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ГАЛИНА МУХОРТОВА, 
1940 РОКУ НАРОДЖЕННЯ



#НЕПОЧУТІ

АНТОНІНА КОРНІЛОВА,
 1926 РОКУ НАРОДЖЕННЯ



ТРАНСКРИБУВАННЯ ІНТЕРВ’Ю
"Там було дуже багато людей. І 

при том не було нічого, була 
просто кам’яна підлога і ми на ній 

лежали, хто що мав. Потім 
перевели нас наверх, то вже 

була велика світла кімната і так 
сплошні нари.

"Та вулиця, де зараз Музей, на 
Чорновола. От той будинок, я 

кожен раз його згадую, і страшно 
зайти. Но хочу, дуже хочу. Ну а 

потім в тій камері була жара 
неможлива і доїдало нас все, що 

їло: блошчиці і ті комахи, що в 
голові і всюда. Дуже добре пам’
ятаю, мама коси сестрі обрізала, 
ну а я ще не мала великих кос"

"І коли ми доїхали до Уралу, і 
перший тунель в горі, в ньому 

проїжає поїзд. А діти, ми, сіділи 
переважно в тому віконечку 

наверху і дивилися. Через те в 
мене волосячко біленьке тут 

було з сажею. І коли побачили, 
що поїзд в'їзжає в диру, ми 

кричали, криком молилися. То 
напевно, нас спалювати в піч 

везли. Той лемет я пам'ятаю, як 
ми плакали всі"

"Але за Уралом,перша зупинка, 
біля віконечка підходили люди, 

татарки. Приносили їсти. Одного 
разу мама поросила попросила 
теплої води, помити мені голову. 

Не було довго їх, мама вже 
почала переживати, вже напевно 

їх злапали і стратили. Вони 
принесли і води, і теплої 

картоплі. І от коли я зараз бачу 
татар завжди перше моє слово, 

що я вас люблю і подякуйте 
жінкам за теплу картоплю. І 

починаю їм розказувать, а вони 
разом зі мною плачуть. Я дійсно 

їм вдячна за ту картоплю"

"Так, 53-й. На зустріч біжить 
дівчинка зі школи, росіянка, й 
плаче, не йдіть до школи, бо 

Сталін умер. А ми розвернулись і 
до Емілії в кімнату. А в них такі 

ліжаки спільні, великі. І скачемо. 
Пам'ятаю, ми тішилися, чи ми 
відчували, чи знали, що може 

вдома будем колись"

"Хохли, ми були хохли. Інакше нас 
не називали. І постійно, як діти: 
вони на нас «хохли, а ми на них 
«хацапи». Відповідь була така 
чітка. Ми не мали страху, то 

такий вік дитячий"

Харів Лаврентія
 (1944року народження)



ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ:
АНАЛІЗ КНИГИ ВІДГУКІВ

АДАПТАЦІЯ ОГЛЯДОВОЇ 
ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
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ДЯКУЄМО 
ЗА УВАГУ!

P.S: ДО ЗУСТРІЧІ У ТРАВНІ


