
У віршах Мусієнко описував геноцид 

на Київщині.  
 

Сам він загинув під час Другої світової 
війни у нацистському таборі,  

а щоденники з поезіями зберегла 
родина. 
 

 

Вірш "Голод", 
написаний 9 січня 

1933 в селі 
Станишівка: 

 

Виє метелиця, холод, картина, 

Грає сердито страшна хуртовина 

На морозі в цю пору тепер боса дитина, 

Бліда, наче смерть, 

Ручками в сніг занурившись, лежить 

І не голосить, і не дрижить 

Може б спитати, де мати її 

Може б узнати, з чиєї сім’ї 

Тільки нащо, однаково, нехай? 

Швидше свій погляд ізвідси ховай 

Так, може, треба, треба. Лежить 

Вже не підвестись, не жить 

Виє метелиця, день увесь так 

Всі обіходять живий ще кістяк... 
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П А М’Я Т К А 
 

День жалю... День скорботи, печалі 

Запалив нашу пам’ять. Свічки – 

Це ті душі, листочки опалі, 

Хто став тінню в голодні роки. 

Наталія П. 
 

 

Київ, 2022 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 

Центральна районна бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 
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Факти про трагедію,  

яка забрала життя мільйонів 

українців. 

 

Три голодомори 
 

У двадцятому сторіччі українці 

пережили три голодомори:  

1921-1923, 1932-1933  

і голод 1946-1947 років. 
  

Утім, наймасштабніший був  

Голод 1932-1933 років – саме його  

нині називають геноцидом 

українського народу, здійсненим 

сталінським режимом. 
 

І лише після оголошення незалежності 

України почалося розслідування 

масштабів Голодомору. 
   

          "П’ять колосків" 
 

У серпні 1932 року Сталін запропонував 

новий репресивний закон про охорону 

державного майна. Закон передбачав за 

такі порушення розстріл з конфіскацією 

майна або 10 років ув'язнення.  
 

За каральним документом закріпилася 

народна назва «закон про п’ять 

колосків». 

 

 

 

Двадцять два місяці 
 

Терор голодом, що діяв в Україні 

протягом 22 місяців – це свідома і 

цілеспрямована політика сталінського 

уряду, стратегія і тактика якої 

виконувалася починаючи з 1928 року. 
 

Радянська влада мала значні запаси 

зерна та здійснювала його експорт  

за кордон під час Голодомору,  

та забороняла виїзд людей, за межі 

Української РСР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Від трьох мільйонів 
українців 

 

За різними оцінками, Голодомор 

забрав життя від 3 до 10 мільйонів 

українців. 
  

Інститут демографії назвав цифру  

у 3,9 мільйона людей. Саме цю 

цифру вважають найбільш 

доведеною.  

«Чорні дошки» 
 

«Чорні дошки» стали одним із механізмів 

реалізації геноциду українського народу. 
 

Занесення на такі дошки означало повне 

блокування їх військами, недопущення 

виїзду населення, вилучення всіх 

продуктів харчування. 
 

До окремих населених пунктів, які не 

виконували хлібозаготівель, або ж чинили 

опір, застосовували спеціальні репресії. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Зошити ховали і закопували» 
 

Щоденник з віршами 
очевидця Голодомору 

 

Науковці віднайшли свідчення очевидця 
Голодомору 1932-1933 рр. вчителя з 

Іванківщини Оксентія Мусієнка.  
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