
Однією з найбільш трагічних сторінок історії українського народу вважається голодомор 
1932-1933 рр.  Протягом десятиріч в усних і друкованих засобах масової інформації  
замовчувалась тема про один з найстрашніших злочинів сталінізму. Проте в пам’яті народу 
назавжди відбилися події голодомору. Лише після проголошення незалежності України в 
1991 році ця “біла пляма” нашої історії стала поступово виводитися з небуття. 

Питання голодомору є центральним питанням не лише історії України, воно має 
універсальне значення  для всіх істориків світу, які вважають, що людство – це велика 
родина націй, народів, етнічних груп, що знищення  або ослаблення будь-якого народу веде 
до кризових явищ в духовному,  культурному, економічному житті всієї світової цивілізації. 
Тому питання штучного голоду 30-х років  невід’ємне від питання порушення прав людини,  
воно підпадає під категорію злочинів проти людства. 

На сьогодні вивчення голодомору не займає ще належного місця у контексті європейської 
і світової науки про геноцид, незважаючи на значні зусилля еміграційних і вітчизняних 
істориків. 

Історія вчить людство не повторювати помилок минулого, тому правдиві знання про 
голодомор необхідні для того, щоб таке минуле не поверталося. 

Найбільший вплив на свідомість людей справляють засоби  масової інформації, зокрема 
преса. Згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1998 року “Про встановлення 
дня пам’яті жертв голодомору” 25 листопада в нашій країні вшановується день пам’яті 
голодомору. Порівняно з періодом до цього Указу миколаївські газети “Щотижня”, “Рідне 
прибужжя”, “Южная правда”, “Николаевские новости” та інші стали регулярно публікувати 
статті вітчизняних істориків, присвячені  темі голодомору 1932-1933 рр. В статті доктора 
історичних наук  М. Шитюка і студента історичного факультету Миколаївського ННЦ 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова А. Ліньова “Колективізація і голод 
на території Миколаївщини” [1] широко висвітлені такі передумови голодомору, як 
колективізація і розкуркулення,  наводяться приклади документів органів влади стосовно 
хлібозаготівель і репресивних заходів. Кандидат історичних наук С. Макарчук у статті 
“Голодомор на Миколаївщині” [2] висвітлює причини та хід голодомору, репресивні заходи 
партійних і державних органів влади.  С. Макарчук у статті ставить питання про необхідність 
висвітлення теми голодомору. 

Тема голодомору також була порушена  і в районній пресі. Так, в газеті „Перемога” 
Братського району Миколаївської області від 23 листопада 2002 року опубліковані свідчення  
очевидців голодомору. У цій статті передрукована частина матеріалів зі статті  професора  
С. Кульчицького “1933 рік : сталінський терор голодом” (“Урядовий кур’єр”), де розглянуто 
три типи голодомору, які мали місце на початку 30-х років у СРСР, вказано на причини 
великих масштабів голодомору.  

Найбільш широко тема голодомору висвітлюється у статті доктора історичних наук, 
професора М. Шитюка „Голод – геноцид 1933 года на территории Николаевщины” [3].   В 
ній повною мірою описуються політичні й  економічні  передумови  голодомору, висвітлено 
його хід на території Миколаївщини, наводяться свідчення очевидців і документальні 
матеріали, дається правова оцінка голодомору. 

Миколаївська преса не обійшла стороною тему трагедії українського народу – 
голодомору 1932-1933 років. У цій роботі проаналізовано лише деякі публікації, що вийшли 
в миколаївській пресі в період незалежності України, взагалі їх більше, але все ж таки 
небагато порівняно з такою часовою відстанню. В основному вони почали з’являтися після 
указу Президента стосовно встановлення дня пам’яті жертв голодомору (наведено вище). На 
жаль, у більшості статей тема голодомору  освітлена неповно і поверхово. Миколаївським 
науковцям, журналістам треба більше уваги  приділяти освітленню сторінок історії України, 
тому що історія вчить, що “той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього”. 
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