбурхливішими були 1930-1932 роки. Розкуркулювання йшло попереду колективізації. 
Селяни відмовлялися вступати до колгоспів, їх розкуркулювали й виганяли з села. Спочатку 
найбагатших, потім заможних, потім й середняків. Тільки ось цей захід налякав селян, і вони 
майже всі пішли до колгоспу. Організували 10 колгоспів восени 1932 року. Але у селян 
конфісковували лишки урожаю 1932 року. Почалася додаткова так звана контрактація – 
викачування лишків хліба. Коли уже здавати було нічого, організували “буксир” (4-5 чоловік 
активістів на чолі з уповноваженим), який ходив по дворах і відбирав хліб. Спочатку ніби 
лишки, а потім усе підряд: і зерно, і бобові, й інші продукти. Люди кричали, плакали, 
просили, лаяли, проклинали... 

Настав голод 1932-1933 років. 
...Спочатку в колгоспі працювали дружно. Та за працю писали трудодні, а на них майже 

нічого не давали. Селянин побачив, що його одурено. 
Прислів’я, приказки, частівки виникали на кожному кроці. Деякі я запам’ятав, деякі 

записав, недавно зустрівшись зі своїми ровесниками – хлопчаками, підпарубками тих 
далеких нині років. Найбільше приказок народжувалось у часи розкуркулювання, 
колективізації і в перші 2-3 роки колгоспного життя. Згодом усе оніміло: сталінські репресії 
зробили своє діло. Як сприймали селяни “нове сталінське життя”, свідчать прислів’я та 
приказки, які доводжу нижче. 

 
І. ЧАС АГІТАЦІЇ ЗА КОЛГОСП 

Ти хоч плач, хоч ридай, а заяву в СОЗ подай. 
Коли б Ленін з нами жив, він селян би захистив. 
Сталін хліба захотів, то й придумав куркулів. 
Всюди плачі, всюди крики, селян учать, як їм жити. 
Ріж, коли, а до СОЗу не веди. 
Ріж та їж, бо у СОЗ і не дадуть. 
Хто Сталіна слухає, той потилицю чухає. 
Без хазяйства жити – вовком вити.  
Без хазяйства жити – на великий шлях ходити. 
Без хазяйства жити – в злодіях ходити. 
Власної землі не мати – по світу блукати. 
Селянин без землі, як птах без крил. 
Селянин без землі, як пес без господаря. 
Гуртове – то чортове. 
Ех, Іване, Іване, життя твоє погане. 
В гурті будете жити, а гуртом і батька добре бити (агітатор). 
Жить одноосібно – значить жити бідно (агітатор). 

 
 

II. ВСТУП ДО КОЛГОСПУ. ГОЛОД 



Ленін землю людям дав – Сталін її відібрав. Сталін землю відібрав, наче руки відірвав. 
Після ленінського непу залишились ми без степу. Ленін волю людям дав – Сталін всіх у СОЗ 
загнав. 

 
Устань, Ленін, подивися: ми без хліба лишилися. 
Стережись, бабо, буксир їде, вповноважений веде. 
Буксир ходить попід хати, щоб у людей хліб забрати. 
Буксир хліб весь забирає, хай люд з голоду вмирає. 
Буксир хліб увесь забрав, щоб мужик скоріш здихав. 
Ой, буксир, буксир, буксире, ти погнав з мішком по миру. 
Буксир добре старається – мужик під тином валяється. 
Буксир працює – селянин старцює. 
Буксир щупами штирхає – до зернини забирає. 
Чом село так лементує? То буксир в нім хазяйнує: у людей 
хліб забирає, хай село все вимирає. 
Чечевицю і горох, і картоплю, й буряк – все беруть буксирники: хай 
здихають мужики. 
Де буксир господарює, все село почує: там і крики, і плачі, і  
виття собачі. 
Нема хліба, нема сала: контрактація забрала. 
Нема хліба, нема сала: така тепер власть настала. 
Як тільки ступа в селі гупне, Сталін контрактацією стукне. 
Як хохол у ступу б’є, вождю спати не дає. 
В нас б’є ступа, аж у Москві гупа.  
Наш сусід уже здурів і дітей своїх поїв. 
Голод, холод в нашій хаті – ніщо їсти, ніде спати. 
Голод людей їсть. 
Мама плецики пекла, як полова в нас була, тепер і їх нема. 
Соломи в ступі натовчи і плециків напечи, то буде що їсти. 
Лободи накришила, соломи натовкла і плециків спекла –  
ото їжа така. 
Люди – не свині, все поїдять. 
Чого ти на нього накинувся, як уповноважений на селянина? 
Уповноважений гарно жартує: помахає пістолетом, потім 
оштрафує, ще й зерно останнє віднесеш. 
Хтіли стати господарями при совіцькій владі – як залишились 
живими, то будемо раді. 

 
 

III. ПЕРШІ ДВА – ТРИ РОКИ КОЛГОСПНОГО ЖИТТЯ 
 

Як стали робити за трудодні, настали чорні дні. 
Ми тепер усі у СОЗІ, то й плачемо на порозі. 
Сидить баба в бур’яні та й рахує трудодні. Врахувала триста 
день, дайте хліба хоч на день. 
Чи робити, чи сиди – СОЗ не дасть тобі їди. 
– Куди їдеш, Миколо? – Не знаю – бригадир знає. 
Та за тії колоски відбула я Соловки. 
Свині нині не кричать, не реве худоба, викинь зуби на полицю  
та й лягай до гроба. 
А у СОЗІ добре жить: один робить – сто лежить. 
В СОЗІ їсти усі просять, та не всі у полі косять. 



До своєї землі виходили до зорі. 
Як мав своєї землі кусок, був дорогий кожний колосок. 
Маю трудоднів п’ятсот, та не маю що класти в рот. 
Ох і хитрі нині дні: комусь хліб – тобі трудодні. 
Трудоднів я маю густо, та в коморі в мене пусто. 
Ні корови, ні свині – тільки Сталін на стіні. 
Ми при непі дружно жили – нині дружбу розвалили. 
Жив при непі, як людина, а у СОЗІ – як тварина. 
Був господарем при непі, а у СОЗІ, як в халепі: хто як хоче 
поганяє, куди хоче посилає, бо за дурня тебе має. 
Наша більшовицька весна і голодна, і пісна. 
Як мав землю я свою, стрівав у полі я зорю. Нині сплю я до 
тих пір, поки збудить бригадир. 
Їж суп з грибами, а язик тримай за зубами. 
Мовчи, Лука, – менше гріха. 
Нині таке життя маєм: ліг у світлиці, а встав у темниці. 
 
 

Р. Беженуца 
Мені 75 років, але я нічого не забула, перед очима і нині пропливають ті жахливі часи. 
У 1932 році мені було 7 років, я вчилася, а батьки працювали у колгоспі. Той рік урожай 

хліба був хороший, і батьки отримали зерна вдосталь, але прийшло розпорядження, що хліб 
роздали незаконно, і невдовзі почали забирати з домівок усе, що знаходили. Шукали хліб 
усюди – розкривали підлоги, печі, розкидали скирти соломи, і якщо знаходили навіть   5 кг, 
то і те забирали. Поступово надходив голод. 

Мої батьки ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, і коли знаходили хоча 
б жменьку зерна, це було велике щастя. Його товкли у ступах, добавляли макухи, буряки, 
картопляні шкірки і з цієї суміші щось пекли. Найстрашніше почалося весною 1933 року. 
Закінчилися всі крихти зерна, з’явилися перші померлі від голоду. 

Люди їли все, що можна було жувати. Варили квіти з акації, зелену лебеду змішували з 
товченими качанами від кукурудзи, і було за щастя, хто міг, добавити жменьку висівок. Від 
такої їжі розпухали ноги, лопала шкіра. Часто можна було бачити знесилених людей, які 
виходили на сонечко, лягали на землю і вже не мали сили піднятися або відігнати мух, що 
насідали на ноги, з яких витікала сукровиця. Вони тихо вмирали, а живим було байдуже, бо 
вони божеволіли і дичавіли від голоду. Батьки несли на цвинтар померлих дітей в мисках, 
везли на візках, у кого ще лишалися сили. 

Люди божеволіли від голоду. Я була свідком двох випадків людоїдства. Моя бабуся 
запримітила, що наша сусідка, Бостав Хівроня, почала лазити через вікно, а двері було 
замкнуто. Одного разу, коли її не було вдома, бабуся послала мене з подругою подивитися, 
що там робиться в хаті і що з хлопчиком Лесиком, бо його ніхто не бачив. Ми полізли через 
вікно і відразу почули тліну, під лавкою стояв великий горщик, вкритий мішком, а в горщику 
– гниючі кишки. Зайшовши до кухні, побачили цілу гірку зварених і об’їдених кісток, на 
черепі залишки волосся – це був череп її хлопчика... Стіна і частина печі були забруднені 
кров’ю. Мати вбила свою дитину і з’їла... 

А ось другий випадок. Моя сестра працювала у сільській раді секретарем, і я часто 
ходила до неї. 

У цей день я чекала кінця її роботи, аж тут заходить хлопець років 7-8, поклав на стіл 
невеликий згорток, а коли розгорнули, то побачили зварену дитячу руку. Він розповів, що 
приїхав на декілька днів до своєї домівки, питав матір, де його брати (два хлопчики), а вона 
відповіла, що десь гуляють, і пішла. Він, нічого не підозрюючи, пішов до хати і хотів знайти 
щось поїсти, дістав з печі казана, зачерпнув ложкою і дістав дитячу руку. Хлопець загорнув 



її в газету і приніс до сільради. Коли з сільради прийшли до дому, то знайшли в сінцях бочку, 
в якій були порубані і посолені діти. Викликали міліцію. Жінку ту забрали, і вона в село не 
повернулася. Мати хлопчиків пояснила, що вони померли, і вона їх мертвих порізала і 
засолила, щоб з’їсти. 

Почало доспівати жито на городах, люди мняли незрілі колоски і варили каші, дозріли 
вишні, а незабаром дали по 6 кг зерна з колгоспу, і це була важка радість. Декому уже не 
допомогли ні борошно, ні молоко, і вони вмирали – було вже пізно... Живі почали відходити 
від голоду, і це був жах. Поверталася свідомість, а з нею вся гірка дійсність... По селі чулися 
відчайдушні крики, на цвинтарі голосили жінки, а чоловіки прикопували майже відкриті 
труни, ставили хрести. Життя поверталося повільно і тяжко. 

 
 

М.І. Біличенко  

За свій вік я пережив два страшних голоди – 1933-го і 1947-го. Пережив разом з народом 
країни, багатої чорноземом, врожаями, садами, річками, ставками. 

Минуло 64 роки, а я і досі пам’ятаю, як до нас прийшла комісія у складі 3 чоловік, щоб 
вилучити рештки зерна. Батько з матір’ю працювали в колгоспі від зорі до зорі, йшли зі 
сходом сонця, а поверталися пізно ввечері. В той день вони залишили для нас трьох (я був 
найменший – 5 років) 6 варених картоплин і 4 огірки. І не встигли ми це все з’їсти, як 
налетіли непрохані “гості”. Миску з картоплею я встиг заховати на печі і накрити своїми 
штанами, а огірки – не встиг. Переступивши поріг, “гості” накинулись на огірки, які 
залишилися на столі. Після цього понишпорили по кутках хати – та й з тим і пішли. 

З нетерпінням чекали ми кожного вечора повернення з роботи батька, що працював 
трактористом у колгоспі “Більшовик” і приносив нам свій пайок: 400 грамів синьої лемішки 
з ячмінного борошна. Сам він їх не їв, обходився ріденьким кулішем, а той хліб приносив 
нам. Завдяки цьому ми і вижили. 

Та не всім це судилося. У невеличкому нашому селі Петрівка, де було менше 100 хат, 
вмерло 44 чоловіки. Ще більше людей вмерло в Катеринці, Полтавці, Синюшиному Броді та 
ін. 

Тоді було заборонено навіть вживати слово „голод”... Замість цього вживали термін 
„прорив у хлібозаготівлях”, але в людській пам’яті він залишиться страшним голодомором. 

 
 

М. Бойченко 
2 січня 1933 року зима ще хурделила. Холодного дня в Полянці в родині Тихона 

Григоренка був похорон. Ховали четверту дитину. Траурна процесія виглядала дещо 
незвичайно. Через брідок, по запорошеному снігом льоду, похитуючись, йшло кілька 
чоловік. На драбині несли загорнуте у ряднину тіло семирічного Василька. Коли піднімались 
по кручі, воно перекочувалось з боку на бік. Ряднинка розгорнулась, та на це ніхто не звертав 
уваги. На обличчя падали і не розтавали великі гарні сніжинки. Він так любив їх малювати. 
Тепер і вони ніби прощались з ним. Важко дихаючи, люди підійшли до цвинтаря. 
Спинились. Копати яму вже не змогли. Сили покидали живих. Василька поклали в рівчак 
біля цвинтаря. 

До Трійці поховали решту шість чадів із сім’ї Григоренків. Так перестав існувати 
давній козацький рід Григоренків, що вів своє коріння від Запорозької Січі. 

 
 
 
 
 

М.І. Денейко  



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Г.Г. Єжелов 

 
Майже усе моє дитинство минуло на подвір‘ї Володимирівської МТС. Ніякої дивини тут 

немає, бо МТС містилася у сусідньому дворі, до того ж старшим механіком там був мій 
батько. Таке щастя випадало не кожному з моїх однолітків. 

На ті часи мій батько був майстром найвищої проби, люди знали його за десятки і сотні 
верств навколо. Замолоду він порав поміщицький паровик, а вечорами, облишивши усі 
розваги, робив маленький паровичок. Навесні 1923 року батько добудував-таки (за десять 
років) той паровичок вагою 2 кілограми, а восени поїхав у Москву на Всеросійську 
сільськогосподарську і кустарно-промислову виставку. 

Півтора місяці товпилися люди навколо дивної машини, зробленої сільським самоуком. 
На пам’ять про видатну подію в  своєму житті батько привіз із столиці газету “Смичка”, в 
якій оповідалося і про паровик, і про його творця. 

Пропозицію стати старшим механіком МТС батько сприйняв як дарунок долі. 
Механічний цех, між іншим, містився в куркульській хаті. 

Повік не забуду ливарного цеху у дні, коли в опеки заливали розплавлений метал. 
Майстер, майже чаклун своєї справи, Петро Абрамович Гіберт (з німців-колоністів) метався 
між рядами опек, подавав команди двом дужим хлопцям, що несли, дрібно тупцюючи 
ногами, багатопудовий ківш із червоним чавуном. 

Не випадковий в історії машинно-тракторних станцій випадок, коли майстри МТС, не 
покладаючись на слабосилий сільгосппостач, самі виготовляли запасні деталі до двигунів і 
паровиків, молотарок та віялок. 

Пам’ятаю добре усміхнене обличчя Феофана Васильовича Журмана, старенького токаря з 
села Кущинівка, який кожного дня з торбиною за плечима дибав до МТС. Скільки він 
переробив чорних чавунних болванок, виготовлених у ливарні, на блискучі кільця до 
великих і малих поршнів! 

Впевнений: талановито та самовіддано трудився б і мій батько, поки вистачило б сили, 
якби у квітні 1938 року нелюди та бузувіри не записали його у “вороги народу” з усіма 
наступними наслідками... Не стало батька, винахідника, людини неспокійної вдачі. Але до 
тієї лихої пори треба буде ще прожити цілих п’ять років. Батько прожив, а решта вмерли у 
чорному 33-му. Серед них були трактористи, скотарі. Так “Друг. Вчитель. Вождь. Корифей 
усіх наук” віддячив за праведників і одвічних трударів. 

Не мені знати, чому в 11-томному словнику української мови немає слова “жабурниця”, а 
от у підручнику зоології Я. Цузмера, за яким я вчився на початку 30-х років, воно було. 
Може б, забув його, аби не той тричі проклятий рік. Цим словом позначався прісноводний 
молюск, черепашка. До 1933 року мої краяни знали про жабурницю тільки одне: купаючись 
у Висуні, можна розпанахати тіло її розкритою частиною до самої кістки. А в голодний рік 
люди відкрили, здавалося, найголовніше: нею, жабурницею, можна рятуватися від голодної 
смерті. Дійшовши до краю, люди вигрібали черепашок волоком або намацували ногою, щоб 
потім пірнути під воду, вихопити дорогоцінну знахідку, мерщій сховати у торбу або діряве 
відро. Черепашкою просякло все існування селян. Жабурниця смерділа у хаті, височіла 
купою черепків посеред двору. Якби зібрати усі ті черепки, висипати на одній площадці, то 
вийшла б велетенська піраміда “на честь” або на вічне прокляття винуватцям страхітливого 
голоду в південних степах України. 

Тільки люди, позбавлені совісті, можуть патякати: “При Сталіні був порядок”. Якщо 
голодна смерть хлібороба, самою долею покликаного годувати людей, є порядок, то що ж 
тоді є злочин?! 

Пригадується рядовий епізод з нашого домашнього життя: занедужала телиця. Як 
водилося в селян, таку худобу дорізали, щоб не втратити м’ясо. Так учинив і батько. Але 
ветеринар порадив батькові не годуватися хворим м’ясом, бо тоді ходила сибірка. Серед 
зими видовбали в землі глибочезну яму і закопали тушу. А на ранок яма була порожня... 



Цілими днями вистоювали голодні хлоп’ята перед дверима олійні, щоб випросити грудку 
солом’яної макухи. Але хто ж дасть у таку скруту! 

Тоді просили хоч свиріпової... Пам’ятаю, як робітник умовляв дітей: “Та ви ж її не 
їстимете, бо дуже гірка”. Голодні діти протестували: “Будемо, будемо!” Дядько зітхав і 
виносив по шматку теплої ще макухи. Її нюхали, гріли руки, але не їли, бо гіркіша від 
полину. 

Я погрішив би проти совісті, якби сказав, що нас, школярів, не пробували підгодовувати. 
Після уроків нас вели до їдальні і ставили по тарілці затірки або капусняку, а згодом 
перейшли на самі солоні огірки. Вийшли запаси... Епізод зі шкільною їдальнею тривав дуже 
недовго. Ні я, ні мої земляки не пам’ятають, щоб десь у нашому краї годували конаючих з 
голоду людей. Не було такого! 

Старші віком люди запевняють, що влітку того року половина всіх хат стояла пустою. 
Дехто піднімає цифру до двох третин. Треба уточнити: хати спорожніли не лише внаслідок 
голоду, а й через те, що деякі сім’ї подалися світ за очі, а частину господарів вислали на 
Соловки, у Воркуту, у Казахстан... Тоді з дозволу і без дозволу сільської Ради будівлі 
розбирали на дрова та будівельні матеріали. По всьому селі стирчали залишки стін та димарі. 

Якось прибігає до нас товариш старшого брата Володька  Михайлик і говорить: “Вашого 
Тимоша завалило у куркульській хаті!” 

То школа послала учнів шостої групи (так тоді називалися І класи) розбирати спорожнілу 
хату. Спочатку хлопці скинули околот, крокви. Коли ж добралися до стелі, довбур, 
залишившись без підпори, упав і завалив брата. Того ніхто не примітив, а коли збиралися йти 
додому, якесь дівча помітило хлопчачу голову, чуб. На щастя, за кілька тижнів Тиміш 
вийшов з лікарні. 

“Люди без будь-якої мети блукали вулицями... Власне, мета була, але примарна – 
натрапити на їжу, – розповідає вчитель-пенсіонер Григорій Микитович Сиденко. – Якось я 
теж блукав, хотілось їсти... Забіг до однієї хати в надії щось знайти. І знайшов... У хаті було 
аж три мертвих тіла – на печі, на ліжку і на підлозі... Ще пам’ятаю Андрія Ганджу, чоловіка 
років тридцяти. З голоду він втратив розум. Ходить скрізь і видивляється, чи не несе хто-
небудь шматок хліба, якийсь харч. Якщо натрапляв, кидався, виривав, запихав до рота. Коли 
його били, він падав на землю і не чинив ніякого опору”. 

“Хтось подав уже не нову думку піти до олійні, – продовжує Григорій Микитович. – 
Через прочинені двері ми спостерігали, як робітник наповнює ступу давильні розжареною 
сім’яною масою. Хтось не витримав і першим кинувся до їства, за ним інші. Смажене сім’я 
обпікало руки, роти, але голодні жували його, набивали кишені. Нарешті робітник отямився і 
почав бити несподіваних нападників”. 

Дісталось і Грицькові. Його нудило, він зовсім ослаб. Розповів матері про нещасливу 
пригоду. Щоб хоч якось втішити хлопця, мати зварила йому дві маленькі цибулини. Більше 
вдома нічого не було. 

Коли потеплішало, всіх людей вигнали в поле, повертались додому не кожного дня. 
Грицько та його менша сестра весь тиждень були самі. Без їжі, без хліба. Хлопець брав відро, 
черпав воду у Висуні, виливав з нірок ховрахів і пік на вогні. Разом з іншими дітьми ходили 
до лісу. Там були воронячі яйця, пуцьвірінки. Прийшовши з поля, мати ледве розшукувала 
своїх брудних, голодних дітей.   

“Невже такий поганий врожай був 1932 року?” – розпитував я літніх людей. “Недорід 
був, – казали мені, але не такий, щоб умирати з голоду. Хліб “викачували”, хліб “трусили”, 
на “паличку” (себто на трудодень) нічого не давали”. В той час, коли люди доїдали останню 
картоплину, по селах нишпорили уповноважені у супроводі запопадливих лжеактивістів, 
озброєних химерними шипами, ключками, іншим знаряддям, і забирали усе підряд. 
Увійшовши в раж, вони вже не відрізняли заможного дядька від багатодітної вдови. Над усе 
для них було стопроцентне виконання плану, доведеного згори, причому методи не мали 
ніякої ваги. Їх надихала настанова вождя: боротьба за хліб – це боротьба за соціалізм. Вони 
не були здатні розуміти, що їхні дії спотворюють і ображають саму ідею справедливого 



суспільства. В однієї жінки знайшли горнятко квасолі, замуроване у криниці. Вражені цією 
новиною, ми, пацани, ходили дивитися, як побивалася пограбована жінка. 

З Миколаєва приїхав якийсь Чернявський. Він теж мав повноваження, а його помічники 
були озброєні звичними знаряддями. Селянська хата їх цікавила лише з одного боку: що вона 
може дати зведенню про хлібозаготівлю. На підводи вантажилося все: клумак збіжжя і 
вузлик гороху, жменя останнього борошна і півкруга макухи. Психологію “заготівельників” 
неважко було зрозуміти: вони, бач, стараються “для держави”, а дядьки і баби заважають їм 
виконувати план. 

Тих, хто чинив опір нечуваній сваволі, часто зачиняли в кутузку. За неї правила 
комірчина в одній з будівель нинішньої середньої школи на центральній вулиці 
Володимирівки. Епізод, про який хочу розповісти, ще й сьогодні стоїть перед очима. 

Вікно комірки було загратоване, але вгорі пруття не досягало рами і вивершувалось 
гострими шпичаками. За гратами на підвіконні сидів молодий чоловік років двадцяти 
восьми. До нього прийшла дружина з дитинкою. Чоловік бадьорився, напевне, тамуючи 
внутрішній неспокій. Поторкавши дитину за кирпу, молодий батько загорівся бажанням 
потримати її на руках. Жінка піднімала маля над головою, щоб протиснути його між 
горішнім брусом гостряками, але щілина була не досить широкою. Так і не пощастило 
батькові взяти дитину на руки. Він якось відразу посмутнів, принишк. Хто вони, ті люди, яка 
їхня доля?.. А що у навколишніх селах?   

 

Г.М. Власов 
 
Весни 1933-го люди чекали як свята, сподівалися на щавель, козельці, різне коріння. 

Коли в Новоочакові почали саджати картоплю, наш сусіда Тимофій Топчій потай викопував 
її на городах і їв разом з землею, сиру. Від того й настала смерть. 

 
 

Т.С. Матвійчук 
 
Цвіт білої акації врятував декого з моїх земляків у Миколаївці-Другій, а декому й 

спричинив смерть. Видереться квола людина на дерево і зачепиться одежиною за сучок. 
Самій звільнитись несила, і рятувати немає кому. Так і висіла до смерті. Цього видовища і 
сьогодні позбутись не можу. 

А Митько Ковальов викопав з могили труну вчителя і зняв з нього костюм, щоб виміняти 
на харчі. Вранці люди побачили і розриту могилу, і труну, і тіло покійного. Голодний 
Митько не мав сили закидати могилу. 

В сусідній Павлівці Андрій Стоянець наївся недозрілого зерна і помер. Того ж літа 
вмерли голодною смертю Парфентій Гречаний та його одружений син Микита. 

 
Г.К. Касьянов 

 
В голодний рік мені довелося вчителювати в селі Зоря. Одержував пайок: кілограм 

макухи і літр молока на тиждень. Від голоду втрачав притомність. Як комсомольський 
ватажок, мав організувати чергування своїх спілчанських товаришів на колгоспній стайні. І 
люди, і худоба не мали що їсти. До літа половина коней загинула. У плуги і жниварки 
довелося запрягати корів. Люди були дуже слабі, гинули від споживання різної зелені. Не раз 
попереджали: не їжте рицини, бо вона особливо небезпечна для ослабленого організму. Але 
дехто зрозумів попередження по-своєму: не хочуть, щоб люди їли колгоспне добро. Так 
помер колгоспник Москвин... Якби я пам’ятав усіх померлих, то був би довгий список. 

Згадуючи страшний 33-й, забуваємо ще одну важливу обставину, що поглиблювала болі і 
муки народу, – масові захворювання на малярію. Хворіли у кожному селі, на кожній вулиці, 



у кожному домі. Хініну та акрихіну не вистачало – рятувалися полином, іншими травами, але 
найчастіше то був самообман. Навіть серед дистрофіків хворі на малярію вирізнялися 
синюшністю і гинули першими. 

І про горілку. Батько Сталін ладен був торгувати нею навіть під час чуми. Голодні 
просили хліба, а їм простягали пляшку. Торгівля спиртним мотивувалась потребами 
індустріалізації. Це ми знаємо. Який вигляд мала торгівля горілкою у реальному житті? На 
розі центральної вулиці і Торговельного провулка у нашому селі здавна стояла крамниця під 
бляхою. Заходиш туди – і відкривається все убоге багатство крамниці: запилене сукно, якого 
ніхто не купував, калоші, вухналі, а далі – неозора батарея різних пляшок: “сотки”, чвертки, 
півлітри, літри, а також “гусаки”, тобто сулії на три і п’ять літрів. Яку ж то байдужість до 
справжніх потреб людини треба було мати в душі, щоб у рік масової загибелі трударів від 
голодної смерті заповнювати полиці отрутою! 

У тій же крамниці селяни довідалися про торгсин. Хто мав золото, срібло, інші 
коштовності, могли купити одяг, взуття, продовольчі товари. Мої батьки і знайомі моїх 
батьків дороги туди не знали. Меткий на язик народ дуже швидко і влучно розшифрував 
новітнє слово, що залетіло в село. Торгсин означав: “Товарищи, опомнитесь, Россия гибнет. 
Сталин – изменник народа”. 

Лишилося сказати найгіркіше. 
Володимирівці переселилися у південний степ з Володимирівської губернії. Живуть біля 

Висуні з 1810 року. Вони наділені природною гідністю, вмінням постояти за себе, не лізуть 
за словом у кишеню. Вільна розкутість поєднується у них з добросердечністю. Ці благородні 
риси я помічав у своїх однолітків, коли у Володимирівській школі спільно з ними вивчав не 
лише арифметику, а й російську та українську мови, і не було жодного серед нас, хто сказав 
би, що когось обтяжує російська або українська мова. 

Через роки, обмірковуючи різні обставини 33-го, я звернув увагу на те, що серед моїх 
земляків якось поменшало гідності, більше стало покірливості, навіть запобігливості. Тільки 
ж ні, це явище не місцеве, не володимирівське, воно охопило куди ширші простори. Саме 
цього й прагнув Сталін, витравлюючи людську гідність за допомогою в’язниць, концтаборів 
і голодної смерті. Йому потрібні були не люди, не особистості, а “гвинтики”, виконавці; не 
господарі землі, а кріпаки без високих запитів і вільного польоту думки. 

Примара сталінської тиранії чимдалі відсувається в минуле. Вільніше дихати стало, 
більше гідності виражають людські обличчя. Сталінського голодного “порядку” більше не 
буде, бо так сказав народ. 

 
 

А.Д. Парасенюк, 
Л.Д. Бернавега 

 
Як і завжди світило сонце. Щедро лило теплу благодать на землю. Все тягнулось до 

сонця, лише людина – до хліба. Йшов 1933 рік. 
...Одинадцятирічна четвертокласниця Онися Ошовська прямувала до школи. Дійшла до 

річки – курці перескочити – спробувала сама. Сил не вистачило – й опинилася у воді. Там і 
знайшла доньку мама. Без сліз уклала Онисю на рядно і вдвох з сусідкою потягла свою 
кровинку на кладовище. 

Щоб чимось наповнити голодний шлунок, Гриша Піноковський наївся хрону, а потім 
важко помирав під скиртою сіна. „Серце не витримало”, – говорили жінки. Загорнули хлопця 
в домоткану пілку й відправили на інший світ. А в цей час так щедро лилося сонячне 
проміння, була зелень... 

Не буду називати прізвище батька, який у голодному відчаю взявся за заточку ножа. 
Сусідка на порі. 

– Що маєш робити? 
– Дітей різати! 



Хоч і сама Параска Денисюк ледве животіла, а все-таки забрала Толю від видимої смерті. 
Не дочекався Митрофан Ридванський доньки Франі зі школи. Дівча аж світилося від 

пухлин. Не змогла подолати коротку відстань додому – померла край дороги. 
Школа в міру можливостей підтримувала їжею учнів. Деякі діти вже не в силі були 

ходити на уроки. Батько трьох школярів ходив за обідом до школи. Дорогою не стримувався 
– все з’їдав. У результаті Вася, Льоня і Толя померли від виснаження. Батько помер трохи 
пізніше. 

На Україні лютував голодомор. Ну як при цьому не згадати віщі Шевченківські слова про 
українське село, пограбоване панщиною:  

Аж страх погано 
У тім хорошому селі: 
Чорніше чорної землі 
Блукають люди; повсихали 
Сади зелені, погнили 
Біленькі хати, повалялись, 
Стави бур’яном поросли, 
Село неначе погоріло, 
Неначе люди подуріли. 

 
Сонце, чисте повітря, зелена трава... Неподалік від дороги – пам’ятник померлим 

односельцям. Прізвища, імена лавами вишикувалися на стелах, їх так багато, що і оком не 
окинеш. Різний вік, стать, характер – всі до однієї ями пішли через голод. 

Родинами покидали грішну землю Близнюки, Василівські, Маленькі, Піліховські, 
Чекановські... Помирали на очах у матерів діти, діти плакали біля мертвих батьків. 

Кіндрат Данилович Денисюк з дружиною Наталкою мали дванадцятеро дітей. Із них в 
живих залишилася одна дочка Настя, якій було в 1933 р. одинадцять років. Мала сім’я дві 
корови, іншу живність. Згодом все забрали. Меншенькі Денисюки – Євген, Костик, Ваня, 
Коля – померли разом з батьками. “Найважче вмирала мама, – розповідає Настя Кіндратівна. 
– Щоб хоч прикрити мамине тіло, кума дала стареньку спідницю, з фіранки пошили кофту, 
замість труни – рядно. Отак спорядили ми у вічну дорогу свою матусю...” 

Потім в землю лягли сотні михалчан: Піньковський Ригір разом з сином Толею і дочкою 
Людою; Чекановський М.І. з дружиною Марією та двома дітьми. Вся родина Омеляна 
Ошовського зімліла з голоду, бо перед цим комнезамівці все збіжжя забрали. Така ж доля 
дісталася Губській Марії Семенівні та її репресованому чоловікові Дмитру. 

Хіба можна забути таке: діти Тарабана Г.Є. Володя і Галя “паслися” на лебідці. Там-таки 
й мерли у важких стражданнях. Довго лежали непохованими. 

Досить! Досить! Досить! Серце не камінь. І через 60 років рана на тілі українського 
селянства ятриться й не гоїться. Ця рукотворна “безкровна” війна забрала життя мільйонів 
людей, яким би жити й працювати в ім’я своїх дітей, свого майбутнього. 

Погано дуже, страх погано 
В оцій пустині пропадать, 
А ще поганше на Украйні 
Дивитись, плакать – і мовчать! 

 
В.А. Підвальна 

 
Були створені бригади по так званому розкуркуленню. Забирали хліб, одежу, все, що 

попадало під руки, залишались голі стіни. Оце й призвело до голоду тридцять третього року. 
У нас в сім’ї було четверо дітей. Старший брат (1913 року народження) після закінчення 
школи пішов в Одесу в морфлот, а ми добре наголодувались. Я геть спухла, старша сестра 
була дужча за мене, а брат – 1928 року народження, його ми жаліли як найменшого. Батька з 



нами не було, тимчасово працював в Одесі, в промисловості, щоб хоч трохи нам допомогти; 
йому давали невеличкий пайок, частину його нам відсилав. 

Пам’ятаю добре,  як було наказано відвезти хліб державі. Батько зразу це зробив, 
залишив дещо, щоб дожити до нового врожаю. Коли прийшли забирати останнє – не 
повірили, що більше нема хліба, і шукали в землі. Вирили в хаті яму в ріст людини, але там 
хліба не було. Та яма зяяла в хаті не загорнута кілька років. Весною 1938 року батько мій, 
Підвальний Антон Микитович, був репресований, і тільки тепер мені стало відомо, що його 
звинувачено в антирадянській пропаганді та через два тижні після арешту розстріляно. Він 
був простий селянин. Повернувшись з Одеси, працював в Ульянівському районі на 
будівництві школи. Та ось приїхав додому на вихідний, вночі прийшли, забрали – і як у воду 
канув. Ні слідства, ні суду... 

 
 

Л. Плясков 
 
Було мені тоді 18 років. Вчився на 3-му курсі суднобудівного технікуму. Йшов останній 

тиждень червня голодного 33-року. Щойно закінчилося складання іспитів. Вранці 30 червня 
виїжджаємо на збирання врожаю в райони Миколаївської області. Адміністрація технікуму 
потурбувалась, щоб нам видали за картками житнього хліба, бо у наших торбинах нічого 
їстівного не було. Ще на вокзалі кожен з нас з’їв майже по півбуханки, запиваючи 
привокзальним окропом. 

Уже сидячи у відкритих товарних вагонах, були ситі і задоволені тим, що їдемо на жнива, 
де нам обіцяли варити галушки з першого помолу борошна нового врожаю. Висадили нас на 
21-му кілометрі. Опівдні дісталися на центральну садибу радгоспу. Звідти вже групою з 18 
чоловік знову пішки кілометрів 8-9 пройшли до  2-ї половини дільниці, де спорудили з 
жердин і соломи великий курінь, поряд з іншим, у якому  вже влаштувалися курсанти 
партшколи. На другий день, опівдні, під дощем, нас усіх вишикували, розбили на шістки і 
роздали заржавілі мисливські рушниці та шаблі. 

Ми повинні були охороняти достигаючу пшеницю. Кожна шістка ділилась на три пари, 
мала свою ділянку та графік чергувань. 

Пшеницю було посіяно великими квадратами два на три кілометри. Між квадратами 
проміжки для проїзду по 3-4 метри вширки. Я ходив у парі з товаришем Шурою 
Приходченком. У мене рушниця на плечі, у нього шабля. Ходили мокрі, голодні, по багнюці 
босоніж – жаліли взуття. Потім за прикладом радгоспних хлопців ночами рвали колоски, 
перетирали їх у долонях і їли зерно. 

Четвертий день нашого “пильнування” був для нас щасливим: перестав дощ, і нам на 
підводі привезли чечевичну кашу і дали кожному по тарілці. Путівцем ми вийшли до околиці 
с. Пузирі. Дорога проходила неподалік кладовища. І ось тут ми вперше натрапили на труп. 
Це був  чоловік у старенькій одежині з порожньою торбою. Біля цвинтаревої стіни,  у 
високій траві, у різних місцях  ми побачили ще трупи. Серед них були і літні, і молоді жінки і 
чоловіки, і навіть дівчатка років 6-7. Ми нарахували 14 трупів. Моторошна це була картина.  

При в’їзді до міста з гальмової площадки вагона, де ми влаштувалися, нам добре видно 
було судна під італійськими, грецькими та іншими прапорами, що стояли на рейді у порту. 
Вони завантажились зерном ще старого врожаю, тим зерном, яке належало жителям Пузирів, 
та всій нашій голодній Україні, про це ми знали всі. То що ж відбувається у нашій країні? І я 
згадав, як у листопаді 1929 року нас, трьох піонерів, учнів 7-го класу, посилали до Баштанки, 
до нашої підшефної школи, допомагати місцевим піонерам агітувати селян вступати до 
колгоспу. 

У перший день нашого перебування у Баштанці, у сільраді, перед нами пройшло близько 
двох десятків селян. Голова та двоє  у напіввійськовій формі викликали їх по одному. 
Умовляли, погрози мало на кого діяли, а ми сиділи й дивувались: як це так, їм бажають 
кращого життя, а вони відмовляються. Голова показував на нас і соромив чоловіків, ось, 



мовляв, піонери прийшли вас умовляти. Незговірливих відправляли у “холодну”, тобто в 
амбар. 

На другий день знову викликали тих, кого посадили   у “холодну” чи відпустили до 
завтра додому для додаткового обдумування. І знов повторювалось те ж саме. 

Один широкоплечий, але сухорлявий чоловік особливо упирався, і тут відзначилась наша 
Ірочка. 

– Дядечку, ну запишіться до колгоспу, і ми поїдемо звідси. А то мама вже непокоїться. 
Ну що вам, важко, дядечку?.. – просила вона. 

Той повернув голову у її бік. 
– Дитино, що ти розумієш? Я жити хочу, – сказав він м’яко і  докірливо.                                             
Так от після всіх цих спогадів і після побаченого біля пузирівського кладовища я, 

комсомолець, який був покликаний охороняти хліб як соціалістичну власність, і вчинив 
“проступок”. Трапилось це приблизно на десяту ніч нашого чергування з Шурою. Була друга 
чи третя година ночі... Та раптом чуємо: вжик, вжик... Зупинилися, прислухалися. Явно хтось 
косив пшеницю. Я взяв рушницю в руки, і ми, пригнувшись, пішли у той бік. Пройшовши 
метрів 250-300, ми майже впритул підійшли до коня, запряженого у гарбу. Придивилися: 
ділянка метрів двадцять на десять була викошена. По той її бік чоловік на дерев’яній нозі 
нижче коліна продовжував косити, а дві жінки (літня і молода) збирали граблями скошене. 

Гарба вже наполовину була заповнена. Помітивши нас, вони зупинилися. Стара жінка 
перелякано стягнула хустку з голови, кинулася перед нами на коліна і почала просити, щоб 
ми її вбили, але пожаліли малих діточок, які вже тиждень не мали крихти хліба в роті. 
Причитала тихо, не голосом, а серцем, і рвала на собі розтріпане волосся, хилилася головою 
до землі. 

Ми з Шурою стоїмо, дивимось один на одного розгублено, розуміючи, що мусимо зараз 
виконати наш обов’язок, тобто всіх, кого ми застали тут, на місці злочину, доставити туди, 
куди належить. 

–   А ну залазьте всі в гарбу! – закричав Шура. 
Я машинально скинув рушницю... І зло видавлюю з себе: 
– Ідіть геть! Зараз же і швидко! 
Але ні старий, ні жінка не рухаються з місця. Лише після того, як ми з Шурою обидва 

накинулись на них, щоб вони швидше забиралися звідси, до їхньої свідомості, нарешті, 
дійшло, що ми їх відпускаємо. Стара жінка підвелася з колін, спитала розгублено: 

– А це куди? – і показала на гарбу. 
– Забирайтеся і йдіть скоріше, поки вас кінний об’їждчик не помітив, – сказав я тихо, і ми 

пішли. 
Віддаляючись від того злощасного місця, ми з Шурою домовилися, що коли зустрінемо 

кінного об’їждчика, затримаємо його якомога довше... 
Не раз у житті доводилося мені згадувати свій вчинок: в серці моєму завжди жевріє надія, 

що, може, діти у цій сім’ї не померли з голоду в 33-му, можливо, живі й досі. 
 
 

О. Г. Подубієнко 
У 33 році мені було шість років, а братику три, коли померли з голоду дід, бабуся, батько 

й мама. Так чітко запам’яталося: мама сушить лушпайки з буряка, мішає з половою і пече 
коржі, уже почали косити хліб і з першого врожаю намололи муки, спекли хліба в колгоспі й 
давали людям. Це було літо 33 року. Але мама була вже пухла, той хліб її не врятував. А нас 
із братиком забрали в дитячі ясла при колгоспі імені Сталіна (тоді це село звалося Батурин) 
Березнегуватського району. Через рік і братик помер. Лишилася я на світі сама... 

У яслах ми, сироти, жили аж до війни. У 1941 році нас роздали по родичах. А коли нас 
визволили від німця, я пішла в евакогоспіталь санітаркою в Миколаєві. Потім наш госпіталь 
відправили в Угорщину, там і перемогу зустріла. 



Все життя я працювала, тільки цього року пішла на пенсію. І ніколи й ніде не чула ані 
слова про той страшний голод, який посиротив мене і ще тисячі й тисячі дітей, забрав у 
могилу стільки чесних людей. Забути про це не можна. 

 
 

Ю. П. Соломицька 
 
У місяці лютому 1932 року нас вигнали з хати. Кидали нами в сніг, як цуценят. А нас у 

батька було п’ятеро дітей. Та хата під соломою. Батько пішов у колгосп із перших днів з 
мамою, одвів коні, корову, оддав увесь реманент. Коли нас викинули на холод і все забрали з 
хати за податки, мама взяла малих і пішла з нами такою лютою зимою просити попід хати. 
Мама хворіла на ревматизм, у неї були на ногах биті валянки, то один із тих, що нас 
викидали, приклав пістолет і зняв з мами валянки. Мама обмотала ноги якимось дрантям, і 
так ми ходили по дворах. 

Якось батькові вдалося нас вивезти на Кавказ, там ми врятувались від голоду. Але всі уже 
хотіли додому. Повернулися з мамою до своєї хати. Аж тут прийшли з сільради, забрали 
маму. Ми бігли слідом і плакали. Пустили нашу маму. Стали вони з батьком ходити в 
колгосп на роботу. Батько почав будувати  хату, звів по вікна зруб. Раз прийшов з роботи аж 
чорний та темний, не встиг умитись, як приїхали бричкою і забрали нашого батька. Батька 
повезли, а ми бігли за бричкою і кричали. Батько обернувся і заплакав уголос: “Я, дітки, без 
вини винуватий, слухайте маму, будьте чесними, як ваш батько!”  

Я так і не знаю, за що йому дали 8 років. І батько, і мама обоє були неписьменні, обоє 
великі трудівники. У 1939 році прийшов лист від батька, весь оплаканий, букви залиті 
слізьми. І більше нічого. Так ми й не знаємо, де він подівся, чи сам помер, чи розстріляно 
нашого рідного батька. Лишилась у нас тільки його адреса: Західно-Сибірський край, Бійськ, 
колона № 7, Соломицький Павло Семенович. 

 
 

П.В. Сольоний 
 
Взимку 1932 року буксирні бригади вивезли все зерно – і став голод. Люди, які були в 

бригадах, вели себе нахабно, забирали не тільки хліб, а й одяг, ламали, довбали печі, стіни, 
підлогу, шукаючи зерно. 

Як ми вижили, сказати важко. Батько, як коваль, одержував трохи жита, яке ми молотили  
і їли. У колгоспному дитячому садку варили бовтанку. Траплялися і випадки, коли в селі їли 
дохлих коней, собак. Пухлі люди лежали по дворах, хатах, на вулицях. Влада ніяких заходів 
не вживала. Померлих вивозили підводою. Ми жили біля кладовища, і я бачив, як ховали. У 
викопані ями скидали по 10-20 чоловік, поки вона наповнювалася. Ями довго не засипали, 
нікому було. 

Пригадую жахливий випадок: жінка ховала чоловіка, клала поруч з мертвим ще живу 
дитину років шести. Мати сказала, що вона все одно помре. 

Як вродив урожай у 1933-му, не чекаючи, поки він дозріє, ми ходили і рвали колоски. У 
колгоспі на степу варили їсти і давали тим, хто працював. 

 
 

К.X. Сопінський 
 
У 1932 році в Секретарку прибув уповноважений. Зібрав місцевих  активістів і ночами 

ходили по хатах. Забирали всі продукти, а потім активісти тягли крадькома до себе додому. 
Я з дружиною Домною Маркелівною мав хату в центрі села. Були в нас дві дочки – 

Павлина (1931 р.н.) і Галина (1932 р.н.). Син Никодим народився вже після голоду. 
Домчиних батьків гнали з хати під час так званого розкуркулювання. Вони втекли з села, бо 



їх могли засудити. Поїхали на Донбас. Почався голод. Батьки присилали нам у посилці 
шкарлупки з картоплі. Тим і порятувалися. 

Одного разу я з хлопцями пішов на мечетнянське поле (Велика Мечетня – сусіднє село), 
де була нажата кукурудза. Застав нас об’їждчик із рушницею. Повів у Мечетню. Там у 
колишній попівській хаті була тюрма. Посадили на кілька днів у тюрму. А ще ходили в поле 
за пирієм. Насіннячко їли. 

Пам’ятається, в 33-му оремо в полі. Дивлюся, аж викинули прапор біля казана. Сигнал на 
обід. Одержав два черпаки. Сама вода, жодної пшонини. Коли шарували кукурудзу, люди й 
ночували в полі. Не мали сил повертатися додому. У селі були випадки людоїдства. 

Одна жінка зарізала свою дочку і з’їла. Якось приходить до мене у сільраду голова 
комнезаму М. Левотюк. Пішли по хатах, які знаходяться поблизу цвинтаря. А там варять в 
печі в казанах людські руки і ноги. Тих людей, що варили, позабирали в тюрму. 

Таких завзятих активістів, як у Секретарці, ніде не було. Всі вони потім повмирали. 
Скажімо, Амос Заболотний, Матвій Цуркан. Якось їдуть вони бідаркою, а на дорозі лежить 
знесилена від голоду жінка – переїхали. 

Коли ще починали забирати хліб, зігнали людей до школи. До двох палиць причепили 
рядно, змащене лайном. У рядні дірка. Хто не здає хліб – лізь у дірку. 

Пам’ятаю, везуть коняку здохлу. А за возом душ із 15 з мішками і сокирами. 
Була в селі церква. Дзвін на ній важив 300 кілограмів. Його було чути аж у 

Первомайську, за 30 кілометрів. Активісти пограбували церкву, а бабок, які її доглядали, 
засудили на п’ять років. 

 
І. Фомін 

 
У 1932 році семирічку перевели у сусідню Кашперо-Миколаївку. У нас залишилась 

чотирирічка. До нового 1933 року мати ще якось умудрялась пекти кукурудзяно-ячмінні 
коржики або варити мамалигу, а з нового ж року почали їсти лише кашу, буряки і лишки 
картоплі. Брати це в школу не було можливості. Сидіти ж 6-7 годин без їжі – теж важко. До 
того ж уже не доїлася корова. На сімейній раді вирішили, що я буду забирати пошту і 
заходити до школи за завданням. Одначе заочне навчання виявилося нелегкою штукою, та 
ще при постійному недоїданні. На початку березня я школу кинув остаточно. 

У квітні з’явилося молоко. Мою худобу почали помічати люди, котрим приносив листи, 
газети і посилки. Хто частував сухариком, хто цукеркою, хто пригорщею насіння. Це та 100 
гр. бринзи, що їх почав видавати колгосп через день, я приносив додому. Батько ділив усе це 
на двох сестер... 

Рано-вранці якось заніс дідові Івану Декушу листа від сина Яшки, що служив на флоті, а 
він пече кукурудзяні оладки. Віддав я листа, а відійти не можу. Дід взяв мене за плечі, 
повернув і каже: “Іди з Богом”... 

Вжиті правлінням і парторганізацією заходи дали змогу хоч і не досита, та все ж годувати 
всіх працюючих, надавати домогу тим, хто її особливо потребував. Саме тому ніхто з 
працюючих не помер. А ось ті, хто перестав ходити на роботу, кінчали погано. На околиці 
верхньої вулиці жила сім’я Спинових, корови у них не було. Запаси з городу з’їли швидко, і 
весну зустріли ослабленими. Правління колгоспу дало невелику допомогу і порадило йти на 
роботу. Василь та Савелій пішли, а мати з Григорієм відмовилися, чим згубили себе. 
Спочатку опухли, а потім не змогли ходити, невдовзі померли. 

Зараз, звичайно, гріх так говорити про голодних, однак колектив не лише відволікав від 
постійних думок про їжу, а й підтримував, як міг. Працюючим двічі на день давали гарячу 
їжу, хоч і скромний, але шматок хліба, шматок баранячого м’яса. 

Хліба не давали, а лише кашу. Та й бринза, котрої видавали по 200 грамів,була досить 
жирною. 



Найбільш скрутним був період з квітня по червень. Дітвора набивала животи 
дикорослими їстівними травами, недозрілими абрикосами, черешнями, вишнями. Багато хто 
від цього хворів. До лікарні ніхто не їздив. 

Щоб нагодувати сім’ю, нічого не шкодували. На придбання продуктів йшли сімейні 
реліквії, одяг, посуд. Полювали на ікони. Справа в тому, що в сусідньому селі ікона Матері 
Божої була обрамлена дорогоцінним металом, її прийняв Миколаївський торгсин. Тваринник 
Іван Мартинович Ляшко їздив до братів по вірі на Північний Кавказ, сподіваючись, що 
баптисти допоможуть. Однак вони пішли лише на те, щоб продати йому клумак кукурудзи. 
Подивитися її приходило багато людей. Справа в тому, що сорт був сніжно-білий, не “наш”. 
Щоб уникнути втрат, Іван Мартинович кукурудзу на власних жорнах перемолов усю сам. 
Завдяки цьому вижили його дочки... 

Минуло 70 років з того страшного часу. Життя мені, колишньому колгоспному 
листоноші і молодіжному ватажкові, відлічує восьмий десяток років. Але жахливі картини 
весни 1933 року сьогодні постають перед моїми очима. Не дай Боже, щоб вони повторилися.  

 
 

О.І. Шелест 
 
Мені в той час було 18 років, закінчив початкову школу і перед колективізацією робив у 

радгоспі. А коли в селі організувався колгосп, то мене старший брат не пустив у радгосп, і я 
почав працювати в колгоспі “Пролетар”. Спочатку на різних роботах, а потім мене поставили 
рахівником (видно, я був найграмотніший у селі).  

Колгосп був у нас невеликий, до тридцяти дворів. Добре пам’ятаю, що в 1932 році 
урожай у нас був непоганий, план хлібоздачі колгосп виконав без затримки. Потім довели 
нам другий план, який теж виконали, хоч у коморі залишилось зовсім мало зерна, якого вже 
не вистачало на весняну сівбу. 

Та не судилось і тому зерну довго лежати в коморі. Приїхала валка підвід, все зерно 
вимели з комори і вивезли на державні склади. 

Після цього взялися чистити двори колгоспників. Було організовано бригади, які, як 
правило, трусили хліб в іншому колгоспі. А в наш колгосп приїхала бригада з іншого села, 
Новогригорівки Другої. Вона була озброєна штирями, крючками та іншим знаряддям. Не 
пропускаючи жодного двору, проводили трус, колупались в соломах, купах сміття. В хатах 
перевіряли казани, миски, відра, і де хоч було сховано півкіло зерна, все витрушували і 
забирали. Таким чином очистили наше село повністю. Особливо пильно за роботою комісій-
бригад стежив голова сільради Рець Олександр. 

Почався голод. Хто мав хоч якесь барахло, їздив у Гомель і там вимінював на печений 
хліб, борошно, картоплю. А хто нічого не мав, того чекала смерть. 33-й забрав із села майже 
половину людей, старих, молодих і малих дітей. Колгоспників, які вже були не в змозі 
працювати, зачиняли в хатах, щоб вони не сновигали по селу і нічого не крали, так вони і 
помирали. 

Жінки виходили сапати буряки, соняшники, то з поля не могли дійти додому. Пам’ятаю, 
якось голова колгоспу випросив у районі трохи сої, то тим жінкам, які сапали, вивозили в 
поле прожареної сої і давали по жмені кожній. І все одно не всі вони вижили, помирали 
просто серед поля. 

Отак “рідний батько” Сталін довів до погибелі села України. 
 

Ф.А. Яковенко 
 
Мого батька звали Аврам Степанович, а маму – Одарка Михайлівна. У 33-му вже 

працювали в колгоспі “Реконструкція” – так він називався. У селі було кілька колгоспів: 
“Реконструкція”, “Червона Армія”, “Правда”. Мені було 19 років, ще дівувала, а старший 
брат Олексій уже був одружений. Урожай у 1932 році був такий, як і в попередні роки. Але 



людям майже нічого не дали, а те, що дали, потім забрали. Між людей ходили чутки, що 
голод роблять спеціально, щоб народ трохи вимер, а то дуже багато народжувалося.  

У 1933 році, пізньої весни, коли найбільше лютував голод, ходили на просапку. У полі в 
спільному великому казані варили, пекли з сої плецики, давали трішки гороху. Але давали 
так мало, що тамували голод рослинністю. 

Якось ідемо в поле. А треба було піднятись на гору. Йосип Пасічний не міг вийти, так і 
помер під горою. Активісти ходили по подвір’ях, шукали хліб, якого не було. Серед 
активісток особливо запеклою була Федосина Купріянівна Прокопинець. У Горпини 
Квітаченко Федосина забрала всю картопельку з ями, навіть з горшка, що стояв на жару, 
вибрала. “Комісія ходила вночі. Ввімкне ліхтар напроти вікна активіст Кузьма Дяченко – 
значить, прийшли. Олексій, мій брат, коли спалахнув за вікном ліхтар, перелякався на все 
життя, трохи не позбувся розуму. У нас забрали шкуру з теляти (самого теляти вже не було), 
вишні сушені. Моя мама померла на самий Великдень. У яму поклали разом три душі. Люди 
мерли, як мухи. Решта сім’ї вижила. Хліб дали аж восени 33-го. 
 


