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«Чи можливе? Чи таке можливе? 

Чи в таке повірить чоловік? 

Щоб родючі українські ниви 

Народили 33-й рік.» 

(С.Кузьменко) 

 Історія кожного народу має надзвичайно багато вражаючих , неповторних 

і нетлінних фактів, подій, постатей, до яких люди повертаються практично 

щоденно. 

 Серед розмаїття таких подій силою величезного смутку і скорботи в 

серцях мільйонів нині сущих, величезним болем, як невиліковна рана ,нагадує 

про себе саме ця страшна подія – голодомор в Україні 1932-1933 років. 

 За своїм характером, змістом, механізмом здійснення, генетичними, 

соціальними, духовними та іншими наслідками ця величезна людська трагедія 

сягає дійсно планетарних масштабів навіть за умови, що людське горе взагалі 

безбожно, антигуманно у якийсь спосіб співставляти або порівнювати, - яке 

горе найбільше. 

Щоб і хто не говорив і доводив, є страшна правда: голодомор українців 

1932-1933 років був найбільшою трагедією і найтяжчим злочином проти цілого 

народу за всю історію людства. Масштаби цієї трагедії дійсно планетарні, а ще 

страшніші причини, механізм здійснення трагедії, її наслідки, які даються в 

знаки і сьогодні. Не можна ніяк усвідомити, що на найродючіших, 

найквітучіших землях, в урожайний рік було вчинено вбивство, за різними 

оцінками, від 7 до 10 мільйонів людей, майже третина яких – це 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. Трагедія цієї війни була зумовлена багатьма 

обставинами. Це була війна, в якій озброєною виявилася лише одна сторона – 

тоталітарна влада. Це була війна проти власного народу, війна спланована, 

цинічна, братовбивча. 

 

Причини і організація Голодомору. 
Голод 1932-33 років  спричинили, насамперед, політичні чинники. 

Голодомор 1932-1933 рр. був не випадковим явищем природного чи 

соціального походження, а наслідком цілеспрямовано застосованого 

тоталітарною владою терору голодом, тобто геноцидом. 

Масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом 

було свідомим терористичним актом політичної системи проти мирних людей, 

внаслідок чого зник не тільки численний прошарок заможних і незалежних від 

держави селян-підприємців, але й цілі покоління землеробського населення. 

Було підірвано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та 

самобутність. 

Як писав відомий американський дослідник Голодомору Джеймс Мейс, 

„Примусова колективізація була трагедією для всього радянського селянства, та 
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для українців то була особлива трагедія. Зважаючи на фактичне знищення 

міських еліт, вона означала ліквідацію їх як соціального організму й 

політичного фактору, приречення на становище, яке німці зазвичай називали 

naturvolk („первісний народ”)”. 

Аналіз змісту опублікованих протягом 29-33 рр. близько 30-ти постанов 

ЦК ВКП(б), Раднаркому УРСР та СРСР, ЦК КП(б)У  засвідчує факти свідомого 

створення таких умов життя для сільського населення, дві третини якого 

становили етнічні українці, які призвели до їх відвертого фізичного винищення. 

Голодомор 1932-33 років – це свідомо заподіяна акція. Як свідчать 

документальні джерела, хліб в Україні був, але хліб з України забрали. 

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.  

За розпорядженнями уряду, заборонялась будь-яка торгівля в сільській 

місцевості, призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та 

каралося на 10 років ув'язнення і 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. 

  

Наслідки Голодомору 
  Історики і демографи ще й досі сперечаються навколо кількості жертв 

голодомору, виголошуючи різні дані - від 3 до 10 мільйонів. Найвірогідніше, 

враховуючи матеріали перепису населення 1937 року, втрати населення 

внаслідок повного фізичного виснаження, тифу, кишково-шлункових отруєнь, 

канібалізму, репресій, самогубств на грунті розладу психіки та соціального 

колапсу становили на теренах України близько 7 мільйонів осіб. 

  Проте, критерієм масштабності трагедії є, очевидно, не лише цифри, а й 

здатність кожної людини сприймати чуже горе, як своє. Всеосяжність цієї 

національної катастрофи можна збагнути лише глибиною внутрішнього 

потрясіння кожного, хто вважає себе цивілізованою людиною. 

  Найбільш досконала статистика не спроможна передати глибини та 

масштабності соціально-економічних, політичних та морально-психологічних 

наслідків голодомору, жахливого свавілля владних структур і масових випадків 

ганебного для людини явища - канібалізму. Голодне лихоліття, яке охопило 

адміністративні райони з населення понад 40 млн. осіб  і тривало майже два 

роки, явище не стихійне, а цілком рукотворне. 

  Глибокий слід, залишений Голодомором 1932— 1933 рр. в історії 

України, накладається на слід від інших трагедій, що випали на долю 
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українського народу у ХХ столітті. Громадянська війна і голод 1921-23 років, 

репресії 1937—1938 років, війна 1941-45 рр., німецька окупація і Голокост, 

голод 1946—1947 рр... Однак, якщо потрібно і взагалі можливо  зважити 

наслідки багаторазових потрясінь, гуманітарні наслідки Голодомору не 

зрівняються ні з чим. 

  За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування, голод 

32-33 рр. виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального 

поневолення селянства, якою скористався тоталітарний режим в Україні. 

  Без належної оцінки цієї найбільш цинічної форми політичного терору в 

історичному, соціологічному, правовому і політичному аспектах неможливо 

сьогодні уявити історію Європи ХХ ст., збагнути саму суть тоталітаризму. 

Можна з повною підставою говорити про глобальну соціо-гуманітарну 

катастрофу в історії людства, а не лише українства. 

 

Вшанування пам'яті жертв 
            Офіційне вшанування пам'яті жертв Голодомору, в тому числі, визнання 

його геноцидом українського народу, розпочалося за ініціативи української 

діаспори у США та Канаді. Так, починаючи з 1983 року, в столиці канадської 

провінції Альберта місті Едмонтоні, в мерії міста щорічно проводиться 

відзначення річниці Голодомору. На офіційній частині заходу традиційно 

присутні мер міста і керівники провінції. Біля входу до мерії встановлений 

перший світі пам’ятний знак на вшанування річниці Голодомору «розірване 

кільце життя». У 1988 році Конгрес США, а у 1989 році — Міжнародна комісія 

юристів офіційно визнали голодомор 1932-33 років актом геноциду проти 

української нації. 
 Четверта субота листопада в Україні визнана Днем пам'яті жертв 

голодоморів. Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її 

межами. Щорічно, в цей день проводиться всеукраїнська акція «Запали свічку». 

 

 
Президенти України і Росії Янукович і Медведєв ставлять 

свічки-лампадки до Національного меморіалу пам'яті 

жертв Голодомору. 17 травня 2010 
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Пам´ятники Голодомору 

 

У день проведення скорботних 

заходів до 75-х роковин Голодомору 1932-

1933 років, у Києві відкрили Меморіал 

пам’яті жертв голодоморів в Україні.  
Відкриття Меморіалу відбулось за участю 

Президента, прем’єр-міністра, міністрів, 

Київського міського голови, інших 

представників державної та місцевої влади, 

а також високоповажних  гостей з сусідніх 

держав. 

Крім того, для участі у 

церемоніальних заходах з нагоди відкриття 

Меморіалу до Києва прибули делегації з 

усіх регіонів України. Разом з усією 

Україною учасники заходу підтримали 

національну хвилину мовчання та всеукраїнську акцію «Засвіти свічку».  

Меморіал пам’яті жертв голодоморів побудовано в парку Вічної Слави, 

неподалік Києво-Печерської Лаври.  

 

Пам´ятник жертвам голодомору 1932–1933 

р., Калиновий гай 

26 листопада 2005 року  Президент 

України Віктор Ющенко із сімєю прийняв 

участь  в посадці Калинового гаю в 

районі спорудження Меморіального 

комплекса пам´яті жертв Голодомору 

1932–1933 років на Дніпровському підйомі 

в Києві біля церкви Андрія Первозваного. 

В день відкриття в Калиновому гаю посадили біля 300 кущів калини, 

привезених з різних куточків країни і зі всіх районів столиці. В результаті їх 

посадили біля 10 тисяч — по одному з кожного села, яке пережило голод. У 

кожного куща калини встановлена пам´ятна дошка від кожної області — 

чорний хрест з написом кількості людей, які стали жертвами Голодомору 1932–

1933 років. Біля гаю встановлений православний хрест і пам’ятний камінь, на 

якому написано: «Калиновий гай пам´яті  жертвам голодомору 1932-1933 років. 

Закладений за ініціативою Президента України Віктора Ющенко 26 листопада 

2005 року». 

 

 

http://image.otdihinfo.ru/images/13235.jpg
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   Президент України Віктор Ющенко відкрив 

пам´ятник жертвам Голодомору 1932-33 років в селі 

Гора Бориспільського району. У відкритті прийняли 

участь голова Київської обласної дежавної 

администрації Віра Улянченко, представники міст і 

районів Київської області. На початку  церемонії 

Патріарх Київської і  всієї  Русі-України Філарет 

провів заупокійну літію і освятив хрест – один із елементів пам´ятника. 

 Участники відкриття поставили біля нового меморіального комплексу 

запалені свічки і вшанували пам´ять загиблих від голоду хвилиною мовчання. 

Меморіал пам´яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні складається з 

трьох  частин.  

     Перша частина монумента - скульптурна 

композиція під назвою «Жнива 1932-го» являють 

собою колоски пшениці, на яких лежить обезсилена 

від голоду  українська жінка. Її рука випускає серп 

на землю. 

 

 

За декілька метрів від цієї експозиції 

знаходиться головна частина монумента, яка поєднує  

вічний вогонь пам´яті за загиблими  в роки  

Великого Голодомору 1932-1933 років і черні дошки 

- надписи про жертви  Голодомору в Україні, 

Київської області і Бориспільскому районі, а також 

свідчення   очевидців трагічних подій. Завершується 

пагорб чоним хрестом з полірованого каменя, в центрі хреста журавлі – «білі 

птахи з чорною міткою», які пролітають крізь хрест і символізуютьдуші 

померлих людей під час Голодомору 1932-1933 років. Висота хреста – 12 

метрів. Автори скульптурної композиції – заслужений художник України 

Микола Олійник, заслужений архітектор України Руслан Кухаренко, 

архітектори Ілля Мельников і Юрій Біляков. 

Пам'ятники жертвам Голодомору встановлені також у Харкові,  

Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, Кіровограді, Луганську, Сумах, Черкасах, 

Коломиї та багатьох інших українських містах і селах. Закордоном пам'ятники 

встановлені у Едмонтоні, Калгарі, Вінніпегу та інших містах. Піднесення до 

Національного меморіалу пам'яті жертв Голодоморів символічних горщиків з 

зерном та свічками (лампадками), а також посадка кущів калини поблизу 

меморіалу є обов'язковим пунктом в протоколі офіційних візитів лідерів держав 

до Києва. 

 

Визнання голодомору геноцидом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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15 травня 2003 року Верховна Рада України в офіційному зверненні до 

народу України визнала Голодомор актом геноциду, але не прийняла 

постанови, поданої на її розгляд, щодо цього питання, обмежившись лише 

офіційним зверненням, що майже не має юридичної цінності. Напередодні 

прийняття звернення, віце-прем'єр-міністр Дмитро Табачник, представляючи 

депутатам доповідь про Голодомор, зазначив: « Ми мусимо донести до світу 

,що штучні голодомори радянської епохи були нашим українським голокостом. 

Це був свідомий геноцид українського народу, який наклав свій безжальний 

відбиток на всю нашу історію, на національну свідомість.» 

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про 

Голодомор 1932—1933 років в Україні», який трактує події 1932—1933 років, 

як Геноцид українського народу.   

Країни, які офіційно визнали Голодомор актом геноциду 

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського 

народу і засудили: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія,  Ватикан, Грузія, 

Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, 

Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина,Чехія,Чилі. 

У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної асамблеї ООН ухвалила 

«Спільну заяву з нагоди 70-ої річниці Великого голоду 1932—1933 років», де 

він визнавався національною трагедією українського народу. За ухвалення 

Спільної заяви проголосували 64 держави-члени ООН, в тому числі Росія. 

23 жовтня 2008 року Європарламент визнав Голодомор в Україні злочином 

проти людства і висловив співчуття українському народу. 

28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила 

резолюцію про вшанування пам'яті загиблих в результаті голоду 1932-1933 

років в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу, 

вшанувавши пам'ять загиблих від голоду і засудивши жорстоку політику 

сталінського режиму.  ПАРЄ також зазначила, що «в Україні, яка постраждала 

найбільше від насильницької колективізації, Голодомор був визнаний 

геноцидом рішенням Верховної Ради». 

Геноцидом українського народу Голодомор визнають католицька церква, 

Константинопольська православна церква, Українська православна церква — 

Київський патріархат, Українська православна церква (Московського 

патріархату) та Українська автокефальна православна церква. 

 

Тема Голодомору в українській поезії і прозі 
Чорні крила голодомору обійняли багаті чорноземи України, змусивши 

одних помирати страшною голодною смертю, інших — з потьмареним розумом 

— піддатись жорстоким канібальським звичаям.  

Схиляючи голови перед тими, хто помер, і перед тими, хто вижив на 

глевкому хлібі з кори та глини, хочеться нагадати, що репетиція цієї 

диявольської вистави відбувалась ще на початку двадцятих років, коли 

червоноармійські загони оточили всю Наддніпрянщину, прирікши її на 

вимирання.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932%E2%80%931933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_1932%E2%80%931933_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2010
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Таким чином більшовики помстилися за ще не забуті часи національного 

піднесення в Україні. І одним з перших сказав гіркі слова правди молодий 

Павло Тичина, сонячний кларнет якого був налаштований на оспівування 

українського відродження. В його поемі “Чистила мати картоплю…” проста 

українська жінка, стурбована за майбутнє своїх дітей, прорікає:  

Ленін-антихрист явився, мій сину, а ти проти мене. 

Треба боротись: ворог явився. 

Болем і скорботою проникнута поезія “Загупало в двері прикладом…”, 

котру лише в останньому томі 12-томника Тичини опубліковано повністю, без 

скорочень.  

Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку.  

 — А-ну, одчиняй, молодиця, чого ти там криєшся в хаті.  

Застукало в серці, різнуло: ой горе! Це ж гості до мене.  

Та чим же я буду вітати — іще ж не зварився синочок.  

На одну збожеволілу молодицю аж п’ятеро озброєних чоловіків… І лише один 

співчуває нещасній.  

 — Синочку, дитя моє любе! Ой що ж я з тобою зробила!  

А писар все пише, все пише — та сльози писать заважають.  

  Всім відомо, що П.Тичина перебував у своєрідній еміграції, 

відмежувавшись від реального життя, але бодай символами спілкувався із тими, 

хто міг його зрозуміти. Тому завжди наполягав, щоб під цією пріснопам’ятною 

поезією завжди стояла дата — 1933 рік.  

На відміну від П.Тичини, інший поет, який також символізував 

національне відродження України, Є.Маланюк змушений був скоштувати 

гіркого хліба еміграції справжньої. Та ніяка “залізна завіса” не змогла 

приховати від нього смертельного поєдинку між владою та народом. “Року 

Божого 1933” — так названа одна із поезій Є.Маланюка, в якій вчуваються 

ремінісценції “Скорбної матері” П.Тичини:  

Вже нема хуторів і держав,  

Тільки трупи в житах, тільки трупи  

Та від хрипу крива іржа,  

Що замкнула посинілі губи. 

  Кілька десятиліть про два великі голодомори не згадували, в 

підручниках з історії плутано мовилося про неврожай, хоча ще було багато 

очевидців, які розповідали про згноєне зерно на залізничних станціях та 

елеваторах, що охоронялися ”людьми з рушницями”. В зовні благополучні 70-

ті, коли дисидентський рух набирав обертів, за мурами київської психлікарні 

була написана поема “Хрест”. Її автор — Микола Руденко. Колись, ще 

підлітком, він потерпав від голоду в донбаському краї, а по війні був чи не 

найбільш відомим поетом і прозаїком. Та не змирився з облудою партійних 

планів щасливого майбутнього і став поруч із тими, хто посмів протестувати. І 

ось тоді, коли продажні лікарі намагалися довести, що всі його ідеї — 

божевільна маячня, поет пише і присвячує свій твір генералові П.Григоренкові. 

Центральний персонаж поеми — незламний, твердокам’яний більшовик 

Мирон, який повертається в Україну, до рідного села після довгих років 
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розлуки. Він переконаний в тому, що ворожі голоси розносять брехні про 

голодомор, а насправді там розквітнув колгоспний рай. Але побачивши мертве 

село, в якому знімають фільм про багатство і добробут колгоспників, Мирон 

усвідомлює свою трагедію і трагедію своїх земляків. Він шукає могилу матері, 

а до нього озивається з-під землі Україна. І Христос-кобзар переконує:  

Лукавий заспіва осанну,  

щоб вшанувати п’ятирічку, план.  

 Тим часом він заради чину й сану  

 готовий матір вкинути в казан.  

    Нас довго переконували в тому, що блоківський Христос освятив 

діяння революційних матросів. А, може, вони просто вели його на розстріл… В 

поемі М.Руденка “Хрест” більшовик Мирон і Син Божий гинуть разом — в 

катівні НКВС. М.Руденко — великий провидець, який бачив майбутню 

катастрофу. Воістину народний поет, він з гіркотою думав про минуле і з болем 

— про пройдешнє. Тому багато його поезій торкаються теми елементарного 

людського виживання в епоху глобальних екологічних катастроф, в часи 

недовір’я влади до людини-робітника, людини-селянина, які на своїх плечах 

тримають всю ідеологічну надбудову. “Хліб тридцять третього”, “Кропива”, 

“Содом” — вже самі назви говорять до читача мовою космічної катастрофи.  

В цьому короткому огляді згадані лише три поети, оскільки у поезіях кожного з 

них відбилися окремі спільні риси відгуку-зойку на події, підступно 

спровоковані більшовицькою владою проти власного народу. Тому хочеться 

завершити уривком із поезії Є.Маланюка “Друге посланіє” (1944):  

Та ти — не виграшка природи,  

 не примха лиш земних стихій —  

 ти не загинеш, мій народе,  

 пісняр, мудрець і гречкосій.  

 Бо вірю: судні дні недаром  

 твій чорний рай зняли пожаром  

 і пломінь слупами росте,  

 сполучуючи з небом степ.  

 І небо сходить на країну  

крізь зойк заліз, крізь звіра рик,  

крізь дим руїни — Україну  

новий узріє чоловік. 

Тричі “шугав безчолий голод” Україною: 1921—1922, 1932—1933, 

1946—1947 рр. Найнемилосердніший, найстрашніший, безперечно — 1932—

1933 рр. Це був справжній голодокіс, мор, що забрав життя мільйонів українців 

(учені ще досі не визначили число його жертв). А скільки дітей не народилося в 

Україні? Вони ж могли побачити світ, коли б не голод… Штучний, 

запланований у Москві, він прийшов разом з більшовиками, разом з 

колективізацією. Нова влада з її класовою ненавистю, богохульством, 

безкультур’ям порушила усталений сільський уклад з його християнськими 

заповітами, вірою у Бога. Людям здавалося, що прийшов страшний звір, 

антихрист — Ящур, і все руйнує, знищує, випалює, виморює.  
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Але годі було говорити це вголос, серед чужих. Страх, який принесла 

більшовицька влада, скував усім уста, наклав на них печать мовчазних мук… 

Ще й досі офіційно не осуджено тоталітарний сталінський режим з його 

голодоморами та Гулагами.  

Першим, хто сказав світові правду про 1933 рік, його причини і наслідки, 

став автор роману “Марія” Улас Самчук. Написаний у високому стилі хроніки 

життя жінки-селянки, роман підносить її образ до символу України, 

багатостраждальної нашої землі. Як син і виразник інтересів українського 

селянства, письменник зразу ж вловив увесь розмах нашої національної 

трагедії. Високого трагедійного звучання твір набуває поступово. З перших 

сторінок іде навіть трохи ідилічний опис життя і побуту українських селян з їх 

буднями і святами, радощами і клопотами. Зовсім інше, моторошне враження 

справляють останні розділи роману. Автор підносить їх до рівня трагедійного 

національного епосу: всі головні герої — гинуть. Особиста трагедія жінки-

матері стала трагедією всієї України. Образ Марії — найбільш ємний і 

значущий. Автор продумав усе до деталей, починаючи з біблійного імені. 

Жодного разу ніхто в романі не назвав її Марійкою чи Марусею. Від колиски і 

до жахливої і голодної смерті вона — Марія. “Коли ж її тепла і радісна мати 

селянка Оксана виймала з довгої пазухи груди, Марія здалеку відчувала їх, 

моргала усточками й намагалася продерти свої майбутні оченята… Тридцять 

днів гаснула сама Марія — покинута, одинока”. Жахи цієї смерті У.Самчук 

змальовує з такою документальною точністю, що ми спізнали лише в останні 

роки зі спогадів очевидців та жертв голодомору, які залишилися живими і 

змогли “заговорити” лише у незалежній Україні.  

Роман “Марія” — роман-спалах, роман-реквієм, роман-набат. 

Надрукований 1934 р. у Львові, він дуже довго ішов до своїх читачів. По-

стефанівськи “коротко, сильно і страшно” описує Улас Самчук голодний 1933 

рік. До зображення життя своїх героїв автор підходить з мірою українського 

вітаїзму – життєствердження. 

    Попри трагічну тональність останніх розділів твору, роман У.Самчука 

сповнений життєстверджуючим пафосом: український народ безсмертний, і він 

має своє майбутнє.  Утіливши у своїй творчості гірку долю українського народу 

в ХХ столітті, письменник та його роман “Марія” тепер уже назавжди 

залишаться в історії української літератури.  

Стоячи біля джерел теми голодомору 1933 р., твір Самчука як би 

окреслив проблематику повістей Тодося  Осьмачки “План до двору” (1951), 

“Ротонда душогубців” (1956); йому співзвучні п’єса “Чий злочин” (1952) 

Василя Чапленка, повість “Їм дзвони не дзвонили” (1987) Олекси Гай-Головка, 

твори Олекси Веретниченка та Ігоря Качуровського. Всі вони з суворою 

правдивістю розповідають про геноцид та етноцид, що їх проводила в Україні 

комуністична московська кліка.  

В материковій українській літературі тема ця була суворо заборонена, 

хоча письменникам України вона боліла, мабуть, найбільше. Завуальовано до 

неї насмілився звернутися Михайло Стельмах у романі “Чотири броди”. 
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Спочатку не зауважили, “пропустили”, а коли схаменулися, наклали заборону 

— 10 років не друкували…  

Василеві Земляку не поталанило відразу: “крамольні сторінки” вилучили 

з тексту без будь-яких пояснень. Лише зараз “Літературна “Україна” 

оприлюднила цей факт. Встиг створити свій “Голодомор” Євген Гуцало. 

Останнім часом звертались до цієї теми В.Захарченко (його твір “Пришлі 

люди” удостоєно Шевченківської премії), А.Лисивець, А.Мацевич.  

Чи не найповніше трагічні картини розп’яття української душі на Голгофі 

1933 року зобразив Василь Барка (США). Свою оповідь він гармонізує Святим 

Письмом, усією християнською культурою, українським фольклором. Митець 

болісно дошукується причин такої катастрофи: чому зміг запанувати червоний 

звір, реалізуючи давнє пророцтво і міф про світовий голод у реальний голод в 

Україні. Роману В.Барки “Жовтий князь” передує слово “Від автора”, в якому 

письменник знайомить читачів з фактологічними основами свого твору. 

Василь Барка 25 років збирав свідчення очевидців голодомору 1933 року. 

В кінці 50-х років, вже у Нью-Йорку, письменникові довелося ще раз у житті 

пережити моторошне відчуття голоду. 25—35 центів на день вистачало лише на 

дешевий рис і раз на два дні можна було дозволити собі купити банку рибних 

консервів. Напівголодне існування, за свідченням Барки, відновило в його 

пам’яті 1933 рік на Кубані. І він взявся до роботи, нелегкої, виснажливої. Про 

створення роману автор говорить: “Там у мене було більше плачів, ніж 

писанини. Я дотримувався правила нічого не вигадувати… Автор у своєму 

творі — не суддя, але, як колись визначив Чехов, свідок для суду: розповідати, 

що сталося в житті”.   Так, “Жовтий князь” Василя Барки — це правдиве 

свідчення перед людьми і Богом про те, що чинилось в Україні тридцять 

третього.  

Змальовані Барком докладні, часом вражаючі натуралізмом картини смерті 

селян та їх дітей, реалістичні описи голодних мук, пошуків їжі на зимових 

полях розкривають світові страшну правду про істинну сутність 

“процвітаючого суспільства”, розвінчують радянський тоталітарний режим, 

який так цинічно штовхнув у голодну прірву своїх громадян, селян-хліборобів.  

Обнадійливий символічний фінал роману “Жовтий князь”. Духовне його 

наповнення спонукає нас до гордості за українську націю, в дітей якої навіть 

голодна смерть не може вбити найголовнішого — людяності і любові.  

 

НЕ ДАМО ЗГАСИТИ СВІЧУ ПАМ’ЯТІ! 

 

Крізь страх репресій і замовчування 

тоталітарним режимом, крізь байдужість і 

небажання бачити істину вільним світом 

українці пронесли правду про Голодомор.  

Незалежна українська держава назвала 

Голодомор геноцидом українського народу, 

добилася його міжнародного визнання. 

Українці не лише зберегли пам'ять про 
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мільйони невинних жертв, не дали приховати злочини їхніх катів, але й 

застерегли світ перед можливістю повторення цього жаху. 

Сьогодні ми маємо захистити ці здобутки, не допустити реабілітації 

сталінізму та його злочинів. Українці в Україні та 32 країнах світу об'єднують 

зусилля на захист правди про наше минуле. Остаточне і безповоротне 

засудження злочинів тоталітарного режиму в Україні, і найбільшого з них - 

геноциду 1932-1933 років, - запорука нашого незалежного демократичного 

майбутнього.  

Крізь страх репресій і замовчування тоталітарним режимом, крізь 

байдужість і небажання бачити істину вільним світом українці пронесли правду 

про Голодомор. Незалежна українська держава назвала Голодомор геноцидом 

українського народу, добилася його міжнародного визнання.  

Українці не лише зберегли пам'ять про мільйони невинних жертв, не дали 

приховати злочини їхніх катів, але й застерегли світ перед можливістю 

повторення цього жаху. 

Сьогодні ми маємо захистити ці здобутки, не допустити реабілітації 

сталінізму та його злочинів. Українці в Україні та 32 країнах світу об'єднують 

зусилля на захист правди про наше минуле.  

Остаточне і безповоротне засудження злочинів тоталітарного режиму в Україні, 

і найбільшого з них - геноциду 1932-1933 років, - запорука нашого незалежного 

демократичного майбутнього.  

В Україні та 32 інших державах стартує кампанія «Не дамо згасити свічу 

пам'яті», присвячена Голодомору 1932-1933 років. 

Мета кампанії - вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 

років, недопущення замовчування справжніх причин, наслідків та організаторів 

геноциду.  

19 червня у Києві відбулася молитва за невинно вбитих, після якої Cвічки 

Пам'яті поїхали у міста України та по всьому світу. У кожній країні, яка 

підтримала кампанію, - а це Австралія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика 

Британія, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, 

Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Норвегія, Парагвай, Польща, Португалія, 

Російська Федерація, Румунія, Сербія, Словаччина, США, Угорщина, 

Узбекистан, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія - участь у молитві візьмуть 

представники різних релігій та конфесій, політики, представники влади та 

української діаспори. Свічка моління також побувала у резиденціях 

Європарламенту та Організації об'єднаних націй. 

  
 

Пам'ятна монета "Голодомор – геноцид українського народу" 

В обігу з 23 листопада 2007 року 

Технічні характеристики 
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Номінал, 

грн 
Метал 

Маса, 

грам 

Діаметр, 

мм 

Якість 

виготовлення  
Гурт 

Тираж, 

штук 

 

20  
срібло 925 

проби  
62,2 г 50,0  

спеціальний 

анциркулейтед  

секторальне 

рифлення 

до 10 

000  
 

5  нейзильбер  16.54 35.0 
спеціальний  

анциркулейтед 
рифлений  75 000  

 

Монети виготовлені з використанням технології патинування.  

 

Присвячена пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років 

 

  

На аверсі монети 

монет в центрі 

зображено дівчинку з 

колосками в руках, яка 

стоїть на стерні, по 

боках від неї – гілки 

калини.   Унизу 

розміщено   малий 

Державний Герб 

України (ліворуч), рік 

карбування монети 2007 

(праворуч) та півколом 

написи:  на монеті зі 

срібла –  ДВАДЦЯТЬ 

20 ГРИВЕНЬ, 

позначення металу, 

 його проби – Ag 925, 

маса в чистоті –  62,2; 

на монеті з нейзильберу 

– П’ЯТЬ 5  ГРИВЕНЬ 

та на обох монетах 

 півколом напис –

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ, 

логотип Монетного 

двору Національного 

банку України. 
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На реверсі монет на тлі запалених свічок 
зображено хрест з лелекою всередині та по колу 

розміщено написи: ГОЛОДОМОР – ГЕНОЦИД 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,  1932 

ПАМ’ЯТАЙМО! 1933. 

 

Авторська розробка  А. Гайдамаки, П.Дроздовського, М.Обезюка  

Автор ескіза:  – М. Кочубей 

Автори моделей: Р.Чайковський, В. Атаманчук, В. Дем’яненко. 

 

 

Київщина в прицілі Голодомору 
 В історії України Київщина посідає особливе місце. Саме Київщина як 

серце України потерпала під час братовбивчої громадянської війни, голоду 

початку 20-х років, репресій і нищень мало не найбільше. Яскраво це засвідчує 

і Голодомор 1932-1933 років. 

 Так збіглося: створення Київської області припало на початок нечуваного 

за масштабами і наслідками голодомору. Жнива попереднього року вдалися, 

Київщина поставила державі хліб, але у Москві уже розроблялись далекосяжні 

плани наступу на українське селянство. 

 Архівні документи, які збереглися, свідчать: окремі люди передбачали 

біду, що насувається, зверталися до керівників УСРР і СРСР з метою не 

допустити страшного лиха. Одним із перших таких звернень став лист жителів 

с. Ріжки Таращанського району Білоцерківської округи на Київщині від 15 

лютого 1932 року до голови всеукраїнського Центрального Виконавчого 

комітету про те, що у них забирають кури, качки, одежу у хатах, не дають 

хліба, на якому вони працювали і вони голодують уже 7 місяців. Також селяни 

с. Лосятина Білоцерківського район писали в бюро скарг Народного комісаріату 

робітничо-селянської інспекції від 8 березня 1932 року про те, що людей 

залишили без куска хліба, худоба гине, бо немає чим годувати, людей 

викидають на мороз, бо не хочуть вступати у колгоспи. 

 Як правило, реакцією на такі звернення був арешт, звинувачення у 

контрреволюційній пропаганді, вирок судової трійки і від 5 до 10 років таборів 

особливого режиму.  

 Особливо поширювались мандрування бандуристів, які в своїх співах 

провадять одверту контрреволюційну агітацію. Агітують за повстання, 

вихваляють царський лад та панів. В результаті чого комуністичний режим 
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розібрався по-своєму: скликав нібито на всеукраїнський з´їзд, а звідти – у 

розстрільні камери і на Соловки. 

 Жорстоко карали й тих партійних та господарських працівників, які 

доводили вищому керівництву республіки, що не можуть виконати нереальний 

план хлібопоставок. 

 Не зважаючи на плин часу, розповіді свідків тих страшних подій 

вражають нащадків моторошними подробицями людської жорстокості та 

відчаю. Тисячі жителів Київщини – очевидців голодомору свідчать про 

цілеспрямований, керований владою людиноненависницький комплекс 

політичних, економічних, правових заходів по вилученню з українського села 

не лише зерна та інших продовольчих ресурсів, а навіть утилітарно-побутових 

речей певної матеріальної цінності (одяг, вишиті рушники, ряднини тощо), які 

можна було б подати чи обміняти на продукти. 

Тими, хто пережив голодомор, наводяться численні факти знищення 

продуктів, які не можна було з якихось причин вилучити, в тому числі вже 

приготованої їжі. Страви виливались, посуд розбивався, квашення псувались і 

робились непридатними для вживання. Це також говорить по керований 

процес, спрямований не на поповнення державних продовольчих ресурсів, а на 

масове винищення мільйонів людей, аби з уцілілих зробити слухняних, 

покірних рабів комуністичної системи. 

Населення залишилось без будь-яких запасів продуктів харчування. 

Повальний голодомор розпочався в січні 1933 р. найбільша смертність була в 

березні-червні. На ці місяці припадає найбільше випадків людоїдства і 

трупоїдства. 

Секретний звіт Київського обласного відділу ДПУ, поданий голові ДПУ 

УСРР, містив таку статистику: кількість населених пунктів, уражених голодом, 

по області – 829, кількість голодуючих сімей – 26 525, кількість дорослих, 

голодуючих по області – 93 636, голодуючих дітей по області – 112 199, 

кількість опухлих – 47 392, кількість померлих по області – 12 801, випадків 

людоїдства по області – 72, трупоїдства – 65. В таємному звіті серед найбільш 

потерпілих називались Богуславський, Білоцерківський, Обухівський, 

Рокитнянський, Тетіївський, Сквирський та Переяславський райони. 

Голодувало населення і в містах, проте найбільше постраждали сільські 

райони. У Ставищенському, який посів одне з перших місць на Київщині по 

смертності (померло з голоду 16 106 чол., або 31,5% всіх жителів району). 

Ще більший відсоток втрат у Тетіївському районі – 46,1%. А кількісно 

найбільші втрати у Переяславському (26 878 чол.) та Білоцерківському (понад 

22 500 жителів) районах. 

Україна вимирала, а  величезних зерносховищах на її території було 

повно пшениці. Її відправляли за кордон, її переробляли на спирт (жоден із 

спиртзаводів Київщини не був зупинений).  У Білій Церкві в 

Преображенському соборі всередині і навіть на вулиці в мішках замокали і 

пропадали тисячі тон зерна, але по тих помираючих з голоду, хто пробував 

добратись до рятівного хліба, охоронці стріляли без попередження. 
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Є свідчення про те, що заражене хлібним кліщем зерно одного з 

елеваторів, яке можна було б використати для порятунку сотень тисяч 

помираючих, зсипали у Дніпро. 

У спеціальних сховищах лежало зерно державного резерву, так званий 

стратегічний запас хліба на випадок війни. В одному зі свідчень 

повідомляється, що у Броварах, усього в кількох десятках кілометрів від 

вимираючих районів, знаходилось одне з таких підземних зерносховищ 

колосальних розмірів. На 1933-й рік в ньому зберігалось до одного мільйона 

тонн зерна. Нічого з цих запасів не було взято для допомоги голодуючим. У 

1941-му році в перші тижні війни його спалили енкаведисти, аби хліб не 

дістався німцям. 

 Організатори найстрахітливішого злочину минулого століття – 

Голодомору 1932-1933 років в Україні старанно ховали сліди своїх злодіянь і 

знищували всі документи про смертність та причини смертності. Але частина їх 

все ж уціліла, дійшла до наших днів і є незаперечним доказом того, що у 1933 

році смертність порівняно з попередніми роками зросла в десятки разів. 

 Якщо кількість померлих від голоду (284542 чол.) помножити на середній 

показник розбіжностей, одержимо страхітливі цифри: від 379 600 до 509 000 

замордованих голодом жителів Київщини в її нинішніх межах, або від 23,7% до 

31,8 % усього тодішнього її населення. Щоправда, більш доказово підтвердити 

цю цифру нині уже неможливо. Як і спростувати. 

 Слід за буремним і кривавим ХХ століттям ідуть у Вічність очевидці 

Голодомору 1932-1933 років в Україні. Але разом з ними не відходять у 

безвість їхні біль і страждання. Ми, внуки і правнуки голодоморного покоління, 

повинні передати своїм нащадкам їхню пекучу сльозу пам´яті про мільйони 

безвинно убієнних комуністичним режимом українців. Аби нічого подібного 

ніколи не повторилось. 
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