
Вступне слово 
 
Історія українського народу – сумний літопис життя і смерті населення, якому випало 

достатньо лиха і випробувань. Давні джерела зберегли страхітливі картини масового 
голодування, причинами якого були стихійні явища природи: повені, посухи, епідемії, 
нашестя саранчі і т.п.  

Майже кожне століття нашої трагічної і водночас героїчної історії позначене голодними 
роками. Проте голоди до утворення СРСР ніколи не приховували, а під час них навпаки 
шукали порятунку для людей. 

В період голодних 1891-1894 років уряд царської Росії не залишався байдужим до 
голодуючих селян: були створені комітети порятунку, допомогу надавали письменники, 
лікарі, вчителі. Селяни об’єднувалися у хліборобські артілі. 

В період голоду 1921-1923 років в Україні загинули сотні тисяч чоловік. Страждання і 
біди українського народу викликали співчуття у міжнародної громадськості, що надала 
матеріальну допомогу голодуючим. Зокрема, в Україні діяла Міжнародна комісія Червоного 
хреста, яку очолював Ф. Нансен, що передав голодуючим дітям свою Нобелівську премію. 
Надходили кошти від робітників Чехословаччини, Канади, Німеччини, США. Тогочасний 
уряд України не приховував наслідки лихоліття, а навпаки сприяв їх подоланню. Було 
створено центральну комісію допомоги голодуючим, на чолі якої стояв  Г.І. Петровський. 

Скорботна річниця національної трагедії українського народу – 70-ї роковини штучного 
голоду – геноциду 1933 року в Україні, заподіяного тоталітарним більшовицьким режимом, 
– не історична минувшина, а відчутна фізична і духовна рана. Надто багато безіменних 
могил залишено в Україні, на жаль, відходять у небуття очевидці голоду, а відтак згасає і 
народна пам’ять про жахливу трагедію. 

За своїм характером, змістом, механізмом здійснення, генетичними, соціальними, 
духовними та іншими наслідками ця величезна людська трагедія одна з найбільших за 
своїми масштабами у новітній історії. 

Нині треба говорити про минуле заради майбутнього: безпам’ятність породжує 
бездуховність, що перекреслює історію, руйнує соціокультурну самостійність народу.   

Голодомор 1932-1933 рр. був для українців найбільшою трагедією і найтяжчим злочином 
проти цілого народу. Дуже важко усвідомити, що на найродючиших землях однієї із 
найпотужніших у світі землеробських цивілізацій в цілком нормальний за урожайністю рік 
загинуло від голоду за різними відомостями від 3,5 до 10 млн. людей, майже третина яких – 
діти. Спеціалісти підрахували, що кількість жертв у справжній війні проти селянства, яким 
був голодомор, перевищила загальну кількість загиблих у всіх країнах під час Першої 
світової війни. 

Фізичне винищення українських селян штучним голодом – свідома терористична акція 
комуністичного режиму в Україні. 

Після 1933 року зник український селянин-власник, хлібороб, нащадок волелюбних 
козаків. 

Голод – геноцид 1933 року – підступна і жахлива форма агресії проти українського 
селянства. Його визначено як геноцид проти власного народу. Протягом десятиліть згадка 
про голод 1933 року розглядалася як злісна антирадянська вигадка, варта ув’язнення у 
концтаборі. Творці  тоталітарного режиму робили все, щоб назавжди викреслити пам’ять про 
кількість загиблих громадян України. Незважаючи на суворі перепони, ця трагедія назавжди 
залишалася і залишиться в народній пам’яті. 

Антигуманним і злочинним було невизнання в Україні жертв масового терору голодом. 
Мільйони українських хліборобів, знищених 70 років тому, ще й досі не перепоховані. Їх, як 
людей, що загинули наглою смертю, закопували поза цвинтарем. Вони забуті. Їх душі не 
знаходять спокою, бо тіла їх не освячені, а їхня мученицька смерть не визнана. 

Пам’ятаймо, що злочин комуністичного режиму – голод – геноцид 1933 року було 
вчинено за мовчазного споглядання міжнародного співтовариства, за слухняного схвалення і 



підтримки частиною суспільства сталінської політики реформування економічних підвалин 
української нації. Трагічні уроки минулого повинні нас вчити, стати історичним фактором 
єднання нації навколо її одвічних цінностей: віри, державності, приватної власності. 

Хай пам’ять про невинно убієнних буде скорботним нагадуванням минулого і 
пересторогою майбутньому! 

Вшановуючи нетлінну пам’ять жертв голодомору, ми вже сьогодні повинні спробувати 
відповісти на головні запитання: чому і з чиєї вини таке величезне горе могло статися? З 
якою метою знищувався справжній селянин-власник? І як нині нам усім сприймати цю 
велику трагедію? 

Є думки, що голодомор виник через випадковий збіг обставин, а тому його не можна 
вважати геноцидом проти українців. Деякі дослідники вважають, що винна політика 
суцільної колективізації, яка поставила сільське господарство на грань кризи. Інші вчені 
стверджують, що голодомор відбувався за чітко спланованим планом, яким передбачалося 
знищення українців взагалі, тобто це був геноцид. 

На сьогодні причини та наслідки трагедії з’ясовані. Науковці визнали голод 1932-1933 рр. 
геноцидом. Доказом цього факту є опубліковані збірки архівних документів, сотні статей та 
науково-публіцистичних стрічок, що документально підтверджують злочинну політику 
сталінського режиму в Україні. У Москві було заплановано знищити українського селянина-
власника як самої свідомої національної верстви України, що і було зроблено засобами 
штучного голоду. Науковий сенс виходу  книги полягає в тому, щоб докласти максимум 
зусиль заради виявлення правди у висвітленні історії голодомору 1932-1933 рр. в Україні і на 
Миколаївщині зокрема. 
 


