


 



      Щоб дати означення масовому голоду 1930-х 
років, очевидці і дослідники використовували 

різні назви. Роберт Конквест назвав свою 
книгу «Жнива скорботи». Семен Старів 
назвав свої спогади «Страта голодом». 
Широко вживалося поняття «штучний 

голод», а також «навмисно організований 
голод». 

У СРСР сам факт масових смертей від голоду 
замовчувався комуністичним режимом і 
навіть старанно приховувався. Під час 

скорботних заходів пам'яті в США і Канаді на 
відзнаку 50-х роковин трагедії в компартійній 

інструкції говорилося: «нам невыгодно по 
данному вопросу вступать в открытую 

полемику с зарубежными 
националистическими писаками».1986 року 
Іван Драч перший в Україні публічно вжив 

запозичене в діаспори слово «голодомор» зі 
зрозумілою всім етимологією: голод і мор. В 
Україні вперше голод 1932–1933 років почали 

визнавати лише в 1988. Того року письменник 
Олекса Мусієнко вжив слово «Голодомор», 
яке швидко стало загальноприйнятим в 

українській публіцистиці, а з неї перейшло і 
до наукової історичної літератури.  



 Причини голодомору. В історії бурхливого XX-го століття голодомор 1932-33 
років був другим масовим голодом на території України.  

 

 Перший масовий голод, що розпочався відразу ж після закінчення громадянської 
війни та придушення української революції, охопив значну частину України: 
Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську, Одеську губернії. 
Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська області 
(теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). 
На них припадає 52,8% загиблих. Смертність населення тут перевищувала 
середній рівень у 8-9 і більше разів.  

 

 Причини голоду частково мали об’єктивний характер - посуха 21-го року, 
економічні наслідки Світової та громадянської воїн, але найголовнішими 
чинниками стали: крах сільськогосподарської практики тодішнього режиму, 
скорочення посівних площ у колишніх хлібородних районах внаслідок політики 
воєнного комунізму, директивні методи компартійного керівництва, яке 
розподіляло наявні продресурси на користь промислових центрів, передусім тих, 
що знаходилися поза межами України.  

 

 Голод 1932-33 років охопив ті ж самі регіони України, але цього разу його 
спричинили, насамперед, політичні чинники. Потрібно було винищити численний 
прошарок заможних і незалежних від держави селян-підприємців. 



 19 квітня 1932 Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло 
постанову «про насіннєву позику Україні». Як 
виняток, позика відпускалась безвідсотково, 

але з «централізованих ресурсів всередині 
України». Держава забрала зерно, а потім 

дозволяє використати зерно, зібране в Україні, 
для потреб України, не залучаючи зовнішні 

ресурси. Аж 12 тис. тонн і лише 3 тис. тонн 
для продовольчої допомоги колгоспникам. 

 Станом на 17 травня 1932 в Україні не було 
запасів борошна, що зафіксовано постановою 

Політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи щодо 
виконання постанов ЦК ВКП(б) про 

продовольчу допомогу Україні»: з 6,5 млн пудів 
зерна, відпущених Україні, Політбюро просило 
завезти 1,5 млн борошном, «зважаючи на повну 

відсутність в Україні запасів борошна». 



 



     "Який голод, питаєте, був? Те, що собак та котів виїли – те дрібниця. 
Те, що дохлятину із скотомогильника, щоб власті не бачили, тягали – 
теж ніщо. Серед зими почали мертвяків одривать і їсти, а тоді й за 
живих взялися. Чегринець, той вкрав у Сахнихи хлопця, зарізав та й з’їв. 
Гарне таке хлоп’ятко було, Панасиком звали, тільки рученята мати в 
зарізяки отняла, під порогом лежали...".  

     (Із спогадів Михайла Миколайовича Котенка, с. Дзюбівка, Сумська обл.) 



Кровопролиття на Дністрі (Розстріляно селян за спробу перетнути 

кордон)» — замітка у румунській газеті «Glasul Bucovinei» від 27 

лютого 1932 року 

  

 Шпальта, присвячена Голодомору в американській 

газеті «Chicago's American»  



      Жертви голоду на вулицях Харкова, 1933 рік. 
Після запровадження всіх цих заходів і 

обмежень, вже на початок 1933 року більшість 
селян України залишилися без їжі. Згідно 

свідчень Федора Коваленка з села Лютенька 
Гадяцького району тодішньої Полтавської 

області, які зафіксовані в тритомнику свідчень, 
виданих у 1990 році Комісією з українського 
голоду 1932–1933 років в Конгресі США: «В 

листопаді і грудні 1932 року забрали все зерно, 
картоплю, все забрали, включно квасолю і все, 
що було на горищі. Які дрібні були сушені груші, 

яблука, вишні — все забрали». 



Території, населені 

українцями у 1918–

1920 роках. Матеріали 

Паризької мирної 

конференції. 

 Розселення німецької 

меншини на півдні 

України, 1932 рік  

 Території з найбільшою 

втратою населення 

внаслідок голодомору. 

Країни, які офіційно визнали 

Голодомор актом геноциду.  



       Історики і демографи сперечаються навколо кількості 
жертв голодомору, виголошуючи різні дані від 3 до 10 

мільйонів. Найвірогідніше, враховуючи матеріали перепису 
населення 37-го року, втрати населення внаслідок повного 
фізичного виснаження, тифу, кишково-шлункових отруєнь, 
канібалізму, репресій, самогубств на ґрунті розладу психіки 

та соціального колапсу, жертви становили близько 7 
мільйонів чоловік на теренах України. Вчені продовжують 

вивчати архівні джерела, з’ясовуючи абсолютні та відносні 
дані кількості жертв голодомору. Очевидно, критерієм 
масштабності трагедії є не лише цифри, а й здатність 

кожної людини сприймати чуже горе, як своє. Всеосяжність 
національної катастрофи 33-го можна збагнути лише 

глибиною внутрішнього потрясіння кожного, хто вважає 
себе цивілізованою людиною. За антиукраїнською 

спрямованістю та масштабністю застосування, голод 33-
го року виявився найжахливішою зброєю масового знищення 
та соціального поневолення селянства, якою скористався 

тоталітарний режим в Україні. Політико-правова оцінка 
голоду 32-33-го років вимагає нетрадиційних історико-

політологічних методик з’ясування його специфіки. 
Обмежитись простим переліком причин та висвітленням 

наслідків голоду на сьогодні вже недостатньо. 



 «Засвіти свічку» 

біля пам'ятного 

знаку у столиці 

України — Києві. 
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