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У світі сталося багато трагедій. Страшних трагедій. Так, були різні 

війни, катастрофи, які забирали життя людей. Коли люди гинуть від сти-
хійного лиха, аварії літака чи потягу, виверження вулкану – це одне. Коли 
люди гинуть на війні, захищаючи свою Батьківщину від ворога, – це друге. 
Але коли люди гинуть від голоду – це зовсім інше. Особливо – голоду 
штучного, навмисно створеного владою. Україна завжди була багата на 
родючу землю і на хліб. Ще нашу країну називали « житницею Європи». 
Хіба можна уявити, що народ – хлібороб помирає на чорноземах від голо-
ду?  

Людей свідомо морили голодом. Це злочин проти народу. Це злочин 
проти усього людства. У міжнародному праві це називається геноцид. 

Вогник свічки, запаленої у вікні в пам’ять про загиблих під час голо-
домору, має стати ніби точкою відліку, незримим зв’язком для мертвих, 
живих і ненароджених наших земляків, для яких 1932-33 роки перетвори-
лися на страшне випробовування. Ми, народ, пережили цей урок. І тому 
маємо знати про нього все. Утім, поки що пам’ять зберігає тільки кожен з 
нас. А її знак – це запалена свічка в день вшанування жертв голодомору. 

Однією з найбільших постраждалих територій від штучно влаштова-
ного голоду була Уманщина, де померло понад 6 тисяч чоловік. Дуже ску-
па інформація про кількість вбитих жахливою смертю на Уманщині. Не 
обминуло лихоліття і нашу Посухівку. Так, відомо, що в нашому селі цей 
страшний ужиток складає 213 дорослих і 86 дітей. 

Ось деякі спогади – свідчення наших односельців, очевидців трагедії. 
СПОГАДИ Килимник Галини Федотівни про страшний 1933рік (якій 

тоді було тільки 3 роки ). 
... мені було тоді лише 3 роки. Нас у сім’ї було п’ятеро. У нас була 

корова. Наша мама кип’ятила нам молоко і ми хлептали його, а сама мама 
не пила. Мені мати розповідала, що ми всі попухли і їли мох з дерев, і ка-
лачики. Оце, посадить мати нас на траві у калачиках і ми там паслися. 
Якось, пам’ятаю ще як мати розказувала, що були в нас сусіди т. Федотка 
та її чоловік. І мали вони сина – Іванка. Він був ще малесенький. А їхня 
сім’я була дуже велика і немала, що їсти. І вони взяли і задушили його і 
зварили. І давали сусідам покуштувати свого мертвого маленького Іванка, 
але сусіди відказувалися те м’ясо їсти, вони казали, що: «Воно було солод-
ке»... та згодом т. Федотка призналася, що вона вбила свого власного сина. 

СПОГАДИ Темченко Марії Гордіївної про страшний 1933 рік (яка 
тоді була зовсім дитям). 

... люди змушені були їсти собак, кору дерев, траву, листя. Ми були 



ще маленькі, їли какіш , листя дерев. Скочували в долоньках і промовляли: 
«Качай, качай і в мед мачай. А з меду в вино, щоб солодше було». А в ді-
дуся мого були вулики та корова. Ото й вижили через те. В нас хата була 
під соломою, то ми жили, а в кого хата під бляхою, то в тих забирали все: 
зерно, худобу, навіть сушені яблука та груші на горищі, люди, які були в 
селі назначені. Маминого брата жінка т. Марина закопала за хатою кірат і 
січкарню, вона і до цих пір, мабуть поза хатою закопана. Ховали у діжки 
зерно і теж закопували в хлівах, сараях. 
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