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Краєзнавчо-пошуковий посібник укладений з метою увічнення
пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років.
Історія багатостраждального українського народу пересичена
трагічними сторінками минулих століть. Проте, є одна з них, яка
ніколи з плином часу не буде поглинута мороком небуття. Це події
голодомору 1932-1933рр.. І по сьогоднішній день, коли ми живемо в
новому столітті і тисячолітті витоки цієї трагедії так і неосмислені
належним чином і не зроблено ні вченими , ні політиками та
державними діячами належних висновків.
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Вступ
Пекельні цифри та слова
У серце б’ють, неначе молот.
Немов прокляття, ожива
Рік тридцять третій…
Голод… Голод…

ГОЛОДОМОР 1932-1933 років в Україні поглинув мільйони людських
життів і залишається незагоєною раною генетичної памяті українського народу,
однією з найстрашніших сторінок нашого минулого.
Він мав непоправні наслідки – економічні, політичні, демографічні,
морально-етичні, соціально-психологічні та став національною катастрофою,
найбільшою в історії України й однією з найбільших у всій світовій історії.
Було зруйновано соціальні основи української нації, її вікові традиції,
підірвано духовну культуру й унікальну етнічну самобутність.
Серцевина нашого народу-українське село тоді перетворилося на суцільне
кладовище в центрі Європи.
Мученицька смерть хліборобів у час, коли не було ні війни, ні природних
катаклізмів, й досі приголомшує.
Штучний голод був свідомим терористичним актом політичної системи
проти мирних людей, внаслідок чого зникали цілі покоління землеробів.
Умисне створення умов життя, розрахованих на фізичне винищення
селянства- найвиразніша ознака геноциду в Україні.
Націю вбивали повільно, жахливим згасанням від голоду.
Люди, гнані страхом перед смертю, незважаючи на колючий дріт,
сторожових собак, кулеметні черги, пробиралися на Волинь-щоб вижити.
За право жити на рідній землі наш народ заплатив жахливу ціну.
Враховуючи суспільну значимість зазначеної події та з метою належного
вшанування пам'яті жертв Голодомору, Президент України В.Ющенко видав
Укази від 28 березня 2007 року N 250/2007 «Про заходи у зв'язку з 75-ми
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роковинами Голодомору 1932-1933років в Україні», від 2 листопада 2007 року
№1056/2007 «Про відзначення у 2007 році Дня пам'яті жертв голодоморів».
1 листопада 2007 року 34-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до
складу якої входять 193 країни, одностайно ухвалили резолюцію «Про
увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні», висловила впевненість у тому,
що трагедія Голодомору, яка була викликана жорстокими діями та політикою
тоталітарного сталінського режиму, повинна стати пересторогою сучасним і
майбутнім поколінням у цілях дотримання демократичних цінностей, прав
людини та законності.
Наразі ми маємо шанс засвоїти урок української історії не заочно, з
підручників, а через безпосередній контакт з нею. В області проживас понад
шістсот свідків тих трагічних подій, відомості про яких зібрані в цьому виданні.
Пам'ятаймо свою ІСТОРІЮ, не забуваймо МИНУЛОГО В ІМ'Я
МАЙБУТНЬОГО!
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ПРАВДА ПРО ГОЛОДОМОР НЕОБХІДНА, АБИ НЕ ПОВЕРТАЛОСЯ
МИНУЛЕ
Указом Президента України Леоніда Кучми четверта субота листопада
оголошена пам’ятним днем. Цього дня має відбуватися цілеспрямована
передача інформації від старших поколінь до молодших про найбільшу
трагедію, яка спіткала український народ в радянські часи – голодний мор
1932-1933 років. Живим потрібно віддавати шану мільйонам полеглих від
голоду українських селян. Діти повинні дізнаватися про страхітливі методи
сталінської колективізації, про упокорення голодом волелюбних хліборобів.
Тоді, на початку 30-х років, з українського села викачали за державними
заготівлями весь хліб. Там, де не знаходили хліба, у боржників по
хлібозаготівлях у порядку «натуральних штрафів» конфісковували все, що
знаходилося на селянському подвір,-сало, картоплю, цибулю, буряки тощо.
Позбавлені продовольста, селянські сім’ї не могли дожити до нового врожаю.
Голод, мов пожежа, поширився по
всій Україні і Кубані.
Селяни вмирали від голоду в
обстановці цілковитої інформаційної
блокади.
Газети
захлиналися
повідомленнями
про
успiхи
соціалістичної
індустріалізації,
репортажами про звитяжну працю на
колгоспних ланах. Жахливі подробиці
про голодомор, які інколи потрапляли
в закордонну пресу, оголо- шувалися
злісними
вигадками
буржуазної
пропаганди.
Слово
«голод»
заборонялося вживати навіть в
документах партійних комітетів, які
мали гриф «цілком таємно». Адже це
був не просто голод, а терор голодом.
У всі наступні роки згадка про голод 1932-1933 років каралася за 58-ю
статтею Карного кодексу (антирадянська пропаганда). Необережно мовлене
слово могло запроторити людину концтабір. I розмови змовкли.
На XX з’їзді КПРС Микита Хрущов виступив з таємною доповіддю про
сталінські репресії. Поступово конкретні факти, що містилися в цій доповіді,
стали надбанням широкої громадськості. Це були факти про масовий терор
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1937-1938 років. Про голод 1932-1933років Хрущов не згадував. І зрозуміло
чому. Репресії спрямовувалися не тільки проти рядових громадян. Від них
гинула й компартійно-радянська еліта. Цей злочин обтяжував не тільки
Сталіна. Інформація про голодомор обтяжукала комуністичну доктрину і
політичний режим.
Численна українська діаспора в Канаді і США била в усі дзвони, щоб
донести правду про голодомор до світової громадськості. Однак до українців
довго не прислухалися. Тільки на 50-ту річницю голодомору світова
громадськість привернула увагу до цієї теми.
У
жовтні
1984
року
президент США Рональд Рейган
підписав
законопроект
про
заснування
при
Конгресі
спеціальної
комісії
для
«виявлення причин голоду в
Україні» . З державного бюджету
було виділено 400 тисяч доларів.
Комісія
з
шести
історівукраїнознавців повинна була,
користуючись доступними джерелами і свідченнями очевидців вивчити цю
«білу пляму» радянської історії.
Після приходу до влади Михайла Горбачова у Радянському Союзі почала
поширюватися гласність. Проте інформація про голодомор в Україні залишалася забороненою. Керівництво Компартї України спробувало «науково»
довести, що ніякого голоду не було, і з цiею метою організувало видання в
Канаді книжки Дугласа Тоттла про «херстівський голод». Херст був власником
газет, які у 1933 році виступали проти дипломатичного визнання Радянського
Союзу на тій підставі, що
в
цій
країні
влада
виморює голодом власних
громадян.
Виступаючи
на
урочистому
заcіданиі,
присвяченому 60-pіччю
Жовтневої ре- волюцї в
листопаді 1987 року,
Михайло Горбачов жодним словом не обмовився про голод в Україні. Але
керівники Компартії України опинилися в незручному становиші Комісія
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Конгресу США з українського голоду працювала успішно і регулярно
розсилала інформацію про свою роботу не тільки членам Палати представників
і Сенату, а й радянському посольству у Вашингтоні. Правду про голод уже не
можна було приховати, як це робили впродовж десятиліть.
У ювілейній доповілі, приспяченій 60-річчю встановлення радянської влади
в Україні, яку Володимир Щербицький проголосив наприкінці грудня 1987
року, уже визнавався факт голоду, обумовленого нібито неврожаєм. Порушення
сталінського табу членом політбюро ЦК КПРС зробило можливим для
істориків і журналістів вивчати й публікуати інформацію про голод. Незабаром
матеріали про голод- геноцид стали надбанням широкої громадськості.
Треба віддати належне останнім керівникам Компартiї України.
Незважаючи на глуху опозицію центрального керівництва КПРС, вони не
чинили перепон тим ентузіастам, які шукали в архівах документальні
підтвердження страхітливого сталінського злочину. В Інституті історії партії
при ЦК КПУ було під- готовлено відповідний збірник документів і матеріалів.
Політбюро ЦК Компартії України 26 січня 1990 року прийняло спеціальну
постанову «Про го- лод 1932-1933 років на Украні та публікацію пов'язаних з
ним архівних матеріалів. Незабаром після цього у «Політвидаві
України»вийшла з друку книжка «Голод 1932-1933років на Україні: очима
істориків, мовою документів».
Завдяки зусиллям українських і зарубіжних істориків голодомор 1932-1933
років перестав бути «білою плямою». Створено Асоцiацiю дослідників
голодомору, яка об'єднала творчі зусилля київських вчених та істориківкраєзнавців у багатьох областях.
Уперше в Україні будо відзначено 60-ту річницю голодомору. У вересні
1993
року
відбулася
міжнародна
наукова конференція
«Голодомор
1932-1933років
в
Україні: причини
і наслідки», на якій
виступили
Президент України
Леонід Кравчук,
відомі громадськополітичні діячі
Олесь Гончар, Тван
Драч,
Микола
Жулинський,
вітчизняні
і
закордонні вчені.
Восени 1998
року в Україні теж
були проведені заходи, при- свячені 65-й річниці голодоморy. Ось тоді
Президент України Леонід Кучма встановив своїм указом пам'ятний день, щоб
правда про голодомор завжди залишалася з нами.
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На жаль, в українському суcпільстві с досить впливові си- ли, які прагнуть
знищити пам'ять про злочин радянської доби, викреслити їх з шкільних
підручників. Але правда про минуле необхідна, шоб перешкодити поверненню
цього минулого, перетворенню його на майбутнє.
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Трагедія голоду 1932-1933 років:
ПОГЛЯД З ВІДСТАНІ ЧАСУ
Дуже прикро, але факт, що за роки незалежності населення України за
рахунок смертності, матеріальної скрути, хвороб скоротилося майже на п'ять
мільйонів осіб. І це ще один доказ того, що до подій 1932-1933рр. слід
повертатися ще і ще раз. Повертатися, щоб такого більше не було в нашій
iсторії. Повертатися і тому, що геpоїчний, мудрий, надзвичайно терпеливий і
багато- страждальний народ заслужив на те, щоб молоде покоління, і не тільки,
знали всю правду про ці страшні і трагічні подї, які уже протягом багатьох
десятиліть так старанно різні політичні сили намагаються викинути з нашої
історичної пам'яті.
Те, що Світовий конгрес укpаїнців, який нещодавно відбувся в Києві і на
якому було 450 делегатів із 35 країн, визнав голод 1932- 1933 рр. геноцидом
проти українського
народу - це тільки
частина повернутої
iсторичної правди. I
розглядати
це
визнання можна тільки
в
контексті
сьогодення. Адже, крім
катастрофічного
зменшення населення
ми повинні дати
відповідь і на питання чому ряди 20 млн.
украінців,
які
опинилися
за
кордоном в силу різних
політичних причин в
далекому
минулому,
поповнили за останні
роки
ще
на
5-7
мільйонів.
I
в
основному в пошуках
заробітків. Як до них там відносяться, краще за все свідчить трагічна доля
Сергія Кудрі з селища Володарки, що на Київщині, якого взимку 2001 р.
знічев'я, на очах у вагітної дружини, застрелив посеред шляху польський
поліцейський. I попри всі намагання влади якось виправдати цей бандитський
вчинок, виправданню він не підлягає. Натомість, за цей вчинок поліцейський
отримав два роки в'язниці. Так само, як за вбивство тварини.
І наші державні i політичні діячі, представники інтелігенціі України і
діаспори все це «проковтнули» і нині роблять вигляд, що такого інциденту не
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було. А показує він відношення до українців за кордоном, які виїхали туди у
пошуках шматка хліба, як виїздили точно так і з тих же самих причину голодні
1932-1933 та 1946-1947р. Тому так тісно переплітаються події 1932-1933 pр. із
сьогоденням саме тому про це слід говорити ще і ще раз. Бо запобігти
повторенню цих трагічних подій ми можемо тільки шляхом відновлення повної
історичної правди про це. Пам'ятаємо, що подіям 1932-1933 pp. передували не
менш сумні і трагічні роки колективізації «По- сталінськи» Адже до кінця 1932
р. в Україні було колективізовано майже 70 % господарств. Але як
колективізовано? I це теж одна з причин майбутнього голоду. Колективізація
передбачалася в артільній формі. Починаючи з лютого 1930 р., коли було
опубліковано новий Зразковий статут сільгоспартілі «як перехідної форми до
колгоспу», масово почали за наказом наркома землеробства СРСР Я. Яковлева
(Eпштейна), протягом трьох місяців усуспільнювати корів, коней, дрібну
худобу і птицю. В результаті селяни почали різати велику рогату худобу, що
призвело до скорочення ї поголів'я майже на 15 млн. голів. Це і була
організована більшовицькою владою одна з основних передумов майбутныого
голоду. Тобто, це був чисто води геноцид проти власного народу. Про цю
передумову голоду в літературі, присвяченій цій трагічній події, майже нічого
не говориться. Крім того, план здавання продовольства колгоспами був такий
високий, що на трудодні майже нічого було видавати, і колгоспники жили за
рахунок своїх присадибних ділянок.
Але й тут надвисокі податки змушували селян розпродавати майно, худобу
й залишати села.
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В 1928-1931 рр. кількість селянських господарств в Україні зменшилася на
352 тисячі. Ця обставина теж далася взнаки в 1932-рокiв першої 1933 рр., під
час голоду. Наступною передумовою майбутнього голоду було так зване
«розкуркулення», коли було фактично знищено всі господарства заможних
селян.Щоб придушити опір суцільній колективізаці, іх оголошували
«куркулями» і висилали на Північ або до Сибіру. Потім почали виселяти
середняків і навіть частину бідняків. За січень-березень 1930 р. по країні
відбулося 2200 селянських виступів, у яких взяло участь майже 800 тис. осіб.
Куркулями вважали тих, хто використовує найману працю, має двох-трьох
коней, стільки ж корів, реманент, певну кількість орної землі тощо. Таких, за
даними перепису 1926 р, було лише 4 % в краіні. Було визначено три категорі
куркулів. Зокрема, до першої категорі були віднесені т.зв. «організатори й
учасники антирадянських виступів», Каральні органи тих років очолювали на
Україні В. Балицький I С.Реденс. Перший був головою ГПУ УСРР з 1 вересня
1923 по 31 червня 1931 та з лютого 1933 по липень 1934. Також Балицький був
наркомом внутрішніх справ УСРР з березня 1924 по листопад 1930 та з 15
липня 1934 по 11 травня 1937 р., коли знову було відновлено НКВД УСРР
Реденс же був головою ГПУ УСРP та повноважним представником ОГПУ
СРСР по УСРP з 25 липня
1931 по 20 лютого 1933 р. Тобто, саме у часи напередодні і в роки голоду
Саме під їх керівництвом каральні органи вирішували за вказівкою з Москви
долю українських селян і, звичайно, за допомогою місцевих украінських
партійних керманичів: С.Косіора, Г.Петровського, Л. Кагановича, М Хатасвича
та інших На власний розсуд каральні органи складали списки «куркулів», і
останні підлягали ув'язненню або смертній карі. Під означення «друга
категорія» підпадали ті, хто чинив менший опiр. Вони підлягали засланню на
Північ,
Урал,
Сибір,
Казахстан. Тих, хто підпадав
під
означення
«третя
категорія»
відбувалися
меншим
покаранням.
Списки другої та третьої
категорії
складали
з
урахуванням
думки
сільської влади і місцевих
активістів,
що
давало
останнім
можливість
зводити особисті рахунки.
Спеціальною
інструкцією
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уряду від 4 лютого 1930 р. встановлювався «план» селянських господарств.
Перший етап розкуркулення тривав в Україні з другої половини січня до
початку березня 1930 р. і охопив 309 районів в яких налічувалося 2524 тис, селянських господарств, На 10 березня було розкуркулено 1887 господарств, або
2,5%. До середини 1931 р. з України було депортовано 98,5 тис. селянських
родин та експропрійовано до 200 тис. селянських господарств. Вдумайтесь у ці
та наступні цифри. Адже за ними -долі мільйонів людей, які було назавжди або
покалічено або знищено. Загалом за 1928-1931 рp. Зникло понад мільйона
українських селян, репресованих радянською владою на початку 30-х років,
май- же 850 тис. було депортовано на Північ, де багато з них загинули. За
останніми даними, в 1935 р. у спецпоселеннях для «розкуркулених» жило
близько 1млн. 85 тис. осіб. Особливо страшною була доля дітей
«розкуркулених», про що знову ж таки в нашй літературі нічого не писалося,
Люди розуміли, що маленькі діти не витримають тяжких випробувань, і
намагалися залишити іх на рідній землі Вони сподівалися, що іх виростять або
односельці, або держава.
Очевидці згадували, що деякі матері клали немовлят на ганки сільрад.
Сільські активісти зібрали цих дітей з усiєї округи і помістили в одну сальраду.
Таких сільрад були десятки. Немовлята, хто вмів - повзали, як не вміли- лежали
голі, Місцева влада зробила запит «наверх» відносно долі немовлят. «Верхи» - а
це партйні керівники обласного і республіканського рівня, а також союзне
керівництво дали вказівку: безпомічних немовлят ні в якому разі не годувати і
не брати, тому що вони «класово ворожі». До того ж, треба присікти порочну
практику «куркулів» підкидати своїх дітей державі або біднякам.
Про подальшу долю немовлят, яких більшовицька влада прирікла на
голодну смерть саме напередодні голоду України, страшно писати і говорити
неможливо
без
сліз.
Якийсь час маленьк діти
жалісно плакали і, кінець
кінцем, згасали голодною
смертю.
(Див.
В.Ю.
Король. Iсторія України.
К., 1999-С. 248). Ховали
діточок
у
братських
могилах. Так радянське
керівництво
розпочало
експерименти
голодом
спочатку на немовлятах, a
потім дійшла черга і до
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всіх останніх.
Ситуація ще більше ускладнилася з намаганням влади за всяку ціну
виконати нереальні плани хлібозаготівель, Хлібозаготівлі з урожаю 1931 р.
тривали до весни 1932 р. псля чого хліба в селі не залишилося. Почався голод
.Проти колгоспників, які, щоб приховували справжні розміри врожаю, почалися
репресі. Сталін власноручно написав постанову «Про охорону майна
державних підприємоств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної
(соціалістичної) власності», прийняту 7 серпня 1932р. ВЦВК і РНК СРСР.
Зrідно з нею селян, в тому числі і дітей, які намагалися зірвати кілька колосків
пшениці або жита і принести своїм конаючим від голоду батькам, засуджували
на 10 років ув’язнення.
3 1 листопада 1932 р. до 1 лютого 1933 р. молотовська комісія додатково
«заготувала» в Україні 104,6 млн. пудів зерна. Ніяких запасiв на початку 1933 р.
не залишилося. За вказівкою Молотова, який при цьому міг спокійно їсти і
спати, забирали не лише хліб, а й сухарі, картоплю, сало, соління, квасолю,
горох, цибулю, буряки, тобто всі запаси іжі, після чого людям залишилося
тільки вмирати голодною смертю. Ті майже 90 районів, що заносилися знову за
вказівкою Молотова «на чорну дошку», тобто потрапляли в число боржників,
оточувалися внутрішніми військами. Ніхто звідти не міг виїхати. Туди ж не
заво- зилися ніякі види продовольства.
Це було щось на зразок «гетто» для украінців, на кшталт влаштованих
нацистами «гетто» для євреїв у роки Другої світової війни . Але якщо з «гетто»
для євреїв була можливість його мешканцям хоча б інколи вирватися до міста,
аби щось обміняти або купити на гроші чи цінності, які були у деяких його
жителів, то з українських «гетто» завдяки молотовим, кагановичам, хатаєвичам,
постишевим, балицьким і їм подібним вирватися було неможливо. Чекісти на
кордонах цих «гетто» нікого не випускали звідти.
Взагалі, не було нічого людського. Бо як може людина, навіть у чекістській
формі, якщо вона дійсно людина, а не людиноподібна істота викидати з поїздів
дітей які якимось чином дісталися залізничних станцій і у "собачих будках» під
вагонами або у тамбурах вагонів намагалися виїхати за межі вражених голодом
районів.
Або як можна було цим чекістам, багато з яких потім пишалися своїми
довольством, викидати прямо на ходу з тих же поїздів людей, що купили на
останні гроші продовольство і везли своїм голодним родичам. Продовольство
при цьому конфісковувалося. А у цих чекістів були свої діти. I вони їх жаліли.
А всі останні жителі голодуючих районів були для них просто «ворогами
народу».
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Радянська система змогла здійснити такі жахливі злочини стосовно
голодуючих тільки тому, що всі роки свого існування вона особливу турботу
проявляла щодо каральних органів, як і кожна тоталітарна влада. А останні
ціною крові і життів мільйонів в'язнів сталінських «гулагів» відробляли цю
турботу» про себе. Досить назвати сумнозвісного представника каральних
органів капітана Матвеєва, який у ці часи власноручно за кілька днів розстріляв
у Соловках понад 1000 в'язнів. І ця істота мала свою сім'ю, була відзначена
нагородами і прожила довге життя.
А результати діяльності» чекістів могли бачити всі, хто в цей період
проїздив залізницею неподалік від голодуючих районів Украіни. Тисячі трупів
лежали уздовж залізничної колії.
Саме в цей час Сталін їхав поїздом відпочивати на південь. Він не міг з
вікна свого вагона не бачити цієї картини, бо трупів було стільки, що іх не
встигали прибирати. Побачивши це, один з лікарів з оточення вождя, не
витримав і звернувся до нього з такими словами: «Товаришу Сталін, У нас же є
валюта, на яку можна закупити зерно і допомогти голодуючим». На що Сталін
спокійно відповів: «Пускай дохнут, они сабатируют!» Це стосовно того, що
нині деякі апологети заявляють, що голоду в Україні в 1932-1 рр. не було, а
якщо і були деякі
перебої
з
продовольством,
то
уряд
допомагав
голодуючи.
За
вказівкою С. Косіора і
П. Постишева у селян
вилучили й насінневе
зерно.
Такий
наказ
привіз
наприкінці
грудня
1932р.
(очевидно,
як
новорічний
«подарунок» українцям) ще один сталінський емісар-сумнозвісний
Л.Каганович. Він заступав Молотова в Украіні, коли той у справах виїздив до
Москви. Померлих було стільки, що ще один уповноважений Сталіна в Україні
Мендель Хатаєвич розпорядився кидати всіх померлих від голоду у криниці, а
потім засипати.
Тут, очевидно, слід зупинитися більш детально, на «постатях» тих діячів із
сталінсь- кого оточення, які брали безпосередню участь у геноциді проти
українського народу у 1932-1933 рр.
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Крім згаданих Сталіна і Молотова, в першу чергу слід назвати такого
славнозвісного сталінського емісара на Україні, як секретаря ЦК ВКп (6) і
другого секретаря ЦК кП(б)у п. Постишева, якого на Україну було направлено
Сталіним із надзвичайними повноваженнями.
Як на думку автора, то найкраще охарактеризував цю зловісну постать П.
Василевський, економіст і iсторик, який теж на власні очі бачив голод цих
років. У своїх спогадах він наводить цікавий і зловісний діалог Сталіна з
Постишевим, який відбувся у березні 1933 р., невдовзі після призначення
останнього секретарем ЦК на Україні. Вождь викликав його, С. Косіора та
згаданого вишще В. Ба- лицького і в присутності Молотова, Калініна,
Кагановича та Г. Ягоди (що на той час очолював всі каральні органи країни) дав
вказівки щодо політики на Україні, А потім, на завершення сказав із гумором:
«Ты, Паша, назначен нами туда в роли ГЛАВГОЛА (главнокомандующего
голодом) и этим оружием сделаешь больше, чем Семен несколькими конными
армиями. Стасик (Косіор) немного растерялся, а у тебя рука железная, на тех
слизняков (Чубар, Петровский П.В.) не обращайте внимания.».
Постишев з роллю «ГЛАВГОЛА» цілком впорався. Того не мучили
сумління совісті щодо вмираючих від голоду дітей, яких конаючі батьки нічим
не могли нагодувати. Бо нічого не
залишилося. Вигребли все. Навіть
щупами
сталінські
активісти
перевіряли, чи що небудь із їжі не
зарито в землі. Добре розуміючи
необхідність приховати сліди своєї і
своїх поплічників діяльності, Постишев
із санкцї Сталіна подбав і про те, щоб
була відсутня об’єктивна статистика
про справжню кількість жертв голоду.
Адже до 1 грудня 1932р облік жертв
голодомору ніхто не вів.
Крім того, статистика смертності велася до 15 квітня 1933 р. а потім за
командою Постишева припинили. До того ж, усі дані про смертність суворо
засекречувалися. Шифрували у звітах партійні органи смертність по-різному.
Так, Харківська область перед Харковом звітувала так: «За ….пятидневку….мца по……. р-ну было заготовлено (закуплено)….. голов разного скота. Болеет
по р-ну Ящуром……. Голов». В перекладі на нормальну мову це означало, що
людей які померли від голоду у цих звітах називали «головами скота», а під
словами «скільки худоби хворіє ящуром», малось на увазі кількість випадків
людоїдства.
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Цю «статистику» в керівництві Україною знали С Косор, П.Постишев,
М.Хатаєвич і В.Балицький. Тому і не можуть історики точно підрахувати
справжню кількість жертв голодомору. Різні джерела називають відмінні цифри
жертв голодомору в Украін - від 3 млн 531 тис. осіб (С Кульчиць- кий) до 7
млн. 200 тис. жертв (В Любко), А згаданий П Василевський дійшов висновку,
що від геноциду партиного державного керівництва по відношенню до
українського народу у роки голоду 1932-1933 рр. загинуло 7 млн. 125 тис 850
осіб.
Одна з міжнародних конференцій на тему голодомору в Україні 1932- 1933
р. дійшла висновку, що тих жертв було від 7 до 10 млн. А хто порахує тих, хто
помер від наслідків голоду через деякий час після його завершення або тих, хто
став інвалідом на все життя в результаті наслідків голоду?! А куди віднести
тих, хто зумів виїхати таки з голодних сіл, але прожити в місті такі не зміг,
адже там була карткова система?
Селяни, які не мали карток були приречені і в містах на голодну смерть. Ї
хні трупи регулярно збирали на вулицях українських міст, і ховали у братських
могилах на цвинтарях, або складали у моргах лікарень для медичних
експериментів.
Один з медиків згадував, як у Жовтневій лікарні Києва цілий підвал було
відведено під морг для тих, хто помер від голоду уже в місті. Трупи штабелями
лежали у ньому майже до самої стелі. До ніг кожного була прив'язана табличка
з надписом «дистроф»..
Здається тільки сліпий міг не
побачити трагедію українського
народу. А, виявлясться, такі»сліпі»
були. І ці «сліпі» свідомо
дезорієнтували
з
відома
радянського керівництва світову
громадськість, що в Україні
ніякого голоду небуло й немае.
Мова, зокрема, йде про
відомого журналіста Дуранте,
якого
посмертно
нещодавно
міжнародні організації намагалися
позбавити
звання
лауреата
найвищої журналістської нагороди
за свідоме приховування правди
про голод в Україні. Але Комітет з
Пулітцерівських премій так і не
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спромігся цього зробити (цікаво, з яких причин?)
Один з ветеранів УПА Ю. Борець-Чумак у книзі спогадів «3 найкращими
(К.1992) з цього приводу пише: "В часах голодомору в Україні у вільний світ
виходили чутки про це.
Найбільші часописи і журнали вільного світу вислали для перевірки тих
подій свого визначного журналіста, жида Дуранте. При помочі своїх земляків і
москалів Дуранте вільно їздив по селах України, які було завалено тисячами не
похованих трупів. Але у своєму звіті він описав квітучу Україну і заперечував
кимсь «вигаданий» голод і тим закрив ці страшні московські злочини на довгі
роки. За цю злочинну працю він одержус найвищу журналістичну нагороду
світу. Чи можливе, щоб український журналіст, чи якийсь інший з
християнською мораллю,старався закрити перед світом жидівський голокост?»
(С. 158). До речі, нині в Україні з ініціативи Міністерства освіти і науки у всіх
навчальних закладах заплановано по кілька годин для вивчення теми голокосту
євреїв у роки Другої світової війни. 3 програми видно, що фактично будуть
учні вивчати історію сіонізму.
При всій повазі до пам'яті мільйонів євреїв, які загинули від рук фашистів у
роки війни, все ж було правильно і ввести не меншу кількість годин до всіх
навчальних програм закладів освіти на вивчення теми голокосту або геноциду
українців у роки голоду 1932-1933 рр. Це б стало торжеством історичної
справедливості і водночас відновленням історичної пам'яті про мільйони
украінців - жертв голодомору. Тим більше, що за словами ж згаданого Ю.
Борця «Під час голоду в 1933 р.вся європейська й американська преса …
мовчала, а коли якийсь часопис писав про голод, то зараз же було заперечення і
«доказувало», що під Совєтами голоду нема, бо навіть вивозяться харчі за
кордон а писання про голо, це видумки ворогiв Совєтської Росії.
Газета
«Сільські
вісті» 30 вересня 2003
року
в
статті
професора
В.
Яременка
з
цього
приводу пише: «… до
української
трагедії
євреї мають пряме
безпосередне
відношення, а тому
оплакувати на українській землі тільки свою трагедію, та щей звинувачувати
при цьому весь народ - не тільки аморально, а й злочинно.
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Єврейськими публіцистами заперечується факт організації українського
голокосту 1933 року.
Свідчення очевидців говорять про інше. Василь Семенович Мельник в листі
до мене розловідає про організацію голоду 1933 року в селі Кривошиївці
Сквирського району Київської області, коли з району організували штурмові
бригади з трьох-п'яти осіб, почали забирати зерно в селян-членів колективного
господарства, яке вони одержали на трудодні.
Люди просилися, не давали, плакали старі й діти-не допомогло, силою
забрали все, до зернини. Діялось щось незбагненне: село шуміло день і ніч,
безугавно гавкали собаки. Це тривало протягом п'ятнадцяти-вісімнадцяти днів.
Потім усе скінчилося і затихло.
До лютого 1933 року селяни ще трималися на ногах, споживали картоплю,
кормові та цукрові буряки, домашніх птахів, собак. А тоді почалося страшне голодна смерть.
Спочатку вмирали люди похилого віку, за ними пішли діти. Масова смерть
розійшлася весною та влітку тридцять третього, коли стало тепло, наросло
листя на деревах, підбилися трави. Від споживання листя дерев люди труїлися.
А коли почали набиратись зерно жито й пшениця, геть знесилені селяни
добиралися до посівів, зривали колоски та там же й жували їх.
«Люди вмирали тихо, ніхто не плакав»..
Так свідчить про трагедію тільки одного
украінського села на очевидець, спогади
якого записав й видрукував у народній книзімеморіалі «33-й : ГОЛОД» (К., 1991) В.
Маняк, який підготував цю унікальну книгу
документів разом із Л.Коваленко. І таких
спогадів очевидців сотні.
Вони-крик душ вмираючих страшною
голодною смертю невинних людей. Ніякий
Aпокаліпсис не в змозі передати горе й муки
цих мільйонів наших співвітчизників, які
померли від голоду в країні, яка спокон віків
годувала всю Європу і славилася своїми
чорноземами. І те, що в рік 70-х роковин цеї трагчної події про цю подію
поговорили в основному на Світовому конгресі українців і дуже поверхово - в
засобах масової інформаці, свідчить ще раз про те, що ми, сучасники, зробили
далеко не все для вшанування пам'яті загиблих від голоду, а також для того,
щоб таке більше ніколи не повторилося.
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Очевидно, на часі перевидання згаданої книги-меморіалу, написання дійсно
об'єктивних, а не кон’юнктурних праць про трагедію голоду 1932-1933 років,
зйомка нових документальних і художніх фільмів на цю тему. Цю трагедію ще і
ще раз треба нагадувати. Тільки це-запорука того, що щось подібне ніколи не
повториться.
Ми всі повинні читати і пам'ятати спогади небагатьох вцілілих в ті страшні
роки. А це не просто спогади-це наша трагічна історія, наше минуле, без
осмислення уроків якого не може бути майбутнього. І закінчити хочеться розповідь про ті страшні голодні роки спогадами одного з тих, хто все це пережив
у Києві. Це - Петро Сиченко, якому ледь вдалося разом із батьками виїхати із
вимираючого села до Києва. Він описує, як щоночі під магазином, біля якого
вони стояли за хлібом, «лежали десятки мертвих».
Мертві лежали й на вокзалі їх підбирали площадники, юрми голодних дітей
забирала міліція. Вокзали кишіли приїжджими. Вся Україна «сіла на колеса:
села шукали порятунку». Така кар- тина була навіть у Кисві. А що робилося в
інших містах і селах - важко уявити. І дуже символічним трагічним було
запитання до батька Петра Сиченка одного з робітників, коли той разом із
сином стояв в черзі за хлібом. Робітник спитав батька: невже в селі голод?
Почув відповідь: « -Голод, браток, та ще й який, -важко зітхнув мій батько.До людоїдства доходить. Робітник обхопив голову руками і простогнав:Господи, що ж тоді буде з нами, коли повимирають села?»
Тому головним уроком з трагедії голоду 1932-1933 років повинно бути
осмислення стану селянства в ті роки сьогодні. Адже українські села в сучасній
Україні в результаті непродуманих експериментів, як колись у далекому 1933р,
пустіють. Отже, наші політики, державні дячі, депутати всіх рівнів разом з
інтелігенцією повинні ще і ще раз замислитись над тим, а чи все нині робиться
для того, щоб українське село стало на ноги. Те, що на дванадцятому році
незалежності ми дочекалися перебoїв з продовольством, підвищення цін на
нього і закуплі зерна з країн, які колись самі його чекали від Укрaіни, свідчить
про те, що належних висновків з трагедії 1932-1933 рр. ми так і не зробили.
Таким не дуже оптимістичним висновком, який до багато чого зобов’язує всіх
нас,і хочеться закінчити роздуми з відстанi часу про трагедю голоду 1932- 1933
років
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УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ
ТА ЙОГО ГЕОГРАФІЯ: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТАТИСТИКИ
Голодомор 1932-1933 рр. — одна з найтрагічніших сторінок нашої історії,
про яку десятиліттями замовчували. Про нього і тепер мало знають в Україні.
Надзвичайно важкою і трагічною для українського народу була перша
половина XX ст. У світі відбулися дві найжорстокіші світові війни, які
кривавим смерчем пронеслися по українських землях. Україна пройшла через
грізні роки народних повстань: у 1920-1923 рр. в східних, центральних,
південних і північних регіонах, у 1942-1953 — на заході країни; пережила три
штучно створені голодомори (1921-1923 рр., 1932-1933, 1946-1947 рр.). Були
жорстокі масові сталінські репресії, вивезення і заслання сотень тисяч людей у
Сибір та Північ неосяжної імперії, еміграція в Казахстан, на Далекий Схід, в
Америку, Західну Європу, Австралію. За окремими оцінками, без усіх цих втрат
тепер кількість українців в Україні становила б 100-150 млн.. чоловік.
Найчисельніших людських смертей зазнала Україна від голодомору 19321933 рр. У мирний час від голодної смерті тоді загинули мільйони людей —
переважно українські селяни (у міських поселеннях ситуація була дещо кращою,
оскільки населення тут одержувало продовольчі картки, які хоч трохи
отоварювалися продуктами). Цей небачений в світі голодомор забрав життя
майже у третини всіх жителів УРСР. Померли переважно українці (в сільських
місцевостях їх частка дорівнювала 80—90 %).
Голод охопив і райони Російської Федерації з переважанням чи з високою
часткою українців. Це була масова і дуже жорстока розправа з українськими
селянами за неприйняття ними колгоспного ладу. Найбільше загинуло дітей і
людей похилого віку, а також чоловіків, котрі гірше, ніж жінки, переносили
голод (саме з початку 30-х років, а не від Другої світової війни, як про це часто
пишуть, кількість чоловіків у радянській Україні (за даними перепису 1937 р.)
була на 2,1 млн. меншою, ніж жінок).
У роки голодомору на східному і північному кордоні тодішньої радянської
України виставлялися спеціальні озброєні загороджувальні загони, які не
пропускали за її межі голодних людей. Безпаспортні селяни не мали змоги
покидати рідні місця. Рятуючи голодних дітей, вони масово залишали їх у
містах. Були поширені випадки канібалізму. Вимирали цілі українські села,
зникали присілки і хутори.
Колективізація на селі спричинила різке зниження продуктивності
сільськогосподарського виробництва: якщо, наприклад, ваговий збір зерна в
1930 р. становив 23 млн. тонн, у 1931 р. — 18, то в 1932 р. — 13 млн. тонн.
Близько половини цього зерна забирала держава (в 1931 р. — близько 40%, у
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1932 р. — 55%). Направлені в села військові частини відбирали в селян останні
продукти.
До українських голодоморів були безпосередньо причетні В. Ленін, Й.
Сталін, В. Молотов, Л. Каганович, С. Косіор, В. Чубар. П. Постишев та ін.
У сусідній Західній Україні, яка була в ті роки під владою Польщі, Румунії і
Чехословаччини, голоду не було.
Захід знав про український голодомор і робив спроби допомогти
населенню радянської України. Знали про нього і в інших республіках
колишнього Радянського Союзу. Але тоді навіть говорити про це було суворо
заборонено. Іноземним журналістам також не дозволяли писати про голодомор:
за недотримання цієї вимоги їх висилали з країни. За цих умов незрозумілим
було офіційне визнання Радянського Союзу урядом Сполучених Штатів
Америки саме в цей час (листопад 1933 р.).
Перші друковані праці про український голодомор 1932-1933 рр. з'явилися
за кордоном лише в середині 80-х років минулого століття. Одним з перших
іноземців, який почав збирати матеріали про цю народну трагедію, був
американський дослідник Джеймс Мейс, тепер професор політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Він, зокрема,
писав: «Тільки тоді, коли народ України усвідомить усе багатство спадщини
свого минулого, культури, історії, усього, від чого, власне, і постали такі
держави, як Україна, і такий народ, як українці, Україна спроможна буде
ступити на шлях, від якого вона відірвана репресіями, голодоморами,
нещадним економічним, політичним, культурним варварством, аналог якому
важко знайти в історії людської цивілізації, але ім’я якому — страшне слово
«геноцид».
Наприкінці 1986 р. вийшла з друку широко відома праця англійського
дипломата та історика Роберта Конквеста «Жнива скорботи. Радянська
колективізація і голодомор». У цій книжці на багатому фактичному матеріалі
висвітлено жахи українського голодомору. Бажано, щоб її прочитав кожен
українець.
Слід окремо згадати про велику документальну працю «33-й: голод.
Народна книга—меморіал», підготовлену авторами-упорядниками Л.
Коваленко і В. Маняком. У ній зібрані раніше заборонені і окремі таємні
матеріали про велику трагедію українського народу. Цю працю авториупорядники присвятили «пам'яті мільйонів українських селян, які загинули
мученицькою смертю від голоду...; пам'яті українських сіл і хуторів, які щезли
з лиця землі після найбільшої з трагедій XX століття» [8, с. 4].
У 1984 р. за вказівкою Президента Сполучених Штатів Америки Рональда
Рейгана була створена Комісія з вивчення голодомору 1932—1933 рр. в
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Україні. її напрацювання — понад ЗО томів документів і пропозиція (1988 р.)
визнати голодомор актом геноциду. Важливо, щоб ці документи були
розглянуті і підтримані Верховною Радою України, куди вони були передані ще
у 1993 р.
У радянській Україні голодомор 1932-1933 рр. офіційно визнали лише в
1988 р. на спеціальному засіданні ЦК Компартії України, але пояснювався він
неврожаєм. 1989 р. Політбюро ЦК дозволило видання перших документів про
голодомор. У роки української незалежності (1993 р.) на офіційному рівні
відбулося вшанування загиблих від голодомору.
Варто наголосити, що голодомор 1932-1933 рр. був продовженням
антинародної політики, започаткованої ще при зародженні радянської влади.
Ось слова з секретного листа Леніна до Молотова (березень 1922 р.): «Саме
тепер і тільки тепер, коли в голодних місцевостях їдять людей і на дорогах
валяються сотні, коли не тисячі трупів, ми можемо (і тому повинні) провести
вилучення церковних цінностей з найшаленішою І найнещаднішою енергією, не
зупиняючись перед придушенням будь-якого опору»

Восени 1932 р. Сталін у секретному листі до Кагановича писав: «Дела на
Украине из рук вон плохи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух
областях (кажется, Киевской и Днепропетровской) около 50 райкомов
высказались против плана хлебозаготовок, признав его нереальним. В других
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райкомах дело обстоит, как утверждают, не лучше... Если не возьмемся теперь
же за выправление положення на Украине, Украину можем потерять. Имейте
также в виду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, хе, хе)
обретается немало (да, немало) гнилых злементов, наконец — прямьіх агентов
Пилсудского... Поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок
в настоящую крепость СССР, действительно образцовую республику. Денег
на зто не жалеть» [6, с. 4].
Як бачимо, голодомор 1932-1933 рр. мав широкий політичний підтекст.
Відтворити інформацію про український голодомор необхідно насамперед
тому, що не по всіх районах України є достатні для цього відомості. Майже
відсутні співставні показники для визначення людських втрат від голодомору як
по областях, так і по сільських та міських поселеннях.
Частково заповнити ці прогалини можуть матеріали, одержані в результаті
опрацювання і використання нетрадиційних у географії даних демографічної
статистики, які доносять до нас з далекого минулого інформацію про
голодомор, доповнюють і уточнюють відомості про нього. Тут важливо
обґрунтувати підходи і методи, які дали б змогу виявити територіальні
особливості українського голодомору.
Демографічна статистика, як відомо, фіксує широке коло питань,
пов'язаних з населенням: його кількість, стать, вік, народжуваність, смертність,
міграційні процеси тощо. Така статистична інформація формується в цілому по
Україні, її областях, Автономній Республіці Крим, адміністративних районах, у
розрізі міських і сільських поселень тощо. Вся ця статистика є, безперечно,
носієм цінної інформації про населення України. Центральний і обласні
статистичні органи видають з цих питань багатопланові тематичні збірники,
щорічники та інші матеріали.
На жаль, упродовж тривалого часу (з 1932 до кінця 50-х років минулого
століття) вся ця інформація була закрита, недоступна дослідникам. Перепис
населення 1937 р. був визнаний недійсним, а його результати заниженими
(лише в 1990 р. була видана обмежена статистика населення з перепису 1937
р.).
Постало питання про можливість на основі використання наявної
демографічної статистики розв'язати два принципово важливі питання,
зв'язані з голодомором 1932-1933 рр.:
• визначити втрати українського населення України від голодомору;
• виявити географічні особливості голодомору та його масштаби у розрізі
областей і Автономної Республіки Крим.
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Визначення втрат населення від голодомору
Виявити всі втрати населення України від голоду 1932-1933 рр.
надзвичайно складно. Це пояснюється насамперед відсутністю потрібних для
цього прямих даних демографічної статистики. Є лише близькі за часом
відомості з перепису населення 1926 р., дані про кількість населення за 1931 р.,
а також окремі показники з перепису 1937 р. Це практично всі матеріали
демографічної статистики, які дають змогу хоча б частково пролити світло на
людські втрати від голодомору 1932-1933 рр. Отже, інформація обмежена.
Ґрунтуючись тільки на ній, дуже важко дати точні кількісні оцінки жертв
голодомору. Тому зрозуміло, чому дані різних авторів так відрізняються між
собою.
Ми поставили завдання визначити демографічні втрати населення від
голодомору на основі наявних даних і максимально привести їх до
порівняльного виду. Для розв'язання цього завдання була обрана методична
схема, за допомогою якої можна одержати достатньо прийнятні результати,
що ґрунтуються на конкретних показниках.
За переписом на 17 грудня 1926 р., кількість населення колишньої
радянської України становила 29,0 млн. осіб, на 1 січня 1931 р. — 31,9 млн., за
переписом на 6 січня 1937 р. — 28,4 млн. осіб. Це і є всі основні базові
показники. Отже, за 1926—1930 рр., тобто за чотири до голодомору роки,
кількість населення УРСР стала на 2,9 млн. більшою, тобто щорічно
зростала на 725 тис. осіб. Беремо до уваги, що за 1931 р. населення УРСР
також збільшилося на 725 тис. осіб.
Отже, до початку голодомору (1 січня 1932 р.) кількість жителів УРСР
досягла 32,6 млн. (29,0 млн. + 2,9 млн. + 0,72 млн. осіб).
Відомо, що за переписом населення на 6 січня 1937 р., в УРСР
налічувалося 28,4 млн. осіб, що на 4,2 млн. менше, н і ж на 1 січня 1932 р.
Беремо до уваги і те, що вже через два роки після голодомору (1935 р. і 1936 р.)
мав місце певний приріст населення, але він був нижчий, ніж у доголодоморний
час. Оцінюємо цей приріст в 1 млн. осіб {по 500 тис. щорічно). Далі
уточнюємо, що на кінець голодомору кількість населення дорівнювала 27,4
млн. (28,4 млн. - 1 млн.). Це означає, що прямі втрати населення під час
голодомору досягли 5,2 млн. осіб (32,6 млн.—27,4 млн. осіб).
Слід урахувати, що в обезлюднені від голодомору українські села
поселилося близько 0,5 млн. чоловік з інших республік колишнього СРСР,
переважно з Російської Федерації. Зрозуміло, що вони вже були зафіксовані
переписом 1937 р. як жителі УРСР. Тому визначені раніше втрати від
голодомору слід збільшити ще на 0,5 млн. осіб, тобто з 5,2 до 5,7 млн.
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Наведені вище показники не остаточні. В них не зафіксовано втрат від
голодомору зарубіжних українців Курщини, Воронежчини, Північного Кавказу,
Нижнього Поволжя і Казахстану, де частка українців була високою, а втрати від
голодомору — значні. За оцінками, сумарні демографічні втрати українського
населення від голодомору в зазначених регіонах Російської Федерації становили
близько 1,5 млн. осіб (Р. Конквест оцінює ці втрати в 2 млн. осіб).
Отже, з урахуванням втрат зарубіжних українців загальні втрати українського
населення становили понад 7 млн. осіб (5,7 млн. + 1,5 млн. осіб).
Необхідно брати до уваги й те, що до втрат від голодомору треба віднести
не лише прямі, а й кількаразово повторювані скорочення природного
приросту населення. Адже ненароджені під час голодомору діти також не
народили дітей і т. д. Масштаби таких циклів з часом затухають, тобто
зменшуються, і через 4-5 поколінь практично не фіксуються віковою
структурою населення. Величина таких втрат оцінюється в 1,7 млн. осіб.
Отже, сумарні демографічні втрати в Україні від голодомору 1932-1933 рр.
визначаються майже в 9 млн. осіб (7,2 млн. + 1,7 млн. осіб). (За
підрахунками Р. Конквеста, ця цифра становить 7 млн. осіб, відомого
українського історика С. Кульчицького і американського спеціаліста С.
Маскудова — до 6 млн. осіб.)
За наведеною схемою можна визначити прямі втрати населення від
голодомору по кожній області колишньої радянської України.
Географія українського голодомору
Голодомор в Українській РСР був повсюдним. Але окремі регіони
виділялися особливо згубними наслідками. Як визначити територіальні
особливості голодомору? Адже прямі матеріали про це, як уже зазначалося,
відсутні.
Вихід тут може бути тільки один — шукати опосередкований, але прийнятний
спосіб розв'язання питання. Аналіз сучасних матеріалів демографічної статистики
свідчить, що через її призму можна досить адекватно оцінити певні демографічні
явища і процеси, що відбувалися в минулому. Це безпосередньо стосується
українського голодомору та його географії.
Для дослідження географії голодомору 1932-1933 рр. нами використані
офіційні матеріали виданого в Києві збірника Управління статистики
населення Державного комітету статистики України «Склад населення
України за статтю та віком на 1 січня 2000 року». В цьому збірнику
містяться статистичні матеріали за 1999 р. (на 1 січня 2000 р.) зі статевовікового складу всього населення, окремо міських і сільських жителів, їх
розподіл за ознаками статі і віком по областях і Автономній Республіці Крим, по
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значних містах (з кількістю жителів понад 100 тис. осіб). Дослідження
статистичних даних дало можливість виявити територіальну диференціацію
згубного впливу голодомору 1932-1933 рр. (в цілому по Україні, в розрізі
областей, Автономної Республіки Крим).
У матеріалах демографічної статистики «зашифрована» інформація про
життя цілого покоління; в них є свідчення про великі втрати українського
народу не лише під час голодомору, а й у роки Другої світової війни, про
обезлюднення і занепад наших сіл, про катастрофічно велике скорочення
населення в останнє десятиріччя. Демографічна статистика — це своєрідний
архів і літопис української історії, самого буття українського народу. І тут
велике поле творчої діяльності для вчителів і учнів. Адже аналогічні матеріали
можна одержати по кожному району, кожному місту і селищу міського типу, по
кожному селу.
У чому насамперед можуть допомогти статистичні відомості зі статевовікової структури населення?
По-перше, під час усіх голодоморів, війн, репресій, економічних І
політичних негараздів смертність значно перевищує народжуваність і як
результат — різко скорочується кількість населення. Це правило, з нього
винятків майже не буває. Український «досвід», який багатий всілякими
демографічними негараздами, переконливо засвідчує це.
По-друге, статистична інформація з демографії фіксує всі найбільш істотні
зміни кількості населення, його вікової і статевої структури, народжуваності,
смертності тощо. В українських умовах це дуже важлива обставина, оскільки,
як уже зазначалося, за тривалий час довоєнного періоду і перших повоєнних
років статистична інформація з населення не публікувалася. І саме на той час
якраз і припадають демографічні негаразди. Завдяки тому, що статистичні
відомості, особливо з вікової і статевої структури населення, не зникають, а
лише з часом «старішають», навіть сьогодні ми можемо дізнатися багато нового
і цікавого про український голодомор 1932-1933 рр. Це і дає змогу бачити минуле
через призму сучасного, тобто з урахуванням тих інформаційних ланок сучасної
віково-статевої структури населення, які сформувалися кілька десятиріч тому.
З часовим «старінням» показників демографічної статистики вони
поступово змінюються: молодші вікові групи людей стають середніми і
старшими, населення переїжджає в Інші місця; частина його не дожила до наших
днів. Як усе це впливає на достовірність такої інформації? Це принципове
питання, яке потребує належної експериментальної перевірки. І тільки тоді,
коли буде одержана аргументована відповідь, слід остаточно визначитися про
доцільність чи недоцільність використання такої інформації для розв'язання
поставленого завдання.
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Експериментальну перевірку почнемо із з'ясування питання про те, чи
скорочення кількості населення, яке проживало або народилося під час
голодомору, достатньо фіксується сучасною демографічною статистикою. Адже
відомо, що середня тривалість життя українського населення (68 років),
особливо чоловіків, порівняно невелика.
Експериментальна перевірка цілком однозначно підтверджує коректність
і правомірність використання наведеної вище інформації для визначення
географії голодомору в Україні.
Розподіл населення за віком і статтю України в цілому чи окремої області
можна наочно простежити за статево-віковими пірамідами (див. карту з
пірамідами областей).
Характерною ознакою наведених статево-вікових пірамід є наявність в них
великих «порожнин» (звужень), які мають форми гострих кутів і утворюються
від різкого скорочення населення в демографічно несприятливі роки.
«Порожнини», які припадають на час голодомору 1932-1933 рр., по
окремих областях співставні з «порожнинами» під час Другої світової війни,
яка була значно пізніше.

У цій статті немає змоги всебічно охарактеризувати наведені нижче
статево-вікові піраміди. Це можуть зробити учителі: детально пояснити учням
територіальні особливості голодомору, порівняти їх між собою і т. д. Важливо
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також простежити на основах пірамід дуже різке сучасне скорочення кількості
населення. Це початок зародження нової великої «порожнини», можливо
найбільшої.
Наведемо найтиповіші статево-вікові піраміди за окремими територіями
України (зазначимо, що вік тих, хто народився в 1933 р., становить 67 літ; а
народжених у 1941-1945 рр., — 54-58 літ).
1. У західних областях України (Волинській, Рівненській, Львівській,
Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській), де
голодомору в 1932-1933 рр. не було, статево-вікові піраміди не мають
«порожнин». Це можна простежити, розглядаючи піраміди областей на карті.
2. Меншим був голодомор у селах Автономної Республіки Крим та
Одеської області. Це пояснюється тим, що тоді Кримська область входила до
складу РРФСР. Територія сучасної Одеської області у роки голодомору
була в складі УРСР лише частково (задністровська її частина знаходилася в
Румунії, де голодомору не було),
3. Найбільшим голодомор був у сучасних областях центральної і
південної частини України — Київській, Харківській, Полтавській,
Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій,
Херсонській, Миколаївській і Запорізькій (див. карту з пірамідами
областей).
4. У західних і північних областях (Вінницькій, Хмельницькій,
Житомирській, Чернігівській, Сумській) голодомор у сільських місцевостях
також був дуже великий, але дещо менший, ніж в областях центральної частини
України. Статево-вікові піраміди ілюструють це.
Від голодомору минуло 70 років. Багато стерлося з пам'яті про ті страшні
часи; більшість документів про голодомор не потрапили в архіви, а ті, що
потрапили, не всі збереглися. Довгих 60 років у колишньому СРСР замовчували
нашу трагічну історію. Залишилося небагато людей, які пам'ятають це
лихоліття. Тому нам слід шукати і знаходити нові документи, матеріали, робити
все для того, щоб про голодомор знали всі, щоб це більше ніколи не
повторилося. Громадянський обов'язок учителів і учнів, особливо сільських
шкіл, де голодомор був найбільший, збирати спогади людей, які пережили цю
трагедію, узагальнювати їх, оприлюднювати.
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Голод 1932-1933
років в Україні
очима французів,
американців та
інших людей Заходу

Вихід у Франції в 1973-1975 роках
тритомовика
Олександра
Солженіцина
«Архіпелаг Гулаг» справив глибоке враження
на громадськість і неабияк сприяв перегляду,
і то багатьма сторонами, образу совєтського
режиму. Але чи усвідомили французи,
американці і люди Заходу масштаб
голодомору 1932-1933 років в Україні?

У тридцяті роки сталінському режимові
вдалося надійно приховати від закордону
(сучасний погляд) драму голоду в Україні з допомогою
дезінформації і брехливої пропаганди. Навіть
книжка Віктора Кравченка «Я обрав
свободу», опублікована у Франції 1947 року,
пройшла майже непоміченою'. В «Архіпелазі Гулаг» Солженіцин згадує про голод в
Україні, але мимохідь. Але незабаром з'явилися книжки, де присвячувалося цьому
питанню більше місця. 1978 року Лев Копелев дає своє свідчення колишнього
активіста-комуніста в Україні у книзі, оприлюдненій у Нью-Йорку. 1980 року після
видання в Англії виходять французькою «Спогади» Петра Григоренка!.
Прибувши на Захід, генерал Григоренко став важливим свідком голоду в
Україні, він пояснює нам, як ухвалювалися і здійснювалися комуністичними
властями в Україні постанови. Але Його капітальне свідчення знаходить у Франції
слабкий відгук. 1981 року видавництво «Галлімар» публікує 1933 років в Україні.
Автор народився на початку віку; після пережитого голоду він перебрався до
Сполучених Штатів і появив у своему творі талант релігійного мислителя,
мораліста, прозаїка і поета.
Одначе ця чудова книжка, видана 1968 року в Сполучених Штатах і одразу
оцінена американським міністерством сільського господарства, окрім її художньої
вартості, як одне з головних джерел для вивчення аграрної історії в СРСР, не
здобула успіху у Франці і залишилася поза увагою. Чи ж треба після цього
дивуватися, що відзначення п'ятдесятої річниці голоду в Україні, проведене
1983року у Франції, зустріло в нас майже цілковиту байлужість? І це тоді, як
Центральний провід українських організацій у Франції провів зібрання з цього
приводу, а в суботу 4 червня у сквері Тараса Шевченка в 6-му окрузі Парижа
влаштував День пам’ятi про голодамор-геноцид 1933року в совєтській Україні. Були
передбачені «круглий стіл» і виставка документів, правили заупокійну за жертв
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голодомору, виголошувалися промови. Але до скверу зібралося, окрім роззяв,
туристів і матерів-домогосподарок з дітьми, заледве кілька десятків душ. Політики
від
участі
ухилилися, преси
майже не було,
Чудову промову
виголосив Ален
Безансон.
Хоча
він
русист, професор
Сорбонни
признався,
що
довгий час не
знав, шо голод
був
насправді:
«Особисто
я
довідався
про
геноцид аж ось
коли : лише 1970 року при читанні прекрасних сторінок роману Василія Гросмана
«Все минає», проігнорований французькими комуністами і нині бібліографічна
рідкість». Подібні маніфестації мали місце восени у Ліллі, Страсбурзі і Меці.
Українські громади запрошували на них усіх, але французи брали участь дуже рідко.
На ці урочистості французькі урядовці і державні мужі зовсім не з'являлися, тоді
як у Сполучених Штатах президент Рональд Рейган звернувся 30 вересня з теплим
листом до організаторів дня пам' яті. А запрошення чиновникам у Франції
посилалися. Невже це все з побоювання зачепити совєтських керівників? А може,
тут винне незнання російських та українських реалій? Звичайно, у той час до
французького уряду входили міністри-комуністи, але чому ж тоді не «скористалися
нагодою» французьки i антикомуністи?
Праві газети присвятили кілька рядків шій подї, але цим і обмежилися, ніякої
полеміки не відбулося. Проте інтелектуали на цьому не зупинилися. 1982року
тридцятилітній журналіст Гійом Малорі написав у співавторстві з Емманюелем
Терре книжку «Процес Кравченка», вона вийшла у видавництві «Робер Лаффон». Як
писав журналіст згодом, він сприйняв голод 1932-1933 років «як стихійне лихо»,
Наступного року він краше познайомився з історією України ХX віку, слухаючи
серію передач, в яких надавалося слово українцям, осілим у Франції. Передачі
тривали з 31 жовтня до 11 листопада на радіо «Франс кюльтюр», о восьмій тридцять
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29 серпня 1983 року він виступає в щоденній газеті «Монд» з великою статтею на
цю тему під заголовком «Геноцид голодом».
Нарешті у вівторок 13 грудня у паризькій залі «Мютюаліте» було влаштовано
пресконференцію про голодомор 1933року з участю Алена Безансона, Андре
Глюксмана, Гійома Малорі, а також Леоніда Плюща, українського математика,
філософа й дисидента, осілого У Франції, та іншого дисидента Петра Егідеса, теж
свідка голоду.
Крім того, після перекладу, восени у видавництві «Ест еропеан» вийшла книжка
з передмовою Гійома Малорі. Я маю на увазі розвідку Бориса Марченка та Олекси
Воропая під назвою «Голодомор-геноцид в Україні, роки 1932—1933». Текст майже
тридцятилітньої давності Олекси Воропая не зазнав ніяких змін і був нарешті
перекладений на французьку. Борис Марченко написав блискучу розвідку, де
підсумував усі недавні матеріали на цю тему. Франко-українська асоціація
присвятила голоду окремий номер свого часопису «Ешанж». Вийшли також
брошури. Українська громада у Франції опублікувала два томи документів і уривків
з французької та світової преси у період від 1933 до 1983 років, присвячених голоду.
Правла, тираж все ще залишасться мізерний.
Але українська громада у Франції, числом у кілька десятків тисяч душ, зуміла
зберегти пам'ять про свою історію, а така людина, як Леонід Плюш, написав про те,
як намагання його земляків нічого не забути припало йому близько до серця після
його приїзду до Франції. Дехто намагався говорити рішучішим тоном.
У липні 1983 року на кільцевій дорозі біля брами Мюет, за посольством СРСР,
можна було прочитати великими літерами на плакатах: «Нема прощення за 7
мільйонів загиблих в Україні! Злочин Москви і російського шовінізму 1933 року! 7
мільйонів жертв в Україні!» «Юманіте» більше в гумористичній, але водночас і в
полемічний спосіб вирішила окремим випуском з'ясувати ставлення французької
комуністичної щоденної газети до голоду у відповідь на розлогу статтю Плюща.
Про відзначення річниць голоду французькі комуністичні газети досі зовсім
мовчали. Але вони не буди єдині.
Найбільше писала про голод швейцарська франкомовна преса. На п'ятдесяту
річницю гололу у Франиї не відгукнулася жодна телепередача. Вплив різних
французьких виступів залишасться дуже обмеженим, особливо при зіставленні з
тим, що відбувалося водночас у Північній Америці, Канаді та Сполучених Штатах.
Теле-і радіопередачі, газетні статті, колоквіуми, свідчення, зібрання сколихнули
широку громадськість.
І коли у неділю 2 жовтня перед посольством СРСР у Вашингтоні проходила
маніфестація в пам'ять геноциду, вона зібрала 18 000-20 000 учасників, а не 8000, як
писала «Монде у невеличкій замітці. Щоправда, українська північноамериканська
громала налічує близько 3 мільйонів членів (2 мільйони у Сполучених Штатах і
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один мільйон у Канаді проти 20 000-40 000 тільки у Францї і десь 150 000 у всій
Західній Свропі). А крім того, п'ятдесята річниця стала в Північній Америці
відправним пунктом для відновлення розвідок про голод і поширення інформашії на
цю тему. 1982року у Вашингтоні чудова розвідка Джеймса В. Кроула вивела на
чисту воду двоєдушність Дюранті; головні висновки Кроула розвинув Марко
Царинник у статті, опублікованій у дистопаді 1983 року в журналі «Коментері»
перекладеній потім на багато мов, у тому числі і на французьку у журналі
«Спектакль дю мондь» за редакцією Реймона Буржіна.
1981 року Інститут українських досліджень Гарвардського університету, за
фінансовою підтримкою Фондів для українських студій і Української національної
асоціації, висуває програму досліджень дуже широкого масштабу про голод 19321933років в Україні, програму дуже важливу для обговорення порушеного питання і
наслідком якої стали, серед інших робіт, грунтовні праці Джеймса Мейса і Роберта
Конквеста.
1983 року Джеймс Мейс публікує «Комунізм і дилема національного визволення:
національний комунім у совєтській Україні, 1918-1933». Він доводить, що Москва
через колективiзaцію намаглася насамперед пригнітити національне почуття
українця, яке досі проявлялося в планах українських комуністів.
Чудовий знавець архівів і всіх написаних на цю тему публікацій, Джеймс Мейс
береться за проведення колоквіумів, виставок і зустрічей для привернення уваги
широкої громадськості до істориї цього голоду, і тепер, ставши одним із найбільших
дослідників його, він пише численні статті для спеціалізованих журналів, навіть
якщо європейські дослідники не помічають його великої діяльності протягом
вісімдесятих років.
Роберт Конквест публікує 1986 року в англомовній Канаді вислід своїх робт,
першорядне наукове досліджения про голод: «Жнива скорботи. Совєтська
колективізація і терор голодом». Ця капітальна розвідка, розпочата за програмою
досліджень Гарвардського університету оприлюднена спільно
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Університетом Альберти в Едмонтоні та Канадійським інститутом укpaїнських
студій. Починаючи з 1968 рокy і після публікації «Великого террору», присвяченого
в основному сталінському тоталітаризму 1934-1939 років, Роберт Конквест по праву
вважасться одним із найкращих знавців у світі Совєтського Союзу тридцятих років.
«Жнива скорботи» доносять правду про голод в Україні значно ширше, ніж гурток
спеціалістів чи українських об’єднань.
Роберт Конквест переконливо показує, що голод штучний і що він влаштований
совєтською владою, що він виморив мільйони людей і що він свідчить не лише про
задум більшовиків загнати в колгоспи селян, а й видає насамперед прагнення
зламати український націоналізм. Авторитет автора, а також, передусім, широта
його дослідження - кілька сотень сторінок роблять цю книгу обов'язковою для всіх,
хто береться вивчати цей період історії Совєтського Союзу.
Проте якшо ця дуже важлива книга вийшла через два роки в німецькому
перекладі, французькому перекладові довелося чекати на появу дев'ять років.
Зайвий раз викликає подив це запізнення, бо переклад «Великого терору» цього ж
автора з'явився куди швидше.
1986 року канадські видавці «Жнив скорботи» друкують за редакцією Романа
Сербина та Богдана Кравченка (не плутати з Віктором, винуватцем «процесу»)
матеріали конгресу 1983 року в Монтреалі, збірник досліджень про великий голод
1932-1933 років кращих спеціалістів з цього питання на Заході під заголовком:
«Голод в Україні, 1932-1933 роки». Для інформування широких кіл громадськості
1984 року у Монтреалі виходить п'ятдесятип'ятихвилинний документальний фільм,
знятий С. Новицьким та І. Луговим під заголовком «Жнива скорботи», запозиченим
у Конквеста, дубльований згодом на французьку мову під назвою «Урожай
розпачу».
Цей фільм наводить численні свідчення жертв, а також колишні комуністичних
пропагандистів. Там згадуються про методи дезінформації, взяті на озброєння
совєтами, щоб приховати голод від решти світу.
Фільм зазнає скажених нападок з боку тих, хто відкидає, навіть у самій
Північній Америці, факт голоду і хто одразу зрозумів науку цього фільму. Навіть
були незадоволені деякі українські активісти, оскільки знімки картини голоду 19211923 років іноді перемішувалися з документами стосовно голоду тридцятих років.
Справді, совєтські власті забороняли, наказували систематично нищити фотографії
голоду 1932—1933 років, а постановникам довелося працювати з дуже обмеженими
коштами.
Іншим критикам хотілося бачити фільм повнометражним, а коментарі
докладнішими. Проте фільм було знято, і він довго демонструвався у англо-і
франкомовному світі, навіть у шкільних закладах. Bін інформував глядача,
змушував його задумуватися над причиною голоду і викликав у нього бажання
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знати про це явище більше, Про те, шоб показати цей фільм найширшим колам
громадськості, дбали передусім українські об'єднання та іхні члени.
Того ж таки часу, починаючи з 1983 року, американський Конгрес влаштовує
докладне розслідувания про голод в Україні, вислуховуючи свідчення уцілілих
людей і, завдяки насамперед працям Джеймса Мейса, збираючи всі доступні в цьому
питанні джерела, американський уряд висунув тоді права людини на перший план у
своїй боротьбі з Совєтським Союзом, який президент Рональд Рейган назвав
привселюдно «імперією Зла».
Холодна війна вступила тоді у свою вирішальну фазу. Американські політики
відновлюють вивчення і дебати про голод 1932-1933 років в Україні. Це була

найважливіша деталь в ідеологічному контрнаступі, побудованому на цінностях
поваги свободи і людських прав. Заповзявшись на своєму, совєти уперто
спростовували устами своїх послів у Північній Америці навіть сам факт голоду
1932-1933 років в Україні, доводячи, що все це - брехня, поширювана купкою
українських націоналістичних анітаторів. Мова совєтського офіціозу не змінилася
від 1933 року..
Новостворена Комісія Конгресу про голод в Україні починає свою ро- боту 26
квітня 1986 року під керівництвом Джеймса Мейса. Підсумковий звіт обсягом 524
сторінки був складений, схвалений усіма членами комісї 19 квітня 1988 року і 22
квітня переданий на розгляд Конгресу. Члени комісї без усякого вагання назвали те,
що вчинили совєти в Украіні, «геноцидом».
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Зібрані страшні матеріали стали підставою для роботи міжнародної незалежної
комісії юристів, створеної цього ж таки, 1988 року Світовим контресом вільних
українців на заклик видатного юриста українського походження Юрія Данилюка для
кваліфікації цого голодомору і для здобутя права називати його геноцидом.
Остаточний звіт був опрацьований 1990 року і переданий до Організацї Об'єднаних
Націй. Там ішлося про геноцид.
Таким чином, на 1984 рік голод в Україні був уже добре знаний з добре
документованих і надійних робіт, опублікованих переважно в Північній Америці.
Проте французькі університетські спеціалісти зі сталінського Советського Союзу
обходять пе питання здебільшого шілковитою мовчанкою. У більшості іхніх книжок
колективізація подається загалом, без розгляду особливих умов різних частин
Союзу.
Зрозуміло, підручники з історії для середньої школи не згадують про голод в
Україні жодним словом. І якщо наприкінці вісімдесятих про голод в Україні уже
пишеться, то тільки в шкільних підручниках і в працях франузьких
університетчиків, то кількість жертв явно применшена: кілька тисяч заморених»,
щонайбільше мільйон.
Свідомо чи несвіломо деякі французькі автори боялися сказати шось погане про
Совєтський Союз, у майбутнє якого багато з них ще вірили.. Цей стан свідомості
допомагає зрозуміти остання книжка Франсуа Фюре!!.
У вересні 1986 року книжка-свідоцтво Мирона Долота «Голодні, прихований
голокост,; Украна 1929-1933» вийшла у видавниитві «Рамсей» Оригінальне видання
появилося роком раніше у Нью-Йорку. Автор, який викладав тоді слов'янські мови у
Каліфорнії, зазнав голоду в Україні дитиною. Для написання цієї книги він обрав
собі псевдонім. І знову ця книжка не знаходить вілголосу у Франції, навіть у правих
колах. Вона не викликала ніякої полеміки. Повідомлення про неї були загалом
прихильні, але дуже стислі, зведені до кількох рядків або до заміточки на
внутрішніх сторінках. Навіть крайні праві не зупинилися на цій роботі.
Крім того, коли українці демонстрували канадський фільм про голод або
проводили конференції на цю тему, наприклад, у шкільних та університетських
колах, вони діставали гостру відсіч у Франції в другій половині вісімдесятих з боку
членів або прихильників Французької комуністичної партії. Навіть французькі
історики, спеціалісти з Совєтського Союзу і немарксисти, висловлювалися тоді
скептично про факт такого великого голодомору в Укрaїні на початку тридцятих
років.
А проте українські об'єднання у Франшї вели протягом дев'яностих років
невтомну, хоча часто непомітну роботу для эбереження пам'яті про голод. У середу
30 травня 1990року в Палаці праці Веллербана, у передмісті Ліона асоціація
«Україна 33» провела конференцію-дебати про голод 1932-1933 років в Україні.
35

Кардинал Альбер Декуртрей погодився бути почесним головою цієї маніфестацiї.
Спершу демонструвався фільм «Урожай розпачу», потім почалося обговорения.
Присутні на вечорі члени вірменської громади висловили підтримку українцям. Про
те, що українська трагедія входить у Франції в контекст наукової iсторії, свідчать
деякі ознаки.
Під час колоквіуму про «Вандею в історії», проведеного в квітні 1993 року в
рамках повідомлень, присвячених паралелям з драмами ХX віку, Ален Безансон
змальовував «війну більшовиків проти селян», посилаючись переважно на
український приклад. Університет Нансі теж став осередком робіт і досліджень про
Україну. Студентка філософського факультету Лоранс Вуазар захистила навіть
дисертацію про голод 1932-1933 років в Україні. Її опоненти складалися з юриста,
філософа та історика-професора Франсуа Рота. Враховуючи іхні зауваження, Лоранс
Вуазар 1994року публікує повний текст своеї дисертації у часописі «Іктранкіль»,
редагованому філософом Філіппом Бушро.
Цей часопис, тираж якого не перевишує кількасот примірників, пропонує робити
«вільний внесок у критику рабства». У цій книжці часопису подавалося окреме
дослідження на 200 сторінок, присвячене голоду 1932-1933 років в Україні.
Окрім праці Лоранс Вуазар, яка нараховус 100 сторінок i поділяється на
висвітления історії і правничу дискусію, матеріали містять текст Філіппа Бушро;
переклади, виконані Володимиром Бойчуком, свідчень, зібраних Володимиром
Маняком та Лідією Коваленко; позначені філософським духом роздуми Леоніда
Плюща 1933, «чорний тридцятий рік» (58 сторінок) і розповіль Данила Шамука.
Проте цей чудовий матеріал пройшов непоміченим у засобах масової інформаці.
Публікація у травні 1995 року журналом «Історія» семисторінкової статті Ніколи
Верта під назвою «Як Сталін морив голодом Україну» теж має свою історію. 1951
року народження випускник Вишої Нормальної школи Нікола Верт уже згадував
про голод, але побіжно, у своїй «Історії Совєтського Союзу», друге видання якої
вийшло 1992 року в ПУФ. Попри його розуміння розміру катастрофи, він усе-таки
звертасться до чисто московських джерел і нібито забуває, що багато мешканців
Кубані та Північного Кавказу-українського походження. Одначе ця блискуча стаття
зуміла привернути увагу широких кіл до історії України. На жаль, часопис «Історія»
виніс на обкладинку цього номера спогад про Хіросіму, а палкі сторінки Hiколи
Верта вмістив наприкінці журналу. Щоправда, Нікола Верт перевидав повний текст
цієї статі, зробивши окремим розділом історії комунізму Совєтського Союзу в
збірнику «Чорна книга комунізму»; ця колективна праця за редакцісю Стефана
Куртуа, шо нагадує про злочини режиму комуністів у світі, з'явилася друком
1997року. Книга викликала полеміку і навіть стала предметом дебатів у
Французькому національному зібранні стосовно ставлення Французької
комуністичної партії до своєї історії.
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3 численних передач на радіо і телебаченні або з конференцій і обговорень,
побудованих на цій книзі, відчувається, шо Нікола Верт сам намагасться не
втягуватися в полеміку навколо питання українського геноциду. Наприкінці 1995
року видавництво «Робер Лаффон» публікує в серії «Стара книга», у томі обсягом
1050 сторінок, переклали двох найбільших праць Роберта Конквеста «Великий
терор» і «Криваві жнива»; останній матеріал - це версія книги, виданої англійською
мовою 1986 року і присвяченої, але не повністю, історії голодомору в Україні.
І все ж таки основні університетські підручники, призначені студентам першого
циклу, обходять мовчанкою і факти. Деякі применшують число жертв голоду і
згадують його кількома рядками, ніби якусь незначну подію. Французькі державні
мужі і далі ігнорують це питання.
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ЧОРНІ РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ: 1933—2003
ПРИСТРАСНА ПРАВДА РОБЕРТА
КОНКВЕСТА
У середині 1980-х років у нью-йоркському видавництві Oxford University inc.
побачила світ славетна книжка Роберта Конквеста «Жнива скорботи». У ній уперше
для широкого загалу на Заході було піднято завісу над однією з найбільших трагедій
ХX століття-українським голодомором 1932-1933років. Коли я читав цю книжку
Америці одразу після її публікації, мене чи не найбільше вразило те, як глибоко
вивчив автор нашу національну історію, ментальність українців, пройнявся
почуттям щирої симпатії до народу, який став жертвою кривавих соціальних
скспериментів сталінського режиму. Англійський аристократ за походжениям і один
з провідних американських кремленологів,
він одразу став одним із
найпереконаніших і найвпливовіших у світі прихильників української справи, а його
«Жнива скорботи» і до сьогодні є найфундаментальнішим дослідженням на цю
тему.
Не можна стверджувати, як зазначав сам Конквест, що доти не було публікацій
про колективізацію й голодомор в СРСР. Однак усі вони мали характер суто документальних видань або ж були розраховані на фахівців. Історії трагедії у справжному розумінні цього слова не було створено. Це зробив автор книги «Жнива
скорботи». В одній з перших рецензій, видрукуваній у «Таймі», впливовий американський тижневик зазначав: «Конквесту вдалося відтворити дюдські обличчя селяно». Дослідник дотримувався принципу (що робить йому честь як історику людині)-«не зберігати морального нейтралітету». Тож перший великий науковий твір
про страхіття українського голодомору не сприймається як сухий трактат. Конквест персоніфікує трагічну історію не тільки тоді, коли йдеться про одного з
найбільших деспотів у літописі людства-Йосипа Сталіна та його прибічників, а й
коли йдеться про жертви.
Цьому сприяв не кабінетний, а людський підхід історика. Його особисте
спілкування з очевидцями трагедії. «Я знайомий з чоловіками та жінками, які в
дитячому або навіть дорослому віці пережили змальовані події,-засвідчує Роберт
Конквест. - Чимало з них відчуває «комплекс провини»-ірраціональне почуття
сорому за те, шо їм судилося вижити, тоді як їхні друзі, батьки, брати, сестри
померли (таке почуття не чуже тим, хто вийшов живим із нацистських таборів
смерті)».
Одним з важливих джерел під час написання «Жнив скорботи» стали особисті
свідчення, зібрані в результаті здійснення Гарвардського проекту з усної історії,
iніційованого українською дiaспорою у США «Найцінніше у цих спогадах, особ38

ливо якщо вони виходять від самих селян, - їхня неприкрашеність, об’єктивність та
відповідність реальним фактам, - вважає Конквест. Тому вони заслутовують на
цілковиту довіру». І коли поринаєш у страхітливий світ нескінченних людських
трагедій «Жнив скорботи», здається, що в грудях того, хто їх відтворив, б’ється
серце українця.
Висновок дослідника голодомору однозначний: «Встановлено безпосередні факти, а мотиви, які до них призвели, лежать у річищі усієї сталінської політики. Тож
суд історії не може оголосити іншого вироку радянському режиму, крім карної
відповідальності». Конквест звинувачує сталінську диктатуру в кількох тяжких
злочинах, що караються згідно з міжнародно-правовим законодавством:
1) у геноцилі. 3гідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1948 року, геноцид означає будь-який з актів, учинених з наміром знищити повністю або частко- во
національну, етнічну, расову чи релігійну групу, Зокрема «зумисне створення для
членів групи умов життя, розрахованих на здійснення її фізичного знищення
повністю або частково». Це звинувачення безпосередньо стосусться злочинів радянського режиму щодо українського селянства, починаючи від так званого розкуркулювання і колективізацї до голодомору. Заперечити фактор зумисності неможливо;
2) в інфантицилі-масовому знищенні дітей. «Голодомор,-пише Конквест, винищив або покалічив ціле покоління дітей як в усьому СРСР, так і особливо в
Україні. Згубність такого явиша неможливо переоцінити. Доля дітей у цій
величезній катастрофі найбільше приголомшує розум і не може бути виправдана з
будь- якого погляду»;
3) в етноцилі-масовому винищенні за національною, етнічною та расовою ознаками. «Голодомор,-доходить висновку автор «Жнив скорботи»-супроводжу- вався
руйнуванням українського культурного і релiгійного життя та масовим винищенням української інтелігенції. Здоровий глузд не дозволяє бачити в цьому
подвійному ударі щось випадкове». Це була війна сталінського режиму на тотальне духовне й фізичне винищення української нації. Конквест посилається, зокре- ма,
на думку академіка Андрія Сахарова, який відзначав «характерну для Сталіна
українофобію». Кремлівський вождь розумів, пояснює дослідник, шо рушієм
національного відродження України була інтелігенція, яка втілювала в собі самосвідомість українського народу, а також селянські маси, які живили її протягом
сторіч. Він, очевидно, вважав, що лише масовий терор проти основної частини нації,
тобто проти селянства, міг примусити країну до покори.
За словами Конквеста, над усією людською трагедією 1932-1933 років маячить
зловісна постать Сталіна. Через нього вся доба позначена особливо виразним тавром лицемірства підступності. Коли спалахнув голодомор 1932-1933 років, диктатор просто відмовився визнати факт його існування. Серед винуватців трагедії
39

Конквест називає його найближчих поплічників Кагановича та Молотова, які, не
відчуваючи докорів сумління за скоєне, дожили до похилого віку і померли природною смертю вже тоді, як Україна стала незалежною. Однак з її боку не було
зроблено жодної спроби на державному рівнi притягти катів українського народу до
відповідальності, влаштувати новий Нюрнберзький процес, хоча для цього були всі
пiдстави.
Залишається відповісти на запитання: чому знадобилося понад півстоліття, щоб
остаточно вирвати правду про український голодомор із забуття. І чому сьогодні про
нього забуто вдруге, цього разу у проголошеній незалежною Україні? Bідповідь на
перше з них дав Роберт Конквест, наводячи декілька причин. По-перше, пояснює
він, трагічні події в Україні 1932-1933 рр. надто різняться від реалій суспільнополітичного життя західних країн. Саме слово «селянин» чуже й дивне для
американця чи англійця, воно нагадує їм далекі країни або давно минулі часи. Так
само історія українського селянства дуже відрізнається від історії англійського або
американського фермерства. По-друге, західна людина не сприймає Україну за
повноцінну державу - як Польщу, Угорщину та навіть Литву. По-трете, однією з
найсерйозніших перешкод на шляху до розуміння тодішніх подій в СРСР була
здатність Сталіна та радянських офіційних кіл вправно приховувати перекручувати
реальну дійсність.
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У цьому лицемірному задумі їм сприяло чимало представників Заходу, які з тих
чи інших мотивів прагнули обманювати або бути введеними в оману. В їх числівідомий радикальний французький політик і державний діяч Едуард Ерpіо, який
пiсля відвідин 1933 року «потьомкінських» сіл в Україні влаштованих на його честь
пишних банкетів категорично заперечував «брехню буржуазної пропаганди про
голод у Радянському Союз». До тієї ж безславної когорти, що прагнула «бути
введеною в оману», належав кореспондент «Нью-Йорк таймс» Волтер Дюранті,
дивним чином удостоєний Пулітцерівської премії «за безсторонні, об'єктивні репортажі з Росiї». До речі, після відвідин України він стверджував у своїх облуднобрехливих описах, нібито нема «нiякого голоду або смертей від голоду і навряд чи
таке можливе».
Американський журналіст власною совістю розплачувався за привілеї, якими
користувався СРСР, передусім за мождивість інтерв'ювати самого дядечка Джо і за
доброзичливе ставлення представників впливових кіл у США прихильників
встановлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом у розпал голодомору
Україні. Тим часом під час приватних розмов Дюранті відвер- то заявляв, що, за
його оцінками, від голодомору загинуло близько 7 мільйонів осіб i що «Україну
повністю знекровлено». (Така бечесна поведінка ще раз засвідчує важливість
дотримання етичних норм у журналістиці, яка чинить великий вплив на формування
громадської свідомості.)
На друге запитання спроможні відповісти тільки ми самi. Воно має декілька
нюансів, хоч суть якого – одна. Чому за безперервним плином президентських і
парламентських виборів Україні, гучними фінансовими скандалами, кримінальнополiтичними замахами і вбивствами, шо заповнюють телевізійні екрани й газетні
шпальти, залишається в тіні подія, без осмислення якої неможливо збагнути глибину й причину хронічної кризи українського суспільства, шо триває і в перiод
декларативної незалежності?
Чому нині нема й згадки про 70-річчя найтрагічнішої події у нашій новітній
національній історії на жодному телевізійному каналі, у жодному періодичному
виданні з великим накладом, окремі з яких спеціалізують- ся, як свого часу Волтер
Дюранті, на українофобії, добре знаючи, що вона не ка- рається законом у
безхребетному українському суспільстві і що з неї можна навіть мати зиск? Чому в
Україні не б'ють у дзвони пам'яті, а вшанування мучеників об- межується тим, що
лише в листопадовий День пам'яті жертв голодомору провідники держави (мало не
зірвалося з язика-керівники партії уряду) офіційно покладають вінки біля пам'ятного
знака, майже невидимого на тлі Золотоверхого Михайлівського собору в Києві? Bін
настільки непримітний, шо його не назвеш навіть обеліском, не те що величним
монументом скорботи. Чому документальні матеріали про голодомор в Україні
1932-33 років, передані Верховній Раді Конгресом США, утаємничені від
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громадськості? І, зрештою, чому діяльність Асоціації дослідників голодоморів в
Україні спирається виключно на ентузіазм групи са- мовідданих патріотів, у тому
числі представників діаспори, а держава лишається повністю осторонь важливої
націіональної справи?
Чи є ще інший народ у світі, який страждав би на таке історичне безпам'ятство?
Що й не дивно за умов фактичної відсутності процесу державотворення
сьогоднішній Україні. Перша аналогія протилежного гатунку, що спадає на думку,
це - голокост.
У виданій 1985 року книзі Рауля Гільберта «Знищення європейських євреїв»
фігурує цифра - 5 мільйонів 100 тисяч розстріляних, замордованих і заду- шених у
газових камерах нацистських концтаборів.
Під час голодомору 1932-1933 років українцiв було знищено більше. Із 20-25
мільйонів чоловік сільського насе- лення України, вважає Роберт Конквест,
загинуло приблизно 5 мільйонів - між четвертою та п'ятою частиною. Більшість
дослідників називас шифру від 7 до 10 мільйонів. При цьому замордованих жертв
сталінського голодомору, розкуркулю- вання й колективізації, що передували йому,
чомусь рахують окремо, хоча винуватцями їхньої загибелі був той самий режим, а
процес масового винищення тривав безперервно, За об'єктивною оцінкою, кількість
жертв цієї української трагедії сягає близько 15 мільйонів.
У літопис голокосту, що складається із сотень томів, зробили внесок
представники багатьох націй,
але передусім самі євреї, ті,
хто пережив геноцид, та їхні
нащадки.
І
це
цілком
закономірно. Українці ж, за
великим рахунком, не лише
не спромоглися на те, щоб
про
їхню
національну
трагедію дізнався весь світ, а
й не осмислили її самі. Тож
не випадково найвідомішу
книгу про голодомор написав
іноземець, а її видання
вийшло друком у незалежній
Україні лише 1993 року, до того ж коштом організації діаспори. В Української
держави не знайшлося на це грошей, хоч на офіціозні помпезні урочистості їх
ніколи не бракує.
Miй добрий знайомий Джеймс Мейс - колишній професор Гарвардського
університету, який свого часу був виконавчим директором президентсько42

конгресової комісії з українського голодомору, а нині навчає студентів КиєвоМогилянської академії, називає теперішній період в історії України
постгеноцидним. Він вивів формулу прогресуючого процесу інтелектуального
морального занепаду українського суспільства, що триває від часу розстріляного
відродження і голодомору 1930-х років, внаслідок чого було винищено цвіт
української нації та найпрацьовитішу частину суспільства. Чи вдасться колись
відновити її генофонд, розірвати трагічне коло національної історії? Одна з
важливих особливостей суспільного розвитку, про яку рідко згадують, полягає у
тому, шо драматичні події стають іноді джерелом сили нації, її духовного
вiдродження -першооснови державності. Голокост для євреїв-не лише невід'ємна
частка іхньої національної свідомості, а чинник єднання, що спонукав до утворення
у новітній час власної держави. Голодомор для українців мав би стати не тільки
символом нацiональної скорботи, а чинником утвердження реальної незалежності й
державності, які поки що лишаються пустопорожніми звуками.
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Туристсько – краєзнавче
дослідження
Розповіді очевидців трагедії з міста Рівного
Спогади свідків голодомору 1932-1933 років в Україні
1. Прізвище, ім’я, по-батькові автора спогадів : Гащенко Віра Олександрівна.
2. Місце народження село Власівка Градівського району Полтавської області.
3. Дата народження: 08.02.1923 року.

У період Голодомору мені було 8 років.
Голод розпочався вже з осені 1931 року.
Створена спеціальна комісія відбирала все нажите, якщо було, наприклад, 3
склянки квасолі, то 2 потрібно було віддати.
У моєї мами було багато одягу, вона міняла свій одяг на буряки, терла їх і ми
їли. У селі були випадки канібалізму, через голод люди втрачали здоровий глузд –
варили власних мертвих дітей і їли…
А ми, пам’ятаю, лягали спати, і хто вночі просинався від почуття голоду, мама
в рот сипала декілька крихт хліба по черзі.
Виживали, як могли.
Переїхала в місто Рівне в пошуках роботи. Працювала бухгалтером.
Фотографій не маю, тому що страхіття тих років, з опухлим обличчям,
фотографувати не мали змоги і бажання.
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1. Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Сливка Надія
Михайлівна.
2. Місце народження: с.Новоселиця Житомирської області.
3. Дата народження: 1921 рік

Більше сімдесяти років пройшло, а перед очима ще й досі : батьківська хата ,
призьба , а на ній сидять двоє молодших братиків – Ілько та Андрійко . Опухлі від
голоду животи, широко відкриті оченята жадібно поглядають на дорогу : чи не йде
Надійка . Може хоч скибочку хліба принесе . Так бідолашні і не дочекалися .
Надія народилася в сім’ї простих селян. Трійко дітей виховували її батьки.
Господарку непогану мали : коні,корівчина ще й кінна молотарка. Але розпочалася
колективізація , і все добротне майно, нажите тяжкою працею , стало спільним
надбанням «економії» , як на той час називали колективне господарство в їх селі. І
як воно так трапилось : начебто , було що їсти й пити , і якось водночас не стало .
Цього Надія Михайлівна не може збагнути й досі . Пам’ятає , як господарі ховали
рештки зерна по всіляких закутках : у димарях, каглянках, пляшках. Батько викопав
у стодолі яму і заховав туди діжечку з ячменем . У той ячмінь у 32-му і врятував їх
родину . Товкли в ступі, варили сякий-такий куліш.
Селом щодня ходили «комнезамівці» , яких у народі прозвали «Чорна мітла».
Заходили в оселю чоловік 5-6 , підмітали все, що могли . А на вулиці чекала
безтарка . І так від двору до двору . Якось нагрянули і до них . Батьків дома не було .
Знайшли в схованці останній мішечок ячменю . Надійка рученятками вчепилась :
«Не віддам». Та що дівча могло вдіяти проти дорослих?
Її ще й досі бере відраза, коли хтось згадує про «зелений борщ» або деруни .
Попоїла отого наїдку з лободи та гнилої, перемерзлої картоплі .
У Новоселиці вимирали сім’ями . Мерці лежали попід плотами , на вулицях , у
полі . У сусідів два синочки було – Олекса та Іванко . Як тільки зазеленіли вишні ,
почали хлопці в їх садок лазити . Надійка шпетила хлопців : «То наші , не
зачіпайте». А через трохи не стало видно ні Олекси , ні його братика . Потім
приїхала безтарка . Двоє чоловіків повиносили хлопчиків із хати , опустили на голі
дошки і прямісінько на цвинтар. А там вже і ямка готова.
Скільки ж їх, безневинних жертв ганебної політики тоталітарного режиму?
Близько 8 мільйонів селян вбито штучним голодом.
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Для тих, хто хоч трішечки здужав, порятунком була робота на полях «економії».
Дорослі сапали буряки, діти збирали довгоносиків. Прямо на полі в казанах
варились галушки. Біля них Надійка і вижила. Коли варився борщ, до нього
додавалася тонюсінька скибочка хліба. Його дівчинка несла голодним братам. Та не
порятувала маленьких цим, не зуміла. Якось, прийшла з поля, а вони вже мертві. За
тим попухли ноги в батька… Гадали, ще трохи – жнива почнуться, стане легше. Не
дожив. Надійці з матір’ю пощастило більше. Перебули, пережили. Збирали колоски,
ходили до діда Трушка – він тримав єдині на село жорна. В них мололи зерно, пекли
потім коржі, варили галушки. З нового урожаю на батьківські трудодні дали по 3 кг
муки. Отоді вже й багачами стали. Усе ніяк не могли голод втамувати. Живіт уже
лопає, а душа просить ще пожити.
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1.
2.
3.

Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Лавренов Володимир
Миколайович.
Місце народження : с.Суходілля, Казанківського району,
Миколаївської області.
Дата народження : 19.11.1926 року.

У ті далекі часи мені було лише 6 років.
Батько розказував пам’ятаю, почали створювати колгоспи. Почалось
розкуркулювання. Мій батько вступив в колгосп. Кругом панувала бідність,
нещастя, їсти було нічого. Щоб вижити, люди вдавались до різних способів: їли
насіння конопель, мішанки, лободу, крупи невідомого походження. Після такої
їжі відчувались нестерпні болі у животі. Все їли: різне коріння в степу збирали,
квіти акації, листя різних рослин.
Мій батько мав рушницю, і це теж рятувало від голоду. Він стріляв
горобців, і ми їли.
Словом, їли все, що можна розжувати і проковтнути.
Село було глухе і мертве. Не було ні одного кота, собаки, корови.
Половину людей вимерло. Отакі були часи.
Працював на освітянській ниві: 25 років був директором школи; 1969-1975
роки – завідував кабінетом (кафедрою) в інституті удосконалення (Рівненський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); 1990-1995 роки:
керував Рухом м.Рівне; інвалід війни, маю багато орденів; одержую стипендію
за особливі заслуги; 1995-2000 роки – один із засновників Всеукраїнського
обєднання ветеранів; зараз член ради, член секретаріату Всеукраїнського
обєднання ветеранів.
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1.
2.
3.

Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Токан Дарії Володимирівни.
Місце народження : с.Бутейки, Кодимського району, Одеської області.
Дата народження : 02.04.1931 року.

На той час мені було 2 роки.
Жила я з матір’ю, батьком та старшим братом. Старший брат доглядав мене.
Їли все підряд, все, що можна було тільки з’їсти: квіти акації зривали та їли,
траву, різні квіти, які зацвітали на галявинах.
Збирали колоски по полі і теж їли їх.
Мій батько наївся кінського м’яса і опух: від того, що наївся багато, захворів
водянкою.
Тоді мати моя напоїла його горілкою, стала розтирати, і таким чином він
помер.
Люди варили людське м'ясо і їли (своїх дітей).
Їли кропиву, лободу.
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1. Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Гернец Лідії Дмитрівни.
2. Місце народження : с.Новосілки, Макарівського району, Київської
області.
3. Дата народження : 22 серпня 1921 року.

Мені було на той час 12 років. У 1932-1933 роках був голод на Київщині.
На мою думку, саме більше, хто постраждав, це ті, хто не хотів працювати,
щоб вижити. Штучного голоду не було.
Причини голодомору – неврожай, засуха.
На той час була колективізація, організовувались колгоспи, у які вступати
не заставляли, але просили, щоб ішли працювати в колгосп. За це нам давали
невеличкий пайок. Мій батько був у колгоспі. Важко працювали, але вижили.
Політики щодо знищення самих людей не було.
Голод переважав у Київській, Херсонській, Харківській областях. У
Західних областях голоду не було. Їли все підряд: лушпиння з картоплі, полову,
просо, траву. У нашому селі були випадки канібалізму.
А потім все налагодилося : полили дощі, пішло відродження.
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1. Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Єпік Дарії Сергіївни.
2. Місце народження : с.Бутейки, Кодимського району, Одеської області.
3. Дата народження : 02.04.1931 року.

На той час мені було 7 років. У нас влада забрала все до зернинки. Ми брали
віничка і підмітали все до зернини, щоб з’їсти… Якраз коли люди збирали
врожай, було дана вказівка: все забрати.
Пухли ноги, а ми, малі, рвали на собі шкіру, щоб витікала рідина.
Ловили в річці жаб і варили з них суп у консервний банках.
Батьки померли, і два брати, я залишився з братом.
Найбільше постраждала Харківська область. Вся східна Україна
… Пам’ятаю, як біля нас, через три хати, побачила дим із димаря. Мабудь,
хтось варить їсти. У того сусіда було семеро дітей. Ми до нього у хату зайшли,
а він, вочевидь, з’їхав із розуму, тай каже: «Варю суп, м’ясо, піна з баняка біжить
на плиту» . Він викидає кісточки іх супу на стіл «Беріть їжте. У мене ще м'яса
багато» . Тай повів нас до погреба показати, а там мертві всі його діти. «Беріть і
ви, дивіться, скільки м'яса…»
Брат мій їв, а я ще й мамі взяла, хоча її все у живих не залишилось…
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Спогади свідка Голодомору 1932-1933 років в Україні
1. Прізвище, ім’я , по-батькові автора спогадів : Тамагашевої Франциски
Леонівної.
2. Місце народження: смт Гришківці Бердичевського району
Житомирської області.
3. Дата народження : 02.02.1923 року.

Неурожай, дійсно, був, та вродило ж хоч що-небудь. Навіщо ж відібрали у
селян все до останньої зернини ще восени 1932 року так звані «червоні валки»? Ні
квасолини, ні горошини не залишили.
Мені було 9 років тоді, тепер 85. Було семеро дітей у сім’ї, а «червона валка»
забрала у нас, на моїх очах, щойно спечений матір’ю хліб, необмолочене збіжжя. А
таки вижили, бо, відчуваючи лихо, мати заставила нас, дітлахів, назбирати в лісі
багато жолудів, та ще насушила картопляного лушпиння. Я бачила, як за ті пляцки
з жолудів і лушпиння опухлий підліток хватав матір за руки, щоб поцілувати.
Я бачила, як валяться мертві люди, як голодні, опухлі люди вирізали з туши
дохлого коня шматок для їжі, як охоронець вів під дулом гвинтівки нашу сусідку з
вузликом назбираного нею щойно посіяного гороху, так і не довівши її живою до
сільської ради.
Не знаю, що то за милосердя було, яким зусиллями вони супроводжувались, але
нам , дітлахам, у початковій школі таки давали раз у день якийсь один і той же
синюватий суп без хліба.
Одного дня зранку, ранньою весною 1933 року, батько підводою чомусь поїхав
у місто Бердичів і взяв з собою мене, малу, мабуть, для охорони на випадок його
відлучення.
Озброєні військові зняли мене з підводи і посадили під муром єврейського
кладовища. Весь день до пізнього вечора я, голодна, проскиглила, а батько під
охороною возив трупи померлих від голоду.
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Уроки пам’яті
Тема. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та відображення його в
українській літературі.
Мета: учні мають знати історію виникнення голодомору 1932-1933рр. та як
він висвітлений в нашій літературі; аналізувати твори, присвячені цій темі; відчути себе патріотами, національно свідомими громадянами рідної землі, які не
допустять повторення трагедії.
Обладнання: книжкова виставка, магнітофонні музичні записи, кодоскоп,
фотознімки, портрети письменників.
Xід уроку
Нагадайте мені інший народ, щоб він зазнав
такої чорної недолі, як народ український?!
Iван Oriєнко
Учитель історії. Багатовікова історія України - це літопис життя народувеликомученика. Майже кожне століття, як свідчать наукові джерела, позначене голодними роками, епідеміями, спустошливими війнами, чужоземними
навалами. Ніколи український народ не мав навіть короткочасного перепочинку задля відновлення своїх сил та енергії. Та найбільших втрат зазнала
Україна в XX ст. Надто багато безіменних могил залишили по собі українці, а
скільки страждань зазнали наші хлібороби, з яких знущалися новоявлені
ленінсько-сталінські пророки.
Голод - це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної
моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене
в Україні на початку 30-х рр. XX ст., не можна ні з чим порівняти ні у
вітчизняній, ні у світовій історії. Людино- ненависницький більшовицький
режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, змусити його
будувати "комунізм" - квітуче життя для владноможної бюрократії - на кістках
мільйонів.
Готуючи смертельний наступ на село, сталінська диктатура виховала й
розіслала повсюди для грабунку новітніх опричників, чиїми руками було
завдано першого удару по хліборобові, його совісті, по виплеканій віками
сумлінній повсякденній праці на землі-матінці. 3 початком колективізації все
перевернулося з нiг на голову: найуміліші, найпрацелюбніші господаpi стали
"класово ворожим елементом", а найзатятіші нероби, духовні плебеї, "ідейні"
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ланці - аграрним пролетаріатом", якому доручалася головна роль «у
революційній ломці села».
За час злочинних більшовицьких реформ 30-х рр. геноцид знищив близько
10 млн українців. На нашій землі зросли професійні вбивці, які вершили неправедний суд на селі, розкуркулювали чесних працьовитих господарів і тисячами
висилали їx у Сибір.
Розвал у сільському господарстві набув катастрофічних розмірів. Потрібно
було доводити на практиці ефективність геніального задуму "батька" Сталіна:
загнати селян у колгоспи. Уже восени 1930р. колгоспникам видавали по 250300 г горохово-сочевичної суміші на трудодень, а все інше зерно забирали як
обов'язкову державну поставку. У господарств часто не залишалося навіть
насінневого матеріалу. Хлібозаготівельний план був непомірний. Протягом
січня-листопада 1930 р. в Україні заготовлено 400 млн пудів хліба. За такий
само період 1931 р. державні заготівлі становили 380млн пудів. Ці "успіхи"
були наслідком повного знекровлення села. У багатьох селян вилучали все
зерно, навіть поcівний фонд.
Узимку 1931-1932рр. привид голоду вже стукав у двері селянських хат.
Фізично ослаблене селянство не могло як слід провести весняну поcівну
кампанію. Ускладнювали ситуацію й безгосподарність, повна незацікавленість
селян в ефективній, продуктивній роботі в колгоспах. На 20 травня селяни
засіяли трохи більше половини запланованих площ. У результаті неякісного
обробітку просапних культур частина посівів загинула. Однак не природні
чинники спричинили трагедію українського селянства. Урожай 1932р. лише на
12% був меншим середнього врожаю за 1926— 1930 рр. i міг би забезпечити
населення України мінімумом продовольства. Але цього не сталося.
Незважаючи на небачену жорстокість членів продзагону, забезпечити
хлібозаготівлю в 1932р. не вдалося. На 1 листопада в республіці зібрали лише
195 млн пудів. У деяких районах місцеві керівники, усвідомлюючи масштаби
голоду, що насувався, дозволили колгоспникам залишити зерно для сівби та в
страховий фонд. Довідавшись про це, Сталін наказав вчинити над ними
розправу. Протягом 1933р. з лав КП(б) України виключено понад 100 тис.
чоловік. Їх розстріляли або вислали. Суд і прокуратура республіки, органи
ОДПУ стали сліпим знаряддям злочинної політики сталінської кліки і з
небаченою жорстокістю розправлялися з власним народом. Подвірні обшуки
супроводжувалися конфіскацією не лише зерна, а й буряків, картоплі, солінь,
сала, м'яса та інших продовольчих запасів на зиму. У селян забирали все
їстівне. Цим партійно-державний апарат цілком свідомо прирікав їx на голодну
смерть.

53

Учитель лiтератури. Важко навіть через 70 років ступати болючими
стежками трагедії рідного народу. Але ми повинні знати свою історію. Запалена нами свіча буде поминальною за мільйони невинно убієнних
більшовицькою системою наших рідних.
(Запалюється свічка пам'яті.)
В українській літературі в різні часи з'явилося чимало творів, у яких
знайшли своє відображення трагічні картини голодомору 1933 р. Ще в Біблії
сказано: час народжуватися і час помирати, час руйнувати і час будувати, час
розкидати каміння і час збирати його, час мовчати і час говорити. Настав час
го- ворити. Хай гіркі слова Правди, що промовляють до нас зі сторінок творів
укрaїнської літератури, сколихнуть ваші серця і душі.
Хронікою про голодомор в Україні 1933р. називають роман Уласа Самчука
"Марія". У ньому розповідається про складне життя української жінки - образ
піднесений до символу біблійної Діви Марії і багатостраждальної України. Тож
разом перегорнемо сторінки роману і дамо відповіді селянки на запитання.
Чому автор дав саме таке ім'я головній героїні?
Осмисліть і прокоментуйте думки: "Найстрашніша смерть від голоду. Не
дай Бог навіть ворогові вмирати такою смертю…."; "У нас хліба ще ніколи,
поки стоїть світ, не бракнуло….»
Який настрій викликала у вас хроніка життя Марії-матері?
Хто став ноciєм зла і умертвляв голодною смертю цвіт хліборобської
України?
Знайдіть у тексті опис ціє руйнівної сили.
Як ви прокоментуєте цитату: "А чортова кацапня! Опаскудила цілу Росію,
а тепер і до України прете. Нам і самим немає чого жерти! - кричать селяни
услід, погрожуючи кулаками"?
Чому роман "Марія" називають трагедійним національним епосом?
Чому Корній зарубав сокирою свого сина-відступника? Коли це сталося?
Як ви розумієте останню проповідь Гната?
Яке, на вашу думку, призначення людини?
3 якою метою автор змальовує жахи голодної смерті?
Які ваші враження від останніх розділів роману?
Кому Улас Самчук присвятив свій твір?
Учитель історії. Незважаючи на достовірні документальні і демографічні
факти, радянський уряд продовжував заперечувати факт голодомору 1932- 1933
рp. майже до кінця існування СРСР. Навіть ката України П.Постишева, який
був тоді особистим представником Сталіна в Україні і керував геноцидом, у 60х p. реабілітували як жертву сталінського терору кінця 30-х рр. Замість
визнання голодомору, напередодні 50-х роковин трагедії, КДБ підсунуло
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Ізраїлю та й усій Європі заздалегідь сфабриковану справу Івана Дем'янюка, щоб
у такий споcіб відвернути увагу світу від своїх злочинів. Замовчування
продовжувалося і в пeріод горбачовської "перебудови". Називаючи індустріалізацію позитивним досягненням радянської системи, Горбачов не
наважувався оприлюднити світові жахливу ціну, яку заплатив за неї
український народ. Лише під тиском національно-демократичних сил, передовсім товариства "Меморіал" та української діаспори, піднялася завіса
брехні та замовчування і суспільство дізналося правду про голодомор.
Поза всяким сумнівом, голодомор 1932-1933 рр. був фінальною стадією
запланованoї партійним кеpiвництвом Союзу і особисто Сталіним антиукрaїнської акції, яка почалася ще в другій половині 20-х рр. Цей нечуваної
жорстокості терор мав на меті кілька цілей: знищити приватних землевласників
як основну силу, що протистояла колективізації; зламати фізично і
здеморалізувати психологічно селянство - опору українського народу, який не
сприйняв радянський режим; перетворити найбагатші регіони України на
мережу колгоспів для рабськoї експлуатації селянства.
Учитель літератури. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне
винищення селянства. У вірші "Весна" поет М.Будлянський так описує "прекрасну" пору 33-го.
Учень.
В селі весна повзе на ліктях,
Повзе по мертвих і живих,
В долинах сонце ловлять діти,
Що дзвінко капає із стріх,
I п'ють опухлими вустами
Оту живицю молоду.
Їм жить і жить, та над полями
Знов ворон каркає біду.
Забрали тих, хто з їх комори
Пашню останню вимітав,
Хто ще активним був учора,
Сьогодні ворогом він став!
Голодний рік. Жорстокий світе,
Дай хоч надію для живих!
Весна. І сонце ловлять діти,
Що дзвінко капає зі стріх.
Учениця. Борис Олександрів народився на Житомирщині, жив у Канаді.
Свій вірш присвятив українським матерям.
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Скорботна мати ішла поволі,.
Туди, де зріло колосся в полі.
Несла на грудях дитя, мов птаху,
Не стало сили, лягла край шляху.
Мов стебла, руки син простягає,
I хлібя в мами усе благае,
Але благання свого пташати
Уже не чує стражденна матиЗагасла тихо біля дитяти.
Проснися, нене, проснися, нене,
Дозріло жито твое зелене!
Голодомори, голодомори,
Все до зернини взяли з комори,
Взяли з комори все до зернини,
Все до зернини в неньки й дитини.
В неньки й дитини із України.
Учитель літератури. За неповні два роки на нашій споконвіку багатій землі
голодною смертю померло близько 8 млн осіб. Це був "страшний суд", кінець
світу- брат повстав проти брата, син - проти батька й матері, земля залилася
кров'ю. Про трагедію голодомору пише українець з діаспори Василь Барка.
Письменник сам пережив голод і на власні очі бачив жахи канібалізму, тому так
вражаюче правдиво відобразив цю всенародну трагедію в романі "Жовтий
Князь". Символічним є образ Жовтого Князя — цей демон зла несe із собою
руйнацію і спустошення, сіє муку і смерть серед людей.
Учень. Страшне лихо спіткало Україну. Автор постійно себе запитує: "Чому?" Одне з пояснень знаходить у Біблії: український народ має спокутувати
свій гріх, який полягає у відступництві од віри, нешанобливому ставленні до
Бога, руйнуванні храмів, закритті їх, масовому гонінні віруючих. Але
письменник не зневірюється в людині, він прагне розкрити світові болючу
правду про тоталітаризму.
Ставимо запитання.
У чому символіка назви роману?
Що, на думку автора, врятувало українців як націю під час голоду 1933р.?
Чи можна стверджувати, що доля сім’ї Катранників це доля всієї України?
Учениця. У видавництві "Молодь" 1991 р. вийшла книжка письменника
О.Mіщенка "Безкровна війна", де записані свідчення тих, кому довелося пе-
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режити голод. З віддалених 30-х рр. до нас промовляють сам народ, його правда
і розіп'ята на хрестах доля. У вступній статті до книжки Олесь Гончар писав:
Перед нами свідчення епохи, записи документальні, яким немає ціни. Як
сталося, що без стихії, без засухи, без іноземного нашестя все те могло
сподіятись на нашій хлібородній Україні, яка ще недавно була житницею
Європи?.. Цей безпрецедентний за своїм катівським роз- махом злочин
сталінщини завдав Україні найтяжчих втрат, коштував нації мільйони й
мільйони людських життів.. Вимирали ж цілі села не будь-як, а за
стратегічним диявольським розрахунком, адже треба було підірвати саме
коріння нації, зруйнувати самі основи усталеної віками народної моралі,
витруїти в душах людяність, натомість насаджую- чи всюди режим терору,
сіючи страх, підозри, розпалюючи ненависть і жорстокість таку, що й досі
суспільству дається взнаки.
Наведемо два свідчення з цієї книжки.
Учень.
Свідчення Федора Філатовича Білаша, 1917 р.н.
У голодовку в сім'ї з одинадцяти душ вмерло восьмеро. В колгосп довго не
приймали, а тому працював по наймах. Брав участь під час Великої Вітчизняної
війни у боях під Сталінградом, Харковом, Кіровоградом. Нагороджений
орденами Червоної зірки, Бойового Червоного прапора, двома медалями "За
відвагу". Недалеко, від Білашів, жив дід Яким. У нього було дванадцять душ
сім’ї, а землі не було. Син у нього вмер, тобто батько дітей. А мати дожилася до
того, що почала своїх дітей їсти. Грицька Івановича Білаша - живий, він і досі, вона вже впіймала, хотіла порішити, та добре, що люди почули дитячий крик і
визволили дитину. А, наприклад, у Вірки Білаш, що згодом стала мені
дружиною, батька забрали в тюрму. Під’їхало до двору дві гарби - забрали усе.
Свідчення Семена Даниловича Хміля, 1923р.н.
...Пізніми осінніми вечорами, коли вільний від роботи, часто розпитують
діти та онуки, як жили раніше? Що пережили? Я й розповідаю..Яке село було
велике, скільки людей було хороших, працездатних. Тільки б робити, та голод
покосив. Недалеко жила сім'я Телятника Грицька Павловича - три чоловіки. А
який тільки роботящий був Грицько Павлович! Він i борону, і шарпатку було
зробить. А ще грав на гармошці добре. У Телятника Йосипа Петровича помер
син. У Литвиненка була велика працьовита сім’я з восьми чоловік - двоє дітей
померло: Литвиненко Явдоха і Василина. Сестри. Я до них заходив. Лежали на
печі як колоди. 3 ніг текла вже сукровиця, в хаті мертвецьким пахло. Жах і
зараз пробирає. Хміль Онисько Іванович. Йому було десь під шістдесят. Брилі
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він плів людям з тиці. Увійшов я до нього в хату, а він мені води.. Взяв я його
голову на руки, аби він пив, а він і помер на руках..
Учитель літератури. Удома ви мали записати спогади своїх рідних, сусідів
про ті страшні часи на Сквирщині.
Учень. 1
з спогадів Ганни Михтодіївни Хронюк, 1920 р.н.
Насувався 33-й рік. У нас забрали зерно, забрали коня. Вивезли все з
повітки, а потім забрали й корову в колгосп. Робили від рання до смеркання,
Головою колгоспу був Терешко Маркіянович. Тоді він багато людей вивіз на
цвинтар. Мені розповідав сусід, що Терешко, коли робили люди, стояв, дивився
казав: "Ти, Васько, малий, ти будеш жити, а ти Михтодь, помреш". I тоді
ввечері батькові не давали черпака затірки. На кого Терешко вказував, тому не
давали їсти. I ось настав день, що батько зліг. Лежав на полу, а я на печі лежала.
йшов сильний дош. Я бачила, як умирав батько. Коли батько уже був мертвий,
в хату зайшов Трохим Павлівський і сказав: "Дядьку Михтодь, на роботу
давайте". Підійшов до батька і позадкував: "Мертвий". Я заплакала. Прийшла
мати. Батька похоронили мої дядьки.
Учениця. Iз спогадів Одарки Павлівни Хронюк, 1901 р.н.
У Біблію я записувала цифрами померлих з голоду та число порожніх хат;
серед них і ті, які люди залишили, йдучи шукати порятунку невідомо куди.
Людей напівживими кидали в яму на кладовищі, але іноді вони чудом
рятувалися. А Майбороду Ганну живою прив'язали за руки мотузкою до коня.
Один з катів гнав коня по полю, аж поки вона не завмерла, так і залишилася на
все життя калікою за те, що зірвала колоски пшениці, щоб не вмерли діти.
Учитель історії. Селяни Сквирщини чинили oпip примусовому вступу до
колгоспів. Почався стиxійний забій домашньої худоби. Нищення худоби,
особливо коней, набуло масового поширення. До 1932 р. в районі була
достроково завершена суцільна колективзація з усіма наслідками, що
виникають з цього. Урожайність зернових культур знизилася в кілька разів. В
Україні при зменшенні валового збору хлібозаготівля у 1929-1932рр.
подвоїлася. Продовольче становище, особливо на селі, погіршилося. Багато
людей відмовлялися працювати в колгоспах, не виходили на роботу, часто
спостерігався масовий вихід селян з колгоспів. Посівна кампанія 1931-1932рр.
зривалася, велика кількість землі не була засіяна. Ось матеріали районної газети
про це.
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Учень. Навесні 1932 р. переважна більшість господарств Сквирського
району не мала достатньої кількості посівних матеріалів у зв'язку з нереальними планами хлібозаготівлі. Так, станом на 5 березня 1932 р. жоден колгосп
району не мав достатньої кількості насіння, а в окремих селах його було вкрай
обмаль: у Шамраївці-5%, Шапіївці- 21%, Дуліць- кому-27%.
Станом на 20 березня 1932 р. район виконав план засипки наcіння всього на
55%. Учениця. Темпи жнив 1932р. були теж незадовільні. Допускалися значні
втрати врожаю. Здача зерна відбувалася надзвичайно повільно. Так, за зведенням на 18 жовтня 1932р. по Сквирському району, план хлібозаготівлi
виконано лише на 39,8%.
Учень. У лютому 1933 р. на Сквирщині вже лютував страшний голод, який
щодня клав у могили сотні й тисячі людей. Навіть тоді, коли вже почався голод,
у район направлялися уповноважені обкому КП(б)У для завершення
хлібозаготівлі і засипки насінневих фондів. Голод охопив усі села Сквирщини.
Особливо постраждали Горобіївка, Антонів, Великі Єрчики, Калена, де
померли сотні людей.
Учитель історії. Найстрашніший 1933-й рік... Уже з березня щоранку ходив
попід хатами десятник і питав, чи є мертві. Трупи складали на підводи й
вивозили на кладовище до загальних могил. Ближче до літа смертність на
Сквирщині досягла найвищого pівня. Голодні, виснажені діти полохливо
лущили недостиглі зерна і жадібно іли їх. Шлунки не витримували надмірного
вживання клейковини. Діти помирали буквально через кілька годин.
Великою плямою на демографічній карті України ще й досі чорніє голод
1932-1933рр. Втрати від цього відчутні й нині. Люди пам'ятають ті страшні
роки і не хочуть, щоб вони повторилися знову.
Учитель літератури. Вшануймо пам'ять померлих від голоду хвилиною
мовчання.
Послухайте пiсню "Матерям 33-го року" (слова і музика А.Твердюка,
С.Мороза). Нині ми знаємо, що то було,- штучно організований сталінський
масовий геноцид, спрямований на знищення українського народу. Він забрав
мільйони людських життів.
Про це вірш Миколи Луківа "Па-м'ять про тридцять третій".
Іще на могилах земля не осіла,
Ще "воронів чорних" батьки пам'ятають,
Ще мати жива, посивіла, аж біла,
Ще душі полеглих відплати жадають,
Ще наше минуле нелегко минає,
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Ще поіменно не названі вбивці,
Ще Лазар кривавий віка доживає,
Ще пенсію носять йому у столиці.
Журналістка Лідія Коваленко та письменник Володимир Маняк
підготували книгу-мемоpіал "Голод 33", де зібрано оповіді очевидців з семи
областей України, в тому числі й з Київської (якщо є книжка, читаються
спогади).
Письменниця Катерина Мотрич написала "Молитву за убієнних голодом".
Учениця (читає уривок з молитви).
Роде наш небесний! Народе Божий неоплаканий! Лика неціловані, руки
неперехрещени Душі рідні перед Господніми воротами непоблагословенні!
Прости, народе Божий! Прости цю прокляту землю, цей милий рай, на якому
оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, за упокій твій молебнів
не справляли, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили. I ми
покарані за безпам'ятство. І до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас
смертоносним плодом, горить і над нами лиховісна смертоносна свіча. Прости
ж нас, роде наш замордований, лише сирою землею зігрітий. Царствіє
небеснее Вам, Душі убієнні!
Господи! Страждання, муки і горе мого народу до Все- вишньої скорботи
зарахуй і біди й погибель від землі й народу сущого відведи. Нині, прісно і навіки
вічні відведи!
Амінь.
Учитель літератури. Навіть у пеклі початку 30-х не зміліли народні
джерела мудрості й краси. Народ не схилився, не став на коліна. 3броєю для
нього стало усне Слово. Щасливі ви, що не можете навіть уявити, в якому пеклі
ті фольклорні твори народжувалися. Адже творили їх люди, чиїх батьків, дітей, близьких мертвими, а то й напівживими, присипали вапном у довжелезних
кагатах десь на пустирищах або з'їли сусіди. Самі ж вони мали вигляд живих
кістяків чи розпухлих від голоду колод.
Тоді навіть прошепотіти на вухо, не те що сказати вголос "крамольну"
фразу не можна було. Це загрожувало багаторічною каторгаю або й розстрілом
на місці Послухайте ці гіркі віршовані рядки.
Учень.
Устань, Ленін, подивися,
До чого ми дожилися:
Клуня раком, хата боком
І коняка з одним оком,
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I корова без хвоста,
I комора пуста.
Hi овечки, ні свиніТільки Сталін на стіні,
Учениця.
Сидить Ленін на горі,
А Сталін в болоті,Що зробили куркулеві
Те буде й голоті.
Нема хліба, нема моні,
А ми плескасм в долоні.
А на хаті серп І молот.
А у хаті смерть і голод
Учень
Тато в ТСОЗІ, мама ТСОЗІ,
У нас хата стоіть в лозі,
А всі кричать, що куркуль.
Як наган узяв у руки,
Тоді він багатий,
Чоловіка оголив
Та й пішов, проклятий.
Учитель літератури. 12 вересня 1993р. o 15-й годині в Україні було
оголошено Хвилину Скорботи за жертвами голодомору 1933 року. То була
мить поминальна і за тими, хто помер голодною смертю в 1923, 1926, 1947рр.
Ця хвилина ввійшла в душі українського народу тихою молитвою, очистила їх
від скверни. Її продовженням став наш сьогодніщній урок. Великий Шевченко
писав у поемі "Княжна":
А голод стогне на селі,
I стогне він, стогне по всій Україні.
Кара Господева. Тисячами гинуть голоднії люде.
Поет ніби застерігав майбутне покоління, малюючи страшну картину
голоду. Але слуги Жовтого Князя не чули або не хотіли чути цих слів.
Поблизу Лубен 12 серпня 1990р. українці вивершили Курган Скорботи
освятили це місце вічної пам'яті землякам своїм, які закінчили земне життя в
пекельних муках. Стоїть Гора Зажури. А на ній Хрест - символ розп'яття
українського народу. Bін ніби промовляє нам: "О матері! I Ви, дівчата, і Ви,
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мужі! Повірте у Вашу силу, у Вашу землю. Повстаньте і повірте в себе" (Улас
Самчук, "Марія").
Учень (читає вірш Любомира Новаківського).
Коли ж прокинемось, братове,
Коли ж перейдем хресну путь!
Бо вже нас знову у неволю I продадуть,
І поведуть....
Невже тернистими шляхами
В голодоморах, війн імлі...
Як одри, зникнем на землі.
О небо, дай і нам Мойсея,
Аби заскнілих розбудив,
Але з неволі по пустелі
Не надто довго нас водив.
Бо мали ми не раз пророків,
Хватало закликів, розмов.
Аби не вимирали знову,
Байдужі в віжках не ходіть,
Свою Вкраїну, душу, мову.
Дітей, майбутне не проспіть,
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У той рік заніміли зозулі,
накувавши знедолений вік

Навмисний голод
То був страшний навмисний голод.
Стріла була така нищівна.
Щоби згромадити стодолу
Колгоспної катівні.
То був страшний навмисний злочин.
Такого ще земля не знала.
Закрили Україні очі.
І душу міцно зав'язали.
Сліпу, пустили старцювати...
Луна ще досі в оболонях.
Здичавіла вкраїнська хата
На березі своїх агоній.
Глуху, заставили мовчати.
А то би світ втопивсь в Славуті.
Як божевільно їла мати
Свою дитиноньку майбутню.
Мерцями всіялося поле.
Ні хрестика і ні могили.
То був такий навмисний голод.
Чи, Боже, й Ти вже був безсилий?
Тарас Федюк
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Вірш "Біла молитва братика"
Бозю!
Що там у тебе в руці?!
Дай мені, Бозю, хоч соломинку...
Щоб не втонути в Голодній Ріці.
Бачиш, мій Бозю, я ще – дитинка.
Таж підрости хоч би трохи бодай.
Світу не бачив ще білого, Бозю.
Я – пташенятко, прибите в дорозі.
Хоч би одненьку пір’їночку дай.
Тато і мама – холодні мерці.
Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!
Холодно, Бозю.
Сніг дуже білий,
Бозю, що там у тебе в руці?..

Антоніна Лисак
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Вірш "Вічний монолог"

Я ще не вмер...
Ще промінь в оці грає.
В четвер мені пішов десятий рік.
Хіба в такому віці помирають?!
Ви тільки поверніть мене на бік.
До вишеньки.
В колиску ясночулу...
Я чую запах квітів. Я не вмер...
А небо стрімко падає додолу
Тримайте хтось.
Хоча б за коси верб.
Куди ж ви, люди, людоньки, куди?!
Окраєць ласки.
Чи хоч з печі диму?
В клітинці кожній – озеро води.
Я ще не вмер.
...Усі проходять мимо.
...А житечко моє таке густе.
...А мамина рука іще гаряча.
Вам стане соромно колись за те.
Та я вже цього не побачу.
М.Замига
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ВЕСІЛЬНА БАЛАДА 1933 РОКУ

Вже в безлюдді повнім погасала
Донечка, надія удовина.
І сама вдова її вдягала,
І сама поклала в домовину.
У візку скрипливому із двору
Дотягла насилу до могили,
Що її у цю недобру пору
Вирила, аби земля покрила.
А як дощ заструменів цівками,
Цвинтарні оплакуючи втрати,
Босими опухлими ногами
Танцювала у багнюці мати:
"Оце ж тії чоботи, що зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв..."
Чорний-чорний та недобрий сватав
І, дивись, таки зумів узяти.
І тепер весільну перед зятем
Гірко відтанцьовувала мати:
"Чоботи, чоботи із бичка,
Чом діла не робите, як дочка?.."
Засиха на литках багнюка Отакі-то перед і халяви.
Босі п'яти нелюдську розпуку
Світові оглухлому жбурляли:
...дочку взяв...
...д-о-ч-к-у...
Тамара КОЛОМІЄЦЬ
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«Ти кажеш, не було голодомору?»
Ти кажеш, не було голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерно вимели до тла?
Як навіть вариво виймали з печі
І забирали прямо із горшків,
Окрайці виривали з рук малечі
І з торбинок нужденних стариків?
Ти кажеш, не було голодомору?
Чому ж тоді, як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,Греби, нічого людям не лишай!
Хтож села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!
Я бачив сам у ту зловісну пору
І пухлих, і померлих на шляхах.
І досі ще стоять мені в очах…
А кажеш – не було голодомору!
Дмитро Білоус
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Весна
Цей сніг, як сон, прийшов – розтане,
Здимить і в хмару перейде… Весна.
Село лежить в тумані.
Голодний рік, голодний день
Іде – не йде, повзе по мертвих,
Й хвалити Бога – хоч повзе.
Весняний дух живий – нестерпний
До сонця зводить все живе.
Й воно і молиться, і плаче,
Й раде сонцю і воді.
Якби він знав, коли б побачив –
Сини ростуть на лободі.
Сини Радянської держави!
Та знає вождь, усе він зна…
І все всміхається лукаво:
В Москві весна. Його весна!
В селі весна повзе на ліктях,
Повзе по мертвих і живих.
В долині сонце ловлять діти,
Що дзвінко капає зі стріх.
І п’ють опухлими вустами
Оту живицю молоду.
Їм жить і жить, та над полями
Знов ворон каркає біду.
Забрали тих, хто із комори
Пашню останню вимітав,
Хто ще активний був учора,
Сьогодні ворогом ставав!
Голодний рік. Жорстокий світе,
Дай хоч надію для живих.
Весна. І сонце ловлять діти,
Що дзвінко скапує із стріх.
М.Будлянський
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***
Пішла біда із торбиною
По всій Україні,
Несла вона заплакана
Очі свої сині,
Ішла вона дорогами
Босими ногами,
Дать поїсти б біді хліба –
Нехай сяде з нами.
В степах вона ночувала,
В гірких травах спала.
Не проснулась, не вернулась:
Тополею стала.
Біда ішла понад Дніпром,
Понад синім морем,
З сусідами поділилась
Голодом та горем.
Була весна , буяло все;
Над світом небо голубіло
Та не було дня без біди,
Яку зазнала Україна.
Цвіли садки, співали бджоли,
Гуляв десь вітер в чистім полі,
Та на спочинок тут лягли
Вродливі ще малі три долі…
І в ту весну голодную,
В гірку страшну днину
Мала доля поминала
Всю свою родину.
Правда йшла з бідою рядом,
В землю з нею ляже.
Та із ями правда вийде –
Й нам про все розкаже!
Федір Клименко
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***
Це остання хлібина, остання…
Очі горем налиті вщент.
Батько й діти не їли зрання,
Це остання хлібина, остання…
Після неї голодна смерть.
Плаче й крає мов соломину
Пильно дивиться дітвора.
- Тату, їжте ось цю шкуринку
Майте жалю до нас краплинку
Умирати вже вам пора.
Взяв шкуринку дідусь і плаче
І стареча рука тремтить,
Сиве око, - сліпе, не зряче
Але , серце, його козаче
Б’ється рівно і хоче жити.
Стали кожному крихти в горлі,
Спазми в горлі.
Немає слів
А над хатою – клекіт орлів,
А на вигоні – трупи чорні
Там, де саваном сніг білів.
Борис Олександрів
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***
Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку.
— Ану, одчиняй, молодице, 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 вварився синочок…
Біжить, одмикає сінешні, гостям уклоняється низько.
Гостей вона просить проходить — сама ж замикає за ними.
Проходять солдати у хату; один з них писати сідає,
два інших стають коло печі, а два при рушницях на дверях.
— Ну як же живеш, молодице? Показуй, що вариш-готуєш? —
Стоїть молодиця — ні з місця — і тільки всміхається тихо.
Горщок витягають із печі, в нім скрючені пальчики видно.
Стоїть молодиця — ні з місця — і тільки всміхається чудно.
Знаходять одрізані ноги, реберця, намочені в цебрі,
і синю голівку під ситом, що вже почала протухати.
Стоїть молодиця — ні з місця — і тільки всміхається страшно.
— Ну як же живеш, молодице? Чого ти мовчиш, не говориш?
— Отак і живу я…— та й змовкла. Ой чий же це голос у неї?
Хрипкий, а тремтючий, веселий.— Та так і живу,— проспівала.
Хіба ж то йому я не мати? Чи їсти, скажіть, не хотілось?
Ви хочете їсти? Сідайте. Між вами і я молодая.
Повірите, люде, їй-богу. Отак тільки тут полоснула —
затіпалось зразу і стихло. Повірите, люде, їй-богу…
Отак і живу,— проспівала.— Отак, удова молодая,—
і раптом уся затрусилась, мов щось би вона пригадала.
Очима так дико по хаті і кинулась вся до синочка.
Голівку вона йому гладить і ротика стулює міцно.
Заплакала б тяжко — не може, лиш б’ється об піл головою:
— Синочку, дитя моє любе! Ой що ж я з тобою зробила! —
Солдати підводять нещасну, її освіжають водою.
А писар все пише, все пише — та сльози писать заважають.
Павло Тичина
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ВІЧЕ ПАМ’ЯТІ
До 70-річчя голодомору 1932-1933 рр. в
Україні.
Hi mруни, ні хрестів...
I нi тризни!.. Прямо в яму. Навіки віків!
Чорна сповідь моєї Biтчизни.
І її затамований гнів...
А.Листопад
Вчитель. Історія українського народу знала чимало трагічних подій, але те,
що сталося в Україні в 1932-1933 рр., не має аналогів в історії цивілізованого
людства. Без війни, без епідемії, без стихійного лиха загинули мільйони ні в чому
не винних селян.
Ще вчора навіть згадувати ці могили було небезпечно. В них ховали, а
точніше, скидали нашвидкуруч трупи людей, які зағинули страшною голодною
смертю. Хрестів не ставили- не встигали. До цих могил приходили старі люди, які
чудом вижили і доживали свій вік наодинці з пам'яттю, страшною пам'яттю тих
восьми місяців голоду 1932—1933 років.
Державна влада намагалася знищити пам'ять про ті страшні роки. Події
пояснювалися згідно з офіційною версією колективізації. Але пам'ять про те, що
було насправді, жила і живе в народі.
Хліб — це святе у нашому житті. Він не має ціни. Відібрати хліб- значить
забрати життя, це злочин проти народу. Про цю трагедію ми і будемо сьогодні
говорити.
Музика.
Ведуча. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою
смертю від голоду в 1932-1933роках, присвячується.
Ведучий. Пам'яті тисяч українських сіл і хуторів, які зникли з лиця землі
після однієї є набільших трагедій XX столігтя, присвячується….
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1 учень. Літа 7441 від створення світу (1933 віл Різдва Христового) був
Український великий голод.
Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ні моровиці, А була тільки зла воля
одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в
могилу-старих, молодих і дітей, І ще не народжених у лонах матерів.
ІІ учень. Сонце сходило над вихололими за дову зиму полями, сідало за
обрій кольору крові й не впізнавало землі. Чорне вороння зграями ширяло над
селами, заціленілими в тяжкому смертному сні.
ІІI учень, Танули на обширах Украіни важкі сніги весни 1933 року, являючи
світові трупний сморід, апокаліпсичні видива, співмірні хіба що з картинами
Страшного Суду. Василь Барка у свосму творі «Жовтий киязь» згадував:
«Великі дерева біля кладовиша спиняли завію, і сніг лежав тонший, ніж на
околиці. Мертвих кладено також біля могилок, просто на білу поверхню, або
загортано так неглибоко, шо земля і сніг, змагаючися, потроху вивільняли їх,
показуючи не давні заметини. Всюд видно: то нога, то коліно, то рука по лікоть
чи вигнута спина і голова- виставляються з глинистого грунту і зимового покрову, як після побоїща, всденого вже не людьми, а збігом демонів, шо не знають
звичаю достойно класти покійників на останиій сон. Кинули їх мертвими і
притоптаними, швидко через них перебігли. Виказуються небіжчиків через сніг,
мов з потоплення якогось: білого і морозного, що залило, але не закрило їх
цілком,- так і спинилося, страхаючи живих».
ІV учень. А чи буда того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських
осель довірливі лелеки?. Чи співали травневими ночами солов’ї? Ніто того не
пам'ятае сьогодні, пам'ятають інше...
1 учень. На світі весна, а над селом навислала чорна хмара. Діти не бігають ,
не граються. Ноги тонюсіныкі, великий живіт між ними, голова похилена лицем
до землі , а лиця немае, самі зуби зверху. Сидить дитина і хи- тасться всім тілом:
назад-вперед, скільки сидить, стільки і хитасться. І нескінченна одна пісня
півголосом: «Їсти, їсти, їсти…». Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від
батька, а так у простір, у світ- «Їсти, їсти, їсти…»
ІІ учень. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити,
Земля перевернутися від того, шо це будо на ній. Але світ не розколовся, сонце
сходить, Земля обертасться, як ій належить. І ми ходимо по землі зі своїми
тривогами і надіями, ми- єдині спадкоємці всього, що було.
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Ш учень. Тож пом'янімо хоч сьогодні, iз запізненням у кілька довгих
десятиліть, великомучеників нашої історії. Пом'янімо і знайдімо в собі силу
пройти за ними їхнім хресним шляхом. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони
мали сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга.
IV учень. Не сьогодні це сказано: час говорити! Прийшов час говорити після
десятиліть мовчання…
Ведучий. Прошу всіх встати! Суд іде!
Пауза.
Суд іде, щоб їх за злочин судити,
За люд голодний у сльозах,
За вирване коріння роду,
За вбивство сонця в небесах
Та вiри й пам яті народу.
Виходять суддя, прокурор, адвокат.
Судля. На суд історії виноситься справа про національну трагедію
українського народу - голодомор 1932-1933 р. Прошу прокурора, оголосити суть
справи.
Прокурор. Світ знає Нюрнберг, де сиділи на лаві підсудних гітлерівські
злочинці проти людства і людяності. Вони були злочинцями перед чужими
народами. Але світ не знає процесу над злочинцями, які нищили свій народ. Світ
мусить знати про це у всіх страхітливих подробицях.
Адвокат. Нам потрібен суд честі, суд справедливості. Всенародний суд із
дотриманням прав людини, з переконливою експертизою свідченнями очевидців,
з документальними матеріалами, з вироком компетентних спеціалістів. Не просто
суд над мертвими, а застереження живим.
Ведуча. Озиратися у. минуле треба кожному. Людина живе не в одному часі,
а одразу в трьох часових вимірах: у минулому, сьогоденні та в майбутньому.
Дорога у майбутне пролягас через минуле. Треба осмислити власне минуле,
зрозуміти його, бо історія повторюється. І якщо люди сьогодні не зроблять
правильних висновків вони ходитимуть по колу. Отож озиратися треба, і щоб
поплакати, і, головне, щоб зрозуміти. Давайте ж розберемося в причинах
голодомору.
Суддя. Прошу викликати свідків-істориків.
I iсторик. Більшовики розпочали свою державну діяльність з Декрету про
землю. Селяни повірили в обіцянку вільного заможного життя, Але скоро була
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запроваджена продроз- верстка. По селах були розіслані продзагони під охороною
військових частин.
II історик. На «зелену» неділю 1920 р. жителі Борисполя на Київщині
підняли повстання проти хлібовикачки. Повстання було при- душене, спалено 500
дворів, повстанці роз- стріляні. Свої дії більшовики мотивували тим, що хліб був
потрібний, щоб відбити напад інтервентів.
III історик. Та ось війна закінчилася. Більшовики пішли на нові економічні
заходи - запровадили нову економічну політику. Відроджувались приватна
власність, кооперація, товарно-грошові відносини. Поволі ста- білізувалася
економіка, але для відродженяя села треба було десятки років, щоб селянин
перепочив, звик до нових умов господарювання, зробив вибір. Адже селянські
господарства мали різний рівень розвитку. Заможні тяжіли до кооперативних
господарств. Найбідніші, щоб вижити, створювали комуни, артілі. Тоді ніхто не
думав про усуспільнення засобів виробництва.
IV iсторик. Та ось над селом нависла загроза. Країна приступила до
індустріалізації - побудови великих заводів і електростанцій. Потрібно було
багато хліба. А після ліквідації поміщицьких господарств основними виробниками його були самостійні селянські господарства. Продуктивність праці у них
була низька, Не кожна сім'я могла продати хліб. До того ж держава платила за
хліб удвічі менше, ніж, на ринку. Хліб продавався за кордон, а на виручені гроші
закуповувались верстати для фабрик і заводів.
V Iсторик. Союзний уряд не задовольняли темпи хлібозаготівель в Україні.
Український хлiб переважав у зерновому експорті й заготівлях царської Росії.
Більшовики зберігали цю тенденшію, але знищували головних вироб- ників хліба.
Поміщики колись давали 300 млн пудів хліба. Куркулі до війни давали 650 млн, а
тепер 120 млн пудів. Колгоспи 14 млн пудів. То де ж узяти хліба, і то швидше?
Повернулися до випробуваного способу - розверстки. 30 грудня 1927 року до
Харкова приїхав секретар ЦК ВКП(б) Молотов, який вимагав від ЦК КП(6)У
форсування темпів хлібозаготівель, Для України був встановлений план - 265 млн
пудів.
VI Історик. Хлібозаготівлі супроводжувалися репресіями. За невиконання
плану хлібоздачі селян позбавляли власного помешкання, худоби, землі,
реманенту. Вони всіляко чинили опір, ховали хліб «на чорний день».
Хлібозаготівля пробуксовувала. І тоді ЦК ВКП(б) знайшов спосіб подолання
зернової проблеми - масова колективізація.
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VII Історик. Спочатку було слово. І було те слово-«колсктивізація», а за
ним ще довга шеренга слів - «агітація», «конфіскація», «реквізиція»,
«експропріація». Сільська влада почала домагатися від селян вступу до колгоспів. Сталінська колективізація підвела селян до страшної Голгофи. На
шістнадцятому році революції, при владі, яка називала себе народною, на родючій
землі, без війни, без стихійного лиха вмирали хлібороби.
Звучить музика.
Ведучий
Такого ще земля не знала!
Закрили Україні очі
І душу міцно зав'язали.
Слiпy, пустили старцюватиЛуна ще досі в оболонях.
Здичавіла вкраїнська хата
На березі свох агоній.
Глуху, заставили мовчати
А то би світ втопивсь в Славуті!
Як божевільно їла мати
Свою дитиноньку майбутню.
Ведуча
У тi pоки великої руїни
Такий рясний нечуваний врожай
Послав Господь нещасній Україн,
Якого доти ще не бачив край.
Зерно у купах пріло попід сонцем.
Кудись у море, в безвість, за границю,
Щоб насадити скрізь цей наш едем,
Немов витріскуючи із криниці,
Переливаючись pідким вогнем,
Текло струмками золото пшениці.
Ми тільки тільки тьмяний зблиск,
На горлі ми відҹули пальців стиск.
Ой леле, що робилося з тою землею, з тим селом, з тими людьми? Хто наслав
на них таку гiрку кару? Чиї гріхи вони спокутували?

76

Суддя. На слухання справи запропуються свідки-правознавці, які
ознайомлять нас із висновками Міжнародної комісії з розслідування голоду 19321933рр. в Україні.
1 правознавець. Міжнародна комісія для розслідування голоду в Україні
1932—1933р. була утворена для виконання резолюції четвертого Світового
конгресу Вільних Укpаїнців, що відбувся в Торонто у грудні 1983 року.
Завдання комісії були такі.
1. Встановлення факту голоду і його масштабів.
2. Пояснення причин голоду.
3. Встановлення наслідків голоду для України та її народу.
4. Висновки про те, хто несе відповідальність за голод.
5. Розкриття перебігу подій, встановлення відповідальних.
6. Визначення ролі у подіях 1932—1933 рр. західних урядів.
7. Відповідь на питання: чи був голод фактом геноциду?
Комісія старанно розглянула велику
монографій, що були визначені як свідчення.

кількість

документів,

книжок,

II правознавець Прикінцевий звіт про результати розслідування був
надрукований у Канаді в 1990 р. Згідно зі Статутом, Комісія надіслала
колишньому голові радянського уряду Миколі Рижкову листа, в якому запрошувала його на засідання комісії. У поданій комісією петиції було заявлено,
що саме компартійним керівництвом СРСР у 1932—1933 р. скоєно акт геноциду.
проти українського народу. Міжнародна комісія працювала у 1989 та 1990 роках,
коли архіви ВКП(б)-КПРС були глибоко засекречені й недоступні не тільки для
західних, а й для радянських дослідників. Саме цією обставиною можна пояснити
те, що Міжнародна комісія не скористалася досвідом Нюрнберзького процесу.
Ведучий. Спогади, спогади, спогади.. У чорну страшну книгу «33-й: голод.
Народна Книга-Мемоpiал» зібрали їх з вуст очевидців з усіх куточків України
Лідія Коваленко та Володимир Маняк.
Суддя. Викликаються свідки обвинувачення — очевидці подій.
Музика.
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I свідок. Від імені Олени Федоpівни Нагорної, 1910 року народження, із с.
Роздорів Пологівського району:
«Боюся я заводити розмову про таке, бо після голоду був 37-й рік. У нас
чорний ворон їздив, клював людей. А в голод померло троє моїх синочківВасилько, Гриць і Петрусь. Один одного менший. Як же вони хлібця просили!
Боже ж ти мій! Та ніхто не допоміг - ні Бог, ні сільрада-попухли мої діти. В сирій
землі лежать, а я ще ворушуся. Такі муки прийняла я через них. Люди, не треба
забувати лиха, не треба..»
Хлопчик
Я ще не вмер...
Ще промінь в оці грає.
В четвер мені пішов десятий рік.
Xіба в такому віці помирають?
Ви тiльки поверніть мене на бік.
До вишеньки.
В колиску ясночолу.
Я чую запах квітів. Я не вмер.
А небо стрімко падає додолу.
Тримайте хтось!
Хоча б за коси верб...
-Куди ж ви, люди, людоньки, куди ви?
Куди ж ви, люди, людоньки, куди?
Окраєць ласки
Чи хоч з печі диму!
В клітинці кожній — озеро води.
Я ще не вмер..
Усі проходять мимо.
А житечко моє таке густе.
А мамина рука іще гаряча.
Вам стане соромно колись за те.
Та я вже цього не побачу.
II свідок. Зі спогадів Лихоліта Дмитра Трохимовича, 1923 року народження,
із с. Хоцьків:
«За нашим городом було кладовище. Від сільради видавали тим, хто копав
ями для померлих, по кілу хліба. І ось ці люди викопували великі ями, привозили
мертвих цілими підводами. Я запам'ятав одну дівчинку років 9-10. У неї були
кіски і сині-сині очі. Очі померлих від голоду не закриваються. Треба, щоб хтось
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закрив, але не було кому. Я ще пам'ятаю, як під тинами сиділи мертві люди з
простятнутими руками-просили, та й задубіли».
Ведуча. На краю чорної могили, на смертному своєму прузі селянська
Україна возносила до неба молитву-волання: «Хліб наш насущний, дай нам,
Господи, сьогодні...» Сьогодні, бо завтра буде вже пізно.
III свідок. Від імені Малиночки Антоніни Миколаївни, 1921 р. народження,
із с. Топчине на Дніпропетровщині:
«Тльки тепер, маючи своїх дітей і онуків, я розумію той біль, який терзав
мою маму. Вона боролася за наше життя. Першу травицю пускала в їжу. 3 квітів
акації робила борошно. Я й тепер духу акаци не терлю. Ніколи не забуду
дівчинку, Лізу, років дванадцяти. Вона кудись ішла, але впала край дороги. Я
підійшла до неї. Вона страшно спухла. На литках глибокі тріщини - безкровні
рани, з яких текла рідина. В ранах колотилися дрібні білі черви. То був останній
день коротенького Лізиного життя».
Музика.
Дума про голод
В тридцять третьому году
Їли люди лободу,
Пухли люди із голоду —
Помирали на ходу.
Отощали усі люди,
Падали як мухи,
Кропивою-лободою
Не наповниш брюха...
Гей, гей! — не наповниш брюха...
Хліб качали-вимітали —
Весь народ сумує,
А «великий голова»
Мовби і не чує.
Він укази іздає:
— Продналог давайте,
Де хочете, там беріть,
Хоч з нігтів колупайте!
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— Відкіль же ми почерпнем
На ці продналоги,
Хіба вийдем грабувати
При биту дорогу...
Ну, при битій при дорозі
Із «буксиру» люди.
Багатенько привчилося
До такого труду...
Гей, гей! — до такого труду...
Як наган узяв у руки,
Тоді він багатий,
Чоловіка оголив
Та й пішов проклятий.
А у СОЗі, при дорозі
Роздають макуху —
Хочеш жити — йди до СОЗу,
Бо впадеш без духу.
Гей, гей! — бо впадеш без духу.
Пролилися на Вкраїні
Великії сльози,
Як «великий голова»
Гнав народ у СОЗи.
Отаке-то, добрі люди,
Зчинилося лихо:
Побив голод мужиків —
Сидіть в СОЗі тихо...
Гей, гей! —

Ведучий. Не сьогодні це сказано:
«Час народжуватись і час помирати,
Час руйнувати і час будувати,
Час розкидати каміння,
час збирати каміння,
Час мовчати і час говорити».
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Суддя. В ході слухання справи встановлено, що чинники, які призвели до
голодомору, лежать в річищі всієї сталінської політики. 1933 рік-найстрашніша
трагедія у більш ніж тисячолітній історії українського народу. Терор голодом
один з найбільших злочинів сталінщини перед українством.
Суд виходить
I учениця. Занадто блідими були б фарби великого Данте, щоб змалювати
це пекло 1932—1933 р. Тихо мруть старі й хворі. Одне за одним конають діти на
руках безпорадних батьків. Трупи померлих "залишаються і ле- жать між
байдужими вже до всього живими. Плач жінок змішується з криком і сміхом
збожеволілих від голоду.
Вчитель. Хай ця гірка правда, народжена після десятиліть безмовства, ляже
наріжним каменем у підмурівок всенародного пам'ятника трагічної iсторії
українського народу. Нехай багатомільйонні жертви голодомору, Другої світової
війни, Чорнобиля стануть об'єднавчими факторами для становлення дійсно
незалежної повноцінної держави України.
Ведучий
Наші душі вкраїнські жили і живуть,
Наші душі вкраїнські ніколи не вмруть!.
Хлопчик (в національному костюмі з хлібом на рушнику)
Щодня в моєму домі він —
Такий звичайний, як повітря,
I мовчазний немов довір’я,
А я торкнувсь - і чую дзвін
(фонограма дзвонів),
І чую як ридають дзвони,
Жниварські дзвони-колоски.
Ведуча. В давні часи люди очищувались вогнем. Запалювали свічку і
мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть. I тягар гріха з душі спадав. Коли
наша розповідь дійшла до вашого серця, то перед цією свічкою вимовте слова, що
нас згуртують «пам'ять і віра»!
Звучить «Реквієм».
Bсі учасники зі свічками виходять на сцену.
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Час зупинись... Люде, слухай..
Слухай і пам'ятай…
Обладнання. Стіл, накритий скатертиною, на столі - хлібина, запалена
свічка, поряд -Книга Пам'яті (зібрання спогадів односельців про голодомор в с.
Волоxів Яр), списки жителів села - жертв голодомору в с. Волохів Яр, переносні
стенди презентації проекту Всеукраїнської акції «Громадянин року», «Вшануємо
пам'ять жертв голодомору 1932-1933 р. в с. Волохів Яр», композиція з колосків,
кетягів калини перед столом.
(Звучить тиха сумна мелодія, перед початком лінійки музика стихає).
Ведучий. Пам'яті жертв голодомору 1932- 1933 р. - геноциду українського
народу присвячена наша лінійка національної пам'яті…
(Звучить Гімн України).
Учень (із горщиком зерна).
Ти кажеш, не було голодомору
I не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
3 якої зерна вимели дотла?
Як навіть вариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків,
Окрайці виривали з рук малечі
I iз торбинок нужденних стариків?
Ти кажеш, не було голодомору?
Чому ж тоді як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!
Я бачив сам у ту зловісну пору
I пухлих, і померлих на шляхах.
І досі ще стоять в моїх очах...
А кажеш - не було голодомору!
Учениця (зі свічкою).
Тиждень терпів я від голоду муки,
Плакав, ходив, простягаючи руки,
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Врешті й ходити уже я не зміг,
Ледве дійшов, упав на поpіг.
Встав би, підвівся, та зрадили сили.
Плакали діти, баби голосили.
Федір, мій син, на лежанці лежав,
Звісно, каліка, терпів і мовчав.
Вранці на другий день зирк. Аж у руки
Хтось мені суне кувалок макухи.
Хто це? Сусід мій Петро?
Бог хай віддячить тобі за добро!
Слина пішла. Затрусилися руки.
Боженьку милий. Ковалок макухи!
Де ти? Пішов вже. Аж нагло онук
Вихолив в мене ковалок в рук:
Хтiв я схопитись, побігти, догнати,
Вирвати з рота! Навколішки стати…
Вже я підвожусь і падаю знов
Впав непритомний…. Прокинувся –
Кров….
Мабуть, забився... Вже близько до краю
Крутиться все навкруги... Умираю.
В кого спитати б, чи з'їв хоч онук?
Може, і в нього хтось вирвав із рук.
(Знову звучить тиха сумна мелодія).
1-й учень. Головною метою організації штучного голоду - геноциду проти
українства, був підрив соціальної та національної бази опору українців проти
комуністичної влади для забезпечення тотального контролю держави за всіма
верствами населення.
Й. Сталін неодноразово наголошував, що «Україна є найбільш слабкою
ланкою радянської системи». Ураїнські селяни найбільш запекло опиралися
колективізації. Лише 1930 році в Україні спалахнуло декілька десятків селянських повстань які придушили Червона Армія та війська ГПУ. Отже, Українy
треба було остаточно поставити на коліна.
2-й учень. Територію України і Кубані, місця етнічного проживання
українців, оточили збройні загони для блокування виїзду. Окрім зерна у селян
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відбирали будь-які продукти харчування і тим самим прирікали людей на голодну
смерть.
До організації геноциду доклали рук комуністичні та військові «діячі»мучителі українського народу - Молотов, Каганович, Ворошилов, Тухачевський,
Гамарник, Менжинський, Ягода (Ієгуда), Яковлев (Енштейн), Косiор, Чубар,
Петровський, Якір та ін.
3-й учень. Терор будо проведено проти всього українського народу. Під
розстріл повели українську інтелігенцію, священиків, кожного активного носія
української свідомості.
«В Україні панує, справжній голод… Ця політика спрямована на те, щоб
остаточно зламати українську націю… Одні вимруть, інші розсiються безкраїми
просторами Росії», - писали учні Михайла Грушевського.
4-й учень. Вдумайтесь! Середня тривалість життя чоловіків Україні в 1933
році склала 7 років, жінок-10.
Села Украни обезлюдніли. Чорні прапори над сільрадами засвідчували про
вимерлі села. На вулицях міст, кожного дня підбирали трупи померлих селян.
Часто люди привозили своїх дітей до міста і залишали, сподіваючись, що їх хтось
врятує.
5-й учень. Харківщина була однією з центральних зон голодомору. За
кількістю знищених Харківщина увійшла до перших - тут коефіцієнт смертності
перевищив (до цiєї групи увійшла також Київщина й Луганщина).
Відомо, першим офіційно про голодомор повідомив італійський консул у
Харкові С. Граденіго. У травні 1933 року він писав до уряду, що жертв людомору
від 10 до 15 «Нехай ця цифра не здається перебільшенням, тієї думки, що, мабуть,
її вже досягли….
6-й учень. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні підпадає під означення
геноциду, і скоєним з наміром знищити, цілком або частково яку-небудь
національну, етнічну, расову чи релігійну групу-через убивство або через
навмисне створення таких умов, які ведуть до знищення.
7-й учень. Ті, хто сьогодні заперечують геноцид українців у 1932-1933 р.,
глибоко ненавидять Україну. Ненавидять нас, наш дух, iсторію, наше майбутнє.
Вони заперечують українську державність. Вони продовжують захищати
зловісну сталінщину. Непростимий гріх бере на душу перед собою та людьми той,
хто заперечує голодомор.
Ведучий. Сьогодні є можливість послухати живих свідків тих страшних
подій...
Час зупинись... Люде, слухай.. Слухай і пам'ятай…
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На колінах стою перед вами,
сповідаю жалобу сумну
Наочність. На столі букет квітів, перев'язаний чорною стрічкою, кусочок
черствого хліба, вода.
Виставка книг про голодомор. У записі спогади очевидців, «Вічна пам'ять»,
«Роквієм» Моцарта (1-ша частина), pепродукції фотознімків 1932-33 років, плакат
з написом:
...а онде під тином
Опухла дитина, голоднеє море?
Т.Г. Шевченко
Учитель читає «Молитву за убієнних голодом» Катерини Мотрич. Хто се?
Чий голос щоночі просить: «Хлібця! Хлібчика дай! Мамо, матусю, ненечко!
Крихітку хлібця». Хто водить за мною запалими очима-криницями, очима, у як
перелилися всі страждання, муки й скорботи роду людського і розпинає душу
мою на хресті всевишньої печалi? Xто щоночі будить, стогне, квилить, плаче і
веде у холодну pіку, де розлилися не води, а сльози мого народу? У ній ні дна, ні
беperiв.
1 знову вони йдуть щодня, щоднини, щоночі, мільйони тіней, мільйони
очей, крокують небесним Чумацьким шляхом і повертають до мого серця? Ідуть
українські Варвари-великомучениці, пригортають до грудей немовлят босоногі
Богородиці в домотканих сорочках, пливуть Марії-Оранти, святі Покрови роду
нашого, Василі, Івани, Петри, янголи крізь мене летять. Лишають білий крик,
білий зойк білих крил, що сходить у мені чорною-пречорною мукою.
Йдуть з осінніх боліт, із снiгових заметів, із весняних дібров, і в білих
розвеснених садах, на всіяних кульбабою лугах падають. Чи ж то я, чи то моя
пам'ять, а чи душа ле- тить у ту весну квилить-голосить у Всесвіт? Кричу до
мовчазного з разками пташиних ключів неба, до білих садів, схожих на
велетенські мари, здіймаю руки до місяця, схожого на вогник воскової
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поминальної свічки, закликаю землю, на якій, дотлівають свічки людського
життя. Мільйони погаслих свічок?
«Небо! Поможи! Дай манни небесної нагодувати помираючих! Саде!
Сотвори диво! Плоду дай помираючим! Місяцю! Сили дай помираючим! Земле!
Жита дай, гречки дай, проса дай не в липні, а у весняну пору дай!
Господи! Вседержителю наш! Чи ж ти осліп від горя I людських гріxів.
Поглянь-червона орда знову жнивуе на моїй землі. Глянь на ті покоси! Таких
жнив, такого жнива світ не знав від сотворенія, таких покосів ще не бачили ні
Земля, ні Небо. Господи! Невже і там, у Твоєму раю, є Україна, яку заселяєш
віднині святими душами?!
Сину Божий Iсусе Христе! Сnасителю наш! Порятуй від голодної смерті
народ мій! Ти ж умів двома рибинами і п'ятьма хлібинами нагодувати п'ять тисяч.
Сотвори диво – нагодуй! Порятуй!
Богородиця! Матір наша небесна! Куди ж ви всі відійшли? Чого ж
залишили мою землю і народ мій на поталу червоним дияволам?
I стояла Вона осліпла від горя, обдерта, сива, напівблаженна, мукою
підпирала небо, моторошно роззиралася Мати-Україна, на велетенському христі
розіп'ята й вишіптувала: «Діточки мої! Заждіть! Ось квасок, петрушечка зійдуть.
Вже ген зозуля маслечко колотить, вже ген жита зеленіють, сади бiлiють. Івани,
Мapії, Тараси! Стривайте! Зачекайте! Куди ж ви? Як же я без вас?»
І щовесни у Великодню ніч, як забуяє зело, спалахнуть цвітом сади, як
зійде місяць і вистоїться у ставках та криницях вода, як вмовкне лихо приходять з
небес три жони святі: Київська Русь, козачка-Cіч і cоборна чорнобильська
Україна. Розстеляють домоткані обруси уздовж Дніпра поміж трав та зілля,
ставлять полив'яні миски з коливом, варениками, кулішем, галушками, узваром,
медами. Засвічують поминальні свічки.
«Ходи до мене, роде мій, вечеряти! Марії, Ганни, Мокрини, Уласи, Пилипи,
Андрії, Василечки, Грицики, Катрусі покірно прошу до святої вечері.
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I пливуть Чумацьким шляхом білі тіні з білої небесної Укpaїни й сідають до
поминальної вечері.
«Як там тобі, родино наша, на тій небесній Україні? Чи ж ростуть і там
тополі, мальви, калина? Чи ж білі у вас хати? Як сіється, жнивується, чумакується,
бондарюється як? Чи ж є вечорниці, реготи по хуторах та левадах? Чи ж е
заручени і хрестини, чи ж радість є? Мабуть, це все до вас пішло, бо на земній
Україні ні сміху, ні радощів, ні пісень, Лише квітуе погибель, лише регоче лихо,
лише жнивує горе на Чорнобильській межі».
Прости, народ, Боже! Прости цю прокляту землю, цей милий рай, в якому
оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, за упокій твій молебнів
не справляли, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили.
I ми покарані за безпам'ятство. І до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас
смертоносним плодом, горить і над нами лиховісна непогасна свічка. Прости ж
нас роде наш замор- дований, лише сирою землею зігрітий. Царствіє небесне вам,
Душі убієнні!
Пам'ять - нескінченна книга, у якій записано все: і життя людини, і життя
країни. Та багато сторінок у нашу сторію вписано кривавим і чорним. Особливо
вражаючі сторінки, де смертельним шрифтом вкарбовано слова: голод,
голодомор.
Hіби

за безжальним розрахунком сатани

було

підрізане

коріння

українського народу, розчавлена і отруєна віками усталена й вироблена мораль.
Трагічна пам'ять про голодомор - то як чорний, незглибимий колодязь, у
який, можливо, не хотілося 6 заглядати, бо ж побачимо себе далеко не такими,
якими б хотіли бачити. Але мусимо подивитись в цей колодязь чесно, нічого не
приховувати, аби очистити власні душі вд скверни, самовисповідатись i
покаятись, аби не повторилося найстрашніше за всю історіiю України. Штучне,
насильницьке винищення людей.
(Звучить «Реквієм» Моцарта).
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1933 piк. Найчорніший час в історії України. У світі не зафіксованого
голоду подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найродючіших країн.
Жахливо навіть через 65 рoків ступати болючими стежками страшної трагедії, яка
розігралася на благословенній землі квітучого українського краю. Досі не
віриться, що тут раптово зник хліб, люди за- лишилися без зернини. І це в
урожайний 1932 piк. Пухли старі й малі, вимирали роди і села. Смерть бродила на
шляхах, на полі, в хатах.
Пекельні цифри та слова серце
У серце б'ють неначе молот.
Немов прокляття ожива
Pік тридцять третiй?
Голод? Голод?
Україну називали житницею, але грабуючи її по - справжньому не давали їй
жити. Через те й була наша Укpaїна вбогою та знедоленою як Шевченкова
наймичка. Хоч і сильна духом.
У 1932 році погодні умови склалися сприятливі, хліб, слава Богу, вродив.
Тому зовсім немає підстав списувати на погоду ті діла, що їх творила канцелярія
Лазаря Кагановича. Вродив хліб і, як завжди, його не полінувалися зібрати. Українці люди працьовиті. Наш народ не давав приводу називатися ледащо.
(Учениця читає вірш «Весна- М. Будлянського).
Наприкінці зими 1933 року голод в Україні набув нечуваних розмірів.
Намагаючись врятуватися, тисячі селян йшли в міста, де навесні скасували хлібні
карточки і можна було купити хліб. Але сільським жителям нічого не продавали.
Дороги, що вели до міста, були блоковані. Усе ж тисячі селян пробиралися туди,
та не знаходили порятунку, вмирали просто на вулицях. Доведені до відчаю, люди
їли жаб, трупи коней і людей.
(Учень читає вірш «Остання хлібина»)
Це остання хлібина, остання?
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Очі горем налиті вщент?
Батько й діти не їли зрання,
Це остання хлібина, остання?
Після неї голодна смерть.
Плаче й крає мов соломину
Пильно дивиться дітвора.
Тату, їжте ось цю шкуринку
Майте жалю до нас краплинку ?
Умирати вже вам пора?
Взяв шкуринку дідусь і плаче
I стареча рука тремтить?
Сиве око, сліпе, незряче,
Але, серце, його козаче
Б'ється рівно і хоче жить
Стали кожному крихти в горлі,
Спазми в горлі. Немає слів
А над хатою – клекіт орлів,
А на вигоні – трупи чорні
Там , де саваном сніг білів.
Без болю не згадати страшні муки і переживання укрaїнського народу в
1932-33 роках. Ще довго-довго, з покоління в покоління будуть передавати батьки
синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, якi залишили життя земне у
пекельних муках.
У селах навесні 1933 року почалося людоїдство.
(Із спогадів Євгенії 1ванівни Аврамович з м. Чернігова).
«У 1933 р. мене направили на практику в ріпківську лікарню. Завідуючий
лікарнею наказав усім, хто звертається з проханням, видавати довідки про смерть
родичів, писати в них, що смерть настала від серцевої недостатності. Кілька разів
за такими довідками зверталася багатодітна мати. Одного разу міліціонер привів
до нас дівчину 18-19 років і приніс усі довідки, які видавали її матері. 3'ясувалося,
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що ця дівчина та її мати вбили і з'ли всіх молодших дітей, а потім збожеволіла від
голоду дівчина вбила матір, а коли її варила, сусіди заявили в мілiцiю, бо з хати
чути було запах вареного м'яса».
Iсторії причисте джерело
До нього спрагло припаду устами,
I перекинуться в минувшину мостами
Рядки музейних згадок про село.
Проміння пам 'яті сягне в найдальшу даль,
Його й віків туманом не спинити,
I нам до віку у серцях носити
Землі своєї, ревний біль і жаль.
Голод охоплював території з населенням шiстдесят мільйонів чоловік, а
число жертв досягло 7,5мільйона.
Зачепила біда своїм чорним крилом і наше невеличке село. У мальовничому
куточку подільської землі розкинулось наше село Пасічна. 3 давніх-давен тут
мешкали люди, наші далекі предки-землероби. Благодатна земля відгукалася на
важку працю щедрими хлібами, багатим врожаєм.
Весною повітря наповнювалось солодким запахом меду. То тут, то там
чулись бджолині пісні. Пасіки наповнювались нектаром з духмяних полів. Тому і
назва нашого села походить від слова «пасіка».
3 тих далеких часів линуть до нас голоси односельчан, як линуть і голоси
тих, що померли у страшному тридцять третьому.
(Спогади очевидців)
Нi труни, ні хрестів, а ні тризни
Прямо в яму навіки віків!
Чорна сповідь моєї Biтчизни
I її затамований гнів.
Hi вiночка, ні навіть барвінку?
Наче падалець nід вітрюган!
Тo причастя твоє Україно.
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Українцю, то твій талісман.
Мaрiє... Зчорніла мадонна з мертвим дитям на руках. Жертва і втішальниця,
великомучениця і героїня - все це ти Маріє. Це ім'я любила Україна. Так звали
матір Божу, її, осяйній, тисячу років молилися незліченні покоління наших
прабабусь, тулячи до грудей своїх немовлят. Але тільки тобі, Маріє, жінці з
подільського села судилося самій покласти в могилу своїх дітей, що згасли від
голоду.
(Хлопчик на колінах читає молитву «Біла молитва братика» А. Листопад)
Бозю!
Що там у тебе в руці?!
Дай мені, Бозю, хоч соломинку...
Щоб не втонути в Голодній Ріці.
Бачиш, мій Бозю, я ще – дитинка.
Таж підрости хоч би трохи бодай.
Світу не бачив ще білого, Бозю.
Я – пташенятко, прибите в дорозі.
Хоч би одненьку пір’їночку дай.
Тато і мама – холодні мерці.
Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!
Холодно, Бозю.
Сніг дуже білий,
Бозю, що там у тебе в руці?..
Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, сідало за обрій
кольору крові й не впізнавало землю. Чи була того року весна? Чи прилітали до
знайомих осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами над річкою
солов’ї? Hіхто того не пам'ятає сьогодні. Пам'ятають інше.
(Сценка. Хлопчик і його менша сестричка)
Оля. Я їсти хоцy! Назалку!
Назарко. Цить! Ненаїсна. На вкуси картопельки. Одну бабуся дали.
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Оля (кусає картопельку, просить). Візьми мене братику на ручки, бо я
буду вмирати.
Назарко. Як... вмирати? Оле! Вже кажеш «р» (бере на руки, її голівка
хилиться. Назарко обхоплює її руками. Дівчинка зітхнула, виструнчилась і
обм'якла).
Назарко. Оле-e! Олечко! Що ж ти сестричко наробила? Олечко! Ой!
(Вмостив сестричку на лаві, поглянув на її личко) Оля, вона ж дивиться…
блакитно-блакитно. Оле, вставай, не лякай так свого братика, що вмерла.
(Спробував по- садити - валиться. Торкнув рукою чола - холодне). Вмерла таки
сестричка. Запалюй, Назарку, свічку? Вибач, сестричко, що зерна нема ніякого.
Хай горить свічечка - недогарок у піску стоячи. (Плаче). Оле! Олечко! Що ж я
буду один робити!.. (Звучить дзвін). Олечко, Скільки ж ти лишила тих своїх
слідів-слідочків, коли так рано лягла на лавку. Увесь же твій край, країна Україна, Олечко, подвір'я де крім хати, криниці, груші, немає нічогісінько?
Відлітали у вирій журавлі? Bідлітали, щоб більше не повернутись?
Безмірна туга і печаль розносилась по світу від того журавлиного плачу? I ось уже
65 років, цьому, здається, безконечному, вічному пташиному лету, а серце
зранене щемить, тужить. Котиться пекуча сльоза скорботи у роз'ятрене тіло
матері - України. (Хлопчик читає вірш «Вічний монолог» А. Листопад).
Я ще не вмер...
Ще промінь в оці грає.
В четвер мені пішов десятий рік.
Хіба в такому віці помирають?!
Ви тільки поверніть мене на бік.
До вишеньки.
В колиску ясночулу...
Я чую запах квітів. Я не вмер...
А небо стрімко падає додолу
Тримайте хтось.
Хоча б за коси верб.
Куди ж ви, люди, людоньки, куди?!
Окраєць ласки.
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Чи хоч з печі диму?
В клітинці кожній – озеро води.
Я ще не вмер.
...Усі проходять мимо.
...А житечко моє таке густе.
...А мамина рука іще гаряча.
Вам стане соромно колись за те.
Та я вже цього не побачу.
(Учениця читає вірш «Господи, де Твої дві рибини?» А. Листопад).
Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року - все одно
хвилюватиме серця людей. I тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих,
хто народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх
живих одним спогадом, однією печаллю, однією надією. Адже й нині живе у
пам'яті народу прокляття тим, хто збиткувався над його долею і життям. Ще й
досі у сни селян приходять ті похмурі тіні, ще й досі кровоточать роз'ятрені серця,
болить душа, що звідала горе до краю.
Як ніде, може, стогне земля українська від кісток, похованих без трун у
спільних могилах.
Озера тих сліз і століттям не випить
Iмен в поминальник церквам не вписати.
Ой скільки роди, скільки Мавок косатих
Прийшли до кончини крізь голод-єгипет!
Дощами й плачами кістки перемито
Де батько й сини, доня й мати похила
Могила могил, вікопомна могила,Вивищуйсь, народних страждань, пірамідо!
Поблизу Лубен українці вивершили Курган Скорботи на вчну пам'ять
землякам своїм, які залишили життя земне у пекельних муках. А на гopі хрест
здійнявся розп'яття українського народу.
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У запізнілій жалобі схилімо голови в каятті перед світлою пам'яттю тих, хто
загинув. Вони згасли як зорі.
(Запалюсться свчка. Звучить «Реквієм» Моцарта. Свнка передається з рук
в руки).
Нехай кожен із нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню - частинки
вічного. А світло оцих свічок, хай буде нашою даниною тим, хто навічно пішов
від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні
жити в нашій пам'яті.
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Запалимо свічки…
Ведуча.
Відкрийтесь, небеса!
Зійдіть на землю.
Bсі українські села, присілки та хутори,
Повстаньте всі, кому сказали: вмри!
Засяйте над планетою, невинні душі!
Зійдіть на води й суші,
3будуйте пам'яті невигасний собор!
Ведучий.
Мамо, мамо, я скоро помру,
Не рятуйте мене, не треба.
Не ріжте ні брата мого, ні сестру,
А як серце моє навіки засне,
Не вбивайтеся з горя, нене.
Покладіть біля вишні в садочку мене,
Забринить понад нами бджола золота.
Накриватиме цвітом наші чола й уста,
І росою вмиватиме очі.
Учитель.
На вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932— 1933
роках оголошую хвилину скорботи.
Хай ця хвилина для громадян нашої незалежної держави, співвітчизників за
кордоном, для всіх людей доброї волі й чистої совісті стане актом поминальним,
актом покаяння і перестороги.
Хай у кожному місті й селі, в кожній оселі, в кожній родині старий і малий
схилить голову перед пам'яттю невинноубієнних голодом-геноцидом, уклінно
припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим.
Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі
від зла.
(Діти запалюють свічки)
Ведуча (читає молитву К. Мотрич). Хто се? Чий голос щоночі просить:
«Хлібця! Хлібчика дай! Мамо, матусю, ненечко! Крихітку хлібця!». Хто водить
за мною запалими очима-криницями, очима, у які перелилися всі страждання,
муки скорботи роду людського і розпинає душу мою на хресті всевишньої
печалі? Чий же це мільйонноголосий стогін у мене? Хто щоночі будить, стогне,
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квилить, плаче і веде у холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого
народу? У ній - ні дна, ні берегів.. .
Господи Вседержителю наш! Чи ж ти осліп від горя і людських гріхів?
Сину Божий!. Ісусе Христе! Спасителю наш! Порятуй від голодної смерті народ
мій, у якого дика саранча забрала все до зернини!
Богородице! Матір наша небесна! Свята Покрово, покровителька роду
святоруського! Куди ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і нарід мій
на поталу червоних дияволів? Чи ж бо не бачите, що вони доточують кров із
могутнього українського дерева? Чи ж не бачите криниці, повної українських
cліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а велетенська могила? Де ж ви, сили
небесні? Роде наш небесний! Народе небесний неоплаканий!
Прости, народе Божий! Прости цю прокляту землю, цей милий рай, на
якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, які мовчали, за упокій твій
молебнів не справляли, поминальних свічок не ставили, обід за тебе не робили.
Прости, ж нас, роде наш замордований, лише сирою землею зігрітий. Царствіє
небесне волі, душі убієнні !
Господи! Страждання, муки й горе мого народу до всевишньої скорботи
зарахуй і біди й погибель від землі й народу сущого відведи, Нині, прісно і на
віки вічні відведи! Амінь!
Ведуча.
А люди біднії в селі,
Неначе злякані ягнята,
Позамикалися у хатахТа й мруть...
Сумують комини без диму,
А за городами, за тином
Могили чорнії ростуть
Гробокопателі в селі
Волочать трупи ланцюгами
За царину і засипають
Без домовини. Дні минають.
Минають місяці. Село
Навік замовкло, оніміло,
І кропивою поросло.
Кров холоне в жилах, коли читаєш спогади очевидців.
Ведучий.
1932-й рік... Того року урожай хліба був гарний, але прийшло
розпорядження, що хліб роздали незаконно і почали забирати з домівок усе, що
знаходили.
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Шукали хліб усюди -розривали підлоги, печі, розкидали скирти соломи.
Поступово насувався голод.
Люди ходили по стерні, шукали нірки мишей, розкопували їх, і коли
знаходили хоча би жменьку зерна, це було велике, щастя . Найстрашніше
почалося весною 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна. 3'явилися перші
померлі від голоду.
Люди їли все, що можливо було жувати. Варили цвіт акації, зелену лободу
змішували з товченими качанами кукурудзи, і щасливим був той, хто міг додати
жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тpіскалася шкіра .
Люди тихо вмирали, а живим було байдуже, бо вони божеволіли і дичавіли
від голоду. Батьки несли на цвинтар мертвих дітей у мішках, везли на візках у
кого була ще хоч якась сила.
Вимирали цілі родини, особливо, де було багато дітей.
Люди божеволіли з голоду. Почалося людоїдство.
Ведуча. Мати зарубала свою дворічну дитину і зварила, аби, прогодувати
решту дітей. Скаламутився у неї розум, кричала тільки: «Ваня, Ваня, Ваня».
Чуєш, Йвану?
Чуєш, кличе мама…
Одягнути чистеньку сорочку.
Білий день.
Така червона пляма.
Озовись, загублений синочку!
Кличе світ.
Тебе за світка, Ваню!
Хоч одне розплющи, синку, очко...
Божевільна мати...
Біль...
Страждання...
Подивись, загублений синочку.
Стративсь розум.
В ненажернім світі!
Господи, сокира на пеньочку...
I голодні перепухлі діти.
Не вмирай, зарубаний синочку!
Ведучий. Маленькі рученьки, простягнуті до Бога… Маленький хлопчик,
умираючи, просив Бозю: «Дай хоч одненьку картопельку».
Бозю! Що там у тебе в руці?!
Дай мені, Бозю, хоч соломинку…
Щоб не втонути в Голодній Ріці.
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Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка.
Таж підрости хоч би трохи бодай.
Світу не бачив ще білого, Бозю.
Я - пташенятко, прибите в дорозі.
Хоч би одненьку пір'їночку дай.
Тато і мама - холодні мерці.
Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!
Холодно, Бозю.
Cнiг дуже білий.
Бозю, що там у тебе в руці?
Ведуча. Звали її Параскою. Помила дітей, натопила маковинням, закрила
лядку, і до ранку всі померли.
Спіте, діти, спіте, любі.
I не просинайтесь.
Вже не буде мучить згуба.
Забере вас пташка райська.
Спіте міцно, спіте, діти.
Янгол Божий на порозі.
Вже не буде їсти хтітись.
І не будуть пухнуть нозі.
Натопила маковинням,
Затулила лядку й комин.
І в тумані темно-синім
Заспівала колискову.
Ведучий. А одне дівча підповзло до вікна і просить: «Тітонько, відріжте
мені пальчик з'їм, а то він не перекусюється».
Є страсті Господні, є страстні земні!
Чомусь їм немає кінця.
Дитячі ті пальчики
В тому вікні
Не перекусуються.
Страшний аргумент.
В діалекті арго...
Хоча би невкраденого півслівця.
Холоне уява від страху того!
Не перекусується!
Найбільше прокляття
3 проклять усіх!
....Ні матері, і ні вітця.
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Нам гризти до самої смерті той гріх.
Не перекусується.. .
Учитель. Почало поспівати жито на городах теребили незрілі колоски і
варили кашу, вишні, а незабаром дали по 6 кг борошна яка ж це була сумна і
тяжка радість. Деяким людя не помогло ні борошно, ні молоко, і вони вмирали
бо було вже пізно.
Живі почали відходити від голоду. Поверталася свідомість, а з нею вся гірка
доля того, що було. По селах чулися відчайдушні крики і на цвинтарі голосили
жінки, а чоловіки прикопували трупи, ставили дерев'яні хрести. Життя повелось
повільно, тяжко.
Голодомор забрав мільйони людей. Невідома навіть точна цифра. Щоб не
повторилися такі події, ми повинні знати і пам'ятати про це.
Ведуча.
Боже великий, всевладний,
Яви нам свою могуть,
Дай розпізнати правду,Праведників не забудь.
Дивляться в твої очі,
Мільйони скатованих душ.
Пригорни їх, посели на спочинок,
Та їхнього сну не наруш!
Заступи нас і нашу державу
Од кривавих, лютих негод.
Bсі ми - сущі, усопші, прийдешні –
Твій пшеничний, безсмертний народ

99

Померлі від голоду…
Україна: 1932- 1933 pp.
Мета. Формувати в учнів щирі людські почуття, cпiвчуття до траrічної долі
рідного народу, громадянську відповідальність за його майбутнє.
Обладнання. Ілюстрації до теми: хліб, колоски перев’язані чорною стрічкою,
записи класичної музики, відеозапис «Час правди 1933-го» .
Вступне слово вчителя. Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь
народ осмисле свое минуле.
Не сьогодні це сказано:
Час народжувати і час помирати,
Час руйнувати і час будувати,
Час розкидати каміння і час збирати,
Час мовчати і час говорити
(Звучить класична музика)
1-а учень. У 1933 р. буз в Украйні великий голод. Не було тоді ні війни, ні
потопу. А була тікі зла воля одних людей проти інших. I нікто не знав, скільки
невинного люду лягло у могили - старих, моладих і дітей, і ще ненароджених у
лонах матері».
2-а учень .Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, а cідало за
обрій кольору крові й не впізнавало землю. Чорне вороння зграями ширяло над
селами, заціпенілими в тяжкому смертному сні.
3-й учень. Танули на обширах України важкі сніги, являючи світові трупний
сморід, апокаліпсичні картини, співмірні хіба що з картинами Страшного Суду.
4-й учень. А чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських
осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами солов'ї? Нiхто того не
пам'ятає сьогодні, пам'ятають інше.
5-й учень. На світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають,
не граються. Ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт, голова велика,
похилена до землі, а лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і
гойдається всім тілом: назад — вперед. Скільки сидить, стільки й гойдається. І
безкінечна пісня напівголосом: їсти, їсти, їсти… Hі від кого не вимагаючи, ні від
матері, ні від батька, а так у простір, у світ - їсти, їсти, їсти…
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6-й учень. Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити,
земля перевернутися від того, що було на землі. Але світ не розколовся, сонце
сходить, земля обертається, як й належить і ми ходимо по цій землі зі своїми
тривогами і надіями. Ми, єдині спадкоємці всього, що було.
7-й учень. Тож пом'янімо хоч, сьогодні, із запізненням у кілька довгих
десятиліть, великомучеників нашої iсторії. Пом'янімо і знайдемо в собі сили
пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам.
Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга.
(Лунає уривок із класичного твору). и
Учитель. Сьогодні поширена думка, що говорити про голод — це озиратися
назад, це блукати десь серед могил. А що ми там знайдемо? Ми повинні дивитися у завтрашній день, а не озиратися назад. То чи не треба сьогодні говорити
про голод?
(Учні висловлюють свої думки).
Учитель (підcумовуючи). Озиратися у минуле треба кожному. Людина не
живе в одному часi, a у трьох часових вимірах: у минулому, сьогоденні та майбутньому. Дорога у майбутнє пролягає через минуле. Треба осмислити власне
минуле, зрозуміти його, бо і iсторія повторюється. I коли люди не зроблять сьогодні висновків, то вони будуть ходити по колу. Отож, озиратися треба, щоб
поплакати, бо це каяття. A головне — щоб зрозуміти.
1-ша учениця.
У тi pоки великої руїни
Такий рясний нечуваний врожай
Послав Господь нещасній Україн,
Якого доти ще не бачив край.
Зерно у купах пріло попід сонцем.
Кудись у море, в безвість, за границю,
Щоб насадити скрізь цей наш едем,
Немов витріскуючи із криниці,
Переливаючись pідким вогнем,
Текло струмками золото пшениці.
Ми тільки тільки тьмяний зблиск,
На горлі ми відҹули пальців стиск.
Учитель. То як же сталося, що маючи чудовий урожай, українці гинули від
голоду? Чому так сталося? Хто винний? Було це чиєюсь недбалістю чи детально
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розробленим планом геноциду українського народу? Ось на ці питання спробуємо
дати відповідь у свогоднішній розмові!. Тож час сказати правду!
У 1932 році більшовики, які прийшли до влади у 1917 році, розпочали
індустріалізацію - будували великі заводи, електростанції. Після ліквідації
поміщицьких господарств основними виробниками хліба були cамостійні
селянські господарства. Продуктивність у них була низька. Не кожна сім'я могла
продати хліб. До того ж держава платила за нього в два рази менше, ніж на базарі.
Союзний уряд не задовольняли темпи хлібозаготівель в Україні. 30 грудня 1927
року до Харкова приїхав секретар ЦК ВКП(б) В. Молотов, який вимагав
форсування темпів хлібозаготівель. Хлібозаготівлі супроводжувалися репресіями,
фізичним та моральним знущанням. На кожну селянську родину було дано план
здачі. За невиконання плану хлібоздачі позбавляли власного помешкання, худоби,
землі, інвентарю. Селяни всіляко чинили опір, ховали хліб на «чорний день».
Влада знайшла спосіб подолання зернової проблeми - масова колективізація.
Погрозами і тортурами домагалися від селян вступу до колгоспу. Сталінська
колективізація підвела селян до «страшної Голгофи».
Жодна душа не повинна була побачити уготованого їй пекла. В Україні при
владі, яка називала себе народною, на родючій землі без стихійного лиха вмирали
хлібороби.
(Розповідають свідки тих страшних подій. ).
«Боюся я заводити розмову про таке, бо після голоду був 37-й рік. У нас
чорний ворон їздив, клював людей. А в голод померло троє моїх синочківВасилько, Гриць і Петрусь. Один одного менший. Як же вони хлібця просили!
Боже ж ти мій! Та ніхто не допоміг - ні Бог, ні сільрада-попухли мої діти. В сирій
землі лежать, а я ще ворушуся. Такі муки прийняла я через них. Люди, не треба
забувати лиха, не треба..»
Учитель. На вулиці лежить хлопчик . Повз нього йдутъ люди: «О, цей уже
помер». У відповідь ледь чутний дитячий голосок: «Ні, я ще не вмер»
1-й учень.
Я ще не вмер...
Ще промінь в оці грає.
В четвер мені пішов десятий рік.
Xіба в такому віці помирають?
Ви тiльки поверніть мене на бік.
До вишеньки.
В колиску ясночолу.
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Я чую запах квітів. Я не вмер.
А небо стрімко падає додолу.
Тримайте хтось!
Хоча б за коси верб...
-Куди ж ви, люди, людоньки, куди ви?
Куди ж ви, люди, людоньки, куди?
Окраєць ласки
Чи хоч з печі диму!
В клітинці кожній — озеро води.
Я ще не вмер..
Усі проходять мимо.
А житечко моє таке густе.
А мамина рука іще гаряча.
Вам стане соромно колись за те.
Та я вже цього не побачу.
Зі спогадів Лихоліта Дмитра Трохимовича, 1923 року народження, із с.
Хоцьків:
«За нашим городом було кладовище. Від сільради видавали тим, хто копав
ями для померлих, по кілу хліба. І ось ці люди викопували великі ями, привозили
мертвих цілими підводами. Я запам'ятав одну дівчинку років 9-10. У неї були
кіски і сині-сині очі. Очі померлих від голоду не закриваються. Треба, щоб хтось
закрив, але не було кому. Я ще пам'ятаю, як під тинами сиділи мертві люди з
простятнутими руками-просили, та й задубіли».
Свідок Петро Кирилович Бойчук із Bінниччини.
Я- лікар. I цілком природно, що я дивлюся на трагедію голоду не тільки
очима малої дитини, яка трохи не вмерла з голоду. Я запитую себе як лікар, чому
люди під час голодомору втратили людську подобу і дійшли до канібалізму.
Пограбовані, зламані голодом і жорстокістю влади, люди вже не намагалися
шукати вихід. У, слабших, вразливіших натур виникав безконтрольний хворобливий стан. Це не моральна категорія, ні, це була тяжка хвороба, зумовлена
голодом. 3'являлась моторошна байдужість до мук ближньоѓо, були й випадки
канібалізму, скоєні в стані повного відключення кори головного мозку. Ледь
прийшовши до тями, ці люди у відчаї накладали на себе руки, або назавжди втрачали розум.
2-а учениця.
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Про Нього й Неї згадувать несила.
Грицьку одбило ноги на війні...
Отож Оксана день у день носила
Його і до колбуду, й до рідні.
Та якось... Ледь живі узріли Гриця:
Сам викотивсь, як пень, через поріг.
Нажерся й виліз на осоння гріться,
Вчинивши нишком людоїдський гріх....
Над морем Чорним чайка голосила .
ІI в берег бились хвилі день при дні:
«Нема Оксани, що Грипька носила,Нема… ані на лаві, ні в труні...».
3-я учениця.
За Адама, за Дмитра, й Арона,
За Адель, Олеи, Оксан, Докій,
Не співала пісня похоронна,
Не лунало «Бам-м - бам-м» за упокій...
Боже милосердний, де ж вои?
Перед зором кволих - гра химер..
Не дэвонили, не дзвонили дзвони:
«Був та вмер, був та вмер, був та вмер..».
1-й учень. Голод поклав у сиру землю від 35 млн., до 9 млн. селян. Третина
померлих діти, які не дали нащадків.
2-й учень. Наслідки голодомору-це і великі духовні втрати, які цифрами не
зібрати. Скільки селян, яким пощастило вижити, які були землеробами з дідапрадіда, відсахнулися від своєі селянської долі, зреклися мови своєї, звичаїв,
пісень.
3-й учень. І ще одна гірка істина. В могилу голодомору зійшли найкращі.
Гинули працьовиті самостійні тa хазяї . Всі здібні, талановиті, здорові духом і
тілом, які мислили і протестували все це винищувалося з її корінням.
Учитель. Сьогодні запалимо свічки та хвилиною мовчання пом'янімо усіх. Не
їм це потрібно, а нам.
(Хвилина мовчання).
Учитель. Підсумовуючи, скажу, що всі, ці наслідки маютъ одну назву геноцид тобто створення таких життєвих умов, які розраховані на фізичне
знищення населення. Й.В. Сталін, С.В. Коciop, П.П. Постишев, В.Я. Чубар, П.П.
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Любченко, П.І. Петровський, М.О. Скрипник - творці геноциду. Тому сьогодні —
час правди. Я запрошую всіх переглянути документальну стрічку, створену
запорізькими тележурналістами «Час правди 1933-го».
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