


Слово від упорядників
Із кожним роком усе менше стає живих свідків Ґолодомо- 
ру-геноциду 1932-1933 років. Але спогади про те лихоліття 
зберігають їхні діти та онуки, передаючи їх з покоління до 
покоління як пам’ять роду. А ще - родинні фотографії. Осо
бливо ті. які були зроблені до 1932-го. Ті, на яких ще усі живі, 
здорові і впевнені в тому що, тримаючись купи, родиною, 
вдасться подолати будь-яке лихо.

Світлини, що були зроблені до Голодомору 1932-1933 років, 
демонструють ту Україну - красиву самодостатню, з уні
кальною культурою, - яку більшовицька влада всіляко праг
нула знищити.

Голод не куля, він вбиває повільно, завдає жахливих мук, 
нестерпного болю, змушує бачити голодні смерті рідних 
людей і самому чекати на неї. Саме таку зброю застосував 
проти українців у 1932-1933 роках Сталін, аби перетворити 
на рабів, змусити відмовитися від своєї самобутності, мови, 
культури, традицій і звичаїв.

Та попри все, українська нація вистояла і не зламалася, а 
в 1991-му поставила рішучу крапку в «стосунках» з Радян
ським Союзом, на весь світ заявивши, що ми нація, яку не 
зламали геноцидом.

Всеукраїнська акція «Пам’ять 
роду» була започаткована у 
2018 році. Її метою був пошук і 
збір спогадів нащадків тих, хто 
пережив Голодомор 1932-1933 ро
ків, а також родинних світлин 
періоду до Великого Голоду.

У 2020 році зібрані матеріали 
стали основою однойменного 
видання.
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Видання присвячене 
усім українським 
родинам, яких не 
оминув Голодомор
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