
В умовах теперішнього відзначення 70-річчя небувалого в історії світової цивілізації 
людомору в Україні знову постала чергова необхідність, по-перше, підбити проміжні 
підсумки дослідження цієї проблеми-лиха у нас, розглянути, що зроблено, що намічається 
зробити, подати якомога повніший історіографічний аналіз опублікованого, визначити 
перспективи хоча б на найближче майбутнє. А по-друге, потрібно звернути увагу на подібні 
процеси навколо нас, у близькому та далекому зарубіжжі, де також нерідко опікуються 
різними українськими проблемами. Серед них – масові репресії комуністичних часів, три 
голодомори та ін.  

Хоча, звичайно, роблять це почасти по-своєму, часом досить специфічно. І це нормально. 
Бо ж відомо, що навіть на свою історію в різних суспільствах дивляться по-різному. 

Українською катастрофою XX століття, котру за підступністю і цинізмом творення 
можна хіба що порівняти з американським бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі, яка за 
соціально-демографічними наслідками, звичайно, “випереджає” жертви єврейського 
холокосту, став запроваджений комуністичним тоталітарним режимом голодомор – геноцид 
1932-1933 рр. в Україні, а також в одному з шести округів Північного Кавказу (на Кубані), в 
північному Казахстані, де компактно мешкали етнічні українці-хлібороби. Звичайно, у 
минулому бували голодні лихоліття, а їх причинами були переважно стихійні явища 
природи. Однак уряди, чи то литовсько-польські, чи царські, ніколи не залишалися 
байдужими до голодуючих селян, зрештою, гуртом долали лихо.  

Щоб попередити трагічні наслідки природних катаклізм, пом,якшити їх,  людство давно 
виробило запобіжні заходи – утворення і збереження недоторканого запасу продовольства. 
Цю функцію брала на себе держава – навіть у добу давньоєгипетських фараонів. У царській 
Росії здійснювалося магазинування (складування) збіжжя, тому тяжкі природні лиха не 
призводили до такої масової смертності, коли тільки в 1933 р. помер кожен п’ятий 
український селянин. Протягом 22 місяців на території УРСР нестерпно голодували 24 млн. 
хліборобів, з них лише на теренах 6 областей та МАСРР, що входили до її складу, померли 
5,5 млн. чоловік. Майже із суцільною смертністю траплялися села у південних районах. У 
результаті з географічної карти зникли тисячі сіл. Найбільших втрат зазнали 
Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина (до якої входила тоді більша частина 
Миколаївщини), Донеччина, Харківщина. За підрахунками фахівців, на території 
теперішньої Миколаївської області померло від голоду понад 100 тис. чоловік, а в цілому за 
цим страхітливим показником наш край ділив шосте-сьоме місце в Україні. При цьому про 
якісь запаси збіжжя на чорний день мова не йде. Адже навіть саме слово “магазин” в 
російській і українській мовах у XX ст. стало означати тільки крамницю, загубивши інше 
первісне своє значення – комора. 

Зазначимо, що Литовським статутом 1529 р. навіть надавалося право вільного виходу з 
маєтку феодала (з кріпацької неволі) в умовах кістлявої ходи голодомору, щоб допомогти 
людям врятуватися шляхом зміни місця проживання. 

Підкреслимо: міжнародна громадськість відгукнулася масовою матеріальною допомогою 
у відповідь на трагічні події 1921-1923 рр. Однак наймасштабніший голод – геноцид 1932-
1933 рр. було вчинено планомірно, штучно саме за мовчазного споглядання і байдужої 
бездіяльності західних країн (з геополітичних та інших кон’юнктурних міркувань?!). 
Найбільшу принциповість і послідовність щодо подій в Україні, як не дивно, виявив Гітлер, 
заявивши, що більшовизм – то внутрішня проблема СРСР, потираючи при цьому від 
задоволення руки, адже на українських чорноземах гинуть десятки дивізій, тисячі 
командирів, мільйони потенційних радянських солдатів за слухняного схвалення і підтримки 
люмпенізованою частиною суспільства комуністичної політики реформування економічних 
підвалин української нації.  

Голодне лихоліття 33-го – не історична минувшина, а незагойна фізична і духовна рана 
нашого народу, вона жагучим болем пронизує пам’ять багатьох поколінь. Ще багато є 
безіменних могил, відходять у небуття очевидці голоду, а відтак згасає і народна пам’ять про 
найжахливіший злочин.  



Треба говорити про минуле заради майбутнього, бо безпам’ятство породжує 
бездуховність, що, як ракова пухлина, роз’їдає тіло й душу нації, перекреслює історію, 
паплюжить традиції, руйнує соціокультурну самобутність народу. Це потрібно не тільки 
задля відтворення історичної правди, а й для нашого прозріння, розкріпачення суспільної 
свідомості, приспаної комуністичною нірваною, шокованою масовими репресіями, врешті, 
покаятись у такий спосіб за довготривале замовчування злочину.  

Мусимо задуматися, чому про загибель “Титаніка” так багато написано, знято та ін., а 
багатомільйонним жертвам геноциду 1933 року в Україні ще й досі немає навіть Музею-
Меморіалу, держава зовсім не надає ніякої фінансової допомоги Асоціації дослідників 
голодоморів в Україні (голова – народний депутат Левко Лук’яненко), яка видала десятки й 
десятки книг зусиллями наших безкорисливих людей, науковців, передусім Інституту історії 
України НАН України, української діаспори. 

Трагічні уроки минулого, залізно-правдиві факти страшного, сатанинського, злочинного 
геноциду української нації, хижого московського імперіалізму впродовж XX ст. повинні нас 
вчити консолідації, стати історичним фактором єднання нації навколо її одвічних цінностей: 
віри, державності, приватної власності. 

Прагнучи нічим не затьмарити “успіхи соціалістичного, а згодом комуністичного 
будівництва”, сталінське, хрущовське, а потім і брежнєвське керівництво наклали 
найсуворіше табу на цю тему. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, бодай 
навіть згадувати у засобах масової інформації. Згодом категорична заборона перетворилася 
на політичну установку, ідеологічну догму і набагато пережила своїх творців. Не зруйнувала 
їх й короткочасна хрущовська “відлига”. Зарубіжні ж публікації, інформації кваліфікувалися 
як інсинуації, буржуазні фальсифікації тощо. 

Так, у історіографічній праці старшого наукового співробітника Інституту історії АН 
УРСР А.В. Санцевича “Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській 
історіографії” (К.: Наукова думка, 1967) не вказується жодний автор, який би займався 
проблемами голодоморів. У академічних виданнях багатотомної історії (в 10-ти т., 
українською та російською мовами, видання після 1985 р.) проблеми  голодів тільки 
згадуються. Однак не дається їх оцінок, автори ухилялися від хоча б показу, не говорячи вже 
про аналіз, історичних та інших причин цих явищ. Більше того, вони навіть не наважилися 
висвітлити їх наслідки. Водночас відсутні будь-які конкретні факти, події, приклади в розрізі 
областей України, в тому числі й Миколаївщини. 

Зовсім не відображені питання голодів у 26-ти томах “Історії міст і сіл Української РСР”. 
Так, у томі, присвяченому Миколаївській області (К.: УРЕ, 1971 – українською мовою та К.: 
УСЭ, 1981 – російською мовою) підкреслювалося скрутне становище економіки повоєнної 
Миколаївщини, особливо сільського господарства. Проте  надто 
несміливо, якось між іншим тільки натякається на природні труднощі, відсутність техніки, 
тягла. Приховуються кричущі факти і приклади злочинних голодоморів. Звертають на себе 
увагу бадьорість і декларативний оптимізм викладеного матеріалу, бажання  передусім 
показати Миколаївщину багатющою, щедрою житницею України. 

Водночас повністю замовчувалося справжнє становище сільського  господарства, його 
трудівників.  

Навіть не згадуються голодовки і голодомори в “Нарисі історії Миколаївської партійної 
організації (1897-1969)” (Одеса.: Маяк, 1969 –  українською мовою) та в “Очерках истории 
Николаевской областной партийной организации”. (Одесса.: Маяк, 1980 – російською 
мовою). Це ж стосується усіх виданих у радянські часи в Миколаївській області збірників 
документів і матеріалів, статей, тез, посібників, статистичних збірників та ін. Жодних згадок 
про голодовки на Миколаївщині дослідник не стріне і на шпальтах тогочасних обласних 
газет “Більшовицький шлях”, “Південна правда”. А обласна газета “Бугская заря” 
надрукувала, наприклад, у 1946 р. серію статей “Як жили робітники і селяни у 
дореволюційній Росії”, де голослівно просторікувалося, що голод, мовляв, у минулому бував, 
але тільки в дожовтневий період. 



Тепер, коли дослідники здобули доступ до архівних джерел, на яких донедавна стояв 
гриф “цілком таємно” „секретно”, “конфіденційно”, “тільки особисто”, “особлива тека 
закритих фондів”, до різних “спецхранів”, що утаємнювали трагічне минуле, хоча і там не 
стрінеш слів “голод”, “голодомор”, а тільки – “певні продовольчі труднощі”, хіба що – 
“недоїдання” та щось подібне, стає очевидним: від голоду, масових репресій і депортацій ми 
втратили значно більше, ніж за роки Першої світової та громадянської воєн загалом. 

Незважаючи на все це, голодомор – геноцид 30-х рр. XX ст. замовчувався в СРСР аж до 
1987 р., до того ж він не знайшов адекватного висвітлення в архівних джерелах. Вперше, ще 
на хвилі горбачовської демократизації і гласності другої половини 1980-х років, заговорили 
про злочинну сутність колективізації та голоду 1932-1933 рр. на зборах, мітингах, у пресі 
представники національно-демократичних сил. У 1988 р. радянські вчені нарешті дістали 
можливість публікувати результати досліджень про голодомор. Перша стаття про це 
з’явилася в Україні у березні 1988 р. в “Українському історичному журналі”. Її автором був 
доктор історії, професор, заступник  директора Інституту історії України НАН України з 
наукової роботи С.В. Кульчицький, якому тоді ще бракувало джерел. Дослідник вважав, що 
означена подія мала дуже тяжкі наслідки для України. В подальшому саме він став 
провідним фахівцем з означеної проблеми  у нашій державі.  

Трохи більше року потому в семи числах поспіль цього ж наукового часопису вперше 
публікувалися виявлені документи про голод в архівах республіки провідними науковцями 
Інституту історії України НАН України В.І. Марочко і Є.П. Шаталіною [1]. 

26 січня 1990 р. політбюро ЦК Компартії України було змушене прийняти постанову 
“Про голод 1932-1933 рр. в Україні та публікацію пов’язаних з ним архівних матеріалів”. 
Голод було вперше визнано справжньою трагедією народу, наслідком злочинного курсу 
Сталіна та його оточення щодо селянства, засуджено безпринципову політику тодішнього 
керівництва республіки у проведенні хлібозаготівель та ін. При цьому партійне керівництво 
України відмежовувалося від насильницьких, репресивних методів. Інституту історії партії 
при ЦК Компартії України разом з Політвидавом України доручалося видати збірник 
архівних документів і наукових статей про голод 1932-1933 рр. в Україні. Водночас 
рекомендувалося редакціям, засобам масової інформації забезпечити правдиве, об’єктивне, 
документальне висвітлення цих страшних подій [2].  

Наприкінці 1990 р. такий збірник документів “Голод 1932-1933 років на Україні: очима 
істориків, мовою документів” побачив світ. У ньому було опубліковано документи з 
партійних архівів, серед них – декілька з Миколаївщини, які вперше розкривали багато 
деталей замовчуваного голоду [3]. В 1989-1991 рр. кілька книг з цієї проблематики видав 
С.В. Кульчицький [4] . Побачили світ численні публікації В.І. Марочко, Є.П. Шаталіної та ін. 
[5]. Було видруковано декілька збірників документів і матеріалів, у яких дістали 
відображення і трагічні події на Миколаївщині [6]. Подібний висновок стосується також 
першого і другого доповненого видання книги О.М. Веселової, С.В. Кульчицького, 
В.І. Марочко та О.М. Мовчан “Голодомори в Україні 1921-1923  1932-1933 1946-1947.  
Злочини проти народу” (Київ; Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коць, 2000). 

У 1991 р. опубліковано книгу-меморіал “33-й: ГОЛОД”. Основу її становлять спогади 
сотень очевидців голоду, наших сучасників, які було безпосередньо записано й оброблено 
упорядниками – письменником Володимиром Маняком і журналісткою Лідією Коваленко, 
або передано їм редакцією газети “Сільські вісті” [7]. До 20 матеріалів з 403 стосувалися 
Миколаївської області, зокрема, Первомайського, Очаківського, Тилігуло-Березанського та 
ін. районів, уміщених у виданому в Києві в 1993 р. збірнику документів і матеріалів з 
означеної проблеми [8].  

Як про національну катастрофу України йдеться про голодомор 30-х років у 
фундаментальній книзі “Чорна книга України”, супроводжуваній численними розповідями 
жертв цього жаху – лиха, що в книзі стали свідками-звинувачами [9]. Справжнім вироком 
тогочасному режиму за людомор виступили публікації С. Білоконя (став лауреатом 
Національної премії ім. Т. Шевченка), С. Вакулишина, А. Гудими, С. Дяченка, М. Кугутяка, 



А. Куліша, А. Моцного, О. Міщенка, М. Мухіної, І. Cамійленка, М. Солоненка, С. Старіва, 
Б. Хандроса [10] та багатьох ін.  

Уперше більш-менш поширено розповіли про голодомор, масові репресії на 
Миколаївщині місцеві науковці – доктор історичних наук, професор В.П. Шкварець і 
кандидат історичних наук, доцент М.Ф. Мельник на 204-219 сторінках своєї книги 
“Миколаївщина: погляд крізь століття. Нарис історії” (Миколаїв, 1997. – 386 с.). 

Однак ще до цього ці ж автори зі своїми колегами по кафедрі українознавства тодішнього 
Миколаївського педінституту (тепер – держуніверситет) розповіли про всі три голодомори в 
навчальних посібниках “Історія України” (Миколаїв, 1992), за редакцією проф. 
В.П. Шкварця, та в другому, переробленому та доповненому його виданні 1997 року. Цей же 
колектив авторів під керівництвом проф. В.П. Шкварця в навчальному посібнику “Історія 
України в особах. Частина ІІ” (Миколаїв, 1993) подав окремі розлогі фрагменти про голоди в 
Україні в 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках. Звичайно, на фоні загальноукраїнського 
висвітлювалися і місцеві матеріали. 

Дещо пізніше, в 1996 р., побачив світ навчальний посібник для учнів загальноосвітніх 
шкіл області фахівців історичного факультету педагогічного інституту доктора історичних 
наук, профессора П.М. Тригуба, кандидатів історичних і педагогічних наук, доцентів 
І.С. Павлика і О.В. Білюка “Історія Миколаївщини”. Незважаючи на надто стислий його 
обсяг (94 с.), автори не лише згадали, а й вказали істинні причини і наслідки небачених 
раніше голодоморів. 

Водночас масовим комуністичним репресіям, голодовкам, голодомору – геноциду було 
присвячено ряд міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, 
симпозіумів, конгресів [11]. Так, одна з останніх міжнародних наукових конференцій 
відбулася наприкінці листопада 2000 р. в Києві, в Інституті історії України НАН України. В 
її роботі брали участь та виступили з доповідями і повідомленнями про голодомори, масові 
комуністичні  репресії на  Півдні України, зокрема, на Миколаївщині, науковці  
миколаївських вузів доктори історичних наук, професори М.М. Шитюк та В.П. Шкварець, 
кандидати історичних наук, доценти Ю.В. Котляр і П.І. Соболь [12]. 

У 2002 р. до 65-річчя Миколаївської області (була утворена 22 вересня 1937 р.) завдяки 
ініціативі, координації усієї роботи, зусиллям обласної державної адміністрації, а також 
науковців краю, передусім державного університету, навчальних центрів Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова та Одеської національної юридичної академії 
побачила світ фундаментальна книга “Миколаївщина: літопис історичних подій” (710 с.). У 
книзі доктор історичних наук, професор М.М. Шитюк подав 6 статей фрагментів загальним 
обсягом понад 80 сторінок, де навів історико-політологічний аналіз соціально-
демографічних та морально-психологічних наслідків людоморів та репресій на 
Миколаївщині [13]. 

За останнє десятиріччя з’явилося багато регіональних збірок документів і матеріалів, 
споминів та ін. про голодомор [14]. У 2000 р. Державний архів Миколаївської області видав 
збірник документів і матеріалів “Миколаївщина: колективізація сільського господарства і 
голод (1929-1933)” (Миколаїв: Вид-во “Тетра”. – 214 с.). 

Керівник авторського колективу – тоді доц. М.М. Шитюк, у підготовці брали участь 
проф. В.П. Шкварець, доцент П.І. Соболь, директор комерційного технікуму А.І. Олійник, 
директор облдержархіву Л.І. Окорокова, 16 свідків голодомору опублікували свої спогади, 
дослідниками виступили також студенти-історики старших курсів. 

Останніми роками особливо багато зробив у справі вивчення  голодомору на 
Миколаївщині доктор історичних наук, професор Миколаївського державного університету, 
заслужений діяч науки і техніки України,  відмінник освіти України, лауреат премії ім. 
М.М. Аркаса М.М. Шитюк. Його перу належать десятки статей, брошур, книг, монографій 
[15]. Питання трагедії українського села відображено і в останій його монографії. Саме він 
постійно і невтомно ініціює і керує, координує видання систематичних праць, проведення 
наукових конференцій, читань  з цієї проблематики. 



Роботі з дослідження і висвітлення проблеми в Україні взагалі, а в Миколаївській області 
– зокрема, сприяв прийнятий 17 квітня 1991 р. Закон Української Радянської Соціалістичної 
Республіки “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”. На виконання його 
Миколаївська обласна державна адміністрація видала розпорядження “Про підготовку і 
випуск обласної книги серії видання “Реабілітовані історією”. Було затверджено редакційну 
колегію при облдержадміністрації, створено при ній штатну редакційно-видавничу групу.  
До редакційної колегії входять керівники облдержадміністрації, її відділів, управлінь і 
комітетів, міськвиконкому, обласних правоохоронних органів, громадських організацій, 
обласних і міських архівів, газет, ректори вузів, доктори історичних наук, професори 
П.М. Тригуб, М.М. Шитюк, В.П. Шкварець та ін. Загалом уже вийшло з друку більше 20 
книг – збірників статей, бюлетенів, декілька “Книг пам’яті” з відомостями про громадян, які 
зазнали політичних репресій, у розрізі районів, міст області та обласного центру. 

Наприкінці 2002 року вийшла з друку вельми цікава і досить оригінальна книга 
ужгородського дослідника О.Г. Лавера (Війни та народонаселення країн світу у XX столітті. 
Статистичне дослідження. Наукова монографія. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-
видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2002. – 304 с.). 

І хоча в цій комплексній, цілісній і всебічній монографії на основі надзвичайно широкої 
джерельної бази (близько 600 позицій) досліджується статистика людських втрат у війнах та 
конфліктах XX століття, втрати населення країн Азії, Африки, Європи і Америки в 
локальних війнах і конфліктах минулого сторіччя, зокрема, в Першій та Другій світових 
війнах, вивчаються втрати населення цих країн у релігійних та етнічних конфліктах, від 
політичного терору диктаторських режимів, останній, найбільший (майже 160 с.) розділ 5 
присвячено аналізу змін чисельності українського народу та населення України в XX 
столітті. Окремий підрозділ відведено показу втрат українського народу в 30-ті роки XX ст. 
від голодомору, асиміляції та комуністичних репресій.  

О.Г. Лавер наводить дані про жертви голодомору в Україні багатьох авторів-фахівців, 
співставляє та аналізує різні дані, цифри. В кінцевому підсумку поділяє думку 
С.В. Кульчицького про страхітливе число жертв, підкреслюючи їх наближений характер, 
адже їх насправді не може бути менше, а тільки більше. Водночас абсолютно точну кількість 
загиблих, прямих і непрямих втрат наразі, думається, встановити неможливо.   

Поглиблене вивчення, всебічні дослідження проблеми, доведення їх результатів до 
широкої громадськості тривають, удосконалюються пошуки, одним словом, здійснюється 
робота, як кажуть, по наростаючій. Іншими словами, чимало робиться для відновлення 
історичної пам’яті як основи формування національної свідомості наших людей. 

Про голодомор 1932-1933 рр. завдяки журналістам, дипломатам, прогресивним 
політичним і громадським діячам і науковцям США, Канади, інших країн Заходу світ давно 
знав [17]. Інформації у пресі там з’явилися ще до 1933 року. Газети “Манчестер гардіан”, 
“Нью-Йорк таймс”, “Нью-Йорк гаральд трибьюн”, “Дейлі телеграф”, “Фігаро”, “Нойе 
цюріхер цайтунг”, “Стампа” та ін. систематично повідомляли від своїх кореспондентів у 
Москві, власних урядовців та звернень української політичної еміграції про небувалий в 
історії людської цивілізації голод в Україні і на Кубані.  

Остання вимагала від Ліги Націй рішучого втручання. Однак вона відреагувала по-
іншому: 17 вересня 1934 р. від імені 30 делегацій відправила урядові СРСР запрошення до 
членства. Таким аморальним, антигуманним чином Ліга Націй свідомо долучилася до 
утаювання людомору в Україні. США дипломатичним визнанням СРСР в 1933 р. на практиці 
підтримали цей дійсно сатанізм. 

З часом наукові сили, як і Комісія Конгресу США з розслідування голоду в Україні в 
1932-1933 рр., інші міжнародні організації в ході відзначення 50-х роковин великого 
голодомору ставили питання про вивчення проблеми, всіляко сприяли в її дослідженні, 
опублікуванні їх результатів.  

Зарубіжні дослідники голоду в Україні давно з’ясували і юридично обгрунтували той 
факт, що в українському селі у 1932-1933 рр. мав місце геноцид. У 1988-1989 рр. працювала 



Міжнародна комісія з розслідування причин і наслідків голодомору в Україні. До неї 
входили провідні юристи світу, які брали участь ще в Нюрнберзькому судовому процесі над 
нацистами. Вони дійшли висновку, що в Україні було вчинено акт геноциду. Однак Комісії 
бракувало усієї повноти історичних доказів злочину, оскільки вона не мала нових архівних 
свідчень. Науковими експертами виступили відомі дослідники голоду в Україні, автори 
багатьох праць – Дж. Мейс (США, щоб читати документи в оригіналі, навіть спеціально 
оволодів українською мовою) [18], Р. Конквест (США) [19], М. Царинник (Канада) [20]. 
Представників радянської історичної науки запрошували до співпраці, до Комісії, проте їх 
там не було. Ідеологічні обмеження тоді ще діяли, а факт голоду визнавали лише як наслідок 
несприятливих природних умов.  

Окремим жанром документальної публікації вважають фахівці, публіцисти величезний, 
обсягом майже в 200 друкованих аркушів, збірник розповідей про голод колишніх громадян 
СРСР, записаних Комісією конгресу США з голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Наприкінці 
1990 р.збірник побачив світ у Вашингтоні. Керівник науково-дослідної групи в Комісії проф. 
Дж. Мейс привіз у Київ на міжнародний симпозіум з голодомору у вересні 1990 р. 
комп’ютерний набір цього збірника. 

До  речі, детально характеризував роботу Комісії, цю унікальну працю, саму методику 
Дж. Мейса і Л. Геренца 1993 р. щодо опитування свідків із позбавленням в одержаному 
матеріалі недоліків мемуарних творів уже не раз названий проф. С.В. Кульчицький [21].  

Відзначимо, що українська діаспора, деякі західні вчені постійно займалися і займаються 
цією проблемою. В бібліографії канадського вченого Марка Царинника, наприклад, 
налічується декілька десятків тисяч книг і статей. Серед них переважають мемуарні 
матеріали. 

За останні роки  з’явилося також чимало видань документального характеру. У 1988 р., 
наприклад, було надруковано підготовлений канадськими дослідниками Богданом 
Кордоном, Любомиром Луцюком і Марком Царинником збірник документів Британського 
міністерства закордоних справ про голод 1932-1933 рр. в Україні: свідчення іноземних 
спостерігачів, дипломатів, економічних експертів, різноманітні інші повідомлення про 
становище в СРСР. Ці матеріали приголомшують повнотою і достовірністю. М. Царинник 
також публікував документи дипломатичного походження з архіву американського 
департаменту, у 1990 р. було опубліковано збірник усних свідчень уже згадуваної Комісії 
конгресу США [22]. Загалом за кордоном було опубліковано книги М. Величківського, 
Ю. Семенка, С. Максудова, В. Мороза, М. Вербицького, Т. Осьмачка, П. Ящука, 
Ф. Правобережного (Ф. Пігідо), Д. Соловея, Ю. Степового, Д. Чуба, О. Шульгіна, 
У. Самчука, В. Барки та багатьох- багатьох  інших про комуністичну голгофу для нашого 
народу, про голодомори XX ст. як наслідок функціонування диктаторських тоталітарних 
режимів, як незаперечну їх трагічно-злочинну закономірність. 

Стосовно останніх західних закордонних досліджень з проблем розвитку України, серед 
них і досліджуваної нами теми, то нещодавно на шпальтах “Українського історичного 
журналу” (2002. – № 5. – С. 150-154) одне з них грунтовно проаналізував провідний 
спеціаліст Інституту історії України НАН України, доктор історії В.І. Марочко в публікації 
“Нова Україна: суспільство – економіка – політика (1991-2001)” (За ред. Герхарда Зімона. – 
Кельн, Веймар, Відень, Бьолау, 2002. – 363 с.). Однойменна книга вийшла друком німецькою 
мовою як результат виконання науково-дослідного проекту “Україна на шляху до 
демократії”. По його завершенні відбулася наукова  конференція, скликана  Інститутом 
східних та міжнародних студій у Кельні, автори розширили свої доповіді до обсягу окремих 
тематичних розділів. Видання приурочене 10-й річниці державної незалежності України, яке 
є віддзеркаленням сучасної політологічної думки в Європі та Україні. 14 вчених з України 
(четверо), Англії та Німеччини, відомі політологи, які працюють в університетських центрах 
своїх країн, в академічних установах, мають грунтовні наукові праці, узагальнили 
історичний досвід державотворення і демократії в пострадянському геополітичному 



просторі, аналізуючи “комуністичну спадщину” та її вплив на демократичні процеси, 
досягнення, недоліки, хиби, вади, прорахунки й упущення усіх гілок влади в Україні. 

Основний видавець книги, фінансованої автомобільним концерном “Фольксваген”, він же 
автор вступу і першого розділу, Г. Зімон вважає 10 років незалежності України визначною 
подією в Східній Європі. Також аналізує вплив залишків минулого на сучасні процеси в 
Україні, її перспективи просування до європейської спільності. 

Автор визнає наявність “української еліти” в Литовсько-Руській державі, одночасно 
вважає “українським національним міфом” початок української національної історії від 
Київської держави X ст. Має місце і такий прозорий натяк: він переконаний, що політична 
незалежність не повинна мати обов’язкової “антиспрямованості” (до сусідніх держав – 
таким-то побитом нібито нас застерігає?! – В.Ш.), якщо держава сповідує демократичні 
принципи і норми міжнародного права. Хоч Г. Зімон визнає історичний факт колоніальної 
залежності України періоду Російської імперії та її новітньої форми – колишнього СРСР, а 
також вплив сучасного “російського гегемонізму” на політичні та інші процеси в Україні. 
Автор зазначає, що Л.М. Кучма в’їхав у велику політику на “потязі національного руху” і тут 
же вдається до чергової, знайомої абракадабри – мовляв, був одним з провідних “націонал-
комуністів”... Отакої! 

Віддамо належне: дослідник все-таки згадує про комуністичні репресії в 
західноукраїнських землях, нібито в інших регіонах їх не було (?), етнічні чистки, 
насильницьку колонізацію, “параноїчний страх Сталіна перед українським сепаратизмом”, 
про холокост.  Але чомусь “забув” про наймасштабніший, найжахливіший в історії 
цивілізації, та ще й штучний голодомор-геноцид в Україні упродовж 1932-1933 рр. І це при 
тому, що й жертв було принаймні вдвічі більше від холокосту. 

А. Гітлер сам у 1933 р. покинув Лігу Націй. А через рік ката цілого народу Сталіна самі 
західні демократії запросили в ту організацію, щоб в 1939 р. виключити за розв’язану ним 
війну тепер вже проти маленької Фінляндії. Звичайно, як тоді, так і тепер якось логікою тут і 
не пахне. Зате маємо подвійні стандарти. У виданні оцінки загалом виважені, науково 
обгрунтовані, але більше, ніж сумнів, викликають визначення “націонал-комунізм” та 
“викриття історичного українського міфу” стосовно прадавності української історії. 

Останнім часом миколаївські науковці – дослідники голодоморів та масових 
комуністичних репресій, їх численні праці здобули визнання і привертають все більшу увагу 
західноєвропейських вчених, широкої громадськості. Так, влітку 2002 р. у Нюрнберзі, 
Мюнхені і Гросвирдведелі (ФРН) видавець і основний автор Антон Бош у книзі “Російсько-
німецька сучасна історія” (том 2, видання 2002 р.) помістив досить розлогі статті і підрозділи 
професора М.М. Шитюка на тему “Переслідування німців за тоталітарного режиму на Півдні 
Україні” (с. 11-28) та голови обласної культурно-освітньої організації “Меморіал”, інженера 
заводу “Зоря – Машпроект” Ю.О. Зайцева  “Терористичні заходи в Південній Україні” (с. 81-
94) [23]. Зрозуміло, що в них, хоч і дещо фрагментарно, дістали відображення порушені нами 
питання. 

А тепер подивимося на найближчих сусідів. Наявність спільного з Росією минулого 
спонукає нас уважно стежити за здобутками також і російської історичної науки. Бо 
спільними стали завдання в освоєнні методології історичних досліджень, що виникли після 
відмови від марксистсько-ленінського вчення. Наприкінці 1980-х рр. послабився, а потім, із 
розпадом СРСР, і зовсім зник ідеологічний контроль компартійного керівництва над 
історичною наукою. Внаслідок цього було знято табу на використання немарксистських 
теорій в історичних дослідженнях. Перед науковцями відкрились широкі можливості у 
дослідженні минулого. Водночас постало чимало проблем, що потребували свого вирішення. 

Освоєння методологічних напрацювань зарубіжних істориків стало одним із 
найважливіших завдань історичної науки. Використання нових підходів набуло особливої 
актуальності у вивченні періоду між Першою і Другою світовими війнами, коли 
формувалася комуністична система, створювалися нові інститути компартійно-радянської 
влади, виховувалися кадри, які стояли на чолі держави до середини 1980-х рр., а Україна 



пережила, зокрема, примусову суцільну колективізацію, два з трьох голодоморів та інші 
жахи. 

Сучасні концепції почали було використовуватися у російській історичній науці. Для 
українських істориків корисними є набутий досвід російських колег, наукові розробки 
співробітників двох провідних наукових установ Росії – Інституту російської історії та 
Інституту всесвітньої історії РАН, їх праці в часописах “Отечественная история”, “Вопросы 
истории” та “Новая и новейшая история”, монографії, статті інших науковців. При цьому 
дедалі більшої актуальності набувають питання критичного використання здобутків 
російських істориків в українських дослідженнях, бо в них (є це подекуди і в нас) чимало 
авторів використовують історіософський (метаісторичний) підхід, де про Україну навіть 
взагалі мова не йде, тоталітарний (має дедалі менше прихильників) і цивілізаційний підходи, 
коли всю територію СРСР розглядають як єдину соціокультурну спільність без жодного 
врахування національних відмінностей. У нас же, повторимося, часом має місце подібний 
підхід, але вже стосовно тільки України. 

Починали історики обох країн з одного – критики сталінізму, теорій тоталітаризму, 
ліквідації “білих плям” в історії та ін. Це були, зокрема, керівник одного з московських 
архівів В.В. Цаплін, московський історик М.О. Івницький та ін. Нелюдське існування 
спецпереселенців з України в концтаборах, де українських куркулів та кубанських українців 
свідомо винищували комуністичні сатрапи, досить вичерпно показали російські історики 
А. Капустін, В. Мотричев, В.Н. Земсков та ін. у своїх документальних працях [24].  

Згадуваний історик з Москви М.О. Івницький, приміром, виявив об’єктивний, 
принциповий, критичний підхід щодо оцінки й наслідків українського голодомору, людських 
втрат та ін. на прес-конференції, що відбулася 12 травня 1993 р. у посольстві України. 
Зокрема, він зазначив, що взагалі від репресій і голодоморів загинуло 25 млн. чоловік.  Цю 
цифру, наголошував учений, вперше оприлюднив у якомусь загадковому виступі сам Сталін 
у жовтні 1940 р. 

Після тривалого періоду наростаючої жорсткої критики спочатку сталінізму, а потім і 
соціалістичної системи загалом, для Росії поступово, як спадкоємниці СРСР, більш 
актуальним стало завдання показу закономірності історії радянського періоду, його 
історичної зумовленості та доцільності (у плані світогляду та системи суспільних цінностей). 
Провідні російські історики згодом звернули переважну увагу на необхідність пропаганди 
“позитивної” історії XX ст., доцільність показу безперервності  історичної традиції від давніх 
часів до сучасності [25].   

У листопаді 1992 р. Президія РАН визначила серед провідних напрямків досліджень 
висвітлення провідного місця Росії та СРСР у світовій політиці XX ст. Постала необхідність 
встановлення “багатоканального зв’язку” між недалеким радянським минулим та 
сучасністю, мовляв, сучасний етап розвитку є логічним продовженням радянського періоду 
історії та вирішенням тих нерозв’язаних питань, що існували в комуністичному минулому. 
Один із прикладів такого зв’язку – затвердження державних символів РФ, в яких радянська 
символіка знайшла відображення в музиці до Державного гімну та прапорі Збройних сил. 
Часткове повернення до радянської символіки отримало загальне схвалення серед росіян і, 
водночас, свідчило про несприйняття у російському суспільстві жорсткої критики 
радянського минулого. Такі суспільні настрої, значне погіршення у 1990-х рр. економічного 
становища більшості населення вимагали позитивного іміджу радянської держави задля 
національних інтересів РФ, тому було не доведено до кінця викриття злочинів партійно-
радянського керівництва (що стало сприйматися як обмовлення власної історії, в країні 
дедалі більше стає апологетів сталінського режиму).  

Росія, як колись і СРСР, претендує на провідну роль у світовій політиці, поширеними там 
залишаються месіанські ідеї – все це вимагало відмови від негативних оцінок політики 
компартійно-радянського керівництва і, зокрема, його дій у 1920-1930-ті рр. В цьому, 
вважаємо, причина негативного ставлення до викривальних праць, критична оцінка дій 
сталінського керівництва у Росії стала “не модна”. Цілком логічним виглядає судження 



Ю.А. Полякова про те, що у 1987-1992 рр. в історичній науці було зруйновано все старе і не 
створено нічого нового [26]. Щодо критичного ставлення до соціалістичного минулого, 
інший відомий російський історик, представник, фактично лідер, об’єктивістського 
напрямку А.К. Соколов (бо сьогодні вже неможливо довести, що в 1930-ті рр. “усе було дуже 
гарно”) почав ратувати за те, що треба збільшити позитив у висвітленні радянського періоду 
історії Росії, показувати поступальність і безперервність історичного процесу, а його як 
комуністичні, так і антикомуністичні (тоталітаристські) засади вважати “методологічними 
крайнощами”. Він наприкінці 1990-х рр. заявив: “Ресурс тиску на радянську історію, 
ймовірно, вичерпний. Процес копирсання у болячках та ранах, бичування  власних вад 
підходить до завершення” [27]. А через рік він же зазначив: “У найближчі роки варто чекати 
контрнаступу історичної правди, котра постраждала в попередній період у гонитві за 
всілякого роду “викриттями” та “відкриттями” [28]. 

А.К. Соколов виступає проти крайніх оцінок радянського минулого, водночас не вітає 
зусиль істориків, які дотримуються правил “золотої середини”. Щодо подій 1920-1930-х рр., 
автор посібника категорично відкидає існування тоталітарного режиму в СРСР, навпаки, 
управління країною називає безладним і неефективним, що стало однією з причин репресій і 
їх зловживань на місцях, бо команди з верхніх ешелонів влади доходили до низових структур 
зміненими, їх дії були фактично неконтрольованими. Отже, автор спочатку називає 
визначені ним деякі характерні для тоталітаризму риси, а потім переконує читачів, що таких 
рис в СРСР не було.  

Політика владної верхівки в СРСР, мовляв, була історично зумовлена потребою переходу 
від традиційних суспільств до сучасних (модерних), це закономірність світового розвитку (в 
т.ч. колективізація і голодомори), є засобом збереження конкурентності, боротьби за “місце 
під сонцем”. 

Далі в посібнику А.К. Соколов згадує тільки як епізод, однак зовсім не аналізує його. 
Мова йде про голод 1932 р. (так у посібнику). Хоча автор і називає цифри померлих – від 3 
до 10 млн., про справжній стан справ мову не веде, голод пов’язується з реквізицією зерна і 
не більше того. Та й уваги приділяється цьому дуже “незручному” для російської 
історіографії питанню зовсім мало – один абзац. Тоді як аналізу масових репресій 1937-1938 
рр., кількість жертв яких була все-таки набагато менша, надає цілий підрозділ. 

Автор до власної тези про те, що коли в оцінку минулого “який-небудь факт не 
вміщається, то від нього (пояснення) слід відмовитися” [29], вносить певні корективи, а саме: 
відмовляється не від пояснення, а від факту, робить вигляд, що такого не було в історії, тобто 
суттєво принижує значення події. 

Українським історикам варто критично ставитися до здобутків багатьох їх російських 
колег. Адже почасти найбільш актуальні проблеми для українців у російській історичній 
науці, особливо в останні роки, відверто замовчуються (чи не для того й потрібне написання 
спільного підручника?! Водночас це вже було в минулому). Зрозуміло, що “погляд з Києва” 
на ті ж самі історичні події має відрізнятися від точки зору російських істориків. І це 
викликано не тільки теперішньою незалежністю Української держави, а, відповідно, і зміною 
пріоритетів. До того ж слід підкреслити, що перебіг подій в Україні, особливо в першій 
половині  1930- х рр., суттєво відрізнявся від аналогічних російських подій. На території 
України тиск влади на суспільство був настільки сильним, що без ретельного аналізу 
політики компартійно-радянського керівництва неможливо обійтися при всьому бажанні. 
Компартійні керманичі звертали набагато менше уваги на світосприйняття українців, аніж це 
було у випадку з росіянами. 

На український грунт не можна автоматично, сліпо переносити результати досліджень 
російських істориків, досягнуті у ході роботи над проблемою “сталінської” модернізації 
(індустріалізація, урбанізація, колективізація, “культурна революція”), яку вони оцінюють 
дуже високо. Для росіян, можливо, такий тип розвитку суспільства був більш закономірним 
(общинна правосвідомість). Однак А.Г. Вишневський, В.С. Барулін та інші російські 
дослідники питання різниці у світосприйнятті між росіянами та українцями якраз ретельно 



обходять, зате розглядають “соціалістичні перетворення” 1920-1930-х рр. виключно 
позитивно, як послідовну лінію у розвитку російського суспільства. Національні 
особливості, як правило, приховуються. Недалекий від цього і історик зі світовим іменем 
В.П. Данілов та ін [30].  

На відміну від більшості прихильників “цивілізаційного” підходу критичніше поставився 
до “радянської модернізації” 1920-1930-х рр. О.С. Ахієзер. Він наголосив, зокрема, на її 
відсталості та невирішеності основних завдань розвитку держави [31].  

Варто підкреслити й те, що сучасні політичні мотиви в їх діяльності, а тут ще й поширені 
думки не тільки в публіцистиці, але й у наукових виданнях, що західна цивілізація вичерпала 
себе і з XXI ст. основний “двигун” світового розвитку знаходиться саме в Росії (Парин А.С. 
Россия в циклах мировой истории. – М., 1999. – 288 с.), (що це, знову Москва – своєрідний 
третій Рим?!), спонукають науковців Росії відмовлятися від негативного сприйняття 
сталінської моделі соціалізму, мовляв, жорстка критика ленінсько-сталінської політики 1920-
1930-х рр. взагалі тепер недоцільна. Але ж такий підхід не просто кон’юнктурний, але й 
антигуманний, подібне безпам’ятство не може механічно сприйматися як фахівцями, так і 
українським суспільством в цілому.  

А з другого боку, категорична відмова визнати наявність тоталітаризму та перехід до 
“серединної” позиції у висвітленні історії 1920-1930-х рр. представників “об’єктивістського 
напрямку” може стати лише проміжним кроком у поверненні до  традиційних імперських 
цінностей, месіанської ідеї та намагання нав’язувати російський досвід  іншим країнам світу. 
Чи не є однією з таких практичних спроб нав’язати “браткам незрячим” написання спільного 
підручника з історії?! Повторимося, подібне вже було –  відомо, чим це закінчилося... 

До того ж теорія тоталітаризму відхиляється принципово, а не як єдино можлива у 
поясненні історії 1920-1930-х рр. Така позиція може призвести в майбутньому, і це вже 
відчувається, на думку ряду російських авторів, про що пізніше скажемо, до пояснення 
“народності” сталінського режиму, прогресивності примусової колективізації, масових 
репресій, голодоморів, боротьби з “українським буржуазним націоналізмом”. 

Про певний рух у цьому напрямку свідчить згадуваний посібник для вузів під редакцією 
А.К. Соколова. До речі, на “круглому столі” представників різних навчальних закладів Росії 
він отримав загальне схвалення [32]. 

В Російській Федерації, на відміну від України, величезна допомога надається 
історичним дослідженням. Пора і нашій правлячій еліті підтримати морально та матеріально 
подібні дослідження. Бо є небезпека залишитись на узбіччі історичного процесу, коли 
історію спочатку писатимуть (вже наполегливо це знову пропонують), а потім і творитимуть 
(як це вже також було) за нас представники більш розвинутих і сильних держав.  

Українським історикам варто пам’ятати при використанні методологічних засад та 
здобутків російських істориків у дослідженні радянської модернізації, а серед неї – 
колективізації та голодоморів-геноцидів, що у самій Росії ліберальні цінності останнім часом 
не мають особливої популярності. У зв’язку з цим один із сучасних патріархів російської 
демократії, академік, ректор Російського державного гуманітарного університету 
(колишнього історико-архівного інституту) Ю. Афанасьєв цілком точно підкреслив, що вони 
“були відтіснені широко розповсюдженими та глибоко вкоріненими традиційними 
російськими ідеями: патріотизмом (у якому явно простежується великодержавність), 
державністю (з її атрибутами жорсткої влади, централізму та тотальності), націоналізмом 
(який в Росії, зазвичай, поєднаний з імперіалістичністю)”  [33]. 

Російські історики критикують європоцентристів за нав’язування Росії невластивої їй 
“вестернізованої” моделі розвитку. Однак, не бачачи колоди у власному оці, аналізуючи все, 
аж до менталітету російського народу, вони екстраполюють свої висновки на всі народи 
колишнього  СРСР, а особливо на українців і білорусів, тобто виступають як 
“російськоцентристи”. При цьому умисно обходять методи розв’язання найактуальніших для 
неросійських народів проблем. Зокрема, для українців – це питання коренізації (українізації), 
специфіки примусової колективізації, голодоморів, розв’язаної сталінізмом боротьби з 



“українським буржуазним націоналізмом” та ін. Якщо ж зачіпають ці проблеми, то не 
аналізують всього, характерного для неросійських народів. Це свідчить про неповноту 
досліджень російських істориків щодо соціальної історії. Серед таких досліджень 
зустрічається навіть думка про єдину помилку Й. Сталіна – продовження лінії на 
“націєбудівництво” у Конституції 1936 р. При цьому фактично, хоч і іншими словами, 
повторюється теза компропаганди про доцільність створення “нової спільності” людей – 
“радянського народу”. 

У незалежній Україні залишається назрілою потребою для дослідників опублікування 
документів і матеріалів з питань голодоморів, глибоке дослідження цієї жагучої проблеми на 
місцевих архівних джерелах та свідченнях – спогадах очевидців, які пережили це лихо. 
Потребою є розповідь людям, молоді про трагедію голодів у науково-популярних виданнях 
для того, щоб подібне ніколи не повторилося. Для цього створювати і доносити до людей 
збірники документів та архівних джерел про голоди в селах, селищах, районах, містах і 
областях України, видавати книги пам’яті, поминальні списки жертв. 

Основна мета такої та іншої, у тому числі краєзнавчої роботи? – вшанування пам’яті 
убієнних страшною смертю – голодом, виховання усвідомлення необхідності побудови 
такого суспільства, в якому не те що голодоморам, але навіть чомусь подібному просто не 
може бути місця.  

31 січня 2003 року на засіданні Республіканського оргкомітету з відзначенням 70-річчя 
голодомору його голова, прем’єр-міністр В.Ф. Янукович заявив, що це була спланована 
сталінізмом акція-геноцид, яка ставила під сумнів саме існування українського народу. 

У рамках відзначення цих страхітливо трагічних подій в Києві буде споруджено 
Меморіал пам’яті жертв голодоморів і масових комуністичних репресій. Тут же буде 
відкрито музей,  а також створено науково-дослідний центр. Нарешті, вирішено порушити 
перед міжнародними організаціями питання про правове, законодавче визнання голодомору 
в Україні як геноцид проти української нації.  
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