
Сумський район
Сільських рад -  32
Виявлено жертв Голодомору -  4207

Пам’ятні знаки жертвам Голодомору 
1932-1933 рр.

у  м. Суми та с. Сад Сумського району
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м. Суми

БАЛИМ Олександра Сергіївна, 1938 
року народження, мешканка м. Суми, інва
лід II групи (на знімку).

Мої батьки одружилися в 1922-му році. 
До Голодомору мали четверо дітей, у 1933
му народилося п’яте дитя. Усі дітки помер
ли від голоду. Мати розповідала, що Го
лодомор почався в 1932-му, але найсиль- 
ніше проявився в 1933-му.

1932 рік у нашому селі виявився вро
жайним. Усе було: і хліб, і до хліба. Але 
хтось добре постарався, і все вивезли з 

України. Почався 1933 рік. Землі засівати нічим, навіть колгос
пам. їздили, грабували, забирали все, що знаходили. Люди, 
коли чули, що їдуть «обдирати», закопували все їстівне, якщо 
воно було.

Сім’ями помирали від голоду. Пухли ноги, обличчя було на
лите. їли все, що приходилось: траву, кропиву, щавель, калачи
ки, акацію жовту. Якщо щастило знайти стрючки білої акації, їх 
сушили, товкли, додавали небагато висівок, лушпиння й пекли 
хліб. По городам збирали померзлі овочі. Більше всього від го
лоду помирали діти.

Топити було нічим. Збирали на полі суху траву, очерет суши
ли. Тепла все одно не вистачало. Іноді використовували бадил
ля з картоплі та кукурудзи. Але від цього утворювався страше
нний дим і чад. Дихати нічим, а жити треба.

На початку 1934-го вже легше стало. Людей вивозили на 
поле -  сіяти овес, ячмінь, просо. За роботу видавали трішки їжі. 
А ось 1947 рік я вже сама пам’ятаю. Нас у мами з 12-ти дітей 
залишилося четверо: брат, і нас три доньки. Жили в Сумах.

Була засуха. Посадять люди картоплю, пшеницю, а дощу 
немає. Потерпали від голоду.

У визначених магазинах роздавали хліб. Усім не вистачало. 
Черги величезні були. Люди і ночували під магазинами. Я мале
нька була, 9 років, продиралася без черги. Давали мені, як і 
всім, дві буханки. Але, як вилазила з натовпу, хліб дорослі люди 
з рук виривали. Якщо залишалося хоч півхлібини, то вже добре 
було. Тільки ось ручки мої після такої «битви за хліб» всі в крові 
були й боліли дуже.
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Багато хто шив одяг, і їздив у Росію -  міняти на хліб. А деякі 
просто їхали до родичів -  просити про допомогу.

Працювали дуже багато, по дві зміни. І ночували на заводах 
біля станків. На роботах у їдальнях поїсти давали. Хліб видавався 
тут по талонах: на робочого -  500 г., на дитину -  300 г. А ті, хто 
працював на полі, брали з собою на роботу дітей -  а раптом 
щось знайдуть, щось перепаде. Мій батько на Тополянському 
шляху дошки пиляв, а мати в колгоспі працювала. Іноді прино
сили додому картоплю, капусту чи буряк за пазухою.

Жила я біля залізничного вокзалу, в землянці. Топити було ні
чим. Поїзди їздили, де-не-де розсипали вугілля, а ми потім шука
ли й збирали. Хлопці, як поїзд зупинявся, вилазили на нього й 
крали вугілля, а потім нам продавали. Крім того, щоб добути хоч 
якесь тепло, ми зрізали й використовували кору сухих дерев. Вза
галі тоді проблема була з житлом, щоб його знайти. Скрізь було 
тісно. Люди жили з козами і курями в сараях. Від дощу сховатись 
було ніде -  дах протікав.

Води було мало. Дітвора крала воду з водокачки, а потім 
продавала кружку води по 5 копійок.

Люди шукали кращих умов. Переїжджали в інші регіони на 
товарних поїздах, на їх дахах. Члени сімей часто губили одне 
одного. На вокзалі стояв дитячий плач. Я теж, пам’ятаю, плакала 
довго. Два дні й трісочки в роті не було. Жінка якась їла картоп
лю, а я -  дивлюсь на неї і плачу. Вона тоді поділилася зі мною.

Що ще перед очима, так це холод і нестача одягу. Ходила в 
школу на Дзержинську вулицю. Черевики розірвані, у плаття 
лікті перелатані, рукавичок нема (іноді діти, в кого зайві були, 
давали). А я всьому рада. Портфель із звичайної тканини поши
тий, пальто прибиральниця десь вкрала й мені віддала. От так і 
жили... (Записала студентка філологічного факультету СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка Ірина Лисянська у 2007р.).

ГЛУЩЕНКО Тетяна Андріївна, народилася у 1920 році у 
м. Суми. Проживала під час Голодомору у м. Суми (на знімку).

Важко згадувати, бо ти знаєш, все, що люди наживали віка
ми, недоїдаючи, недосипаючи, було знищене. Була страшна 
засуха, і наступив голод. Люди різали фруктові дерева і з тирси 
пекли коржики. Одна другу гостили, запитуючи: «Чи можна їсти?» 
Від такої дієти не один помер від завороту, запору. Коли вес
ною появився бур’ян, накинулися на цю дієту, від якої ледве 
рухалися з набряками.
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Батько працював на заводі та на 
сім’ю одержував буханку хліба. А ще 
у нас город був, так шо ми ще й доб
ре жили... У мене ще був братик 
Сергій. Я на той час перейшла в 3-й 
клас. Нам у школі суп дава- 
ли...Пам’ятаю хлопчика Колю, який 
від набряків не міг ходити, все си
дів на траві, гойдався і співав:
«Маню, Маню, хліба дай». Його сес
тра працювала в їдальні посудомий- 
кою і часом йому кусень хліба при
носила.

Не згадаю коли, відкрився дуже 
дорогий магазин «Комерческий хлеб». Люди і золото продава
ли, і прикраси, аби тіки хліба купити...

Я запам’ятала такий епізод: я ішла ранком, попереду мене 
жінка вела хлопчика. Жінка з великим животом, набряклими но
гами тримала за ручку хлопченя років чотирьох, в коротенькій 
сорочці, босе, ніжки налиті водою. І де те дитя ставало, на стежці 
лишалася мокра підківка. Воно ледве переставляло ті ніжки, не 
дійшло до ясел, впало на колінця, посиніло... Як стояла, так і 
сіла мати біля дороги з мертвою дитиною на руках. Не говори
ла, не плакала, сиділа мовчки без надії, якби скам’яніла. Ніхто 
нікого не хоронив. Час від часу проїздила фура, збирала ви
сохлі останки і відвозила.

Були випадки канібалізму. Сусід, щоб вижити, ходив у місто, 
міняв речі на хліб, зерно. На ярмарку студенець баба продава
ла. Не міг відступити, щоб не з ’їсти того студня. За щось вимі
няв і став їсти, їв доти, доки на дні не побачив дитячий пальчик 
з нігтем. Вдома плакав, примовляючи, що з ’їв дитину.

А ще у нас сусід такий жив Самсонов, бандюга був, так зав
жди хліб забирав падлюка, і у нас забирав, і у ще одних сусідів.

Ну шо ще сказати? Тяжке життя було, помирало багато лю
дей, але всі наші живі залишились, слава Богу... (Записала сту
дентка філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка 
Дар’я Зелених 18 вересня 2008 року).

ДРОЗДОВ Олександр Іванович, 1924 року народження, ме
шканець м. Суми (на знімку).

47 рік був Голодомором через війну, тошо війна була і не до 
урожаю було. А 33 рік -  це був действітельно Голодомор. Бага
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то людей арештовували в те время. За 
часів Голодомору життя було тяжким, от, 
потому що треба було батькам нашим 
робить, а ми діти, тільки школьники були.

їли ми, хто що дістане: картопля, бу
рячок, ну, і якісь сухарики. Майже всі 
люди у той час голодували. Дні Голодо
мору 32-33 року були тяжчими за війну. 
У той час багато кого з нас грабували, 
забирали людей, діти голодували. (За
писала учениця 8-А класу ССШ N9 Да
р я  Чертенко у 2007р. керівник-учитель 
української мови і літератури О. Є. Бон
даренко).

Катерина Гнатівна [прізвище не назвала], 1928 року народ
ження, народилася в селі Деркачі Штепівського району Сумської 
області. У 1929-му переїхала з сім’єю до Сум. Зараз проживає в 
місті Суми. Фото, прізвище, адресу і будь-які інші точні дані Ка
терина Гчатівна відмовилася дати -  боїться. Ще пам’ятає, як 
розкуркулили діда, переслідували і вбили. Саме від убивць сім ’я 
втекла в Суми. Пройшли роки, а їх все шукали. Знайшли і батька 
розстріляли без суду, як сина куркуля. Тому Катерина Гнатівна і 
досі побоюється за своє життя.

1933 рік -  голодний рік. Ми, будучи малими, збирали листя з 
акації, м’яли й пекли оладі. Батько десь дістав оліфи, ось і жа
рили все на ній.

Люди дуже мерли. Отак іде людина, і на ходу падає з голоду, 
і вже мертва. У селах, які повністю вимерли, вивішували чорні 
прапори. Взутись було ні в що, по черзі взимку чоботи взували, 
щоб вийти на вулицю.

Страшні роки голоду були. Люди їли людей. У мене був один 
добре знайомий сусід (ім’я попросила не оприлюднювати), він 
25 років відсидів на Колимі. Так він сам розповідав, як вони з 
батьком запросили перехожого чоловіка переночувати, а потім 
вбили його і з ’їли...

В кінці 1933-го батька забрали, «тройка» розстріляла. У 
1944-му мати померла. Мене забрала старша сестра. У сімнад
цятирічному віці «випхнула» заміж за чоловіка на 20 років стар
шого за мене.

А тут і 1947 рік прийшов. Дуже сильно голодували. Сестра з 
чоловіком поїхала в Курськ, міняти речі (тоді їздили в «Кацап-
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щину» міняти речі на їжу). Поїхали, а трьох дітей вдома залиши
ли. А коли повернулися, дітки вже померли з голоду.

Мій чоловік ходив у село за продуктами. Розповідав, як жи
телі вдерлися в хату до одного чоловіка і вбили його за банку 
квасолі.

На селян взагалі були дуже великі податки. Якщо в госпо
дарстві малася корова, треба було здати 6 кг масла. Чоловік 
розповідав ще й таку історію, що селяни повісили курку, нібито 
вона це зробила сама, і підпис залишили: «Як я можу здати 132 
яйця, якщо я несу тільки 120?»

У Сумах по талонах давали хліб. Чоловіку, бо він працював, 
давали 500 г на день. А тим, хто не працював (я сиділа з малою 
дитиною), давали лише по 300 г хліба. Іноді давали трохи цук
ру, яєчний порошок.

А ще нам допомагали американці. Присилали допомогу, 
на роботах роздавали одяг. Чоловік приніс пальто, взуття. 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Наталія Чевгуз у 2007 р .).

КОСАРЄВ Євген Володимирович,
мешканець м. Суми (на знімку).

Батькового брата бабуся померли, 
батькового брата жінка також помер
ла. Ну, а так у селі багато померло. Хат 
було небагато.

Моя мати їздила в Західну Україну 
мінять хліб. Ми ходили даже отуди в 
Пльохово, це туди в Росію, міняли 
тряпки, з матір’ю ходили, міняли на 
картошину, на жир якийсь, а їли гір
чак, із липи пекли оті... а їли мерзлу 
картошку, ото збірали по полю і їли...
(Записала студентка філологічного 
факультету СумДПУ ім. А.С. Макарен
ка Ірина Лисянська у 2007 р.).

МАРЧЕНКО Євдокія Володимирівна, народилася 7 верес
ня 1930 року у м. Суми.

Моя мати була кухаркою, а батько сторожем. У моїй сім’ї я 
була сьомою. Про Голодомор 1932-1933 рр. я пам’ятаю мало, 
але знаю те, що розповідала мені старша сестра Яценко Анас-

1928 року народження,

ш

292



тасія Володимирівна. Коли став відчуватися справжній голод, 
люди почали шукати їжу скрізь. Готували все, що знаходили. 
Моя мати після роботи кожен день ходила по полю і збирала 
пшеничні зернятка. Коли зранку вона йшла на роботу, моєю 
задачею було з кожного зернятка зняти верхній шар. Ввечері 
мати приходила, додавала то кропиви, то іншої трави, бо горо
дина була дуже рідко. Все віддавали дітям, я це вже зараз ро
зумію. Ось так у кінці 1933 року взимку помер спочатку батько 
(у нього не витримало серце), а потім мати від інфекційної хво
роби. Ми, діти, залишилися самі. Найстаршому було 15, а мені, 
наймолодшій, 3. Потім ми всі (крім мене і моєї сестри, бо вона 
теж мала лише 7 років) пішли працювати у поле. Важка праця 
дуже швидко зробила всіх дорослими.

Голодомор 1947 р. пам’ятаю гарно, бо застала його в 17- 
річному віці. На той час у нас в родині залишилися я, сестра і 
один брат (чотири інші загинули на фронті). Дуже було важко, 
бо у три роки я ще не повністю розуміла, що то було. Отак 
виходили на вулицю, а десь під парканом лежить людина і, якщо 
стогне -  то ще жива, а як ні, то й ні. Найприкріше було дивитися 
на дітей, що пухли з голоду. Дивилися і не мати, що їм дати 
поїсти. Розказували наші сусіди, що вони їли і собак, і котів, але 
ми не їли цього. Ми навіть мишей варили, так навар сам зали
шали, а їх самих варених не їли. Якось ніхто не хотів саме їх 
їсти, незважаючи на те, що дико хотілося наповнити бодай чи
мось шлунок.

-  Розкажіть, будь-ласка, саме про їжу, яку ви споживали.
-  їжу?.. Хіба ж то можна назвати їжею? Зараз домашню 

скотину краще годують. Бувало знайдеш десь картоплі поза
торішньої і радий-радесенький, що знайшов. А вона м’яка, уся 
скрючена якась, місцями зелена. Починаєш щось варити із неї, 
а вона на поверхні плаває. Влітку і восени було трохи легше, 
бо ми ходили до колгоспів і тихо вночі крали яблука і груші з 
колгоспних садів. Та ми й не одні були, бо сторож був завжди 
на посту, а що ж робити було? Та й крали... У тих, хто в нас 
украв. Мій покійний чоловік у 47-му році був водієм, вже потім 
він мені розповідав, що голод був створений, бо він сам осо
бисто возив з полів до Росії мішки з зерном. Я навіть не уяв
ляю, ким треба бути, щоб отак просто взяти і вбити, саме вби
ти мільйони людей. Тепер кожної ночі, лягаючи спати, я бла
гаю Бога, щоб нашим дітям і онукам не довелося пережити те,
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що прийшлося пережити нам. (Записала студентка філологіч
ного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Марина Джулай у 
2005 р.).

НАЗАРОВА Ольга Павлівна, на
родилася у 1928 році в селі Марківка 
Штепівського району Сумський об
ласті. В 1959 році закінчила вечірнє 
відділення фельдшерського акушер
ського відділення Сумського медич
ного училища. Після завершення на
вчання 42 роки працювала медсест
рою в Сумський центральній район
ній лікарні. Під час Голодомору спо
чатку разом із родиною перебувала 
в селі Марківка, а потім переїхала з 
родиною до м. Суми (на знімку).

Трое детей нас было, и мать, и отец -  пьятеро было... от 
это... Он (батько) работал на этом...на заводи Фрунзе грузчи
ком. Да, это было вот в тридцять третем году, вот это в трыд- 
цять третем году. Ждали отца, когда он придет с это го .с  ра
боты, принесет хлеб. А отето, целый день одну свеклу кушали, 
помимо того, шо хлеб. Не было ничево и от этим питались

В с ё . всё-всё оставили, шоб не раскулачили, всё оставил 
(батько), забрал нас троих и жену, и уехали сюда в город. Всё 
оставили там! А бабушка, дедушка, все ево братья, все умерли 
от голода.

Сорок седьмой, это я училася в школе. Ну...это не такой Го
лодомор был, знаете как это...Но вобщем, в школе вот это да
вали такую похлебку, там огурцы, картошки почти не было. И 
вот это выжили, вот это я ходила в школу, и давали вот это 
обед такой.

Родители получали, значит, на нас триста грам хлеба, а на 
иждевенца, на маму двести пятьдесят грам. А брат работал на 
заводе ... этом, на заводе Фрунзе в литейном цехе, там ему 
давали симсот грам хлеба. Н у . видите хлеба так только дава
ли на это .ка к  бы сказать, на книжки. Давали там книжки, такие 
были и по книжкам получали. На рынке только можно было ку
пить, да, а в магазине нет, а хлеб давали по книжкам, от э т о . 
И другие продукты. Вы понимаете, другие продукты это може 
на рынке шо-то купыть, а в магазинах не было.
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На рынке хлеб продавался, вот это буханку хлеба резали на 
эти, на кусочки, да, на кусочки, и продавали. От это, само со
бой, там, кто именно получал може, шоб што-то купить на ры
нке, знач он продаст этот хлеб, а купит там наверно фасольки 
или шо-то вместо того. От это воспоминания были, сорок седь
мой год.

А тридцать третий -  это ужасный год. Это, мы жили там, ули
ца Успенского, и я вспоминаю, как один дед кричал: «Помогите! 
Помогите!» Мы посмотрели, шо дед такой, за забор цепляеться, 
а утром вышли -  он пухлый и мёртвый. Пухлый был и умер от 
голода. Это мы уже в Сумах же жили, мне было тогда пять лет, и 
это я всё помню.

Да, шо отец работал на завод Фрунзе, и от это мы выжили, 
да. Но все все родители от это умерли в селе. Село Марковка, 
Штеповськый район. (Записала студентка філологічного фа
культету СумДПу ім. А. С. Макаренка Аліна Плакуща 4 жовтня
2008 р.).

СОПІЛЬНИК Ганна Іванівна, народилася 1926 року у місті 
Суми.

Ті, що ніколи не переживали голод, ніколи не зможуть уявити 
собі, які страждання спричиняє він. Якби це відбувалось якийсь 
тиждень, але ж цілими місяцями родини голодували. Люди час
то втрачали розум і просто переставали бути людьми. Мені 
розповідала ще мати про одну таку «людоїдку». Казала, ніби та 
мала людське обличчя, але очі були вовчі, божевільні. Були й 
такі, що різали та варили трупи, що вбивали власних дітей та 
варили трупи їх.

На вулицях нашого міста можна було бачити моторошні сце
ни: як по землі повзали діти та дорослі, знесилені голодом. Я 
бачила жінку опухлу від голоду, що лежала просто на землі і 
хробаки поїдали її живцем, уздовж тротуару йшли люди, які клали 
маленькі шматки хліба біля неї, та смерть майже забрала бідо
лаху. Трупи людей збирали до купи і, як непотрібний мотлох, 
вкидали на вози...

Черги до крамниць сягали півкілометрової довжини. Люди 
вистоювали в них не одну годину, тримаючись за пояс того, хто 
попереду. Ті, кому вистачало, одержували за картки хліб, реш
та ж була змушена приходити наступного дня, маючи на долоні 
намальовані олівцем номери. Для останніх існували спеціальні, 
закриті для інших, крамниці, якими користувалися державні служ
бовці, керівники виробництва.
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У родині нас було троє. У 1933 році мені якраз виповнилося 
7 років. Як звичайно, черга була величезна. Малий загрався і 
загубив картки. Це був початок місяця, а тому нові картки вида
ли лише у наступному. Уявіть, як нам прийшлося! Цілий місяць 
голодували.

Існували такі звані «торгсини», куди люди здавали золото, 
замість якого отримували борошно, одяг тощо. Мабуть, завдя
ки цьому ми й врятувалися. Так, у мене був великий золотий 
хрестик і сережки. Мати віднесла їх та отримала мішок борош
на. Нарешті ми зварили галушок. Скільки ж радості було! Були 
й їдальні для робітників, де за одноразовими талонами годува
ли родини працюючих.

Я бачила людей, які вмирали від голоду. Бачила жінок і дітей 
з роздутими животами, посинілих, які ще дихали, але з порож
німи позбавленими життя очима. І трупи -  трупи в поношеному 
одязі, дешевих пошарпаних черевиках. Я бачила все це і не 
збожеволіла.

Люди ледь пересували ноги, худі, як скелет, болісно опухлі. 
Нещасні ловили мишей, щурів, горобців. Мололи кістки на бо
рошно і робили те саме зі шкури та підошвами взуття. А коли ж 
зазеленіла трава, почали викопувати коріння, їли листя та брунь
ки. Вживали все, що було: кульбабу, реп’яхи, проліски. Голод 
не тільки забрав життя у людей, він зруйнував, знівечив людські 
долі. (Записала студентка філологічного факультету СумДПУ 
імені А.С. Макаренка Тетяна Сайко у 2005 р.).

ТОЛСТОКОЙ Парасковія Іванівна,
1928 року народження, мешканка м. Су
ми (на знімку).

Нічого я вже не пам’ятаю. Пам’ятаю, 
як голодні були, лазили по городах, по 
полю, збирали картошку таку, ото по
мерзла, ну і збирали мерзлу. Проми
вали, варили, їли.

Ну, як вам розповісти, оце у мого 
дєда, тобто чоловіка, батько, мати.
Батько поїхав хліба добувати і не вер
нувся. Чи де погиб, чи де, хтозна де. А 
дома мати на печі лежала з дитинкою, 
була дитина грудна, і воно сосало гру
ди, а мати ж нічого не їла, і так сосало
на печі. Ще один брат умер, я знаю, це мій дєд розказував...

і вмерло, і мати вмерла
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От прийдуть, розкуркулювали ходили, у нас і так нічого не 
було. Полізли на хату, там сушені груші, і вони все забирали, де 
шо не найдуть. Я одна була, дітей мало було, а в кого дітей 
багато було -  це дуже трудно було...

А оце чоловіка, йому тоді 7 років було, і сестру, сестрі 12, 
одвів того у село якесь у Кацапщину, вобщим, віддав людям, 
щоб він у їх що-небудь робив, гусей чи свиней пас, а сестру 
десь на вокзалі, не знаю де, чи може в Сумах, чи може й далі 
де, посадив на поїзд і їдь куди хоч. Вона їхала-їхала, доїхала до 
Києва, а там же ганяють. Вони вийшла, сіла та й плаче. Підходе 
жінка до неї: «Чого ти плачеш?» Бачить же, шо голодна, вони її 
взяли, повели додому, вона дала, та жінка, поїсти. «Помий мені 
посуду», -  каже. Вона помила посуд, поприбірала, та її знову 
нагодувала. На другий день підходе: «Мені нарви в лісі якихось 
ягід», дала їй бутилку і показала, де ліс, щоб нарвала ягід. Вона 
пішла, на неї кинулась гадюка, та злякалась, кинула ту бутилку, 
приходе, каже, що отак і отак, не нарвала ягід. -  Не будеш і 
їсти, іди.

Пішла вона знов на станцію. А тоді підходе якийсь мужчина і 
сказав, що якщо буде вона доглядати жінку, то буде і їсти. Я не 
знаю, скільки вона пожила там, недовго, ну, може, місяць, і ця 
жінка вмирає, і вона опять пішла. І тоді вже хтось їй посовітував 
піти в колхоз. Так вона і вижила

А мій чоловік до осені дожив у селі, пас свиней у діда, а 
осінню дід каже, що врожай вже зібрали, то може він іти на
зад у свій край. (Записала студентка філологічного факуль
тету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ірина Лисянська у 2007 р.).

с. Басівка

КОЗУПИЦЯ Євдокія Петрівна (в дівоцтві Федорченко), на
родилася в с. Басівка Сумського району, мешканка м.Суми.

Наша сім’я Федорченків складалася з батька Петра Васильо
вича, матері Марфи Афанасіївни та п’яти дітей: Сашка, Катери
ни, Вєри, Ані та Євдокії.

Ще до 1932 р. батько не пішов у колхоз, то більшовики за
брали все: коня, корову, овечок, свиней, всю упряж і плуги. 
Після чого сім’я вже почала голодувать. Батько пішов з дому в 
Кияницю робить на сахарний завод, бо в селі йому ніякої робо
ти не давали. Приносив звідти пайок: 1 кг патоки і сухарі. Цим і 
питались.
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Взимку собака Лизько ходив в олійницю і крав макуху, і тіг 
додому, і клав на поріг. Цю макуху ділили всім порівну і со
баці теж.

Навесні 1933 р. собака хотів украсти хліб у пекарні, але це 
йому вдавалось дуже рідко. А одного дня собака не повернув
ся, мабуть хтось з ’їв.

Весною стало зовсім голодно. Ніде нічого не було, топить 
було нічим. Почалася повальна смерть. Сім’я жила коло клад
бища, то я бачила, як щодня копали велику яму і возили туди 
возами мертвих у ряднинках. їх кидали, а вони аж чавкали, бо 
пухлі були. Навечір яму закидали, якщо вона повна була, а ні, то 
ждали другого дня.

Село заросло бур’янами. А комуністи ходили по хатах з лю
дьми з наряду і дивилися, де є мертві. Бувало вимирали цілі 
сім’ї по 4, по 5 осіб. Не було видно ніде не собак, не котів, все 
поїли.

У 1933 р. я бігала по городу і побачила жіночу голову, яку 
тягав чужий собака, позвала батька, він відібрав, зарив, а сам 
дуже розстроївся, і коли вертався у Кияницю на завод, не дій
шов, а упав і помер.

Ми були всі пухлі. І через дві неділі після батька умерли дві 
моїх сестри: Вера і Нюра (Анька), їм було 13 і 11 років. Ми 
вижили тільки благодаря крапиві, крейді, листю з липи, лободі, 
які нарешті з ’явилися. На городі в кінці було трохи посіяного 
жита, ледве дождались, поки воно почало жовтіть, тоді натира
ли і почали пекти перепічки.

А ще я ходила у Голівщину -  село Курської обл., де жила моя 
бабушка -  дальня родичка, і вона виносила нам лушпайки з 
картошки, і цим ми теж піддержувались. Лушпини мішали з кра
пивою і пекли галети.

А кругом сусіди були пухлі, а потім повмирали і довго лежали 
на городах, а мені малій ввижалось, що то крокодили лазять.

Ті ж лушпайки і садили, і вже на осінь із них нарешті уродила 
картопля, урожай був гарний. Після можна було вижити.

У 1933 р. в селі відкрили аж 3 дєтськіх дома, а до цього не 
було ні одного. Туди позбирали дітей-сиріт і вже щось їм дава
ли їсти.

На осінь стало трохи легше, хоч багато ще й померло, бо 
коли починали їсти щось, не могли зупинитись і мерли. (Запи
сала вчитель Сумської ЗОШ №11 О.Д. Мальцева 10 грудня 
2007 р.).
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с. Вакалівщина

НОВАК Павло Іванович, 1923 року народження, мешканець 
с. Вакалівщина.

Було мені дето десять год, як була голодовка. У нас у сім’ї 
було троє дітей, я був саме менший. Мати робила в колгоспі, 
якусь там похльобку собі заробляла, а ми водилися в щавлі, 
рвали... Тоді ходили активісти кажні лишки на хлібоздачу. За 
колоски об’єзчик ганяв. Страшне врем’я було, не дай Бог. Ага. 
Розказувала Анюта Минаєвша, шо повезла дрова у город, із 
сусідкою, з Марфою. Зайшли, хазяйка їх заманювала все у двір. 
Тоді Анюта і каже: «Марфо, тут щось не так! Давай тікать!» 
Тільки вийшли за ворота, хазяйка й каже, махнула рукою: «Ну, 
щастя ваше!» Так вони тікали вже тоді. Не грошей, нічого не 
взяли. Сонька, була сусідка, дак здала сусіда, у нього була 
ціла картоха, яма закопана, так їй мішок картохи за це дали. Як 
премію. А Христя, та заманювала дітей, до себе, да. І її як заб
рали з чоловіком, не знаю, так вона і не вернулась. Страшне 
врем’я було! їли, пекли лєпешки із т о го . конського щавлю, по 
лободу ходили. Хто вижив, хто помер, страшне врем’я було, 
не дай Бог. (Записала студентка філологічного факультету 
СумДПУ ім. А.С. Макаренка Наталія Клещова у 2008 р.).

с. Велика Чернеччина

ОМЕЛЬЧЕНКО Олена Максимівна, 1925 року народження, 
мешканка с. Велика Чернеччина.

Голодомор розпочався у 1932 році. Урожай був у колгоспі, 
але хліб був вивезений у склади. Людям фактично нічого не 
давали. Забирали останнє зерно. Прямо приходили і говорили: 
’Давайте все, шо у вас єсть!». Ну, а дехто не віддавав -  закопу
вали десь у сараях, на вгородах. Був спеціально такий шукач -  
щупи називали, і цими щупами знаходили. А як знайдуть -  ще й 
наказували -  за те, що заховали. У сільську раду визивали, в 
районну міліцію визивали, говорили, що й били їх там, навіть 
судили, висилали.

А самі люди... Знаєте, просто було страшно. Умирали, де 
кого смерть захватила -  і в хатах умирали, і на вулиці. Йде, 
перекинувсь -  і вже немає. Даже було так, шо люди самі йшли 
на кладбище і там ждали смерті. Страшно було... (Записала
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студентка філологічного факультету СумДПУім. А.С. Макарен- 
ка Євгенія Обравит у 2010 р.).

с. Кияниця

КОВАЛЕНКО Віра Дмитрівна,
1924 року народження, мешканка 
с. Кияниця Сумського району, пра
цювала на заводі технологом (на 
знімку).

Голод був самий настоящий, їли 
сухий жом -  на заводі нам випису
вали. Да, да сухий жом. То, шо су
шать його. Єсть спеціальні такі 
цеха. Там була жомосушка -  там 
сушили жом, і ми їли. Ото завдяки 
тому, що виписували отой сухий 
жом, і нічого більше не виписували, і те, шо в нас було, ну, 
хазяйство яке...держали ми коров.

Приїзжали в село і шукали, де там воно -  в горщечку яко- 
мусь,чи в кастрюлечкі чи шо, це все забирали. Ну еслі, допус
тим, особенно зернові культури: пшениця (у кого який запас 
був), квасоля, кукурудза -  це розгрібали все. Ну, ховали, хова
ли, як тільки не ховали, але забирали. Приходили і шукали, де 
тільки не шукали! У нас таке була руська печка у квартирі, і під 
печкою було місце, ми туди й ховали. Приходили, вигрібали як 
могли. Брали й вивозили.

Багато померло. Даже таке було, що моя дальня родствен
н и к , живе у Вакаловщині, там вона була, так вони девочку за
різали і продавали. Сусіди. А потім продавали м’ясо.

І в Кияниці були смертні випадки. Да, були смертні випадки. 
Люди ходили пухлі, ноги страшні були. І діти, і старики. Особе
нно було у нас общежитіе, ми там хоть якесь хазяйство держа
ли, от, ми хоть якось перебивались. А ці люди, в них вобще 
нічого не було. Страшно... Страшні ходили. (Записав викладач 
філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка С.В. Пя- 
таченко 18 липня 2007р. у с. Кияниця).

СТРЕБУЛЬ Валентина Дмитрівна, народилася у 1936 року 
в с. Кисла Дубина Білопільського р-ну, у Кияницю переїхала в 
1958 р. (на знімку).
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У нас полупилося так, що була 
своя корова, а тоді ми забрали 
бабушку, яку мама спасла во вре
мя 33-го, і ту корову продали і та
ким образом вижили. У нас трош
ки картошки було, а в тих, у кого 
картошки не було, ті мерли.

Помню, Саватійонок, прозива
ли його так, він вмер. По селу хо
див, мовчки ходе і так в кожну 
хату. Зайде оце і стоїть дивиться, 
якщо побаче щось в тарелкі, ніх
то йому нічого не може сказать -  поїв і пішов, но все равно 
вмер, і другий там умер, тоже не могу сказать, ні як звать, ні 
фамілія. Мерли... Ну, не такий повальний, виїзжали на Запад- 
ну Україну по картошку -  там помирали в поїзді і не поверта
лися. (Записав викладач філологічного факультету СумДПУ 
С.В. П’ятаченко 18 липня 2007 р. у с. Кияниця).

с. Кіндратівка

ВИПІРАЙЛЕНКО Антоніна Олек
сіївна, народилася 13 січня 1923 р. у 
с. Кіндратівка (на знімку).

Шо я можу сказать про Сталіна, про 
Голодомор, як я тоже ще дитиною 
була, шо там воно було. Факт той шо 
в селі-то багато людей мерло. Я знаю, 
шо сусіди в нас були, одні жили неда
леко. Дак у їх сім’я була дуже здоро
ва: два діди було, дві баби і дітей було 
багато. Дак із усієї сім’ї остався один 

живий. Оце б зараз мене повели на той город, а я жила рядом, 
дак бачила в яку яму їх кидали. Яма була картошна викопана, а 
тоді там вже як картошку вибрали, як умре, у дерть вмочали і 
туди. Якби зараз повели на той город, я б показала -  оце тут 
копайте. Один зостався з усіх... Бачила Соньку, мабуть, з 20-го 
году, висока була дівка. Іде по вулиці, єлє проходе, ноги пухлі 
були, дак полопалися, і вода прямо біжить по ногах. Оце я знаю, 
а по селу я так ніде не ходила, казали, шо то той вмре, то той. 
Пісниха та було приходе до нас, тоже молоко ж у нас своє було,
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так ото піддержувались. А тоді папаша мій взяв коня у колхозі, 
уже в колхозі коні такі слабенькі були, поїхав у Троїцьку помі
нять барахло, знаю тільки купив пальто мені полусуконне зеле
не та ще якісь тряпки забрав. Поїхав у Троїцьке, шо ж тут сім 
кілометрів. Туди поїхав поміняв оце все, привіз чи пшоно і не 
знаю, ще шо попривозив. І договорився, його на работу беруть 
Це ж Росія, там же голоду не було. Каже, хожу по вулиці, 
бачу, діти ходять отакі куски хліба з салом їдять, а у мене, 
каже, сльози давлять, думаю, а ми ж мучимося як. Договорив
ся, шо його на роботу беруть. А він дума, ладно остануся 
робитиму, аби сім’ю врятувать. Коли приїхав додому, розка
зує, а в конторі не отпустили, а зразу виписали зерна яко
гось, чи пшениці вже не помню. Мати тоді вже суп варила чи 
кутю. Оце запомнилося мені. (Записала студентка філологіч
ного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ірина Зубенко 
26 серпня 2008 р. у с. Кіндратівка).

с. Кровне

ОСАДЧА Віра Федорівна, 1923 року народження, мешкан
ка с.Кровне Сумського району.

Вже влітку 32-го року жити було важко. Чомусь погано вро
дили садки. Через те, що ніде було дістати коней, землю обро
били мало. Ще не вистачало зерна на посів. А після того, як 
зібрали хліб, ще в серпні все зерно було забране. Мені було 
тоді дев’ять років. Ми бігали на поля збирати колоски. На своїх 
полях люди визбирали все. Кілька полів були колхозні. Там зби
рали погано і залишилося багато зерна. Спочатку дітей охо
ронці на конях ганяли й били плітками. А під осінь кількох стар
шеньких судили й кудись забрали. Лише один з них повернуся 
до села тільки після війни.

Зерна у нас майже не залишилося. А восени почали забира
ти крупи, квасолю, буряки. Люди далеко за селом викопували 
ями й ховали, хто що міг. їх висліжували й все забирали. А 
одного дядька вночі побили й вкинули у яму, з якої все забрали. 
До Різдва вже зовсім нічого не було їсти. Людей по вулицях 
майже не було. Ходили страшні оповіді про те, що почали їсти 
людей. У нашому селі я про таке не знаю. На людей було страшно 
дивитись. За селом була яма, куди звозили померлих. Ті, хто 
лишився сам, інколи йшли туди й лягали ще живими, бо нікому 
було відвезти.
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У нас було двоє собак і кішка. їх ми з ’їли. Спочатку кішка лови
ла пацюків, а ми у неї їх відбирали, а коли пацюків не стало -  з ’їли 
кішку. У бабусі були старі золоті сережки. Вона їх не віддавала. 
Після її смерті ті сережки тато десь виміняв на торбинку пшона 
й шматочок старого сала. Воно було аж жовте. Після того я ще 
й досі дуже люблю пшоняну кашу, затерту старим салом.

Та зима запам’яталася не тільки голодом. Було страшно 
холодно. Людям не давали дров, навіть хмиз не дозволяли 
заготовляти. Топили чим могли. З дитинства на все життя 
залишився в мене страх перед голодом і холодом. Не дай 
боже це пережити нікому... (Записала студентка філологічно
го факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Наталія Шепелен- 
ко у 2007 році).

с. Миколаївка

СКОРИК Микола Іванович, 1936 року народження, меш
канка м. Суми.

В 47 році я з сестрою і мамою жили в селі Миколаївка Хотін- 
ського району (зараз Сумського р-ну). Мама працювала в кол
госпі, в основному, на польових роботах. Крім зернових куль
тур вирощували цукрові буряки, це була найбільша трудомістка 
робота. Всі стадії розвитку цукрових буряків вони обробляли, 
починаючи з збору довгоносиків і потім прополка, проривка, 
проріджування, боротьба з бур’янами...

В побуті мені не доводилося чути термін Голодомор. Це прак
тично всі називали -  голодовка. Голодовка 1933 року, голод 
1947 року. Про 1933 рік я практично нічого не знаю. Із розмов 
не ясні були обставини того Голодомору, а 1947 рік я дещо 
пам’ятаю, бо був уже одинадцятилітнім хлопцем. Тому пам’я
таю, як ми діти додатково добували додаткові джерела їжі.

Почати треба з того, що абсолютного голоду ніби й не було, 
бо колгосп наш старався підтримувати тих, хто працював на 
колгоспних роботах. У колгоспа булі деякі запаси зернових круп.
І з початку польових робіт в полі готували куліш. І потім в обід 
видавали кожному працюючому. Цього кулешу дещо достава
лося нам, бо мама не всю свою порцію з ’їдала в полі, щоб і 
діткам досталася дещиця кулешу. Тяжко було, звичайно, пере
носить недостачу їжі. Пустий шлунок вимагав хоча б що-не- 
будь. Однієї води ж недостатньо було.

От на весні що ми перше їстівне знайшли, так це розбухуючі 
бруньки липи. Оці набухші бруньки липи виявляються їстівні, і ми
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їх масово обривали. Лазили на дерева, де можна було достати, 
і рвали, і їли без ніякої підготовки, не мили. Прямо зривали ті 
бруньки й їли. Ну, а серед ласощів рослинного походження я б 
назвав такий клей вишневий або сливовий. На пошкодженій вишні 
або сливі витікає сік, який загусає і утворюються такі кульки. 
Раніше їх використовували тільки для приготування гумоарабіко- 
вого клею для склеювання паперу, а в голодні часи з задоволе
нням діти їли цей вишневий клей.

Крім того дітлахи займалися збиранням торішньої картоплі. 
Оці картоплини, які перезимували, вони вимерзли. В них зали
шилася шкірочка, а всередині така ліпешечка крохмальна, яку 
використовували в їжу. Частіше за все одділяли од шкірки, а 
потім з цього порошка білого замішували в невеличкі ліпешечки 
і смажили на сковорідці, як блинчик. Це була теж така підтрим
ка харчова. Мені самому не доводилося, але розповідали, як 
люди добували молюсків із ставків. І їх використовували в їжу. 
Я особисто не куштував, але люди їли й казали, що як яєчня 
получається.

Крім липових бруньок із рослинних продуктів ще можна від
мітити кропиву, яку теж масово використовували. Після кропи
ви городня лобода. Взагалі чим раніше свиней годували в 47 
році, те люди й самі їли. Ще цікаве використання рогози. Рого
зу на болоті, коли витягнути, то можна було достати біле стеб
ло, таке, як у цибулини. І те стебло доволі їстівне було. Можна 
було його прямо сирим вживати.

Особливих подій я не можу відмітити. Єдине, коли в полі 
стали появлятися спілий горох, то по суті крали цей горох на 
колгоспному полі. Але був і трагічний випадок: один чоловік, вік 
його десь 55 років, на тому полі і помер від переїдання гороху. 
Його знайшли мертвого зі здутим животом.

Важко тут якісь політичні оцінки дати. Поступово життя ви
рівнювалось. Справа втому, що в ту пору люди на власних 
городах вирощували не тільки овочі. На нашому городі теж 
були грядка проса, грядка жита, соняхи, коноплі. І в липні- 
серпні ми вже підгодовувалися з власного городу. Проблема 
голоду почала зникати. (Записав учень 8-В класу ССШ №9 
Денис Фомін, керівник -  учитель української мови і літератури 
О.Є. Бондаренко).
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с. Могриця

НОВІКОВА Анастасія Федорівна, народилася 13 червня 
1924 року у селі Могриця Сумського району Сумської області, 
де проживає і нині.

У 1933-му році був неврожай, але й те, що було у людей, все 
одно забирали. Забирали люди з села, які були добровольця
ми, ходили по хатах і змушували всіх вступати в колгоспи. На 
городах у людей нічого не вродило. У бабусі на якомусь полі 
вродило трохи зерна. Вони його поставили біля хати і закрили 
кукурудзинням. У сім’ї було троє дітей, батько був на корчовці, 
а мати була калікою. Одного разу, коли прийшли й до них і 
побачили матір, прикуту до ліжка, то старший наказав не шука
ти, бо в цій сім’ї нікому працювати і тому в них нічого немає.

У сусідів було трохи квасолі у вузлику. Вони, для того, щоб 
її не відібрали, посадили малу дитину зверху. Але коли прий
шли й до них, то дитину зсадили, а квасолю все одно забрали.

Забрали все, що могли, шукали по глечиках, у чавунах, 
забирали кожне знайдене зернятко. Куди забирали, ніхто про 
це не знав. Більшість в селі голодувала, але були й такі (з цих 
же добровольців), які жили гарно. Люди пухли з голоду, дуже 
багато помирало, на сусідній вулиці батьки поїли своїх дітей. 
Жила бабуся біля річки, були й озера. їли все: лепеху (корінь 
аїру), траву, щавель, коріння, листки, гороб’ячу траву, часнич- 
ну траву. Горобину траву збирали, товкли в ступі і робили з 
неї лепьошки.

Одного разу влітку сусідка і бабуся з торбинками йшли по
лем по гороб’ячу траву і зірвали по одному колоску жита, вилу
щили кожне зернятко і почали їсти, але їх наздогнав об’їждчик, 
відібрав зерно, торбинки, привів за вухо додому, наклав на бать
ків штраф і з дому забрав ще по одному пустому мішку.

Що стосується 1947 року, то тоді був штучний Голодомор, 
але було вже трохи легше. Здавали лише певну кількість, як 
податок. У сім’ї бабусі була корова, яка їх і врятувала. У селі є 
крейдище, яке на той час дуже допомогло. Люди носили крей
ду, вапно і хто що міг на базар у Миропілля чи Запсілля, а там 
замінювали вже на потрібні речі. Ситного нічого не було, вари
ли солодкі буряки і їли. Вночі бабуся ходила на базар, а вранці 
йшла в колгосп на роботу. (Записала студентка філологічного 
факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ірина Новик у 2005 р.).
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с. Наточієве

ДУБИНСЬКА Ніна Данилівна, народилася в с. Наточієве Су
мського району 15 жовтня 1933 року (на знімку зліва).

Я мало пам’ятаю 
зі свого дитинства, 
та мати розповідала, 
що під час Голодо
мору хліб пекли з 
висівок, їли буряки. 
Старші діти збира
лися ввечері та чи
тали книги з рецеп
тами. Взимку на по
лях нічого не було. 
Та знаходили інколи 
буряки та колоски. 

Це було великим щастям. Хутір був маленький, і коли приїж
джали розкуркульники, то висипали все, що було.

Я більше пам’ятаю із 1947 року. Голод почався через невро
жай. Земля була «покалічена», розбита. Тоді тільки відкрилися 
школи. Діти й там помирали. У мене було дві рідні сестри. Най
старша сестра Віра не ходила до школи, а я та наша менша 
сестра Марія ходили. Я ходила в школу тільки три роки, а Марія 
сім років, бо мати їй купила «румунки» (чобітки). Вона менша, їй 
треба було вчитися. Ввечері поприходимо додому, просимо в 
матері їсти, але знаємо, що в неї нічого немає. Мама нам відпо
відає: «Лягайте дівчата спати, завтра краще зваримо...». А що ж 
ми зваримо кращого, коли нічого немає. У деяких людей коро
ви були, так вони їх в хатах ховали. Тяжко було, але терпіли та 
виживали. Віра ходила на роботу, трохи допомагала матері гро
шима.

Я сама народилась у 1933, також під час голоду. Жили ми 
без батька. Мати розповідала, що тоді люди в Савичевому ді
тей вбивали. Та тільки не своїх, а чужих. Мати саме пішла на 
поле, а мене з Вірою в хаті залишила. Прийшли якісь люди й 
хотіли забрати мене, та Віра швиденько покликала матір. 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Ольга Пахненко 15 жовтня 2007 р. у с. Олек- 
сандрівка).
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с. Нижня Сироватка

ЗАКОРКО Наталія Леонтіївна, 1921 
року народження, мешканка с. Нижня 
Сироватка (на знімку).

Народилася я в селі Нижня Сироватка 
(вул. Гора) 1921 року, а сестра моя Уля -  
1924 року. Батько -  Білан Леонтій Федо
рович, а мати -  Федора Василівна.

Мали ми свою землю в полі, а також 
був у нас город біля хати (40 соток). Три
мали худобу: коня й дві корови. Коли по
чалися колгоспи (у 1933 році), то я вже 
ходила до школи (було тоді мені 8 років). 
До них змушували вступати всіх людей, 

але мої батьки не хотіли туди йти.
На той час усі люди були поділені на три категорії: куркулі, 

середняки й бідняки. Бідняками називали тих людей, які не хо
тіли працювати, тому їх першими змушували вступати до кол
госпів. Мені було 14 років, коли в нас почали забирати все го
сподарство, і не закінчивши четверті сьомого класу, я подала 
заяву до колгоспу, бо нінащо було жити (партійці вивезли з 
клуні весь хліб, а з погреба -  картоплю) й вигнали нашу сім’ю з 
хати.

Коли в нас усе відібрали й залишили ні з чим, тоді тільки мої 
батьки вступили до колгоспу. Жити було дуже важко. Почався 
голод. Спочатку померли моя бабуся і дідусь. Ми були пухлими 
і виживали як могли: літом ходили по полю й перекопували ямки, 
шукаючи гнилу картоплю, яка залишилася від минулорічного вро
жаю; їли кінський щавель, пили брагу, яка була призначена для 
худоби.

Зібравши кожушки й штанці, моя мама поїхала в Росію, міня
ти на хліб. Коли дізналися про це активісти, то вони зустріли її 
на вокзалі й все відібрали. Але ж потім вона знову їхала до 
Росії. Приїздивши, вставала на станції Баси і вечором пішки 
йшла додому. Ті харчі, які привозила з собою, ми закопували.

Усі були дуже пухлі з голоду, але активісти все одно прихо
дили і гнали людей на роботу до колгоспу, та деякі вже зовсім 
не мали сили й помирали прямо йдучи дорогою.

Бувало, що мати ще жива, а дитина лежить мертва, -  от та і 
починала їсти своє немовля. На іншій вулиці чоловік заманив
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хлопця до хати, убив його й варив у печі, щоб з ’їсти. Батьки 
кинулися шукати свого сина, а добрі люди показали, куди він 
пішов. Коли вони визвали міліцію, то вона знайшла в печі зва
рену дитину.

Коли мої батьки вступили до колгоспу, то мій батько купив 
коня, але незабаром активісти забрали його й змусили на віз 
збирати мертвих.

Ще, пригадую, на вулиці Круглій вся сім’я померла, але ви
жила одна жіночка Векла. Вона була ще при силі, але мого ба
тька змусили її покласти на віз поряд із мертвими. Коли всіх 
скидали до ями, то він залишив її на возі й привіз додому. Нев
довзі вона вийшла заміж і народила сина.

Ось такі були страшні роки Голодомору. (Записала студент
ка філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ната
лія Шепеленко у 2007 році).

ХИЖНЯК Лідія Василівна (в ді
воцтві Рубаник), народилася в 1928 
році в Нижній Сироватці, під час Го
лодомору перебувала у с. Нижня 
Сироватка (на знімку).

Я хочу сказать, шо ми жили ж 
коли начиналась оця колективізація.
Ну, начали ж людей розграблювать.
Розграблювать шо? Єдінствєнне 
одне, шо все забірали, все: худобу 
всю, корову там, коней і всьо, шо у 
кого було, значіть, начали забірать.
І считали: «Єслі один коняка -  це такий, середняк, єслі там два 
коняки єсть, то буде уже багач!» І оце ж у дедушки було, зна
чіть, дві лошаді, і був у його вітряной млин. Ну і оце все позабі- 
рали, значіть, з хати вигнали.

Діти порозходилися. Сина забрали. З роботи. Приїхали, як я 
говорила, забрали і увезли. Куди увезли -  нікому не ізвєстно! І 
не тільки його машиною. Машина закрита була, чорний називав
ся ворон. І забрали, і повезли. Куди повезли -  неізвєстно. І 
осудили, і десь у тайгу вивезли їх, і там, значіть, вони робили. 
Большинство вони рубали лес. Ну, з голоду вони почті всі там 
повмирали.

Дядя мій оце остався, і потом, потом уже узнали вже родітєлі 
оце ж, дедушка і бабушка, і мама, шо осудили на десять лєт.
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Судила значіть тройка позаглазно, без суда і слєдствія, і забра
ли, і повезли -  десять лет і пять лет лишенія свободи. А ми вже 
стали бедно жить, потому шо дєдушкі нема, а у бабушкі нема 
нічого, все ж забрали, з хати вигнали, викопав землянку, із зем
лянки вигнали. Ми осталися голодні й холодні.

А шо начінали їсти: тоді ж був дуже ж такий великий голод, 
ну, було тоді ще трохи, трошки недород. Сільно дощі шли, і не 
так уже урожай був сільний і хороший, як всігда, а дощі не да
вали там собрать урожай, усе...

А тут це 32, а тут уже зіма, 33 год. Коли весна настала, то ми 
чім вижили? Ми вижили тим, шо садили ж кукурузу тоді много, і 
кукурудзиння осталося, ми оце кукурудзиння зрізали весною, пе
ремелювали оце кукурудзиння -  оце у нас була мука. А кропива 
там, латаття там ще, ще щавель там який виріс. Вобщєм, зелень. 
Оце з оцієї муки пекли такі вроді коржики. І ми оце їли боряки, 
оце квас робили, боряки оці їли і груші намачували в діжку. І оце 
ми їли. Потом посадили ж уже цієї редьки. Оце ми тим питались. 
А хліб був: мука із оціх стволів кукурудзиння. Оце так ми вижили.

Ну, а большинство ж повмирало. Діти малі вообще повмира
ли, не вижили. Всі пухлі були такі, шо глазами ніхто нічого не 
бачив. (Записала студентка філологічного факультету СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка Євгенія Ні конова 9 вересня 2008 року).

с. Нова Січ

КОЗУПИЦЯ Євдокія Григорівна,
1919 року народження, мешканка с. Нова 
Січ Сумського району (на знімку).

Четверо нас було: дві сестри і два бра
та. Жили дуже бідно. Батьки довго не хо
тіли йти в колхоз. Батько согласен був, а 
дід ні -  не хотів іти в колхоз. Людей, котрі 
не йшли, дуже грабували, і ікони заби
рали, а тоді добилися якось аж в 35-му 
году пошли в колхоз, і дід согласився, і 
батько. Тоді вже нам получчала жизнь. А 
то дадуть сей год на отакій землі, а на 
той год вони хочуть, щоб в навозі лучче 

родило, а їм друге місце дадуть. Ну, жили дуже й дуже трудно -  
тяжко й важко, і голодували й бідували. Варили плоскуху та все 
таке, бур’ян, виривали картошку, де там осталася і кидали, шоб
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воно шось там вроді каламутилося. Жили дуже трудно. Багато 
померло в Січі. Багато-багато, котились, як груші. (Записав 
доцент СумДПУ ім. А.С. Макаренка С.В. П ’ятаченко 19 липня 
2007 р. у с. Нова Січ).

КОЗУПИЦЯ Федір Іванович, 1924 року народження, меш
канець с. Нова Січ Сумського району.

Мені тоді було дев’ять років, але я добре пам’ятаю тридцяті 
роки, роки «великого перелому». Сім’я мого батька складалась 
з дев’яти чоловік: батько, мати, я, чотири брати і дві сестри. 
Батько мій до 1938 року не вступав у колгосп, наша сім’я вва
жалася робітничою. 1930 року в нас забрали коня, хліб, весь 
сільськогосподарський інвентар, винесли все з комори, і ми за
лишилися на пайку батька, який працював машиністом на елек
тростанції у Кияниці. Для харчування йому давали пайок, неба
гато сухого жому. Одне було щастя, що мали корову, яку на ніч 
заводили до хати, але через деякий час йому наказали здати 
корову в Кияницю до радгоспу. Нам давали 2 літри молока, але 
недовго, 2-3 місяці. Навесні 1932 року молока не дали зовсім. 
Ця весна була найтяжча. До початку жнив багато людей поми
рали на ходу, пухлі від води і бур’янів, які ми їли. Про хліб вже 
ніхто не згадував.

Я в дев’ять років пішов до сусіднього села Корчаківки, в еко
номію. Там я боронував землю, за що отримував бульйон, в 
якому де-не-де плавала крупина, і 300 грамів хліба, який тільки 
й називався, що хліб, і я будь-яку половину пайка ніс додому, 
меншим братам, а сестри, не витримавши голоду, померли.

Восени 1933 року я пішов до школи, в другий клас. Школя
рам давали приварок із зілля.

Але, не дивлячись на все, ми пережили цей період. Я осо
бисто був худеньким, але не пухлим, як багато інших людей. 
(Записав доцент СумДПУ ім. А.С. Макаренка С.В. П ’ятаченко 
19 липня 2007 р. у с. Нова Січ).

с. Новосуханівка

ЛЕБІДЬ Антоніна Полікарпівна, народилася в с. Новосуха
нівка 8 листопада 1933 р. (на знімку).

А що ми їли? Висівки, лободу, рибу, жаб. Був дядько, який 
вивозив мертвих в яр, у ями. Йду -  везе дівчинку років 14-ти, 
ноги звисають з воза та волочаться по траві, аж серце кров’ю
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облилося, душа заболіла. Люду біля став
ків було дуже багато. Всі сиділи та нама
галися рибалити. Більшість там і помира
ли. Ті, що з останніх сил трималися за жи
ття, їли відходи від буряків, картоплю, якщо 
в кого залишилася з минулого року. Коли 
почались жнива, люди ходили «на колос
ки». Тоді одразу вийшов «закон про 5-ть 
колосків». Люди вірили у неврожай. На по
чатку 33-го стали давати людям по сто гра
мів хліба.

В той страшний час робили солодушки з буряків. До мене 
прийшов рідний брат із Симонівки (Сумський р-н.). А в чавунчи
ку варились солодушки. Я нагодувала його юшкою, яку зварила 
з лободи та шматка заячини. Зайця чоловік забив, як полювати 
ходив. Він поїв трошки, а тоді, як побачив солодушки... Напився 
соку й став на них дивитися, як на святі. Я йому загорнула на 
дорогу в хустинку, так він увесь вік дякував. Казав, що якби не 
мої солодушки, то помер би давно, що мої солодушки його вря
тували. Я йому тоді трошки насипала, бо вмер би, якби багато 
з ’їв. Казала йому тоді, щоб багато не їв, бо буде погано.

У 1932 році було багато мишей. Кажуть, що миші плавати не 
вміють, але це брехня. В 1933 миші пливли ставком із Суханів- 
ки. В 32 ще було трошки збіжжя на токах, а в 33 нічого вже не 
було. От вони й пішли з Суханівки через ставок. Люди повибіга
ли дивитися на берег. І я вийшла. Дивлюсь, а з води тільки 
вушка виглядають. Кажуть, що коли вони перепливли ставок, то 
пішли на Степанівку. Мені сестра розповідала, що навіть потяг 
перед ними зупинявся, коли вони переходили залізницю.

А ще, колись забрів якийсь чоловік до хати. Аж опухлий від 
голоду. Просить у мене їсти. Я йому дала трохи, а він плаче та 
просить ще. Я йому кажу, що багато не можна, бо помре, а він 
мені: «Дай, душенько, хоч раз наїмся та помру спокійно, бо од
наково не виживу. Бачиш, який опухлий!» Я й не стала його 
зупиняти, він наївся та й пішов. Дійшов до ставка й помер. Той 
дядько, що відвіз його в яму, хвалився тоді перед людьми, що 
отримав не сто, а двісті грамів хліба. Ввечері того дня померла 
вагітна сусідка, бо їй хліба не вистачило. Талон був, а хліба не 
дали.

Було дуже важко. Але люди старалися будь-як допомогти 
своїй сім’ї. Сіяли насіння, яке залишилося з минулих років, сади-
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ли картоплю. От тільки все ховати приходилось, щоб не забра
ли. В теплу пору каструлі з їжею ховали в бур’яни, під купи 
хмизу. Якщо були пусті сусідські хати, то носили в їх комори, 
погреби. Вночі люди ходили на поля збирати колоски. Дуже 
тяжко було дітям, вмирали, як мухи. Найбільше їх помирало 
біля ставка. Вони приходили туди ловити рибу і жаб.

У 1947 році під час Голодомору з Америки присилали допо
могу: маїсу, шоколад, цукерки. Дійсно, в цей рік був неврожай. 
В післявоєнний період земля не родила, і люди голодували. 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Ольга Пахненко 15 жовтня 2007р. у с. Олек- 
сандрівка).

с. Пушкарівка

ТОЛБАТОВСЬКА Катерина Олексіївна, народилася 6 грудня 
1922 року, закінчила 4-річну школу, ветеран Другої світової вій
ни, після війни працювала вчителькою, мешканка с. Пушкарівка 
Сумського району.

Жили ми в сім’ї. Нас було: мама, тато і нас четверо дітей -  я, 
моя сестра і два брати. Ну, спочатку жили ми нормально, тіки 
організувалися колгоспи. Колгосп, правда, був такий шо не ба
гатий, а тіки почав ставати на ноги, такий бідненький.

Жили і працювали ми тоді не за гроші, бо тоді не платилися 
гроші, за палочки, за вихододні. Счіталося, відробив день -  по
ставили тобі палочку, шо ти на роботі і так... Ну, жили будто 
нормально, хватало їсти і пить, і все. Мама не працювала, до
глядала за дітьми, батько працював у колгоспі, от. Брати були 
старші за мене, ну а ми з сестрою менші. Було все нормально, 
поки не наступив тридцять другий рік, коли настав Голодомор.

Це було страшне. В сім’ях дома не було чого їсти, спочатку 
була картопля, були огородина яка. Ну, люди виживали якось, а 
коли влада почала забирати останні крихти, які були: зерно, 
картопля, все забирали із двору, тоді людям ставало ще гірше.

Забирали все, де тіки люди могли сховать. Викопували у клу
нях, у хлівах ями, ховали туди зерно, ну вони вже знали, де 
може буть там, приходили і в них такі були щупи називалися, 
вони прокалували землю і находили це зерно. Забирали все. 
Забирали, забирали у нас корову. У кого корова була, ті люди 
жили нормально, молоко корми... годувало всю сім’ю. У нас 
корову забрали, забрали картоплю, остались у хаті тіки голі 
стіни, ми бідували дуже.
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Так забирали все, шо було, нічого не оставляли, як їх не 
просили, як не благали, і діти говорили, шо є маленькі -  їм було 
все рівно. Люди були дуже злі на владу, ну ніхто нічого не мог 
сказать, того шо хто виступав протів, забирали їх, і їх тоді не 
бачили. Садовили в тюрьму, наказували. Так у нас сусіда за
брали...

Люди як могли старалися виживать, ходили на поле збирать 
колоски, але за колоски теж наказували, були, як називали тоді, 
наглядач, який стеріг поле. І от нашого батька... він пішов на 
поле, назбирав колосків, шоб хоч трохи вимнять їх дома і про
кормиться як небудь, але хтось виказав і його піймали й поса
дили на півроку у тюрьму за якісь десяток колосків. Також сусід 
наш теж ходив на поле збирать буряки. Цукровий буряк, він був 
уже мерзлий на полі, і вони пішли назбирали, і його теж поса
дили в тюрьму за ці гнилі, за ці мерзлі й гнилі буряки. А люди, 
хто міг, крадькома назбирали колосків, приносили додому, тов
кли, виминали, товкли робили якесь борошно добавляли туди, 
бо зерна було трошки, добавляли туди у цю муку лободу, або 
калачики туди добавляли і пекли тоді хліб чи маторженики, як 
називали їх, ну як небудь виживали і тоді, як би зараз дав таку, 
то його б ніхто й не їв, того хліба, а тоді він був найсмачніший 
хліб. Хліб не хліб, а якісь коржі чи маторженики.

А в колгоспі давали тим, хто працював, давали висівки по 
200 грам висівок давали, і приходилось вночі йти, займати чер
гу шоб, становиться, шоб одержать цих 200 грам, цих висівок, 
шоб якось прожить.

Були люди, багато таких, шо ходили мінять, у кого якась оде
жина, полотно чи якась ну одежина не погана, і йшли у другі 
села, йшли більш до Росії, і там міняли цю одежу на продукти, 
на харчі на якісь, на пшоно, чи борошно, чи шось таке виміню
вали, шоб якось прокормиться. І от одного разу наша бабушка 
пішла, шоб помінять на продукти на якісь, мінять вона не раз 
ходила, порталась, але вже була дуже слаба, прямо вже пухла 
від голоду, і пішла одного разу з сусідкою, шоб помінять там, ну 
поміняли небагато, декілька стаканів пшона та муки, верталися 
вже назад і йшли додому, і їх застала вже ніч, і надо було десь 
переночувать. І вони пішли до одних, попросилися, шоб вони 
пустили їх переночувать, так вони (чоловік і жінка), вони зайш
ли, пустили їх вони. Ну вони побачили, шо вони якось підозріло 
перешіптуються там, і вони злякалися, бабушка з сусідкою тією, 
злякались і пішли з тієї хати. Зайшли в другу десь там на краю
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села, там попросилися ночувать, сказали, шо якось підозріло ті 
люди перешіптувались, ці вже люди сказали їм, шо замічалося, 
шо вони їдять м’ясо, а тоді м’яса ніякого не було, казали, шо 
вони їли людятину, вони вбивали людей і тоді їли те м’ясо. А 
бабушка наша, тоді як пішла мінять хліб та якісь продукти була 
вже пухла, так вона й не повернулась, десь померла мабуть чи 
хто зна де, більше ми її не бачили.

Висівки оті, які ми приносили додому, пекли з них коржі, до
бавляли тоже туди ще лободу і пекли з них коржі. Коржі ці були 
найсмачніші для нас. Ще у кого була картопля, якнебуть чисти
ли її там, і ті лушпиння сушили, і тоді товкли ці лушпиння, і це 
добавляли у тісто шоб спекти шось, якісь коржі чи ці ж матор- 
женики.

Ну, люди виживали, хто як міг. Виживали і ми, поки не забра
ли у нас корову, ми виживали завдяки корові, а потім тато з 
братами ходили по рибу, бувало, спіймають одну-дві рибинки, 
принесуть додому, і мама тоді вже зваре юшку (та яка там юшка 
-  риба та вода), але юшка та була найсмачніша для нас.

Ну шо ще сказать. Діти ходили в школу і бачили, як діти влади 
їли хліб, то в них і слинки текли, нічого не могли зробить, вони з 
ними не ділились. У нас в сім’ї остались всі живі, крім бабушки, 
та ще раз брат спробував сходить на поле за колосками. Дуже 
хотілось їсти, хліба, а його побачили і ще одного чоловіка, але 
вони змогли втекти.

Голодомор -  це було дуже страшно, померло дуже багато 
людей. Померли діти, дорослі. Було таке, що вимирали цілими 
сім’ями, селами вимирали. Люди пухли з голоду, дуже худли і 
не могли ходить. Запам ’яталося те, що на улиці люди лежали 
мертві, мерці лижали, і їх не було навіть сили людям поховать, 
та як і ховали, хоронили їх, то хрести не ставили, тому що хрест 
надо було зробить з чогось, а в них, у людей, не було сили 
робить.

Так шо, те шо говорять про Голодомор, шо може хтось і не 
віре, шо таке було, але Голодомор -  це було дійсно таке, люди 
пережили це страшне лихо. (Записала студентка філологічно
го факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Маргарити Нагорна 
у 2011 р.).
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с. Софіївка

НІКОЛАЄНКО Віра Костянтинівна,
1920 року народження, мешканка с. Кия- 
ниця Сумського району (на знімку).

Тут я живу з 1958-го. А жила в селі 
Софіївка Сумського району. І тоді було 
мені 13 років. Я добре знаю. Що було?... 
Страшне, конешно, ходили пухлі, вими
рали сім’ями, і в основном молодьож, 
та й старі. Ну, якось організовували, що 
ходили по хатам і провіряли, чи є мертві. 
Забирали, везли на кладбище, а на 
кладбищі які могилки були? -  братські 

та маленькі. Собірають на воза, везуть на кладбище, підвозять 
до могили і не то, що якийсь траурний процес, а просто пере
вертали воза, і хто як попало в яму падає. Ходили по хатах так: 
стануть, провірять -  лежить воно, лежить мертве, а пухлі ж були, 
в наривах були, стануть брать -  застогнало, бо живе, оставля
ють, а на другий день підбирають.

Чим питалися? В основном прошлогодня картошка. Собіра- 
ли трави всякі, добували всяким способом отходи от проса, 
оця шелоха, а вона гірка, а питалися... Виживали ті, у кого була 
корова.

Ходили од села до села, йде, по дорозі впало і вмерло...Тепер 
так, коли почало підспівать жито, озимина, людина голодна -  
вийде і колосків отих наїсться і умирає, бо організм не прині- 
має. (Записав доцент СумДПУ ім. А.С. Макаренка С.В.П’ятаченко 
18 липня 2007 року в с.Кияниця).

ІВАНЧЕНКО Федір Денисович. Народився 
1922 року в селі Спаське Сумського району 
Сумської області, початкову освіту здобув у 
Спаській школі, працював на цукровому заводі 
с. Степанівка Сумського району та конюхом у 
колгоспі «Вперед» у с. Миколаївка (на знімку).

Коли була колективізація, це зробили пере
ворот, і зробили, значить, шо землю одібрали

с. Спаське
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у людей і загнали в той, в СОЗ називається. А тоді у людей хліб 
позабирали, которий був і посівне позабирали, а загнали у кол
хоз, за пайку робили. А тоді тридцять третій год як появився, у 
людей все, шо було повикачували, і картошку повибірали все, 
як колєктівізація була. А тоді тридцять третій год начався люди 
на роботу ходили пухлі, їсти нічого було, падали і, той, на полі 
йде впало й вмерло. Отут умерло, тут по тому, по Андрєєвці, 
душ сорок померло. Ото ляже, а утром... Руки були отакі, з рук 
текло, з ніг текло у людей од опуху. їли шо попалось: бур’ян 
всякий, будяки, ото будяки, ото колючки, обчищали і те їли, 
шолуху всяку їли, хто шолухи із проса наївся померли от того 
запору. А їли картошку, ото на другий год шо перезимувала 
викопувалась, ото вже крохмаль, шо ж вона гнила прошлогодня 
оту, ну вона гнила прошлогодня. Варили, їли шопопав, шопо- 
пав їли. Люди ті, шо коняки, дохли, дохлу коняку одриють і їли 
коняку.

Отут умерло душ сємдесят, оце тут, на цьому. І в Миколаївці 
померло, тіх же я там не знаю, тоже ящур був. Мій батько це ж, 
я з двадцять второго года, мені було тільки одинадцять год. Дід 
мій умер. Ото були Учотчикові, там де зараз живуть Лизіні, там 
мій дід, материн батько був, з голоду умер. Ну в нашой, з на- 
шой сім’ї ніхто не вмер. Ніхто нічо не пояснював, безладовщина 
була. А тоді пережили це, стали, той, которі вижили, стали на
строюватися. А всігда, як колгоспи стали, як СОЗ, це зараз там 
колгосп був, а то СОЗ називався, совєцка організація. У людей, 
оце в кого чуть заможненькі жили, корів позабірали, коней по- 
забірали, теля яке було в кого, це забрали на хверму, хверму 
строїли.

У Річках були випадки поїдання людей. В нас була коровка, а 
відтіля люди, там ще дужча в річках голодовка була, дак несли 
шопопав: кожухи несли, свитки несли, міняли, за то шо в кого є, 
да за літру молока. Оддавали все шопопав. І такі були, шо своїх 
дітей їли -  це в Річках.

В нас так от Шахтьор жив, так той свою дитинку тільки най
шлася, а він уже пухлий був, а воно найшлося в тридцять треть
ому годі, і баба пухла, і воно, ну, груді просе, дак він узяв її, 
взяв і об одверок убив. Ну в нас так їсти не їли, а в Річках їли, 
там село більше.

Були люди, які у своїх забирали їду. Осьде Миколи Яшкиного 
дід був, прем’єр на нього казали, той актівістом був, Крицький 
отут оно на посьолку жив, тоже по чердаках лазили, у людей
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викручували. Людей, які відмовлялися віддавати, били, арешто
вували. Хто шо упротів сказав, отуди, у той, на Хотінь. Було шо 
за п’ять колосків судили. Оце на полях поставили вишки такі, де 
озимина. Туди, на вишку, посилали таких, шоб сиділо там і бачи
ло, з гори ж видніше, шоб хто колосок не вирвав, не взяв, дак із 
вишки видно, дак доганяли. Отут Росальчині жили, отут такі дів
чата, як ви, були великі вже, пішли, так колосочок візьме той, 
вже нема сили, і зерничко, житинку ту видзьобує їсти, а ті приш
ли палкою б’ють. Отут Гаращок був, Русалка Микола був, оці 
Сєнчині -  актівісти були. На посьолку -  Крицький.

Я ще не взрослий і був. Мені тільки, я з двадцять второго, а 
тоді тридцять третій був, одинадцять год мені тільки було.

У нас була така сімейка, шо один од одного не крали ніхто. 
Мати шо зваре, коровку подоє і всим по чашечці поділе, не так, 
шо одному нагодувала до несхочу. Мати даже обблякла, а нас 
усіх годувала і всі вижили. Батько на конюшні робив, десь там 
коням, шо дадуть, жменьку коням на посівну, коней підгодову
вать, жменьку принесе, дак, уце, в воду, да юшку заваре це 
зерничко і їли.

Тоді нікому було пособлять Чим хто пособе, як вони самі такі 
були? Організації тоді були тільки такі, шоб обидрать, хто поба
чили, шо он живе -  обидрать його, розкулачить, шо хто чуть 
заможненько живе. То куркуль, розкулачить його!

У одній сім’ї три хлопці були і дівчина, і всі померли. І він 
(батько) умер із голоду, і діти померли. Тоді, уце, в Сєрника 
називали їх, Могиленки на їх казали, там він умер, старий Мо- 
гиленко Іван Михайлович, і хлопчики Коля і Хведько померли. А 
Г рицько Могиленко той був, мабуть, такий як я, той вижив. Тоже 
пухлий був, і з ушей текло, ну той вижив. У Несмашніх він, Ма
ртин, умер, коли яку здохлу витягнули, так і копити пообгризав, 
і вмер. І хлопчики були. Йшли на Суми. Мати поодводила, каже 
шо там десь підберуть та годуватимуть. На дорозі померли. У 
Росальчиних три дівки і він старий -  померли. В садку й поза
копували, там, під яблунями. Якраз коло Прищика жили, коло 
Лисої Наташки.

Ховали в кого сила була. Родичів тоді не було -  з наряду 
тоді кого-небудь посилали, хто бідовіший, кріпший. Дак вири
ють ямку, закопають, та і все. Наряд -  це актівісти були. Я ж оце 
кажу, Сєнька, та оце Гаращок, да Крицький -  актівісти. Коло 
Яшиного дядько був, прем’єр на нього казали, Шурко актівіс- 
том був. Дак оті заставляли, оті людей погробили.
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Після Голодомору помаленьку оживали. Стали трошки ор
ганізовувать. Все время тяжело було. Оце зараз кажем тяжело. 
Ні! Тоді тяжелей було. Не дай Бог тоді було. Зараз ви не знаєте 
у шо ходить, і те й те єсть, і те наділи, і те наділи, а то в латках 
йдеш і штанці спадають. І штанці полотняненькі. Не було ні ма
терії, нічого не було, ні їсти ні пить, нічого в магазіні не було. Це 
зараз і риба в лавці є, і те, а то нічого не було. (Записала сту
дентка філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка 
Наталія Кузнецова 26 серпня 2008 р.).

КУЗНЄЦОВА Олександра Захарів
на, 1910 року народження, мешканка 
с. Спаське (на знімку).

Зараз мені 97 років, та згадую, як ми 
босоногі бігали за коровами по скоше
ному полю. Шкільних років, як таких, у 
нас не було. Ходили тут, у селі, до лік- 
безу, де жіночка, наша односільчанка, 
нас навчала розписуватись.

Гарно було в селі -  з ранньої весни і 
до пізньої осені ходили босоніж. Сором
но? Ні! Я не одна була така. Половина 
людей ходили босоніж. А хто був замож
ніший, ті взувалися. В нашій сім’ї було четверо дітей: я, сестра 
Дуня, брати Михайло й Іван. Батьки: мати Тетяна, батько Захар 
Кузнецов.

Літо того року було особливо жарке, дощу було мало. В се
редині липня наші городи почали жовтіти. В колгоспі було кра
ще, там все посадили раніше. Ми раділи тому, що хліба коло
сились. Урожай зібрали в той рік непоганий, давно такого не 
було. Але люди, які працювали в колгоспі, хліба не отримували. 
Держава вивезла все до Росії, а саме до Ленінграду і Москви. 
Українські селяни голодували, зате російські робочі не залиша
лися без їжі. Мої односельці і батьки ходили в Росію, де міняли 
одяг на хліб.

До нас неждані гості завітали в кінці листопада, вони вино
сили все з хати, їли там, пили. Нас же з родиною зачиняли в 
сараї, разом з худобою. В селі з ’явилися так звані активісти, які 
забирали все: хліб, картоплю, м’ясо й інші продукти, якими 
живилася сім’я. Забирали худобу, одяг. Були випадки, коли за
бирали готову їжу і спечений хліб, залишали зовсім голодних
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дітей. На плач дітей і молитви хазяїнів-християнів залишити що- 
небудь з їжі на проживання сім’ї хоча б на один день, ніхто не 
звертав уваги.

Чутно було плач дітей, стогін, і цілі сім’ї вимирали й лежали 
по два місяці ніким не поховані. У деяких людей взагалі не було 
чого їсти, в нас же зоставалось трошки картоплі та інших ово
чів. їли все, що було можна їсти. Варили картопляний суп, зе
лень, сушили липову кору і потім пекли млинці. Варили цукро
вий буряк, робили затірки з проса, а навесні -  бовтанку з лобо
ди. Чай пили з гілок вишні та малини. Інколи батько приносив 
трохи борошна -  тоді мати варила борошняний суп, без кар
топлі. А коли знайшли кропиви, мати варила її і всім по півкруж- 
ки наливала. Інколи підгодовували сусідів. Весною збирали на 
полях мерзлу картоплю.

Страшна картина стояла в селах, спустошених активістами. 
Ті, що й залишилися живими, мали пухлі тіла, тріщини по тілу, з 
яких текла вода. їли собак, котів, різний бур’ян -  тільки б вижи
ти. Випадків людоїдства в нашому селі не було.

В селі заможних людей стали називати куркулями. Всю мо
лодь записали у комсомольці. їх переконували, що вороги -  ба
гаті люди, вони живуть за кошти бідних. Значить їх потрібно роз- 
куркулювати і грабувати все, що вони нажили своєю працею.

Потім, після колективізації, весною 1933, люди, що залиши
лися живими, пішли на поління цукрового буряка, де отримува
ли щоденний пайок -  200 грам сирої моркви. Та чи могла лю
дина прожити з виснаженим організмом, отримуючи такий па
йок? А ближче до вечора везли з поля на кладовище цілими 
возами мертвих людей.

Страшно зараз згадати минуле. Вже пам’ятаю погано, але від
чуття голоду залишилося до сих пір. Розповідаю своїм дітям та 
онукам і без болі в серці не можна згадати. (Записала студентка 
філологічного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка Марія Біло- 
усенко у 2007 р.).

Старе Село (до 2016 -  Червоне)

БОРЩЕНКО Галина Платонівна, 1927 року народження, 
мешканка с. Старе (Червоне) Сумського району (на знімку).

Нас у сім’ї було троє дітей -  Михайло 1923 року народження, 
Іван -  1924 року народження, а я найменша. Помню, що у 1932
1933 рр. і батько, і мама робили в колхозі. У нас забрали весь
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скот, загнали на ферму коня, навіть ка
чат. Плуги і боронки тоже взяли. Дуже 
трудно було. Кислички різали і кидали у 
вівсянку, голубів їли. В уличці на дворі 
давали 100 грамів побовтків. Як батько 
чи мати украдуть трошки зерна, то зме
лем, мельничка у нас була, спандьорять 
супчик, овес мололи на муку і заправля
ли кип’яч, вода замутиться, стягається. 
Варили затірку з муки, вона була густі
ша. Дід сторожував біля тракторів на Ті- 
мірязівці, то приносив сої, макухи.

Забирали більшовики усе, шукали по 
чердаках, взяли даже квасолю, яку мама приховала. Виручала 
нас коровка, хоч була стара й слабенька, мама давала молоко 
поділом: хто більший -  тому більше. У матері-батька тоже за
брали двох коней, хотя вони були заможні, але тяжко робили, 
тягали чували, сіяли, орали самі. Діда Стефана розкуркулили. 
То знакома міняла наше молоко у городі на сухарики. Що мама 
напряде, то спродували, і одежу всяку, куфайки, штани полот
няні. Весною 1933 йшли сильні дощі, мокреча, холодно, а Михайло 
(брат) за мішок і по бур’ян, рвав жовтило, щавель -  руба сухого 
на йому нема. Я рвала калачики, їх було багато й рясно, колись 
нарвала і розсипала (мала ж була) -  дуже плакала.

Весною добували дрібненьку картопельку. А садили лушпин
ками. Картопелька вродила тоді красна, дрібна і пізня дуже. 
Копали її, як мама кончила на ланці буряки. Були у селі ясла 
для діток. Мама несли туди молоко півлітра, то в обід мені да
дуть баланду з вівсянки до зілля. Із жита робили галети, мати 
обшуга, попарить, перетре дасть висівок жменю, переміша, 
поліпе і на сухій сковороді жаре «жовтвилянок».

Люди ходили пухлі, страшні, було йде шляхом, упало і вмер
ло. Мерців у тряпки умотували і кидали у ями, і закопували, а 
закидали у рядні. Голод трудний був. (Записав доцент СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка О.Р. Єременко у жовтні 2007 р.).

ЕРМОЛЕНКО Іван Максимович, 1927 року народження, 
мешканець с. Старе (Червоне) Сумського району.

Важко було, дитино, пережили ми тоді багато великого лиха. 
Перший голод, війна, другий голод -  все це дуже важко нам 
далося, але ж ми з тобою козацького роду, тому і виживали і 
виживемо.
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Було це в 1932 році, батько помер, залишив нас із сестрою 
на мачуху, бо не дожила й наша рідна матір, та я думаю, що й 
слава Богу. Була у нас корова тоді -  така нещасна, але й підго
довувала нас. Доки була вона, доти й було все нічого. Але ма
чуха, кинувши нас, забрала її, відсудила в сільраді. Як вони могли 
позбавити нас єдиної годувальниці?! Двоє дітей 5 та 9 років. 
Ти, можливо, думаєш: «Та що ти, діду, мелеш, і було ж тобі 
тільки 5 років, а все пам’ятаєш!» Тож бо й воно, що пам’ятаю, 
все пам’ятаю, нічого не забув. Забрали у нас годувальницю, 
їсти нічого, нікому ми не потрібні. Аби ж урожай хоч був того 
року, а то і його не було. їсти хотілося, а де брати? По родичах, 
хрещених -  та що вони. У них свої діти, годувати треба.

Ото бува назбираємо з Вірою якоїсь трави, перемелемо її та 
зліпимо макорженики -  у піч. їсти хочеться, дістаєш їх, вкусив, 
смакуєш, а воно гіркуче. А треба, бо помирати не хочеться.

Було ще, голодними їдемо з сестрою коноплі рвати, бо ж 
треба було і посукати її. Ми -  голодні, а конопля сама знаєш, 
що це наркотик. Ми рвемо її, а через годину, вийшовши з них, 
падаємо, бо не розуміли, що з нами діялось -  голова обертом, 
не розумієш нічого, підвестися не можеш.

Свята у нас, доцю, були, коли сусіди давали клуночок пере
меленої кукурудзи. Розтягували ми її на довго.Всього було, а 
поганого більше. Коли бува немає в хаті зовсім нічого, сядемо з 
Вірою і гуляємо, ніби у нас повен стіл страв: і того попробуєш, 
і тим засмакуєш. Ой, які ви зараз щасливі, що не знаєте цього.

А про 47 р. згадувати важко, але не так. Бо старший вже був, 
з концтабору повернувся, навчений був виживати. Могли і хоті
ли вже більшого. Працював тоді в радгоспі, міг додому принес
ти то кишеню квасолі, то борошна. Каші варили -  було легше, 
бо знали, де шукати, що їсти, де брати. (Записала студентка 
філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Оксана 
Єрмоленко у 2006 р.).

ЗАКОРКО Віра Стефанівна, 1925 року народження, меш
канка с. Старе (Червоне).

Ой, Боже-Боже, мені Ванька тепер каже часто: «Мамо, тобі 
нужен тридцять третій». Я ж люблю хліб мнякий. Голодомор, 
дєтка, -  це страшне. Це дуже-дуже велике страшне. У мене був 
батько сильний трудяга. І отут конюшня в селі була оце, де 
Борщенки жили, там вони робили. Хто коли принесуть, то овса 
принесуть, то отам кінь чи здох, чи шо, мняса оце ж принесуть.
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І знаю, одно врем’я було у нас подвір’я дуже хароше... у нас 
подвіря, клуня, над погребом сарай, саж на двоє дверей, тоді 
єсть ото під погріб... двоє коней, ага, і це як, це я перескочила 
вже. Так їхали первим на хутір, уперве двохкольосні трактори, я 
не знаю, як вони звалися. Сім тракторів і до нас у двір. А двір 
був лісою тіки так ото загорожений. І вони в двір, і знаю милом 
отаким миють руки. А баба Тараненчиха, Миколи баби: «Он, -  
каже, -  як до Сталіна», і так як пішло «Сталін», «Сталін Іван», 
«Сталіна», на мене кажуть, чьо тебе Сталіна, а того шо я заміж 
вийшла, я Закорчиха.

А так, шо ти питала? А, про Голодомор? Так тато то відтіля 
шось принесуть, а ми шо вже такі по жовтвило підемо. Ну жов- 
твиляників мама напарять і ото таке наліплять, на лист у піч, так 
те, можно їсти. А то знаю, шо надворі дощ страшний, і тато 
наділи бурку, а їсти ж нічого ніяк, і тато наділи бурку і пішли 
накосили клєвєру. Клєвєру накосили, і мама напарили і тоже, 
так того їсти ніззя. Тянуцця дуже нитки. Мерзлу картоху, ото 
після того багато позамерзало, копали. З картохи з мерзлої це, 
як паска було, макорженики добрі. Брат у мене був дуже пух
лий. А корова була у нас невелика і потрошку давала молока, 
так мама ділили по возрасту, тричі доїли, і по возрасту: стар
шому більше, так по возрасту.

Ага, а брат Петька був уже дуже пухлий, дуже слабий, а ко
рову водив пасти. Там, де наше клайбище, і жито було таке 
хороше по тій стороні. Корову пасе, а жита намне. Прийде до
дому, а мама ж молока дадуть, так він оце з житом і вижив. 
Отак. У нас у сім’ї ніхто не вмер, а вобщє, у нас на хуторі пови- 
мірали багато. От іде людина, на ходу впала і померла. Повимі- 
рали сім’ї. Це страшне було. Це дуже страшне було. Отаке. 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Тетяна Назима у 2010 р.).

ЛАВРИК Катерина Павлівна, 1924 року народження, меш
канка с. Старе (Червоне) Сумського району (з 2016 -  Старе). 
Працювала вчителем історії в Червоненській школі.

Голод добрався й до нас. Мама тепер мусила ходити на ба
зар, щоб виміняти хліб на різне вбрання -  рушники, хустки. Од
ного разу ввечері з базару поверталися мати й батько. Мати 
виміняла за костюм шерстяний хлібину. А батько й каже до ма
тері: «Давай з ’їмо цю хлібину -  все одно помруть діти, а міняти 
вже нічого». Батько був зморений голодом до безтями, тому й 
казав отак. А мама нічого у відповідь не сказала, своїм тілом
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лягла на хлібину: «Будемо їсти разом і разом вмирати будемо... 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Вікторія Лаврик у 2006 р.).

ЛАВРИК Ольга Семенівна, 1926року народження, мешканка 
с. Старе (Червоне) Сумського району

Наша сім’я голодувала, але все-таки якось перебивалися. 
Худо-бідно, але пухлі не ходили. І лиш від червня не стало чого 
їсти. Та було вже літо. Викопували і їли молоду картопельку 
завбільшки із гороб’яче яйце, всяку зелень, зокрема лободу, 
жовтило. Інколи мама ходили підробляти до голови колгоспу, 
який жив неподалік, то він і дасть, бува, який-небудь шматок 
хліба чи жменю борошна.

Пам’ятаю, як мама зварили борщ, звичайно ж, нічим не за
правлений, то мені і зараз здається, що я ніколи в житті не їла 
смачнішого борщу, ніж той.

Із настанням тепла я зі своїми однолітками пішла в поле по 
конюшину, яка була майже делікатесом. Ми зривали і їли квіти.
І раптом нас злякав чоловік, який виліз із сусіднього житнього 
поля і покликав нас. Перелякавшись, ми кинулись тікати. Біжи
мо, а перед нами таке страхіття: яма заповнена трупами. її, 
напевно, не встигли закидали. Ось такий день запам’ятався мені 
на все життя. (Записала студентка філологічного факультету 
СумДПУ ім. А.С. Макаренка Вікторія Лаврик у 2006 р.).

ЛАВРИК Федір Іванович, 1916 року народження, мешка
нець с. Старе (Червоне).

Мій батько Іван Оврамович був конюхом в Мамаївці, помер 
від голоду в 1933 році. Батьківська хата була обкладена цеглою. 
За це -  непосильні податки. За несплату їх, разом з хатою за
брали меблі, худобу, птицю, картоплю, навіть квасолю...

Добрі люди порадили батьку й матері звернутися до військ
комату, після чого повернули нам лише будинок, звичайно ж, 
без худоби й продуктів.

їли все, що можна було їсти. Варили кропиву, кульбабу. Гри
зли кору ліщини та інших дерев, їли також так звані «глеї» на корі 
вишень.

Вимирали всією сім’єю. Хоронили людей в одну яму. Одна 
сім’я жила на тій самій вулиці. Батько й мати вбили своїх дітей 
і поїли їх, а потім чоловік убив свою жінку. Після цього його 
забрали, але ніхто на знав, куди і що з ним сталося. А в хату
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зайти було просто неможливо. Це було справжнє страхіття, 
коли в хаті скрізь були сліди крові. (Записала студентка філо
логічного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка Вікторія Лав- 
рик у 2006 р.).

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Марія Олексіївна, 1926 року народження, 
мешканка с. Червоне Сумського району.

У 1933 році сім’я наша налічувала сім чоловік. Тато, Олексій 
Матвійович, працював у місцевому колгоспі «Ленінець -  удар
ник», мама виховувала чотирьох дітей, і дивилася за господар
ством. І ще проживала з нами бабуся -  татова мати.

Восени 1932 року урожай був не дуже поганий, уродило тро
хи картоплі і було, хоч і не багато, зерна. Навесні 1933 року в 
селі з ’явилися так звані «уповноважені», які забирали у людей 
усе зерно, вишукували зерно скрізь, навіть у подушках, колис
ках, стріхах... Не оминули вони і нас, забрали корову, єдину 
нашу годувальницю, і все зерно. Картоплю, яка ще трохи була в 
погребі, украли невідомі, бо вже тоді було багато голодуючих. У 
колгоспі, правда, давали працюючим обіди, це був суп із затір
ки і буряків, давали маленький шматочок хліба. Батько не їв 
свій хліб і приносив його додому і роздавав його нам голодним, 
адже вдома готувати було ні з чого. Як тільки на лузі з ’явилися 
перші паростки, я з братом ходила на луг, там рвали жовтило і 
щавель. Із жовтила робили «галети», пекли на сковорідці і їли. 
Також їли спориш, листя з липи, щавель. Влітку, коли на городі 
з ’явились буряки, рвали їх і варили з них борщ. Зривали ще 
зелені груші, додавали цукрових буряків і варили солодуху. На 
городі і у полі рвали ще зелені помідори. Восени з голоду померла 
бабуся. Я та інші діти попухли з голоду, ледве переставляли ноги, 
але вижили. (Записав студент філологічного факультету СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка Юрій Єременко у 2006 р ).

СЕРГІЄНКО Іван Федотович, 1916 року народження, меш
канець с. Старе (Червоне).

Недалеко від нас жили Г рищенки. Сімейство було бідне. їхньо
го батька забрали, а мати бігала, щоб хоч як-небудь прогоду
вати своїх дітей. Та, на жаль, менший син Павло помер. Одного 
разу, коли мати, Марія Грищенко, не була вдома, то її дочка 
зосталася самотня в хаті. Вона сиділа на долівці, а в цей час 
зайшов чоловік, який підбирав мерців. Забрав він її і положив у 
підводу, де вже було повно мерців. Пощастило, що на зустріч 
цій підводі їхав один чоловік, та й побачив, що дівчинка ще жива.
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Зняв її і посадив під тином. Увесь день вона там просиділа. І 
лише під вечір їхала підвода, на якій була її мати, то вона й 
забрала її. Отож, ховали ще живих людей. (Записала студентка 
філологічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Вікторія 
Лаврик у 2006 р.).

УМНИК Віра Максимівна, 1922 року народження, мешкан
ка с. Старе (Червоне).

Згадувати це не зовсім хочеться, та коли треба. Не дай Боже, 
вам цього пережити.

Всього було і забирали останні крихти з хати, знайдуть 
жменю кукурудзи забирають. Мерли люди дуже. Ховали у 
дворах, бо тоді кладовища ж не було. Вириють, бува, яму, 
лише не закопують відразу, бо скоро вже наступний готовий. 
Сили також не було навіть ховати. (Зап.студентка філологіч
ного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Оксана Єрмолен- 
ко у 2006 р.).

с. Степанівка

СТЕЦЕНКО Марія Григорівна, 1921 року народження, ме
шканка с.Степанівка.

Вдома їсти нічого було. Батько лежав хворий у садку. Просив, 
щоб принесла хоч маленький шматочок хліба, бо в школі нас 
годували. Пам’ятаю, як взяла хлібця шматочок, загорнула в пла
ток і пішла додому. А по дорозі хліб відібрала Дробна Віра. Я 
плакала, просила віддати хліб, бо батько помирає, але та так і не 
віддала. Зробилось мені погано, впала. А коли прийшла додому, 
то батько помер.

Щоб вижити, їли картоплю мерзлу, бур’яни різні, щирицю, 
лободу. Терли, пекли маторженики.

Сестра Люба була в дитячому садку (там де зараз контора). 
Завідувала садком Лящова Марфа. Дітей годували погано, ба
гато померло. Сестричка умерла, а мамі і не сказали. При дит
садку працював дід, йому було наказано хоронити дітей, так він 
їх вилами скидав у яму. У дитсадку помер і братик Іван, два 
роки йому було. Після смерті Люби мама предупредила, що 
коли що трапиться з Іваном, то зразу щоб сказали. Братика 
поховали у садку коло хати, недалеко від батька.

Всі боялися сказать шось лишне. Помню таке:
В тридцять третьому году 
люди мерли на ходу
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В тридцять другому году 
Люди їли лободу.
В тридцять третьому году 
Стали мерти на ходу.

Хоч на хаті серп і молот,
А у хаті смерть і голод.

Ні корови ні свині,
Зато Сталін на стіні.

(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Олена Кулікова 15 вересня 2008 року).

с. Стецьківка

ЛУЦЕНКО Марія Миколаївна, 1923 року народження, меш
канка с. Стецьківка.

Дуже допоміг спиртзавод, де лежали гори збіжжя. І хоча його 
пильно охороняли, іноді вдавалося дістати хоч качан кукурудзи. 
Люди пили брагу просто із зливних ям і часто там і помирали. 
(Записала студентка філологічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка Інна Шовкопляс у 2007 р.).

МОЙСЕЄНКО Надія Дмитрівна, 1925року народження, меш
канка с. Стецьківка Сумського району.

Люди їли все, що бачили: кінський щавель та інші бур’я
ни, які збирали на ярках; гнилу мерзлу картоплю з поля під 
Хотінню, полову. Часто помирали прямо на полі, так нічого й 
не знайшовши. (Записала студентка філологічного факуль
тету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Інна Шовкопляс у 2007 р.).

ПХЕНДА Феодосія Мусіївна, 1927 року народження, меш
канка с. Стецьківка Сумського району.

1932 рік був неврожайним, довгий час не було дощу. А ми 
все вийдемо на город, дивимось, як сохнуть буряки та картоп
ля. Голодомор був страшним. Виживали, хто як міг. Ходили 
під Хотінь, де було поле, збирали там гнилу картоплю, а по
тім її варили. Мати робила в колгоспі разом з батьком, отри
мували за це мізерну платню зерном. В сім ’ї було 4 дітей, на 
щастя вижили усі. Я була наймолодшою дитиною, брат і сестри
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були вже підлітками, вони допомагали мамі ланку полоть. 
За це давали грамочку хліба. (Записала студентка філологі
чного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Інна Шовко- 
пляс в 2007 р.).

СІРИК Марія Сергіївна, 1917 року народження, мешканка 
с. Стецьківка Сумського району.

Нас було троє і всі малі, і всім хочеться їсти. Я була старшою 
і довелося ходити на роботу в колгосп, щоб хоч трохи заробити 
хліба. Так ми чудом і вижили. Люди ходили пухлі, одне одного 
не пізнавали. Щоб якось вижити, їли кору дерев, різний бур’ян. 
А ще ходили до спиртового заводу, кружками пили брагу, щоб 
не так хотілося їсти. (Записала студентка філологічного факуль
тету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Інна Шовкопляс в 2007 р.).

ФЕДЕНКО Марія Вікторівна, 1930 
року народження, мешканка с. Стецьків
ка Сумського району (на знімку).

Коли зовсім не було чого їсти, люди 
їли полову, різне зілля, траплялись й такі 
випадки, коли з голоду люди їли один 
одного. Було навіть таке, що батько з ’їв 
двох своїх маленьких синочків. Сусіди 
дізналися про це, коли побачили у хо
лодці маленькі пальчики. Людям не було 
на що жити, бо в цей час замість грошей 
їм давали лише трохи м’яса і молока. 

Батьки не могли прогодувати своїх дітей, бо не всі працювали в 
колгоспах. На обід людям у колгоспах видавали соняшникову 
замочену у воді макуху.

Вони чавун з лободи зі жменькою борошна, яку молотили об 
каміння, бо хліба не було. У людей з хат виносили все, забирали 
вози, коней, плуги а часто виганяли й їх самих з дому. Тому люди 
були змушені жити у своїх сусідів або зовсім у чужих людей.

У хатах залишали лише піч, на яких люди могли спати, сіно 
підстилали на дошки, вкривалися вони ряднами. Ходили люди 
майже без одягу та взуття, щоб мати хоча б яку-небудь одежи
ну робили її з льонових мішків. З них можна було зробити юпку, 
штани, хустку.

Працювали у колгоспах -  возили буряки на конях і волах. 
Орали землю плугами. Сіяли коноплю та льон уручну. В’язали
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снопи у полі. Молотили хліб на мельниці, яка була у центрі 
села. Але робити це могли лише ті, у кого були гроші, щоб 
заплатити мірошнику. (Записала студентка філологічного фа
культету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Анна Братушка у 2008 р.).

ШОВКОПЛЯС Марія Михайлівна, 1923 року народження, 
мешканка с. Стецьківка Сумського району.

Брагу відціджували і варили якісь галушки, а зерно перети
рали на борошно. В основному все село виживало завдяки 
спиртзаводу. На той час директором там був Генайтус Людвіг 
Вячеславович. Сам він родом із Литви, був дуже доброю і поря
дною людиною. Як казала моя сусідка, «співчуваючий». Часто
густо він закривав очі на те, що люди переховували зерно в 
одязі чи ходили з кружками до бражників. Одного разу його 
навіть викликали до Харкова за «попустительство».

Дуже багато у Стецьківці померло людей, які приходили з інших 
сіл, навіть далеких. (Записала студентка філологічного факуль
тету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Інна Шовкопляс в 2007 р.).

с. Хотінь

ПАТРІКЕЄВ Людвиг Михайлович, на
родився 15 липня 1938 року у місті Усу- 
рійськ (Ворошилов), що на Далекому Сході, 
у сім’ї  генерала НКВС, у 1944 році після 
раптової смерті батька родина переїжджає 
до бабусі у село Хотінь Сумського району, 
де зазнали ще більшого лиха -  Голодомо
ру 1946-1947років (на знімку).

Бабуся жила одна, і тому ми там достат
ку не побачили. Голодувати були змушені 
вже з 1944 року у страшні воєнні часи. По
бут у нас був страшний. Маленька кімнат
ка (12 м2) містила у собі українську піч, дерев’яні лежанки і ліжко, 
на якому спала хвора бабуся. У ній жило шість чоловік: мати, 
бабуся і ми -  четверо нещасних дітей. Я спав на сундуку для 
одягу. Дах був покритий соломою. Другу половину хати ми зму
шені були розбирати і топити нею нашу невеличку оселю.

Ми думали, що буде тут щасливе життя, але очікувало нас 
лише горе та страждання. Селяни, які жили у Хотіні мали хоч 
якесь більш-менш влаштоване господарство, припаси. Наша ж 
бабуся жила сама і не мала господарства, не мала сили і здо
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ров’я заготовляти харчі на чорний день. Тому скрутно нам при- 
йшлося вже з 1944 року, але всі очікували на те, що буде кра
ще, і ніхто не здогадувався, що через 2 роки прийде страшне 
лихо -  Голодомор.

Ми, діти, бігали ватагою голодні, худі, брудні, обірвані, і всі 
дуже хотіли їсти. Дехто з нас вже декілька днів нічого не їв. І ось 
ми помітили, що з гнізда випало мале гороб’я. Ми підбігли до 
нього, підняли пташеня і почали вирішувати, куди його подіти. І 
раптом хтось запропонував зварити його і з ’їсти. Ця пропози
ція не сприйнялася нами, як гидотна, навпаки, ми підтримали її. 
Оскільки більшість дітей хоч інколи харчувалися, бо були міс
цеві, то вирішили віддати пташеня моєму малому братові, яко
му було п’ять років. Він з таким апетитом їв цього горобця, що 
всі інші діти стояли і ковтали слюнки.

Не було в мене ні зошитів, ні іншого шкільного приладдя, ні 
одягу, ні взуття. Я забув про те, що треба харчуватися, хоч деякі 
сім’ї все ж таки жили непогано. Одного разу я йшов зі школи з 
першої зміни, а мені назустріч йшла старша сестра Луїза. Зі 
сльозами на очах віддала вона мені малесенький шматочок хлі
ба, яким її пригостила подруга, батько якої працював комірни
ком і мав хліб.

Пам’ятаю, одного разу, на перерві, до одного з моїх одно
класників прийшла мати -  жінка якогось сільського керівника, і 
принесла йому шматок білого-білого хліба, такого, що ми зро
ду й не бачили. Взяла вона свою дитину і в присутності всіх 
інших голодних школярів, посадила її на підвіконня у будівлі 
школи, дала їй шматок білого хліба. А ми, всі діти, голодні, ков
таючи слину, стояли навколо і дивилися, як наш товариш їсть.

Бабуся зібрала кользу, сиділа на присьбі і вибивала її. У неї 
з-під рук випадали зернятка. Менший брат, повзаючи на колін
ках, збирав ці малі зернятка і їв. Бабуся плакала...

Бабуся померла... Моя мама ходила вже пухла від голоду, бо 
їли ми тільки пиріжки з кінського щавлю, кропиви і лободи (на
весні), а взимку хвора на поліартрит мати зі скрученими ногами 
і руками ходила за багато десятків кілометрів на поля в хурто
вину, мороз, щоб зібрати мерзлу, гнилу картоплю, з якої потім 
робила крохмаль. З нього варили щось на зразок киселя.

Деякі сусіди запрошували мене поїсти супу, чи ще чогось, 
але так як я був дуже сором’язливий, то відмовлявся від рятів
ної їжі, хоч і був надто голодний. Таке вже в мене було вихова
ння... (Записала студентка філологічного факультету СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка Марина Патрікєєва у 2007р.).
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с. Яструбине

ЖАРИК Микола Якович, 1926 року 
народження, мешканець с. Яструбине (на 
знімку).

Жив я з батьком своїм, хорошо жили.
Були коні, були корови, були свині -  всьо 
було. В тридцять третьом году признали 
куркулями і все забирали: корів і коней, 
інвентарь увесь, всьо, і оставили голих нас.
Ні хліба, ні подушок, нічого не було -  всьо 
було забране. Тоді вже в колхоз поступи
ли ми. Я ще малим був, вісім год мені було, 
на роботу неспособний, в ясла ще не принімають, а старші хлопці, 
брати в мене були, пошли всі коней возить, давали по сто грам, 
якийсь куліш там варили. Оце так ми проживали, вобще то. Так 
багато, всі люди такі були, з голоду просто пухли, з голоду, нічого 
було їсти.

Я так жив то листками з липи, то з вишень, акації пищики ті 
всі рвав да їв, ото таке, жив, пока жнива начались. А тоді вже 
дали в жнива потрошку хліба, тоді начала мати пекти з листка
ми, з усим галети якись. Ото так ми переживали. Погана була 
жизнь, трудна! Людей дуже багато погибло тоже от голоду.

їли так, шо коні пропадали, люди м’ясо брали з дохлих коней -  
варили і їли, потому шо нічого не було їсти, голодні усі. Дуже 
людей багато погибло, дуже багато! Жили хорошо, а тоді на 
тобі сразу. Сталін приказав зробить на Україні Голодомор, шоб 
у колхоз поступали і всьо, подушив всіх людей і все позабірав, 
у кого шо не було. (Записала студентка філологічного факуль
тету СумДПУ ім. А.С. Макаренка Олександра Шкурко 9 вересня 
2008 року).

СИНЯГОВСЬКА Антоніна Дмитрівна, народилася 26 липня 
1926 року, мешканка села Яструбине Сумського району.

Це мені уже 82 года. Постигла така участь детства, шо босо
ноге детство й голодовка. Слава Господу Богу, шо ми ще так 
трошки вижили, шо у нас був такий дедушка, шо держав пасіку, 
і та пасіка нас піднімала на ноги. Лазили по дерев’ям, листячко 
липи рвали, по озерах ходили, шукали травку якусь таку сьєдо- 
бну, щоб виживать; а родітєлі там ночью роблять у колхозі, дньом 
ідуть у совхоз, щоб заробить якийсь кусочок хліба кукурудзяно
го і кусочок сєльодочки, щоб під подушку положить нам, щоб 
ми не померли з голоду.
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У мене тоді в 33-му году умерла сестричка Марійка і братик 
Вадя -  опухлі були (це двоюрідні).

Животи були отакі, болячок було повно. Дуже важко діточки 
було, дуже важко. Бачили мертвих діток, бачила мертвих лю
дей, бачили ями, братські могили, в яких вкидали семьями. Ми 
ще ж такі дітки, шо бігали дивиться на це (не дуже воно нам 
казалось). Ями виривали: шар положуть і человека, потом зак
ривають, засипають... Оце такі могили були. Кладбіще те вже 
знесли, нема нічого, но в пам’яті воно осталося. І так я там 
редко буваю... конєшно, дуже редко. І коли їду, голова туди 
поварачується, я все це бачу, потому шо воно з пам’яті не вихо
де, страх оцей стоїть упереді. Ото такі діла у нас були.

Так шо це, діточки, дуже страшне. Не дай Бог його пере
живать нікому, і врагам нашим! Це зараз кажеться, а тоді дуже 
важко було. (Записала студентка філологічного факультету 
СумДПУ ім. А.С. Макаренка Олена Кулікова 15 вересня 2008 
року).

ШАПОВАЛ Марія Андріївна, 1925 року народження, меш
канка с. Яструбине Сумського району.

Дуже важко було взимку. В хаті холодно і голодно. Хліба не 
було, тому пекли полов’яники з тертих кукурудзяних качанів та 
гречаної полови, а також з листя липи. їх смак запам’ятався на 
все життя: гіркі та неприємні.

З приходом весни їжа урізноманітнювалася. Діти рвали білі 
квіточки конюшини і їли їх. З лободи, крапиви, кінського щавлю 
варили борщ. Інколи сушили траву, товкли в ступі, додавали до 
гречаної полови і пекли полов’яники. Весною, коли орали поле, 
ходили збирати торішню картоплю. її мили, сушили, товкли і пе
кли картопляники.

Влітку старші брати ходили ловити рибу підсакою в рівчаку. 
Коли приносили додому, то варили юшку. їжу ділили порівну 
між усіма членами родини, щоб ніхто не залишився голодним.

Люди мерли, як мухи. По селу під тинами прямо на вулиці 
лежали мертві, пухлі від голоду односельці. Для вивезення їх на 
цвинтар тримали підводу і візника. Він набирав повний віз тру
пів і звозив їх до однієї ями. Ховали мертвих і вдома в погрібни
ках, у садках, під кущами малини, не насипаючи могил. (Запи
сала студентка філологічного факультету СумДПУ імені А.С. Ма
каренка Марія Білоусенко у 2007 р ).
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