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Нещодавно, напри-
кінці листопада 2006 р. 
Верховною Радою України 
було прийнято Закон 
України «Про Голодомор 
1932–1933 років в Україні». 
Таке рішення українського 
парламенту цілком спра-
ведливо можна назвати 
історичним актом. Адже 
цим рішенням відновлена 
історична справедливість 
щодо визнання Голодомору 
геноцидом українського 
народу і тим самим повер-
нено історичний борг без-
винним багатомільйонним 
жертвам тієї трагедії та 
всьому українському наро-
ду. Тим більше важливо це 
для України, оскільки спочатку факт голоду чи 
«штучного голоду», а тим більше Голодомору 
як геноциду українського народу в нашій уже 
незалежній державі тривалий час багатьма 
політиками і політичними силами заперечував-
ся. А у радянський період, особливо 30-і – 
50-і роки, не лише заперечувалися, а навіть від-
кидалися очевидні факти.

Важливо, що згідно чинного Закону публічне 
заперечення Голодомору 1932–1933 років у нашій 
державі кваліфікується наругою над пам’яттю 
мільйонів жертв Голодомору, приниженням гід-
ності українського народу і є протиправним. 
Законом також визначено, що органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування від-
повідно до своїх повноважень зобов’язані:

– брати участь у формуванні та реалізації 
державної політики у сфері відновлення та збере-
ження національної пам’яті українського народу;

– сприяти консолідації та розвитку українсь-
кої нації, її історичної свідомості та культури, 
поширенню інформації про Голодомор 1932–
1933 років як в Україні серед своїх громадян, так 
і серед світової громадськості, забезпечувати вив-
чення трагедії Голодомору у навчальних закладах 
України;

– вживати заходів з увічнення пам’яті жертв 
та постраждалих від Голодомору 1932–1933 
років в Україні, зокрема спорудження у населе-
них пунктах меморіалів пам’яті та встановлення 
пам’ятних знаків жертвам Голодомору;

– забезпечувати в установленому порядку 
доступ наукових та громадських установ і органі-
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зацій, учених, окремих громадян, які досліджу-
ють проблеми Голодомору 1932–1933 років в 
Україні та його наслідки, до архівних та інших 
матеріалів з питань, що стосуються цієї жахливої 
сторінки історії.

Віднині держава забезпечує умови для про-
ведення досліджень та здійснення заходів з увіч-
нення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 
в Україні на основі відповідної загальнодержав-
ної програми, кошти на виконання якої щорічно 
передбачаються у Державному бюджеті України.

Шлях до прийняття такого рішення українсь-
ким парламентом був непростим. Потрібно було 
понад 70 років, щоб Закон з визначення тієї жах-
ливої трагедії, яка за один тільки рік забрала бага-
то мільйонів життів наших співвітчизників, було, 
нарешті, прийнято, за ініціативи Президента 
України В. Ющенка. Цьому передували парла-
ментські слухання і прийняті відповідні рішення 
Верховної Ради у березні та травні 2003 р. щодо 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 
років. У прийнятому Законі Голодомор визна-
чається актом геноциду українського народу як 
наслідок умисних дій тоталітарного репресивно-
го сталінського режиму, спрямованих на масове 
знищення частини українського та інших народів 
колишнього Радянського Союзу.

Необхідності прийняття Закону про Голодомор 
сприяли як внутрішні, так і зовнішні обставини та 
чинники. До них відносимо: наукові дослідження 
представників української діаспори, зацікавле-
них представників наукових кіл країн демокра-
тичного Заходу, а також прагнення встановити 
історичну правду з боку патріотичної української 
громадськості, проведені численні наукові кон-
ференції й відповідні заходи протягом останніх 
років в Україні. 

Голодомор в Україні бентежить не одне 
покоління дослідників світу. Ще на початку 50-х 
років ХХ століття Гарвардський університет 
(США) здійснив великий науковий проект: запи-
сав спогади кількох тисяч біженців з Радянського 
Союзу – свідків голодомору 1932–1933 років 
в Україні. Чимало жахливих розповідей оче-
видців Голодомору інтерв’юери часто сприй-
мали як неправдоподібні, міфологізовані часом 
і дещо упереджені спогади очевидців, сучас-
ників. Український голод досліджували комісія 
Конгресу США у квітні 1988 р. і міжнародна 
комісія юристів під керівництвом Дж. Сандберга 
у листопаді 1989 р., які дійшли висновку, що 
голод був геноцидом проти українства. 

Про жахливі масштаби втрат українсько-
го народу за роки голодного лихоліття 1932–
1933 років написали відомий американський 
дослідник Р. Конквест, українські – Г. Костюк, 
С. Кульчицький, І. Маковійчук, Ю. Пилявець, 
Ю. Шаповал, інші науковці. У своїй книзі Роберт 
Конквест «Жнива скорботи: радянська колективі-
зація і голодомор», що вийшла друком у 1986 р., а 
український переклад лише у 1993 р., сформулю-
вав три причини того, чому Голодомор так довго 
замовчувався і не визнавався світом. Дослідник 
називав: різний рівень суспільного життя селян 
на Заході та в колишньому СРСР; тогочасне 
реальне становище України як квазі-держави і 
той факт, що вона мала досить хитку і непевну 
незалежність лише кілька років; кремлівському 
керівництву на чолі зі Сталіним і за допомогою 
певних прихильних представників країн Заходу 
значною мірою вдалося перекручувати правдиві 
історичні факти інформацію і події під бажаним 
кутом зору.

Для унаочнення наведемо приклад роботи 
кореспондента нью-йоркської газети «Таймс» 
Уолтера Дюранті, який писав захоплюючі 
репортажі про Радянський Союз і його кер-
манича Йосипа Сталіна та заперечував голод. 
А У. Дюранті очолював був московське бюро 
найповажнішої американської газети упродовж 
майже 20 років. За свою діяльність У. Дюранті 
отримав престижну премію Пулітцерівського 
комітету США. Не менш однозначну позицію 
мав і британський класик Бернард Шоу, якому 
належить відоме твердження: «Я ніякого голоду 
не бачив. Я у Москві з’їв свій найкращий обід, 
який я взагалі колись їв у своєму житті». Іншим 
словами, чимало політиків, науковців, урядов-
ців Заходу свідомо не бажали визнавати голод в 
Україні. Зокрема, у США на той час урядові кола 
були захоплені ідеєю встановлення дипломатич-
них відносин з Радянським Союзом, насамперед 
з економічних вигод. А у 1934 р. СРСР було при-
йнято до Ліги Націй.

Проте саме у повоєнні роки ставлення демок-
ратичного Заходу, зокрема і США, до проблеми 
висвітлення і визнання голоду в Україні змінило-
ся у кращий бік. Політичні діячі, громадськість, 
наукові кола, українська діаспора наполегливо 
намагалася встановити істину. Показовим став 
офіційний висновок від 1988 р. Комісії Конгресу 
США з вивчення Голодомору в Україні. У ньому 
відзначалося: «Американський уряд мав достат-
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ньо та вчасну інформацію про голодомор, але 
не здійснив належних кроків для полегшення 
ситуації. Навпаки, адміністрація США надала 
дипломатичне визнання Радянському Союзу у 
листопаді 1933 року».

Зазначена робота за межами України спонука-
ла й вітчизняних дослідників по-іншому підійти 
до аналізу тогочасних подій. Суттєвим пош-
товхом щодо вивчення історичної правди стала 
книга «Голод 1932–1933 років на Україні: очима 
істориків, мовою документів», що вийшла дру-
ком у 1990 р. У книзі підтверджувалося: «Архівні 
матеріали розкривають, що безпосередньою при-
чиною голоду на початку 30-х років у респуб-
ліці стало примусове, з широким застосуван-
ням репресій, проведення згубної для селянства 
хлібозаготівельної політики». Глибокий аналіз 
навіть тих відібраних партійних документів доз-
волив з’ясувати систему державних заходів щодо 
селянства, щодо проведення не лише хлібозаготі-
вель, але й накладання натуральних штрафів за 
невиконання планів здачі хліба, адміністративних 
заходів, які забороняли виїзд селян до міст тощо. 

Продовженню вивчення трагедії Голодомору 
в Україні з нових, україно-центричних пози-
цій сприяла книга С. Кульчицького [7], почали 
видаватися ґрунтовні архівні документи. До їх 
числа слід віднести як вітчизняні, так і зарубіжні 
видання [7-14].

Окремо наголосимо на ролі величезної за 
обсягом і впливом роботи у незалежній Україні, 
яку започаткував учасник американських дослід-
жень, публіцист, журналіст і співробітник автори-
тетного сучасного українського часопису «День» 
Дж. Мейс. Він сприяв і спонукав вивчення і 
нотування спогадів тих, кому вдалося пережити 
Голодомор. 

До висвітлення даної тематики звернулися 
вищі навчальні заклади, науковці академічних 
інститутів. Зокрема, з 2003 р. Міжрегіональна 
Академія управління персоналом започаткувала 
Міжнародні щорічні наукові конференції з про-
блематики Голодомору у листопаді місяці. Така 
діяльність та повсякденна робота багатьох спод-
вижників вивчення жахливої трагедії, яку пере-
жив український народ, відповідна позитивна 
налаштованість державних інституцій, розуміння 
і підтримка зарубіжних країн, міжнародної спіль-
ноти мали позитивні наслідки. У науковий обіг 
вводилося все більше нових матеріалів, архів-
них документів, наукових розвідок. Повнішими 

ставали уявлення щодо масштабів та географії 
жахливих тогочасних подій. Стало достеменно 
відомо, що трагедія, власне Голодомор припав на 
період з квітня 1932 р. по листопад 1933 р., тобто 
17 місяців, або 500 днів. А його пік спостерігав-
ся весною 1933 р. В Україні на той час вмирало 
17 людей щохвилини, 1000 – щогодини, майже 
25000 – щодня. 

Найбільше постраждали на той час від 
голоду Харківська і Київська області, до цих 
областей входили нинішні Полтавська, Сумська, 
Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. 
На ці території припадало понад 52 % загиблих. 
Смертність населення у цьому регіоні переви-
щувала середній в СРСР рівень у 8–9 разів. 
У Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській 
областях рівень смертності був вищим у 5–6 
разів, у Донбасі – утричі. Фактично голод охо-
пив весь Центр, Південь, Північ та Схід сучас-
ної України. Зазначимо, що масштабний голод 
спостерігався також і в інших районах СРСР: 
на Кубані, Північному Кавказі та Поволжі, де 
жили масово українці. Підтвердження масового 
Голодомору міститься в інформації тогочасно-
го Державного політичного управління (ДПУ), 
на яку посилався С. Косіор у березні 1933 р. 
Голод охопив тоді 103 райони України, з них 49 
районів Дніпропетровщини, 17 – Вінниччини, 
11 – Донеччини, 14 – Одещини, 9 – Харківщини. 
Серед уражених голодом районів були й тогочас-
ні національні: – німецькі, російські, болгарські. 

Одним із завдань вітчизняних науковців є 
дослідження особливостей сталінської влади 
щодо тих чи інших національних меншин, від-
повідних районів України. Адже саме в цей 
період була згорнута так звана політика кореніза-
ціі, ліквідовано всі 25 національних районів, чис-
ленні національні сільські ради. Одною із серйоз-
них робіт у цьому контексті є книга В. Ченцова 
«Трагические судьбы», де з’ясовуються випро-
бування, що випали на долю етнічних німців 
України, зокрема і у період Голодомору [10]. 
Сталінський молох був нещадним і до інших 
народів.

Перед вітчизняними політиками, науков-
цями та світовою спільнотою постала дилема: 
визначати лихоліття 1932–1933 років як гено-
цид українства, чи лише як масовий голод без-
відносно національного підходу кремлівського 
режиму. Визнаючи факт масштабного голоду в 
Україні, зарубіжні та чимало вітчизняних істори-
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ків ще донедавна не сприймали його як геноцид 
українського народу. Останнє стосувалося не 
лише Росії, але й деяких західних держав, зок-
рема Франції та Великобританії. Скажімо, в РФ 
Україна та голод в ній розглядаються здебільшого 
у контексті територіально-адміністративної оди-
ниці СРСР, а не як соціально-гуманітарна катаст-
рофа українського народу. 

Трагедія голоду 1932-1933 років в Україні 
офіційно заперечувалася владою СРСР протягом 
багатьох десятиріч. Тому важливо було засудити 
злочинну діяльність тогочасного тоталітарно-
го режиму, яка спрямовувалася на організацію 
Голодомору. Наслідком цього стало не лише 
знищення мільйонів людей, але і руйнування 
соціальних основ українського народу, його віко-
вих традицій, духовної культури і етнічної само-
бутності. Інші народи колишнього СРСР на той 
період також мали значні людські втрати. 

Голодомор 1932–1933 років був чи не найс-
трашнішою трагедією всієї історії українства. Це 
була політика свідомого винищення вітчизняного 
селянства. Україна, яка завжди годувала хлібом не 
лише себе, а й багато інших країн світу, зазнала 
масового голоду. На щедрому українському чорно-
земі вмирали у страшних муках мільйони безвин-
них людей. Цей геноцид був намаганням знищити 
саму душу свободолюбного народу, одягнути на 
нього ярмо повного духовного рабства. 

Наголосимо, що в Україні у 1998 р. згідно з 
указом Президента було встановлено День скор-
боти, тобто день пам’яті безвинно померлих від 
голоду людей. Науковою громадськістю прово-
дилися дослідження та наукові конференції: від 
міжнародних до вузівських. Здійснювана робота 
передбачала змінити ставлення суспільства до 
Голодомору. У рік сімдесятиріччя Голодомору у 
2003 р. двічі відбулися парламентські слухання: 
в березні та травні. Результатом стало прийняття 
Звернення до українського народу та рекоменда-
цій щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору. 
У зазначених документах Голодомор уже виз-
навався актом геноциду українського народу як 
наслідок зумисних дій тоталітарного репресивно-
го сталінського режиму, спрямованих на масове 
знищення частини українського та інших народів 
колишнього СРСР. 

Після парламентських слухань 2003 р. нау-
ковою громадськістю, державними інститутами 
було чимало зроблено для адекватного сприйнят-
тя в суспільстві і відновлення історичної правди 

про голодне лихоліття 1932–1933 років. Тодішній 
президент України Л. Кучма виступив у 2003 р. 
на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, підкрес-
лив, що «наслідком голоду в Україні стала заги-
бель від 7 до 10 мільйонів наших співгромадян» 
і закликав усіх присутніх, міжнародну спільно-
ту «підтримати ініціативу України з ушануван-
ня з боку ООН пам’яті загиблих». Президент 
Л. Кучма тоді ще не наважився закликати світове 
співтовариство до визнання Голодомору як гено-
циду українського народу. Водночас у 2003 р. 
у зв’язку з 70-річчям Голодомору за ініціативи 
України в ООН було прийнято Спільну заяву 63 
країн, у якій вперше Голодомор визнано націо-
нальною трагедією українського народу. Тим 
самим продемонстровано солідарність та під-
тримку міжнародної спільноти щодо засудження 
Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Зі зміною політичних сил на владному олімпі, 
з приходом на президентський пост В. Ющенка 
робота щодо визнання Голодомору геноцидом 
українського народу відчутно посилилася. З того 
часу значну роботу серед світової спільноти у 
даному контексті провело Міністерство закор-
донних справ. Скажімо, протягом лише 2005 р. 
цілеспрямованими роз’яснювальними заходами 
було охоплено понад 80 країн світу. В них було 
здійснено широкий комплекс заходів щодо прове-
дення жалобних акцій, лекцій та круглих столів, 
виставок архівних матеріалів, уроків пам’яті, 
демонстрації кінофільмів, публікації у ЗМІ тощо, 
спрямованих на інформування зарубіжної гро-
мадськості, роз’яснення тих подій і нинішньої 
позиції України. У 2006 р. з метою координації 
діяльності за кордоном з проблеми Голодомору 
в МЗС було створено робочу групу. Здійснювана 
робота виявилася результативною. 

Віднині, з прийняттям Закону про Голодомор 
1932–1933 років в Україні є необхідна політико-
правова база домагатися визнання міжнародною 
спільнотою цей злочин геноцидом українського 
народу. Адже наша держава саме відповідно до 
Конвенції від 9 грудня 1948 р. про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього прий-
няла цей важливий і необхідний як для України, 
так і для інших держав Закон. А стаття 1. Закону 
дає однозначне визначення «Голодомор 1932-1933 
років в Україні є геноцидом Українського народу». 
З точки зору усвідомлення суспільством в Україні, 
її різними політичними силами є важливими поло-
ження Статті 2. В ній зазначається, що публічне 
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заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні 
визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв 
Голодомору, приниженням гідності Українського 
народу і є протиправним. Все це дає вагомі підста-
ви для належної роботи як в Україні, так і поза її 
межами, серед світової спільноти.

Нині основний акцент усіх заходів, пов’язаних 
з виконанням Закону, полягатиме в тому, щоб 
домогтися широкого міжнародного визнання 
Голодомору саме як акту геноциду українсько-
го народу, вчиненого авторитарним сталінським 
режимом, закріпити належне розуміння трагедії 
Великого Голоду у тих чи інших офіційних доку-
ментах. Прийнятий Закон щодо Голодомору дає 
значно більші й вагомі підстави щодо діяльності 
Міністерству закордонних справ, іншим устано-
вам у цьому напрямі.

Шлях до правди, історичної пам’яті був і 
залишається нелегким. Адже колишній злочин-
ний режим, який зчинив цей геноцид, ретельно 
приховував сліди злочину. Проте нас має нади-
хати відповідальна позиція незалежної України, 
діаспори за кордоном, попередня наполеглива 
роз’яснювальна робота, яка мала свої результати 
й повинна сприяти в подальшому. Скажімо, з 
нагоди 60-річчя Голодомору парламент Естонії – 
перший – прийняв відповідну заяву, яка практич-
но співпадає з нашим сьогоднішнім розумінням 
тогочасних подій. Потім подібні заяви зробили 
парламенти Австралії, США, Канади, Угорщини, 
Литви, Грузії, Польщі та деяких інших країн. 
Звичайно, що цьому сприяла значна праця вітчиз-
няних та дипломатичних закордонних установ, 
підтримка зарубіжного українства, з яким вони 
діють у тісному контакті. І цим слід займатися 
також і надалі.

Навесні 2006 р. МЗС ініціювало поставити 
питання Голодомору на засіданні Ради Міністрів 
закордонних справ СНД, було висунуто пропози-
цію прийняти в СНД заяву чи звернення до між-
народної громадськості у зв’язку з наближенням 
75-річчя Голодомору. Переважна більшість країн 
Співдружності не заперечує підготовку такого 
документу. Серед них і Російська Федерація. 
Проте остання має деякі підходи, що відрізня-
ються від запропонованих. 

Зокрема, Росія вважає за необхідне розглядати 
питання значно ширше, що майбутня заява має 
засуджувати політику, котра призвела до «масово-
го голоду, жертвами якого стали представники різ-
них народів СРСР». Українська сторона не запере-

чує факту загибелі внаслідок масового голоду на 
початку 30-х років минулого століття мільйонів 
жителів інших колишніх республік СРСР, але все 
ж таки обстоює підхід щодо виокремлення питан-
ня стосовно Голодомору в Україні. 

Нині Україна наполягає як в рамках СНД, 
так і в більш ширших межах отримати належне 
світове визнання Голодомору саме актом гено-
циду. Такий підхід постає своєрідним імпера-
тивом, як моральний обов’язок перед пам’яттю 
багатомільйонних жертв в Україні, де це голодне 
лихоліття набуло небаченого за розмахом і цілес-
прямованістю характеру.

На думку автора, в арсеналі засобів нашої 
держави мають бути не лише дипломатичні, 
роз’яснювальні заходи, але й солідна наукова 
робота, відповідно значно розширена докумен-
тальна база. Потрібно залучити не лише доку-
менти вітчизняних архівів, але й зарубіжних 
країн, дослідити документи дипломатичних місій 
у тогочасному СРСР та Україні – іноземних 
посольств та консульств. Саме свідчення сучас-
ників та очевидців того лихоліття можуть значно 
доповнити наші нинішні знання про той період. 
Більше того, українським дипломатам, політи-
кам, науковцям значно легше буде перекона-
ти урядовців іноземних держав у необхідності 
визнання геноциду українського народу, коли 
використовуватимуться архівні документи їхніх 
дипломатичних установ, свідчення сучасників 
тих подій, а саме дипломатів цих держав, які пра-
цювали в тогочасних Україні та СРСР.

На підтвердження доцільності такого підходу 
автором цих рядків уже видруковано ряд статей 
у періодичних виданнях [5-6]. Незаангажований 
погляд тогочасних німецьких дипломатів трьох 
консульств: Генконсульства у Харкові й кон-
сульств у Києві та Одесі документально підтвер-
джує цілеспрямованість сталінського режиму в 
боротьбі з українством засобами голодної смерті. 
У архівних документах є не лише конкретні 
цифри, факти спостереження, які вже самі по 
собі важливі для розуміння тогочасної дійсності. 
З архівів широкому загалу пропонуються доку-
менти з висвітлення питань, які актуальні й досі, 
а також спроби дати відповіді на них представ-
ників незаангажованої, навіть ворожої країни. 
Розглянемо документ, який допоможе з’ясувати, 
чого так довго Україна, навіть незалежна, йшла 
до визначення і визнання проти неї вчиненого 
геноциду. Аналізуючи перебіг подій, німецькі 

А.І. Кудряченко



Стратегічні пріоритети, №1(2), 2007 р.82

Гуманітарний розвиток

дипломати у 1936 р. намагалися дати відповідь 
на питання: «Чи є Україна українською?». Ось 
один з їхніх висновків: «Майбутнє справедливе 
історичне дослідження, можливо, встановить 
більш точно, що українському народові у жах-
ливі 1932-1933 роки було потрощено моральний 
хребет. І ця заподіяна величезна шкода своїми 
наслідками розтягнеться на десятиліття, а 
можливо, й назавжди».

Дійсно має стати зрозуміло всім, чому ми 
такими стали, чому ми такими ще залишаємося 
і коли ми піднімемося з колін і будемо гідними 
пам’яті своїх предків!

Висновки
Вивчення теми Голодомору 30-х років в 

Україні – це вкрай важлива та надто болюча про-
блема. Нині нам, сущим у незалежній і самостій-
ній державі, конче необхідно знати правду, дати 
належну оцінку тогочасним подіям та організа-
торам масового знищення українського народу 
та інших народів нашої землі. Знання правдивої 
історії, зроблені належні висновки – це важлива 
складова розвитку духовності держави, яку ми 
будуємо сьогодні й передамо у спадок нашим 
дітям та онукам.

Визнаючи потребу відновлення історичної 
справедливості, утвердження в суспільстві нетер-
пимості до будь-яких проявів насильства, слід 
вшановувати пам’ять мільйонів співвітчизників, 
які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років в 
Україні та його наслідків. А тому необхідно вша-
новувати всіх громадян, які пережили цю страш-
ну трагедію, усвідомлюючи моральний обов’язок 
перед минулими та наступними поколіннями 
українців. 

Понад сімдесят років минуло відтоді. Час 
лікує душевні рани, але рана в серці України ще 
довго нагадуватиме про час, коли над українцями 
панував московський імперський центр і про-
водилися такі жахливі соціальні експерименти. 
Висвітлення історичної правди сьогодні – це 
імператив, борг перед тими мільйонами, які заги-
нули жахливою голодною смертю. 
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