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Голодомор: крізь призму 

пам’яті і болю 



 «Дзвони пам'яті б'ють у скронях, 

Їх відлуння летить у вись 

33-й - страшний, голодний 

У майбутнім не повторись!» 

                                                                                                  Тетяна Буряк 

Серед багатьох болючих сторінок історії українського народу тема 

Голодомору 1932-1933 років залишається однією з найскладніших і 

найдраматичніших. Голодомор – не історична минувшина, а глибока 

духовна і демографічна рана. Жертви голодомору обчислюються 

мільйонами. Ми маємо знати, що українська нація стала жертвою 

страшного злочину, створеного представниками радянської влади, який 

ніколи не повинен повторитись. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє 

населення України є нащадком тих, хто вижив в ті страшні часи. Але нас 

могло бути більше.  

                                  Пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку  

«Голодомор: крізь призму пам’яті і болю», де представлені 

історичні документи та літературні твори, присвячені темі Голодомору 

1932-1933 рр., які є у фонді нашої бібліотеки. Виставка має розділи: 

 

РОЗДІЛ 1.  Безкровна війна проти українського народу:    

                   мовою документів,  свідчення очевидців 

РОЗДІЛ 2.  Черкащина: найтрагічніші сторінки історії ХХ століття 

РОЗДІЛ 3.  Тема голодомору в художній літературі 

 

 

 



Безкровна війна проти українського народу:    

мовою документів,  свідчення очевидців 

 



5 важливих фактів про Голодомор 

в Україні. 

1. Голодомор в Україні тривав 17 місяців – з квітня 1932 року до листопада 1933 року. За різними 

даними, загинуло від 4 до 7 млн людей, хоча деякі історики вказують про 10-11 млн загиблих. 

2. Навесні 1933 року, кажуть історики, в Україні помирало 17 людей щохвилини, 1 000 людей 

щогодини і майже 25 000 людей щодня. 

3. У документах Політбюро ЦК КП(б)У збереглося свідчення про те, як восени 1932 року 

організовувалися з України так звані «зелені ешелони» для забезпечення промислових центрів 

Росії продуктами харчування до жовтневих свят. З України вивозили вже не тільки посівіний 

матеріал, але й, навіть, квашені огірки, капусту та помідори, напевно залишаючи людей 

приреченими на голодну смерть. 

4. За розпорядженнями уряду, заборонялась будь-яка торгівля в сільській місцевості, призупинялося 

продовольче постачання сіл, переслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення та розстріл будь-

яке використання хліба для оплати праці в районах, що не виконали хлібозаготівельних планів, 

запроваджувалася система натуральних штрафів, товарних репресій. Питома вага українського 

зерна в загальносоюзному обсязі хлібозаготівель сягала більше третини, а по окремих регіонах 

перевищувала планові завдання для Північного Кавказу, Центрально-Чорноземного регіону, 

Казахстану та Московської області разом узятих. 

5. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, 

Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих. 

Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. 
За матеріалами Report.if.ua та сайту Посольства України в Канаді 

 



Чорна книга України: збірник документів, архівних матеріалів, листів, допо-

відей, статей, досліджень, есе / ред.: Ф. Зубанич. - К.: Просвіта, 1998. - 784 с.  

 

 

 

«…Звичайно, щось подібне пережили люди і на 

просторах Росії і Білорусі, але вони не зазнали такої 

жорстокої колективізації, а головне – двох штучних 

голодоморів, що забрали вісім мільйонів українців, які 

жили на найкращих у світі чорноземах, які здатні були 

прогодувати пів-Європи. Сталінська рука забрала 

наш хліб і згноїла його на смітниках Польщі, 

Угорщини, Німеччини. Нас хотіли знищити фізично і 

духовно – ця жорстока істина сьогодні вже не може 

піддаватися сумніву. Нас врятував не випадок, нас 

врятувала тільки наша українська живучість, 

підкріплена біблійним провидінням. Нікого так не 

боялася імперія, як українців. А найбільше – 

кореневого українського селянина та українського 

інтелігента – це були головні опори нації. Через те 

репресивна оптика була наведена, передусім, на них, 

на Україну. 

Жива історія з уст самого народу підтверджує це в 

нашій «Чорній книзі»…» 

В. Яворівський 



Дзеркало душі народної: Спогади та враження відвідувачів виставки  

про Голодомор 1932 - 1933 років в  Україні  «Розсекречена пам'ять»  / укл.:  

В. Даниленко. - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - 767 с.  

 

У виданні факсимільного типу вміщено свідчення, 

спогади, враження – всі записи, зроблені у Книзі 

відгуків відвідувачами виставки «Розсекречена 

пам’ять», організованої Службою безпеки України у 

2006-2007 роках у місті Києві, в Автономній Республіці 

Крим, обласних центрах України, а також за кордоном 

– у Москві та Мінську. 

Записи віддзеркалюють ставлення людей різного віку, 

життєвого досвіду, різних політичних поглядів і 

соціального статусу до Голодомору 1932-1933 років, 

передають душевний стан численних відвідувачів 

виставки, відкривають нові факти геноциду. 

Визначальною ідеєю книги є заклик зберегти пам’ять 

про безвинних жертв Голодомору та не допустити 

повторення такої величезної трагедії в жодній країні. 



Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення: 

матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. Київ, 28 листопада 2003 

р. / відп. ред.: В. М. Чирков. - К.: МАУП, 2004. - 320 с.: іл.  

У пропонованому збірнику подано доповіді учасників 

Другої Міжнародної наукової конференції, присвя-

ченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від 

голоду в період 1932-1933 років. 

Матеріали конференції основані на беззаперечних 

архівних документах і свідченнях багатьох учасників 

жахливих подій 30-х років, ще раз підтверджують 

загальновідомий висновок про геноцид українського 

народу як світову трагедію ХХ століття. 



Український хліб на експорт: 1932 – 1933 / ред.: В. Сергійчук. - К.: Видавець 

Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.  

«… Саме завдяки експорту зернових культур імпорт 

Радянського Союзу протягом перших років світової 

кризи постійно зростав, досягнувши в 1931 році 1.135 

мільйонів карбованців… Ударними темпами 

продовжується поставка зерна на експорт і з почат-

ком 1932 року… Поряд з виконанням експортних 

поставок на УСРР з весни 1932 року лягає ще одне 

важливе завдання – забезпечити посівним мате-

ріалом зернових культур східних регіонів СРСР… 

Тимчасом, відвантаживши на експорт з урожаю 1931 

року 2.385 тонн основних зернових, забезпечивши 

Москву, Ленінград, Закавказзя та інші регіони СРСР 

згідно з приписами Кремля, сама Україна на весну 

1932 року залишилася без хліба. Як свідчать 

документи колишніх спецхранів, в Україні вже тоді 

розпочався такий широкомасштабний голод, що 

змусило сталінську верхівку повернути з портів якусь 

частину зерна…Якщо в 1932 році з СРСР вивезено 

527 тисяч тонн пшениці… то в 1933 ці показники 

становили 743 тисячі тонн…» 

В. Сергійчук, 

доктор історичних наук 

На основі невідомих документів з колишніх таємних 

архівів простежено геноцид українського народу в 

1932-1933 роках через експорт нашого хліба. 

 



Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / ред. 

колегія: Ф. М. Рудич [та ін.]; упоряд.: О. А. Пиріг [та ін.]. - К.: Політвидав 

України, 1990. - 605 с.  

 

 

 

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і 

«закритих» сторінок історії українського народу – 

голодові 1932-1933 рр. Вперше обнародувані 

унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які 

відбивають справжні причини, хронологічний перебіг 

та наслідки трагедії. 

У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні 

та моральні аспекти здійснення в республіці 

сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, 

яка стала безпосередньою причиною продовольчих 

труднощів, а потім страхітливого голоду. 



Історія українського селянства: нариси в 2-х томах. Том 2 / авт. колектив:  

О. В. Андрощук, В. К. Баран, А. В. Блануца та ін. - К.: Наукова думка, 2006. –  

653 с.  

 

Серед нарисів, які узагальнюють дослідницьку роботу 

в галузі історії українського селянства,  по-новому 

висвітлюються такі важливі епохи в історії держави, 

як суцільна колективізація сільського господарства та 

її політичні і соціально-економічні наслідки.  



Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті: навчальний посібник /  

О. І. Неживий. - К.: МАУП, 2007. - 316 с.  

 

Це перше видання створене на основі аналізу 

голодоморів як методів управління суспільствами від 

найдавніших часів — покарання "невгодних" та 

"виховання" тих, хто вцілів, з метою беззастережного 

керування фізично та духовно зламаними 

спільнотами. На прикладі трьох голодоморів в Україні 

у XX столітті (1921-1923, 1932 1933, 1946-1947 рр.) 

простежено дії організованої злочинності владних 

(СРСР) і світових латентних (прихованих) структур. 

Такий погляд на проблему сприяє формуванню 

наукового розуміння голодоморів, запобігатиме 

повторенню організованого винищення голодною 

смертю, отже має не лише загальноосвітнє та 

історико-культурне, а й політичне значення на 

перспективу. 



Марочко В. Творці голодомору 1932-1933 рр. / В. Марочко. - К.: Видавець  

Н. Брехуненко, 2008. - 64 с.  

 

У книзі висвітлюється свідома організація Йосипом 

Сталіном, В`ячеславом Молотовим, Лазарем Кага-

новичем, Станіславом Косіором голодомору 1932-

1933 pp., який забрав життя мільйонів українських 

селян. На підставі конкретних документів - постанов, 

телеграм, шифрограм, рішень політбюро ЦК ВКП(б) 

доведено, що перелічені особи були головними 

творцями політики геноциду українців.  

 



В’ятрович В. Голодомор: комуністичний геноцид в Україні / В. В’ятрович. – К.: 

К.I.С., 2016. – 33 с. 

Голодомор — означає масове вбивство голодом. Цим 

словом українці називають національну катастрофу 

1932 – 1933 років, яка забрала життя мільйонів 

людей. Голод тих років не був наслідком стихійного 

лиха, посухи чи неврожаю. Це результат зумисної 

політики комуністичного режиму, який організував для 

українців життєві умови, що вели до фізичного 

знищення.  



Символи пам'яті: каталог міжрегіональної плакатної акції пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. / укл.: О. Гладун; дизайн: І. Гладько. - Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. - 38 с.  

«Провідна ідея цього проекту співвідноситься з 

сучасним контекстом відновлення історичної пам’яті, 

напрацювання нової символіки та інтерпретації 

загальновживаної…» 

Ольга Гладун, 

 куратор виставки, кандидат мистецтвознавства 

 



Черкащина: найтрагічніші сторінки історії ХХ 

століття 



Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років. Черкаська область. Частина 

І / редкол. : П. І. Гаман, А. Ю. Чабан, Е. А. Левицька [та ін.]; упоряд.: Е. А. Левицька, В. І. 

Захарченко, П. М. Жук [та ін.]. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. - 1200 с. 

  

Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років. Черкаська область. Частина 

II / редкол. : П. І. Гаман, А. Ю. Чабан, Е. А. Левицька [та ін.]; упоряд.: Е. А. Левицька, В. І. 

Захарченко, П. М. Жук [та ін.]. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. - 1200 с. 

 

На основі архівних та опублікованих джерел та 

свідчень громадян, що були свідками голодомору 

1932-1933 років, відтворено одну з найтрагічніших 

сторінок історії Черкащини ХХ століття. 



Почепцов В. Ф. Геноцид: на документах архівів, спогадах очевидців, публі-

каціях ЗМІ / В. Ф. Почепцов. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. - 44 с.  

У збірнику вміщено 95 документів, свідчень про 

голодомор. У фонді робітничо-селянської інспекції 

заяви, листи про муки голоду, знущання сільсько-

господарського активу, факти людоїдства. 

Сталінський тоталітарний режим безжально 

винищував усіх, хто чинив опір або був потенційним 

противником його політики в Україні. Жертвами 

голодомору 1932-1933 років, розправ у роки 

примусової колективізації і терору 30-х років стали 

мільйони жителів України, зокрема Черкащини. 

 

 

 



Голодомор 1932 - 1933 на Черкащині. Книга пам'яті в документах та спогадах . 

/ редкол.: О. В. Черевко, Т. А. Клименко, П. І. Гаман [та ін.]; упоряд.: П. М. Жук, 

В. І. Захарченко, Т. С. Калиновська [та ін.]. - Черкаси: Видавець Чабаненко  

Ю. А., 2007. - 484 с.  

 

Книга є унікальним збірником документів і спогадів 

голодомору як однієї з найтрагічніших сторінок в 

історії Української держави, зокрема Черкащини. 

 



Вєтров О. Жнива смерті (Кам’янщина): книга-реквієм / О. Вєтров. – Жашків: 

Видавець Горошко С. І., 2008. – 94 с. 

 

 

Документально-публіцистичне видання містить 

унікальні спогади, фотографії, архівні документи, 

більшість яких публікується вперше, про голод 1921-

1922 років, про колективізацію, розкуркулення і 

виселення за межі України селян та як наслідок голод 

1932-1933 років на території Кам’янського району 

Черкаської області. 

 

«…На десятках таких свідчень та архівних документів 

автор всебічно розкриває буденність тодішнього 

життя наших земляків. Дана праця є пізнавальною і 

повчальною для людей будь-якого віку. Адже це – 

жива історія, яку треба знати, пам’ятати і не 

повторювати страшних її уроків» 

А. Чабан, 

доктор історичних наук, професор. 



Тема Голодомору в художній літературі 



Барка В. Поезія. Жовтий князь: повість / В. Барка. - К.: Наукова думка, 2000. - 

304 с.  

 

 

Твір «Жовтий князь» Василя Барки - представника 

української діаспори у США - написаний у 1958-1961 

роках. Він також став одним із перших у світовій 

літературі професійним прозовим твором, 

присвяченим Голодомору 1932-1933 років. 

Роман є лiтописом сiмейного життя родини 

Катранникiв. Хоча в його основі - власні спогади 

автора, який у молодості опинився на межі голодної 

смерті. Їх він виношував 25 років - записувати 

свідчення очевидців і свої власні почав у 1943 році, 

перебуваючи у таборі для переселених людей, а 

обробляти - вже у Нью-Йорку, у 1950-му. 

Книга здобула схвальні відгуки на Заході. Французька 

газета "Ле Монд" у 1967 році визнала її "найкращим 

твором у повоєнній Європі на одну з найважчих тем". 

 



Самчук У. Марія. Куди тече та річка?: романи / У. Самчук. - К.: Наукова думка, 

1999. - 416 с.  

 

«Найстрашніша смерть — це смерть від голоду». Ці 

слова належать Марії, жінці, на очах якої заможне 

село часів її дитинства вимирало від голоду. Автор 

малює страшні картини Голодомору 1932–1933 років. 

Лаконічно описує автор посівну, яку проводили за 

вказівкою зверху, передчасний збір врожаю і 

злочинну діяльність «залізної червоної мітли»: «Над 

зігнутим голодним людом при праці вдень і вночі 

стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук, з 

занедбаної землі виривається зі скреготом зубів 

кусень хліба». Арештовують Маріїного зятя за мішок 

гнилого зерна, мучиться Надія з виснаженою від 

голоду маленькою Христинкою. І Марія волає до 

Бога, просить допомоги: «Вмреш дитинко. На 

широкому світі немає вже для тебе трошечки 

хліба…» Втративши всіх своїх рідних, велику і гарну 

сім'ю, Марія і сама гине від голоду. 

«Марія́» — перший в українській літературі твір про 

насильницьку колективізацію та Голодомор 1933 року. 

Роман «Марія» має конкретну присвяту: «Матерям, 

які загинули голодною смертю в Україні в роки 1932–

1933». Твір дає змогу подивитися на історичну добу 

очима її сучасників, він є першим пам'ятником 

жертвам Голодомору. 



Загребельний П. Тисячолітній Миколай: роман. Ч. 1. Полювання на хлястики / 

П. Загребельний. – Харків: Фоліо, 2003. – 399 с. 

 

 

“Тисячолітній Миколай ”– антисталінський роман з 

незвичайним сюжетом, один з найсильніших на цю 

тематику в українській літературі. Це розповідь-

спогад людини, яка прожила десять століть – від 

часів князя Володимира до наших днів – не одне 

життя, щоразу ніби вмираючи та знову народжуючись, 

і завжди з ім’ям Миколай. У двадцятому столітті 

Микола Сміян ще хлопцем пережив голодомор 33-го 

року, молодим лейтенантом пройшов кривавими 

дорогами Другої світової війни, а у мирний час став 

вченим-агрономом. Події в першій частині роману 

закінчуються поверненням Миколи Сміяна з війни у 

1946 році 



Земляк В. Лебедина зграя: романи, оповідання / В. Земляк. – К.: Україна, 2005. 

– 720 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету) 

 

 

Романи автора «Лебедина зграя» та «Зелені млини» -  

присвячені добі колективізації   –  функціонуванню 

страхітливої системи винищення селянства 

позбавлення людини влади над землею, внутрішньої 

руйнації правічного хліборобського побуту. Хоч де б 

не працював селянин на колгоспній  (нічийній ) ниві, 

його плодами користувався не він, а держава. І 

відтого занепадало господарство, знижувались 

урожаї, убожіли сім’ї й роди. Голодомори забирали 

життя цілих поколінь. 

. 

 



Лановенко П. Невмирущий хліб: роман / П. Лановенко. – К.: Дніпро, 1981. –  

344 с. 

 

 

 

Епічне осягнення подій  життя українського села, 

поданого автором з позицій соціалістичного реалізму. 

Автор сягнув особливої переконливості у відтворенні 

однієї з найтрагічніших сторінок українського народу - 

голодомору, поданого у контексті інших злодіянь 

радянської влади (розкуркулення та колективізації), 

коли творці голоду встановили хаос, поруйнували 

заповіді, відкинули надособисте. Відтворення саме 

цих реалій етноциду справжня заслуга письменника. 



Кононович Л. Тема для медитації: роман / Л. Кононович. – Львів: Кальварія, 

2005. – 272 с. 

Леонід Кононович  створив зовсім неочікувану 

літературну версію найбільш трагічних і дражливих 

подій української історії ХХ століття.  

"Степан у Мурманському офіцером служив та й 

прочув, що на Вкраїні голод. Приїжджає в село, а 

батька вже на цвинтар звезли. Він туди, коли ж гукає 

щось із кагата... Насилу живого витяг!", - діалоги між 

персонажами роману Леоніда Кононовича нерідко 

нагадують справжні історії, які розповідають свідки 

Голодомору та інших подій із життя українців ХХ 

століття. 

Роман-епос, роман-спокута - так книгу українського 

майстра кримінального жанру охрестили у пресі. 

За словами самого автора, його книга - про радянську 

епоху і про те, що відбувається в Україні зараз. 

"Тему для медитації" нагородили багатьма 

відзнаками, висували на Шевченківську премію. За 

відгуками багатьох читачів, це один із найкращих 

творів української літератури початку ХХІ століття. 

Оксана Забужко включила роман до переліку книг, 

без яких "наша література доби незалежності 

немислима". 

 



Соломіцький О. Л. Крик зболеної душі: вірші / О. Л. Соломіцький. - Черкаси: 

Черкаський державний ЦНІІ, 2013. - 126 с.  

                А звідти, згори, із Москви, із Кремля, 

                Вказівки летіли нові та жахливі:  

                Ніяких потачок – старих, немовлят 

                До ями – і квит. На колгоспній щоб ниві 

Привчались ходити щоденно в ярмі. 

А всіх непокірних – в Сибір несходиму, 

Згноїти живими в підвалах тюрми… 

О, скільки ковтнули радянського диму, 

                  Що й досі ще сльози струмками течуть, 

                  Що й досі на сполох нас кличуть ті дзвони, 

                  Що й досі живі все, надіючись ждуть, 

                  Що мертві воскреснуть – а їх же мільйони -  

Й суворо спитають отих босяків, 

Які геноцид в Україні вчинили, 

І їхніх нащадків – нових барчуків, 

Які вже налигачі нам намилили. 

                  Сучаснику юний, повір же мені, 

                  Що я і всі долею скривджені нині 

                  Умієм цінити крихти запашні, 

                  І тужим за тими, що там, в домовині. 

То будь бережливим. Завжди пам’ятай, 

Що сильною буде тоді Україна, 

Коли в кожній хаті – святий коровай 

І буде усміхнена кожна дитина. 

О. Соломіцький 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голодомор 

 

Хто радий бурді був хоч раз у три дні, 

Хто пухлий, у дранті конав попід тином, 

Той з жахом згадає ті муки страшні, 

Які вирували у нас в Україні. 

                     Шуліки неначе в шкірянках тугих 

                     По закутках хліб геть увесь до зернини  

                     Й худобу, і збіжжя гребли, бо для них 

                     Більмом були наші вкраїнські родини. 

Возили померлих – дорослих, малят… 

Пустіли завжди гамірливі оселі. 

Квітучі сади та родючі поля  

Спустошені стали, неначе пустелі. 
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