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Українською катастрофою XX ст., яка за соціально-демографічними наслідками «випереджає» 

жертви єврейського Голокосту, став голод-геноцид 1932-1933 років. Терор голодом, запроваджений 

сталінським тоталітарним режимом в Україні, на Кубані, півночі Казахстану, тобто на території, де 

масово мешкали етнічні українці, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Тепер, коли історики 

здобули доступ до архівних джерел, на яких упродовж десятиліть стояв гриф «таємно», стає 

очевидним: від голоду, масових репресій і депортацій ми втратили значно більше, ніж за роки 

Першої світової та громадянської воєн загалом. 

Голодне лихоліття 33-го - не історична минувшина, а незагойна фізична і духовна рана 

українського народу, яка жагучим болем пронизує пам'ять багатьох поколінь. Надто багато 

безіменних могил залишено в Україні. Відходять у небуття очевидці голоду, а відтак згасає і народна 

пам'ять про жахливий злочин. Інколи можна почути, особливо від запопадливих спадкоємців 

більшовицької ідеології, різні заперечення трагедії, мовляв, навіщо згадувати минуле, оскільки 

сучасне життя в Україні маловтішне. 

Треба говорити про минуле задля майбутнього: безпам'ятність породжує бездуховність, а вона, 

як ракова пухлина, роз'їдає тіло й душу нації – перекреслює історію, паплюжить традиції, руйнує 

соціокультурну самобутність народу. Ми, як історична нація, повинні зберегти пам'ять про 

українських хліборобів – безвинно убієнних рукотворним голодомором. Маємо зробити це не лише 

задля відтворення історичної правди, а насамперед для нашого прозріння, розкріпачення суспільної 

свідомості, приспаної упродовж існування комуністичної нірвани, зцілення сотень тисяч наших 

співвітчизників від страшного шоку, заподіяного масовими репресіями, покаятись у такий спосіб за 

довготривале замовчування злочину. 

Тричі за два з половиною десятиріччя радянська Україна потрапляла в пекельний лабіринт 

голодомору з величезними людськими жертвами. Кожний з них має своє специфічне обличчя. Разом 

з тим їм властива одна спільна риса: примусові державні хлібозаготівлі. 

Виникає питання: чому радянська влада була настільки безжальна до тих, кого вона своїми 

хлібозаготівлями прирікала на повільну смерть? 

Життя селянина тісно пов'язане з природою. Його продовольчі запаси залежать від врожаю, а 

врожай - від умов, в яких вирощуються сільськогосподарські культури. Посухи, що трапляються 

регулярно, ставлять під знак запитання добробут сільського населення. Щоб попередити трагічні 

наслідки великих посух, людство давно виробило запобіжні засоби – утворення і збереження 

недоторканого запасу продовольства. Цю функцію брала на себе держава - навіть у добу 

давньоєгипетських фараонів. У царській Росії здійснювалося магазинування збіжжя. Тому більш 

тяжкі посухи, ніж природні лиха 1921 і 1946 pp., не призводили до масової смертності. 

Нагромаджений в магазинах хліб рятував селян, коли врожай не повертав посіяного насіння. 

Здавалося б, радянська держава, яка завжди заявляла, що є державою робітників і селян, 

повинна була б краще турбуватися про народний добробут, ніж усі попередні типи держав. 

Насправді, однак, не було у радянські часи спроб утворити продовольчий резерв на випадок голоду. 
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Створювалися лише стратегічні резерви продовольства на випадок війни. Саме слово "магазин" в 

російській і українській мовах у XX ст. стало означати тільки крамницю і загубило інше значення - 

склад. 

Чим можна пояснити байдужість тоталітарної держави до страждань голодуючого населення? 

Мабуть, її ставленням до селянства як до класу, ворожого комуністичній доктрині, системі і державі. 

Праці В.І.Леніна пронизані острахом перед "дрібнобуржуазною стихією" , яку він цілком 

справедливо вважав набагато небезпечнішою для комуністичної партії, аніж армії Колчака й 

Денікіна. Селянина робила селянином приватна власність на засоби виробництва, а комуністична 

доктрина в принципі заперечувала її. 

Починаючи весною 1918 р. комуністичні перетворення, вождь російських комуністів 

усвідомлював, що може опертися на підтримку зовсім нечисленного прошарку суспільства - 

робітників великої промисловості. Та й то не всіх, а тільки відповідним чином розпропагованих. "Ми 

можемо розраховувати, - підкреслював він, - тільки на свідомих робітників, вся інша маса, буржуазія 

і дрібні хазяйчики проти нас, вони не вірять в новий порядок". Проте суть була не в тому, вірили чи 

не вірили в комуністичний порядок пролетарі. Важливим було те, що вони не мали власності, тобто 

за своїм об'єктивним становищем в суспільстві нічого не втрачали в революції, крім своїх кайданів. 

"Хазяйчикам" , навіть дрібним, було що втрачати. 

Отже, селянин був природним ворогом комуни і комунізму. Більшовики це розуміли, але все-

таки спробували у 1919 р. насадити в Україні у прискореному темпі радгоспи та комуни. Як 

наслідок, вони одержали величезний сплеск селянського спротиву, який зачепив селянську за своїм 

складом Червону армію й призвів до блискавичної окупації республіки денікінцями. 

В.І.Ленін виніс уроки з цього досвіду. У протистоянні з селянством, вчив він, не можна діяти 

"червоногвардійською атакою", не можна одразу експропріювати селянську власність, як це було 

зроблено з великими власниками - поміщиками (за допомогою самого селянства), фабрикантами, 

банкірами. Однак дрібні виробники й дрібні землероби не вписувалися у будований більшовиками 

комунізм. Торкаючись їх долі, Ленін підкреслював: «Головне питання революції полягає тепер у 

боротьбі проти цих двох останніх класів. Щоб звільнитися від них, треба застосовувати інші методи, 

ніж у боротьбі проти великих землевласників і капіталістів». Отож вимагалося знайти інші методи, 

але звільнитися від них! 

У 1921 р. в Україні було вперше запроваджено терор голодом. 

1932 р. в Україні не було посухи. Цим голодомор 1932-1933 pp. відрізняється і від голоду 1921 

p., і від голоду 1946-1947 pp. Врожай 1932 р. видався скромним, але не внаслідок поганої погоди, а 

через соціально-економічні умови. Загнані в колгоспи селяни не бажали працювати на державу за 

порожні трудодні. Стихійний саботаж селянами громадського господарства призвів до різкого 

падіння хлібозаготівель. І тоді Сталін вдався до конфіскації усіх хлібних ресурсів в основних 

хлібовиробних регіонах - в Україні, на Північному Кавказі, в Поволжі. 
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Подібна конфіскація в Україні вже була здійснена роком раніше – з урожаю 1931 р. Вона 

призвела до підвищеної смертності сільського населення у першій половині 1932 p. Тоді в Україні 

загинуло від голоду не менше 150 тис. селян. Конфіскація урожаю 1932 р. викликала дуже тяжкі 

наслідки в першій половині 1933 р. і в Поволжі, і в округах Північного Кавказу, і в усіх інших 

місцевостях, де здійснювалися конфіскаційні хлібозаготівлі. Економічно безглузда політика 

продрозверстки стала першопричиною голоду в Радянському Союзі, від якого загинули сотні тисяч 

людей. 

Голод, що розпочався восени 1932 р. і тривав до літа 1933 р. в Україні і в одному з шести 

округів Північного Кавказу - Кубанському, мав своєю причиною не тільки і навіть не стільки 

конфіскаційні хлібозаготівлі. Серед українських селян і кубанських козаків - теж переважно 

українців за походженням - лютував пекельний голодомор. Кількість тих, хто загинув голодною 

смертю, в Україні становила у 1933 р. від 3 до 3,5 млн. чоловік, а на Кубані доходила до 1 млн. Ці 

втрати на порядок більші, ніж в інших місцевостях Радянського Союзу, що постраждали від голоду.  

Сталінські надзвичайні хлібозаготівельні комісії під керівництвом В.Молотова і Л.Кагановича 

не обмежилися в Україні і на Кубані конфіскацією хліба. У продиктованій Молотовим постанові 

Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель» від 20 листопада 1932 р. містився 

пункт про запровадження 2натуральних штрафів». Ось він: «До колгоспів, що допустили 

розкрадання колгоспного хліба і злісно зривають план хлібозаготівель, застосувати натуральні 

штрафи порядком додаткового завдання з м'ясозаготівель розміром 15-місячної норми здавання 

даним колгоспом м'яса як усуспільненої худоби, так і худоби колгоспників». 

У постанові політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи до посилення хлібозаготівель» від 18 

листопада 1932 р. (на відміну від постанови Раднаркому, вона тоді не публікувалася) йшлося про 

стягнення штрафів не тільки м'ясом, а й картоплею. Фактично ж пункт про «натуральні штрафи» 

було поширено без фіксації відповідних інструкцій на папері на всі продовольчі запаси селян. 

Архівні документи, спогади селян і навіть газети тих часів (з цим не крилися, особливо в районних 

газетах) свідчать, що в усіх регіонах України, крім прикордонних, здійснювалися подвірні обшуки. 

Коли не могли знайти хліба, у так званих «боржників» конфісковували будь-які запаси їжі, 

заготовлені до нового врожаю - м'ясо, сало, картоплю, соління, сухарі, фруктову сушню тощо. Під 

виглядом хлібозаготівельної кампанії був розгорнутий небувалий терор голодом, щоб навчити тих, 

хто залишиться живим, «уму-розуму» (вислів генерального секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора), 

тобто сумлінній праці на державу в громадському господарстві колгоспів. Коли почалася весняна 

посівна кампанія 1933 p., українським селянам була надана продовольча позичка. її одержували у 

вигляді громадського харчування тільки ті, хто працював у колгоспі. 

Першопричина голоду 1946-1947 pp. - посуха, що охопила у 1946 р. майже всі зерновиробні 

райони півдня та сходу України й немилосердні хлібозаготівлі. Незважаючи на повідомлення 

М.С.Хрущова про те, що посуха знизила врожайність хлібів наполовину проти первісних оцінок, 

Сталін не побажав скоригувати хлібозаготівельний план. На початок жовтня 1947 р. план був 
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виконаний на 101,3%, але колгоспи і колгоспники залишилися без хліба. Українське зерно 

відвантажувалося у ряд країн Східної та Західної Європи, а селяни в Україні гинули голодною 

смертю. 

Отже, всі три українські голоди мають під собою як найголовнішу причину - підведення під 

тоталітарний режим адекватної йому директивно-планової економіки. В ході створення у 30-х роках 

колгоспного ладу з'явився ще один, додатковий фактор поглиблення голоду - націлений проти 

українських селян і козаків державний терор. 
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10 фактів про Голодомор 

На думку більшості істориків, причиною виникнення в Україні та інших частинах СРСР 

голоду 1932-33 років стала примусова і репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку 

провадила комуністична влада. 

Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померло, за уточненими даними, від 3 до 3,5 

мільйона людей. Кількість жертв у всьому Союзі оцінюють до 7 мільйонів. 

Понад 20 країн визнали голод в Україні 1932-33 рр. геноцидом української нації. Однак це 

питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. 

1. Геноцид 

Дослідники голоду 1932-1933 pp., щоб з'ясувати його причини і наслідки, використовують різні 

за своїм інформативним значенням терміни: "голод", "голодомор", "людомор", "голодне лихоліття", 

"великий голод" тощо. Образним та емоційно публіцистичним є визначення - "штучний", "наперед 

спланований голод", "терор голодом", "народовбивство", "навмисний", "свідомий". Вони мають 

право на існування, але належним чином не відтворюють суспільно-політичного та морально-

правового аспекту страхітливих подій. Названі вище терміни є своєрідними соціоісторичними 

"жахізмами", а не просто неологізмами, їх можна по-різному тлумачити. Скажімо, голод означає 

відсутність їжі, поклик на їжу, тобто потребу людського організму. Отже, бракує інтегруючої 

категорії, яка репрезентувала б усі перелічені вище поняття і терміни. 

В Україні, якщо всебічно проаналізувати соціально-економічні та політичні причини 

голодомору 33-го, було вчинено акт геноциду. Що означає цей термін і коли він з'явився? Дослівно 

"геноцид" – вбивство роду чи племені. Дехто з істориків називає трагічні події 1932-1933 pp. 

селяноцидом, тобто вбиством селян штучним голодом, що також є історично обгрунтованим. 

Термін "геноцид" з'явився після Другої світової війни як категорія міжнародного права. 

Зокрема, 9 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила "Конвенцію про запобігання і 

покарання за злочин геноциду". Своєї юридичної чинності вона набула 9 січня 1951 р. Сторони, які 

підписали Конвенцію, дійшли висновку, що геноцид в усі часи завдавав людству великих втрат. Ще 

8 серпня 1945 р. уряди Франції, Великобританії, США та СРСР ухвалили положення про покарання 

за злочини проти людства: вбивство, винищення, поневолення, депортацію та інші антигуманні акції, 

що були вчинені проти цивільного населення, або ж переслідування народу за політичні чи релігійні 

переконання. Найбільш вичерпне визначення геноциду подано у Конвенції 9 грудня 1948 р. Геноцид 

означає будь-які свідомі дії, спрямовані на повне або часткове винищення ^національної, етнічної, 

расової чи релігійної групи. Його складовими є також вбивство членів групи, заподіяння тілесних чи 

психічних пошкоджень, навмисне створення умов життя, розраховане на фізичне винищення групи, 

насильницьке переміщення дітей однієї групи до іншої. Зарубіжні дослідники голоду в Україні давно 

з'ясували і юридично обгрунтували той факт, що в українському селі протягом 1932-1933 pp. мав 

місце геноцид. Зокрема, у 1988-1989 pp. працювала Міжнародна комісія з розслідування причин і 

наслідків голоду в Україні. До її складу входили провідні юристи світу, які брали участь ще у 
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засіданнях Нюрнберзького судового процесу над нацистами. Вони дійшли висновку, що в Україні 

було вчинено акт геноциду. На жаль, Комісії бракувало справжніх історичних доказів злочину, 

оскільки вона не мала нових архівних свідчень. Науковими експертами виступали тоді відомі 

дослідники голоду в Україні - Д.Мейс (США), Р.Конквест (США), М.Царинник (Канада). Від 

колишнього СРСР представників історичної науки не було, хоч їх і запрошували до співпраці. 

Ідеологічні обмеження тоді ще діяли, а факт голоду визнавали лише як наслідок несприятливих 

погодних умов.  

2006 року Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського 

народу. За законом, публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за 

такі дії не уточнюється. 

Однак серед істориків та політиків немає єдиної думки щодо того, чи можна вважати 

Голодомор геноцидом у юридичному значенні цього слова, закріпленому в Конвенції ООН про 

запобігання злочину геноциду і покарання за нього. 

При цьому "батько Конвенції про геноцид", доктор Рафаель Лемкін, який власне і вигадав цей 

термін, у 1953 р. сказав, що "винищення української нації" - це "класичний приклад геноциду". 

У 2010 р. президент України Віктор Янукович, виступаючи у Стасбурзі в ПАРЄ, заявив, що 

"визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде 

неправильно, несправедливо". За його словами, це була спільна трагедія держав, що входили до 

складу СРСР. Такої ж думки по сьогоднішній день дотримується і російський уряд. 

Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, 

Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, 

Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава. 

Однак слова "геноцид" немає в документах ООН, ЮНЕСКО і ПАРЄ, присвячених Голодомору. 

У резолюції Європарламенту від 2008 р. Голодомор названо "жахливим злочином проти народу 

України та людяності". Документ також містить посилання на Конвенцію ООН про геноцид. 

2. Кількість жертв 

Ще один камінь спотикання серед дослідників проблеми – кількість жертв Голодомору. 

Це число вираховують, порівнюючи смертність у охоплених голодом регіонах з нормальним 

рівнем смертності. 

Через брак достовірних демографічних даних того періоду чисельність втрат серед українців 

оцінюють дуже по-різному: від 1,8 до 7,5 і навіть 10 млн. 

Однак більшість фахівців нині сходяться на думці, що прямих жертв Голоду було 3-3,5 млн. 

За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, їх було 3,2 млн. 

У рішенні Київського апеляційного суду щодо винуватців Голодомору вказано число 3,9 млн. 
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"Президент Віктор Ющенко зробив своїй країні ведмежу послугу, заявивши про 10 мільйонів 

смертей і втричі завищивши кількість убитих українців", - написав американський історик Тімоті 

Снайдер. 

З тим, що дані екс-президента перебільшені, погодилися Стівен Дж. Віткрофт, Станіслав 

Кульчицький, Людмила Гриневич та інші дослідники цієї теми. 

Серед дослідників також немає єдиної думки щодо загальної кількості смертей від голоду в 

СРСР у 1932-33 рр. Деякі іноземні історики говорять про 5,5-8 мільйонів загиблих, стверджуючи, що 

більше половини з них були українцями. 

За підрахунками Снайдера, серед мільйона жертв на території Російської РСР близько 200 000 

були етнічними українцями. 

В Україні ведуть Єдиний реєстр жертв Голодомору. 

3. Географія голоду 

У 1932-33 роках масовий голод був також на Поволжі і Кубані (де жило багато етнічних 

українців), у Білорусі, на Південному Уралі, в Західному Сибіру і Казахстані. 

Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, 

Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях та в 

Молдові, яка тоді була складом УРСР. 

Близько 81% загиблих від голоду в Україні були українцями, 4,5% - росіянами, 1,4% - євреями 

та 1,1% - поляками. Серед жертв було також багато білорусів, болгар та угорців. 

Дослідники відзначають, що розподіл жертв Голодомору за національністю відповідає 

національному розподілу сільського населення України. 

«Вивчаючи дані РАГСів про національну приналежність померлих, ми бачимо, що в Україні 

люди гинули за ознакою місця проживання, а не національності. Невисока питома вага загиблих 

росіян і євреїв у їхній загальній кількості, оскільки вони жили переважно в містах, де функціонувала 

карточна система забезпечення продовольством», - пише історик Станіслав Кульчицький. 

4. Де не було Голодомору? 

За даними Станіслава Кульчицького, восени 1932 р. в Україні було майже 25 000 колгоспів, 

яким влада висунула завищені плани хлібозаготівлі. 

Попри це, 1500 колективних господарств зуміли виконати ці плани і не потрапили під каральні 

санкції, тому смертельного голоду на їхніх територіях не було. 

5. Дюранті і перша згадка в пресі 

Першим про голод в СРСР повідомив англійський журналіст Малкольм Маґерідж у грудні 

1933 р. у, пише дослідник Станіслав Кульчицький. У трьох статтях в газеті «Manchester Guardian» 

журналіст описав свої гнітючі враження від поїздок Україною та Кубанню, розповівши про голод 

серед селян. Маґерідж засвідчив масову загибель селян, однак не назвав конкретних цифр. 

Після першої ж його статті радянська влада заборонила іноземним журналістам їздити по 

вражених голодом територіях країни. 

http://victimsholodomor.org.ua/
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У березні сенсаційні відкриття Маґеріджа спробував заперечити кореспондент «Нью-Йорк 

Таймс» у Москві Волтер Дюранті. Його замітка називалася: «Росіяни голодують, але не вмирають від 

голоду». Коли про проблему почали писати інші американські газети, Дюранті підтвердив факт 

масових смертей від голоду. Дюранті відомий також тим, що єдиний з іноземних журналістів взяв 

інтерв’ю в Йосипа Сталіна та отримав Пуліцерівську премію за свою діяльність. В Україні деякі 

активісти вимагали, щоб Пуліцерівський комітет посмертно відібрав у Дюранті цю престижну 

журналістську нагороду, однак цього не відбулося. 

6. Офіційне визнання 

Саме слово "Голодомор" вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у 

Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про "труднощі з 

продовольством", але не про голод. 

Із вуст партійного високопосадовця слово "Голодомор" вперше прозвучало в грудні 1987 року. 

Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир Шербицький, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-

ліття УРСР, визнав факт голоду 1932-33 рр. 

Коли про цю тему почали дискутувати дедалі відвертіше, у 1990 р. ЦК Компартії України 

дозволив публікацію книжки "Голод 1932-1933 рр. в Україні: очима істориків, мовою документів". 

За словами Станіслава Кульчицького, справжній тираж видання був усього 2,5 тис. примірників 

і воно стала бібліотечним раритетом. 

У 2006 р., за часів президента Ющенка, СБУ розсекретила понад 5 тисяч сторінок державних 

архівів про Голодомор. 

7. Натуральні штрафи 

У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і боргували державі зерно, конфісковували 

будь-яке інше продовольство. Воно не зараховувалося як сплата боргу і було лише каральним 

заходом. Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі начебто приховане від неї 

зерно, якого насправді не було. 

Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало і картоплю, однак згодом 

вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання. 

Федір Коваленко з села Лютенька Гадяцького району на Полтавщині розповідав: "У листопаді і 

грудні 1932 року забрали все зерно, картоплю, все забрали, навіть квасолю, і все те, що було на 

горищі. Такі дрібні були сушені груші, яблука, вишні – все забрали". 

87-річна Ніна Карпенко з села Мацківці, Лубенського району Полтавщини, розповідає, що в 

селі досі пам'ятають людей, які від імені влади відбирали в своїх сусідів харчі. 

У грудні 1932 року другий генсек ЦК КП(б)У Станіслав Косіор доповідав Сталіну: 

"Найбільший результат дає застосування натурштрафів. За корову і свиню нині колгоспник і навіть 

одноосібник міцно тримаються". 

На Поволжі та Північному Кавказі натуральні штрафи застосовувалися лише епізодично. 

8. Закон "про п’ять колосків" 

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/
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У серпні 1932 року під приводом того, що розкулачені селяни та "інші антисоціальні елементи" 

розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне і кооперативне майно, Сталін запропонував 

новий репресивний закон про охорону державного майна. 

Закон передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшкуючих 

обставин – 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. 

За каральним документом закріпилася народна назва "закон про п’ять колосків", оскільки 

винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному 

полі кілька колосків пшениці. 

За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 000 осіб. 

Закон діяв до 1947 року, однак пік його застосування припав саме на 1932-33 рр. 

9. Чорні дошки 

У 1920-30-х роках газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів, підприємств чи 

навіть окремих осіб, які не виконували планів із заготівлі продовольства. 

На боржників, які потрапили на ці "чорні дошки" (на противагу до "червоних дощок" – списків 

пошани), накладали різноманітні штрафи і санкції, аж до прямих репресій проти цілих трудових 

колективів. 

У роки голоду потрапляння села на "чорну дошку" означало вирок його жителям. 

Право вносити села і колективи до такого списку мали обласні представництва ЦК Компартії 

України за поданням районних і сільських осередків. Іншими словами, формально це була ініціатива 

знизу. 

Система "чорних дощок", окрім України, діяла також на Кубані, Поволжі, Донщині, Казахстані 

– територіях, де жило багато українців. 

10. Канібалізм 

Свідки Голодомору розповідають про випадки, коли доведені до відчаю селяни їли тіла своїх 

чи сусідських померлих дітей. 

«Цей канібалізм сягнув межі, коли радянський уряд… почав друкувати плакати з такою 

пересторогою: "Їсти власних дітей – це варварство», - пишуть угорські дослідники Аґнес Варді та 

Стівен Варді з Дюкейнського університету. 

За деякими даними, за канібалізм під час Голодомору засудили понад 2500 людей. 
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За роки незалежності в Україні та за її межами провели чимало досліджень та написали 

багато праць, присвячених Голодомору, але спірних питань, через які ламають списи науковці, 

не поменшало. 

Запеклі дискусії точаться навколо кількості загиблих (причому одні дані можуть відрізнятися 

від інших у кілька разів), різні теорії виникають щодо причин Голодомору, а також щодо його 

наслідків. Справжні міфи виникають навколо історій про канібалізм тих часів. 

ВВС Україна підібрала кілька останніх досліджень та теорій науковців, присвячених найбільш 

обговорюваним аспектам Голодомору 1932-1933 рр. 

Померлі і ненароджені 

Голодомор 1932-1933 років забрав життя одного мільйона дітей віком до десяти років, через 

нього в Україні не народилося ще 600 тисяч дітей. Такі дані оприлюднили вчені Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. 

Дані різних науковців часто різняться і варіюються від 2,6 млн до 7 млн людей. Демограф 

Наталя Левчук каже, що причини таких розбіжностей полягають у браку даних і їхньому 

некоректному використанні. 

Група вчених з Інституту демографії отримала доступ до величезного масиву статистичних 

даних, закритих раніше, зокрема і з російських архівів. 

«Ми не лише зібрали і систематизували архівні відомості, а і зробили їхню критичну оцінку - 

реконструювали демографічну динаміку України за 12 років між переписами 1926 і 1939 років - 

кількість народжених, померлих, міграцію населення», - розповіла ВВС Україна про хід дослідження 

пані Левчук. 

За її словами, такий підхід дозволив отримати точну оцінку втрат від Голодомору, дослідити 

вік і стать жертв. 

За підрахунками вчених, всього у 1932-1934 роках від Голодомору померло 4,5 мільйонів 

людей. З них прямі втрати - це 3,9 млн. 

«Прямі втрати через надсмертність - це не всі померлі. Це та кількість загиблих, яких би не 

було, якби не було Голодомору» - пояснює науковець. 

Демографи дослідили, що через високу смертність жінок та ризики для вагітності за ці роки не 

народилися близько 600 тисяч дітей. Саме цю цифру відносять до так званих непрямих втрат 

населення. 

Найбільше жертв - серед чоловіків 

Як дослідили українські вчені, які провели дослідження у співпраці з американськими, 90% 

людських жертв припадало саме на 1933 рік, а в 1933 році найбільш смертоносним був період з 

березня по серпень. 

«Голод почався у 1932, а в 1933 був його пік. Але, коли ми почали проводити дослідження, ми 

побачили, що ще в 1934 спостерігався високий рівень надсмертності - він перевищував норму. 

Втрати ненародженими були досить суттєвими у 1934 році», - каже науковець. 
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Більша частина загиблих були селянами - це 3,6 млн, однак, втрати серед міського населення 

теж великі - близько 300 тисяч. 

61% померлих від голоду – це чоловіки, а це - 2,4 млн людей. 

Міф про росіян на Сході 

На тлі подій на сході України зараз особливо поширюється інформація про "зросійщений" після 

Голодомору Донбас. Однак, історики стверджують, що так вважати не зовсім правильно. За даними 

кандидата історичних наук Геннадія Єфіменка, у спустошені Голодомором українські села 

перемістили 138 тисяч селян з Росії і Білорусі, але близько 80% з них повернулися додому. 

"Незважаючи на те, що тут їм було всіляке сприяння, їх звільнили від податків, вони майже всі 

повернулися додому. Росіяни не звикли до цього способу життя і ведення господарства. Я читав їхні 

листи – вони писали, ми не знаємо, як тут жити, як топити хати", - розповідає історик. 

До Донецької області (сучасна Луганська і Донецька області) переселення відбувалося у 

північні сільські районі, віддалені від промислового центру. У 1933 році з Росії до Донецької області 

переїхало 19 тисяч людей, для порівняння: з Чернігівської області переїхали 22 тисячі. 

"Коли кажуть, що це чинник русифікації – то це неправда. Вже на той час у Донецькій області 

було близько 3 млн людей. Як може 19 тисяч селян русифікувати 3 млн? Русифікація Донбасу була, 

але внаслідок інших процесів і інших переселень. До того ж і до початку індустріалізації частка 

росіян у промисловому регіоні була значною. Наприклад, за переписом 1926 року у Луганській 

окрузі росіян було більше 40%", - каже історик. 

Депортації і стерта пам'ять 

За словами історика Єфіменка, якщо спочатку переселення у спустошені Голодомором села 

було добровільне, то в 1935-1936 роках влада вдалася до депортацій. Селян з Київської (сучасні 

Житомирська та Київська) та Вінницької (в тому числі сучасної Хмельницької) областей примусово 

вивозили на схід і заселяли у порожні хати. 

"Давали день на збори і відправляли. Хліб державі був потрібен, а вирощувати його у деяких 

районах після Голодомору не було кому. Крім того, потрібно було "почистити" західний кордон 

тогочасної радянської України", - розповідає історик. 

Переселяли тих, хто на заході України, "не проявив себе у зміцненні кордону та колгоспного 

ладу", також у директивах йшлося про "націоналістичні та антирадянські елементи". 

Історики говорять про так звану стерту пам'ять поколінь, коли практично не збереглися спогади 

про переселення у вимерлі від голоду села. 

"Зафіксованих спогадів цього жаху, що люди вселялися у порожні хати, де померли люди, я 

ніде не зустрічав. Таким воліли не ділитися. Для людей це було жахливо. Я - нащадок таких 

переселенців. Моя бабуся з дитинства розповідала мені про Голодомор, як забирали їжу. Але про 

своє переселення вона мовчала. Для неї це був ще великий жах. Можливо через те, що вони 

переїхали у хати померлих. Лише перед смертю розповіла", - розповів історик. 

Масове людожерство 
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Ще одне не до кінця вивчене питання, пов'язане з Голодомором, - людожерство. В архівах 

органів внутрішніх справ зберігаються 1500 справ про канібалізм, але реальні цифри були набагато 

більші, розповідає доктор історичних наук Василь Марочко. За канібалізм спочатку засуджували до 

смертної кари, згодом до виселення. 

У першій половині 1932 р. були поодинокі факти людожерства, у другій половина 1932 і 1933 – 

це стало масовим явищем в усіх семи областях, де лютував голод, каже історик. 

"Зазвичай до людожерства найчастіше вдавалися жінки, можливо, щоб зберегти сім’ю, коли в 

жертву приносили меншу дитину, щоб вижили старші. Особливо це було у весняний період", - 

розповідає пан Марочко. 

Часто жертвами канібалізму ставали безпритульні діти, які в пошуках їжі ходили селами. 

Також за ці роки були знищені кілька мільйонів собак і котів. 

Те, що відбулось на Україні в 1932-1933 роках потребує не просто великої уваги усього 

людства через вшанування пам’яті жертв голодомору. В першу чергу трагедія українського народу, 

події того часу повинні бути ретельно досліджені науковцями. Ми всі з вами добре усвідомлюємо, 

що тільки за допомогою історичних джерел – офіційних документів, листів, спогадів очевидців, 

фотоматеріалів і т.п. – можна описати правдиву картину штучного геноциду (голокосту), скоєного 

сталінським режимом проти українства. Роберта Конквест з цього приводу написав: “Голод 

запланувала Москва для знищення українського селянства, як національного бастіону. Українських 

селян нищили не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями.” 

Дуже важливо, щоб зібрані свідчення очевидців голодомору сприймалися як найщиріші і 

достовірні дані тодішнього трагізму українського селянина. 

Дивом уцілілі, ще й нині живі люди розповідають про себе і про тих, що стали невинними 

жертвами нелюдського режиму. 

Свідчення тисяч людей, котрі 

власними словами розповідають про те, що відбувалося, по-своєму намагаються знайти причини і 

наслідки голодомору. Це люди різного віку, але мене найбільше і особливо вразили розповіді тих 

https://sites.google.com/site/golodomorvukraine/golod-ocima-ditej/1290803002_golodomor.jpg?attredirects=0
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очевидців, котрим в 1932-1933 роках було по 7-14 років. Семилітня дитина перебуває в тому віці, 

коли її все цікавить, коли вона починає усвідомлювати, що діється навколо неї, в її оточенні. А, 

наприклад, старші діти віком вад 13-14 років добре і багато пам’ятають, деякі з них навіть роблять 

спроби аналізувати, чому так сталося.  

Страшна картина постає перед очима, коли читаєш спогади очевидців, тодішніх дітей. Їхні 

розповіді можна поділити на три теми: а) Їхнє життя до початку голоду; в) Що діялось в їхніх селах в 

1932-1933 роках; с) Їхні долі після голодомору. 

Перечитавши сотні спогадів тодішніх дітей, отримуємо свідчення, згідно з яким в деяких 

місцевостях України голодування почалось уже в 1931 році – там, де колективізація набула 

найбільших і брутальних методів. 

10-літній Петро Гуменюк із села Мітинців Вінницької області, зокрема, розповідає, що він сам 

жив біля сільради, і тому добре запам’ятав, як примушували записуватися в колгоспи людей. 

Ситуація одна й та ж сама: “Сільське начальство, активісти, уповноважений з району – сварки, 

погрози. Мінялися лише дійові особи”. Налякані і виснажені голодом люди змушені були 

записуватись до колгоспів.  

Одночасно з колективізацією проводилось і розкуркулювання. Ті, кому було тоді по 13-14 

років, добре пам’ятають, як вивозили із сіл розкуркулених людей. Родину “куркуля” просто виганяли 

з хати, не дозволяли брати майже нічого. У багатьох спогадах згадується про так звані “аукціони”, на 

яких продавались речі розкуркулених. 

Акції виселення із сіл найпродуктивнішої частини їхніх мешканців поряд з активним та 

пасивним опором сільського населення процесові колективізації спричинилися до того, що колгоспи 

не могли виконувати покладених на них нереальних поставок зерна. 

Із спогадів очевидців вимальовується реальна картина вилучення продуктів у селян шляхом 

реквізицій. Отож, хто і як брав участь у примусовій викачці не тільки збіжжя, а майже усіх їстівних 

продуктів? 

Михайло Григорук з села Полянецького Одеської області пригадує: “У кого був млинок 

(кам’яні жорна, ступа) – забирали, накладали великий штраф. Хто не виконував плану здачі хліба, 

тих забирали у “штаби”. Вели людей колоною під прапором з написом “Я враг народа, хлеб закопал, 

а не сдал государству”. 

Ось, наприклад, які вислови вживають ті, хто ще в дитинстві пережив той час – весну 1932 р.: 

“Шукали хліб, заглядали всюди. Бригади, активісти робили масові труси, перекопували, розвалювали 

печі. Ці ж самі активісти були озброєні лопатами, залізними щупами. Бувало, що палили хліб 

одноосібників. Грабували навіть вузлики у кошику під немовлям. 
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За спогадами очевидців, активісти та 

бригади досить ретельно і злісно виконували свою чорну роботу, добре знали, де є схованки, 

відбирали в людей останню картоплину. Спочатку чинили це з одноосібниками, а, наприклад, 

упродовж зими 1933 року більшовицькі посіпака позабирали хліб навіть від колгоспників. Вони 

продовжували це робити й навесні: гребли буквально все, що бачили, навіть тоді, коли лютував 

страшний голод. 

Незважаючи на відчайдушні спроби людей рятуватися від голоду, він все-таки поступово 

перемагав. 

Майже у кожному спогаді тодішніх дітей ними дуже трагічно сприймається те, що вони на 

власні очі бачили, як помирають їхні батьки, родичі, сусіди, або односельці. 

Надія Ярова 10 років із с. Глибочок Хмельницької області: “Страшний голод, трупи валялися 

по дорогах. В селі померло 400 людей. Ми спаслися від смерті бо бригадир допомогав нам.” 

Марія Левадна 14 років с.Мала Липитиха Херсонська обл.: “Вимирали цілі сім’ї, вулиці. Наша 

школа стояла біля цвинтаря, і ми бачили, як привозили туди мертвих людей.” 

Микола Чернявський 12 років із с. Смоляникове, Луганська обл.: “Страшний голод був у червні 

1933 року. Спочатку пухли ноги, обличчя. Людьми опанувала байдужість – не переймалися одне 

одним, не цікавила їжа. Начисто вимерла Чабанівка. Труповий сморід збивав з ніг, коли віяв вітер з 

сусіднього села.” 

Мертвих стало стільки, що нікому було ховати, спочатку родичі ховали своїх, а далі це 

здійснювали вже спеціальні бригади. Вони мали норму, за виконання якої давали пайок, а як не 

виконували – тоді пів- пайка, або нічого. Привозили або приводили на цвинтар не тільки мертвих, а й 

безнадійних людей і залишали там помирати. 

У багатьох спогадах очевидці пригадують, де хоронили, але найчастіше про точні місця 

поховання втрачали відомості, і тоді могили заростали бур’янами... 

У квітні 1933 p., тобто під час жахливого голодомору, "Тимчасові правила трудового 

розпорядку в колгоспах" опублікували всі газети. Ось лише деякі з них: 

1) Жоден колгоспник не може використати свій робітничий час поза колгоспом без дозволу на 

те в кожному окремому випадку правління колгоспу і бригадира його бригади. 

https://sites.google.com/site/golodomorvukraine/golod-ocima-ditej/humanitarian_1276_1.jpg?attredirects=0
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2) Всі колгоспники повинні бути в певних виробничих бригадах. 

3) Колгоспник, призначений на роботу, не має права вислати замість себе членів свого двору. 

4) Колгоспник повинен виходити на роботу в певний час без особливих нагадувань. 

5) Перерви на сніданок, на обід не дозволяються без розпорядження бригадира. 

6) Колгоспники не мають права залишати роботу, доки не прийде наступна зміна. 

7) Тільки вільного від колгоспних робіт часу, колгоспник може працювати на своїй садибі. 

8) Працездатних членів колгоспу, що кілька разів не прийшли на роботу без поважних причин, 

правління колгоспу може притягти до роботи обов'язковим порядком.  

Багато тих, хто пережив голод, за їхніми словами, вижили тільки тому, що вони, як маленькі 

діти, ходили з протягнутою рукою. Діти старшого віку разом з дорослими шукали бодай якусь їжу. 

Багатьох дітей врятувала праця в полі нарівні з повнолітніми, за що отримували плохеньке 

харчування. 

Важливими документами є і листи дітей (вони писалися у школах, дитячих будинках) до 

найвищих керівних партійних органів України. Ці послання вражають простотою, дитячою 

наївністю. Там діти описують свій стан, просять захисту і допомоги. 

Лист дітей Печерської школи Брацлавського району до ВУЦВК-у (1 листопада 1931р.) Дк.177.: 

“Пухнемо з голоду, в шлунку болить від сміття, яке ми зараз їмо. Просимо не губити нас голодом. 

Ми надіємось, що Радянська влада не дасть нам загинути.” 

Одна з провідних тем у спогадах – проблема безпритульности, що різко збільшилась протягом 

1931-33 років. 

Діти залишались без догляду, коли помирали батьки, значно більше поширилась бездоглядність 

і за живих батьків. Несила читати сьогодні про те, як згасало життя однієї дитини. Очевидці цієї події 

оповідали, як батьки везли маля до найближчого міста і там залишали, особливо біля дитбудинків. 

Вранці, як пригадують вихованці дитячих будинків, на парадних сходах було повно дітей. Немовлят 

везли в так званий “дом ребенка”, а з трьох років повертали їх назад до дитбудинку… 

Немовлятам, у яких у сповитку батьки не залишали записки давали прізвище “Невідомий” і 

номер. Прізвища давали їм пізніше, разом з паспортом. Після голоду батьки розшукували своїх дітей, 

існували спеціальні брошури, де записувались прикмети дітей. У більшостініяких відомостей про 

долю їхніх батьків. 

Нелегким було життя дітей і в дитбудинку, адже діти вмирали і тут від недоїдання. Ізолятори в 

дитбудинках були переповнені хворими дітьми. 

З листів, спогадів бувших вихованців виявляється, що більшість дитбудинків була в жахливому 

стані: немає опалення зимою, по четверо дітей на односпальному ліжку, діти без одягу і взуття 

роздіті сидять в спальнях, не завжди ходять в школу”. 
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Не все дуже відповідає тим розповідям колишніх 

школярів, з яких ми дізнаємося, що в багатьох місцевостях заняття в школах майже не проводились 

на протязі 1932-33 навчального року. Багато дітей розповідає, що не мали ні сил, ні одягу щоб 

відвідувати школу. Якщо ходили до школи то хіба заради баланди чи каші, що там готували для них. 

Деякі розповідають, що голодуючим дітям допомогали вчителі, організовували всякими силами 

шкільне харчування. Деколи діти спасали батьків – віддавали їм мізерну пайку з школи, а самі 

помирали. 

Смерть мільйонів дітей є найстрашнішим боком голоду 1932-33 років. Найбільша смертність 

припадає на дітей віком від 3-ох до 10-ти років. Харитина Салій 7 років с. Гупча Вінницька обл.: 

“Пам’ятаю, що найскоріше помирали грудні діти тому що матері не мали молока.” 

Микола Білий село Красне Київська обл.: “Восени 1932 року в його класі було 80 учнів, через 

рік залишилось 13, решта померли.” 

Про масштаби дитячої смертності промовисто свідчить і такий факт : “У селі Плешкан на 

Полтавщині напередодні голоду в школі усі чотири класні кімнати були наповнені учнями. Після 

голоду школу закрили – більше нікому було її відвідувати.” 

Нелегким було життя дітей і після голодомору, багато з них довгий час хворіли, ще рік тяжко 

сприймали їжу. Деякі з них по два роки вчилися в одному класі, за словами дітей голод притупив 

їхній розвиток. 

Про голод не дуже згадували, хіба що дома, тому що в школі говорити про це заборонялось. 

Гаврило Прокопенко 11 років с. Жданівка Дніпропетровської обл.: “У 1937 році я 

проілюстрував оповідання свого друга Голодовка”. Вчитель заборонив подавати це до шкільного 

журналу, мовляв за це буде розстріл. 

Голод вбив у свідомість дітей, переживших це лихоліття, страх, пасивність, а пізніше, в 

дорослому віці – політичну апатію. Голод перервав тяглість поколінь у розвитку української 

національної еліти.  

За сприятливих умов потрібно принаймі одне покоління, яке б могло оформитись з існуючої 

соціальної бази (в українському випадку – з селянства) в активну елітну групу. Там де ця соціальна 

база порушена, час формування еліти розтягується на 2-3 покоління. Якщо взяти до уваги, що кожне 

нове покоління з’являється приблизно кожні 20-25 років, то стає очевидним, що шкідливі соціальні 

наслідки голоду протривали в час аж до останніх років існування УРСР. 
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