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ВИЖИЛИ В СТРАШНОМУ ГОЛОДОМОРІ 
ЗАВДЯКИ РІЧЦІ ЯТРАНЬ 

 
Розмістилась Заячківка у долині річки Ятрань, ліві пагорби якої 

вкриті лісом, а праворуч простягайся родючі поля. Щодо походження су-
часної назви села, то існує кілька переказів. Одні кажуть , що першим по-
селенцям в цих краях був чоловік на прізвище Заєць, тому і село «Заячків-
ка», а інші стверджують що в районі Гапчиної долини жили самолюбиві 
люди, які любили себе вихваляти і виставляти своє «Я». їх назвали «ячка-
ми». А територія села формувалася поза цим поселенням – за «ячками», 
отже ...Заячківка». 

Живе в селі Кравець Палажка Петрівна, що народилася в 1915 році, 
про голод вона згадує з сльозами на очах. В сім’ї їх було шестеро дітей та 
мама і тато, а вижила вона одна. З її слів що виживали люди тільки дякую-
чи річці Ятрань. Так і вона маленькою, хата їх була неподалік річки, ходи-
ла попід берег, мала вудочку і ловила рибу, – згадує бабуся. 

«Принесу рибу додому , мама її кине у горщик з водою, не чищену, 
тай зварить, тоді візьме макогона та розітре ту рибу, от і їмо ту «похльоб-
ку» з оладками з лободи». 

А ще добре пам’ятає «голод» житель села Заячківка Смілянець Іван 
Михайлович хоч і дитиною був, 7 років йому було в 1932 році. «В сім’ї бу-
ло у нас четверо дітей та ще батько, мати та дід, то вимерли всі, лишився в 
живих він і мама, їсти не було, і бур’яну найти було тяжко. Але я піду на-
шукаю лободи по під річку, прийду натовчу її макогоном у макітрі і прошу 
маму щоб спекла оладків, а мама вже опухла, лежала на лежанці, але вста-
не спече кілька оладків, то сама і не їсть, щоб тільки мені було. А я з’їм їх 
вийду на двір тай знову хочу їсти, так піду під вишню по п’ять листочків 
накручую у трубочку вмочаю сіль тай їм. А солі мені давали в столовій, що 
була неподалік від нашої хати, де варили їсти тим що ходили по хатах і 
шукали зерно. Я піду під вікна тай прошу їсти , то жіночка, що там працю-
вала, лине мені у відро якоїсь юшки, якщо не побачить старший, то прине-
су мамі, а коли побачить, то дожене і виллє на землю». 

Дітей їли в селі. Так розказувала бабка Анна, що неподалік де жила 
сім’я Кравець, жила Ганна з сином. А одного разу коли Йосип прийшов 
щоб покликати того хлопчика йти ловити черепашок на річку, то мама ска-
зала що він уже пішов, але на річці його не було, то Йосип прийшов і про 
це розповів мамі. Мокрина пішла в хату сусідки, тай побачила під лавкою 
голову дитини. А коли спитала ,де твій син у сусідки, то та сказала що десь 
пішов». 

А ще старожили села Заячківка кажуть, що ті хто лишився жити, то 



дякують річці Ятрань в якій ловили рибу і «скойки». 
Голодомор забрав багато людських життів, місцевих жителів лиши-

лось дуже. Вже десь в 1935 році в село почали повертатися люди, які в 
1932 році втікали від голоду в місто Куйбишев. Там теж їм нелегко жило-
ся, але хоч трошки їсти заробляли. 

Страшні факти голодомору згадують старожили. Спокійно про це 
розповідати не можуть, хоч і не перший раз переказують ці історії. Багато 
про що воліють не говорити. 
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