
Перший масовий голод, що розпочався відразу ж після закінчення 
революційних подій 1917-1921 рр. охопив значну частину України: 
Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську, Одеську 
губернії. Причини його частково мали об’єктивний характер – посуха 
1921 року, економічні наслідки Першої світової та громадянської 
воєн. Але найголовнішими чинниками стали: крах сільсько-
господарської практики тодішнього режиму, скорочення посівних 
площ у колишніх хлібородних районах внаслідок політики “воєнного 
комунізму”, директивні методи компартійного керівництва, яке 
розподіляло наявні продресурси на користь промислових центрів, 
передусім тих, що знаходилися поза межами України. 

Голод 1932-33 років охопив ті ж самі регіони України, але цього 
разу його спричинили, насамперед, політичні чинники. Голодомор 
1932-1933 рр. був не випадковим явищем природного чи соціального 
походження, а наслідком цілеспрямовано застосованого тоталітарною 
владою терору голодом, тобто геноцидом. 

Масове фізичне винищення хліборобів штучним голодом було 
свідомим терористичним актом сталінської політичної системи проти 
мирних людей, проти українців як нації і, проти селян як класу. 
Внаслідок чого зник не тільки численний прошарок заможних і 
незалежних від держави селян-підприємців, але й цілі покоління 
землеробського населення. Було підірвано соціальні основи нації, її 
традиції, духовну культуру та самобутність. Головною метою 
організації штучного голоду був підрив соціальної бази опору 
українців проти комуністичної влади та забезпечення тотального 
контролю з боку держави за всіма верствами населення. 

Як писав Дж. Мейс, “Примусова колективізація була трагедією 
для всього радянського селянства, та для українців то була особлива 
трагедія. Зважаючи на фактичне знищення міських еліт, вона 
означала ліквідацію їх як соціального організму й політичного 
фактора, приречення на становище, яке німці зазвичай називали 
naturvolk (“первісний народ”)”. 

Під час голоду 1921-1923 рр. міжнародні організації надали 
значну допомогу населенню Півдня України в боротьбі з 
голодомором 1921-1923 рр. Серед них слід виділити “Джойнт” та 
АРА, а також “Американську менноністичну допомогу”, 
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“Міжнародний союз допомоги дітям”, “ Шведський Червоний Хрест”, 
“Міжрабпом”, “Швейцарський Червоний Хрест”, “Місію Нанесена”, 
“Сербсько-Xорватсько-Словенський комітет”, “Німецький Червоний 
Хрест”, “Датський Червоний Хрест” “Верєліф”, “Європейський 
комітет допомоги студентам”, “Чехословацьку місію”, “Мальдмей 
комітет”, “Організацію баптистів”.  

Діаспора також знала про голод в Україні, хоча спочатку не хотіла 
вірити в можливість такої небувалої трагедії на території “житниці 
Європи”. Серед українських зарубіжних організацій слід виділити 
“Українську організацію в Австрії”. Українська громада в Канаді 
також надала певну допомогу голодуючим в Україні. Ті кошти, які 
канадські українці пожертвували голодуючим, врятували не одне 
життя та скріпили назавжди зв’язок між українською діаспорою і 
Україною. 

Становище етнічних меншин села на Півдні України слід 
розглядати через призму соціалістичних перетворень, які проводила 
тоталітарна держава. Одним з перших її діянь було проведення 
національного районування, яке насправді збільшило площину 
розколу між українцями та іншим населенням республіки, оскільки 
утворення територіальних об’єднань часто не враховувало місць 
компактного проживання народів.  

Насильницька колективізація привела до глибокої деградації 
сільського господарства, мала важкі соціальні, демографічні і 
психологічні наслідки, які дають про себе знати і понині. Вивчення 
архівних джерел підтверджує, що голод – це, перш за все, трагедія 
українських селян. Але для повної об’єктивності слід сказати, що від 
суцільної колективізації, хлібозаготівель, розкуркулення і масових 
репресій постраждали всі етноси, що населяли Україну. 

Репресивна в своїй основі хлібозаготівельна кампанія 1932-1933 рр., 
що організована і здійснена сталінською адміністративно-командною 
системою, породила голодомор, за своїми наслідками тотожній 
геноциду. Величезні людські втрати поніс Південь України. 
Голодомор-геноцид 1932-1933 рр. став справжньою трагедією для 
всього населення України, незалежно від етнічної приналежності. 

Голодомор, який розпочався в більшості районів України ще в 
кінці 1931 р. і продовжувався в 1932-1934 рр., старанно приховувався 
більшовицькою владою. 

У розкритті його невідомих сторінок значний внесок зробила 
Міжнародна комісія з розслідування голодомору 1932-1933 рр. 
Незважаючи на упущення та помилки в діяльності комісії, її висновки 
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мають неабияке науково-практичне значення для з’ясування причин і 
наслідків голоду. 

Кількість загиблих від голоду в Україні становить за сучасними 
підрахунками 7-10 млн осіб. З них не менше 10 % були представники 
різних етносів. Сталінська антиселянська політика не знала 
національних кордонів. І те, що голодне лихоліття тривало, як по 
Україні в цілому, так і в її національних районах, засвідчує 
глобальний характер катастрофи. 

Таблиця 4 
Кількість померлих (у тисячах) в Україні 

за 1933 р. за національністю [1] 

Національність у містах у селах всього 
українці 111,8 1440,4 1552,2 
росіяни 33,2 51,8 85,0 
євреї 20,1 6,9 27,0 
поляки 2,8 17,9 20,7 
молдавани 0,1 16,0 16,1 
німці 1,7 11,5 13,2 
болгари 0,2 7,5 7,7 
греки 0,7 1,8 2,5 
інші 60,4 124,2 184,6 
Всього 230,9 1678,1 1909,0 

Рівень цивілізованості суспільства визначається числом 
збереженого людського життя, а рівень дикунства і варварства – 
кількістю свідомо знищених співвітчизників. Отож, можна 
замислитися, якого рівня розвитку досягло суспільство в 1920-30-х 
роках. Чи варто нам пишатися перевагами соціалізму, який переміг. 
Можливо, краще з’ясувати для кожного з нас трагічні уроки 
минулого, щоб не допустити подібного. 


