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Мета оглѐду літератури «Сторінки пам’ѐті. Трагедіѐ українського 

народу: до 80-річчѐ Голодомору 1932 – 1933 років» – познайомити вас 

із деѐкими книгами та публікаціѐми із періодичних видань про 

Голодомор 1932 – 1933 років в Україні, ѐкі знаходѐтьсѐ в фонді 

бібліотеки нашого університету. 

Розпочинаю наш оглѐд унікальна книга. Це перше українське 

виданнѐ, ѐке глибоко висвітляю тему Голодомору: «33-й: голод: 

Народна книга меморіал».  Воно вийшло у світ у 1991 році. До книги 

увійшли документальні матеріали з «розсекречених архівів», а також 

багато фотографій, ѐкі іляструять страшні події того часу. Книга- 

меморіал – перша спроба зібрати свідченнѐ  тисѐч лядей, ѐкі вижили 

і дожили до нашого часу. В ній розміщені поіменні списки лядей, 

померлих від голоду. Автори книги нагадуять нам: «Без повної 

правди про минуле, ѐкоя страшноя вона не б була, не мислитьсѐ 

процес оновленнѐ та очищеннѐ, що відбуваятьсѐ в країні. Народна 

пам’ѐть – найдостовірніше історичне джерело». 

З більш великим масивом документів і матеріалів про причини, 

масштаби та наслідки Голодомору ви можете ознайомитись у рѐді 

інших видань. Серед них «Національна книга пам’ѐті жертв 

голодомору 1932-1933 років в Україні», ѐка ю лише частиноя 

загальноукраїнського видавничого проекту і вклячаю 17 обласних 

томів, та том міста Киюва. На основі архівних джерел та свідчень 

очевидців узагальнено сучасний стан наукових досліджень з ціюї 

проблеми. Публікуютьсѐ реюстр архівних документів, перелік 

населених пунктів, мешканці ѐких постраждали під час Голодомору. 

Подано оригінальні фотодокументи. 

У книзі «Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і 

матеріли» нарѐду з офіційними документами, ѐкі найчастіше всього 

торкаятьсѐ невиконаннѐ нереальних планів хлібозаготівель у різних 

областѐх України,  опубліковано унікальні щоденникові записи 

очевидців голоду, а також зверненнѐ селѐн – листи, заѐви, скарги, 

проханнѐ. 

Збірник документів і матеріалів «Колективізаціѐ і голод 1929–1933» 

розкриваю процеси, ѐкі відбувалисѐ в українському селі в ході 



суцільної колективізації і призвели до Голодомору 1932–1933 рр. До 

збірника увійшли не тільки різноманітні офіційні документи (звіти 

органів виконавчої влади, вироки судових інстанцій, постанови, 

розпорѐдженнѐ та ін.), а також особисті листи, скарги, заѐви, 

телеграми простих лядей. 

До вашої уваги книги, в ѐких розповідаютьсѐ про трагічні події 

тридцѐтих років на Слобожанщині. 

Виданнѐ «Національна книга пам’ѐті жертв Голодомору 1932–1933 

років в Україні. Харківська область» створена на пошану та вічну 

пам’ѐть померлих від голоду 1930-х років. Цей окремий том  

складаютьсѐ з трьох розділів. Найбільшим розділом книги ю 

мартиролог (поіменний список жителів області, померлих в ці роки, з 

вказаннѐм дати та причини смерті). У другому розділі вміщені 

документи, ѐкі розкриваять окремі факти і події Голодомору на 

Харківщині. В третьому розділі ‒ свідченнѐ очевидців. 

Про життѐ Харкова у цей період можна також дізнатисѐ зі збірника 

документів «Голодомор 1932‒1933 рр. у місті Харкові, столиці УСРР», 

до ѐкого увійшли документи із архівних фондів. Вони розкриваять 

жахливе становище тодішньої столиці. Як видно з протоколів засідань 

надзвичайних санітарних органів та інших нарад, професори 

медицини, головні лікарі та завідувачі лікувальних установ і дитѐчих 

будинків пропонували цілком реальні протиепідемічні заходи, 

вимагали гроші на їх проведеннѐ, але тільки восени 1933 р. почаласѐ 

реалізаціѐ цих заходів.   

Про жахливі події тридцѐтих років на Луганщині розповідаютьсѐ в 

книзі «Голодомор на Луганщині 1932–1933 рр.». В офіційних 

документах йде мова про збиральні компанії та хлібозаготівлі, про 

боротьбу зі спекулѐціюя хлібом та інше. А ось що написала комісіѐ в 

доповідній записці про результати перевірки випадків голодуваннѐ в 

двох районах області: «Угрожаяще стоит вопрос об элементарной 

санитарии в свѐзи с тем, что трупы хоронѐтсѐ с задержкой, часто в 

клунѐх, сараѐх и сенѐх квартир... медико-санитарное состоѐние этих 

районов тѐжелое. В наиболее тѐжелом состоѐнии находѐтсѐ дети...». 



Про жнива Голодомору ви можете дізнатись з таких видань ѐк 

монографіѐ «Голодомор 1932‒1933 років в Україні ѐк злочин 

геноциду згідно з міжнародним правом», ѐка стала результатом 

щорічного наукового семінару, започаткованого кафедроя 

міжнародного права Національного університету «Киюво- 

Могилѐнська академіѐ» у 2008 році. Зверніть увагу на дослідженнѐ 

Галини Журбеляк «Заподіѐннѐ розумових розладів під час 

голодомору 1932-1933 рр. в Україні ѐк елемент злочину геноциду». 

Вона пише: «Період Голодомору 1932-1933 рр. був позначений в 

Україні особливо страшними психічними ушкодженнѐми: нервовими 

розладами, психічними хворобами з глибокими впливами 

функціональних порушень головного мозку, з неадекватним 

відбиттѐм реальності і відповідноя поведінкоя, що раніше не 

спостерігались у медичній практиці...». 

У своїй книзі «Жнива скорботи. Радѐнська колективізаціѐ і 

голодомор» відомий західний історик Роберт Конквест наводить  

жахливу статистику Голодомору: «... Вони гинули. 17 лядей 

щохвилини. Тисѐчу щогодини. 25 тисѐч щодоби. Такі жнива збирав 

великий голод в Україні». Автор даю визначеннѐ Голодомору: «На 

запитаннѐ, що ю Голодомор, моѐ відповідь: це ю геноцид». Не можу 

не навести слова автора про значущість свідчень лядей, ѐкі пережили 

голод, приниженнѐ, або спогади їхніх дітей: «Найціннішим у цих 

спогадах – особливо ѐкщо вони походѐть від самих селѐн – ю їхнѐ 

неприкрашеність, об’юктивність та відповідність дійсним фактам».    

У зв’ѐзку з цим слід згадати про книгу Валентини Борисенко «Свіча 

пам’ѐті: усна історіѐ про геноцид українців у 1932–1933 роках». 

Пропонована публікаціѐ створена на основі записів усних свідчень 

старих лядей, або спогади їх дітей, зроблених викладачами, 

аспірантами та студентами Київського національного університету  

ім. Т. Шевченка за спеціально складеними питаннѐми. Починаячи з 

1994 року збирала свідченнѐ і автор ціюї роботи Валентина Борисенко. 

У книзі розміщено розповідь двох свідків трагедії-жителів Харківської 

області. Ось що розповіла мешканка села Піщанки Червоноградського 

району: «Навесні їли кульбабу, їли листѐ з дерев, їли кору вишні. Їли і 



вбивали ворон, горобців». А ще вона сказала: «У нас на Харківщині ю 

місцѐ похованнѐ жертв Голодомору». 

На основі зібраних та записаних свідчень тих, хто пережив 

Голодомор, складена і книга «Голод в Україні: 1932–1933», ѐку 

вперше було надруковано в Нья-Йорку у 1985 році, а перевидано в 

Україні через 20 років. Крім того заслуговуять на увагу декілька 

статей, ѐкі також ввійшли до збірника. Перш за все ‒ це статтѐ Сергіѐ 

Максудова «Демографічні втрати населеннѐ України в 1927–1938 

роках». Він пише: «Наприкінці 1932 року, тобто саме в той час, коли 

вибухнув голод, ЦСУ (центральне статистичне управліннѐ) цілком 

припинило публікація даних про населеннѐ. Немаю матеріалів ні про 

чисельність, ні про смертність ѐк по всій країні, так і по окремих 

республіках». 

У 2009 році Український інститут національної пам’ѐті започаткував 

Всеукраїнську акція «Лядѐність у нелядѐний час» з метоя 

виѐвленнѐ та вшануваннѐ пам’ѐті доброчинців, ѐкі в лихоліттѐ 

Голодомору 1932-1933 рр. допомагали тим, хто голодував, рѐтували їх 

від смерті. За час проведеннѐ акції на адресу інституту надійшла 

велика кількість листів зі спогадами врѐтованих, а також очевидців 

доброчинності. Саме ці матеріали склали основу збірника «Лядѐність 

у нелядѐний час». Ви познайомитесь із різними лядьми, ѐкі 

сприймали чужу біль, горе ѐк власне, і, відриваячи остання крихту 

від себе, ділилисѐ з іншими, рѐтуячи їх від голодної смерті. Один із 

учасників акції відзначив: «Ці вчинки були героїчними, бо не кожен 

віддасть останній шматок чужій лядині, сам умираячи з голоду». 

Продовжуять наш оглѐд публікації українських та зарубіжних 

авторів з вітчизнѐних періодичних видань, ѐкі висвітляять різні 

аспекти ціюї трагічної події. 

Станіслав Кульчицький у журналі «Світоглѐд», (№ 6, 2008 р.) 

опублікував явілейну стаття «Український Голодомор-33», в ѐкій він 

говорить про те, що Голодомор був тісно пов’ѐзаний з соціально-

економічноя ситуаціюя, ѐка склалась у Радѐнському Соязі в першій 

п’ѐтирічці (1928‒1932 рр.). Він даю розгорнуту панораму подій, ѐкі 

передували голоду тридцѐтих років в Україні, а також висловляю 



особисту думку щодо ролі керівництва Радѐнського Соязу у цих 

подіѐх. 

У статті Василѐ Скуратівського «Де зараз ви, кати мого народу?», 

розміщеній у журналі «Берегинѐ» (2002, №4) мова йде про три 

голодомори, ѐкі спіткали Україну у ХХ столітті. Більш детальніше він 

зупинѐютьсѐ на подіѐх 30-х рр., стверджуячи, що голодомор в Україні 

почавсѐ з колективізації, а досѐг своюї вершини в 1932 ‒ 1933 роках. 

Автор особисто переконаний, що «усе це зроблено свідомо, 

заздалегідь сплановано і бездоганно виконано». 

У дослідженні Кривоніса  М. «Соціальні функції органів 

«правопорѐдку» в період Голодомору 1932‒1933 рр. в Україні», 

опублікованому у джерелі «Український історичний журнал» (2004, 

№1) стверджуютьсѐ факт того, що органи ястиції та правопорѐдку в 

Україні в період колективізації та голоду виконували, насамперед, 

карально-репресивні функції. Автор пише, що «вони стали частиноя 

тоталітарної системи влади, втративши функції захисту соціальних і 

конституційних прав громадѐн». 

У своїй публікації «Голод у СРСР 1932–1933 рр. та український 

Голодомор: чи можлива нова інтерпретаціѐ?», надрукованій в 

«Українському історичному журналі» (2005, №3), італійський 

дослідник, професор новітньої історії Неаполітанського університету, 

Андреа Граціозі, грунтуячись на публікаціѐх останніх років, робить 

спробу дати своя інтерпретація Голодомору в Україні. Автор 

стверджую, що це була спланована акціѐ керівництва держави не 

тільки проти українського селѐнства, а й російського та інших народів 

Радѐнського Соязу. 

Якщо ви маюте бажаннѐ познайомитись з іншими джерелами, в 

ѐких розкриваютьсѐ тема Голодомору, то можете скористатись 

бібліографічним покажчиком «Голодомор в Україні 1932–1933 рр.», 

створеним Одеськоя державноя науковоя бібліотекоя  

ім. М. Горького за спільним проектом з Фундаціюя українознавчих 

студій Австралії. 

Анотований довідник «Голодомор 1932 – 1933 років в Україні за 

документами галузевого державного архіву СБУ» ‒ перше виданнѐ 



повного переліку всіх розсекречених документів Галузевого 

Державного архіву СБУ про голодомор 1932 – 1933 років в Україні. 

В недалекому минулому, в радѐнський період, тема Голодомору 
1932-1933 років, всупереч усім офіційним заборонам та редакційним 
пересторогам, знайшла відображеннѐ у творчості українських 
письменників, ѐкі безпосередньо були свідками трагедії. 

До ціюї теми звернулись письменники «розстрілѐного 
відродженнѐ». Серед них започатківець української прози періоду 
“розстрілѐного відродженнѐ” ‒ Борис Антоненко-Давидович. 
Незабутню враженнѐ справлѐять його “Сибірські новели”, бо це 
художні документи жорстокої епохи тридцѐтих років минулого 
століттѐ. “Протеже дѐді Васі”- одна з новел, в ѐкій розповідаютьсѐ про 
голод тридцѐтих років в Україні, зокрема про страшні факти 
лядоїдства. Письменник розкриваю ця тему на прикладі долі героїні 
новели, дівчини Насті. Від голоду у неї помутивсѐ розум і вона з’їла 
свого маленького братика, післѐ чого втратила слух та оніміла. За цей 
злочин дівчина отримала термін ув’ѐзненнѐ. Автор передаю її тѐжкий 
фізичний та психологічний стан. 

Інший представник “Розстрілѐного Відродженнѐ”, Микола Куліш 
також звертавсѐ у  до теми лядоїдства, зокрема у драмі «97». 
Виснажені голодом, селѐни поїли усіх тварин, у тому числі і свійських. 
На фоні цих подій автор вимальовую образи Ларивона, глухонімого 
сторожа, та його сусідки Орини, вбогої вдови з п'ѐтьома дітьми. 
Тривалий голод спровокував у них психічні розлади, наслідком ѐких 
став страшний злочин: вони вбиваять дітей Орини та здійсняять акт 
лядоїдства. Тодішню село зображено письменником без будь-ѐких 
прикрас, без спрощеннѐ, в складній ситуації голоду, насильницької 
колективізації. 

Визнані письменники, ѐкі жили на території України, з відомих 
причин не могли глибоко й відверто висвітлявати та аналізувати ця 
проблему, але завуальовано та поверхово розповідали про велику 
трагедія віку. Це стосуютьсѐ, перш за все, творчості Михайла 
Стельмаха, зокрема, його роману “Чотири броди”. У творі 
письменник, розповідаячи про важке життѐ українських селѐн в цей 
період, розкриваю тему голоду. 

Анатолій Дімаров ‒ відомий український радѐнський письменник. 

Переживши в дитинстві голод, він змальовував часи примусової 

колективізації, голоду 1932—1933 рр.,— відрізки історії, на ѐкі було 



накладено суворе табу. Та редактори й цензура викреслявали цілі 

абзаци, обривали сяжетні лінії. Насамперед йдетьсѐ про його роман 

«І будуть ляди» (1964). Книга цензуроя була скорочена на третину. 

“На п’ѐть років ѐ був заборонений ѐк письменник! Мене викреслили з 

усіх планів”– зізнаютьсѐ автор в одному зі своїх інтерв’я. Герої роману, 

переживши тѐжкі роки голоду, свавіллѐ влади, приниженнѐ, 

залишилисѐ лядьми. 

Теми голоду 1932-1933 років Анатолій Дімаров торкаютьсѐ і в романі 

“Ідол ”. Зі спогадів головної героїні Софії про свого тата ми дізнаюмось 

про ця трагедія. Коли він приїхав до неї в голодному тридцѐть 

третьому році їй здавалось, що вже ніколи не зможе й нагодувати 

його. “Він аж застогнав, побачивши у неї на столі хліб ‒ 

справжнісінький хліб, що ріс, колосивсѐ на ланах, дбайливо посіѐний 

селѐнськими руками, а потім зник, невідомо куди, і тепер ті руки 

пухли та сохли від голоду...”. В деѐких епізодах цього твору 

говоритьсѐ про те, ѐк голод призводить не тільки до змін 

фізіологічного, а й психологічного стану лядини. 

Не можна не згадати про творчість письменників-представників 

літератури української діаспори. Проживаячи за межами України, 

вони мали більше можливостей правдиво зображати та глибше 

аналізувати голодні 30-ті роки 20 століттѐ. ‒ Серед них: Улас Самчук,  

Роман “Маріѐ” Улас Самчук написав безпосередньо по гарѐчих 

слідах страшної катастрофи. Автор присвѐтив твір “Матерѐм, що 

загинули голодноя смертя на Україні в роках 1932-1933”. У творі з 

документальноя точністя змальовано жахи голодної смерті. Тут 

ідетьсѐ про тотальне винищеннѐ українського селѐнства в 30-х роках, 

витравленнѐ з нього власника, господарѐ, годувальника. Забирали 

все: молотарки, пашня, худобу, коней, хліб. Насильно заганѐли в 

„комунії” та „совхози”. На колись родячих землѐх тепер „буѐли 

катлаті бур’ѐни” , під осінніми дощами гнило зібране збіжжѐ. Ляди 

перетворилисѐ на „опухлі”, „охлѐлі” постаті. 

Василь Барка – представник української діаспори у 
Сполучених Штатах Америки, ім’ѐ ѐкого тривалий час не згадували в 
Україні. Письменник сам пережив голод і бачив на власні очі жахи 



канібалізму, тому всенародну трагедія 1932-1933 років правдиво 
відтворив на сторінках роману “Жовтий кнѐзь”. Головна увага автора 
зосереджуютьсѐ на тих, хто вирощував зерно, і хто його відбирав. З 
невичерпним горем i спiвчуттѐм В. Барка розкриваю характер селѐн-
гречкосiїв. Вiн розповiдаю про справжнiх мученикiв ‒ родину 
Катранникiв, в ѐку входить голод, поступово руйнячи звичний 
селѐнський побут, ламаячи усталений віками ритм важкої 
хліборобської праці. Хліборобство перестаю бути сенсом життѐ й 
перетворяютьсѐ в омріѐне недосѐжне благо, гасить внутрішній вогонь 
душі й насамкінець запановую повновладно темрѐвоя — справді 
жовтим кнѐзем. 

Тодось Осьмачка – також представник літератури української 
діаспори. Його роман „План до двору” був написаний у 1950 році. 

 Суть «плану до двору» зводилась до того, що родині, до ѐкої він 
доводивсѐ, наказували покинути своя хату в чім стоїш і більше вже 
ніколи до неї не повертатисѐ! В одну мить ляди ставали безправними 
і бездомними. За найменший протест – засланнѐ всіюї родини до 
Сибіру чи далекої Півночі. На перших порах таким чином поводились 
із заможними селѐнами, так званими “куркулѐми”, потім брались за 
середнѐків, а опіслѐ й за біднѐків. Хто впустив нещасних переночувати 
хоч одну ніч, той сам підлѐгав покарання за формулоя “план до 
двору”. Роман став часткоя художнього літопису українського села 
того періоду, коли примусова колективізаціѐ, страшний голод та 
масові репресії руйнували його не лише фізично, а й морально. Він 
відтворив широку панораму нищеннѐ українського села під час і післѐ 
голоду 1932-1933 років. Таким чином ми з вами розглѐнули різні 
джерела, присвѐчені темі Голодомору: документально-історичні 
виданнѐ, періодичну літературу, художні твори. Вони всі з різних 
боків висвітляять ця складну тему: причини голоду, перебіг та 
наслідки. 

 
Лядська пам’ѐть так влаштована, що завжди намагаютьсѐ 

викреслити найбільш тѐжкі спогади. Це допомагаю жити сьогоденнѐм 

ѐк окремій лядині, так і цілому суспільству, даю змогу з більшоя 

надіюя вдивлѐтись у майбутню. Ми не повинні забувати своюї історії, 

зберігаячи в серці ѐк світлі, так і сумні її події. Та ѐк би ми не 

жахались трагічних моментів минулого нашої держави, ѐк би не 

почували біль за усіх, хто загинув у роки пануваннѐ голоду тридцѐтих, 



слова маленької дівчинки з роману Василѐ Барки «Жовтий кнѐзь» 

повинні надихнути нас своїм оптимізмом: «... жити треба на цій землі, 

ѐк сонце, несучи світло і лябов лядѐм». 

 

Дѐкуюмо за увагу! 

 


