
ГОЛОДОМОР

Багатовікова  історія  українського  народу  –  це  насамперед  літопис  життя  і
смерті народу-великомученика, доля якого була трагічною. Багато трагічних сторінок
в історії нашої держави. Й однією з таких є беззаперечно Голодомор 1932-33 років,
який світова спільнота визнала Геноцидом української нації.

Минуло вже 88 років з часу, коли відбувалися ці страшні події. Але ще й досі
живі свідки тих часів.

Страшні  події  1932-33 років  не оминули і  нашу громаду,  так із  покоління в
покоління в селі Рубці передають трагедію, яка трапилась у одній хаті.  Виснажена
голодом мати, дивлячись на страждання своїх опухлих дітей, які просили їсти, увечері
помила своїх діточок, одягла їх у чистий одяг - вклала спати.  Добре натопила хату і
закрила засув груби. До ранку усі померли від чаду. 



Ці  трагічні  події  назавжди  закарбувалися  в  пам’яті  односельчан,  які
увіковічили пам'ять померлих від голоду. На згадку про це у 1992 році встановлено
меморіал вшанування жертв страшної трагедії,  що є свідченням поваги і уважного
ставлення до своєї історії. 

Хрест з розп’ятим Ісусом, який встановлений першим у Донецькій області на
території Рубцівського кладовища. Під яким на гранітній плиті напис: «В пам'ять про
невинно убієнних селян слободи Рубцівської  голодомором…». Серед прізвищ 82-х
померлих особливо вражають такі: «Кузнецова Марія і  троє  дітей, Щербак Андрій і
троє дітей, Гаврик Анна і Павло і п’ятеро дітей».



Список людей с. Рубці померлих від голоду1932-1933 років.

Відомості з актових записів смертей, причиною яких, за експертизою діагнозів,
міг бути голод (вказані населені пункти, де проживали люди і де була зареєстрована
смерть).



Спогади свідків подій 1932-1933 та 1947 років







Неможливо зараз оцінити увесь масштаб тогочасної катастрофи. Складно нам
ситим  зрозуміти,  як-то  немає  ні  крихти  хліба,  ні  картоплини,  анічогісінько.  Що
робити бідній матері, коли на неї тижнями, місяцями дивляться запалі очі голодних
діточок. 

Списки жителів, що пережили Голодомор 



Книга “Красний Лиман — роки лихоліть” Свідчення,  спогади, документи —
Красний Лиман: Видавництво “ТОВ Краснолиманська друкарня”

Голодомор  —  злочин  геноциду  проти
українського  народу,  злочин  проти
людяності!  Можна  спустошити
бібліотеки та передрукувати книжки, але
не можна викреслити з історії Голодомор
—  наслідок  тривалої  боротьби
українського  національного  руху  проти
більшовиків.

Архівний відділ виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 


