Личаківське кладовище стало місцем останнього спочинку
для 602 жертв голодомору і репресій 1946-1947 років

Н

априкінці листопада відбулося урочисте жалобне дійство, яким завершилася
тривала масштабна робота, котра починалася чотири роки тому в Підзамчівській
дистанції колії. Цілком випадково під час
прокладення труб на території дистанції будівельники викопали велику кількість людських
кісток. Масове поховання було ретельно досліджене із участю експертів та інших працівників правоохоронних органів. З’ясувалося,
що у двох місцях були масово закопані 502
особи, серед яких і дорослі, і діти. На другому
етапі робіт було виявлено останки та ідентифіковано додатково ще 100 осіб. Непростий
шлях від розкопок до масового перепоховання залізниця пройшла достойно, спрямувавши на належне вшанування пам’яті померлих, загиблих та невинноубієнних необхідні
кошти, зусилля залізничних будівельників та
інших служб. І от позаминулої суботи у церкві Пресвятої Трійці, що у Львові, архієпископ
Львівський УГКЦ Ігор Возьняк разом з іншими
священиками відслужив поминальну літургію
за невинно вбитими й померлими від голоду
у 1946-1947 роках. Вшанувати пам’ять померлих та загиблих людей прийшли представники
влади, керівництво Львівської залізниці, члени різних громадських організацій і звичайні
городяни. Того дня свій останній спочинок у
криптах, споруджених на Личаківському кладовищі, віднайшли останки 602 осіб, які, рятуючись від голоду, вирушали до нашого краю
зі східних областей України та Бессарабії в
пошуках шматка хліба.
Жалобне
віче
розпочав
голова
Львівської обласної історико-просвітницької правової організації “Меморіал”
імені В.Стуса Євген Гринів:
– Відповідно до
волі народу, Указом
Президента, Постановою
Кабінету Міністрів сьогоднішній день довіку будемо
відзначати траурним мітингом як пам’ять про жертви голодоморів 1922-1923,
1932-1933, 1946-1947 років.
Це – день незнищенності нашого народу. На сьогодні Служба безпеки України оприлюднила колишні секретні
документи про страшні злочини комуністичної
влади, примусове вилучення у селян зерна,
внаслідок чого на родючих українських землях
стався голод і канібалізм. У такий спосіб утверджувався тоталітарний комуністичний режим. Всупереч фактам, нинішні комуністичні
опоненти намагаються пояснити голод 19461947 років післявоєнною розрухою. Члени
“Меморіалу” знайшли в архівах документи, які
засвідчують, що Радянський Союз у цих роках експортував у країни Східної та Західної
Європи 20 відсотків всього зернового врожаю
СРСР. Із східних областей України, Бессарабії
втікали в Галичину українці, молдовани, буковинці і навіть росіяни, які проживали в Україні.
Із оприлюднених документів знаємо, що Лазар
Каганович дав вказівку відправляти здорових
людей товарними поїздами до Харкова, а
хворих “утилізувати” на місці. Наслідки цієї
вказівки бачимо нині тут. При найширшому
сприянні та допомозі керівництва Львівської
залізниці віднайдено останки 602 замордованих осіб, серед яких 104 належать дітям та
підліткам. Частина цих людей була розстріляна. Начальник Львівської залізниці Михайло
Мостовий особисто і безпосередньо сприяв
ексгумації останків, звернувся за дозволом
до Кабінету Міністрів на виконання ряду важливих робіт. За законом України місця жертв
політичних репресій повинні бути відзначені
пам’ятними знаками, і вперше у Львівській області завдяки Львівській залізниці на місці злочину було зведено величаву каплицю Покрови
Божої Матері. Нещодавно на приміщенні за-
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лізничної станції Підзамче з’явилася пам’ятна
дошка, присвячена пам’яті жертв голодомору.
Голова Львівської обласної ради
Мирослав Сеник нагадав присутнім про
політичні репресії, які сколихнули Україну у 20
столітті, ставши масштабною національною
трагедією, правда про яку приховувалася десятиліттями:
– Відрадно, що сьогодні рівень громадської уваги до аналізу тогочасних подій зростає,
відбувається процес
усвідомлення
їхніх
причин та наслідків.
Розбудовуючи власну
державу, ми маємо
пам’ятати про кожен
наш крок до здобуття незалежності, про кожну історичну віху – сумну чи радісну, вчитися на помилках і робити все можливе, аби
подібне не повторилося ніколи. Сьогоднішня
церемонія перепоховання останків жертв репресій та голодомору 1946-1947 років, знайдених на залізничній станції Підзамче у Львові,
– це ще одне свідчення того, що ми ще й досі
переживаємо наслідки безжального терору
– цілеспрямованого винищення українського народу. Схилімо голови в глибокій жалобі
над тими краянами, які загинули від голоду й
були замордовані. Збережімо мир та злагоду
в незалежній Україні, за яку боролися наші
попередники.
Міський голова Львова Андрій Садовий
зазначив, що минуле століття було не лише
важким, складним, але й трагічним для нашого народу, для нашої нації:
– Це були війни,
тортури,
знущання,
це був голодомор. Ті
люди загинули за те,
що хотіли жити. За це
їх замордовано, закатовано і через понад
шість десятиліть врешті
гідно вшановуємо їхню
пам’ять. Це була війна
проти українського народу, яка триває доти,
допоки останній загиблий воїн не знайде свій
спочинок. Сьогодні ми бачимо, до чого свого
часу призвела відсутність Української Держави.
Над українським народом, який не мав своєї
держави, знущались, його нищили і катували.
Сьогодні маємо свою державу, тож повинні її
берегти, робити все можливе, щоб була вона
міцною, сильною, та найголовніше – ми повинні пам’ятати про страшні злочини проти українського народу. Наш обов’язок зберегти цю
пам’ять для наших дітей та онуків. Тільки на
широко відомій та глибоко дослідженій історії
можна будувати завтрашній світлий день. Хочу
подякувати керівництву громадської організації
“Меморіал” за велику працю. Висловлюю щиру
вдячність начальнику Львівської залізниці пану
Михайлу Мостовому за його тверду позицію в
питанні перепоховання останків жертв голодомору і репресій.
Заступник голови Львівської обласної
державної адміністрації Ігор Держко сказав,
що “ми робимо спроби усвідомити масштаб
цієї трагедії, яка є найсумнішою сторінкою нашої української історії”:
– Одночасно це
була спланована агресія
комуністичнобільшовицького режиму проти українців. Це
був геноцид, до якого
потрібно було готуватися. Недаремно ще в
1931 році в переддень
голодомору-геноциду
більшовицький уряд ухвалив рішення, за яким
у населення було зібрано всі рештки зброї з

часів Першої світової війни та громадянських
воєн. І голодомор охопив не лише територію
тодішньої совєтської української республіки,
а й був також жорстоко зреалізований на тих
землях, де українці жили етнічними спільнотами, – Донська область, Кубань. Забирали
не лише хліб, зерно, забирали навіть сушені
гриби, рибу, сушені трави, якими лікувались,
навесні забирали щавель, – все, що могло
слугувати їжею. Власне, такі акції, сплановані
комуністичним режимом, є найганебнішою
сторінкою світової історії. Уряди цивілізованих
держав світу не зреагували на цю трагедію,
приховували її масштаби від своїх народів
після Другої світової війни впродовж десятиліть. І тільки у 80-ті роки минулого століття
почали боязко про це говорити. Завоювавши
незалежність, ми повинні пам’ятати про цей
страшний режим, ми повинні попередити
будь-які можливості його відродження як за
межами України, так і в нашій державі.
Начальник
Львівської
залізниці
Михайло Мостовий, відзначивши, що голодомор 1946-1947 років було сплановано і проведено за тим же сценарієм, що й голодомор
1932-1933 років, поділився спогадами проведених робіт 4-річної давності:
– Під час виконання
будівельних
робіт на території
Підзамчівської дистанції колії було знайдено масове поховання
з останками людей,
які свого часу намагалися врятуватися в
Галичині від голоду.
Ми одразу ж прийняли рішення провести необхідні роботи для того, щоб гідно і достойно перепоховати загиблих за християнським
звичаєм. Залізниця профінансувала роботу
патологоанатомів, виготовила домовини, на
місці злочину ми збудували капличку, а на
вокзалі станції Підзамче нещодавно встановили меморіальну дошку. На жаль, голод
1946-1947 років зараз ще перебуває в тіні
історії. А це – велика трагедія. Ні в наукових
дослідженнях, ні в засобах масової інформації ще нема глибоких історичних розвідок
та статей з цього приводу. А сценарій голодомору був однаковий. За результатами досліджень голоду 1932-1933 років порушена
кримінальна справа, названі прізвища тих
“фігурантів”, які брали участь у проведенні
голодомору. А тому пропоную нашим депутатам міської й обласної ради ініціювати
звернення до Президента, до Генеральної
прокуратури, до Служби безпеки України,
щоб уповноважені державні інституції провели глибоке розслідування і дали належну оцінку цим страшним подіям. Доцільно,
мабуть, звернутися до нашого земляка,
народного депутата Ігоря Рафаїловича
Юхновського, який зараз очолює інститут,
що займається дослідженням подій голодомору 1932-1933 років, аби він дослідив та
з’ясував причини і виконавців цієї трагедії
нашого народу. Ми повинні зробити все необхідне, щоб таке більше не повторилося
ніколи. І першим нашим кроком на цьому
шляху є нинішнє перепоховання жертв голодомору за християнським звичаєм.
Голова
організаційного комітету з
питань повернення
останків жертв голодоморів і політичних
репресій Володимир
Вакарюк
поділився
спогадами про далекі
події голодомору, про
який розповідала йому
мати, що мешкала в Хотинському районі
Чернівецької області. “Маємо сьогодні все

зробити, щоб відновити історичну справедливість і щоб ніколи такого жаху більше
не сталося на нашій землі”, – додав пан
Володимир.
Відповідальний секретар Державної
міжвідомчої комісії у справах увічнення
пам’яті жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета зазначив, що
голод, смерть і репресії цих людей є черговим доказом злочину, організованого комуністичним тоталітарним режимом:
– І таких доказів по
всій Україні – багато.
Державна міжвідомча комісія з увічнення
пам’яті жертв війни та
політичних репресій
розпочала цього року
і продовжить наступного
працювати в
рамках Програми з
увічнення пам’яті жертв репресій 1941 року.
Наступного року проводимо чергові ексгумації в Биківнянському лісі під Києвом, де загинули сотні тисяч українців. Є програма із розшуку та ексгумації жертв репресій 1937 року
під Одесою, на 7-му кілометрі Овідіопільської
траси та ін. Маємо зробити ще багато для
того, щоб усі жертви геноциду були гідно
поховані. Хочу подякувати міській, обласній
владі Львова та начальнику Львівської залізниці пану Мостовому за ті заходи, якими нині
увічнюємо пам’ять жертв – наших колишніх співвітчизників. Переконаний, що тільки спільними зусиллями ми вшануємо усіх
жертв, відродимо нашу національну пам’ять
і побудуємо сильну державу.
Голова спілки політв’язнів і репресованих Петро Франко зупинився на деяких фрагментах, які особисто пережив у ті роки у Львові:
– Від сусідів я почув, що в тупику головного двірця залізничного вокзалу лежить
чимало померлих від
голоду людей. Із своїм
товаришем я побіг на
залізничний
вокзал,
який охороняли військовики і міліція. Нам все-таки вдалося перелізти через паркан, і ми побачили страхітливу картину – на землі лежало понад сорок
трупів. Та раптом нас помітив міліціонер,
який вигукнув: “Что вы здесь делаете? Вы
что не видите, это американские шпионы!”
До нас додому навідувався хлопчина, просячи шматок хліба для себе і для своєї матері.
Як потім ми дізналися, він був із Київщини. І
таких випадків було багато. Тож ми повинні
пам’ятати про ті жахливі часи, шанувати і
зміцнювати нашу благословенну Господом
державу.
О 16 годині хвилиною мовчання присутні
вшанували мільйони замордованих голодом
людей.
Після траурної хвилини домовини з останками жертв голоду і репресій 1946-1947
років були окроплені свяченою водою архієпископом Львівським УГКЦ Ігорем Возьняком
і захоронені у криптах Меморіалу борців за
волю України. Представники Львівського козацтва прощалися з невинно вбитими пострілами з козацьких гармат.
У цей листопадовий день сотні жертв
голоду і репресій були вшановані жалобною
молитвою і відпроваджені до вічного спочинку, де нарешті назавжди знайшли спокій
у львівській землі.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото Ігоря ПАРАЩАКА
та Юрія ЮХНИЦЬКОГО
Фоторепортаж із церемоніалу
перепоховання на 4 стор.

